
  



 

  



 

  



 

  



ABSTRAKT 

Cílem předkládané diplomové práce byla optimalizace podmínek při výrobě specifické 

vysoko-chromové taveniny se středním obsahem uhlíku a nízkým obsahem titanu, která se 

používá jako tekutá legující přísada při výrobě speciálních ocelí. V teoretické části byla 

nastíněna problematika výpočtu aktivit ve vysoce legovaných chromových taveninách. Dále 

byl proveden rozbor literárních poznatků z oblasti složení strusek a vedení struskového 

režimu při výrobě nerezových ocelí. V experimentální části byly ověřeny termodynamické 

podmínky rovnováhy Ti s TiO2 ve strusce v podmínkách výroby vysoko-chromové taveniny 

na elektrické obloukové peci. Důraz byl kladen na vhodný struskový režim a možnost snížení 

obsahu TiO2 v pánvové strusce. Výsledky prováděného experimentu byly analyzovány 

pomocí matematicko-statistických metod. Výsledky a doporučení jsou uvedeny v závěru této 

práce. 

Klíčová slova: vysoko-chromová tavenina, titan, oxid titanu. 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis was to optimize conditions for production of specific high-

chrome melt with medium content of carbon and with low content of titanium, which is used 

as the molten alloying ingredient in the production of special steels. In the theoretical part was 

outlined the issue of calculations of thermodynamic activities in high-chromium alloy melts. 

Further, the analysis of a literary knowledge about the composition of slag and slag 

management system during the production of stainless steel was done. In the experimental 

part, the thermodynamic equilibrium conditions of Ti and TiO2 in slag under conditions of 

production high-chromium melt on the electric arc furnace were verified. The emphasis was 

placed on a suitable slag regime and the possibility of reduction of TiO2 in the ladle slag. The 

results of performed experiments were analyzed using mathematical and statistical methods. 

Results and recommendations are listed at the conclusion of this work. 

Keywords: high-chromium melt, titanium, titanium oxide. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Zkratky Význam 

WIPF 
Wágnerův formalismus interakčních součinitelů (Wagner Interaction Parameter 

Formalism) 

IS interakční součinitel, taky interakční koeficient nebo mezireakční součinitel 

EMF v českých textech taky EMN, elektromotorické napětí  (Electromotive Force) 

B1 bazicita strusky definovaná vztahem           

B3 bazicita strusky definovaná vztahem                

EOP elektrická oblouková pec 

VOD Vaccum Oxygen Dacarburization – oduhličení oceli kyslíkem ve vakuu 

CLU Creusot  Loire-Uddeholm – oduhličení oceli směsí kyslíku a vodní páry 

AOD Argon Oxygen Decarburization – oduhličení oceli směsí argonu a kyslíku 

ZTP Základní technologický předpis 

DTP Detailní technologický předpis 

R
2
 koeficient determinace 

 

 

Veličiny Význam Jednotka 

pi  parciální tlak páry i–té složky nad roztokem [Pa] 

pi
0
 tlak nasycené páry čisté i–té složky při teplotě a tlaku soustavy [Pa] 

   Henryho konstanta [Pa] 

xi  molární zlomek složky i v roztoku (tavenině) [-] 

[ % i] hmotnostní procento složky i v roztoku (tavenině) [%] 

   aktivitní koeficient složky i v roztoku vyjádřený hmotnostními 

procenty 

[-] 

γi aktivitní koeficient složky i v roztoku vyjádřený molárním zlomkem [-] 

   aktivita složky i v roztoku (tavenině) [-] 

  
 
 interakční součinitel 1. řádu, vyjadřující vliv prvku j na aktivitní 

koeficient prvku i v ternárním roztoku (Fe-i-j) 

[-] 

  
 
 interakční součinitel 2. řádu, vyjadřující vliv prvku j na aktivitní 

koeficient prvku i v ternárním roztoku (Fe-i-j) 

[-] 

   
  teplotní závislost změny standardní Gibbsovy energie [J.mol

-1
] 

  termodynamická teplota [K] 

t teplota [°C] 

K rovnovážná konstanta [-] 

Mi molární hmotnost složky i [g.mol
-1

] 
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Veličiny Význam Jednotka 

τ čas [s, min] 

EMF_n elektromotorické napětí pro danou fázi/pozorování tavby (n = 1, 2, 3) [mV] 

Me_n obsah prvku v kovu pro danou fázi/pozorování tavby (n = 1, 2, 3) [%] 

MeO_n obsah oxidu ve strusce pro danou fázi/pozorování tavby (n = 1, 2, 3) [%] 

v_n hodnocení viskozity strusky pro danou fázi/pozorování tavby (n = 1, 2, 

3) 

[-] 

ox_n doba oxidace pro danou fázi/pozorování tavby (n = 1, 2) [s] 

T_n teplota pro danou fázi/pozorování tavby (n = 1, 2, 3) [°C] 

aO_n aktivita kyslíku pro danou fázi/pozorování tavby (n = 1, 2, 3) [ppm] 
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Úvod  

Předkládaná diplomová práce je věnována problematice výroby specifické vysoko-

chromové taveniny se středním obsahem uhlíku, vysokým obsahem chrómu a nízkým 

obsahem titanu. Vysoko-chromová tavenina je využívána jako vsázková přísada pro výrobu 

speciálních jakostí ocelí v kyslíkových konvertorech, a proto se z hlediska použití blíží 

feroslitině typu FeCr. Na tuto vysoko-chromovou taveninu nejsou kladeny vysoké požadavky 

z hlediska jejího odsíření, odfosfoření, odplynění či stupně dezoxidace. Specifickým 

požadavkem je však dosažení velmi nízkého zbytkového obsahu titanu, a to s ohledem na její 

použití pro náročné značky ocelí, u kterých je obsah titanu striktně limitován. Titan i chróm se 

oxidují přednostně za nižších teplot, což jsou při výrobě taveniny v elektrické obloukové peci 

protichůdné procesy. 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Specifika výroby vysoko chromových 

tavenin, v níž byly v Závěru vytýčeny teoretické i experimentální cíle pro další studium 

plynoucí z primárních  celosvětových poznatků.  V bakalářské práci bylo zjištěno, že: 

 V literatuře nejsou řešeny takto specifické podmínky výroby vysoko-chromové 

taveniny, jako je dosažení nízkého obsahu titanu (Ti < 30 ppm) ve vysoce legovaných 

chromových taveninách se středním obsahem uhlíku.  

 Výroba vysoko-chromové taveniny se blíží nejblíže specifikům výroby nerezových 

ocelí, a to z pohledu zařízení, na kterém je vyráběna, chemickým složením pecních 

strusek i z hlediska použití oxidační rafinace, která ale neprobíhá do nízkých obsahů 

uhlíku. 

Protože z hlediska výroby nerezových ocelí je obsah uhlíku u vysoko-chromových 

tavenin velmi vysoký a z hlediska výroby ferochromu spíše střední, bude v následujícím textu 

použit zkrácený jednoduchý termín vysoko-chromová tavenina. Pro ostatní pak obecný 

termín vysoce legovaná chromová tavenina. 

Ze studovaných literárních pramenů a vypočtených hodnot byla v bakalářské práci pro 

praxi při výrobě taveniny s obsahem C 2,9 - 3,6 %, Cr 25 - 26 % a < 0,003 % Ti doporučena 

primární úprava podmínek výroby, a to:  

 Zahájení dmýchání kyslíku při vyšší teplotě. 

 Dmýchání kyslíku v závěru tavby ke snížení obsahu křemíku a homogenizaci 

taveniny. 

 Stažení natavovací strusky při vyšších natavovacích obsazích Ti. 

 Snížení viskozity strusky redukcí oxidu Cr2O3 pomocí koksu nebo antracitu, která byla 

z teoretického rozboru vyhodnocena jako nejvýhodnější v porovnání s redukčními 

přísadami na bázi Al a Si. 

 Optimalizace bazicity strusek na hodnotu cca 1,5 a přidání tavidla do vsázky na bázi 

SiO2. 

Na základě těchto výše uvedených poznatků bylo v této diplomové práci hlavním 

cílem ověření vlivu složení strusek na termodynamickou rovnováhu obsahů sledovaných 

prvků (Cr, C, Ti) v praktických podmínkách výroby vysoko-chromové taveniny a na 

podmínky oxidace. Cílem byla rovněž i minimalizace množství strusky, která je vedena 

v kategorii nebezpečný odpad. Výroba vysoko-chromových tavenin s oxidačním údobím je 

doprovázena těžkostmi z důvodu těžkotavitelných strusek s vysokým obsahem oxidů chrómu, 

které ji činí značně viskózní a málo reaktivní. Protože rychlost reakcí na mezifázovém 

rozhraní struska - kov závisí především na difuzi složek, kterou vlivem změn viskozity 

v těchto struskách nelze jednoznačně popsat, byla pozornost soustředěna především na 
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termodynamickou rovnováhu, i když absolutní rovnováhy mezi struskou a kovem 

v praktických podmínkách nelze dosáhnout.  

Z těchto důvodu je jako první do této práce začleněn rozbor termodynamiky vysoce 

legovaných chromových tavenin. V úvodu je nastíněna problematika použití výpočtů aktivit 

složek pro vysoce legované taveniny. Z hlediska technologie výroby ocelí a slitin na EOP, 

která je všeobecně známá, je v teoretické části věnována pozornost především specifikům, 

doprovázejícím technologii výroby chromové taveniny.  

Na základě teoretického rozboru literárních poznatků, rozboru technologie 

v praktických podmínkách výroby vysoko-chromových tavenin a provozních měření byl 

navržen experiment s měřením teplot a aktivit kyslíku a analyzováním složení kovu a strusky 

ve třech fázích výroby: 

 Měření a odběry vzorků po natavení vsázky. 

 Měření a odběry vzorků po oxidaci lázně (pouze vzorky kovu). 

 Měření a odběry vzorků před stažením strusky. 

Ze zjištěných dat byl proveden základní rozbor termodynamických podmínek, 

především k upřesnění možnosti oxidace titanu a rovnováhy kyslíku ve vysoko-chromové 

tavenině. Následně byla provedena statistická analýza experimentálních dat. 

Ke zpracování sledovaných provozních dat bylo použito statistického software. 

Zjištění regresního modelu je složitý iterační proces. V této práci je kladeno za cíl nalezení 

aproximačně regresního modelu na základě adekvátních chemicko-fyzikálních rovnic. 

Odvozené proměnné byly analyzovány s použitím párové regrese a následně byl pro nalezené 

vlivné proměnné hledán vícenásobný regresní model. Analyzován byl i vliv kategoriálních 

proměnných na obsahy Ti a TiO2. 

Na základě teoretických i provozních výsledků je v závěru diplomové práce navržen 

nový verifikovaný optimalizovaný postup vysoko-chromových tavenin na EOP. 
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1 Základy termodynamiky vysoko-chromových tavenin 

V metalurgické praxi se místo koncentrací využívá aktivit. Termodynamická aktivita 

umožňuje [1] komplexní posouzení chování prvků v kovové tavenině při odpovídajících 

teplotách a kvantitativně popsat chování reálných soustav roztavených kovů a strusek. 

Aktivity vyjadřují efektivní koncentraci přísad a příměsí. U ideálního [2] roztoku dvou složek 

1 a 2 je si energetické působení částic  (vzájemná interakce) rovno. Platí:            . 

Raoultův zákon pak lze vyjádřit vztahem: 

      
     (1)  

kde pi  je parciální tlak páry i–té složky nad roztokem, 

pi
0
- tlak nasycené páry čisté i–té složky při teplotě a tlaku soustavy, 

xi  - je molární zlomek i–té složky v roztoku. 

Parciální tlak nasycené páry složky nad ideálním roztokem se rovná tlaku nad čistou 

složkou násobenému jejím molárním zlomkem v roztoku. 

U nekonečně zředěných roztoků se vzájemná interakce složky 2 neprojeví, protože 

jsou částice od sebe vzdáleny a obklopeny částicemi rozpouštědla a interakce mezi 

rozpouštědlem je pro pravděpodobnost konfigurace velmi malá. Pak vyjadřuje koncentraci 

rozpuštěného plynu v kapalině, vyjádřené jeho molárním zlomkem, úměrnost jeho parciálního 

tlaku nad kapalinou Henryho zákon: 

          (2)  

kde pi  je  parciální tlak plynu i nad roztokem, 

Hi - Henryho konstanta[Pa], charakteristická pro daný plyn a kapalinu, 

xi  - molární zlomek i–té složky v roztoku. 

U reálných roztoků si vzájemné interakce částic nejsou rovny a roztoky vykazují 

odchylku od Raoultova či Henryho zákona. Kvantitativně pak nahrazujeme koncentrace 

složek aktivitami. Pro Raoultův zákon pak platí vztah: 

      
     (3)  

          (4)  

kde     je aktivitní koeficient složky i v roztoku. 

Stejně tak i pro vyjádření Henryho zákona. Protože u velmi zředěných roztoků je 

možno molární koncentraci nahradit hmotnostními procenty, vyjadřuje se často aktivita 

pomocí hmotnostních procent a aktivitního koeficientu   : 

    
  

    
 (5)  

Pro Henryho zákon pak platí: 

          (6)  

kde [%i]  jsou hmotnostní procenta rozpuštěné složky i. 
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Aby bylo možno kvantitativně vyjádřit aktivitu rozpuštěné látky v roztoku, je třeba její 

působení určit vztažením k přesně definovanému standardnímu stavu. V metalurgii se 

nejčastěji volí tyto standardní stavy: 

 Stav čisté látky - Raoultův zákon, molární zlomek      . 

 Stav čisté látky – Henryho zákon, molární zlomek      . 

 Stav 1% roztoku (hmotnostní procenta)-Henryho zákon,           . 

 Pro plynnou fázi se volí za standardní stav atmosférický tlak. 

Pro plynnou fázi, jejíž aktivita je stanovena z parciálních tlaků, platí: 

    
  

  
  (7)  

Pro aktivitní koeficienty odvozené z Raoultova zákona   
 , a Henryho zákona   

  platí 

vztah: 

 
  

 

  
    

  (8)  

kde   
  bývá označován jako směrnice Henryho přímky v Raoultově stupnici aktivit 

a umožňuje přepočet aktivitních koeficientů   
      

 . 

1.1 Výpočty aktivit složek ve vysoce legovaných chromových taveninách 

Ve vědeckých výpočtech se často používá molárních (atomových) zlomků, 

v metalurgické praxi se obvykle používá hmotnostních procent a Henryho aktivity, při 

standardním stavu parciálního tlaku složky rozpuštěné látky nad 1% roztokem. 

V polykomponentní soustavě se využívá k určení aktivity interakční součinitel (IS), 

v literatuře taky označovaný jako interakční koeficient, mezireakční koeficient, definovaný 

Wagnerem, tzv. Wagnerův formalismus interakčních součinitelů (WIPF - Wagner 

Ineraction Parameter Formalism), jenž použil k vyjádření interakčních součinitelů podle 

MacLaurinova  rozvoje Taylorovy řady. V polykomponentních soustavách o složkách A, B, 

C, D, E lze podle Wagnera vyjádřit aktivitní koeficient složky B,   
    v rozpouštědle A 

v závislosti na složkách C, D, E: 

Pro 

     
  

     
      

        
        

        
      (9)  

Pro 

   
  

    
        

    
      

      
      

     

(10)  

kde    
  je aktivitní koeficient Henryho přímky. 

Přesnější hodnoty se dosáhne použitím interakčních součinitelů vyšších řádů, kde pro 

vliv složky j na složku i platí: 

     
 
   

 
     

 
  

    
 
  

          
 
   

 
       

         
       (11)  

kde     - jsou interakční součinitele prvního řádu, 

    - jsou interakční součinitele druhého řádu, 

    - jsou interakční součinitele třetího řádu. 

V průběhu posledních třiceti let byly vyvinuty počítačové termodynamické databáze 

pro tuhé roztoky i taveniny ocelí a strusek, obsahující velké množství komponentů. Databáze 

obsahují parametry (součinitele) pro speciálně vyvinuté modely roztavených strusek, tavenin 
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ocelí i tuhých roztoků oxidů a železa. Vyvinutý software umožňuje realizovat výpočty 

chemických reakcí a fázových rovnováh v širokém rozsahu teplot, parciálního tlaku kyslíku 

a celkového tlaku soustavy. Výpočty umožňují snížení nákladů a času potřebného 

pro experimenty. Modelování se vyvíjí s rozvojem výpočetní techniky a software, který je 

založen na výpočtu integrální funkce podmíněné minimalizace celkové Gibbsovy energie 

soustavy a modelech binárních a ternárních subsystému pro odhad termodynamické 

rovnováhy vícesložkových soustav.  Rozvoj databází souvisí s rozvojem tzv. CALPHAD 

techniky [3]. V oblasti výroby oceli jsou nejznámější termochemické softwarové balíky 

s obsáhlými termodynamickými databázemi: CEQCSI, FactSage, MPE, MTDATA, 

ThermoCalc. 

WIPF předpokládá, že εij=εji. Zároveň lze zahrnout další interakční součinitele 

počítající interakce dalších legujících prvků. Aktivitu složky lze vyjádřit i pomocí 

standardního stavu 1% roztoku. WIPF byl dále rozšířen o křížové interakční součinitele 

Lupisem a Elliotem, v jejichž přepisu pro n složkový roztok, kde 1 je rozpouštědlo, má 

rovnice pro složku i tvar: 

               
 
      

 
  

      
   

                  

 

   

 

   

 

   

 

   

 (12)  

Nejznámějšími zdroji dat jsou Sigworth a Elliott [4] a Steelmaking Data Sourcebook 

[5].  WIPF je termodynamicky konzistentní pouze pro nekonečně zředěné roztoky, pro 

konečné obsahy prvků nesplňuje Gibbs-Duhemovu rovnici, jak na to poukázal Pelton 

a Bale. Ti navrhli sjednocený formalismus interakčních součinitelů (UIPF – Unified 

Interaction Parameter Formalism), což je modifikovaný Wagnerův formalismus, který je 

konzistentní s Gibbs-Duhemovou rovnicí a zároveň s Darkenovým kvadratickým 

formalismem (rovnice 16,17,18). Výpočty pomocí UIPF jsou použity pro zředěné kapalné 

roztoky (taveniny) v databázích FactSage, CEQCSI a MTDATA. Pro čtyř složkový systém, 

kde Fe je rozpouštědlo, lze aktivitní koeficienty složek i (i = 1,2,3) vyjádřit rovnicemi 

(13,14). 

                            

 

     

      

 

   

 (13)  

 

               
 

 
         

 

 
           

 

       

 

     

 

(14)  

Pro jednotlivé interakční součinitele platí: 

      jsou IS prvního řádu, vyjadřující vlastní interakci. 

     jsou IS prvního řádu, vyjadřující vliv další složky (       ). 

      jsou IS druhého řádu vlastní interakce. 

           jsou křížové IS druhého řádu (                             ). 

Přičtením aktivitního koeficientu rozpouštědla je v UIPF vyřešen problém shody 

s Gibbs-Duhemovou rovnicí. V binárním roztoku je pak pro logaritmus aktivitního 

koeficientu k IS prvního řádu přičten jeho vliv na změnu aktivity rozpouštědla, např. pro 

aktivitní koeficient uhlíku v binárním systému Fe-C lze napsat: 

          
        

 

 
     

  (15)  
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Darkenův kvadratický formalismus pro ternární systém, kde 1 je rozpouštědlo, uvádí 

rovnice (16,17,18): 

          
       

                    (16)  

                                          (17)  

                                          (18)  

kde: C2,C3 jsou integrační konstanty. Pro regulární roztoky platí C2=C3=0, 

    je parametr vyjadřující interakci složek v roztoku. 

 Z uvedených vztahů lze odvodit rovnice určené k přepočtu IS pro WIPF v přepisu 

Lupise a Elliota a UIPF navrženého Peltonem a Balem a Darkenovým formalismem: 

              (19)  

         
      (20)  

       
   

 

 
  
       (21)  

                 
         

     
       (22)  

Hillert prokázal, že Darkenův kvadratický formalismus může být upraven na model 

regulárního roztoku s modifikací pro standardní stav zředěného roztoku. V programu 

ThermoCalc byla vyvinuta databáze pro zředěný roztok (taveninu) Fe s použitím upraveného 

modelu regulárního roztoku. Miki a Hino používají rovnici Redlich Kisterova polynomu (23) 

s použitím Raoultova standardního stavu pro všechny rozpuštěné prvky, i když je obtížné 

definovat Gibbsovu energii čisté kapaliny plynných prvků O2, H2 a N2. Jako standardní stav 

kyslíku byla vybrána 1 atm pro ½ O2. Integrální molární entalpie Gm roztoku je dána vztahem 

(23). 

         
                      

     
        ) (23)  

kde    
       

  jsou interakční parametry regulárního roztoku [J.mol
-1

]. 

K přepočtu interakčních součinitelů používají opět Darkenova kvadratického 

formalismu. Použijeme-li Darkenovu rovnici pro binární regulární roztok, tedy integrační 

konstanta je rovna nule, pak lze napsat: 

           
           

                  
  (24)  

 Chipman použil k odvození interakčních součinitelů teorie regulárních roztoků [6]. 

V  tab. 1 jsou uvedeny některé hodnoty pro základní prvky v porovnání s rovnicí (24), kde 

pro C = 0 bude platit   
              

  . 

Tab. 1:  Hodnoty interakčních součinitelů podle teorie regulárních roztoků. 

Prvek γ°[6] εi
i
 [6] -2*ln(γ°) (24) ei

i
 [6] 

Si 0,001 13,7 13,81 0,119 

Al 0,063 5,3 5,53 0,048 

Ti 0,011 9,0 9,02 0,048 



9 

  

KALETA, J. Optimalizace výroby vysoko-chromových tavenin na EOP. Diplomová práce. Katedra metalurgie a slévárenství, 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2014. 

Hodnota interakčního součinitele eTi
Ti

 =0,048 je často používána k termodynamickým 

výpočtům stejně jako eSi
Si

 = 0,119. Pro vysoko-chromovou taveninu je důležitý i vliv dalších 

prvků přítomných v tavenině, zejména chrómu a uhlíku. Lze předpokládat, že aktivitu titanu 

bude snižovat i kyslík, jehož množství se bude během rafinace taveniny zvyšovat. 

Interakční součinitel vlivu chrómu na aktivitu titanu je v literatuře popsán, stejně jako 

vliv kyslíku, i když se některé zdroje v údajích rozcházejí. Vliv uhlíku na aktivitu titanu je 

řešen hlavně v taveninách železa nasyceného uhlíkem. Aktivita uhlíku v tavenině 

s 25 až 32 % chrómu je značně snížena. Vliv uhlíku na aktivitu titanu pro nízké a střední 

hodnoty uhlíku není v literatuře dostatečně popsán. Pro vyšší obsahy prvků je potřebná 

znalost interakčních součinitelů vyšších řádů. 

Pro praktické výpočty v metalurgii stále převládá použití WIPF i pro vysoce 

legované slitiny, při zvoleném standardním stavu 1 hm.%, které jsou většinou odvozeny pro 

teploty 1600 °C. V případě neznámé teplotní závislosti interakčních součinitelů lze pro 

zjednodušení použít vztah: 

     
 

        
 

 
    

 
 (25)  

K převodu interakčních součinitelů pro standardní stav 1 hm.% byl odvozen vztah: 

   
 
 

      

   
   

 
 

      

   
 (26)  

kde: Mi a MFe  jsou molární hmotnosti prvků. 

Vliv prvků na aktivitu Ti uvádí tab. 2. Přehled základních interakčních součinitelů pro 

systém Fe-Cr-C je uveden v tab. 3. Pro vyjádření vlivu chrómu na aktivitu kyslíku je 

doporučeno širší rozmezí IS, jak dokumentuje graf na obr. 1.  

Tab. 2: Tabulka interakčních součinitelů vlivu prvků na aktivitu titanu. 

 

eTi
j
 

 
rTi

j
 Poznámka 

j 1873 A/T B j 1873 C/T D Autor podle [ 7] 

Cr 

0,028 1196 -0,61 

Cr 

0 

  

Pak et.all 

0,055 

  

0 

  

Sigworth & Elliot 

0,022 

  

-0,0001 

  

Wada & Pehlke 

0,016 

  

0,0005 

  

Lupis & Elliot 

0,024 

  

0 

  

[1] 

0,024 406,7 -0,1933 -0,022 -20,6 -0,011 [7] 

Ti 

0,049 212 -0,064 

Ti 

0 

  

[8] 

0,048 

  

0 

  

[6] 

0,013 

  

0 

  

[4] 

C 

-0,16 

  
C 

0 

  

[1] 

-0,1289 

  

0 

  

[9] 
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Obr. 1:  Přehled doporučovaných IS 1. řádu vlivu chrómu na aktivitu kyslíku [10]. 

 

Tab. 3: Přehled základních interakčních součinitelů pro systém Fe-Cr-C-Si-O při 1600 °C [4]. 

  
    

    
      

      
    

     
     

  

   

 
        

(0,142) 

    

 
        

(0,0074) 

-0,024 -0,0003 -0,12    

 
       

(0,093) 

    

 
       

(-0,002) 

-0,45 

 

Z uvedeného rozboru problematiky výpočtu aktivit složek ve vysoce legovaných 

chromových taveninách vyplývá, že mohou být značně ovlivněny výběrem IS i nepřesností 

vlivem nezapočítání změny aktivity rozpouštědla (Fe). K přesnému výpočtu je proto potřebná 

znalost křížových IS, které pro systém Fe-Cr-C-Ti nejsou dostatečně popsány a ověřeny.  

Velký rozptyl interakčního součinitele vlivu chrómu na kyslík, viz obr. 1, může velmi 

ovlivnit výpočet aktivity kyslíku. 
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1.2 Termodynamická rovnováha chrómu v taveninách železa 

K oxidaci chrómu dochází již při tavení vsázky a v ještě větší míře v průběhu 

dmýchání kyslíku při oxidační rafinaci lázně. Vysoký obsah oxidů chrómu ve strusce snižuje 

její reaktivitu a  snižuje možnost redukce Cr2O3. Strusky s vysokým obsahem oxidu chrómu 

nelze recyklovat a představují ekologickou respektive ekonomickou zátěž při jejich likvidaci. 

Při oxidaci taveniny s více jak 10 % Cr vznikají oxidy Cr3O4 [11,13]. Podle [12] je CrO.Cr2O3 

při nižších teplotách nestabilní a mění se na Cr2O3. Ten jako stabilnější existuje  

i v silně oxidačních podmínkách strusek. 

 

Obr. 2: Binární diagram Cr-O [14], s isobarami kyslíku log pO2 [atm]. 

Podle binárního diagramu Cr-O na obr.2  je při nižších teplotách stabilní Cr2O3. Ten 

se redukuje přímo na Cr. Oxid Cr3O4 existuje až při teplotách nad 1650°C.  

V [15] jsou výpočty rovnováhy Cr-O počítány pro oxid Cr2O3 pro koncentrace nad  

6-7% Cr. Aktivitu oxidu uvádí rovnou 1 podle Raoultova zákona. Při nižších obsazích Cr, pod 

6-7%, uvádí oxid FeO.Cr2O3.  

Teplotní závislost rovnovážné konstanty pro vyšší obsahy chrómu dle [12] lze určit z 

rovnic (27,29) a to rovnice rovnovážné konstanty uhlíkové reakce v tavenině železa: 

            
   

     
 

    

 
      (27)  

a rovnice teplotní závislosti rovnovážné konstanty oxidace chrómu: 

 
 

 
         

 

 
        (28)  
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      (29)  

Pro redukci oxidu chromu uhlíkem platí: 

                              (30)  

Strusky jsou oxidem Cr3O4 nasyceny a aktivitu lze považovat za rovnou jedné. 

Parciální tlak při oxidaci kyslíkem za atmosférického tlaku lze vyjádřit jako jednotkový. Pak 

lze teplotní závislost rovnovážné konstanty rovnice (30) vyjádřit: 

         
   

    
     

   

    
  

      

 
       (31)  

Z uvedeného vztahu (31) vyplývá, že chróm je za určitých podmínek v rovnováze 

s uhlíkem, rozpuštěným v lázni. Podle [13, 16] lze teplotní závislost poměru Cr/C určit 

z rovnice (32). V [16] je tato rovnice uvedena i s ohledem na parciální tlak CO.  

    
    

   
  

     

 
                  (32)  

Hilty, Rassbach a Crafst odvodili a zjednodušili tuto termodynamickou rovnici (32) 

pro praktické použití v koncentračním rozmezí 3 až 30 % chromu [17]. Tato rovnice, která 

byla přijata širokou veřejností při vývoji technologických postupů na elektrických pecích, 

velmi dobře přibližuje termodynamickou rovnováhu v teplotním rozmezí 1700-1815 ° C 

a pro koncentrace od 10 % až 17 % chromu typické pro praktické podmínky na EOP. 

Nicméně v širším složení a teplotním intervalu se objevily odchylky této rovnice. 

Tato rovnováha platí především pro fázi oxidace vysoce legované chromové taveniny, 

kdy jsou strusky nasyceny oxidy chrómu a jejich aktivitu lze považovat za jednotkovou. Pro 

jiné údobí tavby, jako je tavení nebo redukce oxidů chrómu ze strusky, nelze jejich 

jednotkovou aktivitu předpokládat. Ta se bude především měnit podle chemických 

a fyzikálních vlastností strusky. Z tohoto důvodů bude dále věnována pozornost především 

struskám. 

1.3 Strusky 

Strusky jsou integrální součástí výrobních pochodů tavení a rafinace železných slitin. 

Jsou tvořeny oxidy kovových a nekovových složek lázně, struskotvornými přísadami 

a dalšími složkami, například z žáruvzdorné vyzdívky zařízení. Na volbě optimálního 

struskového režimu závisí při výrobě oceli nejen průběh hlavních metalurgických reakcí, ale 

i hodnoty hlavních technicko-ekonomických ukazatelů celého ocelářského pochodu [18]. 

Jejich působení spočívá v následujících faktorech [2]: 

 Zprostředkovávají výměnu tepla mezi pecí a kovem. 

 Ochraňují kov před vlivem plynné atmosféry. 

 Zajišťují rafinaci kovu fyzikálně-chemickými procesy na mezifázovém rozhraní 

struska - kov. 

Podle vlivu strusky na pochody v lázni je lze dělit na [13]: 

 Neaktivní (krycí), chránící lázeň před stykem s atmosférou. 

 Aktivní, umožňující rafinační pochody jako odsíření, odfosfoření, přenos kyslíku do 

lázně nebo z lázně do strusky při desoxidaci a podobně. 
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Chemické složení a teplota ovlivňují strukturu a fyzikální vlastnosti strusek. Tyto 

vlastnosti ovlivňují rafinační schopnosti i korozivní působení strusky na žáruvzdornou 

keramiku zařízení. Pro výklad vlastností a reakcí roztavených strusek se používá dvou 

základních koncepcí, starší molekulární teorie a novější iontové teorie. 

1.3.1 Molekulární teorie strusek 

Podle molekulární teorie jsou podstatou roztavených strusek roztoky zásaditých, 

kyselých a amfoterních oxidů, které se navzájem slučují a vytvářejí složitější sloučeniny. 

V závislosti na termodynamických podmínkách disociují, např. podle rovnice (33), takže jsou 

v chemické rovnováze s volnými oxidy (rovnice 34). Chemických reakcí se mohou účastnit 

pouze volné oxidy. 

                           (33)  

    
      

         

            
 (34)  

 

Množství volných oxidů roste s teplotou. Zároveň platí, že silnější (zásaditý nebo 

kyselý) oxid vytěsňuje z vazby oxid slabší. Největší vliv mají ve struskách při zpracování 

železných slitin oxid vápenatý CaO a oxid křemičitý SiO2. Zásaditost strusek je definována 

rozdílovými nebo podílovými kritérii (tzv. bazicitou) [2], označovanými nejčastěji velkými 

písmeny V nebo B. Nejčastějším používaným kritériem je rovnice (35): 

    
       

        
 (35)  

 

Často je používáno experimentálně určených koeficientů jednotlivých oxidů například: 

    
                 

                    
 (36)  

kde a, b,c d jsou koeficienty, většinou odvozené pro konkrétní proces. 

Při rafinaci vysoce legovaných chromových tavenin je používáno kritérium bazicity 

(35) nebo bazicity podle rovnice (37): 

    
             

        
 (37)  

Označení bazicit B1 a B3 bude dále pro takto definované rovnice použito v textu. 

Amfoterní oxidy se v kyselém prostředí chovají jako zásady a v zásaditém jako kyselé oxidy. 

1.3.2 Iontová teorie roztavených strusek 

Podle iontové teorie jsou jednotlivé složky roztavených strusek elektrolyticky 

disociovány na ionty, kationty a anionty, které mohou být jednoduché nebo komplexní. Tato 

teorie je podpořena experimentálními údaji [2]. 

Vlastnosti každého kationtu a aniontu v roztavených struskách určuje jeho iontový 

potenciál, tj. poměr jeho náboje W k poloměru R [18]: 

   
 

 
 (38)  
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V ocelářských struskách lze kationty rozdělit do dvou skupin: 

a) Kationty Ca
2+

, Mg
2+

 , Fe
2+

, vyznačující se poměrně většími rozměry a poměrně 

malými náboji. 

b) Kationty Si
4+

, P
5+

, Al
3+

, vyznačující se poměrně malými rozměry a poměrně velkými 

náboji, jež tvoří s anionty stálé komplexní anionty. 

Anionty lze rozdělit do tří skupin: 

a) Jednoduché anionty O
2-

 a S
2-

. 

b) Stabilní komplexní anionty SiO4
4-

, PO4
3-

,aj. 

c) Málo stabilní anionty FeO2
2-

, CrO
-
2, OH

-
 aj. 

Komplexní anionty mají vazbu koordinačně kovalentní, proto tvoří velmi stabilní 

aniontové komplexy. Základem silikátových a aluminiumsilikátových strusek je čtyřstěn 

SiO4
4-

, kde každý atom křemíku je obklopen čtyřmi atomy kyslíku. SiO2 vykazuje polymerní 

strukturu. Přítomností aniontů kyslíku O
2-

 , disociací molekul CaO, MgO, FeO a podobně je 

tato síť depolymerizována. Reakci lze popsat rovnicí (39) [19]: 

 

 
(39)  

 

Při poměru MO/SiO2 >2 je síť kompletně depolymerizována. Základní iontovou teorií 

strusek je Těmkinův model dokonalého iontového roztoku vycházející z představ, že roztok se 

stává pouze z iontů a vykazuje strukturu obdobnou krystalickým látkám s iontovou vazbou. 

Roztok má pravidelné uspořádání kationtů a aniontů, vzájemné změny mezi ionty jsou možné 

pouze mezi ionty stejného znaménka a nevedou k energetickým změnám. Veškeré kationty 

a anionty jsou navzájem energeticky rovnocenné. Tepelný efekt při vzniku dokonalého 

roztoku je nulový. Změna entropie roztoku je dána pouze přemísťováním iontů stejného 

druhu. Tento model splňují pouze velmi zásadité strusky s nízkým obsahem SiO2. 

V současnosti [3] jsou vytvořeny modely využívané v počítačových databázích, jako 

je například: 

 Kvasichemický model pro databázi FACT Slag pro program FactSage. 

 Cell model pro databáze oxidů IRSID, používaný v programu Thermo Calc. 

 Asociační model pro databázi MTDATA. 

Základním systémem ocelářských strusek je soustava CaO-SiO2, případně CaO-Al2O3. 

Při výrobě vysoce legovaných chromových tavenin je používáno především silikátových 

strusek.  

1.3.3 Rovnováha chrómu mezi struskou a kovem 

Při výrobě vysoce legovaných chromových tavenin jsou vlastnosti strusek ovlivněny 

především oxidy chrómu. V termodynamické rovnováze jsou uvažovány oxidy chrómu jako 

FeO.Cr2O3, Cr2O3 a Cr3O4. Oxid Cr3O4 (CrO.Cr2O3), který je nejčastěji uvažován 

v rovnováze s chrómem při obsazích chrómu nad 10 %, přechází do strusky, kde se oxiduje na 

Cr2O3. Ve struskách lze uvažovat oxid CrO.Cr2O3 s proměnlivým složením. V posledních 

výzkumech je uvažováno, že se chróm vyskytuje v podobě kationtů Cr
2+

 a Cr
3+

. Chróm 

s vyšším mocenstvím Cr
6+

, jehož stabilní forma je CrO
4+

, může existovat pouze v silně 

bazické strusce a silně oxidační atmosféře. Morita a Sano uvádějí [20], že Xiao a Holappa 

zkoumali oxidy chrómu v CaO-SiO2-MgO-Al2O3-CrOx struskách v redukčních podmínkách 
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metodou EMF (měření aktivity kyslíku pomocí elektromotorického napětí koncentračního 

článku) při 1779-1873 K. Podle autorů lze aktivity oxidů chrómu ve strusce vyjádřit rovnicí 

(40). Aktivitu CrOx definovali jako: 

 
     

       

       
         

    
      (40)  

Podle rozboru termodynamického chování oxidů chrómu se poměr Cr
2+

/Cr
3+

 zvyšuje 

se snižující se zásaditostí strusky a parciálním tlakem kyslíku, jakož i rostoucí teplotou. 

Oxid CrO je obecně zásaditý a Cr2O3 amfoterní oxid. To je v souladu s jejich chováním ve 

struskách, kde podle [20] se CrO v systému CaO-Al2O3-SiO2-MgO-CrOx chová jako zásaditý 

a aktivita Cr2O3 v systémech strusek CaO-CaF2-Cr2O3 klesá se zvyšujícím se obsahem CaO, 

případně Al2O3 ve strusce CaF2-Al2O3-Cr2O3. 

Morita a Sano zkoumali aktivity oxidů chrómu ve struskách na bázi CaO-SiO2 za 

mírně redukčních podmínek při parciální tlaku kyslíku p(O2) = 6,95×10
-11

 atm. Tyto 

podmínky se blíží podmínkám zpracování vysoce legovaných chromových tavenin na zařízení 

AOD. Zjištěné křivky iso-aktivity  CrOx ve struskách CaO-SiO2-CrOx jsou na  

obr. 3. V tomto ternárním systému je pro co nejvyšší aktivitu oxidů chrómu potřeba vyšší 

bazicity. Zároveň přítomnost MgO a Al2O3 ovlivňuje aktivitní koeficient CrOx. 

 

Obr. 3: Aktivity CrOx v ternárním systému CaO-SiO2-CrOx při 1873 K a p(O2) = 6,95×10
-11

 atm 

[20]. 

K redukci oxidů chrómu se nejčastěji používá uhlíku, křemíku a hliníku. Uhlík je 

nejlevnějším redukčním prvkem. Výhodou redukce uhlíkem také je, že produkty neovlivňují 

složení strusky. V procesu výroby nerezavějících ocelí je však redukce pomocí uhlíku velice 

omezena z důvodu nebezpečí nauhličení lázně. Nejpoužívanějším redukčním prvkem je proto 

křemík. Heterogenní reakci redukce oxidu chromu křemíkem a hliníkem rozpuštěným v lázni 

na mezifázovém rozhraní struska – kov lze popsat rovnicemi (41) a (42): 

                              (41)  

                             (42)  
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Pro rovnováhu Cr2O3 ve strusce s Cr v lázni z rovnice rovnovážné konstanty reakce 

(41) lze odvodit: 

           
 

 
        

  
       

 

      

  
      

      
 
   

 

   
  (43)  

kde x je molární zlomek oxidu. 

A obdobně při redukci hliníkem: 

          
 

 
          

        

        
 
        

       
 
   

 

   
  (44)  

 

Redukce Cr2O3 ze strusky křemíkem a hliníkem rozpuštěným v lázni jsou exotermické 

reakce, a proto je bude z termodynamického hlediska podporovat snížená teplota. Obsah 

Cr2O3 ve strusce bude dále tím nižší, čím vyšší bude       
, nižší aktivita Cr, nižší aktivita 

SiO2 ve strusce a vyšší aktivita Si v lázni, případně nižší aktivita Al2O3 ve strusce a vyšší 

aktivita Al v lázni při redukci hliníkem. Vliv bazicity na obsah Cr2O3 ve strusce je na obr. 4. 

 

Obr. 4: Vliv bazicity na obsah Cr2O3 ve strusce podle Taylora [16]. 

Při redukci strusky dochází k částečné redukci oxidu Cr2O3 na oxid CrO. Podle [21], 

[22] se ve strusce vytváří obtížně redukovatelná vazba typu (rovnice 45): 

                           (45)  

Vyšší bazicita strusky proto přispívá k vázání kyselého oxidu SiO2 ve strusce 

a zamezení tvorby komplexu typu xCrO.SiO2, tím i účinnější redukci chrómu ze strusky. 

1.3.4 Viskozita SiO2-CaO-CrOx strusek 

Viskozita strusek na bázi CaO-SiO2-CrOx byla měřena v práci [23]. Kelímek se 

struskou byl ohřátý na teplotu 1750 °C a udržován po dobu jedné hodiny na této teplotě. Poté 

byla teplota snížena a ustálena před každým měřením. Měření prováděli tak dlouho, dokud 

viskozita nezačala rychle stoupat. Jak autoři uvádějí, viskozita byla měřena pouze při klesání 

teploty (během ochlazování), protože podle dřívějších zkušeností bylo velmi obtížné 

dosáhnout homogenní tekuté strusky, pokud došlo ke vzniku pevných fází. 
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Analýza množství Cr
2+

 a Cr
3+

 se bohužel nezdařila z důvodu nehomogenity a malého 

množství analyzovaného reprezentativního vzorku strusky. Z toho důvodu použili ke 

stanovení podílů jednotlivých kationtů chrómu výpočet podle regresní rovnice. Viskozita 

strusky podle autorů klesá se zvyšujícím se obsahem oxidů chrómu až do vysokých obsahů, 

viz obr. 5. Tuto skutečnost vysvětlují přítomností bazického oxidu CrO, který depolymerizuje 

silikátovou síť. Viskozita se snižuje, dokud není silikátová síť zcela depolymerizována. 

 

Obr. 5: Vliv oxidu CrOx na viskozitu silikátových strusek [23]. 

1.3.5 Oxidy titanu 

Titan tvoří řadu několika oxidů: TiO2, Ti3O5, Ti2O3, TiO.  I když je TiO2 kyselým 

oxidem, řada autorů, například [24, 25] uvádí amfoterní chování tohoto oxidu v silikátových 

struskách a oxidy Ti2O3 a TiO jako bazické oxidy. V hlinitanových struskách se TiO2 chová 

jako kyselý oxid. Obsahy Al2O3 v silikátových struskách proto mohou ovlivňovat chování 

oxidů titanu. Na rozdělení titanu mezi strusku a kov má hlavní vliv parciální tlak kyslíku, 

složení strusky a teplota. Produktem desoxidace v taveninách železa je nejčastěji tuhý oxid 

Ti2O3 nebo Ti3O5.  

Z rovnice (46) redukce TiO2 na nižší oxid TiO1,5 (Ti2O3) lze posoudit vliv parciálního 

tlaku kyslíku na poměr aktivit oxidů TiO1,5 k TiO2. V práci [25] byl analyzován poměr 

kationtů Ti
3+

/Ti
4+

 určující skutečný poměr oxidů ve strusce. Tento poměr v závislosti na 

parciálním tlaku kyslíku je na obr. 6. 

                    
 

 
      (46)  

 
                               

 
(47)  
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Podle [25] poměr Ti
3+

/Ti
4+

: 

 klesá s rostoucí bazicitou, 

 roste se zvyšující se teplotou, 

 mění se s koncentrací TiOx ve strusce, minima dosahuje při cca 25 hm.%, 

 klesá se zvyšujícím se parciálním tlakem kyslíku, jak naznačuju obr. 6. 

 

Obr. 6: Poměr Ti
3+

/Ti
4+

  v závislosti na parciálním tlaku kyslíku při teplotě 1873 K [25]. 

V soustavě Fe-Cr [15] byla nalezena rovnováha titanu s oxidy Ti3O5 nebo Ti2O3 

v závislosti na hmotnostním obsahu titanu v tavenině. Oblasti oxidů jsou na obr. 7. 

Při nízkých obsazích titanu je uvažován tuhý roztok Ti3O5 s FeO a Cr2O3.  

Z uvedeného vyplývá, že ve strusce lze zjednodušeně uvažovat oxid titanu jako TiO2, 

pokud se výrazně nezmění bazicita strusky. V tavenině, při nízké aktivitě kyslíku, pak lze 

uvažovat zvyšování podílu trojmocných kationtů titanu v produktech oxidace/redukce a oxid 

Ti3O5. K výpočtu lze použít např. rovnici (48), určující rovnováhu titanu s oxidem Ti3O5 pro 

praktické použití při výrobě oceli na EOP, kterou uvádí Grigorjan [26]. 

          
 

      

     
      

  
     

 
     (48)  

 

 

Obr. 7: Rovnováha mezi Ti a O ve slitině Fe-20%Cr  v porovnání s čistým Fe při 1823-1923 K 

[15]. 
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Shornikov [27] zkoumal odpařování oxidů obsahujících oxid titaničitý v soustavě 

CaO-SiO2-TiO2 při teplotách 1600 až 2300 K. Aktivity oxidů a změnu slučovací Gibbsovy 

energie (∆Gf
T
) počítal ve dvou sekcích. V první (oddíly a,c)  pro CaSiO3-CaTiO3 při stálé 

molární koncentraci CaO 50 % a v druhé (oddíly b,d) pro CaTiO3-SiO2 při stálém poměru 

CaO/TiO2, který byl roven jedné. Na obr. 8 jsou znázorněné vypočtené hodnoty pro teplotu 

2050 K v porovnání s experimentálními daty (symboly označené 1 až 4). Pro konkrétní oxidy: 

 CaO (1,5 - černá ), 

 TiO2 (2,6 - červená), 

 SiO2 (3,7 - modrá). 

Křivka 8 znázorňuje slučovací  Gibssovu energii taveniny oxidů. 

 

Obr. 8: Termodynamická data pro systém CaO-SiO2-TiO2 [27]. 

Shornikovovy vypočtené hodnoty přibližně odpovídají experimentálním datům. 

Minimální hodnotu změny slučovací Gibbsovy energie oxidů v systému CaO-SiO2-TiO2 určil 

∆Gf
2050

 = -53,4 kJ.mol
-1

. Toto minimum odpovídá koncentraci titanitu. Jak z grafů 

a zobrazených naměřených hodnot na obr. 8 vyplývá, aktivita TiO2 klesne z oblasti 

odpovídající perovskitu (CaTiO3) téměř řádově pro oblast koncentrací, odpovídající titanitu 

(chemické složení minerálu v hmotnostních procentech [28]: Ca 19,25 %, Ti 18,16 %, Si 

14,20 %, O 39,64 %,) při poklesu koncentrace na polovinu hodnoty TiO2. Z toho vyplývá, 

že aktivitní koeficient TiO2 při koncentracích blízkých titanitu je několikrát menší než při 

koncentraci TiO2, odpovídající perovskitu.  
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Termodynamickou rovnováhu struska-kov pro taveninu s 11 % Cr a struskami 

soustavy CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2-TiOx pro upřesnění chování TiO2 v rafinačních 

struskách zkoumal Park a kol. [29].  Jak uvádějí, aktivitní koeficient TiO2 se zvyšuje 

s rostoucí bazicitou B3 v logaritmickém měřítku. Podle tohoto zjištění usuzují, že 

v silikátových struskách se TiO2 chová jako bazický oxid, zatím co v hlinitanových struskách 

jde o relativně kyselý oxid. Aktivitu TiO2 ovlivňuje i obsah MgO, kdy ve strusce  

CaO-SiO2-Al2O3-MgOsaturovaný-CaF2 je jeho aktivita blízká ideálnímu chování, při 10 % MgO 

vykazuje zápornou odchylku od ideálního chování. 

Autoři [29] také porovnávali své výsledky s výsledky dalších výzkumů, jejichž data 

jsou spolu se jmény autorů  uvedeny na obr. 9. Aktivitní koeficienty TiO2 vypočítali 

z konstanty rovnovážné reakce (49), ze které odvodili rovnici (50). 

                                                      (49)  

         
                                

 (50)  

Obsah kyslíku určili z průměrných hodnot rovnováh Al-Al2O3 a Si-SiO2.  Aktivita 

kyslíku byla určena pomocí výpočtu podle rovnice (WIPF). Pro aktivitní koeficient titanu 

byly použity hodnoty interakčních součinitelů eTi
Ti

 = 0,049 a eTi
Cr

 = 0,029. Pro aktivitní 

koeficient kyslíku použili IS prvního i druhého řádu pro nejsilnější dezoxidační prvky hliník 

a titan. 

 

Obr. 9: Vliv bazicity na aktivitu oxidů titanu TiO2 a Ti3O5 [27]. 

Jak je z obr. 9 patrné, nejvíce se od zjištěných výsledků odlišuje práce Morizana et. al 

[30], který chování oxidů titanu zkoumal pro podmínky ve vysoké peci v rovnováze 

s uhlíkem nasyceným v železe a redukční atmosférou CO. Podle jejich zkoumání aktivitní 

koeficient TiO2 s rostoucí bazicitou B3 klesá a tudíž usuzují, že se TiO2 chová v daných 

podmínkách jako kyselý oxid. 
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Park a kol. usuzuje na správnost bazického chování oxidu TiO2 podle výsledků ze 

zkoumání vlivu TiO2 na  viskozitu silikátových strusek, kdy po přidání menšího množství  

oxidu poklesne viskozita a TiO2 tedy způsobuje depolymerizaci silikátové sítě. 

V tavenině je titan v rovnováze s tuhými oxidy Ti2O3 nebo Ti3O5. To zhoršuje 

vyplouvání vzniklých inkluzí oxidů do strusky. Na obr. 10 je vypočtená stabilita oxidických 

inkluzí při 1873 K. Podle vypočtených fázových rovnováh vznikají za určitého poměru tekuté 

oxidické inkluze, což může usnadnit jejich vyplouvání a přechod do strusky. 

 

Obr. 10: Vypočet fázové rovnováhy Al2O3-TiOx při 1873 K modelované v programech CEQSI(a) 

a FactSage (b)[3]. 

1.3.6 Rovnováha mezi struskou a kovem 

Roztavené strusky a kov představují soustavu dvou heterogenních nemísitelných fází 

[18]. Pro aktivitu složku A, která je rozpustná v obou fázích, platí podle Nernstova 

rozdělovacího zákona vztah (51): 

   
  

    

    
 

         

         
      

(51)  

Podle tohoto zákona je Nernstův rozdělovací koeficient K´ jako poměr aktivit složky 

A v navzájem nemísitelných rovnovážných kapalných fázích konstantní při dané teplotě. 

Obsah složky A v kovu lze pomocí Nernstova zákona snížit těmito způsoby: 

 snížením obsahu složky A ve strusce, 

 zvýšením množství strusky, 

 zvýšením součinitele aktivity γ[A] v kovu, 

 snížením součinitele aktivity γ(A) ve strusce. 

Pro praktické použití se místo aktivit používá koncentrací. Rozdělovací koeficient se 

pak označuje jako L´ a platí pro něho přibližný vztah (52): 

   
  

     

     
 

    

    
   

  
    

    
 

(52)  

Tento praktický rozdělovací koeficient je závislý nejen na teplotě, ale i složení strusky 

a kovu. 



22 

  

KALETA, J. Optimalizace výroby vysoko-chromových tavenin na EOP. Diplomová práce. Katedra metalurgie a slévárenství, 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2014. 

1.3.7 Oxidační schopnost strusky 

Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem je v ocelářství velice důležité, protože 

ovlivňuje oxidační reakce v lázni. U nelegovaných ocelí můžeme z hlediska molekulární 

teorie strusek pomocí Nernstova rozdělovacího zákona uvažovat [18]: 

        
     

  
 

     

         
 (53)  

 

Oxidační schopnost strusky je dána aktivitou FeO ve strusce. Obdobná vlastnost je 

přisuzována i MnO. V legovaných ocelích je aktivita FeO nízká. 

1.4 Metody určování obsahu kyslíku 

Jak se v [31] uvádí, vzhledem k nehomogenitě kovové lázně a reakcím kyslíku, které 

při odběru vzorku mohou probíhat, je zřejmé, že dodržení požadavku reprezentativnosti 

obsahu kyslíku v odebraném vzorku je poměrně obtížné. Pro dosažení co nejvyšší 

reprezentativnosti obsahu kyslíku je potřeba věnovat pozornost jak analytickým metodám 

stanovení jeho obsahu, tak odběru vzorků. Při odběru vzorku může dojít ke snížení obsahu 

kyslíku uhlíkovou reakcí nebo naopak k oxidaci kovu vzdušným kyslíkem. 

Metody odběru vzorků lze rozdělit do čtyř skupin: 

1. Odběr oceli lžíci a odlití kovu do litinové nebo měděné kokilky. 

2. Odběr oceli lžíci a nasátí vzorku do křemenné nebo kovové trubičky. 

3. Odběr vzorku ponornou kokilkou. 

4. Odběr vzorku speciálními vzorkovači. 

Mezi nejméně přesné metody patří metoda odběru vzorku lžíci do kokilky. 

Nejperspektivnější je metoda odběru vzorku speciálními vzorkovači, které kombinují metodu 

nasávání vzorku s metodou odběru vzorku ponornou kokilkou.  

Analytické metody stanovení obsahu kyslíku lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

nízkoteplotní metody a vysokoteplotní metody. Mezi nízkoteplotní metody patří: 

1. Hertyho metoda, která stanovuje obsah kyslíku pomocí obsahu oxidu hlinitého 

v odebíraném vzorku, do kterého je v přebytku přidán hliník.   

2. Neutronová aktivační analýza, která spočívá v ozařování vzorku proudem jaderných 

částic.  

3. Spektrální emisní analýza, která se uskutečňuje na kvantometrech. 

Průmyslově se nejčastěji používají metody vysokoteplotní, a to metody vakuové 

extrakce při tavení a metody nosného plynu: 

1. Metoda vysokoteplotní extrakce při tavení je založena na redukci všech oxidů 

uhlíkem ve vzorku roztavené oceli v grafitovém kelímku za vysokých teplot ve vakuu. 

Plynná fáze, tvořená oxidem uhličitým, spolu s vodíkem a dusíkem je poté 

analyzována. 

2. Metoda nosného plynu je obdobná předcházející metodě, vzorek je však taven 

v atmosféře neutrálního plynu (helium, argon), která nahrazuje vakuum. Metoda bývá 

označována taky jako IGF – Inert Gas Fusion. Na tomto principu pracují přístroje 

LECO.  
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1.4.1 Měření aktivity kyslíku 

Další metoda stanovení obsahu kyslíku v tekuté oceli je stanovení aktivity kyslíku. Jak 

je v [31] uvedeno, aktivita kyslíku je měřena na základě měření EMN - elektromotorického 

napětí vytvořeného elektrochemického koncentračního článku (v této práci bude použita 

anglická zkratka EMF). Ten se skládá ze dvou elektrod umístěných ve dvou prostředích 

s různým obsahem kyslíku a oddělených od sebe tuhým elektrolytem.  Základem 

koncentračního článku je oxidický elektrolyt s dostatečnou iontovou vodivostí v daném 

koncentračním rozmezí kyslíku a dostatečnou vodivostí, pro přesnost měření. Další částí je 

referenční elektroda, zaručující stabilní parciální tlak (aktivitu) kyslíku a vratnost probíhající 

reakce. 

Pro měření aktivity kyslíku v roztaveném železe se používá měřící hlavice obsahující 

obvykle dva nezávislé měřící systémy [32]. První systém tvoří koncentrační článek 

z jednostranně uzavřeného tuhého elektrolytu ZrO2  a referenční směsi Cr/Cr2O3. Měřící 

elektroda je tvořena železným prstencem, který je ve styku s taveninou železa.  Druhý systém 

tvoří termočlánek PtRh10/Pt. Parciální tlak kyslíku (aktivitu) lze stanovit z Nernstovy 

rovnice: 

   
  

  
    

   

   

   

   
  (54)  

kde: E - naměřené napětí EMF (EMN) [V], 

R – termodynamická konstanta, 

T – termodynamická teplota [K], 

   

   
      

    - parciální tlak kyslíku [atm], 

n – počet vyměněných nábojů [1], 

F – Faradayova konstanta (F = 96487) [J.V
-1

] . 

Pro výpočty aktivit kyslíku [33] se nejčastěji používají rovnice ČSAV Ostrava (55), 

kterou pro přístroje používané v České republice doporučuje i výrobce měřících zařízení 

TERMOSONDY Kladno spol s.r.o. [32]: 

               
                            

 
 (55)  

kde:  aO – aktivita kyslíku [%], 

 T -  naměřená teplota [K], 

 E – naměřené napětí EMF (EMN) [V].  

Další je vzorec ELECTRO-NITE  n.V. (56), používaný v měřících přístrojích  

Multi-Lab CELOX. 

                                                         (56)  

kde:  aO – aktivita kyslíku [ppm], 

 t – naměřená teplota [°C], 

 E – naměřené napětí EMF (EMN) [mV]. 
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2 Technologie výroby vysoko-chromových tavenin na EOP 

Produkce nerezavějících ocelí je jednou z nejdůležitějších technologií, které vychází 

z termodynamiky vysoce legovaných chromových tavenin. Současná technologie výroby 

nerezavějící oceli je založena na výrobě tekutého poloproduktu tavením vsázky z vysoce 

legovaného chromového odpadu na EOP a dále jeho zpracováním duplexním nebo triplexním 

pochodem na zařízeních VOD, AOD, CLU, případně dalšími obměnami těchto technologií.  

Druhý, klasický způsob kompletního zpracování na EOP zahrnuje dvě základní 

technologie. První je tzv. „redukční přetavba“, jejíž podstatou je roztavení vysoce 

legovaného chromového odpadu, následné provedení dezoxidace lázně a redukce natavovací 

strusky, která se v základní variantě nestahuje. Tavba je dále upravená na konečné 

požadované složení a provedena konečná srážecí dezoxidace. Tímto způsobem jsou vyráběny 

nejen oceli, ale i vysoce legované otěruvzdorné litiny jako je litina ČSN 422497, která je 

svým chemickým složením (uhlíku a chrómu) velice blízká vysoko-chromové tavenině 

popisované v této práci. Pro výrobu nerezavějících ocelí je pro možnost nauhličení lázně 

technologie omezena na jakosti s vyššími obsahy uhlíku. Zároveň dochází u takto vyráběných 

jakostí ke zvyšování obsahu rozpuštěných plynů (dusíku a vodíku). Při požadavku na nízký 

obsah uhlíku je zapotřebí oxidační rafinace pomocí plynného kyslíku, tak zvaná „oxidační 

přetavba“. Pro rafinaci vysoko-chromové taveniny je z důvodu dosažení velmi nízkého 

obsahu titanu zapotřebí oxidace lázně, i když se neprovádí oduhličení. Z tohoto důvodu má 

technologie rafinace vysoko-chromové taveniny specifika blížící se výrobě nerezových ocelí 

na EOP, která je v literatuře podrobně popsaná a bude probrána podrobněji. Jak Hilty uvádí 

[16], porozumění této technologii je základem k porozumění i dalších způsobů 

zpracování. Obdobně je i v této práci předpokládáno, že dobře prozkoumané základy výroby 

nerezavějících ocelí lze uplatnit k poznání specifik technologie výroby vysoko-chromové 

taveniny se středním obsahem uhlíku a nízkým obsahem titanu.  

Předešlá práce (míněno bakalářská), jak bylo uvedeno v Úvodu, byla zaměřena 

především na teoretický rozbor specifik při výrobě vysoko-chromových tavenin. Protože pro 

tuto diplomovou práci byly prováděny provozní pozorování, bude na technologii výroby 

nerezových ocelí popsán i celkový průběh tavby v EOP, aby mohly být v závěru diskutovány 

rozdíly nebo shodné znaky technologií. Zároveň je částečně probrána technologie výroby 

tekutého vysoce legovaného chromového poloproduktu na EOP pro duplexní nebo triplexní 

pochody, a to především z hlediska struskového režimu. 

2.1 Výroba nerezavějících ocelí v EOP 

 S rozvojem výroby nerezavějících ocelí s využitím technologií AOD a VOD se 

zmenšil význam rafinace těchto ocelí v elektrických obloukových pecích. I když se tato 

technologie nadále používá, představuje malý podíl na celkové výrobě nerezavějících ocelí. 

EOP se nadále používá pro přípravu tekutého produktu pro další zpracování na AOD nebo 

VOD. Při tomto využití EOP je technologie poněkud odlišná a kyslík se používá jen okrajově, 

například pro snížení obsahu křemíku nebo ke zvýšení teploty pomocí chemických reakcí, tak 

zvaný chemický ohřev lázně. 

2.1.1 Elektrické obloukové pece – EOP 

V českých ocelárnách je pro tavení používáno třífázových střídavých obloukových 

pecí s nevodivou nístějí a přímo působícím obloukem. Zdrojem tepla v EOP je oblouk, který 

vzniká mezi vsázkou a grafitovými elektrodami. Grafitové elektrody jsou připojeny 
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k transformátoru tak zvanou krátkou sítí. Výkon na obloucích je řízen pomocí přepínání 

odboček (napěťových stupňů) na primární straně transformátoru. V systému je zapojena také 

tlumivka, jejíž účel je dvojí [13]. U malých pecí, u nichž je reaktance vlastního zařízení 

nedostačující pro stabilní hoření oblouku, zvyšuje indukční odpor. Tím snižuje poměr 

ohmického odporu k indukční reaktanci. Druhým účelem je omezení velikosti zkratových 

proudů při technologických zkratech, ke kterým během tavení dochází. K hoření oblouků je 

potřeba [22], aby napětí mezi čely elektrod bylo větší nebo rovno zápalnému napětí. 

V praktických podmínkách je tato hodnota ovlivněna především délkou oblouku, teplotou, 

prostředím a úbytkem napětí při průchodu proudu katodovou a anodovou oblastí vodivého 

výboje. Úbytek pro jednotlivá prostředí se uvádí [22] v tab. 4. Z uvedených hodnot vyplývá, 

že ke zhášení oblouku bude docházet nejméně při zásadité strusce. 

Tab. 4: Hodnoty úbytku napětí na elektrodě podle prostředí [22]. 

Prostředí Úbytek napětí (V) 

grafit – roztavená ocel 22 

grafit – zásaditá struska 9 

grafit – kyselá struska 30 

Zdrojem tepla v EOP je i teplo chemických reakcí při oxidaci doprovodných prvků. 

Hodnoty tepelného efektu lze najít např. [22], kde se dále uvádí, že skutečné hodnoty 

dosahované při tavbách v EOP se pohybují v rozmezí 2 až 4,5 kWh na 1m
3
O2. U moderních 

pecí se využívá dospalování CO a kyslíkopalivové hořáky. 

2.1.2 Mezitavbová oprava pece 

Pece jsou vyzděny zásaditým žáruvzdorným materiálem nejčastěji na bázi páleného 

magnezitu, případně dolomitu, proto i k opravě pece se používá především opravárenského 

materiálu na bázi MgO, jako je drcený přírodní magnezit či použití magnezitové drtě 

z hutních odpadů. Při výrobě nerezavějících ocelí oxidační přetavbou je využito „garnisáže“ 

vzniklé z magnezitového žáruvzdorného materiálu a chromité strusky. Opravy poškozených 

míst půdy a struskové roviny se provádějí u malých pecí ručně nebo pomocí torkretovacích 

strojů.  

2.1.3 Vsázka 

Vsázka se skládá z vysoce legovaného a uhlíkatého ocelového odpadu, ferochromu, 

případně niklu a molybdenu. Dále se přidává vápno k vázání kyselého oxidu křemičitého, 

který vzniká během tavení. Přesné složení vsázky se mění podle požadované výsledné 

analýzy, dostupnosti či vývoje cen surovin nebo s vlivem technologických omezení. Rovněž 

množství páleného vápna je přidáváno podle požadované bazicity a množství tvořícího se 

SiO2, které je ovlivněno obsahem křemíku v legovaném šrotu a druhem použitého 

ferochromu. Nejvyšší obsahy křemíku mají ferochromy označované jako „ferochrom charge“. 

Rozložení vsázky je obdobné jako při výrobě uhlíkových ocelí. Těžké kusy by měly být 

umístěny na dno nístěje pod elektrody, aby se zabránilo jejich pádu na elektrodu a tím 

eliminovala možnost zlomení elektrody. Pro ochranu vyzdívky nístěje pece při sázení se na 

dno sázecího koše umísťuje část lehkého šrotu a pak teprve těžké kusy. Středně těžký šrot se 

dává doprostřed a na něho se přidává další podíl lehkého odpadu, který umožňuje snadné 

zapálení oblouku a rychlé proniknutí elektrod do vsázky, kde následně dochází k akumulaci 

tepla z oblouků, které by jinak tepelně namáhaly horní část pece. Pro další tavbu je potřeba 

využít tepla akumulovaného ve vyzdívce pece, proto je potřeba co nejvíce zkrátit dobu opravy 

a dobu sázení, kdy je víko pece odkryto a dochází tak k největším ztrátám tepla.  V mnoha 
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případech nelze prosadit celou vsázku najednou. V takovém případě není vhodné čekat na 

roztavení první části vsázky, ale dosadit další část vsázky ještě před celkovým roztavením 

šrotu v EOP. Jinak se prodlužuje doba tavení a zvyšuje spotřeba energie. Určitým pravidlem 

je, že další dosazení se provádí po natavení cca 75 % šrotu v peci [16]. Feroslitiny, jako je 

ferochrom, se přidávají do vsázky. Přibližné „sypné“ hustoty vsázkových 

surovin jsou následující: lehký šrot 300-800 kg.m
-3

, střední šrot 1600-2400 kg.m
-3

, těžký šrot 

4300-4800 kg.m
-3

. 

2.1.4 Proces tavení 

Tavení se zahajuje při nižším napěťovém stupni, aby nedošlo k tepelnému namáhání 

horní části pece. Po proniknutí elektrod do vsázky a zakrytí oblouků se pec ihned přepíná na 

nejvyšší napěťový stupeň, aby bylo tavení co nejrychlejší. Jak se v [16] uvádí, existují dva 

myšlenkové technologické směry rafinace vysoko-chromové taveniny: 

1) Úplné natavení vsázky před oxidací uhlíku. 

2) Zahájení dmychání kyslíku po částečném natavení vsázky (cca 75 %). 

První jmenovaný způsob vede k nižší oxidaci chrómu, při prodloužené době tavení, 

vyšší spotřebě energie a nižší spotřebě kyslíku. Obecně platí, že ani jeden způsob není 

nejlepší. Volba technologického postupu vedení tavby by měla zohledňovat faktory jako je 

velikost pece, velikost transformátoru a další. Rozhodování je velmi ovlivněno i subjektivním 

úsudkem.  

Oduhličení vysoko-chromové taveniny je základem výroby nerezových ocelí 

a specifik této technologie. Oxidace plynným kyslíkem se provádí dvěma způsoby. Prvním, 

starším způsobem, je dmýchání plynného kyslíku ručně pomocí ocelové trubky pod úhlem 

pod rozhraní struska – kov. Velké pece bývají osazeny klenbovou kyslíkovou tryskou. 

Množství a intenzita dmýchaného plynného kyslíku je ovlivněno velikostí pece. Celková 

spotřeba kyslíku je v přepočtu na tunu oceli větší u menších pecí, při stejné technologii tavby. 

Obsah a aktivita kyslíku rozpuštěného ve vysoko-chromové tavenině je během první 

fáze procesu určován rovnováhou [Cr]-[O]-CrmOn(s) [21], za předpokladu nízkých obsahů 

křemíku, hliníku, titanu a podobně. Druhou fázi procesu pak určuje rovnováha [C]-[O]-CO(g), 

pro kterou je ale nutno počítat s přesycením lázně kyslíkem, kterého je potřeba ke vzniku 

zárodků bublin CO. Protože během oxidace uhlíku je částečně oxidován i chróm, je snahou 

v redukčním období vyredukovat zpět co největší množství chrómu ze strusky do lázně. 

K tomu se používá především ferosilicia, silikochromu, případně hliníku. Podle [21] křemík 

z silikochromu přechází více do lázně se zmenšeným účinkem na redukci strusky a může dojít 

k přelegování tavby. V poslední době se proto od použití silikochromu upouští. Zároveň je 

spolu s dezoxidačními legurami přidáváno vápno k vytvoření redukční strusky. Protože 

teplota lázně po ukončení oxidace uhlíku je velmi vysoká, je potřeba ji rychle snížit, z důvodu 

zamezení poškození žáruvzdorné vyzdívky pece. Pro zchlazení lázně se proto přidává 

nízkouhlíkový legovaný odpad a nízkouhlíkový ferochrom. I když je v EOP přebytek tepla 

k redukci strusky a redukce křemíkem nebo hliníkem jsou exotermické reakce probíhající 

úplněji za nižších teplot, je elektrické energie použito k roztavení těžkotavitelné strusky. 

Zároveň se v [16] uvádí, že se v praktických podmínkách na EOP nepotvrdil vliv nižší 

teploty na exotermickou reakci redukce oxidu chrómu křemíkem. Jako důvod označuje 

právě potřebu nízké viskozity, která je funkcí teploty. Obdobně i pro zvýšení bazicity 

upozorňuje, že pokud nedojde úměrně ke snížení obsahu chrómu ve strusce, tedy většímu 

než je ředící účinek přidaného páleného vápna, může paradoxně dojít ke zvětšení ztráty 

chrómu. I když tedy z teoretického rozboru vyplývá potřeba zvýšené bazicity, v praktických 

podmínkách výroby je dostačující nižší bazicita. Například [21] uvádí, že někteří autoři 



27 

  

KALETA, J. Optimalizace výroby vysoko-chromových tavenin na EOP. Diplomová práce. Katedra metalurgie a slévárenství, 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2014. 

doporučují optimální bazicitu 1,0 až 1,2. Pro snížení obsahu oxidu chrómu ve strusce je 

doporučováno například použití hliníku k redukci strusky. 

Před dokončením tavby se struska převážně stáhne a vytvoří se nová. Struska je dále 

upravována pomocí ferosilicia nebo hliníku. Pro možnost nauhličení lázně nelze použít uhlík. 

Hliník se používá především k zajištění velmi nízké aktivity kyslíku, při požadavku na nízké 

obsahy síry nebo při stabilizaci oceli titanem. Pro modifikaci vměstků se často používá CaSi. 

Vysoce legovaný chromový šrot z nerezavějících ocelí stabilizovanými titanem je zdrojem 

tohoto prvku a následně příčinou použití oxidační rafinace při výrobě vysoko-chromové 

taveniny se středním obsahem uhlíku a nízkým obsahem titanu. 

2.2 Tavení tekutého poloproduktu 

V současnosti, jak již bylo napsáno, se EOP používá především jako natavovací 

agregát k výrobě tekutého poloproduktu pro zpracování na zařízeních AOD nebo VOD. 

Pro zlepšení ekonomiky provozu EOP, především zkrácením doby tavení, je používáno 

kyslíku k ohřevu lázně. V moderních provozech je kyslíku použito zároveň k vytvoření 

pěnivé strusky, která zakrývá elektrický oblouk a umožňuje tak použití vyšších napěťových 

stupňů a tím i hospodárnější provoz EOP. Zvládnutí struskového režimu při oxidační rafinaci 

vysoko-chromových tavenin je důležité pro kvalitativní i ekonomickou stránku výroby, naráží 

ale na četné problémy. Vlastnosti strusky jsou ovlivněny nejen chemickým složením, 

ale i fázovou strukturou strusky. V technologii tavení tekutého poloproduktu na EOP pro 

duplexní nebo triplexní způsoby výroby nerezavějících ocelí lze nalézt obdobná specifika 

termodynamiky vysoko-chromových tavenin, i když se nepoužívá tak vysokých počátečních 

obsahů uhlíku. Technologie pěnivé strusky vyžaduje dobrou znalost chemických 

a fyzikálních vlastností strusek během údobí od konce tavení do odpichu tavby, tedy 

v údobích tavby, důležitých i pro tuto práci. Zvládnutí struskového režimu je důležité nejen 

pro pěnivost strusek, ale i pro zamezení propalu chrómu, nízkou spotřebu feroslitin, menší 

opotřebení žáruvzdorných materiálů a z pohledu této práce i na aktivitu TiO2 ve strusce.  

V práci [34, 35] je pozornost věnována pevným fázím v ocelářských struskách a jejich 

vlivu na pěnivost strusky při praktické výrobě nerezavějících ocelí AISI 304L a duplexní 

oceli. Strusky byly analyzovány převážně pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 

s elektronovou disperzní spektroskopii (SEM-EDS) a optického mikroskopu. Zároveň bylo 

k termodynamickým výpočtům fázové rovnováhy použito výpočetního software ThermoCalc. 

Bazicity strusek B1 odebraných vzorků v práci [35] při výrobě nerezavějící oceli typu AISI 

304L byly v rozmezí 1,4 až 1,9 s průměrnou hodnotou 1,51. Obsahy TiO2 se pohybovaly 

v rozmezí 0,6 až 1,2 %, s průměrnou hodnotou 0,8 %. Strusky obsahovaly spinely typu (Mg, 

Fe, Mn, Ti, Cr)(Cr, Fe, Al)2O4. Největší množství v hmotnostních procentech bylo chrómu 

a magnezia, méně pak hliníku, manganu, železa a titanu. V matrici byly nalezeny taky 

dendritické struktury spinelů, u kterých se předpokládá, že vznikly až při tuhnutí strusky, 

zatímco hranaté spinely jsou podle předpokladu již přítomny v roztavené strusce. Další fáze, 

jejichž vznik se předpokládá v průběhu tuhnutí, jsou struktury odpovídající složení 

3CaO.MgO.2SiO2 a 2CaO.Al2O3.SiO2. 

Všechny strusky byly analyzovány na obsah TiO2, ale jen u strusek z výroby 

duplexních ocelí byly nalezeny fáze perovskitu 2CaO.TiO2. Tato fáze byla nalezena u strusek 

s vyšší zásaditostí (B1 > 1,55). I když autor uvádí fázi jako perovskit, byl v ní analyzován 

vysoký obsah křemíku. Obsahy hlavních prvků uvádí: Ca 31-40 %, Si 10-15 %, Ti 9-14 %, 

O 26-35 %. Pro srovnání obsahů hlavních prvků v titanitu podle [28]: Ca 19,25 %, Ti 18,16  

%, Si 14,20 %, O 39,64 %. Obr. 11 uvádí vypočtené obsahy pevných fází v programu 

ThermoCalc pro strusky z výroby nerezavějících ocelí na EOP. 
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Obr. 11: Vypočtené podíly pevných fází ve strusce v práci [35]. 

Jak je z grafu na obr. 11 zřejmé, při nízkých teplotách je ve strusce vysoký podíl 

pevných fází. Ty jsou příčinou vysoké viskozity strusek. Teploty strusek jsou určeny jako 

teplota taveniny navýšená o 50 °C, z důvodu vyšších teplot strusek v provozních podmínkách 

výroby. Se zvyšující se bazicitou vznikne ve strusce stabilní fáze dikalcium silikát 2CaO.SiO2 

(Ca2SiO4). Vliv zásaditosti strusky na množství precipitátu Ca2SiO4 je na obr. 12. Tato fáze 

může vznikat v chladnějších místech pece vzdálených od elektrod. Právě přítomnosti těchto 

fází je přikládaná jedna z možností nehomogenity strusky a její nižší bazicity při odběru 

vzorku strusky. Mostafaee [35] předpokládá, že po zvýšení teploty se dikalcium silikát, 

který byl u stěn pece, rozpouští ve strusce a zvyšuje její bazicitu aniž by bylo přidáváno 

pálené vápno. Zároveň je množství závislé na teplotě, které se nejvíce projeví právě 

v intervalu provozních teplot. 

 

Obr. 12: Množství precipitátů Ca2SiO4 v závislosti na bazicitě strusky [35]. 
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Zajímavá jsou i zjištění Mostafaee, že množství spinelu je dáno pouze obsahem 

oxidu chrómu ve strusce bez prokázání vlivu obsahu MgO či bazicity strusky. Při 

nízkých obsazích MgO ve strusce může vzniknout fáze CaCr2O4, která je méně stabilní než 

MgCr2O4. Obsah spinelu lze tedy účinně snížit pouze snížením obsahu Cr2O3 ve strusce. 

Obsah MgO se zvyšuje během celého procesu tavby, i když se zvyšuje hmotnost strusky, 

takže by teoreticky mělo dojít k poklesu hmotnostního procenta MgO. 

2.3 Dílčí závěry teoretického rozboru problému 

Z rozboru základů výroby nerezavějících ocelí lze pro tuto práci vyvodit: 

1. Pro systémy tavenin železa s vyššími obsahy prvků jako je vysoko-chromová tavenina 

se středním obsahem uhlíku, nelze považovat tuto taveninu za nekonečně zředěný 

roztok a k přepočtu je nutno použít interakčních součinitelů vyšších řádů, případně 

i křížových interakčních součinitelů. 

2. K určení efektivní koncentrace (aktivity) kyslíku v kovu je nejvhodnější přímé měření, 

např. pomocí měření elektromotorického napětí elektrochemického koncentračního 

článku (EMF). 

3. Pro lepší termodynamické podmínky redukce oxidů chrómu ze strusky je 

výhodnější vyšší bazicita, v praktických podmínkách výroby je její zvýšení 

podmíněno ekonomickým přínosem, který se nemusí projevit. 

4. Pro dobrou viskozitu strusky je výhodnější naopak nižší bazicita. Pro výrobu 

nerezavějích ocelí je doporučována hodnota 1,0 – 1,7. 

5. Redukce oxidů chrómu je podmíněna i kinetikou reakcí a tedy i nižší viskozitou 

strusky. 

6. Viskozita strusky je funkcí chemického i fázového složení strusky a teploty. Oxidy 

chrómu mají vysokou teplotu tavení a ke vzniku homogenní strusky je zapotřebí 

vysoké teploty a dlouhé doby jejich rozpouštění. 

7. Pro stabilnější chod EOP bez zhášení oblouků je výhodnější bazická struska. 

8. U chladnějších stěn pece mohou vzniknout v roztavené strusce krystaly Ca2SiO4, které 

mohou být zdrojem nehomogenity strusky. 

9. Krystaly Ca2SiO4  na okraji pece a nerozpuštěné vápno mohou zvyšovat bazicitu 

strusky se zvyšující se teplotou. 

10. Množství spinelu závisí na hmotnostním obsahu oxidů chrómu ve strusce. 

11. Titan je ve struskách vysoce legovaných chromových tavenin přítomen jako kationty 

Ti
3+

 a Ti
4+

. Jejich poměr je dán teplotou, bazicitou strusky a parciálním tlakem 

kyslíku.  

12. Ve styku s atmosférou se bude poměr Ti
3+/

Ti
4+

 zmenšovat a ve strusce lze uvažovat 

zjednodušeně oxid TiO2. V kovové lázni pak v podmínkách specifických pro vysoko-

chromovou taveninu lze uvažovat, že bude titan v rovnováze s pevným oxidem Ti3O5, 

případně Ti2O3.  

13. I když je TiO2 kyselým oxidem, v silikátových struskách vykazuje bazické chování 

a zvyšující se bazicita zvyšuje jeho aktivitní koeficient. 

14. Mikroanalýzou strusek byly nalezeny fáze perovskitu CaTiO3, které obsahovaly vyšší 

obsah Si. Chemickým složením (poměrem SiO2/TiO2) jsou tyto fáze blíže titanitu. 
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3 Experimentální studium výroby vysoko-chromových tavenin na 

EOP 

Pro sledování faktorů a vlivných proměnných ovlivňujících proces výroby vysoko-

chromových tavenin na EOP se využívá dvou základních nástrojů: 

 Metoda statického řízení procesu, kdy je proces řízen bez promyšlených změn. 

 Metoda plánovaného experimentu, kdy jsou v procesu uplatněny promyšlené změny 

experimentu. 

Pro uplatnění metody plánovaného experimentu je prvním a základním předpokladem 

dokonalá znalost procesu. I když byla provedena teoretická příprava k řešení daného 

problému a částečně splněna podmínka znalosti praktické stránky procesu a problémy jsou 

s technologickými pracovníky diskutovány a na výrobě vysoko-chromové taveniny se osobně 

podílím jako tavič EOP (všechny vlastní experimentální tavby a v obecném shrnutí pak pod 

kódem taviče 84), jsou teoretická specifika této výroby v praxi málo objasněna. Proto si tato 

práce klade za cíl především: 

1. Verifikaci zjištěných teoretických specifik v praktických podmínkách výroby, proto 

byl jako první proveden rozbor termodynamických podmínek oxidace titanu. 

2. Využití matematicko-statistických metod k nalezení optimální technologie výroby 

vysoko-chromové taveniny.  

V práci bylo proto použito spíše statické metody, i když výrobní proces byl upraven. 

Tyto důvody budou dále objasněny. 

3.1 Popis výroby vysoko-chromové taveniny 

Vysoko-chromová tavenina se v TŽ, a.s. vyrábí na EOP č. 4, primárně určené 

k výrobě vysoce legovaných chromových ocelí, případně chromniklových, chromnikl-

molybdenových ocelí a podobně. EOP č. 4 disponuje pecním transformátorem o zdánlivém 

výkonu 4,0 MVA a řízení režimu tavení je umožněno přepínáním šesti napěťových stupňů na 

primární straně vinutí transformátoru. Pec je vyzděna tvarovkami na bázi MgO. Nominální 

tonáž pece je 12 t. Sázení je umožněno otočnou klenbou. K sázení je používáno sázecích košů 

a v případě sázení na vícekrát pak sázecích koryt. Výroba je vedena podle zásad uvedených 

v základním technologickém předpisu (ZTP) a detailním technologickém předpisu (DTP) 

elektroocelárny. 

Vyráběná vysoko-chromová tavenina je svým složením obdobná ledeburické litině 

25Cr, ale její použití je odlišné, protože slouží jako roztavená legující přísada pro slévání 

s konvertorovou ocelí. Specifickým požadavkem je dosažení nízkého obsahu titanu a hliníku 

(Ti < 0,003 %, Al < 0,005 %). Nízký obsah Al je požadován pouze pro případy slévání tohoto 

tekutého poloproduktu s konvertorovou ocelí při „bezhliníkové“ technologii. Při použití 

pro konvertorovou ocel dezoxidovanou hliníkem je obsah hliníku limitován hodnotou 

0,030 %. Dalším specifikem těchto vyráběných taveb, z pohledu výroby na elektroocelárně, je 

načasování doby odpichu tavby. Tento čas je určen plánem výroby na konvertorové ocelárně. 

U běžně vyráběné tavby v EOP je odpich tavby řízen dosažením požadované chemické 

analýzy před odpichem. Tavba je tedy primárně dolegována, odsířena atd. a poté je teprve 

proveden odpich. Při výrobě vysoko-chromové taveniny je odpich striktně řízen 

požadovaným časem. Na tavbu zároveň nejsou kladeny vysoké nároky na přesnost teploty 

kovu a z tohoto důvodu jsou teploty měřeny pouze v EOP. Z pánve jsou po odpichu 
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odebírány vzorky pro analýzu kovu a strusky. Tyto analýzy byly jako první sledovány před 

provedením vlastního experimentu.  

Vsázka se skládá z vysoce legovaného chromového šrotu, koksu a  vysokouhlíkového 

ferochromu, jeho průměrné složení je uvedeno v Příloze 1, tab. 37. Vysoce legovaný 

chromový šrot je převážně tvořen lehkým, případně lehkým lisovaným šrotem, a proto je 

vsázka většinou dělena na tři části: 

a) sázecí koš se středně těžkým šrotem, lisovaným lehkým šrotem menšího objemu 

a lehkým šrotem, uhlíkovým ferochromem a koksem, 

b) 1. sázecí koryto s lehkým šrotem a lisovaným šrotem většího objemu, 

c) 2. sázecí koryto s lehkým šrotem a lisovaným šrotem většího objemu. 

Obecně se vsázka řídí podle ZTP elektroocelárny, které jsou v souladu s obecnými 

pravidly uvedenými v kapitole 2.1.3. Vysokouhlíkový ferochrom je dodáván v přepravkách 

o nominální váze dvou tun. Protože hmotnostní obsah vysokouhlíkového ferochromu 

ve vsázce většinou převyšuje tuto nominální hodnotu, je prováděno sázení přímo do EOP. 

V experimentálních tavbách se osvědčilo sazení na dno nístěje pece, z důvodu, že ne vždy 

došlo k přesypání šrotu v sázecím koši legurou a vysokouhlíkový ferochrom zůstal na vrchní 

části vsázky pod elektrodami. To způsobilo podstatně delší protavování vsázky a větší tepelné 

zatížení klenby pece. V této práci tento způsob nebyl experimentálně posuzován, protože 

tavba byla přebírána podle směn a způsob nasazení nebyl evidován, podle obecných zásad 

však lze doporučit, aby bylo sázení prováděno tak, že vrchní vrstvu bude tvořit lehký šrot 

a tedy nejschůdnějším se jeví nasazení vysokouhlíkového ferochromu na dno nístěje. Tento 

postup se uplatnil i v případě koksu, který může způsobit obdobné problémy. 

Tavení vsázky probíhalo v souladu se zásadami kapitoly 2.1.4. Nasazení další části 

vsázky proběhlo po částečném natavení šrotu v EOP. Struskotvorné přísady, kterými bylo 

pálené vápno a odpadový slévárenský písek, byly přidány před posledním dosazováním do 

středu pece mezi elektrody. Tím bylo zabráněno, aby část páleného vápna neulpěla u stěn 

pece, současně umožněno rychlé tvorby strusky. Největším problémem v průběhu tavení bylo 

načasování tavby. Jak již bylo uvedeno, čas odpichu vysoko-chromové taveniny je spojen 

s odpichem konvertorové tavby, a tím tedy i řízen plánem výroby na konvertorové ocelárně. 

Protože nominální čas tavby (4 hod) je delší než na KKO, je zahájeno sázení a dosazování 

vsázky v předstihu. V některých případech docházelo k posunům odpichových časů, a to jak 

ve smyslu urychlení, tak opoždění odpichu. Pro možnost urychlení byl obecně ustálen čas 

tavby na τnominální+1 h. Dalším technologickým problémem bylo načasování dosazování 

vsázky, kdy v průběhu odlévání oceli, vyrobené na jiné EOP, není k dispozici jeřáb. Vsázka 

proto musela být dosazena v předstihu. Druhým případem bylo oddálení odpichu z důvodů 

změny výrobního plánu na KKO, které extrémně dosáhlo i 24 hod. Z těchto důvodů nebyl 

dále v této práci uvažován celkový čas zpracování tavby a spotřeba elektrické energie, která je 

navíc ovlivněna i plánem výroby EOP 4, tedy zda byla tavba vyráběná ve vyhřáté peci po 

předchozí tavbě nebo částečně vychladlé, kdy je pec předehřívána směsným plynem. Do 

experimentu nebyly zahrnuty tavby, které byly přebírány před dohotovením, nebo tavby, 

které na dané směně nebyly dohotoveny. 

Teplotu likvidu taveniny lze vypočítat podle vzorce (57) [36]: 

                                  (57)  

kde Xi je hmotnostní procento prvku a koeficienty ki jsou uvedeny v tab. 5. 
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Tab. 5: Hodnoty parametru ki. 

Prvek ( i) C Si Cr < 15 % 15< %Cr < 25 Cr > 15% 

ki 70 14 1,4 0 -1,4 

 

Uvedený vzorec neplatí pro vysokouhlíkový ferochrom, jehož teplota likvidu je 

v rozmezí 1500°C až 1550°C podle obsahu prvků. Teploty likvidu pro vysoce legovaný 

chromový šrot a taveninu s průměrným složením, jsou uvedeny v tab. 7. Pro výpočet teploty 

likvidu taveniny byly použity hodnoty průměrného složení lázně po natavení z tab. 6. 

Skutečné teploty odběrů vzorků po natavení uvádí krabicový graf na obr. 13. Do výběru 

nebyla zahrnuta tavba, natavená bez vysokouhlíkového ferochromu. 

 

Obr. 13: Teploty odběru vzorků a měření aktivity 

kyslíku po natavení vsázky (°C). 

 Tab. 6: Statistika pro veličiny C_1, 

Si_1 a Cr_1 

 C_1 Si_1 Cr_1 

Count 34 34 34 

Average 2,94 0,261 25,6 

Standard 

deviation 

0,367 0,089 1,59 

Minimum 2,39 0,11 22,3 

Maximum 3,9 0,43 29,8 

Range 1,51 0,32 7,49 
 

Tab. 7: Výpočet teplot likvidu podle rovnice (57). 

  C Si Cr <15 % Cr > 25 % t-likvidu 

ki 70 14 1,4 -1,4 1539-ΣkiXi 

lázeň 2,94 0,261 15 0,6 1309,386 

šrot 15% Cr 0,3 0,4 15 0 1491,4 

 

Z krabicového grafu na obr. 13 vyplývá, že u většiny taveb byl proveden odběr vzorků 

kovu za nižší teploty, než je teplota likvidu vysoce legovaného chromového šrotu i teplota 

likvidu vysokouhlíkového ferochromu. Tato skutečnost může ovlivnit přesnost 

analyzovaných obsahů Cr ve fázi po natavení a není proto možné stanovit přesný úbytek Cr 

v tavenině vlivem oxidace. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.4, lze rafinaci zahájit dvěma způsoby, a to před 

roztavením vsázky nebo až po celkovém natavení. Uplatňovány jsou oba způsoby. I když je 

T_1 (°C)

Box-and-Whisker Plot

1400 1430 1460 1490 1520 1550 1580
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čas zahájení dmýchání kyslíku omezen rovnováhou Cr/C v lázni, je rozhodujícím faktorem 

i obsah křemíku, titanu a hliníku. Vyšší obsahy těchto prvků určují rovnovážný obsah kyslíku 

před/po natavení vsázky. Exotermického tepla chemických reakcí lze využít k ohřevu lázně. 

Pokud jsou obsahy těchto prvků nízké, bude se ve větší míře oxidovat chróm. Ve fázi konce 

tavení není technicky možné zajistit chemickou analýzu lázně a volba postupu je pro taviče 

určena subjektivně. Při nízkých teplotách je obecně předpokládána nehomogenní lázeň, proto 

je první předzkouška u běžných taveb odebírána po oxidaci lázně, kdy turbulentní dynamické 

působení proudu foukaného kyslíku přispívá k homogenizaci lázně. U běžně vyráběných 

taveb dle ZTP je postup následující: 

1. Oxidace v závěru tavby do závaru. 

2. Odběr předzkoušky, kdy je podle výsledku chemické analýzy provedeno: 

a. Při Ti < 0,003 % - nalegování lázně dle platného DTP, dohřátí lázně a stažení 

strusky. Následně je vytvořena nová struska z vápna a kazivce. 

b. Při Ti > 0,003 % - stažení strusky a vytvoření nové z vápna a kazivce 

a pokračování v oxidaci lázně. Poté je proveden odběr předzkoušky ke kontrolní 

chemické analýze. Při vyhovujícím obsahu Ti je postupováno podle bodu (a). 

3. Dohřátí lázně na odpichovou teplotu. 

4. Odpich do pánve určené k převozu vysoko-chromové taveniny a odběr zkoušek kovu 

a strusky k hotovní chemické analýze. 

5. Je-li v pánvi více jak 300 kg strusky, je provedeno její stažení. 

Strusky jsou po oxidaci velmi viskózní a jejich stažení je velice obtížné. V ZTP se 

prakticky neřeší snížení viskozity strusky, protože i použití kazivce pro silně viskózní strusky 

s vysokým obsahem oxidů Cr2O3 je málo účinné. Velmi jsou diskutovány i enviromentální 

aspekty používání kazivce pro možnost tvorby škodlivého plynu SiF4. Pro postup podle bodu 

(b) je potřeba časové rezervy. Provedení stažení strusky podle bodu (5) doprovází technické 

problémy s klopením pánve. Protože u tavby není vyžadováno úzké rozpětí teplot, rozhodující 

je více čas mezi odpichem a sléváním vysoko-chromové taveniny s konvertorovou ocelí, 

je teplota měřena pouze v EOP. 

3.2 Specifikace experimentálního odběru vstupních dat  

Hodnocení taveb pouze podle hotovních analýz kovu a strusky je obtížné, protože 

nejsou známy výchozí hodnoty obsahů titanu a jeho oxidů. Uvedený postup znemožňuje 

určení počátečních obsahů titanu, protože jsou odběry vzorků prováděny až po rafinační 

oxidaci lázně. Za účelem experimentálního zkoumání byl upřednostněn postup úplného 

natavení vsázky do vytvoření tekuté strusky po celém povrchu lázně. Pro experiment bylo 

zvoleno: 

1. Odběr vzorků kovu a strusky a současně měření teploty a aktivity kyslíku (EMF) 

v lázni k určení výchozích obsahů titanu v železe a jeho oxidů ve strusce. 

2. Měření teploty a aktivity kyslíku (EMF) po oxidaci k určení nerovnovážného stavu 

uhlíkové reakce. 

3. Odběr vzorků strusky před jejím stažením do struskového kbelíku a současně měření 

teploty a aktivity kyslíku (EMF) v lázni. 

Bod (3) byl z technologických důvodů upraven tak, aby byl v souladu s bodem (1), až 

po prvních provedených měřeních. 

Jak vyplývá ze závěrů kapitoly 2, tvoří se u chladnějších stěn viskóznější heterogenní 

struska. Odběr strusky byl proto prováděn z oblastí kolem elektrod, kde je předpokládána 

nejméně viskózní struska a tedy i reaktivní, nejlépe určující rovnováhu struska-kov. Místo 
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odběru je znázorněno na obr. 14. Určujícím kritériem pro odběry vzorků bylo dosažení 

přiměřeně tekuté strusky. Tímto postupem byly provedeny první experimentální měření. Při 

odběru první předzkoušky nelze předpokládat homogenní taveninu. Rozptyl se projeví 

převážně u obsahu chrómu v lázni. Pro nízké rozdílné obsahy prvků je vliv na snížení teploty 

likvidu malý. U běžně vyráběných taveb je odběr vzorků proveden po oxidaci a tedy 

i možném snížení obsahu chrómu vlivem oxidace za nízkých teplot. Protože nebyly vzhledem 

k uvedeným důvodům k dispozici veličiny pro posouzení propalu chrómu ve srovnání s běžně 

používanou technologií výroby, nebyla tato veličina přímo vyhodnocována. 

 

Obr. 14: Ukázka oblasti měření a odběru vzorků (pozice 3 - tmavě modře) v EOP. 

Dosažení přiměřeně tekuté strusky bylo v některých případech obtížné. Pokud tohoto 

stavu nebylo dosaženo, byl tento faktor viskozity strusky zaevidován jako v_1, v_2 a v_3 

(číslo znamená pořadí pozorování), v úrovních 1 až 5, kde: 

1 = nejméně viskózní struska. 

2 = tekutá struska s vyšší viskozitou. 

3 = polotekutá viskózní struska. 

4 = kašovitá, silně viskózní struska. 

5 = sražená plastická velmi viskózní struska. 

Tento faktor byl zaveden až po vyhodnocování prvních experimentálních taveb 

a zároveň s experimentálním použitím syntetické strusky wollastonit.  

Z organizačních důvodů bylo nutno v některých případech tavbu uspíšit, proto byl 

pro některé tavby zvolen postup s krátkou oxidací v závěru tavení. Účelně byl tento postup 

uplatněn u taveb, při nichž bylo použito syntetické strusky wollastonit, aby bylo dosaženo 

většího počtu takto vedených taveb. V databázi je tento stav evidován jako ox_1, veličinou je 

doba foukání kyslíku (s). Dále byla evidována doba foukání kyslíku do závaru lázně ox_2. 

U prvních taveb, pokud byla evidována poznámka např. „1 min oxidace“, byla tato hodnota 

doplněna s přesností na minuty. Dále do souboru byly zaevidovány faktory použití strusky 

wollastonit (A/N) a stažení strusky po natavení a odběru vzorků A/N. 
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Data jsou uložena v souboru DiP_data.xls, kde jsou uvedeny výsledky analýz 

kovu (hm. %), měření teplot (°C) a vypočtené aktivity kyslíku (ppm) i hodnoty EMF (mV) 

pro tři fáze tavby, označené v textu taky jako pozorování, u každé tavby, dále analýzy 

strusky (hm. %) pro fáze výroby označené jako pozorování 1 a 3. Data jsou doplněna 

o proměnné ox_1 a ox_2 s údaji o době oxidace v sekundách. Déle soubor obsahuje 

kategoriální proměnné stažení strusky po natavení (stazeni_1 - A/N), použití strusky 

wollastonit (WOLL - A/N) a viskozitě (v_1, v_2,v_3, hodnocení 1 až 5). 

3.3 Upřesnění termodynamické rovnováhy ve vysoko-chromové tavenině 

Aby bylo možno získané výsledky regresní a korelační analýzy diskutovat v rámci 

vlivu na termodynamickou rovnováhu titanu ve vysoko-chromové tavenině, byly provedeny 

odběry vzorků k určení obsahů kyslíku. Dále byly provedeny výpočty k upřesnění možných 

vlivů kyslíku, dusíku na aktivitu titanu v kovu a možnosti dosažení celkové výše aktivity 

kyslíku. Výpočty byly prováděny v tabulkovém procesoru EXCEL a pomocí programovacího 

jazyka R a integrovaného prostředí RStudio [38]. Programovací jazyk R je implementací 

komerčního statistického jazyka S a je často používán k výpočtům na univerzitách. Vyučován 

je i na českých vysokých školách, včetně Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. 

3.3.1 Vliv obsahu kyslíku na aktivity sledovaných prvků  

V rámci  experimentu byl dále proveden u tří taveb kontrolní odběr vzorků  pro 

zjištění celkového obsahu kyslíku. Analýza obsahu kyslíku byla provedena z důvodů 

objasnění možného vlivu kyslíku na aktivitu sledovaných prvků (tedy C, Ti a Cr), protože 

měření aktivity kyslíku neobjasňuje skutečné množství kyslíku v kovu. Odběr byl proveden 

lžíci a následně natáhnutím kovu do skleněné trubice pomocí balónku. Kyslík byl analyzován 

na přístroji LECO analyzátor TC300 v režimu AUTO1. Odběr byl proveden po změření 

teploty lázně a aktivity kyslíku. Orientační výpočet aktivity kyslíku podle WIPF je uveden 

v tab. 8.  

Podle WIPF je aktivitní koeficient roven součinu dílčích aktivitních koeficientů. 

Přesnost výpočtu je nejvíce ovlivněna obsahem uhlíku a chrómu. Pro zjednodušený systém 

Fe-[25 % Cr]-[3 % C] při 1600 °C a aktivitě kyslíku 15 ppm lze s použitím údajů z [9] 

uvažovat: 

       
  

  
 

      

                 
        (58)  

 

Tato hodnota vysoce převyšuje běžné obsahy kyslíku v železe. Pro výpočet 

a porovnání bylo užito pouze interakčních součinitelů prvního řádu a zjednodušené tepelné 

závislosti podle rovnic (25) a (26). Rozdíly mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami jsou 

kladné i záporné pro vyšší i nižší teploty. Větší rozdíl vykazují výpočty při vyšší naměřené 

aktivitě kyslíku.  Použití interakčního součinitele vyššího řádu by sice mělo přinést 

upřesnění, ale jak u uhlíku, tak i v případě chrómu je toto upřesnění zanedbatelné vůči 

rozptylu doporučovaných interakčních součinitelů prvního řádu. Autoři v [10] doporučují 

rovnici: 

   
    

   

 
       (59)  
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až do obsahu 46 % Cr. Hodnota, která je pro 1600°C mezi hodnotami uvedenými v pracích 

Bůžka a  kol., je použita v tab. 8 spolu s hodnotou interakčního součinitele vlivu uhlíku na 

kyslík z údajů [18]   
       . V obou případech to jsou hodnoty na horní hranici 

doporučovaných hodnot IS (v absolutní hodnotě na dolní hranici), tedy s nejmenším vlivem 

na aktivitu kyslíku. Výpočet byl proveden v tabulkovém procesoru Excel. 

Pro korektní výpočet aktivitních koeficientů v širším rozmezí obsahů prvků je 

zapotřebí znalost křížových interakčních součinitelů vyšších řádů. Při použití IS prvního 

řádu jsou pro daný systém blíže hodnoty s nižším vlivem na aktivitu kyslíku. 

Tab. 8: Porovnání skutečných a vypočtených hodnot obsahu a aktivity kyslíku. 

 
[%  O]= aO/fO

Fe-C-Cr-Si-Ti-Al
 aO=[ppm O]*fO

Fe-C-Cr-Si-Ti-Al
 teplota 

tavba č. poz. skutečná vypočtená vyp./skut. skutečná vypočtená skut./vyp. °C 

97521 3 0,0130 0,0329 2,53 18,79 7,42 2,53 1536 

97252 
1 0,0080 0,0106 1,32 4,34 3,29 1,32 1430 

3 0,0150 0,0240 1,60 15,10 9,46 1,60 1519 

97649 
1 0,0104 0,0083 0,80 4,88 6,12 0,80 1478 

2 0,0196 0,0271 1,38 20,90 8,01 2,61 1560 

90224 

1 0,0088 0,0064 0,73 1,83 2,52 0,73 1436 

2 0,0148 0,0377 2,55 15,86 6,22 2,55 1582 

3 0,0107 0,0086 0,80 4,16 5,17 0,80 1604 

Hlavním důvodem analyzování obsahů kyslíku ve vysoko-chromové tavenině bylo 

stanovení vlivu kyslíku na aktivity sledovaných prvků. V tab. 9 jsou uvedeny vypočtené 

aktivitní koeficienty jednotlivých prvků podle údajů [9]. V případě hliníku a titanu ve fázi 

oxidační rafinace, kdy se obsah kyslíku pohybuje kolem [% O] = 0,02 %, je vliv kyslíku na 

tyto složky významnější než u uhlíku, křemíku a chrómu. Ještě výraznější vliv obsahu 

kyslíku na aktivní koeficienty Ti a Al je patrný při zvýšení obsahu kyslíku na hodnotu 0,03 %. 

Tab. 9: Vliv obsahu kyslíku na aktivitní koeficienty prvků při 1600°C. 

Aktivitní koeficienty 
[% O] 

0,001 0,01 0,02 0,03 

fAl
O
 0,98 0,86 0,74 0,63 

fSi
O
 1,00 0,99 0,99 0,98 

fTi
O
 1,00 0,96 0,92 0,88 

fC
O
 1,00 0,99 0,98 0,98 

fCr
O
 1,00 1,00 0,99 0,99 

Stanovení aktivity kyslíku podle jeho obsahu v polykomponentním systému s vyššími 

obsahy složek je velice obtížné. Volba přímého měření aktivity kyslíku je pro daný 

experiment vhodnější a přesnější. Zároveň vliv kyslíku na aktivitu Ti je v daných 

podmínkách malý. Pro výpočet rovnováhy kyslíku s uhlíkem nebo chrómem lze vliv 

kyslíku na aktivitní koeficienty těchto prvků zanedbat. 
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3.3.2 Vliv dusíku na obsah titanu 

Kromě kyslíku silně ovlivňuje aktivitu titanu i dusík. V tavbových vzorcích však nebyl 

dusík analyzován. I když uhlík rozpustnost dusíku v železe snižuje, chróm jeho rozpustnost 

zvyšuje, takže je jeho množství ve vysoce legovaných chromových taveninách vyšší než 

v běžných uhlíkových ocelích. Ve sledované vysoko-chromové tavenině mohou být 

předpokládány i několika násobně vyšší obsahy dusíku proti kyslíku. Informativně byl 

odebrán vzorek vysoko-chromové taveniny u tavby 90461, kde byly analyzovány hodnoty 

0,0430 % N a 0,0064 % O. Z údajů databáze [4] lze vypočítat pro teplotu 1873 K: 

    
                (60)  

 
   

    
   

     
    

              
      (61)  

To znamená, že dusík snižuje aktivitu Ti a zhoršuje termodynamické podmínky, 

potřebné k dosažení nízkých obsahů Ti v kovu. Obsah dusíku lze v praktických podmínkách 

tavení v EOP snížit intenzivním varem, který je u vysoce legovaných chromových tavenin 

omezen. Nejúčinnější je zabránit nadusičení lázně již během tavení, umožněním včasné 

tvorby strusky pomocí vhodných struskotvorných přísad. Z rozboru literárních zdrojů 

vyplývá, že základním systémem strusek pro výrobu vysoce legovaných chromových tavenin 

je systém CaO-SiO2 a konkrétně pro EOP lze doporučit bazicitu B1=1,3. 

3.3.3 Vliv uhlíkové reakce na zvyšování aktivity kyslíku  

Předpokladem dosažení maxima zvyšování aktivity kyslíku je, že po zvýšení teploty 

nad rovnovážnou teplotu určenou poměrem Cr/C a rozvinutí homogenní uhlíkové reakce bude 

tento nárůst zastaven. K zahájení homogenní uhlíkové reakce dochází při vyšším než 

rovnovážném součinu aC*aO, kde koeficient nerovnovážného stavu m lze odvodit z rovnice 

[62]: 

  
     

         
 
     

    
     

         
 
       

 (62)  

 Vypočtené nerovnovážné hodnoty koeficientu m podle rovnice (62) pro jednotlivá 

pozorování jsou uvedeny v tab. 10 a porovnány s hodnotami naměřenými v práci Stránského, 

Bůžka, Záděry, a dalších [37], vypočítanými pro jimi uvedené průměrné hodnoty chemického 

složení při rafinační oxidaci nerezavějící oceli. Pro výpočet byly použity IS z tab. 3.  

Tab. 10: Koeficient m nerovnovážného stavu homogenní uhlíkové reakce. 

 Koeficient nerovnovážného stavu 

homogenní uhlíkové reakce ve vysoko-

chromové tavenině podle rovnice (62) 

Koeficient nerovnovážného stavu 

homogenní uhlíkové reakce podle 

Stránský, Bůžek, Záděra a kol. [37] 

fáze 

pozorování 
po natavení po oxidaci 

před stažením 

strusky 

před 

oxidací 

po 

oxidaci 

po předběžné 

desoxidaci 

min 0,07 0,91 0,54 0,45 1,06 0,54 

průměr 0,67 2,01 2,29 1,43 1,92 0,82 

max 1,93 5,71 5,91 2,39 2,78 1,10 

Z tab. 10 vyplývá, že i po částečné desaktivaci strusky a snížení její viskozity, 

zůstal systém v nerovnovážném stavu vůči uhlíkové reakci. Průměrné hodnoty vypočtené 

podle naměřených aktivit kyslíku po oxidaci jsou i přes rozdílné podmínky (chemické 
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složení, teplota) téměř shodné s hodnotami získanými v práci [37].  Vysoké maximální 

hodnoty dle rovnice (62) jsou dány odlehlými hodnotami, jak je vidět na obr. 15. Lze proto 

očekávat, že tyto hodnoty budou limitní pro zvyšování aktivity kyslíku, která může být dále 

zvýšena pouze při snížení obsahu uhlíku v lázni. Dalším dmýcháním kyslíku dojde ke 

zvyšování teploty lázně vlivem oxidace uhlíku a může dojít ke zpětné redukci oxidů titanu ze 

strusky do kovu. 

 

Obr. 15: Koeficient nerovnovážného stavu homogenní uhlíkové reakce podle rovnice (62). 

3.3.4 Termodynamická rovnováha chrómu a kyslíku v podmínkách výroby 

vysoko-chromové taveniny 

 Pro oxidaci titanu v tavenině je důležité zvyšování aktivity kyslíku v kovu, jak 

vyplývá z rovnice (48). Za nízkých teplot ji bude bránit vysoký obsah chrómu v tavenině. 

Proto byly provedeny následující výpočty k určení rovnováhy chrómu a kyslíku ve vysoko-

chromové tavenině. Z teoretického rozboru literárních zdrojů vyplývá, že struska v EOP při 

výrobě vysoce legovaných chromových tavenin obsahuje velké množství pevných částic 

s vysokým obsahem oxidů chrómu. Naměřené aktivity kyslíku byly dále porovnávány s jeho 

teoretickou vypočtenou aktivitou na základě předpokladů: 

1. Rovnováhy dané p(O2)str. – p(O2)kov, kdy je uvažováno, že Cr je ve strusce 

nerozpustný a při dané teplotě je v pevném stavu. Pak aCr = 1 a zároveň aktivita 

Cr2O3(s) je jednotková. 

2. Rovnováhy na mezifázovém rozhraní struska – kov pro strusku nasycenou oxidem 

Cr2O3(s) v rovnováze s Cr a O v roztoku železa. 

Pro dané podmínky lze odvodit rovnici reakce ze zdroje [19] 

                           
                            (63)  

 
     

 

 
   

   
                            (64)  

                         
                            (65)  

                 
                            (66)  

                        
                            (67)  

Platnost rovnice je do teploty 1650 °C. Teplota tavení Cr je 1857 °C. Pro pevné částice 

ve strusce lze uvažovat rovnici (65), předpokládáme-li, že vyredukovaný Cr je ve strusce 

(spinelu) za daných teplot v pevném stavu. Na rozhraní struska - kov se bude Cr(s) rozpouštět 

v kovu. Pak lze tuto skutečnost vyjádřit rovnicí (67). 
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Snižování aktivity Cr rozpouštěním v kovu dle rovnice (67) se v daném systému 

na zvyšování aktivity kyslíku neprojevilo. Porovnáním vypočtené teoretické aktivity kyslíku 

podle rovnice (65), tedy s jednotkovou aktivitou vyredukovaného Cr, s naměřenými 

hodnotami aktivity kyslíku (ppm), jsou na obr. 16. Jak z uvedeného grafu vyplývá, parciální 

tlak kyslíku, jehož zdrojem je disociační napětí pevného oxidu Cr2O3, je do značné míry 

limitní pro aktivitu kyslíku v kovu.  Protože je tento oxid převážně ve formě spinelu, může 

být jeho aktivita snížena. Na obr. 16 je tento stav popsán přerušovanou křivkou pro 

aCr2O3 = 0,5. Zvýšení aktivity kyslíku umožňuje rozpouštění chrómu v kovu, na obr. 16 

znázorněno přerušovanou křivkou pro aCr = 0,1, kde chróm je ve standardním stavu čistá 

látka. 

 

Obr. 16: Naměřené a teoretické aktivity kyslíku. 

Oxidační schopnost strusky je za daných podmínek dána rovnováhou taveniny 

s pevnými spinely chrómu. 

3.3.5 Dílčí závěry termodynamické rovnováhy titanu ve vysoko-chromové 

tavenině 

1. V praktických podmínkách výroby vysoko-chromové taveniny lze dosažené hodnoty 

nerovnovážného stavu homogenní uhlíkové reakce považovat za limitní.  

2. Pro nižší teploty bude pro aktivitu kyslíku zásadní obsah prvků Al, Ti a Si v kovu.  

3. Po jejich oxidaci bude rovnovážný obsah kyslíku v kovu určen oxidem Cr2O3 ve 

strusce, respektive spinely na bázi (Mg,Fe,Cr)(Al,Cr)2O4, které budou aktivitu Cr2O3 

snižovat.  

4. Z porovnání teoretické hodnoty parciálního tlaku kyslíku pevného oxidu Cr2O3 

(za předpokladu jednotkového stavu pevného Cr), přepočteného na rovnovážný stav 

aktivity kyslíku rozpuštěného v lázni a jeho skutečné naměřené aktivity, viz obr. 16, 

vyplývá, že výrazně limituje dosažené hodnoty a určuje oxidační potenciál strusky. 

5. Při nižších teplotách nelze proto předpokládat dosažení vyšších aktivit kyslíku v kovu, 

ale naopak, při vyšších obsazích Al2O3 a MgO spíše snižování aktivity spinelu a tím 

i oxidačního potenciálu strusky. 

6. Pro daný proces výroby vysoko-chromové taveniny je nejvhodnější zajistit redukci 

nadměrného obsahu oxidů/spinelů chrómu v závěru tavby ze strusky do kovu 

částečnou redukcí strusky. 
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3.4 Analýza experimentálních údajů a diskuze výsledků 

Při vlastním hodnocení byly použity matematicko-statistické metody. V úvodu bylo 

použito vyhodnocení stávajících výsledků výroby vysoko-chromové taveniny pomocí 

koláčových grafů, histogramů a krabicových grafů. K tomuto vyhodnocení byly použity data 

hmotnostních obsahů Ti a TiO2 ze vzorků, odebíraných z pánve.  Dále jsou již analyzována 

data vlastního experimentu. Ke statistické analýze dat bylo použito software Statgraphics 

Centurion [39]. Základní statistické údaje shromážděných experimentálních dat jsou 

v Příloze 1 v tab. 30 až 37. Histogramy bazicity B3 pro pozorování 1 a 3 jsou na obr. 41. 

3.4.1 Analýza stávající výroby vyráběné vysoko-chromové taveniny 

Analýza pánvových strusek byla zavedena relativně krátce před zahájením vlastního 

měření, proto neposkytovala dostatek dat ke statistické analýze. Následující souhrnné údaje 

o vyráběné tavenině dokumentují období cca 1 roku, od zahájení odebírání analýz strusek 

v pánvi po plánované ukončení experimentu. Do databáze taveb experimentu pak byly 

následně přidány tavby, u nichž byly provedeny dodatečné analýzy obsahu kyslíku. 

Při analýze faktorů ovlivňujících kvalitu stávající výroby vysoko-chromových tavenin 

byla pozornost zaměřena primárně na identifikaci vlivu lidského faktoru. Přehled výroby 

vysoko-chromové taveniny dle směn a tavičů je na obr. 17, kde na obr. 17a písmena A, B, C, 

D odpovídají příslušným směnám, na obr. 17b pak číselné hodnoty na ose y sloupcového 

grafu kódu taviče. Z grafu na obr. 17b lze vyčíst, že nejvíce taveb je vyrobeno taviči 5,26,84 

a 89, což odpovídá tavičům pracujících stabilně na EOP č. 4 na směnách A, B, C a D.  

 

 

(a) (b) 

Obr. 17: Přehled taveb dle směn (a) a tavičů (b). 

Histogram četností obsahu Ti je na obr. 18. Na ose y je znázorněn počet taveb pro 

jednotlivé třídy. Většina taveb splňuje požadavek Timax = 0,003 %, největší četností dosahují 

třídy pod hranicí 0,002 % Ti, ale některé tuto hranici překračují více jak dvojnásobně. 

Z rozložení četností vyplývá, že data nemají normální rozdělení. Svým rozložením se blíží 

spíše logaritmicko-normálnímu rozdělení. 
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Obr. 18: Histogram četností obsahů Ti ve vysoko-chromové tavenině. 

Z krabicového grafu na obr. 19 je patrné, že nejlepších výsledků co do požadovaného 

minimálního obsahu titanu bylo dosaženo na směně A. Nejvyšší průměrné hodnoty jsou na 

směně C, mediány na všech směnách jsou posunuty doleva k nižším hodnotám. Na všech 

směnách se vyskytly odlehlé nebo vybočující hodnoty. 

  

(a) (b) 

Obr. 19:  Obsahy Ti dle směn (a) a filtrované obsahy Ti pro taviče s největší četností taveb (b). 

Odfiltrované hodnoty v grafech na obr. 19b pro taviče pracující stabilně na dané 

pozici se nejvíce projevil u směny C, kde většinu taveb tvoří experimentální tavby. Pokud 

horní mez obsahu Ti stanovíme zaokrouhlením na tisíciny, pak u těchto tavičů prakticky 

hodnotu 0,003 % překračují pouze 3 tavby. 

Hodnoty četností obsahů TiO2 v pánvových struskách v histogramu na obr. 20 

vykazují zešikmení doleva a nejčastější hodnoty jsou v rozmezí 0,70-0,87 %. Objevují se ale 

i hodnoty kolem 3% TiO2 ve strusce.  
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Obr. 20: Histogram četností obsahů TiO2 v pánvových struskách. 

Z grafů na obr. 21 (a,b) je zřejmé, že pro obsahy TiO2 ve strusce jsou výsledky 

odlišné než u obsahů Ti. Pro taviče, pracující stabilně na EOP 4 (obr. 21b) vyplývá, že směna 

A dosahuje nejvyšších průměrných hodnot a má i vysoké maximální obsahy TiO2, i když 

mediány jsou obdobné jako na směně D a nižší než na směně B. Nejnižších hodnot je 

dosaženo na směně C. 

  

(a) (b) 

Obr. 21: Obsahy TiO2 dle směn (a) a filtrované hodnoty pro taviče s největší četnosti taveb (b). 

Obsahy TiO2 ve strusce nejsou omezeny. Pro porovnání  obsahu titanu v kovu 

a strusce uvažujme obsah 0,003% Ti v 11000 kg taveniny a 200 kg strusky s obsahem 1% 

TiO2. Množství titanu v kovu je pak rovno 11000 * 0,00003 = 0,33 kg. Pro 200 kg strusky, 

uvažujeme-li, že se veškerý TiO2 redukuje, je pro 1% TiO2 celkové množství  

200*0,01*47,9/(47,9+32)=1,2 kg Ti. I při nižším stupni redukce je výsledné množství Ti ze 

strusky ve značném nepoměru ke stanoveným obsahům Ti v tavenině. Maximální hmotnost 

strusky je navíc stanovena až na 300 kg. Dá se předpokládat, že nejvíce problému s nárůstem 
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obsahu Ti na konvertorové ocelárně může být způsobeno vyšším obsahem TiO2 ve strusce 

a jeho zpětnou redukcí, což se může projevit především na pánvové peci. 

Shrnutí: 

 Dosažení požadovaných obsahů titanu v tavenině se převážně daří plnit. U tavičů 

pracujících stabilně na dané pozici byly obsahy překročeny jen u tří taveb. 

 Nejnižších obsahů Ti v kovu je dosahováno na směně A, ale tato hodnota je 

kompenzována zvýšenými obsahy TiO2 v pánvové strusce. Nejvyšší mediány obsahů 

TiO2 jsou na směně  B. 

 Lze předpokládat, že zvýšení obsahů Ti a TiO2 je dáno zvýšeným obsahem Ti 

v prosazovaném vysoce legovaném šrotu. 

 Zvýšené hodnoty obsahů Ti a následně TiO2 ve strusce mohou způsobit problémy 

především tavičům, kteří na daném místě nepracují stabilně. 

 Pro zamezení zvyšování Ti v kovu na KKO je potřebné snížení obsahu TiO2 ve 

strusce a minimalizace jejího množství. 

3.4.2 Rovnice pro regresní a korelační analýzu dat k určení rovnovážných 

obsahů Ti 

K hledání vlivných proměnných pro párové a následně vícenásobné regresní rovnice 

bude dále použito lineárních rovnic odvozených ze základních termodynamických vztahů pro 

rovnováhu prvků s aktivitou kyslíku, rovnováhy s dalším prvkem v systému a rozdělovacího 

koeficientu LTi. 

Pro systém v rovnovážném stavu bude platit, že s danou aktivitou kyslíku budou 

v rovnováze všechny složky systému. Protože je v této práci měřena aktivita kyslíku v lázni, 

lze rovnovážné obsahy prvků vyjádřit pomocí dílčích rovnovážných rovnic rovnováhy prvku 

s aktivitou kyslíku v lázni. Výpočty rovnovážného obsahu prvku lze provést pomocí obecně 

zapsané linearizované rovnice (68). Z důvodu použití přirozeného logaritmu v případě 

normalizace dat, bude i k logaritmování použit přirozený logaritmus. 

          
 

 
          

                                  (68)  

 

kde: m,n  jsou stechiometrické koeficienty reaktantů, 

 aO – naměřená aktivita kyslíku. 

Předpokládáme-li, že obsahy Al jsou velmi nízké, pak lze předpokládat, že obsah Ti je 

ve vysoko-chromové tavenině určován obsahem Si, při vysoké teplotě pak uhlíkem. 

Logaritmováním rovnovážné konstanty určující rovnováhu Si-Ti lze vytvořit lineární rovnici:  

                     
     

     

     
   
   

     
     

     

           (69)  

 

Matematicky můžeme dále upravit i zlomek v logaritmu. Podle rozdělovacího zákona 

je poměr složek ve dvou navzájem nemísitelných roztocích roven podílu jejich aktivit, který 

je funkcí teploty. V metalurgii se často používá rozdělovacího koeficientu obsahu oxidu ve 

strusce a obsahu prvku v lázni. Pak je tento poměr funkcí teploty i složení taveniny a strusky.   

Vyjádříme-li závislost rozdělení Ti mezi strusku a kov pomocí rozdělovacího 

koeficientu LTi , pak linearizovanou rovnici lze uvažovat ve tvaru : 
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      (70)  

 

Uvažujeme-li závislost obsahu Ti na obsahu TiO2, při zjednodušené úvaze, že podíl 

aktivitních koeficientů v rovnici (70) je konstantní, konstantní je i teplota, pak lze rovnici 

upravit: 

                   (71)  

 

Z rovnice (71) vyplývá, že obsahu TiO2 ve strusce je přímo úměrný obsahu Ti v kovu, 

za předpokladu, že složení vysoko-chromové taveniny a strusky je jinak přibližně konstantní. 

Programovací jazyk R obsahuje širokou nabídku příkazů pro regresní diagnostiku 

a umožňuje doinstalování dalších knihoven. Katedra metalurgie a slévárenství na Fakultě 

metalurgie a materiálového inženýrství disponuje statistickým software StatGraphics 

Centurion dále (SGC), jehož omezenou verzi na dobu jednoho měsíce lze stáhnout i z [39]. 

Pro další statistickou analýzu dat bude použito software SGC. 

Pozn.: SGC používá funkci log pro přirozený logaritmus čísla. 

3.4.3 Rovnovážné obsahy Ti v kovu po natavení 

Jak již bylo uvedeno v úvodu experimentální části, odběr vzorků kovu a strusky 

probíhal po natavení vsázky a vytvoření tekuté strusky. Zároveň bylo provedeno měření 

teploty a aktivity kyslíku. Histogramy četností obsahů Ti a TiO2 jsou na obr. 22. Data 

vykazují zešikmení doleva k nižším hodnotám Ti a jejich rozdělení je spíše logaritmicko-

normální. Pro obsahy Ti je to způsobeno prakticky jednou odlehlou hodnotou. Této hodnotě 

odpovídá i odlehlá hodnota obsahu TiO2. 

  

(a) (b) 

Obr. 22: Histogram obsahů Ti (a) a TiO2 (b) po natavení. 

Pro testování byly vybrány numerické proměnné. Oxidace titanu je exotermická 

reakce, která je podporována sníženou teplotou a probíhá již ve fázi tavení. Jako první bude 

analyzována rovnováha titanu mezi struskou a kovem, jako závislost Ti_1 v kovu  na TiO2_1 

ve strusce (symbolicky označena Ti_1~TiO2_1) a následně dalších vlivných proměnných pro 

vícenásobnou regresi. Významné regresory párové lineární regrese, není-li uvedeno jinak, 

jsou uvedeny v tab. 11. 
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Tab. 11: Významné regresory modelu Ti_1~TiO2_1. 

Regresor Vliv R2 p-hodnota Poznámka 

TiO2_1 (+) 72,3 0,0000 Nejvýznamnější lineární 

TiO2_1 (+) 82,7 0,0000 Y = sqrt(a + b*X^2) 

Al_1 (+) 9,01 0,0711  

MnO_1 (-) 24,6 0,0028  

CaO_1 (+) 27,6 0,0014  

CaO_1 (+) 34,9 0,0002 Y = a*X^b 

Cr2O3_1 (-) 36,3 0,0002  

CaO_1/SiO2_1 (+) 18,8 0,0104  

V1 (-) 32,1 0,0006  

T_1 (-) 18,4 0,0091  

EMF_1 (-) 25,4 0,0017  

aO_1 (-) 28,1 0,0009  

log(aO_1) (-) 32,7 0,0003  

 

Obsah TiO2 ve strusce je nejvlivnější proměnnou určující obsah Ti v kovu. Model 

s nelineární proměnnou má jednu hodnotu studentizovaných reziduálů, která dosahuje 

hodnoty -4,77 pro tavbu 96504. Po jejím odstranění z modelu je jeho vysvětlující hodnota 

R
2
 = 89,94 %.  Rezidua modelu jsou ovlivněna jednou vybočující hodnotou. Proto některé 

testy zamítly hypotézu normality dat s 95 % pravděpodobností. Rovněž konstantu lze 

v modelu ponechat pouze na hladině významnosti      . Výsledná závislost je zobrazena 

na obr. 23. 

 

Obr. 23: Párová regrese závislosti Ti_1~TiO2_1. 

Regresní rovnice má tvar: 

                                      
  (72)  
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Po vypuštění konstanty přechází rovnice na tvar,  který lze dále upravit: 

                          (73)  

     
      

      
 

 

      
 

     

          
    (74)  

 

Z této rovnice vyplývá, že zjednodušeně lze rozdělení titanu mezi strusku a kov 

považovat ve fázi po natavení za konstantní, rovnající se hodnotě       . Výpočet lze 

použít pro zjednodušený odhad hmotnostního obsahu Ti ve strusce po natavení 

podle analyzovaných obsahů Ti. 

Na základě analýzy vlivných proměnných byly sestaveny modely vícenásobné regrese. 

Regresory mezi sebou z principu korelují, v případě aktivity kyslíku se jedná o funkční vztah 

EMF a T. Proto byl počet regresoru snížen. V prvním případě bylo použito funkce Backward 

Stepwise Selection. Výsledná vícenásobná regrese prvního modelu je v tab. 12. V druhém 

případě bylo použito informačních kritérií. Úspornější model byl redukován na tři vlivné 

regresory: TiO2_1, MnO_1 a log(aO_1). Protože není obsah MnO řízeně upravován, byl 

z modelu odstraněn. Dalším krokem byl pomocí informačních kritérií vybrán identický model 

s modelem 1.  

Z vícenásobné regrese, tab. 12, lze učinit závěr, že při výrobě vysoko-chromové 

taveniny jsou ve fázi po natavení nejvlivnějšími proměnnými obsah TiO2 ve strusce, 

teplota, aktivita kyslíku (určená hodnotou EMF) a bazicita strusky. Nejlépe hodnocené 

modely podle informačních kritérií jsou uvedeny v tab. 13. 

 

Tab. 12: Model Ti~TiO2 vícenásobné regrese. 

Multiple Regression - Ti_1 

Dependent variable: Ti_1 

Independent variables:  

     TiO2_1 

     Al_1 

     MnO_1 

     CaO_1 

     Cr2O3_1 

     CaO_1/SiO2_1 

     V1 

     T_1 

     EMF_1 

     log(aO_1) 

 

 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 0,107 0,0454 2,35 0,0267 

TiO2_1 0,0106 0,000853 12,5 0,0000 

CaO_1/SiO2_1 0,00665 0,00311 2,14 0,0420 

T_1 -0,0000808 0,00003 -2,69 0,0122 

EMF_1 -0,0000449 0,000017 -2,64 0,0138 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0,00548 4 0,00137 74,80 0,0000 

Residual 0,000476 26 0,0000183   

Total (Corr.) 0,00596 30    
 

Standard Error of Est. = 0,00428 

Mean absolute error = 0,00289 

Durbin-Watson stat. = 2,2 

(P=0,6438) 

 

R-squared = 92,0 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 90,8 percent 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,118 
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Tab. 13: Nejlépe hodnocené modely pro regresand Ti_1. 

Regression Model  

Selection - Ti_1 

Dependent variable: Ti_1 

Independent variables:  

   A=TiO2_1 

   B=Al_1 

   C=CaO_1 

   D=Cr2O3_1 

   E=CaO_1/SiO2_1 

   F=V1 

   G=T_1 

   H=EMF_1 

   I=log(aO_1) 

 

Models with Best Information Criteria 

MSE Coefficients AIC HQC SBIC Included Variables 

0,0000183 5 -10,6 -10,5 -10,4 AEGH 

0,0000184 5 -10,6 -10,5 -10,4 AEGI 

0,0000172 6 -10,6 -10,5 -10,3 AEGHI 

0,0000197 4 -10,6 -10,5 -10,4 AEI 

0,0000185 5 -10,6 -10,5 -10,3 AEHI 

0,0000207 4 -10,5 -10,5 -10,3 ACI 
 

 

Regresory T_1, EMF_1 a jejich funkční hodnota log(aO_1) jsou spolu s TiO2_1 

a bazicitou CaO_1/SiO2_1 na nejpřednějších místech tab. 13. Pro praktické účely je 

nejvýhodnější redukovaný model na tři proměnné AEI, které jsou nejpoužívanějšími 

v metalurgické praxi. Model má menší vypovídací schopnost, ale pro praktický výpočet je 

přehlednější. Tento model má jednu vybočující hodnotu studentizovaných reziduí a to pro 

tavbu 96504. Po jejím odstranění dosahuje model hodnoty R
2
 = 91,1 %. Údaje o modelu jsou 

v tab. 14. 

T-statistika konstanty modelu má vysokou P-hodnotu, proto ji lze z modelu 

odstranit. I z principu lze předpokládat, že bude-li se obsah TiO2 ve strusce blížit k nulové 

hodnotě, bude se k ní blížit i obsah Ti v kovu. Testy normality reziduí nezamítly normalitu dat 

s 95 % pravděpodobností. Graf předpovídaných a pozorovaných hodnot je na obr. 24. 

Výsledná regresní rovnice má tvar: 

                                                   (75)  

 

 

Obr. 24:  Graf předpovídaných a pozorovaných hodnot redukovaného modelu (rovnice 75). 
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Tab. 14: Výsledky redukovaného modelu pro regresand Ti_1. 

Multiple Regression - Ti_1 

Dependent variable: Ti_1 

Independent variables:  

     TiO2_1 

     CaO_1/SiO2_1 

     log(aO_1) 

 

 

Tests for Normality for 

RESIDUALS 

Test Statistic P-Value 

Chi-Square 12,1 0,441 

Shapiro-Wilk 

W 

0,966 0,458 

Skewness Z-

score 

0,965 0,335 

Kurtosis Z-

score 

1,08 0,279 

 

 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT -0,00297 0,00461 -0,644 0,5248 

TiO2_1 0,011 0,00085 12,9 0,0000 

CaO_1/SiO2_1 0,00701 0,00316 2,22 0,0347 

log(aO_1) -0,00436 0,00114 -3,81 0,0007 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0,00545 3 0,00182 95,37 0,0000 

Residual 0,000533 28 0,000019   

Total (Corr.) 0,00598 31    

 

R-squared = 91,1 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 90,1 percent 

Standard Error of Est. = 0,00436 

Mean absolute error = 0,0032 

Durbin-Watson statistic = 2,07 (P=0,5277) 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,058 

 

Předpokládáme-li, že vysoko-chromová tavenina je po natavení v rovnovážném stavu, 

lze předpokládat i rovnováhu mezi Ti~Si v kovu. Podle rovnice (69) lze tento rovnovážný 

stav vyjádřit logaritmem podílu těchto prvků. Následná statistická analýza bude provedena 

pro regresand log(Si_1/Ti_1). Přehled nejvlivnějších regresorů je v tab. 15. 

Tab. 15: Párová regrese pro regresand log(Si_1/Ti_1). 

Regresor Vliv R2 p-hodnota Poznámka 

log(SiO2_1/TiO2_1) (+) 61,6 0,0000 Nejvýznamnější 

TiO2_1 (-) 57,0 0,0000 nevhodný tvar modelu 

CaO_1/SiO2_1 (-) 21,5 0,0057  

log(Al_1) (-) 8,21 0,0855  

1/CaO_1 (+) 27,5 0,0015 lomená funkce 

Cr2O3_1 (+) 19,6 0,0088  

V1 (+) 34,6 0,0003  

sqrt(aO_1) (+) 16,7 0,0134  

EMF_1 (+) 10,7 0,0510  

T_1 (+) 10,0 0,0602  

Model založený na rovnováze Ti~Si podle rovnice (69) má dle předpokladu 

nejvlivnější proměnnou log(SiO2_1/TiO2_1). Samostatně se ale u proměnné SiO2_ 1 
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neprojevil statisticky významný vliv na daný regresand. Největší procento vysvětlovaného 

rozptylu je dáno regresorem TiO2_1. Na obr. 25 je graf párové regrese pro zvolený regresand 

a lomenou funkci proměnné TiO2_1.  

Vícenásobná regrese se zahrnutím vlivných proměnných nepřinesla výrazné zlepšení 

modelu. Model byl redukován na dvě proměnné log(SiO2_1/TiO2_1)  a V1, hodnota indexu 

determinace se zvedla na R
2
 = 79,2 %, ale model nedosáhl významnosti modelu, založeného 

na přímé závislosti Ti~TiO2. 

 

 

Obr. 25: Párová regresní závislost log(Si_1/Ti_1)~TiO2_1. 

 

3.4.4 Dílčí závěry rovnovážných obsahů Ti v kovu po natavení 

Na základě statistické analýzy dat k otázce určení rovnovážných obsahů Ti ve 

vysoko-chromové tavenině ve fázi po natavení lze učinit tyto závěry: 

 Obsah Ti v kovu je v termodynamické rovnováze s obsahem TiO2 ve strusce. 

 Vyšší bazicita strusky snižuje rozdělení titanu mezi strusku a kov. Pro vyšší  bazicitu 

byl zjištěn vyšší obsah Ti v kovu. 

 Vyšší aktivita kyslíku zvyšuje poměr rozdělení titanu mezi strusku a kov. 

 Rovnovážný poměr Si/Ti je méně významný jako rozdělení Ti mezi strusku a kov. 

V této fázi výroby je nejvlivnější proměnnou obsah TiO2 ve strusce. 

Z uvedených závěrů je zřejmé, že obsah Ti v kovu lze ovlivnit především obsahem 

TiO2 ve strusce, proto je důležité vytvořit již v průběhu tavení dostatečné množství reaktivní 

(tekuté) strusky. Pro praktické účely lze ve fázi po natavení vsázky považovat poměr Ti 

v kovu a TiO2 ve strusce za konstantní. Přechod Ti do strusky podporuje nižší bazicita. 

Z teoretického rozboru literárních zdrojů vyplývá, že nižší bazicita v dané vysoko-chromové 

tavenině snižuje viskozitu strusky a zvyšuje i množství reaktivní strusky vlivem rozpouštění 

páleného vápna, případně vzniklé sloučeniny dikalcium silikátu. Protože je rovnováha 

systému určena obsahem Al v kovu a po  snížení jeho obsahu pak křemíkem, představuje 

bazicita i výrazný faktor ovlivňující rovnováhu mezi Si a Ti v kovu. Obecně je 

předpokládáno, že ve strusce se CaO váže přednostně na kyselejší oxid SiO2  a tím může 

napomáhat  k redukci oxidů titanu ze strusky. Vyšší aktivita kyslíku posouvá rovnováhu 

rovnice oxidace Ti směrem k produktům, tedy TiO2. 

Plot of Fitted Model
log(Si_1/Ti_1) = 1/(0,161 + 0,11*TiO2_1)
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3.4.5 Rovnovážné obsahy Ti v závěru tavby 

Po oxidaci byly velmi viskózní strusky upraveny pomocí malého množství Al krupice, 

FeSi a koksu. Podle potřeby bylo přidáno pálené vápno, CaF2 respektive syntetická struska 

wollastonit. Poté byly odebrány vzorky kovu a strusky k chemické analýze. Zároveň byla 

změřena teplota a aktivita kyslíku. Na obr. 26 je histogram četností analyzovaných obsahů Ti 

a změn obsahů Ti mezi pozorováním 3 a 2. 

 
 

(a) (b) 

Obr. 26: Histogram obsahu Ti_3 (a) a jeho změny mezi pozorováním 3 a 2 (b). 

Protože nejsou známy analýzy strusek po oxidaci, byly analyzovány změny obsahu Ti 

mezi pozorováním 3-2 i 3-1. Následující tab. 16 uvádí vlivné závislosti párové regresní 

analýzy. 

Tab. 16: Párová regrese pro regresand (Ti_3-Ti_2) a Ti_3. 

Regresor Vliv R
2
 p-hodnota Poznámka 

Regresand Ti_3-Ti_2 

Si_3-Si_2 (+) 17,2 0,0183  

T_3 (+) 20,0 0,0116  

TiO2_3 (+) 11,8 0,0581 vyšší hladina významnosti 

Al2O3_3 (+) 9,59 0,0900 vyšší hladina významnosti 

Regresand Ti_3 

TiO2_3 (+) 28,7 0,0016  

Al_3 (+) 18,3 0,0132  

Cr2O3_3/Al2O3_3 (-) 13,0 0,0422  

Al2O3_3 (+) 25,5 0,0032  

 

Pro zvolený regresand Ti_3 jsou výsledky lineární párové regresní analýzy pro 

regresory Al2O3_3 a TiO2_3 významnější než pro regresand Ti_3-Ti_2. Výsledný obsah Ti 

závisí především na obsahu TiO2 ve strusce a zároveň na obsahu Al2O3. Pro snížení/zvýšení 

obsahu Ti je rozhodující především teplota T_3, jejíž vyšší hodnota napomáhá zpětné redukci 

titanu ze strusky. Zvýšení obsahu Ti koreluje se zvýšením obsahu Si. Uvedené párové regrese 

vysvětlují jen malé procento variability dat, proto byly použity za regresand zvoleny 

logaritmy podílu pro celkové snížení Ti a rovnováhu Ti s Si v závěru tavby, viz tab. 17. 
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Tab. 17: Párová regrese pro regresand log(Ti_1/Ti_3) a log(Si_3/Ti_3). 

Regresor Vliv R
2
 p-hodnota Poznámka 

Regresand log(Ti_1/Ti_3)    Pozn.: SGC používá funkci log pro přirozený logaritmus čísla 

log(aO_3/aO_1) (+) 27,2 0,0026  

log(TiO2_1/TiO2_3) (+) 48,3 0,0000  

log(T_3/T_1) (+) 16,5 0,0235  

log(Si_1/Si_3) (+) 14,5 0,0313  

log(Si_3) (-) 16,4 0,0214  

CaO_3/SiO2_3 (+)(-) 16,8 0,0765 Polyn. model Y= b0+b1x+b2x
2
 

MgO_3/SiO2_3 (-) 10,6 0,0737 vyšší hladina významnosti 

Regresand log(Si_3/Ti_3) 

log(Si_1/Ti_1) (+) 17,7 0,0166  

Al2O3_3 (-) 24,2 0,0042  

log(Al_3) (-) 12,1 0,0477  

log(SiO2_3/TiO2_3) (+) 60,0 0,0000  

Pro snížení obsahu titanu vyjádřeného logaritmem poměru obsahu po natavení a před 

stažením strusky v závěru tavby byl jako nejvlivnější proměnná vyhodnocen logaritmus 

poměru obsahů TiO2. Pro výsledný obsah a celkové snížení titanu je potřeba zajistit snížení 

obsahu TiO2 ve strusce. 

Nejvýznamnější regresor log(SiO2_3/TiO2_3) je pro regresand log(Si_3/Ti_3). Z toho 

lze usuzovat, že pro pozorování 3 je nejvýznamnější rovnováha, která je dána obsahem 

křemíku v kovu. Na základě zjištěných skutečností bylo pro vícenásobnou regresi použito 

regresoru Al2O3_3, log(Al_3) a log(SiO2_3/TiO2_3) a pro upravený regresand log(Ti_3) 

navíc regresor log(Si_3). Následující obr. 27 uvádí vztah pro nejvlivnější regresor (po 

odstranění konstanty z modelu). 

 

Obr. 27: Graf závislosti log(Si_3/Ti_3)~log(SiO2_3/TiO2_3). 

Plot of Fitted Model
log(Si_3/Ti_3) = 1,33*log(SiO2_3/TiO2_3)
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Tab. 18: Statistika vícenásobného regresního modelu pro regresand log(Ti_3) a log(Si_3/Ti_3). 

Multiple Regression - log(Ti_3) 

Dependent variable: log(Ti_3) 

Independent variables:  

     log(Si_3) 

     log(SiO2_3/TiO2_3) 

     log(Al_3) 

 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT -0,717 0,607 -1,18 0,2478 

log(Si_3) 0,639 0,142 4,5 0,0001 

log(SiO2_3/ 

TiO2_3) 

-0,989 0,13 -7,62 0,0000 

log(Al_3) 0,172 0,0461 3,73 0,0009 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-

Ratio 

P-Value 

Model 6,2 3 2,07 25,39 0,0000 

Residual 2,2 27 0,0814   

Total 

(Corr.) 

8,4 30    

 

R-squared = 73,8 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 70,9 percent 

Standard Error of Est. = 0,285 

Mean absolute error = 0,215 

Durbin-Watson statistic = 1,66 (P=0,1340) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0924 

 

Multiple Regression - log(Si_3/Ti_3) 

Dependent variable: log(Si_3/Ti_3) 

Independent variables:  

     log(SiO2_3/TiO2_3) 

     log(Al_3) 

 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT -0,4 0,458 -0,874 0,3896 

log(SiO2_3/ 

TiO2_3) 

1,12 0,13 8,64 0,0000 

log(Al_3) -0,171 0,0504 -3,38 0,0021 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-

Ratio 

P-Value 

Model 8,53 2 4,26 43,83 0,0000 

Residual 2,72 28 0,0973   

Total 

(Corr.) 

11,2 30    

 

R-squared = 75,8 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 74,1 percent 

Standard Error of Est. = 0,312 

Mean absolute error = 0,247 

Durbin-Watson statistic = 1,82 (P=0,2657) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,00516 

 

 

Hodnotu -3 studentizovaných reziduálů přesáhla v obou modelech tavba 97066, která 

byla následně z modelu odstraněna.  Výsledky regresní analýzy uvedené v tab. 18 jsou 

významnější pro  regresand log(Si_3/Ti_3). V obou modelech je T-statistika konstanty 

nevýznamná a lze ji z modelu vypustit. Pro oba modely byl proveden test na normalitu 

reziduí s výsledkem nezamítnutí normality dat s pravděpodobností 95 %.  Výsledné regresní 

závislosti uvádí následující rovnice: 

    
      

      
        

        

         
                 (76)  

                              
        

        
                 (77)  

Z regresních analýz vyplývá, že vyšší obsah SiO2 ve strusce při konstantním obsahu Si 

v kovu umožňuje dosáhnout nižší hodnoty Ti v kovu. Z termodynamické rovnováhy vyplývá 

i potřeba nižší bazicity, jestliže přepokládáme, že CaO bude výrazněji ovlivňovat aktivitu 

kyselejšího oxidu SiO2 než TiO2. Statisticky významná závislost vlivu CaO na tuto rovnováhu 

prokázána nebyla. Z molekulárního hlediska lze tuto skutečnost vysvětlit tím, že mimo tvorby 

stabilního komplexu dikalcium silikátu může vzniknout stabilní fáze odpovídající složením 

minerálu titanitu. Vliv CaO by pak mohl být rovnoměrný na oba oxidy. Rovnováhu mezi Si 

a Ti v kovu by z hledisky složení strusky pro dané rozmezí bazicity ovlivňoval pouze podíl 

SiO2/TiO2. Vliv jednotlivých komponent a komponentní graf regresní rovnice (77)  

je na obr. 28 (a-d). 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Obr. 28: Komponentní graf a vliv jednotlivých komponent na konečný obsah Ti. 

Rovnováha složek vysoko-chromové taveniny v závěru tavby je dána: 

 poměrem Si/Ti v tavenině, 

 poměrem SiO2/TiO2 ve strusce, 

 nízkým obsahem Al v kovu. 

S použitím vlivných regresorů byl sestaven model vícenásobné regrese pro celkové 

snížení obsahu titanu v tavenině. Exotermická reakce oxidace titanu je podporována sníženou 

teplotou, ale v regresní rovnici se tato skutečnost neprojevila a vliv rostoucí teploty na obsah 

Ti v kovu je kladný. Tato skutečnost může být vysvětlena korelací zvýšení teploty s dobou 

dmýchání kyslíku.  

Z fyzikální podstaty se teplota kovu zvyšuje s dobou dmýchání kyslíku (obsah Ti 

v kovu v důsledku oxidace klesá), vysvětlující proměnnou je proto doba dmýchání kyslíku 

a do množiny vlivných regresorů pro hledaný model celkového snížení obsahu titanu byl 

zahrnut také regresor ox_2, který byl vyhodnocen jako vlivnější. Statistika vícenásobného 

regresního modelu celkového snížení obsahu Ti v kovu je uvedena v tab. 19. 
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Tab. 19: Model celkového snížení obsahu Ti v kovu. 

Multiple Regression - log(Ti_1/Ti_3) 

Dependent variable: log(Ti_1/Ti_3) 

Independent variables:  

     ox_2 

     log(TiO2_1/TiO2_3) 

     log(Si_3) 

     (CaO_3/SiO2_3)^2 

 

 

Tests for Normality for RESIDUALS 

Test Statistic P-Value 

Shapiro-Wilk W 0,973 0,731 

 

Correlations 
 ox_2 log(T_3/T_2) 

ox_2  -0,5471 

  (27) 

  0,0031 

log(T_3/T_2) -0,5471  

 (27)  

 0,0031  
 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT -0,954 0,483 -1,98 0,0622 

ox_2 0,00158 0,000449 3,52 0,0021 

log(TiO2_1/TiO2_3) 1,38 0,303 4,56 0,0002 

log(Si_3) -0,854 0,243 -3,51 0,0022 

(CaO_3/SiO2_3)^2 -0,308 0,137 -2,24 0,0363 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-

Ratio 

P-

Value 

Model 16,2 4 4,05 25,27 0,0000 

Residual 3,21 20 0,16   

Total 

(Corr.) 

19,4 24    

 

R-squared = 83,5 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 80,2 percent 

Standard Error of Est. = 0,4 

Mean absolute error = 0,293 

Durbin-Watson statistic = 2,11 (P=0,5461) 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,0749 

 

 

 

Jak vyplývá z vytvořeného regresního modelu, nízkého obsahu Ti lze dosáhnout: 

 snížením obsahu TiO2 ve strusce, 

 nízkým obsahem Si v kovu, viz obr. 29, 

 délkou dmýchání kyslíku, 

 nízkou bazicitou strusky. 

Konstanta má i v tomto modelu nízkou statistickou významnost. Pro výpočet je ale 

vhodnější užití vzorců odvozených pro jednotlivá pozorování. 

 

Obr. 29: Komponentní graf pro log(Ti_1/Ti_3)~log(Si_3). 
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Pro praktické využití při výrobě vysoko-chromové taveniny vyplývá především 

potřeba snížení obsahu TiO2 ve strusce v závěru tavby na co nejnižší hodnotu, dále pak 

potřebnými nízkými hodnotami Si v kovu, viz obr. 29, protože funkce ln je v celém rozsahu 

platnosti funkcí rostoucí, i když její hodnota společný efekt všech komponent zvýší. Toto 

tvrzení lze vysvětlit i přírůstkem funkce dy, který je záporný.  

     
          
        

   
 

       
 (78)  

 

3.4.6 Dílčí závěry k rovnovážným obsahům Ti v závěru tavby 

V závěru tavby je termodynamická rovnováha titanu v kovu určena především 

rovnováhou s obsahem křemíku v tavenině a poměrem oxidů SiO2 k TiO2 ve strusce. Pro tuto 

rovnováhu je potřeba vyššího obsahu/aktivity SiO2 a tedy nižší bazicity strusky. Snížení 

obsahu Ti závisí na době oxidace. Pro potřebnou dobu oxidace je vhodnější užití vzorců 

z párové regresní analýzy. Obsah Si v tavenině v závěru tavby v závislosti na obsahu poměru 

oxidů SiO2/TiO2 je na obr. 30. Z uvedeného grafu vyplývá potřeba nízkých obsahů Si 

v tavenině. Pro technologii výroby vysoko-chromové taveniny je výhodnější vyšší obsah Si 

ve strusce z důvodu redukce oxidů chrómu a tím i snížení jeho propalu. K redukci oxidů 

chrómu je tak výhodnější použití uhlíku (koksu), který prakticky nemění složení kovu 

v daných podmínkách. Zároveň je nejvlivnějším faktorem dosažení nízkých obsahů Ti v kovu 

nízký obsah TiO2 ve strusce.  

 

 

Obr. 30: Rovnováha Si s poměrem oxidů SiO2/TiO2 ve strusce pro dané obsahy Al a Ti podle 

rovnice (76). 
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3.4.7 Analýza fáze oxidace 

Chemická analýza kovu po oxidaci je uváděna jako pozorování 2. V této fázi 

experimentu nebyly odebírány vzorky strusky, která byla prakticky u všech experimentálních 

taveb velmi viskózní, prakticky až polotuhá. Sledovaná proměnná je Ti_2, tedy obsah titanu 

po oxidaci. Vzhledem k nízkým hodnotám blížícím se nule vykazuje tato proměnná 

logaritmicko-normální rozdělení (obr. 31). 

 

Obr. 31: Rozložení četností proměnné Ti_2. 

Jako první byl analyzován vliv krátké oxidace v závěru tavení. Tato oxidace, označená 

jako proměnná ox_1, umožňuje homogenizaci taveniny před odběrem předzkoušky 

a urychluje proces tavení. Pro analýzu byla tato proměnná uvažována jako faktor (Ano/Ne), 

pomocí logické hodnoty ox_1>0. Proměnná Ti_2 byla logaritmována a podle standardizované 

šikmosti a špičatosti lze usuzovat i na normalitu jednotlivých tříd, viz tab. 20. 

Tab. 20: Statistika a ANOVA tabulka proměnné log(Ti_2). 

Summary Statistics for log(Ti_2) 

ox_1>0 Count Average Standard 

deviation 

Coeff. 

of variation 

Min Max Range Stnd. 

skewness 

Stnd. 

kurtosis 

0 25 -5,47 0,462 -8,45% -6,21 -4,52 1,7 0,269 -0,574 

1 12 -5,57 0,437 -7,85% -5,99 -4,76 1,24 1,1 -0,508 

Total 37 -5,5 0,451 -8,19% -6,21 -4,52 1,7 0,759 -0,926 

 

ANOVA Table for log(Ti_2) by ox_1>0 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 0,0793 1 0,0793 0,38 0,5397 

Within groups 7,23 35 0,207   

Total (Corr.) 7,31 36    
 

 

Z výsledku testu 1f ANOVA nevyplývá statisticky významný vliv faktoru ox_1 

na obsah titanu po oxidaci. Krátkou oxidaci před koncem tavení lze použít k homogenizaci 

taveniny a urychlení tavení, provedena by ale měla být jen za podmínek, kdy nedochází 

k nadměrné oxidaci chrómu, tedy při vyšším obsahu Si v tavenině. 
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Další analýza byla zaměřena na numerické proměnné. Jako sledovaná proměnná byl 

zvolen úbytek Ti. Rychlost    snižování koncentrace složky i –    za čas    pro reakci 

prvního řádu bývá uvažována jako konstantní. Rovnici lze vyjádřit ve tvaru: 

    
    
  

       (79)  

Uvažujeme-li, že koncentrace kyslíku je konstantní, pak lze zjednodušeně uvažovat 

závislost rychlosti oxidace titanu v čase jako konstantní. Grafické znázornění změny 

koncentrace Ti v hmotnostních procentech je na obr. 32. Regresní model má dvě vybočující 

hodnoty studentizovaných reziduálů. Hodnota koeficientu determinace je R
2
 = 47,99 %. 

 

Obr. 32: Párová regrese Ti_2-Ti_1~ox_2. 

Oxidace titanu závisí i na změně koncentrace (aktivity) kyslíku. Ten je ale do systému 

přiváděn a jeho koncentrace se zvyšuje. Zároveň se za daných podmínek mění teplota 

systému a tím i rovnovážná konstanta, jejíž změnu s teplotou vyjadřuje spíše Arrheniova 

rovnice. Pro statistické posouzení vlivných veličin bylo použito zjednodušeného řešení, 

vycházející z rovnice rovnovážné konstanty. Regresand pro lineární vyjádření změny 

koncentrace bude proto dále uvažován z následujících rovnic: 

               
     

      
  

  

    
      

 

     

 
  

 (80)  

   
       
       

     
      

     

 

 

    
        

        

     
      

      

     
        

        

     
   

   

  (81)  

 

Podle tohoto lineárního tvaru lze uvažovat, že úbytek titanu lze vyjádřit podílem jeho 

obsahů před/po oxidaci, v závislosti na změně aktivity kyslíku, změně obsahů oxidu titanu ve 

strusce a složení kovu a strusky. Výhodou je i normální rozdělení hodnot pro tento regresand. 

Pro pozorování 2 nejsou bohužel analyzovány obsahy oxidů ve strusce. Analyzovány byly 

hlavní proměnné včetně teploty a doby oxidace. Výsledky párové regrese jsou uvedeny  

v tab. 21. 
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Tab. 21: Výsledky párové regrese pro regresand  log(Ti_1/Ti_2) 

Regresor Vliv R2 p-hodnota Poznámka 

ox_2 (+) 57,6 0,0000  

T_1 (-) 16,8 0,0132  

T_2 (+) 9,65 0,0738  

log(T_2/T_1) (+) 30,2 0,0009  

EMF_1 (-) 8,96 0,0762 aktivita O – f(T,EMF) 

EMF_2 - - - aktivita O – f(T,EMF) 

log(EMF_2/EMF_1) (-) 24,9 0,0050  

aO_1 (-) 15,1 0,0192  

aO_2 (+) 9,23 0,0806  

log(aO_2/aO_1) (+) 21,3 0,0069  

log(Si_1/Si_2) (+) 69,0 0,0000  

log(Mn_1/Mn_2) (+) 83,6 0,000  

log(TiO2_1/TiO2_3) (-) 48,3 0,0000 regresand log(Ti_3/Ti_1) 

log(Si_1/Ti_1) (+) 47,7 0,0000 regresand log(Si_2/Ti_2) 

Jak vyplývá z výsledků párové regrese, úbytek titanu koreluje s úbytkem dalších prvků 

s vysokou afinitou ke kyslíku, a to Si a Mn. Oxidace manganu nejlépe vysvětluje oxidaci 

titanu. Pro praktické využití tohoto vztahu nelze použít. Všechny změny koncentrací jsou 

z fyzikální podstaty důsledkem dmýchaného množství kyslíku, který je při konstantním 

průtoku dán časem dmýchání. Doba dmýchání kyslíku koreluje s růstem teploty. Čím déle je 

dmýchán kyslík, tím více bylo oxidováno titanu a stoupla teplota. Pro přesnější popis rovnice 

(81) chybí změna koncentrace oxidů titanu. Regrese pro pozorování 3 naznačuje, že se jedná 

o vlivnou veličinu. Systém je pravděpodobně v rovnováze s obsahem Si, jak naznačuje párová 

regrese logaritmu podílu Si/Ti. Mezi veličiny T, EMF a aO je funkční vztah. V praktických 

podmínkách výroby vysoko-chromové taveniny se měří pouze teplota, proto byly dále 

uvažovány regresory ox_2 a T_2. Vliv teploty, jak bylo zjištěno, ztratil vliv. Pro nízkou 

hladinu významnosti T-testu konstanty ji lze z regresní rovnice vypustit. I z principu je 

rovnice bez prvního členu. Regrese pro veličinu ox_2 byla hodnocena jen v případě její 

nenulové hodnoty. Statistika modelu je uvedena v tab. 22. 

Tab. 22: Statisticka pro log(Ti_1/Ti_2)~ox_2. 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 0,352 0,223 1,58 0,1262 

ox_2 0,00283 0,000467 6,05 0,0000 

R-squared = 57,6 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 56,0 percent 

Standard Error of Est. = 0,497 

Mean absolute error = 0,386 

Durbin-Watson statistic = 1,72 (P=0,2001) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,119 
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Po odstranění konstanty z modelu bylo dosaženo regresní rovnice: 

   
       
       

          (82)  

Hodnota studentizovaných reziduálů nepřesáhla hodnotu 3 a jen jedna přesáhla 

hodnotu 2. Rezidua mají normální rozdělení, viz obr. 33a. Hypotézu normálního rozdělení 

nezamítl ani Shapiro-Wilk test s pravděpodobností 95 %. 

(a)  

(b)  

Obr. 33: Závislost poměru titanu před a po oxidaci na době dmýchání (b) a qq-graf reziduí (a). 

Tento exponenciální model lépe popisuje oxidaci titanu pro dosažení velmi nízkých  

hodnot obsahů Ti. Během oxidace dochází k exotermickým reakcím a vlivem uvolněného 

tepla roste teplota taveniny. Lze očekávat, že množství uvolněného tepla chemických reakcí 

bude určeno obsahy prvků Al, Si a Ti ve vysoko-chromové tavenině. Zvýšení teploty během 

oxidace lze dále ovlivnit volbou napěťových stupňů. Bohužel k této vlivné veličině nebyly 

zaznamenávány žádné údaje. V praktických podmínkách jde o složitý proces, protože při nižší 

teplotě byla oxidace prováděna až po dohřátí na vyšší teplotu, případně mohla být i část 
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vsázky nenatavena. U některých taveb bylo provedeno stažení strusky a vytvoření strusky 

nové. Statistickou analýzou dat bylo zjištěno, že doba oxidace je vlivným faktorem změny 

teplot mezi sledovanými pozorováními. Nejvlivnějšími proměnnými byly analyzovány, mimo 

dobu oxidace ox_2, i změny v obsahu Si a Ti, které mezi sebou významně korelují, jak 

dokumentuje graf na obr. 34. a tab. 23. 

 

Obr. 34: Korelace vlivných proměnných pro 

změnu teplot během oxidace. 

Tab. 23: Korelace vlivných proměnných pro 

změnu teploty během oxidace. 

 T_2-T_1 ox_2 Si_1-

Si_2 
Ti_1-

Ti_2 
T_2-

T_1 
 0,7554 0,7090 0,4886 

  (27) (27) (27) 

  0,0000 0,0000 0,0097 

ox_2 0,7554  0,7116 0,7322 

 (27)  (27) (27) 

 0,0000  0,0000 0,0000 

Si_1-

Si_2 
0,7090 0,7116  0,5268 

 (27) (27)  (27) 

 0,0000 0,0000  0,0048 

Ti_1-

Ti_2 
0,4886 0,7322 0,5268  

 (27) (27) (27)  

 0,0097 0,0000 0,0048  
 

Nejvlivnější proměnnou určující teplotu je doba oxidace. Rovnice má exponenciální 

tvar. Protože byly při delší době oxidace prováděny úpravy režimu, jako oxidace při 

vypnutém elektrickém ohřevu nebo volba nejnižších napěťových stupňů, je pro praktické 

účely k orientačnímu výpočtu vhodnější lineární rovnice, odvozena z menšího počtu 

pozorování pro kratší dobu oxidace, podle které se zvedne teplota o 19,2 °C.min
-1

. Koeficient 

determinace této rovnice, před odstraněním konstanty, dosáhl hodnoty R
2
= 84,3 Závislosti 

zvýšení teploty na době dmýchání kyslíku (min) jsou prezentovány v grafech na obr. 35. 

  

(a) (b) 

Obr. 35: Regresní závislosti pro T_2-T_1~ox_2. 
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3.4.8  Dílčí závěry ze statistické analýzy dat fáze oxidace 

Jako hlavní proměnná určující snížení obsahu titanu ve vysoko-chromové tavenině 

byla nalezena veličina doba oxidace ox_2 (s), která koreluje s dalšími odvozenými 

proměnnými, jako jsou snížení obsahu Ti, Si či zvýšení teploty. Potřebnou dobu oxidace lze 

vyjádřit nalezenou exponenciální rovnicí (82). Doba oxidace podle počátečních obsahů Ti 

a konečného dosaženého obsahu Ti, prezentovaného třemi křivkami pro různé konečné 

obsahy Ti po oxidaci, je na obr. 36. Z rovnice (82) lze odvodit, že pro nulový obsah Ti se 

doba dmýchání kyslíku blíží k nekonečnu. Relativně snadno lze obsah Ti ve 

vysoko-chromové tavenině snížit i z vyšších obsahů na hodnoty kolem 0,01 % Ti. 

 

 

Obr. 36: Graf k určení doby dmýchání O2 (min) podle rovnice (82). 

Vlivem oxidace stoupá teplota. Její zvýšení lze popsat exponenciální rovnicí závislosti 

zvýšení teploty na době dmýchání kyslíku.  Rovnice je ovlivněna i dalšími faktory, které 

nejsou evidovány, respektive lze velmi problematicky tento vliv zahrnout. Pro zjednodušený 

odhad zvýšení teploty pro dobu dmýchání kyslíku τ v minutách lze použít rovnici: 

                   (83)  
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3.4.9 Vliv složení strusky na její viskozitu a aktivitu kyslíku   

Jak již bylo uvedeno, soubor analyzovaných experimentálních dat obsahuje proměnné 

V1, V2 a V3, které určují viskozitu strusky subjektivním hodnocením 1 až 5. Z literárního 

rozboru vyplývá, že množství pevných částic ve strusce závisí na teplotě a složení strusky. 

Pevné částice vyskytující se ve strusce jsou především spinely na bázi Cr2O3 a dikalcia 

silikátu. Uvažované regresory jsou: složení strusky, teplota, EMF a vypočtená aktivita aO. 

Nalezené vlivné proměnné pro regresand EMF_1 jsou uvedeny v tab. 24. 

Veličina aO_1 je vypočtená hodnota funkční závislosti na EMF_1 a T_1, viz rovnice 

(56). Hodnota EMF_1 (mV) je dána rozdílem chemického potenciálu kyslíku v kovu 

a referenční elektrody na bázi Cr-Cr2O3. Ze závěru kapitoly 3.3.5 vyplývá, že aktivita kyslíku 

v kovu je dána oxidačním potenciálem strusky, který je dán aktivitou oxidu Cr2O3. Při 

jednotkových aktivitách oxidu by se hodnota EMF_1 měla blížit k nule. 

Tab. 24: Vlivné regresory pro regresand EMF_1 

Regresor Vliv R
2
 p-hodnota Poznámka 

Cr2O3_1 (+) 27,7 0,0016 pro logaritmický model je R
2 
= 37.27 

V1 (+) 12,5 0,0436  

Al2O3_1 (-) 42,2 0,0000 nejvýznamnější vliv, možnost korelace s Al_1 

Al_1 (-) 52,9 0,0000 nejvíce ovlivňuje Al v kovu 

CaO_1 (-) 14,7 0,0277  

CaO_1/SiO2_1 (-) 14,7 0,0274  

MgO_1 (-) 12,9 0,0399  

T_1 (+) 15,1 0,0174  

Závislost hodnoty EMF_1 na aktivitě oxidu Cr2O3, vyjádřeného jako poměr veličin 

Cr2O3_/Al2O3_1 je na obr. 37a, vliv teploty jako 1/T_1 pak na obr. 37b. Vypovídací 

schopnost modelu, vyjádřeného koeficientem determinace, je R
2
= 44,9 a pro teplotu R

2
=15,2, 

což je relativně nízká hodnota, objasňující malé procento rozptylu modelu. 

 
 

(a) (b) 

Obr. 37: Závislost hodnoty EMF_1 na poměru oxidů Cr2O3/Al2O3 (a) a teplotě (b). 

Ve vícenásobné regresi se další vlivné veličiny neprojevily. Veličina V1 spíše koreluje 

s veličinou Cr2O3_1. Aktivita kyslíku v kovu, respektive měřená hodnota EMF, závisí i na 
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obsahu prvků s vyšší afinitou ke kyslíku, především hliníku. Z hlediska složení strusky bude 

aktivita kyslíku podle termodynamický předpokladů záviset na aktivitě Cr2O3 ve strusce, 

přičemž Al2O3, tvořicí spinely s Cr2O3 a MgO, jeho aktivitu snižuje. 

Z hlediska kinetiky chemických reakcí probíhajících na fázovém rozhraní struska/kov 

je předpokladem difuze prvků na fázové rozhraní nízká viskozita strusky. Významný vliv 

jejího složení na viskozitu strusky se projevil pouze pro pozorování 1. Souhrn vlivných 

regresorů lineárního modelu je v tab. 25. 

Tab. 25: Vlivné regresory pro regresand V1. 

Regresor Vliv R
2
 p-hodnota Poznámka 

Cr2O3_1 (+) 70,4 0,0000 Nejvlivnější 

MgO_1 (-) 29,0 0,0015  

SiO2_1 (-) 29,1 0,0014  

EMF_1 (+) 12,5 0,0436  

aO_1 (+) 11,4 0,0549 vyšší p-hodnota 

 

Z uvedených regresorů má největší vypovídající schopnost Cr2O3_1, nejmenší aO_1. 

Viskozita strusky se zvyšuje s rostoucím obsahem oxidu Cr2O3 ve strusce. Teplota viskozitu 

obecně snižuje, ale statisticky se její významnost neprojevila. Vlivnými veličinami jsou 

SiO2_1 a MgO_1, které snižují viskozitu strusky, ale ve vícenásobném modelu se 

neprojevily. Kvadratický model bez prvního členu nejlépe vysvětluje rozptyl sledované 

veličiny V1. Studentizovné residuály vypovídají o jedné vybočující hodnotě residuálu u tavby 

96128. Po jejím vyloučení stoupla hodnota na R
2
  = 83,6 %. Graf závislosti obsahu Cr2O3 na 

hodnocení viskozity strusky je na obr. 38. Informace o regresním modelu jsou v tab. 26. 

Tab. 26: Informace o regresním modelu V1 ~ Cr2O3_1. 

Simple Regression - V1 vs. Cr2O3_1 

Dependent variable: V1 

Independent variable: Cr2O3_1 

Squared-X model: Y = a + b*X^2 

 

Correlation Coefficient = 0,865 

R-squared = 74,8 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 74,0 percent 

Standard Error of Est. = 0,572 

Mean absolute error = 0,379 

Durbin-Watson statistic = 1,6 (P=0,1107) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,199 

 

Coefficients 

 Least 

Squares 
Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-

Value 
Intercept 0,834 0,162 5,14 0,0000 
Slope 0,00262 0,000277 9,44 0,0000 
 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F-

Ratio 
P-Value 

Model 29,2 1 29,2 89,16 0,0000 
Residual 9,81 30 0,327   

Total 

(Corr.) 
39,0 31    

 

 

Rovnice modelu viskozity s vyloučením tavby 96128: 

                          
  (84)  
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Obr. 38: Model závislosti hodnocené viskozity strusky na obsahu Cr2O3. 

3.4.10 Dílčí závěry vlivu složení strusky na viskozitu a aktivitu kyslíku 

Na základě statistického vyhodnocení dat vlivu složení strusky na její viskozitu 

a na aktivitu kyslíku měřené na základě hodnoty EMF (mV) ve vysoko-chromové tavenině 

a konfrontací s termodynamickými předpoklady lze provést tyto závěry: 

 Složení strusky objasňuje menší procento hodnoty rozptylu v modelu, protože hodnota 

EMF po natavení je nejvíce ovlivněna obsahem Al v kovu.   

 Oxid Al2O3 je nejvlivnější veličinou ve strusce, přičemž snižuje hodnotu EMF. 

Z teoretického rozboru lze předpokládat, že bude v termodynamické rovnováze s Al.  

 Na základě termodynamických podmínek pro danou vysoko-chromovou taveninu lze 

předpokládat, že aktivita Cr2O3 určuje oxidický potenciál strusky. Ve strusce může 

Al2O3 tvořit spinely s Cr2O3 a MgO a tím snižovat aktivitu Cr2O3. Graf závislosti 

poměru oxidu Cr2O3 k Al2O3 je na obr. 37a. 

 Oxidy CaO a MgO snižují hodnotu EMF. 

 Obsah Cr2O3 nejvíce ovlivňuje viskozitu strusky. Jeho vliv roste kvadraticky. 

 Zvyšování obsahu SiO2 snižuje viskozitu strusky. 

 Zvyšování obsahu MgO (pro sledovaný rozsah) snižuje viskozitu strusky. 

Z teoretického rozboru literárních zdrojů vyplývá, že nízká viskozita může být dána 

štěpením silikátových řetězců a to i oxidem chrómu. Vyšší obsah SiO2 v dané soustavě 

viskozitu snižuje. Zároveň je viskozita snižována i oxidem MgO, který se v těchto struskách 

vyskytoval v relativně nízkých obsazích. Jak aplikace teoretických poznatků pro praktické 

využití při výrobě vysoko-chromové taveniny prokázala, je vhodnější nižší obsah MgO, 

protože snižuje aktivitu Cr2O3, tedy i hodnotu EMF a aktivity kyslíku. Tuto poznatky 

potvrzuje i párová regrese pro regresand  EMF_1.  

 Přítomnost Al2O3 ve strusce může způsobit snížení aktivity oxidu Cr2O3, proto je 

jeho obsah v daných struskách nežádoucí. Z toho vyplývá, že i použití Al k úpravě strusky 

v této fázi tavby není výhodné, zároveň jeho přítomnost v kovu silně ovlivňuje aktivitu 

kyslíku a brání oxidaci titanu. 
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3.4.11 Analýza použití syntetické strusky wollastonit k ředění strusky 

Podle Le Chatelier-Braunova principu lze ovlivnit rovnováhu reakce oxidace titanu 

snížením aktivity produktů. Toto snížení může být provedeno snížením obsahu oxidu titanu 

ve strusce, nejúčinněji stažením strusky a vytvořením strusky nové. Druhý způsob je snížením 

aktivity oxidu titanu volbou vhodného chemického složení strusky. V experimentu bylo 

u části taveb provedeno stažení strusky a dále bylo k úpravě strusky použito syntetické 

strusky wollastonit. Jedná se o kategoriální proměnné, k jejichž vyhodnocení bylo použito 

analýzy rozptylu ANOVA a pro neparametrické testy Kruskal-Wallisův test. Výsledky jsou 

v tab. 27. Testy byly prováděny na hladině významnosti         ., v  případě vyšší 

hladiny významnosti je p-hodnota uvedena v závorce. Zároveň je uveden vliv faktoru 

(+ nebo -) na danou proměnnou. Analyzován byl vliv na proměnné v závěru tavby, tedy pro 

pozorování 3, a to na obsah Ti, na obsah TiO2, Cr2O3, SiO2 a CaO ve strusce a na aktivitu 

kyslíku.  

Tab. 27: Vyhodnocení použití strusky wollastonit a stažení strusky. 

Data Faktor 
Normalita dat 

(Shapiro-Wilk) 

Homoskedasticita 

 

Významnost testu 

1f ANOVA Kruskal-Wallis 

Ti_3 Stazeni_1 NE NE - NE 

Ti_3 WOLL NE NE - ANO (-) 

log(Ti_3) Stazeni_1 ANO NE NE - 

log(Ti_3) WOLL ANO NE ANO (-) - 

TiO2_3 Stazeni_1 NE NE - NE 

log(TiO2_3) Stazeni_1 ANO NE NE - 

TiO2_3 WOLL ANO NE ANO (-) - 

Cr2O3_3 Stazeni_1 ANO NE ANO (-) - 

aO_3 WOLL ANO NE 
ANO (+) 

(0.076) 
- 

SiO2_3 WOLL NE NE - ANO (+) 

CaO_3 WOLL NE NE - 
ANO (+) 

(0.087) 

CaO_3/SiO2_3 WOLL NE NE - NE 

Cr2O3_3 WOLL ANO NE ANO (-) - 

 

Pro nenormalitu dat nejsledovanějších proměnných Ti_3 a TiO2_3 byla provedena 

normalizace pomocí logaritmování. Jak dokumentují výsledky v tab. 27, nebyl nalezen 

statisticky významný rozdíl mezi třídami u obsahu Ti a TiO2 v pozorování 3 pro faktor stažení 

strusky, které bylo prováděno před oxidací lázně. Jako statisticky významné se projevilo 

použití syntetické strusky wollastonit jako náhrady za CaF2.   

Analyzován byl i vliv vzájemného působení proměnné WOLL a Stazeni_1. Použito 

bylo testu Multifaktor ANOVA. Výsledek pro normalizovanou proměnnou log(Ti_3) uvádí 

tab. 28. Jako nevýznamná je i interakce stažení strusky a použití syntetické strusky 

wollastonit. 
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Tab. 28: Multifaktor ANOVA tabulka vlivu proměnných Stazeni_1 a WOLL na log(Ti_3). 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

 A:WOLL 1,21 1 1,21 4,84 0,0360 

 B:Stazeni_1 0,000179 1 0,000179 0,00 0,9789 

INTERACTIONS      

 AB 0,00076 1 0,00076 0,00 0,9565 

RESIDUAL 7,28 29 0,251   

TOTAL (CORRECTED) 8,93 32    

 

  

(a) (b) 

Obr. 39: Obsahy TiO2 (a) a Ti (b) v závěru tavby při použití syntetické strusky wollastonit. 

Dále byl analyzován vliv CaF2 na obsah Ti. Malé hodnoty kazivce byly analyzovány 

i v tavbách, kde nebyl používán, vlivem vytavování zbytků strusky z  předešlých taveb. Proto 

bylo jako faktoru použito rozdělení proměnné CaF2_3 na dvě poloviny podle vypočtené 

hodnoty mediánu. Výsledek je uveden v tab. 29. 

Tab. 29: ANOVA tabulka pro LOG(Ti_3) ~ CaF2_3>3.28 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 0,352 1 0,352 1,24 0,2749 

Within groups 8,55 30 0,285   

Total (Corr.) 8,9 31    
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Obr. 40: Obsah Ti v závěru tavby při použití kazivce k ředění strusky. 

3.4.12 Dílčí závěry k použití syntetické strusky wollastonit a stažení strusky 

Závěry ze statistických analýz: 

1. Stažení strusky před oxidací se neprojevilo na obsahu Ti a TiO2 v závěru tavby, došlo 

ale ke snížení obsahu Cr2O3 ve strusce. Pro celkovou ztrátu Cr přechodem do strusky 

je nutno započítat i stažené množství Cr2O3 při prvním stahování strusky, proto nelze 

s určitostí stanovit příznivý vliv tohoto faktoru.  

2. Použití syntetické strusky wollastonit má příznivý účinek na snížení obsahu Ti v lázni 

a TiO2 ve strusce, viz obr. 39. Příznivý vliv je analyzován i na zvýšení aktivity 

kyslíku při současném nižším obsahu Cr2O3 ve strusce. 

3. Při navýšení hmotnostních obsahů SiO2 a CaO ve strusce nedošlo ke statisticky 

významné změně bazicity (poměr CaO_3/SiO2_3). Příznivé účinky použití 

wollastonitu by mohly být vysvětleny pravděpodobným navýšením množství aktivní 

(tekuté) strusky rozpouštěním pevných částic dikalcium silikátu (CaO.SiO2) a spinelů 

na bázi MgO. 

4. Použití kazivce k ředění strusky nebylo prokázáno jako statisticky významné 

vzhledem k obsahu Ti v závěru tavby. 

Z analýzy použití syntetické strusky wollastonit lze pro výrobu vysoko-chromové taveniny 

vyvodit závěr, že její použití se kladně odrazilo na snížení titanu v kovu i ve strusce 

navýšením množství aktivní strusky, kdy podíl SiO2/TiO2 je velmi vysoký cca 38/0,5 (max 

obsah Ti ve wollastonitu je 0,5 %).  Zároveň bylo u daných taveb dosaženo nižších obsahů 

Cr2O3, což se projeví v menší ztrátě chrómu a tím i lepší ekonomice takto vedených taveb. 

Vyloučení kazivce z procesu výroby zlepší enviromentální podmínky výroby, sníží opotřebení 

vyzdívky pece a zvýší úsporu opravárenského materiálu. 
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4 Závěr – Návrh optimalizace výroby vysoko-chromových tavenin 

na EOP 

Na základě teoretického rozboru literárních poznatků a podmínek výroby vysoko-

chromové taveniny byl sestaven experiment pro analýzu hmotnostních obsahů Ti v tavenině 

kovu ve třech fázích tavby: 

 Po natavení vsázky a vytvoření tekuté strusky. 

 Po oxidaci. 

 Před stažením strusky v závěru tavby. 

Hmotnostní obsahy TiO2 byly analyzovány pouze ve dvou fázích tavby (v textu též 

označovaných jako pozorování), a to po natavení vsázky a vytvoření tekuté strusky a před 

stažením strusky v závěru tavby. Tento experiment byl opakovaně proveden celkem pro 39 

taveb. Plán byl sestaven na základě prvních měření. Bližší popis je v kapitole 3.2. 

Dále byly evidovány teploty (°C), aktivity kyslíku (hodnota EMF [mV] a následně 

vypočtená aktivita kyslíku), viskozita strusky (hodnocení 1 až 5), doby oxidace včetně krátké 

oxidace před koncem tavení, použití syntetické strusky wollastonit a stažení strusky 

po natavení. Na základě takto shromážděných veličin byla provedena statistická analýza dat. 

Sledovány byly následující parametry: 

 Rovnovážné obsahy Ti a TiO2 v závislosti na složení strusky a kovu. 

 Rovnovážné obsahy Ti a TiO2  v závislosti na aktivitě kyslíku a teplotě. 

 Vliv stažení strusky a použití syntetické strusky wollastonit na obsahy Ti aTiO2. 

 Vliv doby oxidace na snížení obsahu Ti. 

V úvodu experimentální části byly vyhodnoceny podmínky termodynamické 

rovnováhy aktivity kyslíku s uhlíkem a chrómem ve vysoko-chromové tavenině v závislosti 

na teplotě. Dále bylo provedeno vyhodnocení celkové výroby vysoko-chromové taveniny. 

Následně byl vyhodnocen vlastní experiment. Získané poznatky lze shrnout následovně: 

1. Lze doporučit věnovat vyšší pozornost TiO2 v pánvové strusce než dosahování velmi 

nízkých obsahů Ti v kovu (pod 0,002 %). Vytvoření strusky s nízkou viskozitou 

umožňuje stažení strusky bez ulpívání zbytků u stěn pece, které se projeví 

na hodnotách obsahů TiO2 v pánvové strusce nebo při následující tavbě. Zbytky 

strusky zároveň znemožňují účinnou opravu pece po odpichu. 

2. Z výpočtu termodynamické rovnováhy systému pro homogenní uhlíkovou reakci bylo 

zjištěno, že součin aktivit kyslíku a uhlíku po oxidaci byl dva krát vyšší než 

rovnovážný. Snižování viskozity částečnou redukcí strusky pomocí uhlíku 

(metalurgického koksu) a křemíku nesnížilo hodnoty nadrovnováhy homogenní 

uhlíkové reakce proti stavu po oxidaci. Zpětná redukce chrómu ze strusky zvyšuje 

ekonomiku výroby vysoko-chromové taveniny. 

3. Bylo zjištěno, že aktivita kyslíku je limitována rovnováhou s parciálním tlakem 

kyslíku ve strusce, kterou lze vyjádřit jako disociační napětí pevného oxidu Cr2O3. 

Průměrná teplota kovu ve fázi po oxidaci byla 1570 °C, průměrná aktivita  

kyslíku 16,8 ppm.  

4. Pro omezení oxidace chrómu je zapotřebí, aby oxidace probíhala úměrně se 

zvyšováním teploty. Pro zvýšení teploty během oxidace byl odvozen zjednodušený 

vztah:                  , vhodný pro běžné nižší obsahy Ti po natavení, kde τ je 

doba dmýchání kyslíku v minutách. Jako optimální konečnou teplotu lze považovat 
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průměrnou teplotu dosaženou na konci oxidace, protože při ní byly nalezeny aktivity 

kyslíku, které je možno považovat za limitní vzhledem k homogenní uhlíkové reakci. 

5. Pro odečet času τ potřebného ke snížení stanoveného množství Ti, například pomocí 

grafického znázornění, lze využít vztah: 

     
        čá  č í

          č é

                 

6. V experimentální části nebyl prokázán přímý vliv bazicity na aktivitu oxidu titanu 

ve strusce. Prokázaný kladný vliv snížení bazicity je v důsledku nižší teploty tavení 

strusky a spíše negativní vliv obsahu CaO. Nebyl prokázán statisticky významný vliv 

oxidu SiO2. Jeho obsah se projevil ve statistické analýze dat z poslední fáze sledování 

v závěru tavby ve prospěch SiO2, který je dán termodynamickou rovnováhou Ti a Si 

v kovu.  
7. Jako významný se projevil vliv použití syntetické strusky wollastonit. Použití strusky 

wollastonit vedlo ke zvýšení množství aktivní strusky, zvýšení poměru SiO2/TiO2 

a umožnění přechodu Ti do strusky.  

8. Stažení strusky po natavení nepřineslo statisticky významný vliv na obsahy Ti 

a TiO2 v závěru tavby. Přesto podle dalších statistických analýz dat byla prokázána 

nutnost snížení obsahu TiO2 k dosažení nízkých obsahů Ti v kovu. Na tomto základě 

lze vyslovit závěr, že stažení strusky se kladně neprojevilo z důvodu nevhodného 

zařazení stahování ihned po natavení a prvním odběru vzorků. I přes vysoké obsahy 

TiO2 ve strusce je rozdělovací koeficient titanu (experimentálně zjištěná hodnota 

LTi = 54) po natavení nižší než v závěru tavby, kdy je obsah TiO2 ve strusce určován 

rovnováhou především mezi Ti a Si v kovu a obsahem SiO2 ve strusce. Nebyla plně 

využita kapacita strusky k vázání vzniklého TiO2 a taky oxidační potenciál 

strusky určený oxidy Cr2O3. 

9. Doporučuje se proto snížení bazicity natavovací strusky pouze z hlediska snížení 

její teploty likvidu a urychlení tvorby strusky.   Jako tavidlo není vhodné používat 

Al2O3, jehož vyšší obsah byl analyzován jako nevhodný, stejně jako vyšší obsahy Al. 

10. Množství strusky je významné pro rovnováhu titanu a křemíku v závěru tavby. 

Pro ní byl nalezen vztah, umožňující stanovení rovnovážných obsahů TiO2 ve strusce 

s obsahem Ti v kovu, v závislosti na obsahu křemíku, aktivitě kyslíku a obsahu SiO2 

ve strusce. Snížení množství TiO2 ve strusce stažením strusky a opakování oxidace 

při vyšších natavovacích obsazích Ti lze doporučit až v závěru tavby po částečné 

redukci strusky. 

11. Dosažení velmi nízkých obsahů Ti je možné pouze zvyšováním množství strusky nebo 

snížením obsahu Si v tavenině na velmi nízkou hodnotu, kdy nelze účinně provést 

zpětnou redukci oxidů chrómu do lázně.  Opakování oxidace a dvojí stahování strusky 

zvyšuje ztrátu chrómu a zhoršuje ekonomické ukazatele výroby. Z toho důvodu je 

vhodné předcházet vysokým obsahům Ti analyzováním jeho obsahu ve vysoce 

legovaném chromovém odpadu. Šrot s vyšším obsahem Ti lze použít pro běžně 

vyráběné nerezavějící oceli případně vhodně rozložit do vsázek. 

Uvedená doporučení umožní snížení ztráty chrómu, snížení obsahů TiO2 v pánvových 

struskách při dodržení limitů obsahů Ti v kovu. Snížení nebo vyloučení kazivce z výrobního 

procesu pomocí udržování vhodné bazicity strusky a částečné redukce strusky zlepší 

environmentální aspekty výroby vysoko-chromové taveniny. Snížením množství kazivce 

ve strusce lze očekávat i zvýšení životnosti žáruvzdorných materiálů. 
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Příloha 1 

Tab. 30: Statistika analyzovaných vzorků pro pozorování 1. 

 Count Average SD CV Min. Max. Range Stnd. skewness Stnd. kurtosis 

Al_1 37 0,0149 0,0145 96,9% 0,001 0,065 0,064 4,41 4,34 

Ti_1 37 0,02 0,0134 67,2% 0,0022 0,0645 0,0623 2,94 2,42 

C_1 37 2,91 0,453 15,5% 1,27 3,9 2,63 -2,13 4,96 

Mn_1 37 0,314 0,0812 25,9% 0,18 0,55 0,37 3,45 2,51 

Si_1 37 0,258 0,0856 33,2% 0,11 0,43 0,32 1,53 -0,756 

Cr_1 37 25,3 2,25 8,9% 15,8 29,8 14,0 -5,07 10,0 

Fe_1 34 4,63 2,4 51,9% 1,5 12,8 11,3 4,14 4,23 

SiO2_1 34 25,1 4,33 17,3% 14,0 34,2 20,2 -0,903 0,596 

Al2O3_1 34 11,1 3,67 33,1% 5,0 23,4 18,4 3,98 5,52 

MnO_1 34 2,78 0,793 28,6% 1,3 4,98 3,68 1,02 0,644 

CaO_1 34 24,2 6,8 28,1% 9,26 37,9 28,6 0,00695 -0,272 

MgO_1 34 7,02 2,33 33,1% 3,23 11,4 8,17 0,437 -1,16 

Cr2O3_1 34 19,8 9,05 45,7% 2,99 39,9 36,9 0,477 -0,731 

TiO2_1 34 2,19 0,986 44,9% 0,95 5,41 4,46 3,22 2,65 

CaF2_1 34 2,35 2,63 112,% 0,21 14,6 14,4 7,84 16,8 

 

Tab. 31: Statistika analyzovaných vzorků pro pozorování 2. 

 Count Average SD CV Min. Max. Range Stnd. skewness Stnd. kurtosis 

Al_2 38 0,00187 0,00138 73,8% 0,001 0,007 0,006 5,23 5,95 

Ti_2 38 0,00451 0,00214 47,4% 0,002 0,0109 0,0089 2,97 1,49 

C_2 36 3,02 0,31 10,3% 2,57 3,9 1,33 2,13 0,668 

Mn_2 38 0,247 0,0534 21,6% 0,18 0,41 0,23 3,36 2,76 

Si_2 38 0,155 0,0707 45,7% 0,06 0,32 0,26 2,16 -0,392 

Cr_2 38 25,8 1,43 5,54% 23,3 29,5 6,23 0,409 -0,0188 

Mn_3 34 0,266 0,0522 19,6% 0,2 0,46 0,26 4,56 6,16 

Si_3 34 0,131 0,0534 40,6% 0,05 0,26 0,21 1,5 -0,205 

Cr_3 34 26,0 1,26 4,84% 24,0 29,5 5,57 1,17 0,267 

 

  



76 

  

KALETA, J. Optimalizace výroby vysoko-chromových tavenin na EOP. Diplomová práce. Katedra metalurgie a slévárenství, 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2014. 

Tab. 32: Statistika analyzovaných vzorků pro pozorování 3. 

 Count Average SD CV Min. Max. Range Stnd. skewness Stnd. kurtosis 

Al_3 33 0,00612 0,00717 117,% 0,001 0,031 0,03 4,58 4,6 

Ti_3 33 0,00345 0,00202 58,6% 0,001 0,0092 0,0082 3,58 2,27 

C_3 31 2,98 0,262 8,81% 2,55 3,6 1,05 1,13 -0,46 

Mn_3 34 0,266 0,0522 19,6% 0,2 0,46 0,26 4,56 6,16 

Si_3 34 0,131 0,0534 40,6% 0,05 0,26 0,21 1,5 -0,205 

Cr_3 34 26,0 1,26 4,84% 24,0 29,5 5,57 1,17 0,267 

Fe_3 36 3,09 1,45 46,8% 1,19 7,94 6,75 4,98 6,2 

SiO2_3 36 22,2 3,12 14,1% 17,5 29,4 11,9 1,15 -0,766 

Al2O3_3 36 11,5 3,99 34,7% 2,8 20,3 17,5 0,574 -0,232 

MnO_3 36 2,74 0,787 28,8% 1,28 5,16 3,88 2,28 1,8 

MgO_3 36 12,5 6,11 49,1% 2,7 27,8 25,1 1,67 0,392 

Cr2O3_3 36 19,1 5,01 26,3% 9,89 28,9 19,0 0,594 -0,859 

TiO2_3 36 1,44 0,539 37,4% 0,57 2,8 2,23 1,97 0,578 

CaF2_3 36 4,6 4,33 94,2% 0,29 19,5 19,2 3,91 3,57 

 

Tab. 33: Statistika měřených proměnných pro všechna pozorování. 

 Count Average SD CV Min. Max. Range Stnd. skewness Stnd. kurtosis 

T_1 37 1,47E3 36,3 2,47% 1,4E3 1,58E3 177, 1,47 1,1 

EMF_1 37 -76,7 49,2 -64,2% -222, 1,0 223, -2,81 1,75 

aO_1 37 6,02 4,07 67,5% 0,73 14,9 14,2 1,96 -0,353 

T_2 35 1,57E3 32,6 2,07% 1,47E3 1,63E3 156, -2,38 1,74 

EMF_2 35 -38,7 19,7 -51,0% -74,0 4,0 78,0 0,967 -0,608 

aO_2 35 16,8 4,67 27,9% 7,4 30,3 22,9 2,17 1,79 

T_3 37 1,6E3 32,8 2,05% 1,48E3 1,65E3 168, -3,87 4,3 

EMF_3 37 -54,1 31,5 -58,2% -153, 2,0 155, -2,57 2,79 

aO_3 37 16,9 6,64 39,2% 4,16 34,0 29,8 1,06 0,781 

 

Tab. 34: Statistika doby oxidace. 

 Count Average SD CV Min. Max. Range Stnd. skewness Stnd. kurtosis 

ox_1 38 39,9 65,6 164,% 0 232, 232, 4,0 2,02 

ox_2 33 387, 230, 59,4% 0 923, 923, 0,563 -0,249 
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Tab. 35: Statistika vypočtené bazicity B1 a B3 pro pozorování 1. 

 Count Average SD CV Min. Max. Range Stnd. skewness Stnd. kurtosis 

B1 34 0,979 0,282 28,8% 0,418 1,63 1,21 0,62 -0,00108 

B3 34 1,26 0,328 26,0% 0,566 2,01 1,45 0,517 0,0139 

 

Tab. 36: Statistika vypočtené bazicity B1 aB3 pro pozorování 3. 

 Count Average SD CV Min. Max. Range Stnd. skewness Stnd. kurtosis 

B1 36 0,999 0,297 29,8% 0,243 1,95 1,71 2,05 3,54 

B3 36 1,57 0,393 25,1% 0,389 2,73 2,34 0,13 3,65 

 

  

(a) (b) 

Obr. 41: Histogramy vypočtených bazicit B3 pro pozorování 1 (a) a pozorování 3 (b). 

 

Tab. 37: Průměrné složení ferochromu. 

Prvek C Si Cr 

min 8,34 0,30 68,20 

max 8,92 1,00 69,83 

průměr 8,59 0,54 68,87 

modus 8,34 0,58 68,60 
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