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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá výduskami elektrických indukčních pecí. První část 

popisuje jejich zhotovení, uvedení do provozu i následné vybourávání. Dále je v práci popsáno 
použití zadusávacích kelímků. Materiály výdusek a zadusávacích kelímků jsou zde popsány 
také z pohledu jejich chemického složení a s tím souvisejícími možnostmi jejich použití. 
V praktické části práce je popsán proces přezdívání elektrické indukční pece, kterou prováděl 
autor pod dozorem vedoucího práce. 

Klíčová slova 
Elektrická indukční pec, výduska, materiál výdusky, zadusávací kelímek, sintrace 

ABSTRACT 
This work deals with lining of electric induction furnaces. The first part describes 

the preparation of lining, its function during the running of furnace and also its tearing down 

at the end of work process. In the thesis is also discussed the use of rammed crucibles. 

The materials used for lining and rammed crucibles are described also in the sense of their 

chemical properties in connection with the possibilities of their use under different conditions. 

The practical part of the thesis describes the process of lining the electric induction furnace, 

which was realized by the author under the supervision of the supervisor. 

Keywords 
Electric induction furnace, lining, material of lining, rammed crucibles, sintering 
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ÚVOD [1], [2] 
Elektrická indukční pec kelímková (EIPK), viz obrázek 1, je jeden z tavících agregátů 

využívaný ve slévárnách oceli, litiny a některých neželezných kovů. Jejich hojné uplatnění je 
vidět především v kombinaci s automatickými formovacími linkami, kde je kladen požadavek 

na plynulou dodávku tekutého kovu. Pro splnění tohoto požadavku bývají obvykle pro tavbu 

zřízeny dvě až tři EIPK. Na jedné moderní EIPK pak může být doba tavby kratší než jedna 
hodina. Práce s ocelovou a litinovou taveninou vyžaduje k tomu určené žáruvzdorné materiály, 

ale i ty však vlivem teploty, eroze a chemického působení nevydrží věčně. U EIPK je to 

především výduska tavícího kelímku, který je v přímém styku s roztaveným kovem. Tuto 

nedílnou součást pece je nutno měnit nebo pokud možno opravit, při každém náznaku poruchy 

její celistvosti a také na konci její životnosti. V případě protavení materiálu výduskou EIPK se 

roztavený kov dostane na vodou chlazenou indukční cívku a způsobí katastrofu. Aby tedy byla 

zachována kontinuita výroby, je vhodné umísťovat pece ve vyšším počtu. 

Cílem zadané bakalářské práce je seznámení s různými způsoby zhotovení výdusek, 
používanými materiály a následném využití daných výdusek a kelímků v praxi. Požadavky na 
výdusky přitom nejsou malé. Výduska EIPK musí například odolávat vysokým teplotám, a 

přitom mít co nejmenší tepelnou roztažnost, aby na jejím povrchu nevznikaly praskliny. 

Materiál výdusky by měl být co nejméně reaktivní s prvky obsaženými v roztaveném kovu. 

Závěrečná část práce se následně zabývá popisem procesu vybourání a následného zhotovení 
nové výdusky EIPK. 

  

Obrázek 1. Indukční pec INDUCTOTHERM GROUP [2] 
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1 VÝDUSKA EIPK [1], [3] 
Výduska kelímku EIPK vzniká zhutněním sypkého materiálu na dno pece a dále kolem 

kovové šablony až k jejímu okraji, límci pece. Použitý sypký materiál, tedy dusací hmota, je 
dodáván v suchém stavu s přidanými sintračními prvky. U větších EIPK může být kelímek také 
tvořen vyzdívkou z vnější a výduskou z vnitřní strany. Vzniklá výduska musí mít celistvý 
povrch beze spár. Vzhledem k použitému materiálu jsou výdusky děleny na kyselé, zásadité 
a neutrální. Po vydusání je sypký materiál zpevněn sintrací, kdy je dusací hmota zpevněna 
pomocí vysokých teplot a obsažených sintračních látek. Tento jev, by se mimo slévárenskou 
technologii dal nazvat také spékání. Volba vhodné výdusky je stanovena zvláště podle 
odlévaného kovu. Dále pak podle různých ekonomických a technologických hledisek. 

Všeobecné požadavky na výdusku EIPK jsou především  

• Optimální tloušťka výdusky. 

• Nulová elektrická vodivost. 

• Dostatečně vysoká žáruvzdornost a pevnost, aby nedošlo k poškození kelímku při 
sázení. 

• Žáruvzdorný materiál nesmí v kelímku reagovat s taveninou ani struskou. 

• Vnitřní stěna kelímku dosahuje teploty taveniny a vnější teplotu cívky. Proto musí 
být jeho objemové změny co nejmenší. Teplotní spád ve stěně kelímku je až 200 °C 
na 10 mm. 

1.1 Práce prováděné na kelímku [4] 
Na počátku zhotovování výdusky jsou nejprve žáruvzdorným materiálem vymazány vnitřní 

stěny induktoru. Poté je vkládána izolační vrstva, tvořená vláknitými izolačními materiály, 

která nahrazuje dříve používaný, nyní již zakázaný azbest. Na tuto vrstvu je pak dusáno nejprve 

dno pece, a to podle velikosti pece ručně, nebo strojově. Dalším krokem je vložení šablony 
vymezující budoucí pracovní prostor, kolem kterého se pokračuje v dusání stěn kelímku. 
Nakonec je výduska sušena a žíhána. U kyselých výdusek dochází k sintraci při 700 °C, kdy je 

tedy výduska již částečně zpevněna a je možné vyjmutí šablony. Při zhotovování zásaditých 
a neutrálních výdusek, je šablona po vydusání ponechána v kelímku a roztavena při první tavbě. 
Konečná sintrace pracovního povrchu výdusky nastává při druhé tavbě. Dobře zhotovenou 

výdusku, by měla tvořit svrchní sklovitá vrstva (pracovní vrstva). Pod ní se nachází vrstva 
zpevněného materiálu výdusky silná několik desítek milimetrů a poté zásobní vrstva sypkého 
materiálu výdusky. 
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1.1.1 Vybourání kelímku EIPK [1], [5] 

Tato operace nastává u větších pecí až při naprostém vyčerpání jejich životnosti, kdy už 
pouhá oprava kelímku nezajistí bezpečnost tavby. U menších pecí, kelímek opravován nebývá 
a přistupuje se rovnou k vybourání. 

Velké pece jsou ve většině případů na 
svém dně opatřeny hydraulickým 
pístem, pro vytlačení starého 
kelímku (obr. 2). Kelímek je vytláčen 

přes konickou žárobetonovou tvárnici 

umístěnou na dně pece. Při vytláčení je 
pec ve vodorovné poloze, tak jako při 
odpichu. Díky této operaci je pec během 
několika minut připravena pro 

zhotovení nové výdusky. Menší pece 
pak bývají vybourávány ručně. 

 

1.1.2 Výmaz a tepelná izolace [1], [3], [6], [7] 

Po vybourání starého kelímku je nejprve provedena kontrola cívky, která by mohla 
propouštět vodu. Po jejím spuštění můžeme také zkontrolovat, jestli uvnitř kelímku nezůstal 
nějaký zbytek kovu, který by se projevil jiskřením. 

Jako výmaz induktoru je označována vrstva žáruvzdorného materiálu, která se nachází 
v jeho největší blízkosti. Tato jen několik milimetrů silná vrstva má kromě tepelné izolace za 

úkol vyplnit nerovnosti a praskliny na obalu cívky, a připravit tak co nejrovnější plochu pro 
vložení tepelné izolace a vydusání kelímku. 

Spíše jako ochrana induktoru, ale také pro tepelnou izolaci, byla v počátcích provozu 
kelímkových EIPK pro jejich vyložení používána azbestová lepenka ve vrstvě 2-4 mm. 

Vzhledem k hygienickým i ekonomickým důvodům začínají však převládat izolace například 

na bázích vláken z korundu a kalcium silikátů, nebo laminátů z jemné slídy. Tyto bezazbestové 

izolační materiály mohou obsahovat také fólii pro odraz tepelného záření. Při instalaci je však 
nutno dbát na vhodnou sílu vrstvy. Velká vrstva zadrží teplo a může mít za následek sintraci 
celé tloušťky stěny výdusky, čímž se snižuje její životnost i bezpečnost provozu na kelímku. 

V případě příliš tenké vrstvy zase bude docházet k velkým tepelným ztrátám. Díky nově 
vyvíjeným izolačním materiálům, můžeme také v hutnictví dosáhnout úspory místa na 
pracovišti, cestou zmenšení přístrojů při zachování stejného vnitřního objemu. Dále tyto 
materiály umožňují úsporu energie díky lepším izolačním vlastnostem. 

  

Obrázek 2. Vytlačování kelímku EIPK [5]. 
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Přenos tepla různých materiálů je vyjádřen součinitelem tepelné vodivosti (λ). Čím je 

hodnota součinitele tepelné vodivosti nižší, tím méně daný materiál vede teplo. Porovnání 
různých materiálů s izolacemi můžeme vidět v tabulce 1. 

Tabulka 1. Tepelná vodivost vybraných materiálů [6], [7] 

Materiál λ [W/m K] Materiál λ [W/m K] 

Měď 401,000 Polystyren 0,160 

Uhlíková ocel 54,000 Azbest 0,120 

Betonový panel 0,460-0,740 Skelná vata 0,030-0,050 

Sklo 1,050 Mikroporézní izolace 0,0210 

 

1.1.3 Suchá a mokrá výduska [1], [3], [8], [9] 

U menších EIPK je materiál výdusky ve 

vrstvách přidáván tak, aby bylo poté zaručeno 
řádné zhutnění. Zhutnění vrstvy provádíme 
pomocí ručního vibrátoru, který zaručí 
setřesení spodní vrstvy. Poté udusáme horní 
vrstvu ručními dusadly. Touto kombinací 
docílíme téměř rovnoměrného zhutnění 
v celém objemu, které je podobné jako 
kombinace střásání a lisování používaná při 
výrobě forem (obr. 3). Při ručním dusání je 

důležité použití správného pěchovadla. 
Doporučená jsou tedy pěchovadla o průměru 
3 mm pro tloušťku stěny kelímku do 20 mm 

a maximálně 6 mm při tloušťce stěny do 
40 mm. Při použití ručních vibrátorů 
s údernou patkou dodržujeme svislou polohu. 

Materiál výdusky vibrujeme místo vedle 
místa nejprve bez vyvinutí většího tlaku a po 
tomto částečném zhutnění vyvíjíme větší tlak 
do té doby, než patka vibrátoru přestane 
pronikat do materiálu výdusky. 

Materiál výdusky je dosypáván ve výšce 60 až 80 mm. Vrstvy se spolu musí dobře propojit 
a je tedy nutné, před dosypáním narušit povrch již udusaného materiálu například proškrábáním 
drátem. Výška dna je závislá na závitech cívky. Při malé výšce dna je spodní část vsázky mimo 
závity a při vyšší vrstvě dna zase závity pod vsázkou. Tímto způsobem je tedy snížen výkon 
pece vlivem nevyužití induktoru. Takto postupujeme až k hornímu límci pece, který je zhotoven 

dusací hmotou s přídavkem vodního skla, nebo k tomu určenými žárobetony. Důvodem je, že 
kelímek nelze naplnit taveninou až po okraj, nedojde zde tedy k sintraci a je nutné tuto část 
zpevnit jinak. Je však nutné mít v oblasti límce pece pevnou strukturu, jelikož tato část bude 
namáhána působením strusky. Vylévací žlábek kelímku může být namísto směsi s vodním 
sklem tvořen žárobetony. 

Kde H…výška vrstvy materiálu 

  α…součinitel zhutnění [-] 
  α=ρ2/ρ1 

  ρ1…hustota před zhutněním 

  ρ2…hustota po zhutněním 

Obrázek 3. Kombinace účinků střásání a lisování. 
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U strojního zhotovení výdusky je postup 

přibližně stejný, ale pomáhají zde stroje 

pracující bez manuální pomoci. Tyto stroje, 

poháněné buďto elektrickou energií, nebo 

stlačeným vzduchem, jsou používány výhradně 
při zhotovování výdusek velkých EIPK. Po 

částečném zhutnění dna ručními nástroji, je do 

pece spuštěna vibrační deska, která dokončí 
práci na hotovo. Před umístěním šablony je 

povrch v místech propojení dna a stěny 
kelímku zdrsněn. Stěna je pak střásána pomocí 
nástroje, vibrujícího uvnitř samotné šablony. 
Šablony pro použití strojních vibrátorů jsou pro 

dosažení dobrého přenosu vibrací zhotovovány 
s tenčí sílou stěn. Vibrační ústrojí může být 
ukotveno přímo uvnitř šablony, kdy jsou na 

vnitřních stěnách šablony a ve více výškových 
úrovních navařeny úchyty pro ukotvení 
vibračního ústrojí, které je po nich postupně 
přemísťováno ode dna až k límci pece. Další 
možností je spouštění vibračního ústrojí do 
šablony pomocí jeřábu. Stroj má obvykle 2 

nebo 3 rovnoměrně rozmístěná vibrační 
ramena, ale mohou se vyskytovat i pěti a šesti 
ramenné. Tyto ramena jsou stavitelná dle 
průměru šablony. Po aretaci ramen je přístroj jeřábem spuštěn do šablony a po zapnutí je díky 
uspořádání ramen zajištěna jeho rotace kolem osy a výduska je tak rovnoměrně střásána ode 

dna až k límci pece. Tříramenný přistroj pro střásání výdusky v pracovní poloze viz obrázek 4. 

U horního límce a vylévacího žlábku je stejně jako u ručního zhotovení použita směs výdusky 
s vodním sklem nebo žárobetonů. 

Dle společnosti Lungmuss dodávající žáruvzdorné materiály, je na dno pece nasypána 
přibližně o 15 % vyšší vrstva výdusky, než jaká má být výška výsledná a je vibrována po dobu  

8-10 minut, v závislosti na velikosti pece. Po vibrování je přebytečná vrstva výdusky 

seškrábnuta do požadovaného rozměru. Při výšce dna nad 350 mm nelze použít jedné operace 
a výduska tak musí být hutněna kombinací ručních vibrátorů a vibrační desky, nebo za použití 
vibrační desky ve dvou operacích, mezi nimiž je pokaždé seškrábnuta tvrdá horní vrstva, aby 

bylo dosaženo propojení materiálu. Při hutnění stěny kelímku, je dusací hmota dle velikosti 

pece sypána ve vrstvě okolo 500 mm. Při této vrstvě je dosaženo setřesení dusací hmoty asi 
o 200 mm při časovém úseku 4-6 minut. Pro dosažení lepšího zhutnění je povrch před každým 
dosypáním udusán. Límec pece, tedy asi 200-300 mm od vrcholu je dohotoven ručně. 

U tvorby mokré výdusky je po umístění izolace do pece vložena rozebíratelná šablona 
s dírami, které umožňují unikání vodní páry při sušení výdusky. Dusací hmota bývá obvykle 

vlhčena málo (3-4 % vlhkost). Tato vlhkost způsobuje lepší vaznost při dusání. Mokrá výduska 
se na rozdíl od suché nejprve i se šablonou vypaluje plynovým hořákem. Po spečení povrchové 

Obrázek 4. BGL 003 ANTALYA MAKINA [6]. 
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vrstvy je šablona rozebrána a do kelímku je opatrně vložena vsázka, která je tavena jen na 50 % 

výkonu. Životnost tohoto druhu výdusek je 15-20 taveb s ohledem na druh zpracované oceli. 

Oproti mokré výdusce má suchá několik výhod: 

• Minimální sklon k vrstevnatosti. 

• Suchou výdusku nelze předusat. 

• Odpadá nutnost sušit kelímek při dusání. 
• Při tavbě šablony vznikají velmi tvrdé oxidy železa, které sytí a zpevňují tak 

výdusku. 

• Vyšší životnost suché výdusky. 

Mezi nevýhody suché výdusky patří například fakt, že šablona je s první tavbou obvykle 

roztavena. Dále můžeme přičíst prašnost při zpracování, kterou lze ale odstranit přidáním 
několika setin procenta oleje. 

1.1.4 Opravy výdusek a dusání mimo pec [1], [3] 

V některých případech, zvláště u velkých pecí, bývá po vzniku defektů vyzdívka pouze 

opravena. Předejdeme tak daleko vyšším vynaloženým nákladům než při kompletní obnově 
výdusky. Tato operace začíná pečlivým očištěním povrchu kelímku od zbytku strusky a sklovité 
vrstvy. Následně je celá výduska prohlédnuta. V případě, že kov do výdusky v některém místě 
zatekl do značné hloubky, je vhodné celé její vybourání. Opravu také nelze provádět, pokud se 

v některém místě po odseknutí pevné části kelímku výduska vysypala až na tepelnou izolaci. 
Pokud není shledána žádná překážka pro další provoz výdusky, je do pece vložena šablona a 

do meziprostoru nasypána nová dusací hmota, která je udusána nebo setřásána vibrátorem. V 

průběhu dusání je doporučeno propichování nové výdusky drátem o průměru cca 12 mm, který 
by měl zajistit dobré zaplnění míst s tenkou vrstvou dusací hmoty. Podobným způsobem lze 
také odděleně opravovat pouze dno pece, kdy se na dno pece nanese vrstva nové dusací hmoty 

a po mírném udusání se přikryje plechem. U obou těchto případů jsou šablona i plech roztaven 
spolu s následující tavbou, a to na snížený výkon, pro zaručení dobrého spečení opravovaných 
míst. Velikým úskalím těchto oprav je však nutnost dokonalého očištění povrchu. V případě, 
že by pod nově nanesenou výduskou zůstal kovový materiál, roztavil by se, nový materiál by 
se odloupl a hrozilo by protavení kelímku. Mimo opravy vad menších rozměrů, bez použití 
dusací hmoty, lze použít také jiné možnosti. Příkladem může být produkt SupraPatch, jehož 
materiálový list nalezneme v příloze 1, který je popisován jako žáruvzdorná plastická 
opravárenská hmota s vysokým obsahem oxidů hliníku. Produkt je dodáván ve vlhkém stavu 
ve kbelících a jeho aplikace je provedena mazáním. 

Ve výrobě oceli je možno použít také hotových kelímků. Ty jsou dusány dnem vzhůru 
v šablonách mimo pec. Takto vyrobený kelímek se poté 24 hodin suší při teplotě 150 °C 
a následně 3 hodiny při 450 °C. Po tom, co je kelímek vsunut do pece, jsou prostory mezi izolací 
a kelímkem vysypány dusací hmotou. 
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1.1.5 Šablona kelímku [1], [9] 

Šablony pro tvorbu kelímku EIPK mohou být buďto rozebíratelné nebo pevné a vyjímatelné 
nebo ztracené. Výběr druhu použité šablony závisí především na typu provedení výdusky. 

Průměr šablony volíme dle předpisů výrobce. V případě většího průměru šablony snížíme 

tloušťku stěny kelímku, což snižuje její životnost a také se vystavujeme riziku protavení. 
Menším průměrem šablony, než doporučeným vytvoříme naopak silnou stěnu kelímku, která 
pojme větší množství výdusky, pojme více tepla a zapříčiní snížení magnetického toku cívky, 

který sníží výkon pece. Za použití jiné, než optimální tloušťky stěny výdusky tedy zvyšujeme 

ekonomickou náročnost produkce. 

Šablony bývají vyráběny z ocelových plechů o síle 4-6 mm. Jejich dna mohou být také 
odlévána a ke stěně následně přivařena. Možné tvary šablon používané při výrobě kelímku 
EIPK jsou znázorněny na obrázku 5. Při použití dusacích hmot s obsahem kyseliny borité, je 

doporučeno vyvrtat do šablony otvory pro odvod par. Během praxe se ale ukázalo, že tyto 
otvory nutné nejsou. U dělených nebo rozebíratelných šablon, je k umožnění vyjmutí vhodné 
na jejich povrch nanést dělící hmotu nebo ji obalit papírem. Před usazením do pece je nutné 
aby byla šablona důkladně očistěna a bez koroze. 

 

Obrázek 5. Tvary šablon pro tvorbu kelímku [1]. 

Po dokončení kelímku, jeho sušení a sintraci, se šablona buďto vyjme, nebo je ponechána a 
roztavena s první tavbou. Pro vyjmutí šablony je vhodné její chlazení bezprostředně po 
proběhnutí sintrace. Tímto zajistíme její smrštění a možnost vyjmutí. 
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1.1.6 Sintrace [3], [9] 

U velké části materiálů pro tvorbu výdusek je sintrační látkou kyselina boritá. Jelikož je tato 
látka hygroskopická, musí být dusací hmoty uskladněny na suchých místech. Při špatném 
skladování se kyselina odmísí do spodních vrstev skladovaného materiálu a jeho jakost poté 
výrazně kolísá. Před použití dusací hmoty je doporučeno její prosušení při teplotě 100 °C. 
Vznikne tak pára, se kterou kyselina boritá migruje a je tedy opět rovnoměrně roznesena po 

obsahu hmoty. 

Na počátku sintrace je šablona opatrně naplněna vsázkou. Sintrování výdusky je prováděno 
buďto tepelnou energií vyvíjenou přímo pecí, nebo kombinací s jiným vnesením tepla. Nárůst 
teploty musí být kontrolován. V závislosti na použitých žáruvzdorných materiálech se 
standartně pohybuje v rozmezí 100-150 °C za hodinu. Při těchto podmínkách je pec rozehřáta 

na teplotu 1600-1650 °C, nebo na teplotu o 50 °C vyšší než budoucí pracovní teplota pece a 

takto udržována po dobu jedné hodiny. Při tomto procesu dojde k roztavení šablony a do ní 
vložené vsázky. Aby bylo dosaženo dostatečné sintrace po celé pracovní části kelímku, je nutno 
dodávat vsázku až do naplnění pece. Na hladině tekutého kovu po celou dobu tavby držíme 
strusku. 

V případech, kdy šablonu nepoužijeme takzvaně jako ztracenou, ale budeme ji z pece 

vytahovat, je k dosažení dostatečné sintrace použit nevíc plynový hořák. Aby bylo dosaženo 

dostatečného zpevnění kelímku pro vyjmutí šablony, je nutné ji nejprve rozehřát na teplotu 

alespoň 500-550 °C. Šablona je poté 2-3 minuty chlazena ventilátorem, což zapříčiní její 
smrštění, zajišťující snadnější vyjmutí šablony. Následně je kelímek žíhán plynovým hořákem 
při teplotě 900 °C. Tato teplota se může však může lišit dle doporučení výrobců dusacích hmot. 
Při vkládání vsázky je vhodné vystlat dno kelímku plechy nebo menšími kousky vratného 
materiálu a předejít tak možnému poškození při sázení větších kusů. Při vzniku taveniny 

v kelímku je postupováno stejným způsobem, jako bylo zmíněno výše. Výsledná podoba 
struktury výdusky je znázorněna na obrázku 6. 

  

Obrázek 6. Schéma výsledné struktury výdusky po sintraci [9]. 
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1.1.7 Nakládání s odpadem [10] 

V posledních dobách je velice upřednostňovaným tématem také ekologie provozu. Ta by se 
neměla vyhýbat ani provozům hutnickým. V těchto provozech je kromě nakládání s klasickými 
odpady jako například papíry, plasty a kovy, potřeba řešit také jak naložit s odpadem 

specifickým pro tento průmysl. Jedná se o odpadní písek z forem a jader, strusky a žáruvzdorné 
vyzdívky. Podle průzkumu zveřejněného v roce 2017, který byl proveden v 15 slévárnách, bylo 

zjištěno, že jen minimum zúčastněných s tímto odpadem nakládá jinak, než prostým uložením 
na skládku odpadu. Důvody takového jednání jsou především: 

• Legislativní (např. vlivem složení materiálů s nimi nelze naložit jiným způsobem) 
• Ekonomické (např. odvezení na skládku je levnější než jiný způsob zpracování) 
• Neznalost (např. zodpovědná osoba neví o jiných způsobech nakládání s odpadem) 

• Osobní nezájem (např. chybí osobní motivace nebo zkoumání nových možností) 

Z hlediska ekonomického je dobré si uvědomit, že není nutné, aby odpad putoval nevratně 
mimo provoz slévárny nebo ocelárny. V případě žáruvzdorných vyzdívek je potenciál návratu 

do výroby největší. Recyklované materiály je možno použít v podobě hmot pro opravu pecí 
nebo pro částečné doplnění nakupovaných surovin. Takto využitý recyklát poté může zajistit 

úsporu až 30 % nákladů na nákup nových žáruvzdorných surovin. 

Dlouhodobým, avšak stále více ustupujícím problémem, bývá ve slévárnách a ocelárnách 

především aspekt neznalosti a dalo by se říci také nedůvěry v nové technologie. Tyto provozy, 

zdá se, byly na našem území jaksi opomenuty a dalo by se říci, že v některých se zastavil čas. 
Přitom i v tomto odvětví jdou technologie stále kupředu, například v podobě software pro 

celkové řízení podniku, nebo softwarovému zajištění bezpečné tavby ale také k novým 
možnostem nakládání s odpady. 

1.2 Chemické ukazatele výdusek 
Volba chemické povahy výdusky závisí 

především na požadavcích na zpracování daného 
druhu oceli. Dále také na ekonomických a 
hospodářských ukazatelích daného druhu výdusky. 
Tak jako všechny materiály, také materiály výdusky 
kelímků EIPK podléhají tepelné roztažnosti. Tuto 
problematiku shrnuje obrázek 7.  

S problematikou tepelné roztažnosti také úzce 
souvisí životnost kelímku, který se vlivem tohoto 

jevu během tavby roztahuje a smršťuje. To zapříčiní 
tvorbu prasklin, kterými do stěn kelímků zatéká 
roztavený kov. Většina provozů však pracuje na 
pecích nepřetržitě a jsou tak udržovány na teplotách 
pohybujících se nad 1000 °C. V ohrožení tímto 

jevem, jsou tedy spíše pece, které pracují jen 
ojediněle. Zde je kelímek vystaven neustálé periodě 
ohřevu a chladnutí, což se samozřejmě projevuje na 

jeho životnosti. 

Obrázek 7. Tepelná roztažnost [3] 
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1.2.1 Kyselé výdusky [1], [3], [11], [12], [13] 

Kyselé výdusky se řadí mezi nejběžněji používané. Jejich základní složkou jsou křemencové 
drtě. Křemence jsou mineralogicky stabilizované vysokoteplotní modifikace oxidu 

křemičitého, tridymit a cristobalit. Vznik těchto modifikací znázorňuje obrázek 8. Použitím 

křemenců minimalizujeme teplotní roztažnost, která je u těchto modifikací až o 4,5 % menší 
než u čistých křemenných písků.  

Obrázek 8. Teplotní modifikace křemence [13] 

Žáruvzdornost křemenců a jejich tepelná dilatace, jsou ovlivněny nečistotami, a to 

především různými oxidy (například oxid železnatý, vápenatý, hořečnatý, hlinitý či jiné). Tak 

jako křemenité písky pro tvorbu forem, 

tak i křemencovou výdusku zvláště 
ovlivňuje obsah oxidu železnatého. 
Teplota eutektika oxidu hlinitého je 
1500 °C, avšak při vysoké koncentraci 
oxidu železnatého může teplota tavení 
klesnout až na 1200 °C (viz obrázek 9). 

Rychlé odtavování kyselých výdusek je 

tedy zapříčiněno především struskami 
s vysokým obsahem oxidu železnatého. 
K zajištění redukce tohoto oxidu, je 

doporučeno udržovat v tavenině asi 0,3 % 

obsah křemíku, který zajistí redukci 

vznikajících oxidů. 

Kyselé výdusky umožňují výrobu prakticky všech druhů běžných korozivzdorných ocelí, 
kromě austenitických otěruvzdorných ocelí s vysokým obsahem manganu. Vlivem těchto faktů 
a také pro své ekonomické výhody, je použití kyselé výdusky v současnosti ve slévárnách 
nejvíce rozšířené. 

Sintrace křemencových dusacích hmot je způsobena přídavkem kyseliny borité nebo oxidu 
boritého. Obsah těchto látek v dusací hmotě je stanoven v závislosti na velikosti zrn dusací 
hmoty, protože s rostoucí jemností, se plocha všech zrn relativně zvětšuje, ale především na 

pracovní teplotě pece a pohybuje se okolo 0,8-1,6 %. S rostoucím obsahem klesá rozsah 
pracovních teplot. Pro tavení litin tedy použijeme obsah 1,2-1,6 % a pro ocel obvykle 0,8 %.  

Obrázek 9. Rovnovážný diagram SiO2-FeO [1]. 
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1.2.2 Zásadité výdusky [1] 

Základní fází těchto výdusek bývá 

nejčastěji oxid hořečnatý MgO. Jelikož je 
oxid hořečnatý při změně teplot 
rozměrově nestálý, při použití jeho 
samotného jako materiálu pro tvorbu 
výdusky, by na kelímku, vlivem tepelné 
dilatace během provozu, vznikaly 

praskliny. Proto je k němu přidáván 
korund Al2O3. Přidáním korundu je 

zamezeno vzniku trhlin, nastávajícímu při 
použití samotného oxidu hořečnatého. Dle 

rovnovážného diagramu soustavy MgO-

Al2O3 na obrázku 10, můžeme vidět, že 
tyto dvě látky tvoří v určité koncentraci 
spinel MgO.Al2O3, označený jako MA, 

jehož teplota tání se pohybuje nad 2000 °C. Magnezitové výdusky tedy běžně obsahují 10 až 
25 % korundu, tedy koncentrace, která se pohybuje okolo tvorby spinelu. 

Při tavbách na magnezitových výduskách obvykle nepozorujeme úbytek materiálu 
z kelímku ale naopak jeho nárůst. Takzvané zarůstání kelímku způsobuje struska nalepená na 
jeho stěnách. U korundových vyzdívek pozorujeme spíše úbytek síly stěny kelímku. Ulpívající 
struska vzniká především u tavby vysokolegovaných chromových ocelí, kdy vzniklá struska 
obsahuje vysoký podíl oxidu chromu. Tato struska může působit i zarůstání kyselého kelímku. 

V případě přerušení tavby na větších pecích je důležité, aby kelímek v rámci možností 
nevychladl. Doporučená udržovací teplota se pohybuje okolo 800 °C. Za běžných 
srovnatelných podmínek bývá životnost zásaditých kelímků oproti kelímkům kyselým třikrát 
až čtyřikrát vyšší. U zásaditého kelímku obvykle neprovádíme opravy. Na konci jeho 

životnosti, nebo v případě objevení trhlin bývá vybourán. Životnost kelímku můžeme stanovit 
empiricky při jeho vybourávání, a to porovnáváním zásobní vrstvy sypkého materiálu za 
sintrovanou vrstvou. 

  

Obrázek 10. Rovnovážný diagram MgO-Al2O3 [1] 
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1.2.3 Neutrální výdusky [3], [14] 

Hlavní fázi těchto materiálů obvykle tvoří Al2O3, SiO2, Cr2O3 a C, tedy vysocehlinité 
a uhlíkaté materiály a šamoty. Tyto oxidy mají vysoké teploty tání pohybující se od 1700 °C až 
po 2400 °C. Nejvyšší teplotu tání má pak samotný uhlík. 

Výdusky zhotovené těmito materiály vynikají především svou vysokou životností a teplotní 
odolností. Umožňují tedy vyrábět téměř celou škálu běžných i legovaných ocelí. Vzhledem 
k chemické povaze kelímku, se na jeho stěnách neusazuje struska a kov v něm vytavený, 
neobsahuje tolik vměstků. V kelímcích z neutrální výdusky lze na rozdíl od kelímků z kyselé 
výdusky provádět metalurgické operace jako argonování nebo řízený uhlíkový var. Z těchto 
faktů lze vyvodit, že na neutrální výdusce lze produkovat daleko kvalitnější taveninu než na 
výduskách ostatních. 

V dřívějších letech byla cena materiálů pro tvorbu neutrální výdusky několikanásobně vyšší, 
něž pro velmi rozšířenou výdusku kyselou. Postupem času se však cena neutrálních výdusek 

snižuje a začíná být ekonomicky přívětivější. Především počet taveb na neutrální výdusce je 

oproti kyselé přibližně pětinásobný. 

1.3 Porovnání výdusek [4], [15] 
Kyselé výdusky svými parametry vystačují pro výrobu nelegovaných a nízko či středně 

legovaných ocelí. V těchto podmínkách také nabízejí oproti zásaditým a neutrálním výduskám 
jak ekologické, tak technologické výhody splněné i za nejvyšší bezpečnosti provozu. Životnost 
výdusek kyselých, při výrobě běžných ocelí, se pohybuje v rozmezí 20-30 taveb. Při extrémních 
podmínkách může její životnost klesnout až pod 10 taveb. K jiným tipům výdusek bývá 
přistupováno v případech zvýšení odpichové teploty, potřeby vyšší jakosti kovu nebo jiných 

technologických důvodů. Zásadité výdusky vykazují ve srovnání s kyselými také 
několikanásobnou životnost. Jejich neduhem je však nízká odolnost proti změnám teplot, tedy 

vzniku trhlin. Tyto poznatky vedly u některých provozů k přestupu na výdusky neutrální. Za 
vyšší pořizovací cenu nám tyto výdusky nabízejí výhody jako vyšší životnost, vyšší jakost 
vyráběného kovu a jiné technologicko-metalurgické aspekty. Zdroj [4] udává životnost při 
použití neutrální výdusky až 160 taveb, kdy při dosažení přibližně 130 tavby nastává vyrovnání 
nákladů neutrální a kyselé výdusky při srovnatelných podmínkách. V referencích na výrobky 
firmy Saveway ze zdroje [15] se dočteme o navýšení počtu taveb ze 170 na 250 na blíže 
neurčené výdusce a v dalším sloupku pak o 100 % navýšení životnosti kyselé a 250 % neutrální 
výdusky. 
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1.4 Životnost výdusky a bezpečnost 
Výduska EIPK je v průběhu tavby namáhána jak chemickým, tak mechanickým působením. 

Vlivem indukce je tavenina v kelímku míchána a vzniklé proudy otírají stěny výdusky. 

Slučováním některých chemických prvků, můžou být z výdusky odmíšeny, nebo mohou 
naopak ulpívat vytvořené chemické sloučeniny. Vlivem mechanického působení dochází 
především k praskání kelímku, které je způsobené tepelnou dilatací daného materiálu výdusky. 

V neposlední řadě také přičítáme lidský faktor, tedy například nevhodné vkládání vsázky 
s důsledkem poškození kelímku a celkové zacházení s pecí v pracovním cyklu. 

1.4.1 Rizika a prevence [3], [10] 

Vzhledem ke všem možným vlivům působícím na výdusku v průběhu pracovních cyklů je 

nutné dbát na její pravidelnou kontrolu. Největším rizikem při práci na EIPK je možný kontakt 
chladícího média s taveninou uvnitř kelímku, ke kterému může dojít následujícími způsoby 

• Průnik taveniny defektem vzniklým ve výdusce a protavení měděné stěny cívky. 

• Vznik defektu, například prodření nebo prasknutí ve sváru, na kruhových nebo 

pravoúhlých profilech cívky a průnik chladícího média výduskou směrem 
k tavenině. 

• Defekt na přívodním, vodou chlazeném kabelu a natečení chladícího média na 

kelímek ze strany skeletu. 

Aktivní a pasivní ochrana 

• Před použitím výdusku zkontrolovat například proséváním. 
• Rozměrová a geometrická (kruhovitost) kontrola šablony před jejím použitím. 

• Kontrola a proměřování průměru a hloubky pece mezi tavbami. 

• Pozorováním chladnoucího kelímku po odpichu. V některých místech může do ruda 
rozehřátý kelímek vychladnout rychleji a prozradit tak možnou vadu. Tato místa 
budou černá. 

• Po odpichu kelímek v rámci možností vyčistit. 
• Pro alarm hlášení poruchy o porušení izolačního stavu volit výrazný akustický 

i vizuální signál, odlišný od hlášení ostatních poruch. 
• Kelímek může být také kontrolován během tavby. Pomocí sondy umístěné na dně 

kelímku je měřen elektrický svod taveniny oproti izolační síti vložené na vnitřní 
straně cívky. V případě překročení povolené odchylky je aktivován alarm a zároveň 
odpojen přívod proudu do EIPK. Problémem tohoto systému jsou však časté poruchy 
sondy umístěné na dně kelímku. 

• Nepřetržité měření elektrického svodu mezi taveninou a cívkou bez užití izolační sítě 
a sondy. 

• Umožnit vyklápění pece při nouzovém stavu mimo jiné z bezpečné vzdálenosti 
(například pomocí dálkového ovládání, nebo z jiného místa v bezpečné vzdálenosti). 

• Pravidelná školení k takzvaným mezním stavům, mezi které může patřit například 

výpadek elektrického proudu, výpadek chlazení a nouzového chlazení a nouzový 
odpich do předpecí. 

• Pravidelná školení požární ochrany a školení první pomoci. 
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1.4.2 Bezpečnostní prvky [15] 

Současně s vývojem EIPK byly také vyvíjeny prostředky pro bezpečnou práci na těchto 
agregátech. Pomocí elektroniky můžeme v EIPK pozorovat důležité ukazatele jako jsou 
například teplota a zbývající tloušťka výdusky, vlhkost žáruvzdorné výdusky a možné průsaky 
chladícího média. Tyto mechanismy výrazně zvyšují nejen bezpečnost, ale také ekonomičnost 
hospodaření sléváren. Jejich zabudováním a vyhodnocováním získaných informací, může být 
kelímek EIPK využit, dokud jeho tloušťka umožňuje bezpečnou tavbu a odstávka pece tak 
může být naplánována na vhodnou dobu. Také předcházíme předčasnému vybourání. Včasné 
odstavení v případě nebezpečí protavení zamezí vzniku havárie a následných ztrát vlivem 
nečekané události. Při sintraci výdusky je také možno kontrolovat prohřátí a vysušení výdusky. 
Stav vyzdívky a jeho vyobrazení pomocí softwaru můžete vidět na obrázku 11. 

Obrázek 11. Stav výdusky vlevo a jeho zobrazení v softwaru v pravo [15]. 

Bezpečnostní prvky jsou zhotovovány v podobě dlouhého senzoru nebo takzvané 
elektrodové desky a do indukčních pecí jsou montovány podle použití. Elektrodové desky jsou 
umístěny na stěnách pece mezi izolací a výduskou a slouží pro monitorování zbývající tloušťky 
stěny. Dlouhé senzory jsou umisťovány na jiná místa, kde je možnost výronku kovu, což je u 

EIPK dno pece. Zde jsou senzory umísťovány na porézní tvárnici, do drážek vytvořených ve 
výtlačném kameni nebo přímo v betonovém dně pece, kde mohou být případně i zality a nemusí 
tak být obnovovány při každém vybourávání. Dále mohou být senzory umístěny v oblasti límce 
EIPK. 
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1.5 Zadusávací kelímky [16], [17], [18], [19] 
Mimo klasických výdusek EIPK mohou být používány také takzvané zadusávací kelímky. 

Tyto kelímky jsou vyráběny slinováním, tedy zhutněním práškového materiálu do pevné fáze. 
Pro tavení ocelí a litin je možno použít kelímky hlinitanové vyrobené z oxidu hlinitého 
(Al2O3, obr. 12), zirkoničité z částečně stabilizovaného oxidu zirkoničitého (ZrO2) a hořečnaté 
z oxidu hořečnatého (MgO). K těmto základním prvkům jsou z technologických důvodů 
v řádech procent přidávány i jiné prvky. Zvláště u hlinitanových a zirkoničitých kelímků je 
výrobními společnostmi deklarována dobrá mechanická pevnost, nízká tepelná roztažnost a 
odolnost proti erozi. Maximální provozní teploty kelímků jsou uvedeny v tabulce 2. Vzhledem 

k těmto vlastnostem jsou kelímky používány například ve výzkumných zařízeních, při výrobě 
slitin pro energetická, letecká a kosmická odvětví, či při výrobě potřeb pro zdravotnictví. 

 Tabulka 2. Provozní teploty zadusávacích kelímků 

Kelímek zadusaný v EIPK znázorňuje obrázek 13. Pro instalaci do EIPK je nejprve vhodné 
vybrat správnou velikost kelímku, kterou může pomoci vybrat i výrobce. Před začátkem 
montáže postupujeme podobně jako při tvorbě výdusky. Uvnitř pece je pečlivě zkontrolován 
stav výmazu cívky a jeho případné nedostatky jsou zapraveny k tomu určenou hmotou. Dusací 
materiál pro zadusání kelímku a v tomto případě tvorbu zásobní vrstvy při případném protavení, 
je volen nejlépe dle doporučení 
výrobce použitého zadusávacího 
kelímku. Na dno pece upěchujeme 

vrstvu výdusky tak, abychom 

vrchol kelímku dostali do námi 
požadované výšky. Doporučená 
minimální vrstva této základny pro 
kelímek je alespoň 19 mm. 

Umístění zadusávacího kelímku na 
dno pece provedeme za působení 
síly shora a současným pootáčením 
na dně pece tak, aby bylo docíleno 

Materiál kelímku 
Maximální 
provozní teplota [°C] 

Al2O3 1700 

ZrO2 

(Podle stupně stabilizace) 
1800-2250 

MgO 2100 

Obrázek 13. Instalovaný zadusávací kelímek [16] 

Obrázek 12. Hlinitanový kelímek [16] 

Teploty uvedené v tabulce jsou spíše orientační. Mohou 

se měnit vlivem prostředí ve kterém tavba probíhá, 

a navíc jsou každým výrobcem udávány rozdílně 
v toleranci 100 °C. 
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pevného usazení a rovnoměrného prostoru mezi kelímkem a cívkou. 
Po stěnách kelímku dusáme materiál buď ručními nebo poháněnými pěchovacími nástroji 

případně za použití ručního vibrátoru. Stejně jako u klasické výdusky, je vhodné použít jak 

pěchování, tak vibrování. Důležité je však dbát na to, abychom nepoškodili zadusávací kelímek. 
Límec pece je následně zhotoven tradičním způsobem, případně zatěsněn žáruvzdornou vatou 
nebo provazem. 

U zadusávacích kelímků je možné použít také metody, kdy je tavný kelímek zadusán do 
dalšího, záložního kelímku. Záložní kelímek se zadusaným kelímkem uvnitř je pak vložen do 

pece. Tato metoda, nazývána jako „two crucible“ tedy metoda „dvou kelímků“, umožňuje 
zkrácení prostojů pece. Je však nutné sladit rozměry EIPK a vloženého záložního kelímku a 

teplotní roztažnost obou kelímků tak, aby si kelímky vlivem teplotní roztažnosti navzájem 
nezpůsobily prasknutí. 

V případě zadusávacích kelímků tradiční sintrace odpadá. První rozehřátí kelímku je však 
pro jeho další fungování nutno provést dle pokynů výrobce daných na základě vlastností 
použitých materiálů. Příkladem může být ohřev při použití kompozitu 3001 společnosti Zircoa.  

• Zahřívání kelímku z pokojové teploty nemá být rychlé. Ohřev přibližně 15 °C/min 
na teplotu 1100 °C. 

• V rozmezí teplot 1100 °C až 1300 °C zahřívat rychlostí (7-8) °C/min. 

Po překročení teploty 1300 °C by už teplota kelímku do konce jeho životnosti neměla 

klesnout pod tuto teplotu. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE [20] 
Vakuová středofrekvenční pec, umístěná ve školní slévárně, má maximální objem 

roztaveného kovu cca 120 kg bez vakuování a 80 kg s vakuováním. Tato pec je využívána 

především k výzkumným účelům. Je zde možné zpracovávat kov na vzduchu, ve vakuu a 
v inertní atmosféře. Na dně pece je umístěna porézní tvárnice pro vhánění plynů. 

Vlivem požadavků výzkumu, je na EIPK instalována neutrální výduska. Je nutno zmínit, že 
při výzkumech mohou na výdusku působit také teploty vyšší, než jsou standardní při běžném 
lití a je tedy třeba brát ohled na její opotřebení. Mimo jiné zde není standartní nepřetržitý 
provoz, který je pro výdusky vhodný z důvodů kolísání teplot a teplotní roztažnosti a výduska 
tedy pracuje se „studeným startem“. 

2.1 Přezdívání pece [20] 
Vzhledem k velikosti nebyla tato pec přezdívána strojově, ale ručně. Vybourání stávající 

výdusky bylo provedeno elektrickým bouracím kladivem. Po vybourání byla provedena 
vizuální kontrola výmazu cívky a jeho oprava. Na výmaz pece byla po stěnách vyložena tepelná 
izolace. Poté bylo udusáno dno kelímku, vložena a vycentrována šablona a vydusány stěny. Na 
závěr byl prostor u hrdla pece, takzvaný límec, zaplněn směsí výdusky a vodního skla. 
Konečnou operací všech těchto prací byla sintrace nové výdusky. Všechny materiály, které byly 

použity během prací jsou uvedeny v přílohách 3-5. 

2.2 Vybourání 
Nejprve byla vybourána původní výduska 

EIPK. Tato činnost byla prováděna 
bouracím kladivem. Vzhledem k vysoké 
prašnosti byl použit vysavač pro odsátí 
prachu z kelímku a také rouška pro 

minimalizaci vdechování prachových částic. 
Konzistence výdusky vypadala dle 

očekávání a za sintrovanou vrstvou se stále 
nacházela sypká „zásobní“ část. Díky tomu 
bylo docíleno co nejmenšího porušení 
původního výmazu pece a také se předešlo 

případnému nečekanému vyjetí kladiva až na 
obal induktoru. vlivem nárazů vznikaly 

v sintrované vrstvě praskliny a tvořily se tak 

vetší či menší úlomky kelímku viz 

obrázek 14, na kterých bylo možné vidět 
strukturu výdusky, popsanou v 

kapitole 1.1.7. U dna pece bylo nutné brát 
zřetel na porézní tvárnici, která by se mohla znovu použít. Bylo zde ovšem nalezeno malé 
množství zateklého kovu a výduska byla přitavena na porézní tvárnici. Po vybourání původního 
kelímku, byla ze dna pece vymontována porézní tvárnice a ze stěn byly seškrábány zbytky 

tepelné izolace. Okolí límce pece bylo důkladně prohlédnuto a mechanicky zbaveno všech 
kovových částic, které zde byly naneseny v průběhu předešlých taveb. Nakonec byl vnitřek i 
okolí límce pece důkladně očištěn vysavačem i stlačeným vzduchem. 

Obrázek 14. Úlomky výdusky. 
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2.3 Výměna porézní tvárnice, výmaz a tepelná izolace [21] 
Porézní tvárnici bylo nutné usadit na dno pece tak, aby 

se nehýbala. U této pece je přes ocelový obal tvárnice 
zajištěno také uzemnění pece. To bylo vytvořeno pomocí 
žáruvzdorného drátu ze slitiny železa, chromu a hliníku, 

pod obchodním názvem KANTHAL A-1, který byl 

přetažen asi 10 mm nad horní část obalu tvárnice. Na 

obrázku 15 vidíme celou sestavu, která byla vložena na 
dno pece a z vnější strany ukotvena pomocí matice. 
Vzhledem k celkové funkčnosti vakuového aparátu pece, 

bylo nutné také utěsnění, a to pomocí gumového těsnění 
mezi maticí a tělem pece a dále těsnicí teflonovou páskou 
mezi maticí a závitem. 

Před tvorbou výdusky byly provedeny drobné opravy 
na výmazu pece. Vady byly buďto praskliny vzniklé 
dilatací materiálu, důlky způsobené bouracím kladivem 
při vybourání, a nakonec samotná abraze a únava 

materiálu výmazu. Materiál Suprafest HL-94, určený pro 

opravu výmazu, byl společně s vodou namíchán do hmoty v optimálním poměru. Touto 

suspenzí byly opraveny všechny vady na výmazu pece. Po zaschnutí výmazu, mohla být do 
pece umístěna tepelná izolace Lusil. Jelikož je pec mírně kónická, bylo pro přilnutí ke stěně 
vhodné, neumisťovat tepelnou izolaci v jednom kuse. Izolace byla tedy rozdělena na tři stejné 
pásy tak, aby bylo na stěnách zajištěno překrytí alespoň 40 mm a z pece čnělo cca 70 mm. Po 

vyložení do pece, byla přečnívající část izolace nastřižena a přeložena přes límec pece. Zajištění 
bylo provedeno izolační páskou. Pec připravená pro výdusku viz obrázek 16. 

Obrázek 15. Sestava porézní tvárnice 

a zemnícího drátu. 

Obrázek 16. Pec připravená pro tvorbu výdusky. 
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2.4 Dusání a tvorba límce 
Do takto připravené pece začneme vydusávat nejprve dno kelímku. Materiál výdusky 

Wedorit FM 15 byl přisypáván ve vrstvách asi 50 mm a jeho tloušťka byla odměřena pomocí 
svinovacího metru od hrany límce pece. Každá taková vrstva byla nejprve udusána vibrátorem 

a poté zapěchována pěchovadly. U každé takto vytvořené vrstvy bylo před dosypáním nutné 
nakypřit její povrch drátem, aby došlo ke správnému propojení jednotlivých vrstev. Při práci 
bylo dbáno na to, aby nebyla poškozena porézní tvárnice, usazená na dně pece. Míra zhutnění 
materiálu se pohybovala okolo 20 mm. Dno pece bylo vydusáno tak vysoko, aby byly zakryty 

i zemnící dráty. Poslední vrstva byla vysoká asi 10 mm a zakryla jen čnějící konce drátů. Po 
udusání dna kelímku, byly ze dna odebrány prachové částice, které byly vlivem dusání 
vyneseny na povrch. Pro dusání stěn kelímku byla do pece vložena šablona, která byla uvnitř 
vycentrována třemi dřevěnými špalíky po 120 stupních tak, aby byla zajištěna rovnoměrná 
tloušťka stěny kelímku. Dusací hmota byla rozsypávána a zhutněna rovnoměrně v celém 
obvodu kelímku stejným postupem, jako u dusání dna.  

Po dosažení míry přibližně 50 mm od vrcholu pece, byly znovu sesbírány prachové částice 
vynesené na povrch výdusky. V této části bylo nutné vytvořit límec kelímku. Pro jeho zhotovení 
bylo do dusací hmoty přimícháno vodní sklo. Tato mírně navlhčená směs byla udusána 

pěchovadly do zbylého prostoru mezi šablonou a pecí až k vrcholu kelímku. U hubice bylo 

nutné vytvarovat škrabátkem žlábek vhodného tvaru tak, aby byl zajištěn odtok kovu při 
odpichu z pece. Po dosažení konečného tvaru, byly do límce kelímku drátem vytvořeny vpichy 
pro odvod par a následně byl polit lihem a zapálen. Touto operací byla odstraněna vlhkost 
a zajištěno vytvrzení části kelímku tvořeného směsí s vodním sklem. 

2.5 Sintrace 
Vytvrzení výdusky proběhlo pomocí nahřátí kovové šablony spolu s vloženou vsázkou 

o hmotnosti 60 kg. Po natavení vsázky pomalým ohřevem na poloviční výkon, byla tavenina 

1 hodinu udržována na teplotě 1700 °C, což je teplota o 100 °C vyšší, než která je využívána 

při běžných metalurgických pochodech. Tímto postupem došlo takzvanému zaběhnutí 
vyzdívky. Záznam z průběhu sintrace je uvenden v příloze 6. Výsledek práce viz obrázek 17. 

Obrázek 17. Výduska před vlevo a vpravo po provedení sintrace. 
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3 ZÁVĚR 
V teoretické části práce byly popsány práce prováděné na výdusce EIPK. Začátkem bylo 

uvedeno jejich vybourávání ručními nástroji nebo vytlačování pomocí pístu. Dále je popsáno 
zhotovení nové výdusky EIPK za použití různých způsobů a při různých velikostech pece. 

Zmíněno bylo také, že výdusky lze do jisté míry opravovat a nové výdusky lze připravit i mimo 

pec. V kapitole nakládání s odpadem, bylo uvedeno, že ne všechny materiály vzniklé ve 
slévárně musejí putovat na skládku. Po kapitolách pracovních, byly popsány charakteristiky 

výdusek podle jejich chemické povahy. Zde byly uvedeny výhody a nevýhody výdusek daného 
chemického složení, jejich využití v praxi a jejich životnost. V práci je zmíněna také 
neopomenutelná bezpečnost při práci na těchto tavících agregátech a jedna z kapitol je 

věnována také prvkům usnadňujícím kontrolu stavu výdusky. V závěru teoretické části jsou 

zmíněny také stále více uplatňované zadusávací kelímky, používané především na vysoce 

legované oceli. 

Praktická část byla věnována vlastní operaci vybourání a tvorby nové výdusky na EIPK ve 

fakultní slévárně. V textu lze porovnat praktické provedení těchto prací s teorií uvedenou 

v první části práce. Prováděné operace zde byly chronologicky popsány a doplněny 
fotodokumentací. Výsledek této práce byl zdařilý, a ve školní slévárně tak bylo možné 

pokračovat v tavbách na nové výdusce EIPK. 
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Seznam symbolů 
 

Symbol veličiny Název veličiny Jednotka veličiny 

λ Tepelná vodivost [W/m K] 

H Výška vrstvy materiálu [m] 

α Součinitel zhutnění [-] 

ρ1 Hustota před zhutněním [kg/m3] 

ρ2 Hustota po zhutnění [kg/m3] 
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