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1. Úvod 

 
Vysoká pec pozostáva z plášťa pece hrúbky 45 mm, 

systému chladenia, výmurovky a ostatných technologických 
zariadení. Pec má svoje odstávky a opätovné spustenia. Po 
dlhodobej odstávke ostáva v peci stuhnutý zliatok surového 
železa a koksu. Pri znovuspustení pece dochádza k obnoveniu 
pracovnej teploty cca 1500–1600 °C vo vnútri nisteje. To 
spôsobuje rozpínanie materiálov v nisteji pece, výmurovky 
vplyvom tepelného pôsobenia a tým aj chladeného oceľového 
plášťa nisteje. Rozsah deformácie plášťa a možnosti jeho 
riadenia sa nedajú explicitne vyjadriť a z tohto dôvodu bola 
použitá experimentálna metóda merania napätí plášťa nisteje 
pomocou odporovej tenzometrie.  
 
2. Chemicko-technologický proces 

 
Nistej vysokej pece pozostáva z oceľového plášťa, zo 

systému chladiacich elementov s cirkuláciou chladiacej vody 
a zo špeciálne usporiadanej žiaruvzdornej uhlíkovej výmurov-
ky. Pred začatím prevádzky bola nistej vyčistená 1000 mm 
pod úrovňou odpichového otvoru a kompletne obkopaná po 
celom obvode steny nísteje až po dno.  
Štrbina hrúbky 200250 mm bola naplnená koksovým pra-
chom. Pred spustením vysokej pece bolo jej vnútro až po 
rozpor pece (najširšie miesto pece) kompletne naplnené len 
predtriedeným koksom. Následne sa zavážali vrstvy železo-
nosného materiálu a koksu ukladané postupne až po hrdlo 
pece tak, že sa v nich zvyšoval obsah železa. 

Na začiatku bola nistej vysokej pece ohrievaná dvoma 
spôsobmi. Špeciálny horák na zmes zemný plyn/kyslík dodá-
val energiu do vnútra pece počas prvých 24 hodín s teplotou 
horenia  na  úrovni  do  2800  ° C  podľa  reakcie 
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O    
(pričom vzniká energia 13 239 kcal/kg)           

Počas nasledovných 12 hodín bolo dodávané teplo do-
vnútra  nisteje  súčasne  horákom  ako  počas  predošlých 
24 hodín a fúkaním horúceho vzduchu z okružného vetrovodu 
cez dve otvorené fúkacie formy k žeravému koksu čím sa 
vytvorila dodatočná energia ako je uvedené nižšie. 
C + O2 → CO2               (ΔHo  – 97.8 kcal pri 1400 °C)  

CO2 + C → 2CO            (ΔHo + 40.3 kcal pri 1000 °C) 

V tomto čase sa začala pred otvormi fúkacích foriem 
tvoriť prevažne tavenina trosky a tiež surového železa. Tave-
nina sa kumulovala v priestore odpichového otvoru. Odpicho-
vý otvor bol otvorený po dvanástich hodinách fúkania horúce-
ho vzduchu. Postupne sa otvárali fúkacie formy podľa obr. 5. 
Viac otvorených fúkacích foriem malo za následok vytvorenie 
väčšieho množstva taveniny a tým viac tepla bolo dodávaného 
do oblasti nisteje. Teplotu nisteje ovplyvnilo priamo zvýšenie 
počtu otvorených fúkacích foriem, čím  narastal objem taveni-
ny a teda aj pomer tekutý kov/troska, v zmysle nasledujúcej 
bilancie priamej a nepriamej redukcie:  
Fe2O3 + 3CO  → 2Fe + 3CO2 (ΔHo  –  10.27  kcal  pri 
                                                          726  °C )            .  
FeO + C  →Fe + CO    (ΔHo ± 36.16 kcal  pri 1200 °C) 

Prvotná teplota taveniny odpichovej kyslej trosky bola 
okolo 1300 °C a konečná teplota horúceho kovu pri všetkých 
otvorených 22 fúkacích formách dosiahla 1500 °C. 

 

3. Experiment 
 
Plášť  pece  tvorí  zváraná  škrupinová  konštrukcia 

z  kotlovej  normalizačne  žíhanej  ocele  triedy  11  483.1 
s mechanickými vlastnosťami: medza klzu Re = 363 MPa, 
pevnosť Rm = 471 – 608 MPa, ťažnosť AS = 22 %, rázová 
húževnatosť KCU3 = 49 J cm2. 

Podľa bezmomentovej teórie rotačných škrupín3,4 sa na 
vybraných miestach plášťa pece merali prírastky pomerných 
deformácií a im zodpovedajúcim napätiam v meridiánovom a 
obvodovom smere. Pre takéto meranie je najvhodnejšie pou-
žiť  polmostíkové  zapojenie  tenzometrických  snímačov 
s  tepelnou  kompenzáciou5.  Rozmiestnenie  snímačov  na 
16 meracích miestach v oblasti nisteje vysokej pece zobrazuje 
obr. 2, kde sú uvedené aj rozmerové údaje ich polohy. 

Pre  meranie  boli  použité  tenzometrické  snímače  fy. 
HBM 1-XY11-6/120 a 6/120XY91. Lepenie bolo realizované 

Obr. 1. Schéma nisteje vysokej pece s 2 odpichovými otvormi a 22 
fúkacími formami po obvode  
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prostredníctvom dvojzložkového tenzometrického lepidla X 
60. Izolácia tenzometrov voči vonkajším vplyvom sa robila 
pre tenzometrické snímače umiestnené na plášti pece pomo-
cou silikonového tmelu s hliníkovou fóliou ABM 75 a pre 
kompenzačné tenzometre prostredníctvom silikonovej gumy 
SG 250. Prenos signálu od snímača ku meracej aparatúre bol 
realizovaný pomocou tienených prívodných káblov. Meracia 
aparatúra bola tvorená 4 modulárnymi meracími zosilovačmi 
s A/D prevodníkmi SPIDER 8. Na zber, spracovanie a vyhod-
nocovanie nameraných údajov bol použitý softvér CATMAN 
od firmy HBM (cit.1). 

Reálne zapojenie snímačov pre jedno meracie miesto na 
plášti vysokej pece spolu s kompenzačnými tenzometrami je 
zobrazené na obr. 3. 

Zapojenie modulárnej aparatúry pre 32 kanálové mera-
nie v meracej miestnosti, ktorá bola špeciálne izolovaná proti 
čiastočkám poletujúceho grafitu z vysokej pece je zobrazené 
na obr. 4. 
 
 
4. Záver 
 

Meranie prírastkov napätí v 16 meracích miestach apli-
kácií snímačov podľa obr. 2 bolo vykonané počas 26 dní. Pri 
meraní bolo použitých 32 aktívnych snímačov (pre meranie 
meridiánových a obvodových prírastkov napätí) a 32 tepelne 

kompenzačných snímačov (pre tepelnú kompenzáciu meridiá-
nových a  obvodových prírastkov napätí).  Počas  uvedenej 
doby merania došlo k poškodeniu 5 snímačov čo zabránilo 
snímaniu za čas merania 5 meridiánových alebo obvodových 
prírastkov napätí z celkového počtu 32 prírastkov napätí na 
plášti pece. Vzhľadom na spoľahlivosť dosiahnutých výsled-
kov je tento počet zanedbateľný a nemá významný vplyv na 
celkový  sledovaný  časový  vývoj  meridiánových 
a obvodových prírastkov napätí na plášti pece. Príčinou zlyha-
nia  snímačov sú  elektický skrat,  lokálne  zvýšená  teplota 
(možný dopad častice tekutého železa do odlasti snímača, 
alebo kábla), mechanické poškodenie kábla údržbárom, alebo 
iným zásahom a pod. . Na základe pravidelných meraní teplo-
ty vo vybraných miestach plášťa pece prístrojom FLUKE 561 
je možné konštatovať, že povrchová teplota plášťa neprekro-
čila hodnotu 50 °C.   

Súhrnný časový priebeh prírastkov obvodových napätí 
počas 26dňového merania v meraných miestach 18 na úrov-
ni A (podľa obr. 2) je uvedený na obr. 5. Na ľavej strane tohto 
obrázku je uvedený čas začiatku horenia a  časový sled zapí-

Obr. 3. Fotodokumentácia zapojenia snímačov  

Obr. 4. Meracie stanovište 
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Obr. 2. Rozmiestnenie snímačov na rozvinutom plášti pece 
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nania fúkacích foriem 1–22. Naznačený pokles prírastku ob-
vodových napätí v priebehu času cca 5 hodín bolo v dôsledku 
krátkodobej technickej odstávky. Na obrázku je naznačená 
prevádzka odpichového otvoru č. 1 ako aj nábeh prevádzky 
odpichového otvoru č. 2. Z grafu je vidieť celkový pokles 
všetkých prírastkov obvodových napätí po cca 14 dňoch pre-
vádzky vysokej pece.  Dôsledkom tohto poklesu napätí  je 
uvoľnenie pnutia výmurovky a tým aj uvoľnenie deformácie 
oceľového plášťa pece. 

Vyššie uvedené analogicky platí aj pre úroveň B podľa 
obr. 1.  

Z meraní je zrejmé, že maximálne prírastky obvodových 
napätí ako na úrovni A tak aj na úrovni B neprekročili hodno-
tu 135 MPa Z ostatných priebehov prírastkov obvodových 
napätí v miestach merania možno konštatovať, že ich úroveň 
je do cca 100 MPa. Pri uvažovaní pretlaku v peci 0,24 MPa 
spolu s 1,7 m výšky 50 % Fe a 50 % trosky, celkový tlak  
predpätia  neprekročí hodnotu 140 MPa.  Obvodové  napätie  
v  najnepriaznivej-šom  prípade  neprekročí  hodnotu  cca 
300 MPa, pričom medza klzu materiálu plášťa pece dosahuje 
hodnotu 363 MPa. Pre potreby prevádzky bol vypracovaný 
návrh kritických úrovní prírastkov2 predovšetkým obvodo-
vých napätí a predĺžení v obvodovom smere, ktoré sú uvedené 
v tab. I. 
 

Uvedené kritické úrovne I., II. a III. z tab. I sú charakterizova-
né nasledovne: 

 
Na základe údajov z tab. I a priebehov prírastkov obvo-

dových napätí podľa obr. 5 možno konštatovať, že sú splnené 
kritériá nachádzajúce sa v poli I. 

Vzhľadom k tomu, že nistej bola pred štartom pece vy-
prázdnená a ostávajúci zliatok bol po obvode nisteje obkopa-
ný a vysypaný prachovým koksom, je možné urobiť záver, že 
nahrievanie nistejovej keramiky je zodpovedné za nárast na-
pätí na plášti pece. Relaxácia napätí nastala cca po 14 dňoch 
prevádzky pece, po ustálení teplôt v nistejovej výmurovke. 
Toto zistenie je v súlade a podporuje názor prezentovaný2, že 
napätia v nisteji počas štartu pece pochádzajú z výmurovky 
nisteje a existujú nástroje na riadenie ich úrovne. 
 

Tento článok bol vytvorený v rámci realizácie projektov 
ITMS číslo 26220120060 financovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja ako aj projektu  VEGA 1/0356/11. 
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Obr. 5. Súhrnný časový priebeh prírastkov obvodových napätí na úrovni A 

Tabuľka I 
Návrh kritických úrovní 

I.  nevyžaduje sa žiadny zásah 

II.  zvýšenie dôslednosti kontroly a sledovanie trendu 
prírastku napätia 

III.  redukcia produkcie surového železa cez redukciu 
prietoku a tlaku vháňaného vzduchu 
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P.  Bigoša,  J.  Kuľkaa,  M.  Mantiča,  J.  Čurillab 
(a  Katedra  konštruovania,  dopravy  a  logistiky,  Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita Košice, b U.S.Steel, s.r.o. Košice, 
Slovakia): Impact of Chemical-Technological Process on 
Loading of Blast Furnace Steel Shell  

 
During blast furnace life time it is necessary to realize 

also down time periods and afterwards is the blast furnace 
started again. After the down time period remains a frozen 
mixture of pig iron and coke on the blast furnace bottom. 
During the start-up process temperature inside the hearth upis 
increasing to level 15001600 °C as a consequence of run-
ning chemical  technological processes. This temperature 
increase causes an expansion of the carbon bricks refractory, 
as well as expansion of the cooled steel shell of the hearth. 
Deformation of the shell cannot be expressed explicitly and 
from this reason an experimental measuring of hearth shell 
tension was applied by means of resistance strain gauge 
method. Results of the experimental measurement confirmed 
a fact that circumferential deformation and stress of the blast 
furnace shell did not exceed the upper control limit value. 
Hearth ceramic is primary responsible for creation of meas-
ured hearth shell tension, and there is a possibility for tension 
level control. 
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1. Úvod 

 
Výskum v oblasti biomateriálov v prevažnej miere rieši 

problémy biokompatibility. Titán o čistote 99,9 % je prefero-
vaným materiálom pre aplikáciu v medicíne. Životnosť apli-
kovaných materiálov v praxi je do veľkej miery závislá od 
znalosti podmienok namáhania, druhu prostredia v ktorom 
daný materiál bude pracovať, vhodného konštrukčného rieše-
nia a pod. Z toho titulu sú hľadané materiály so zvýšenými 
mechanickými vlastnosťami a nízkym modulom pružnosti do 
100 GPa. 

V  súčasnosti  je  objemový  nanoštruktúrny  titán  nTi 
s ultrajemnou štruktúrou perspektívnym materiálom pre pou-
žitie v dentálnej implantológii. Je to materiál s veľmi jemným 
zrnom rádovo 1100 nm. Tieto stavy štruktúry sú pripravova-
né uhlovým pretláčaním1,4 Equal Chanel Angular Pressing 
(uhlové pretláčanie kanálom rovnakého prierezu ECAP). Pri 
tomto technologickom procese dochádza k zmene štruktúry 
materiálu, t.j. k zmenšeniu štruktúrnych zŕn v celom objeme a 
taktiež k zmene mechanických vlastností. 

Nanoštruktúrny titán má 23krát väčšiu pevnosť než 
komerčne čistý titán, medzu pevnosti okolo 1310 MPa, tvr-
dosť 330 HV. Na základe testov bolo zistené, že na povrchu 
nanotitánu dochádza k lepšej adherácii bielkovinových buniek 
o viac než 30 % oproti bežnému titánu rovnakej čistoty2. Ob-
lasť použitia implantátov je charakterizovaná prísnymi požia-
davkami aj na neškodnosť, netoxicitu, kvalitu použitého mate-
riálu, resp. znalosť vlastností materiálov pri extrémnych spô-
soboch zaťaženia, ktoré organizmus pri jeho funkcii počas 
ľudského života môže vytvoriť. 
 
2. Materiál a metodika experimentu 
 

Ako  experimentálny  materiál  bol  použitý  titán 
s nanoštruktúrou nTi o priemere 7,56 mm pripravený techno-
lógiou ECAP  Equal Chanel Angular Pressing (uhlové pre-
tláčanie kanálom rovnakého prierezu). NanoTi bol porovná-
vaný s komerčne čistým Ti (cpTi). Pri technologickom proce-
se ECAP dochádza k zmene štruktúry materiálu, t.j. zmenše-
niu štruktúrnych zŕn a taktiež k zmene mechanických vlast-
ností, ktoré sú podstatne vyššie ako u cpTi. 

Štúdium subštruktúry v tenkých fóliách bolo realizované 
pomocou  transmisného  elektrónového  mikroskopu  (TEM) 
JEOL JEM 2000 FX pri  použitom urýchľovacom napätí 

200 kV. Tenké fólie boli pripravené elektrolytickým leštením 
v prúde elektrolytu (HClO4: metanol: butylalkohol = 6:59:35) 
pri napätí 11 V.  

 
3. Experimentálne výsledky a ich rozbor 
 

Na obr. 13 je zdokumentovaná subštruktúra nTi pripra-
veného metódou ECAP. V priečnom reze vzorky (obr. 1) je 
možné pozorovať subzrná ako viac-menej rovnoosé, pričom 
sa lokálne nachádzajú aj subzrná s pretiahlou morfológiou 
(obr. 2). V pozdĺžnom reze vzorky nTi (obr. 3) sa nachádzajú 
výlučne pretiahle subzrná v smere ECAP-u. Tento stav je 
charakteristický vysokou hustotou dislokácii  a  zjemnenou 
subštruktúrou. 

Rozloženie bodov na difrakčnom spektre priečneho rezu 
nTi materiálu je náhodné, čo odpovedá náhodnej orientácii 
bez  známky  vzniku  textúry.  V  difrakčnom  spektre 

HODNOTENIE SUBŠTRUKTÚRY TITÁNU PO ŤAHANÍ ZA STUDENA A ECAPE  

Obr. 2. Subštruktúra priečneho rezu nTi  

Obr. 1. Subštruktúra priečneho rezu nTi  
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z pozdĺžneho rezu nTi je možné pozorovať tvorbu prednostnej 
orientácie v smere ECAP-u. Materiál cpTi bol pred ťahaním 
za studena podrobený zonálnej rafinácii, počas ktorej vznikli 
zrná s tvarom ihlíc s typickou Widmanstättenovou morfoló-
giou (zdokumentované na obr. 4 a 5). Táto morfológia bola 
pozorovaná ako v pozdĺžnom reze, tak aj v priečnom reze 
vzorky. Plastická deformácia za studena po zonálnej rafinácii 
zvýšila hustotu dislokácii v matrici, avšak nedošlo až k tvorbe 
typickej bunečnej subštruktúry. V niektorých zrnách je možné 
pozorovať oblasti s rozdielnym difrakčným kontrastom typic-
kým pre rôzne natočenie kryštalografickej mriežky, čo odpo-
vedá formovaniu bunečnej subštruktúry.  

Z difrakčného spektra cpTi materiálu je možné pozoro-
vať prítomnosť značnej prednostnej orientácie subštruktúry. 
V práci 3 boli hodnotené mechanické vlastnosti (tab. I) týchto 
materiálov, ktoré sú v zhode s pozorovanou subštruktúrou. 

Značné deformačné spevnenie nTi subštruktúry s vysokou 
hustotou dislokácií v ultra jemnej štruktúre vedie k zníženiu 
ťažnosti materiálu a zvýšeniu medze klzu a pevnosti. Materiál 
cpTi dosahuje vyššiu hodnotu ťažnosti a nižšie pevnostné 
charakteristiky z dôvodu existencie hrubej Widmanstättenovej 
morfológie zŕn, v ktorých nebola vyčerpaná schopnosť plas-
tickej deformácie. 

 
 

4. Záver 
 
Pozorovanie subštruktúr rôzne pripravených titánových 

zliatin poukázalo na značné rozdiely. Materiál nTi pripravo-
vaný ECAP procesom vykazuje ultra jemnú štruktúru s vyso-
kou hustotou dislokácií a pozorovanou prednostnou orientácie 
subštruktúry v pozdĺžnom smere. V materiáli cpTi bola pozo-
rovaná Widmanstättenova morfológia zŕn s počiatočným štá-
diom formovania bunečnej subštruktúry. 
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This paper deals about the study of two different sub-

structure of titanium alloy. Ultra fine grained structure with 
hight density of dislocation and low preferred orientation have 
been prepared by equal channel angular pressing process. 
Widmanstätten like structure with hight density of dislocation 
without cell substructer have been prepared by zone rafination 
and subsequent cold drawing. 

Obr. 3. Subštruktúra pozdĺžneho rezu nTi 

Obr. 4. Subštruktúra priečneho rezu cpTi 

Obr. 5. Subštruktúra pozdĺžneho rezu cpTi 

Materiál Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%] HV 

cpTi 645 665 17,0 66,5 203214 
nTi 1290 1310 10 51 321333 

Tabuľka I 
Mechanické vlastnosti cpTi a nTi 


