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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snižování obsahu dusíku v oceli během 

její výroby se zaměřením na ocel vyráběnou v elektrické obloukové peci a následné rafinaci 

na zařízení VOD. Práce je rozdělena na několik částí, v první části je popsána výroba ocele 

v zařízení elektrické obloukové peci. Následuje část práce, ve které jsou shrnuty základní 

poznatky o rozpuštění dusíku v oceli. Popsány jsou zde děje, jak rozpouštění dusíku v oceli, 

tak i přechodu dusíku z lázně pryč. V práci je popis většiny zařízení sloužících pro snižování 

obsahu dusíku v kovu. V dalších částech práce jsou rozebírány aktuální poznatky ze světové 

literatury na dané téma. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky, které byly v práci podrobně 

rozebrány a shrnuty nejdůležitější fakta pro výrobu ocele s nízkým obsahem dusíku. 

Klíčová slova: ocel, dusík, vakuování, vakuové kyslíkové oduhličení, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the possibilities of reducing the nitrogen content in the 

steel during its production focusing on the steel produced in electric arc furnace and refining 

in VOD equipment. The work is divided into several parts. The first part describes the 

production of steel in electric arc furnace facility. The following part of the paper summarizes 

the basic knowledge about the dissolution of nitrogen in the steel. Dissolution of nitrogen in 

the steel and the transition of nitrogen from the bath away is described. In next parts of this 

bachelor thesis, current knowledge of word literature on the topic is discussed. The conclusion 

summarizes knowledge that have been discussed in detail in the work and summarizes the 

most important facts for the production of steel with low nitrogen content. 

Keywords: steel, nitrogen, vacuum, vacuum oxygen decarburization 
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ÚVOD 

V posledních letech je stále více dusík využíván jako levná náhrada legujících prvků. 

Díky svým vlastnostem, především zvyšování tvrdosti, je jeho použití ekonomicky 

výhodnější. I přes tento trend je stále vysoká poptávka po ocelích, které mají obsah tohoto 

prvku co nejnižší. Tato bakalářská práce popisuje možnosti výroby ocele s nízkým obsahem 

dusíku. Práce je rozdělena na 3 hlavní části, ve kterých je daná problematika rozebíraná. 

V první části této práce bude popsáno, jakým způsobem se vyrábí ocel v elektrické 

obloukové peci. Je zde ve zkratce popsán celý proces výroby elektroocele od sázení do pece 

až po odpich, s popisem důležitých reakcí a fází výroby. Dále práce popisuje jakými 

fyzikálními zákony se řídí přechod dusíku jak do kovu, tak i z kovu, jaký má vliv parciální 

tlak dusíku nad kovovou lázní, obsahy dusíku ve vstupních surovinách, vliv jednotlivých 

legujících prvků na rozpustnost dusíku a vliv doprovodných prvků na rozpustnost dusíku 

v oceli, především pak uhlíku, kyslíku a síry. Nastíněny budou metody a zařízení sekundární 

metalurgie na zpracování oceli pro výrobu ocele s nízkým obsahem dusíku. Jedná se tedy 

především o argonování a zařízení pracující se sníženým tlakem (ve vakuu).  

Ve druhé části této bakalářské práce je podrobně rozebrán způsob rafinace na zařízení 

vakuového kyslíkového oduhličení (zařízení VOD z anglického Vacuum Oxygen 

Decarburization). Shrnuty jsou zde výhody i nevýhody rafinace oceli na zařízení VOD oproti 

jiným zařízením podobného typu. Popsán je postup výroby, možnosti hlubokého oduhličení a 

odsíření, odstranění až 70 % dusíku z lázně a vysoké využití legujících prvků především 

chromu.  

Následovat bude část, ve které bude popsán světový výzkum v oblastní výroby oceli 

s nízkým obsahem dusíku a novodobé poznatky o rafinaci oceli na zařízení VOD. 

V kapitolách bude popisován vliv především kyslíku, uhlíku a síry na možnosti snižování 

obsahu dusíku. Důležitost zjištění, zda je reakce snižování obsahu dusíku prvního nebo 

druhého řádu na určení správného postupu výroby. Dále je zde popisována důležitost 

sledování obsahu dusíku během výrobního procesu a také vliv obsahu dusíku ve vstupních 

surovinách používaných během výroby a rafinace oceli. Práce také popisuje model kinetiky 

odstranění dusíku během zpracování oceli na zařízení VOD, kde jsou popsány jednotlivé 

reakční zóny a jejich vliv na snižování obsahu dusíku.  

Závěr bakalářské práce bude věnován shrnutí literární poznatků z oblasti snižování 

obsahu dusíku během výroby ocele a rafinace na zařízení VOD. 
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1    VÝROBA ELEKTROOCELE A ZPŮSOBY SNIŽOVÁNÍ 
OBSAHU DUSÍKU 

Elektroocel se vyrábí v zařízení EOP (elektrická oblouková pec) a dále zpracovává na 

zařízeních sekundární metalurgie. Sekundární metalurgie se může skládat se spousty 

segmentů, jako například pánvové pece, vakuovací stanice nebo foukání inertního plynu. Po 

úpravě na sekundární metalurgii, se buď odlévá do kokil, nebo se odlévá do forem na odlitky 

nebo se odlévá na kontinuálním lití. Typ odlévání a vlastně i zařízení sekundární metalurgie 

závisí především na velikosti EOP a možnostech závodu. Pro příklad elektroocelárna 

fungující v Třinci má 3 malé EOP, jedno zařízení VOD a možnost odlévat buď do kokil, nebo 

dodávat ocel na slévárnu oceli.  

1.1    EOP 

Zařízení EOP má oproti jiným výrobním agregátům výhodu hlavně v tom, že pro 

výrobu ocele nepotřebuje tekutou vsázku a dokáže vyrábět ocel jenom z pevné vsázky, což 

může být kovový šrot, housky surového železa, přímo redukované železo a jiné. Další velká 

výhoda je možnost stahování strusky, a tím lepší odsíření. Dále je tady možnost legování už 

v průběhu výroby. Schéma zařízení EOP vidíme na Obr. 1 a Obr. 2.  

 

Obr. 1:  Elektrická oblouková pec[1] 
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Obr. 2:  Popis zařízení EOP[2] 

Pec je sklápěcí a během odpichu se naklopí směrem k odpichovému otvoru a ocel se 

odlije do pánve. Víko pece se dá celé oddělit, tak že se do pece sází košem shora. Ve víku 

jsou 3 kulaté otvory, do kterých se zasouvají elektrody. Elektrody jsou uchycené ve stojanu, 

který je otočný a reguluje výšku elektrod. Od elektrod vedou velké elektrické kabely 

k transformátoru, u větších pecí je tento systém chlazený vodou. Některé pece mají ve víku 

ještě jeden otvor pro sázení železné rudy, vápna nebo legovacích přísad. Na opačné straně, 

než je odpichový otvor, je otvor pro stahování strusky. Přes tento otvor se nejen stahuje 
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struska, ale také se odebírají zkoušky, přidávají malé množství vápna a dalších přísad nebo je 

zde možnost pomocí trubky foukat kyslík nebo argon podle náhlé potřeby. Některé pece mají 

systém foukání kyslíku nebo argonu zaveden přímo v peci. 

1.1.1    Opravy pece a sázení 

Po odlití předchozí tavby se provedou nezbytné opravy pece. Jedná se hlavně o 

porušenou vyzdívku na rozhraní struska-kov. Dále je zapotřebí utěsnit odpichový otvor a 

připravit odpichový žlábek. Sázení do pece se provádí pomocí sázecích košů přes otevřené 

víko EOP. Uspořádání vsázky v koši, a následně i v peci je velice důležité pro průběh tavení 

vsázky. Do vsázky se přidává i vápno, občas také ruda a koks. Ruda slouží jako nositel 

kyslíku pro průběh oxidace doprovodných prvků. Koks zase oddává potřebný uhlík na 

uhlíkovou reakci. Pokud se vsázka nasadí do pece ihned po odpíchnutí předchozí tavby, 

dokáže absorbovat teplo z vyzdívky pece a ohřát se až na teplotu 500 °C, a tímto šetří drahou 

elektrickou energií a životní prostředí. 

 Z pohledu snižování obsahu dusíku se v této fázi moc udělat nedá. Jediná možnost je 

kontrola vstupních materiálů a používání takových, které mají nízký obsah dusíku.  

1.1.2    Tavení vsázky 

Hlavním úkolem této fáze tavby je v co nejkratším čase roztavit pevnou vsázku a 

spotřebovat co nejmenší množství elektrické energie. Během tavení pevné vsázky se 

spotřebuje až 80 % celkové spotřeby elektrické energie. Pokud je vsázka v peci uspořádaná 

dobře a stěny pece jsou odstíněny, tak se záření oblouku absorbuje ve vsázce. Jestliže je 

vsázka nevhodně navolené nebo uspořádaná v peci, sálá teplo el. oblouku na stěny pece. 

Tímto se prodlužuje doba tavby a zvyšuje se spotřeba elektrické energie. Na tavení se 

většinou volí největší výkon transformátorů. Velké napětí na elektrodách znamená i velká 

délka oblouku. Často se doporučuje zahájit tavení nižším napětím, a tím pádem kratším 

obloukem. Chrání se tak vyzdívka víka. Pokud je v horních částech vsázky lehký šrot, což 

znamená rychle protavení, je možné nastavit vysoké napětí. Odkrytí oblouku nastává až ve 

chvíli, kdy se elektrody protaví do nejnižší polohy. Jakmile se odkryjí stěny pece, sálání 

z velkých oblouků opotřebovává vyzdívku pece, a proto se sníží napětí, a tím pádem i oblouk. 

Kratší oblouk zajistí menší sálání tepla na vyzdívku a lepší absorpci tepla kovem. Během 

tavby ubývá pevné vsázky a tak se odkrývá oblouk a snižuje se efektivnost přenosu tepla. 

Proto je lepší když se vytvoří napěněná struska, ve které se elektrické oblouky schovají a 

zlepší se přenos tepla. Na napěnění strusky má vliv její složení. Největšího napěnění se 

dosáhne, pokud je bazicita strusky 1,8-2,2. Bazicitu spočítáme poměrem CaO/SiO2. Pro 

napěnění strusky se do vsázky přidává ruda, vápno a nauhličovadlo. Lze tak vytvořit strusku, 

která napění už během tavení v peci. Napěnění strusky dále podporuje dmýchání kyslíku. 

Kyslík také přispívá ke zkrácení doby tavení. Exotermické reakce probíhající při jeho reakci 

s lázní dodávají teplo a urychlují tavení.[3]  

V této fázi se nedá snižovat obsah dusíku v lázni, která je vystavena atmosféře. Obsah 

dusíku se spíše zvětší. Pokud tavení probíhá pod ochrannou atmosférou, popřípadě za 

sníženého tlaku, je zde možnost snížení obsahu dusíku nebo alespoň zabránění jeho zvýšení. 
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1.1.3    Oxidační údobí 

Hlavní úkoly:  

- Zoxidovat prvky, především uhlík a fosfor 

- Ohřev lázně na odpichovou teplotu 

- Snížit obsah vodíku a dusíku v lázni 

Začátek tohoto údobí je ve chvíli, kdy je vsázka v peci úplně roztavená a odebere se 

první zkouška. Jeho konec nastává ve chvíli, kdy jsou hodnoty obsahu uhlíku a teplota lázně 

na požadované hranici.  

Aby mohly probíhat oxidační reakce, musí se do lázně dostat kyslík. To se dělá buď 

pomocí železné rudy, která se sází na začátku tavby, nebo se dodává během oxidačního údobí. 

Druhou možností (využívanou častěji) je foukání plynného kyslíku do lázně. Jakmile se zvýší 

aktivita kyslíku v lázni, začnou se postupně oxidovat prvky Si, Mn, P, C. Jejich pořadí je 

určeno afinitou ke kyslíku.  

Oxidační údobí je jediná část výroby oceli, kde se dá z ocele odstranit fosfor. Proto je 

nezbytné, aby obsah tohoto prvku byl na konci oxidace nižší, než je požadovaný jeho 

minimální obsah. Oxidace probíhá podle rovnice: 

                         (1) 

Reakce je exotermická a probíhá jako jedna z prvních. Pro dobré odfosfoření je lepší 

nižší teplota lázně, která podporuje reakci. Vzniklý produkt (P2O5) je velice nestabilní a fosfor 

se může vyrekudovat zpátky do kovu, a proto je třeba ho stabilizovat. To se provádí pomocí 

(CaO): 

 

                          (2) 

Spojením těchto dvou reakcí dostaneme výslednou reakci[4]: 

                                     (3) 

Další významnou reakcí oxidačního údobí je uhlíková reakce, která má tento tvar: 

              (4) 

Má hned několik důležitých funkcí. Reakce je exotermická, a podílí se z velké většiny 

na tepelné bilanci tavby. Vznikající bublinky CO homogenizují lázeň jak tepelně, tak 

chemicky. Dále také odvádějí vodík a dusík z lázně a podílejí se na hlavním snížení obsahu 

těchto prvků během této fáze tavby.  

1.1.4    Redukční údobí, dezoxidace, rafinace 

Toto údobí výroby ocele v EOP začíná ve chvíli, kdy se stáhne oxidační struska z pece 

a nahodí se nová struska a dezoxidační přísady. Konec nastává až s odpichem ocele z pece do 

pánve. Hlavní úkoly této fáze výroby jsou: 

- Dezoxidace ocele na takovou úroveň, aby bylo možné odsířit a nalegovat ocel 

- Odsíření 



6 

 

ZWYRTEK J.Možnosti snižování obsahu dusíku v oceli v průběhu její rafinace na zařízení VOD. 

 Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

- Legování ocele 

- Úprava odpichové teploty 

Dezoxidace oceli může probíhat hned několika způsoby. Máme dezoxidace difuzní, 

srážecí[4], dezoxidaci syntetickými struskami a dezoxidaci za sníženého tlaku. V zařízení 

EOP se nejčastěji využívá dezoxidace srážecí. Tato dezoxidace má výhody v tom, že je velice 

rychlá oproti difuzní dezoxidaci a její pomocí dokážeme snížit obsah kyslíku na nižší 

hodnotu. Na druhou stranu se touto dezoxidaci zanášejí do ocele nekovové vměstky. 

Nejčastější prvky využívané pro dezoxidaci jsou křemík ve formě ferosilicia, vápník a hliník 

ve formě housek. Obsah hliníku v oceli by měl být po dezoxidaci nepatrně vyšší, aby během 

lití oceli a její následné oxidaci reagoval s kyslíkem místo legujících prvků. Pro lepší 

dezoxidaci se po nasázení hliníku, ještě zanáší do ocele vápník ve formě silikokalcia. Vápník 

je účinnější dezoxidovadlo než hliník, ale má pro ocelářské pochody velice nízkou teplotu 

vypařování (okolo 1498°C ). Vápník se injektuje do lázně různými způsoby, nejčastěji ke dnu 

pánve, tam se odpaří a bublinky, které vyplouvají na povrch, reagují s kyslíkem v lázni a 

vytvářejí oxid CaO. Větší afinita kyslíku k vápníku oproti hliníku má za následek reakci 

vápníku s produkty dezoxidace hliníkem, a tím zvýšení jeho obsahu v lázni. U srážecí 

dezoxidace je problém se zanášením nekovových vměstků do ocele, a tím pádem snižování 

její kvality. Během difuzní dezoxidace se vměstky do ocele nezanášejí, ale trvá mnohem déle 

a nedosahují se tak nízké obsahy kyslíku v kovu. Tato dezoxidace pracuje na základě 

Nernstova zákona. Principem difuzní dezoxidace je dezoxidace strusky a přechod kyslíku 

z lázně do strusky. 

   
      

    
 

         

       
 

(5) 

Rovnovážná aktivita kyslíku v železe při určité teplotě závisí jen na aktivitě FeO ve 

strusce 

            
         

       
 

(6) 

Dezoxidace strusky se provádí ferosiliciem a nebo koksem. Koks je nejlepší 

dezoxidační přísada na strusku, jelikož reaguje s oxidem železnatým a hoří na oxid uhelnatý.  

                      (7) 

Při použití koksu jako dezoxidovadla je potřeba počítat s možným nauhličením oceli. 

Ferosilicium také reaguje s oxidem železnatým, ale vzniká tuhý vměstek a ten se naváže na 

strusku. Dezoxidace strusky je důležitá především pro dobré odsíření oceli. [3] 

Síra je v oceli, až na pár výjimek, nežádoucím prvkem. Způsobuje křehkost oceli 

během tváření, a snižuje vrubovou houževnatost. Část síry se z kovu odstraní už během 

oxidace, ale je to jen velmi malé procento a je potřeba hodně zásaditou strusku. Odsíření se 

provádí až v redukčním údobí po dezoxidaci. Reakce odsíření probíhá podle rovnice[4] 

                           (8) 

Odsíření probíhá na mezifázovém rozhraní struska-kov. Pro dobré odsíření musí být 

struska zásaditá (obsah CaO až 45 %) a dobře dezoxidovaná (obsah FeO pod 2 %).  

Následuje legování na požadovanou hodnotu prvků. Je potřeba brát v úvahu afinitu 

prvků ke kyslíku. Prvky s nízkou afinitou je možno přidávat do lázně už během tavby, ale 
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prvky s vysokou afinitou ke kyslíku je nutné sázet do pece až na závěr tavby, kdy je ocel 

dezoxidovaná. Při přidávání legur je nutné počítat s propalem. Část dodaných legujících 

přísad zoxiduje a nepodílí se tak na zvyšování obsahu prvku v lázni, proto je potřeba dobře 

spočítat množství dodávaných legur. 

1.1.5    Odpich 

Před odpichem musí mít lázeň optimální teplotu. Dále také požadované chemické 

složení, jisté úpravy se dají provádět i na následném mimopecním zpracování. Dnes je 

mimopecní zpracování ocele nedílnou součástí každé ocelárny. Odpich se provádí 

odpichovým otvorem do pánve. Pec je sklopná, a tak se sklopí tak, aby struska zůstala v peci, 

nebo se struska stahuje následně z pánve. Do pánve se dále ještě přidává hliník kvůli 

dezoxidaci kovu, který se během lití do pánve mohl zoxidovat. Odlitá ocel dále pokračuje na 

sekundární metalurgii. Vybavení sekundární metalurgie může být pokaždé jiné, záleží totiž na 

typu výroby, množství výroby a v poslední řadě na finančních možnostech závodu. 

1.1.6    Výroba v ČR 

V České republice se za rok 2013 vyrobilo 5,2 Mt ocele a ve světovém žebříčku 

obsadila 27 místo. Množství vyrobené ocele je tedy podobné jako v roce 2012, kdy se u nás 

vyrobilo 5,1 Mt ocele. V posledním desetiletí byla největší výroba ocele dosažena v roce 2007 

a to 7,1 Mt vyrobené ocele. Na celkovou výrobu ocele, vyrobené u nás v roce 2012, připadá 

na ocel vyrobenou v zařízeních EOP jen 7,3 %, což znamená přibližně 371 kt ocele[5]. Hlavní 

výrobní agregát používaný u nás ale i ve světě je kyslíkový konvertor.  

1.2    Sekundární metalurgie 

Sekundární metalurgie nám slouží k zefektivnění výroby ocele. Zařazením těchto 

stanic se zkrátila výroba ocele na primárních agregátech, tím pádem se na EOP ušetří drahá 

elektrická energie. Pomocí zařízení sekundární metalurgie je možné vyrábět mnohem 

kvalitnější ocele, jelikož se tady dají nastavit specifické podmínky pro různé ocelářské 

pochody. Do této skupiny tedy patří spousta zařízení. Na snižování obsahu dusíku se na 

sekundární metalurgii využívá hned několik stanic. Částečné snížení obsahu dusíku nastává 

během dmýchání inertního plynu na homogenizační stanici. Tento proces má ale za účel spíše 

chemickou a teplotní homogenizaci. Dále se zde zajišťuje vyplavování vměstků na povrch. 

Následují stanice, které pracují se sníženým tlakem. Jako základní rozdělení můžeme rozdělit 

na vakuování v komoře, v proudu a v pánvi. Vakuování v proudu se provádí buď během lití, 

nebo během odpichu. Tento způsob snižování obsahu dusíku se u nás tolik nevyužívá. 

Vakuování v komoře se využívá často. Dále zde patří i zařízení, která se nepodílejí na 

snižování obsahu dusíku. Mezi tyto patří pánvová pec, která má především na starosti 

chemickou a tepelnou úpravu oceli před odlíváním.  

1.2.1    Vakuování v komoře 

Patří sem RH (Ruhrstahl Heraeus) proces, kterému se říká také oběžný způsob 

vakuování. Schéma zařízení je vidět na Obr. 3. Vakuovaní probíhá v komoře, kde se ocel 

přivádí sací trubicí z pánve. Do sací trubice je přiváděn inertní plyn a vzniká směs kovů 

s plynem, která má nižší hustotu než samotný kov a tím pádem vystoupá trubicí nahoru. 

V komoře je vytvořený podtlak, a proto inertní plyn, dusík a další plyny odcházejí z ocele. 

Tím pádem se opět zvýší hustota a ocel odchází výstupní trubici zpátky do pánve. Ocel tak 

díky stálému přísunu inertního plynu cirkuluje v komoře. Cirkulace je velmi rychlá, a tak je 
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možno rychle odplynit velké množství ocele. V dnešní době se kombinují různé postupy 

sekundární metalurgie, tak i do tohoto zařízení se například instaluje kyslíková tryska pro 

snížení obsahu uhlíku. Využití tohoto způsobu odplynění oceli je na vzestupu a postupně 

nahrazuje jiné metody snížení obsahu plynů v oceli.[3] 

 
Obr. 3  Schéma zařízení RH [6] 

Dalším zařízením, které je zařízení RH velice podobné a je vlastně jeho předchůdce, je 

zařízení DH (Dortmund Hütteunion), kterému se také říká zdvižný způsob vakuování. 

V komoře je vytvořený podtlak a sací trubicí se ponoří do taveniny v pánvi (buď se vertikálně 

pohybuje pánev, nebo vakuová komora).[3] Nižší tlak v komoře oproti okolní atmosféře 

způsobí vystoupání sloupce taveniny do komory, kde se odplyní. Až je ocel v komoře 

odplyněná zvedne se vakuová komora (nebo se spustí pánev) a ocel vyteče zpátky do pánve. 

Tento proces se neustále opakuje, dokud není obsah plynů snížený na požadovanou hodnotu. 

Schéma zařízení DH vidíme na Obr. 4. Tento způsob vakuování je ale na ústupu a už se tolik 

nevyužívá. 

 
Obr. 4:  Schéma zařízení DH  [3] 
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1.2.2    Vakuování v pánvi 

Do této skupiny patří několik zařízení. Nejstarším z nich je proces VD (Vacuum 

Degassing). Vakuování probíhá v kesonu, do kterého se usadí pánev. Keson se hermeticky 

uzavře a pomocí vývěv se sníží tlak na hodnotu 2-4 kPa. Schéma zařízení je vidět na Obr. 5. 

Vakuování probíhá 10-15 minut a je možno v případě potřeby tlak ještě více snížit. Snížením 

tlaku se posune rovnováha mezi kyslíkem a uhlíkem a začne probíhat uhlíková reakce. 

Snížíme tedy obsah uhlíku a taky dusíku s vodíkem.[4] Při vyšších teplotách je uhlík schopen 

vyredukovat i stabilnější oxidy z lázně, a tím se zvyšuje čistota oceli. Lázeň je zároveň 

promíchávaná argonem, což homogenizuje lázeň a snižuje obsah plynů v oceli. Po dezoxidaci 

je zde možnost také hluboce odsířit ocel nebo nalegovat. Přísady se do lázně přidávají ze 

zásobníků přes speciální tlakotěsný zvon.[3] Nevýhodou procesu je chybějící možnost ohřevu 

a tak je potřeba ocel před vakuováním předehřát na potřebnou teplotu. 

 
Obr. 5:  Schéma zařízení VD  [6] 

Možnost ohřevu kovu během vakuování nabízí pochod VAD (Vacuum Arc 

Degassing). Ohřev kovu je zde prováděn pomocí elektrického oblouku. Na stanici VAD 

dokážeme tedy snížit obsah vodíku a dusíku, tak jako na zařízení VD, ale také dokážeme 

zajistit vysokou čistotu lázně a přesné chemické složení. Jelikož se nemusíme spoléhat jen na 

teplo uvolněné exotermickými reakcemi, můžeme zajistit přesnou odpichovou teplotu.  

Patří zde i proces VOD, ale tomu je věnována samostatná kapitola a tak bude popsán 

níže.  

1.3    Dusík v oceli a snižování jeho obsahu 

Dusík je v oceli považován za škodlivý prvek, a proto se snažíme, o co nejmenší 

obsahy toho prvku v lázni. V poslední době se u některých značek ocele nahrazují drahé 
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legovací přísady právě dusíkem. Legování dusíkem není tak ekonomicky náročné jako 

legování drahými kovy a požadované vlastnosti jsou podobné. I tak má to své nevýhody a zde 

je vidět síla ekonomické stránky výroby. Dusík zlepšuje tvrdost a pevnost materiálu, ale na 

druhou stranu také jeho křehkost, což má za následek zhoršení tažnosti a vrubové 

houževnatosti. Dusík může, především u masivních odlitků, být příčinou lasturových lomů. 

Dalším negativním vlivem dusíku je, že způsobuje stárnutí oceli. Stárnutí oceli se neprojevuje 

u ocelí, které mají prvky s vysokou afinitou k dusíku, těmito prvky jsou hliník a titan. U 

tepelného zpracování materiálu dusík ve vyšším obsahu způsobuje popouštěcí křehkost. 

Dusík se také využívá k zlepšení povrchových vlastností, především tvrdosti. Během nitridace 

se povrch materiálu nasytí dusíkem, a vzniklé nitridy zlepší pevnost a tvrdost povrchu. 

1.3.1    Zdroje dusíku 

V Tab. 1 jsou uváděny některé vsázkové suroviny pro EOP a obsahy dusíku v nich 

obsazeny. 

Tab. 1:  Obsah dusíku v surovinách dodávaných do EOP během výroby oceli [7] 

Dodávaný materiál Obsah dusíku 

Šrot 30-120 ppm 

HBI/DRI 20-30 ppm 

Tekuté železo z vysoké pece 60 ppm 

Housky surového železa (CPI) 20-30 ppm 

Koks 5000-10000 ppm 

Foukaný kyslík 30-200 ppm 

Vzduch 78% 

Spodem foukaný plyn (N2) > 99,9% 

Spodem foukaný plyn (Ar) < 30 ppm 

CaO 400 ppm 

Nejvýznamnějším zdrojem dusíku je atmosféra. Složení atmosféry 78 % dusík, 

21 % kyslík a 1 % vzácné plyny jasně ukazuje, že pokud není během výroby zajištěná 

ochranná atmosféra, nebo se nevyrábí za sníženého tlaku, dostává se dusík přechodem 

z atmosféry do kovu. Dalším zdrojem dusíku je kovová vsázka, v níž může být dusík 

rozpuštěn. Během legování se zanáší dusík do kovu s feroslitinami, ve kterých bývá ve 

většině případů obsažen. [8] Pokud je ocel určena na odlitky, tak posledním místem, kde se 

dusík může do tekutého kovu dostat je během odlívání do forem. Proto se musí ve slévárnách 

používat na formy pojivo, s co nejmenším obsahem dusíku. Během odlévání se pojivo 

z formy odpařuje a dusík přechází do tekutého kovu, kde se pod povrchem po zatuhnutí 

vytvoří bublinky a povrch je tak znehodnocen.  
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1.3.2    Přechod dusíku do lázně 

Dusík se v čistém železe rozpouští atomárně a to můžeme popsat rovnicí: 

 

 
           

(9) 

Mechanizmus přechodu dusíku do lázně probíhá v několika krocích: 

- Difuze molekul dusíku z atmosféry k povrchu lázně 

- Adsorpce molekul dusíku na povrchu kovu a jejich disociace na atomy 

- Desorpce a difuze dusíku z povrchu do objemu lázně 

Rovnováha fázové soustavy roztavený kov-dusík je závislá na teplotě, obsahu dusíku a 

jeho parciálním tlaku. Tuto rovnováhu vyjadřuje Sivertsův zákon, který je vzhledem 

k Henryho zákonu popsán vztahem[8]: 

           
 (10) 

kde: 

[N] … obsah dusíku v kovu (% hm.) 

KN … rovnovážná konstanta rozpouštění dusíku (1) 

   
 … parciální tlak dusíku nad kovovou lázní (Pa) 

Hodnotu rovnovážné konstanty v závislosti na teplotě je možno určit ze vztahu: 

       
   

 
       

(11) 

Kde: 

T … Termodynamická teplota (K) 

Pomocí rovnic (10) a (11) lze určit rovnovážný obsah dusíku v roztaveném železe, 

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

rozpustnost dusíku v čistém železe při teplotě 1600 °C a    
           cca 0,044 %. [3] 

Čisté železo během tuhnutí podstupuje krystalizaci a následného chladnutí následně 

rekrystalizace a mění své modifikace. Rekrystalizace probíhá za daných teplot, jak je vidět na 

Obr. 6: 
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 Obr. 6:  Modifikace železa [9] 

Na Obr. 6 je vidět že první modifikací železa je δ-ferit následuje austenit (γ) a poslední 

je ferit (α). Modifikace se od sebe liší krystalickou mřížkou a podmínkami, při kterých se 

mohou vyskytovat. Proto pro každou modifikaci je i rozdílný obsah dusíku, který se v ní 

může rozpouštět. Výpočet je stejný, jako u výpočtu předešlého, jen musíme zvolit jiný 

výpočet pro rovnovážnou konstantu. Rozdílné výpočty u modifikací železa můžeme vidět 

v Tab. 2: 

Tab. 2:  Závislost rozpustnosti dusíku v čistém železe na teplotě [3] 

Modifikace železa              
 

 
              

α 
 
    

 
       

γ 
 
   

 
       

δ 
 
    

 
       

Tavenina 
 
   

 
      

 

Na Obr. 7 vidíme rovnovážnou koncentraci dusíku v závislosti na teplotě. Koncentrace 

dusíku v diagramu jsou v rovnováze atmosférou nad lázní, která je tvořena čistým dusíkem při 

tlaku 101325 Pa. 
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  Obr. 7:  Rozpustnost dusíku v železe[3] 

Rozpouštění v dusíku je endotermický děj, a proto se zvyšující teplotou obsah dusíku 

v kovu roste. V austenitu (železo γ) se rozpustnost dusíku z rostoucí teplotou snižuje. Je to 

způsobeno vznikem nitridů Fe4N, případně Fe2N[10]: 

                 (12) 

               (13) 

 

Obě reakce jsou exotermické a uvolněná energie je větší než energie, kterou spotřebují 

endotermické reakce rozpouštění dusíku v kovu, a výsledkem je tedy klesající rozpustnost 

dusíku při zvyšování teploty.  

V praxi se ale musí počítat s vlivem dalších prvků na rozpustnost dusíku. Uvažuje se 

tedy, že dusík v železe tvoří velmi zředěný roztok a řídí se proto Henryho zákonem.  

Na Obr. 8 je graficky znázorněn vliv prvků na rozpustnost dusíku při teplotě 1600 °C 

a parciálního tlaku dusíku v atmosféře 101325 Pa. Je zde jasně patrné, jak některé prvky nám 

mohou pomoci snížit obsah dusíku, patří sem především uhlík. Naopak, například chrom ve 

vyšších koncentracích usnadňuje rozpouštění dusíku v kovové lázni.[8] 
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Obr. 8:  Rozpustnost dusíku v  soustavě Fe-N-E při teplotě 1600°C a 

   
=101325 Pa [3] 

U vysokolegovaných ocelí, tedy u vícesložkových soustav, je rozpouštění dusíku 

ovlivněno silovým působením dalších složek. Proto se výpočet koncentrace dusíku v oceli 

musí použít tato rovnice: 

    
  

  
    

  (14) 

Kde: 

fN … aktivitní koeficient dusíku v oceli (1) 

KN … rovnovážná konstanta rozpouštění dusíku (1) 

   
 … parciální tlak dusíku nad kovovou lázní (Pa) 

Tento aktivitní koeficient lze určit pomocí tabelovaných interakčních koeficientů. 

Tento výpočet je velice složitý a u některých vysokolegovaných ocelí je třeba do výpočtu 

zahrnout i interakční koeficienty druhého řádu, případně i koeficienty křížové, které uvádějí 

jak daná dvojce prvků, které se vzájemně ovlivňují, působí na rozpustnost dusíku.  

Z rovnice (14) je vidět že pokud hodnota interakčního koeficientu stoupá, maximální 

rozpustnost dusíku se oproti čistému železu snižuje a naopak, při nízké hodnotě interakčního 

koeficientu se rozpustnost dusíku zvyšuje. Z Tab. 3 tedy vyčteme, že prvky se zápornou 

hodnotou interakčního koeficientu, jimž jsou například vanad, titan, niob, mangan, chrom 

atd., snižují aktivitu dusíku v kovové lázni, ale zvyšují jeho rozpustnost. Na druhé straně jsou 

prvky, které rozpustnost dusíku snižují, nejvýznamnějšími jsou uhlík a křemík.  
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Tab. 3:  Doporučené hodnoty interakčních koeficientů prvního a druhého řádu 

v soustavách Fe-N-X [3] 

X   
        

      X   
        

      

Al -28  Mn -20  

C 130  Mo -11  

Co 11  N 0  

Cr -42 2,5 Nb -86 19 

O 50  Ni 10  

P 45  Ta -58 8,7 

S 7  Ti -780  

Si 47  V -94  

 

Obsah dusíku ve vyrobené oceli v primárních výrobních agregátech, se liší docela 

významně. Jak už jsme uvedli výše rozpustnost dusíku v čistém železe při parciálním tlaku 

dusíku v atmosféře    
           a teplotě 1600 °C je asi 450 ppm. Při výrobě 

v kyslíkových konvertorech je obsah dusíku ve vyrobené oceli v rozmezí 20-50 ppm. Oproti 

kyslíkovému konvertoru jsou obsahy dusíku vyrobené na zařízení EOP mnohem vyšší. 

Pohybují se v rozmezí 80-120 ppm, je to zapříčiněno přechodem dusíku do kovu v oblasti 

elektrického oblouku, který rozbijí sloučeniny na atomy, a tím je přechod snadnější. 

1.3.3    Snižování obsahu dusíku 

Jak bylo uvedeno výše, dusík se do lázně dostává různými způsoby. Vzhledem k jeho 

negativním vlivům je zapotřebí snižovat jeho obsah, na co nejnižší. Dosažení nízkého obsahu 

dusíku v oceli je možno vhodným chemickým složením, nebo volbou dobré technologie 

výroby. Postupů, jak toho dosáhnout je hned několik a jako základní dělení je možno rozdělit 

je na postupy prováděné během primární výroby oceli, a na postupy sekundární metalurgie. 

1.3.3.1    Vliv uhlíku na rozpustnost dusíku v oceli 

Mnoho experimentů a výzkumů se zabývá vzájemným působením mezi dusíkem a 

legujícími prvky v oceli. Většina těchto vztahů je dobře popsána, a k dispozici s vysokým 

stupněm přesnosti pro různé teploty výroby oceli.[11] Nicméně, stále není jasný vliv 

interakčních koeficientů prvního a druhého řádu uhlíku na dusík v tavenině Fe-C slitiny, kde 

se výsledky různých experimentů neshodují. Ani vliv teploty na rozpustnost dusíku v dané 

slitině není jasný.[11]  

V práci [11] byl stanoven vliv uhlíku na rozpustnost dusíku v tavenině slitiny Fe-C 

v rozmezí teplot 1773-1873 K. Odběr vzorků byl prováděn na vysokofrekvenční indukční 

peci a obsah uhlíku v lázni byl až 5,2 % hm. C. Dále byl také zkoumán vliv parciálního tlaku 

na rozpustnost dusíku v tavenině, zda souhlasí se Sivertsovým zákonem i s různým obsah 

uhlíku v tavenině. Současné výsledky byly termodynamicky analyzovány pro stanovení 
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parametrů interakce mezi uhlíkem a dusíkem v Fe-C-N tavenině, jako funkce teploty 

taveniny.  

 
Obr. 9:  Schéma experimentálního zařízení[11] 

Experiment byl prováděn na vysokofrekvenční indukční peci, jejíž schéma je vidět na 

Obr. 9. Pro pokusy rozpouštění dusíku při teplotách 1823 K a 1873  K, po odebrání vzorků a 

analýze, zda je tavenina nasycená dusíkem podle daného parciálního tlaku dusíku v plynu, se 

uhlík přidává až do 1% hm. v intervalech 0,2% hm., a pak až do 5% hm. v intervalech 

0,5% hm. vždy s hodinovou prodlevou pro získání rovnovážného stavu. Pro experiment 

rozpouštění dusíku při teplotě 1773 K, která je pod teplotou tání čistého železa, byl počáteční 

obsah uhlíku v tavenině 1,14% hm., a pak byl přidáván uhlík až na hranici 4,95% hm. C.[11]  

Výsledky získané měřením obsahu dusíku v tavenině Fe a slitině Fe-C za sníženého 

tlaku dusíku 0,3 atm a 0,8 atm a v teplotním rozmezí 1773-1873 K jsou zobrazeny v Tab. 9, 

Tab. 10 a Tab. 11. Tabulky se nacházejí v příloze. 

Zvyšování obsahu uhlíku v lázni výrazně snižuje obsah dusíku. Jak je vidět na Obr. 10 

hodnota KN stanovena při různých parciálních tlacích dusíku a teplotě 1873 K vykazuje 

vynikající korelaci s obsahem uhlíku v tavenině. Proto lze dojít k závěru, že rozpouštění 

dusíku se řídí Sivertsovým zákonem v taveninách Fe-C až do obsahu 5,2% hm. C. Jak je 

znázorněno na Obr. 10 je vliv teploty na KN v celém rozsahu obsahu uhlíku zanedbatelný. 
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Obr. 10:  Vliv obsahu uhlíku na rozpustnost dusíku [11] 

Vzhledem k tomu, že rozpouštění dusíku ve slitinách Fe-C se řídí Sivertsovým 

zákonem, může být rovnice (15) použita pro soustavu Fe-C-N[11]: 

        
        

                     
 

 
      

  (15) 

Kde: 

  
   … Interakční koeficient prvního řádu (1) 

  
    … Interakční koeficient druhého řádu (1) 

   
  … Parciální tlak dusíku (Pa) 

KN  … Rovnovážná konstanta (1) 

Na Obr. 11 vidíme hodnoty log fN vynesené proti obsahu uhlíku v železe vyjádřené 

pomocí rovnice (15).  
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Obr. 11:  Vztah mezi log fN a obsahem uhlíku [11] 

Údaje zjištěné při různých parciálních tlacích dusíku vykazují vynikající korelaci 

s obsahem uhlíku v tavenině. Proto mohou být hodnoty   
  a   

  stanoveny jako 0,08 a 0,014 

jak je vidět v rovnici (16). 

                           (16) 

Rovnice (16) platí v rozmezí 0,14%-4,95% hm. C při teplotě 1773 K a v rozmezí 0-

5,2% hm. C při teplotách 1823-1873 K. 

1.3.3.2    Ve výrobních agregátech 

U primární výroby oceli můžeme například pracovat v inertní atmosféře nad lázní 

nebo za sníženého tlaku, a tím zabránit přestupu dusíku do lázně z atmosféry. Další možností 

je lepší výběr vsázky, a tím snížení vstupního obsahu dusíku. To platí i pro výběr feroslitin 

pro případné legování.  

Částečné snížení obsahu dusíku v kovové lázni nastává během oxidace uhlíku. 

Vznikající bubliny oxidu uhelnatého mají nulový parciální tlak dusíku. Tak že parciální tlak 

dusíku v lázni je vyšší a může začít přechod dusíku do bubliny oxidu uhelnatého: 

    
       (17) 

Kde: 

    
  … parciální tlak dusíku v bublině CO, (Pa) 

        … rovnovážný parciální tlak dusíku v kovu podle Sivertsova zákona, (Pa) 

Během difuze dusíku do bubliny oxidu uhelnatého v objemu lázně je parciální tlak 

dusíku v bublině závislý na celkovém tlaku v bublině. Celkový tlak v bublině vypočítáme 

součtem tlaku vnějšího, ferostatického a kapilárního: 
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 (18) 

            (19) 

Kde: 

P … celkový tlak plynu v bublině, (Pa) 

pv … tlak plynu nad lázní, (Pa) 

pf … ferostatický tlak sloupce kovu nad bublinou, (Pa) 

pσ … kapilární tlak, (Pa) 

{N2} … obsah dusíku v bublině, (% hm.) 

   
 … parciální tlak dusíku nad kovovou lázní (Pa) 

Na sekundární metalurgii, kde se pro snižování obsahu dusíku využívají zařízení 

pracující za sníženého tlaku, je situace pro odstranění dusíku mnohem příznivější. Snižování 

tlaku na lázni má hned několik významů. Sníží se tím parciální tlak dusíku nad lázní a podle 

Sivertsova zákona, který je popsán v rovnici (10), je dáno, že obsah dusíku v lázni je roven 

rovnovážné konstantě a odmocnině parciálního tlaku dusíku. Odstraňování dusíku z lázně 

probíhá na rozhraní kov-plynná fáze. Tímto fázovým rozhraním může být povrch bubliny 

(oxidu uhelnatého nebo inertního plynu) v kovu nebo povrch kovové lázně nepokryté 

struskou.[8] Základní podmínku odplynění jsme si popsali v rovnici (17). Parciální tlak 

dusíku v atmosféře nad lázní musí být nižší než rovnovážný tlak dusíku v kovu. Pomocí 

rovnice (18) a Sivertsova zákona (14) můžeme určit odpovídající obsah dusíku v kovu: 

    
  

  
  

    

   
  

(20) 

Kde: 

fN … aktivitní koeficient dusíku v oceli (1) 

KN … rovnovážná konstanta rozpouštění dusíku (1) 

P … celkový tlak plynu v bublině, (Pa) 

{N2} … obsah dusíku v bublině, (% hm.) 

Rovnice (20) nám udává obsah dusíku, pokud odplynění ocelí probíhá během 

promíchávání lázně inertním plynem nebo během uhlíkového varu. Pokud odplynění probíhá 

na hladině kovu, odpadá nám kapilární a ferostatický tlak a rovnice změní tvar: 

    
  

  
   

    

   
  

(21) 

Kde: 

pv … tlak plynu nad lázní, (Pa) 

Podle rovnic (20) a (21) je patrné, že dosažitelný obsah dusíku ovlivňuje především 

parciální tlak dusíku nad lázní. U odplynění bublinami inertního plynu nebo oxidu uhelnatého 

hraje velkou roli také kapilární a ferostatický tlak, proto budou dosažitelné obsahu dusíku 

vyšší. Z toho důvodu většina dusíku bude odplyněna přes hladinu kovů. Dusík do bublin 



20 

 

ZWYRTEK J.Možnosti snižování obsahu dusíku v oceli v průběhu její rafinace na zařízení VOD. 

 Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

přechází lépe až během snížení ferostatického tlaku, což znamená u hladiny kovu.[10] 

Schéma odplynění pomocí inertního plynu je zobrazeno na Obr. 12.  

 
Obr. 12:  Schéma přechodu plynu (dusík, vodík) do bublin inertního plynu  

[12] 

 Vypočtené obsahy dusíku jsou vždy nižší než naměřené hodnoty, je to způsobeno 

především omezenou rychlostí odplynění. Mechanismus odplynění probíhá v několika 

krocích: 

- Difuze atomů dusíku na mezifázové rozhraní kov-plyn a jeho adsorpce na 

tomto rozhrání, [N]→[N]a  

- Asociace adsorbovaných atomů plynů na molekuly následované desorpcí 

molekul plynu z mezifázového rozhraní, 2[N]a→N2(g)  

- Difuze molekul plynu z mezifázového rozhraní do objemu plynu 

Pomocí experimentů a výsledků z praxe je dokázáno, že nejpomalejší části tohoto 

procesu je difuze plynu z kovu na rozhraní kov-plyn. Rychlost difuze dusíku v objemu kovu 

lze popsat kinetickou rovnicí: 

 
    

  
  

 

 
         ) (22) 

  
 

 
  (23) 

Kde: 

 
    

  
  … úbytek koncentrace dusíku v kovu v čase dτ, (hm%.s

-1
) 

β … součinitel přenosu hmoty, (m.s
-1

 ) 

D … difuzní součinitel plynu v kovu, (m
2
.s

-1
 ) 

δ … tloušťka difuzní vrstvy, (m) 

F … plocha povrchu mezifázového rozhraní kov-plyn, (m
2
) 

V … objem kovu, (m
3
) 

[N]-[N]a … koncentrační gradient rozpuštěného dusíku v kovu a adsorbovaného 

na mezifázovém rozhraní 
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Vzhledem k tomu, že difuze dusíku z povrchu kovu je mnohem rychlejší než difuze 

jeho atomů v kovu na rozhraní kov-plyn, odpovídá obsah adsorbovaného dusíku skoro stále 

parciálnímu tlaku dusíku v atmosféře. Intenzivním promícháváním lázně argonem nebo jiným 

inertním plynem snižujeme velikost difuzní vrstvy a tím pádem urychlujeme přechod dusíku 

z lázně.  

Rychlost snižování obsahu dusíku se s chemickým složením oceli příliš nemění, pokud 

rozpuštěné prvky v oceli příliš nemění viskozitu. Jistou výjimku tvoří silně povrchové aktivní 

prvky, jedná se především o síru a kyslík. Vyšší obsahy kyslíku nebo síry výrazně sníží 

rychlost přechodu dusíku na povrch kovu. Dusík je sice sám povrchově aktivní látkou, ale 

v přítomnosti silněji povrchově aktivních látek je z povrchu kovu vytěsňován zpátky do 

objemu kovů a dochází tak ke zmenšení aktivního povrchu. 
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2    TECHNOLOGIE VOD 

V česku nazývané také vakuvit, jinak označované jako zařízení VOD (vacuum oxygen 

decarburization). Tento pochod sekundární metalurgie využívá při vakuování ohřev v pánvi. 

Podstata spočívá v oduhličování tekuté oceli kyslíkem v pánvi, umístěné ve vakuovaném 

kesonu. Jedná se v podstatě o proces VD (Vacuum Degassing) doplněný tryskou na dmýchání 

kyslíku na hladinu kovu. Schéma pochodu VOD je znázorněno na Obr.13. Pochod VOD je 

výhodný zejména pro výrobu vysokolegovaných chromovaných a chromniklových ocelí 

s nízkým obsahem uhlíku.[3] 

 

 
Obr.13:  Schéma zařízení VOD  [13] 

Jedná se opět o duplexní pochod, který se používá hlavně v kombinaci s EOP. Během 

oxidace se udržuje tlak v kesonu 2 až 4 kPa. Při dmýchání kyslíku se nejprve oxiduje křemík, 

při současném zvyšování teploty lázně. Jakmile se jeho obsah sníží na cca 0,2 %, začíná se 

oxidovat i uhlík. Při tzv. kritickém obsahu uhlíku (0,04-0,1 %), kdy se výrazně snižuje 

rychlost oduhličovaní, se přestává dmýchat kyslík. Hodnota kritického obsahu uhlíku je 

závislá na teplotě, intenzitě dmýchání kyslíku, intenzitě promíchávání taveniny a tlaku 

v kesonu. Dalším snížením tlaku až pod 100 Pa, při současném dmýchání argonu, dochází 

vlivem vysoké aktivity kyslíku v lázni i ve strusce k další reakci kyslíku s uhlíkem. Tato 

závěrečná operace trvá zpravidla 5-15 minut. Tím je jednak dosaženo dalšího oduhličení až 

pod 0,01 %C a jednak dochází k dezoxidaci oceli. Po oxidaci kyslíkem se zvyšuje teplota 

lázně až na 1750°C. Uhlík v oceli během oxidace redukuje oxidy chromu, čímž se jednak 

zvyšuje čistota oceli, ale také i využití chromu z vsázky[4]. Během oxidace je možné také 

snížit obsah vodíku a dusíku až o 70 %. Taveninu je možné také odsířit, případně dolegovat. 

Při pochodu VOD je možno vyrobit ocel s obsahem síry nižším i než 0,002 %.[3] 

Snižování obsahu dusíku na zařízení VOD je dosahováno několika způsoby. Prvním 

z nich je přechod dusíku přes hladinu lázně. Tím, že je v kesonu snížený tlak je parciální tlak 

dusíku na lázni nízký, a tak podle Sivertsova zákona (10) přechází do atmosféry, aby dosáhl 

rovnovážného stavu. Během sníženého tlaku v kesonu probíhá znovu celkem výrazně 

uhlíková reakce (4). Tak jako tomu bylo u výroby oceli v zařízení EOP, i zde je tato reakce 
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důležitou pro snížení obsahu dusíku v lázni. Vzniklý produkt uhlíkové reakce, bublinky CO 

případně CO2, mají nulový parciální tlak dusíku. Dusík tedy přechází do bubliny, aby byla 

dosažena rovnováha podle Sivertsova zákona a odchází pryč z lázně. Poslední způsob, který 

funguje na stejném principu, je snižování obsahu dusíku pomocí foukání inertního plynu (ve 

většině případů je to argon). U tohoto způsobu ale můžeme regulovat průtok inertního plynu 

lázní. Inertní plyn je přiváděn dnem pánve, přes porézní tvárnici. Na Obr. 14 vidíme míru 

odstranění dusíku ve 185 t pánvi během vakuování na VOD. 

 
Obr. 14:  Míra odstranění dusíku ze 185 t pánve  [14] 

Na obrázku je vidět i obsah síry a kyslíku v lázni. Tyto dva prvky mají veliký vliv na 

schopnost odvádět dusík z lázně, jelikož mají vyšší povrchovou aktivitu než dusík. Především 

obsah síry je velice důležitý. Na Obr. 15 vidíme, jak obsah síry ovlivňuje snižování obsahu 

dusíku v lázni. 
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Obr. 15:  Vliv síry na snižování obsahu dusíku [14] 

Pro měření obsahu dusíku v lázni během vakuování na zařízení byl vynalezen systém 

s názvem Nitris [14]. Pro měření pomocí tohoto systému se do lázně zavede sonda, která měří 

parciální tlak dusíku obsažený v bublinách argonu. Jelikož objem argonu je znám dopočítá 

tento systém obsah dusíku v lázni pomocí Sivertsova zákona. Na podobném principu pracuje 

systém Hydris [14]. Tento systém na stanovení obsahu vodíku byl v článku probírán 

důsledněji a uváděná chyba toho systému byla     
  [14].  
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3    ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI 
SNIŽOVÁNÍ OBSAHU DUSÍKU V OCELI 

Tato část této práce se bude zabývat analyzováním novodobých poznatků ve snižování 

obsahu dusíku na zařízení VOD. Momentální kurz světové výroby oceli se zaměřuje více na 

legování pomocí dusíku, tedy na dopravu dusíku do lázně a vytvářením nitridů. A tak směr, 

kterým se vývoj ve výrobě ocelí s nízkým dusíkem vydal, je snížení obsahu dusíku ještě před 

výrobou. To se provádí především kvalitním výběrem vstupních surovin, tedy pokud se 

zaměříme na EOP, tak je tím myšlený kovový šrot, struskotvorné přísady a feroslitiny. Pokud 

se využívá například přímo redukované železo, (dále už jen DRI) tak i tady se směřuje, co 

k nejnižším vstupním hodnotám dusíku. Totéž platí i pro surové železo, které se sice u EOP 

nevyužívá v takové míře, ale u větších pecí bývá jednou ze vstupních surovin.  

3.1    Snižování obsahu dusíku pomocí nízkého obsahu dusíku ve 
vsázce 

Jak bylo zmíněno výše, je toto jedna z cest, jak vyrábět oceli s nízkým obsahem 

dusíku. V článku [15] se autoři zaměřili na výrobu ocelí s nízkým dusíkem. Z této práce bylo 

zjištěno, že dusík, který se v kovu nachází buď jako nitridy nebo se intersticionálně rozpouští, 

je nežádoucí produkt a jsou zvyšovány nároky na jeho obsah i v méně kvalitních ocelích. 

Obsah dusíku ovlivňuje hned několik faktorů, patří mezi ně teplota lázně, typ strusky 

(chemické složení, napěnění strusky), chemické složení lázně (některé prvky snižují 

rozpustnost dusíku v lázni, některé neovlivňují jeho rozpustnost a poslední skupina prvků 

zvyšuje rozpustnost dusíku) a atmosféra nad lázní (parciální tlak dusíku především). Důležité 

je dusík snižovat na všech výrobních agregátech a průběžně ho měřit. Dále upozorňují na 

neshodu mezi vypočítanou hodnotou rovnovážného obsahu dusíku a naměřenou hodnotou 

přímo v provozu. Výsledky se shodují jen při měření obsahu dusíku v surovém železe. 

Z tohoto závěru lze odvodit fakt, že obsah dusíku na odpichu z vysoké pece se řídí více 

termodynamickými podmínkami procesu a další výrobní postup zkresluje vypočtené hodnoty.  

Po výrobním procesu na primárním agregátu je snížený obsah uhlíku v lázni, ale 

zároveň je snížený i obsah dusíku. Způsobuje to především snížení obsahu dusíku uhlíkovým 

varem a odchodem bublinek CO. Pokud je uhlík v oceli vyšší tak podporuje nižší obsahy 

dusíku jak je vidět na Obr. 16. 

 
Obr. 16:  Závislost obsahu dusíku na obsahu uhlíku v  kovu [15] 
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Dále se práce zmiňuje, že i přes vytvoření dobrých podmínek pro snížení obsahu 

dusíku na primárních agregátech výroby, tak pod 25 ppm je to neproveditelné. Vysvětlení ale 

nebylo blíže specifikované. Hlavním nositelem dusíku do kovu zůstává kovový šrot a 

atmosféra, a pokud je třeba vyrobit ocele s nízkým obsahem dusíku, musí se zvolit správný 

technologický postup, pro který je důležité důkladně pochopit chemickou kinetiku a 

termodynamické jevy odplynění lázně. 

3.2    Odstranění vodíku, dusíku a síry z nástrojové oceli během 
zpracování na stanici VD 

Bylo provedeno mnoho studií zkoumající odstranění vodíku, dusíku a síry během 

rafinace v pánvi. Mnoho z nich se shoduje na tom, že probíhající reakce jsou prvního řádu. 

Z tohoto důvodu je kinetika a termodynamika odsíření a odstranění vodíku dobře zavedena. 

Kdežto u dusíku je tento problém komplikovanější. Informace dostupné v literatuře si 

navzájem odporují nebo se vzájemně vylučují, zatím co pro vodík a síru mají autoři jeden 

společný názor. Za účelem stanovení míry odstranění dusíku z lázně je potřeba se rozhodnout 

zda je reakce prvního nebo druhého řádu. Toto je hlavní otázka diskutovaná ve většině 

existující literatury. Diferenciální rovnice prvního řádu popisující míru rafinace dusíku z lázně 

může být zapsána takto [16]: 

     

  
  

   

 
              

(24) 

Kde: 

[%N] … Obsah dusíku v kovu (% hm.) 

k … Koeficient přenosu hmoty (m.s
-1

) 

ρ … Hustota oceli (kg.m
-3

) 

A … Plocha fázového rozhraní ocele a fáze rafinace (m
2
) 

M … Hmotnost oceli (kg) 

[%N]eq … Teoretická koncentrace dusíku v rovnováze s obsahem dusíku 

v rafinační fázi (% hm.) 

Kvůli vysokému obsahu síry v kovu je reakce odstranění dusíku brána jako reakce 

druhého řádu. Pokud je vysoký obsah síry a kyslíku v kovu proběhne reakce jak prvního tak i 

druhého řádu. Proto autoři[16] naznačují, že odstranění dusíku může být zapsáno takto: 

     

  
  

    

 
             

   
(25) 

Kde: 

k‘ … koeficient přestupu hmoty druhého řádu (m.s
-1

) 

Můžeme používat oba modely, předpovídající kontrolu přenosu hmoty (prvního řádu) 

a řízení chemické reakce (druhého řádu). Reakce prvního řádu probíhá v nízké koncentraci 

povrchově aktivního prvku a reakce druhého řádu probíhají při vysokých koncentracích 

povrchově aktivního prvku. To může být popsáno takto: 
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Pokud 

   
  

               
  

 
(26) 

Jedná se o reakci prvního řádu. 

Pokud 

   
  

               
  

 
(27) 

Jedná se o reakci druhého řádu 

Kde: 

kCR … koeficient chemické reakce (1) 

km … koeficient přenosu hmoty (1) 

[%N]i … mezifázová koncentrace dusíku (% hm.) 

[%N]eq … koncentrace dusíku v tavenině v rovnováze s dusíkem nad taveninou 

(% hm.) 

V ocelárně Uddeholms AB [16] ve Švédsku bylo prováděno měření za účelem 

experimentálního důkazu. Na výrobu ocele je zde používaná EOP s kapacitou 65 t. Jako 

vsázka se používá výhradně ocelový šrot (surové železo není k dispozici). Po roztavení a 

rafinaci se ocel odlije do pánve a převeze se na stanici LF. Zde se stáhne struska a začne se 

s dezoxidací pomocí hliníku a následně se naleguje. Dále se přidá 740 kg syntetické 

strusky[16] s cílem ochrany taveniny před atmosférou a odsíření během vakuování. Pomocí 

elektrod se roztaví struska na povrchu a lázeň se ohřeje na potřebnou teplotu. Po dobu tavení 

se lázeň míchá indukčním mícháním. Pokud je teplota odpovídající a struska je roztavená 

přesune se pánev na vakuovací stanici. Pro lepší odplynění se začne spodem přes porézní 

tvárnici foukat argon. Stále se lázeň míchá indukčně pro lepší tekutost oceli. Schéma procesu 

vidíme na Obr. 17: 
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Obr. 17:  Schéma výrobního procesu [16] 

Ocel, která byla studovaná v experimentu, měla chemické složení zobrazené v Tab. 4.  

Tab. 4:  Chemické složení oceli třídy H13 [16] 

Prvek % hm. 

C 0,39 

Si 1,0 

Mn 0,4 

Cr 5,3 

Mo 1,3 

V 0,9 

V první sérií byly odebrány vzorky 5 taveb. Pro ověření správnosti měření byly 

v druhé sérií rovněž odebrány vzorky 5 taveb. Dohromady tedy bylo zkoumáno 10 taveb. 

Během každého odběru vzorků byl odebrán vzorek ocele, vzorek strusky a také měřena 

teplota. Z každé tavby byly odebrány 2 vzorky, jeden před začátkem vakuování a druhý 

během vakuování v předem daný čas. Schéma kdy byly odebírány vzorky je vidět na Obr. 18: 
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Obr. 18:  Zobrazení časů odebíraní vzorků, 0 min znamená začátek 

vakuování [16] 

Zpracování vakuováním bylo považováno za spuštěné při dosáhnutí tlaku 4 mbar. 

Automatické odebírání vzorků a měření teploty zajišťuje odběr vzorků ze stejného místa v 

tavenině při každém odběru. Chemické složení odebíraných vzorků oceli a strusky je vidět v 

Tab. 5 a Tab. 6.  

Tab. 5:  Chemické složení odebraných vzorků oceli [16] 

 

 

Tab. 6:  Chemické složení odebraných vzorků strusky [16] 
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Obr. 19 ukazuje kinetiku odstranění dusíku jako funkci času vakuování. Rovnice 

prvního řádu byla použita pro výpočet odstranění dusíku, aby potvrdila, že odstranění dusíku 

je závislé v podstatě jen na difuzi dusíku v objemu. V obrázku jsou uvedeny i vypočítané 

hodnoty pomocí reakce druhého řádu, nicméně jak je vidět v obrázku není dosaženo žádného 

viditelného zlepšení. Kromě toho výsledné hodnoty R
2
 od přímky vypočtené z naměřených 

hodnot je téměř stejné jak u rovnice prvního řádu, tak u rovnice druhého řádu. Reakce 

odstranění dusíku je tedy dána reakcí prvního řády, kdy je obsah kyslíku a síry nižší než 80 

ppm [16]. Jelikož byla studovaná ocel před vakuováním dezoxidovaná hliníkem, je aktivita 

kyslíku v lázni během vakuování poměrně nízká. Přesněji je to méně než 4x10
-4

 ve 

standardním stavu za předpokladu, že se jedná o 1% roztok podle Beskowa.[16] To odpovídá 

maximálnímu teoretickému obsahu rozpuštěného kyslíku přibližně 40ppm. Obsah síry byl 

v těchto tavbách taky poměrně nízký a počáteční obsah síry se pohyboval kolem 0,0025 %, 

což odpovídá aktivitě síry asi 0,0028 (za předpokladu, že standardní stav je 1 % roztok)[16]. 

Z tohoto důvodu se dá říct, že odstranění dusíku se řídí reakcemi prvního řádu pro třídy oceli, 

které se shodují v rozumné míře s výsledky na Obr. 19. Za těchto specifických podmínek by 

se dalo říct, že postačí používat rovnice prvního řádu. Nicméně je důležité mít na paměti, že 

pro jiné chemické složení je nutné použít i reakce druhého řádu. Způsobuje to velký vliv 

kyslíku a síry na odstranění dusíku z taveniny.  

 
Obr. 19:  Kinetika odstranění dusíku použitím modelu reakcí prvního a 

druhého řádu [16] 

Na Obr. 20 je zobrazeno relativní snížení obsahu dusíku během procesu vakuování. 

Asi 50 % z původního obsahu dusíku bylo odstraněno v prvních 10 minutách vakuování u 

dané třídy oceli. Tyto výsledky jsou velmi podobné jako u odstranění vodíku z lázně. Kromě 

toho je z obrázku zřejmé, že po prvních 10 minutách vakuování je další snížení dusíku v lázni 

už zanedbatelné.  
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Obr. 20:  Relativní snížení obsahu dusíku v  průběhu vakuování [16] 

3.3    Kinetický model odstranění dusíku a oduhličení v procesu 
vakuového kyslíkového oduhličení pro feritické nerezové ocele 

Obsah uhlíku a dusíku ve feritických korozivzdorných ocelích musí být tak nízký, jak 

jen je to možné. Ultra čisté feritické korozivzdorné ocele vyžadují celkový obsah [C] + [N] 

menší než 150 ppm. Kawasaki Steel může produkovat ocel [C] + [N] < 100 ppm[17]. 

Odstranění dusíku a uhlíku se většinou provádí na zařízení VOD. Modelování procesu VOD 

je vhodné pro analýzu a kontrolu procesu. V tomto článku je popis studie nového kinetického 

modelu zařízení VOD se zaměřením na oduhličení a odstranění dusíku z feritické nerezové 

oceli. 

Proces oduhličení a odstranění dusíku může probíhat na rozhraních dvojího typu. 

První rozhraní, kde mohou probíhat reakce, je na povrchu lázně. Druhé rozhraní je na povrchu 

bublin v kovové lázni. Toto rozdělní vidíme i na Obr. 21. Tím získáme 4 reakční zóny, které 

byly v modelu zkoumány. První z nich je místo foukání kyslíku na hladinu lázně. Druhá zóna 

je povrch lázně, kde se ocel případně struska setkává s atmosférou v kesonu. Třetí zóna jsou 

bublinky proplouvající kovovou lázni. Poslední čtvrtá zóna je v místě, kde vyplouvají 

bublinky inertního plynu na povrch kovové lázně. Všechny výše popsané zóny jsou 

schematický znázorněny na Obr. 22. 

 
Obr. 21:  Rozdělení na reakce prvního a druhého typu během rafinace na 

VOD [17] 
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Obr. 22:  Schéma reakčních zón během rafinace na VOD [17] 

V první řadě by mělo být posuzováno, zda je reakce oduhličení nebo odstraňování 

dusíku v daný moment a v daném místě aktivní v závislosti na jejím termodynamickém stavu. 

Rychlost oduhličení nebo odstraňování dusíku určité reakční zóny může být pro první typ 

reakcí určena takto: 

           (28) 

Kde: 

     … Rychlost reakce (mol.s
-1

) 

SI … Reakční oblast zóny  

Nicméně, místní pórovitost a velikost bublin je třeba brát v úvahu pro reakce druhého 

typu, při výpočtu celkové reakční oblasti určité zóny. Rychlost reakce lze odhadnou pomocí 

následující diferenciální rovnice[17]: 

            
 

    
    

 

 

 

 
  (29) 

Kde: 

r … Poloměr aktuální polohy (m) 

h … Výška aktuální polohy (m) 

R … Poloměr reakční zóny (m) 
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H … Výška reakční zóny (m) 

χ … Místní pórovitost (1) 

rbub … Poloměr bubliny na aktuální pozici (m) 

Rychlost přenosu hmoty lze vyjádřit takto: 

     
          

   
   

    

  
 

(30) 

Kde: 

JI … Rychlost přenosu hmoty (mol.s
-1

.m
-2

) 

βI … Koeficient přenosu hmoty (m.s
-1

) 

[I] … Obsah prvku I v tavenině (% hm.) 

[I]* … Obsah prvku I na mezifázovém rozhraní (% hm.) 

ρL … Hustota roztavené oceli (kg.m
-3

) 

MI … Atomová hmotnost (mol) 

Jelikož reakce uhlíku a kyslíku může na rozhraní dosáhnout rovnováhy a sazby 

přenosu hmoty uhlíku a kyslíku jsou si rovny, můžeme odvodit rovnice: 

       (31) 

         
   

       
   (32) 

Obsahy uhlíku a kyslíku v rovnováze na rozhraní můžeme tedy vypočítat z rovnic (31) 

a (32). Nicméně, reakce dusíku není schopna dosáhnout rovnováhy na rozhraní kvůli 

negativnímu vlivu kyslíku a síry. Tyto faktory je tedy nutno zahrnou do rovnice, které získává 

tvar[17]: 

     
 

         
         

  
  
         

  
    

   
(33) 

      
    

 
      (34) 

     
     

 
        (35) 

     
    

 
       (36) 

Kde: 

Ka … Konstanta reakční rychlosti (mol.m
-2

.s
-1

.Pa
-1

) 

KO … Součinitel vlivu kyslíku na obsahu dusíku (1) 

KS … Součinitel vlivu síry na obsah dusíku (1) 

V laboratoři bylo uděláno několik pokusů pro ověření správnosti výpočtů modelu. 

Pokusy byly prováděny ve vakuové indukční peci o hmotnosti 300 kg pro lepší podmínky 

odstranění dusíku a oduhličení než jaké lze dosáhnout na zařízení VOD. Popisy vybraných 

testů jsou znázorněny v Tab. 7. 
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Tab. 7:  Popis vybraných testů [17] 

 

Obsah dusíku a uhlíku vypočteného pomocí modelu a hodnoty naměřené v testech 

vidíme na Obr. 23, Obr. 24 a Obr. 25. Popisky zobrazené v Obr. 23 následně platí i pro Obr. 

24 a Obr. 25. Vypočtené hodnoty se velice dobře shodují s těmi naměřenými. Výsledky se 

shodovaly i v dalších provedených zkouškách, tyto zkoušky však už v této práci publikované 

nebyly a autoři tento fakt jen zmiňují. 

 
Obr. 23:  Obsah dusíku a uhlíku během zkoušky VCD1  [17] 
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Obr. 24:  Obsah dusíku a uhlíku během zkoušky VCD2  [17] 

 
Obr. 25:  Obsad dusíku a uhlíku během zkoušky VOD1  [17] 

Pomoci popisovaného modelu byly popisovány jevy oduhličení a snižování dusíku na 

zařízení VOD o hmotnosti 120t ve Baosteel. Pochod VOD se skládá se 3 kroků, a to foukání 

kyslíku, vakuové oduhličení a vakuování oceli. Provozní a počáteční podmínky pro výpočet 

byly následující. Průtok kyslíku se pohybuje v rozmezí 25-30 Nm3.min
-1

, rychlost průtoku 

argonu během dmýchání kyslíku je 45 Nm
3
.h

-1
 a během vakuování je to 60 Nm

3
.h

-1
. Tlak 

v kesonu se během foukání kyslíku udržuje v rozmezí 3000-8000 Pa. Při přechodu na 

vakuování se tlak v kesonu sníží na hodnoty 100-400 Pa. Počáteční teplota ocele je 1873 K a 

složení dané oceli je zobrazeno v Tab. 8. 
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Tab. 8:  Chemické složení zkoumané oceli [17] 

Prvek % hm. 

C 0,25 

Cr 18 

N 0,015 

O 0,02 

Kritický obsah uhlíku pro ukončení dmýchání kyslíku byl stanoven na 0,03 % hm. Po 

ukončení vakuového oduhličení bylo do lázně přidáno 1370 kg ferosilicia a 100 kg hliníku, 

z důvodů zvýšení výtěžku chromu. Simulované výsledky ve složení a teplotě jsou uvedeny v 

Obr. 26 a Obr. 27. 

 
Obr. 26:  Simulace změny v chemickém složení během rafinace na zařízení 

VOD [17] 
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Obr. 27:  Simulace změny teploty během rafinace na zařízení VOD  [17] 

Příspěvek každé reakční zóny na rychlost snižování obsahu dusíku je znázorněna na 

Obr. 28. Snižování obsahu dusíku probíhá zároveň s oduhličováním lázně, proto že bubliny 

CO poskytují reakční plochu pro přechod dusíku z kovové lázně. 

 
Obr. 28:  Množství odstranění dusíku jednotlivými zónami. 1 – zóna foukání 

kyslíku, 2 – rozhraní struska – kov, 3 – bublinky proplouvající lázni, 4 – zóna, 

kde vyplouvají bublinky inertního plynu  [17] 

Dalším důvodem je snížený obsah kyslíku na povrchu bublinek CO, tím je oslaben 

jeho negativní vliv na schopnost přechodu dusíku z lázně. Z toho vyplývá, že čím více uhlíku 
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zoxiduje, tím více dusíku bude z lázně odstraněno. Všechny tyto analýzy byly založeny na 

výpočtu modelu a model by měl být ověřen skutečnou praxi. Pro tento účel byly do modelu 

zadaná tavby z 30 dnů a výsledky porovnány s výsledky z provozů. Vztah mezi vypočtenými 

hodnotami uhlíku a dusíku a těmi naměřenými přímo v provozu jsou zobrazeny na Obr. 29. 

 
Obr. 29:  Vypočtené hodnoty 30 taveb porovnané s  hodnotami naměřenými 

v provozu [17] 

Naměřené výsledky jsou v dobré shodě s těmi vypočítanými. I přes to ale je těžké věřit 

všem výsledkům, které model uvádí, jelikož nevíme, co přesně se děje v každém okamžiku 

rafinace na zařízení VOD. Dále je důležité pamatovat na to, že pokud chceme dosáhnout 

nízkého obsahu dusíku v oceli, je potřeba zabránit opětovnému přechodu dusíku do lázně.  
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla věnována možnostem snižování obsahu dusíku. 

Zaměřovala se především na snižování obsahu dusíku během výroby elektroocele a rafinace 

na zařízení VOD. Cílem této práce bylo zhodnotit nejnovější poznatky v oblasti této 

problematiky.  

V první částí této práce byly popsány pochody výroby ocele na zařízení EOP. Je zde 

popsán stručně celý výrobní proces od sázení až po odpich a popsané nejdůležitější aspekty 

výroby. Stručně popsány jsou i další zařízení sekundární metalurgie, které se využívají ke 

snižování obsahu dusíku v kovu. Dále se v této první části rozebírá přechod dusíku do lázně. 

Popsány jsou zde fyzikální zákony, jakými se přechod dusíku do lázně a z lázně řídí, obsahy 

dusíku ve vstupních surovinách, vliv jednotlivých legujících prvků na rozpustnost dusíku 

v kovu a především vliv množství uhlíku na rozpustnost dusíku. Na konci této první části je 

popsán mechanismus některých postupů na snižování obsahu dusíku, jako například 

argonování a vakuování.  

Druhá část této bakalářské práce se zaměřuje na zařízení VOD. Je zde popsáno a 

rozebráno z hlediska výhod i nevýhod oproti jiným zařízením podobného principu. Popsány 

jsou také výrobní kroky, možnosti hlubokého oduhličení a také velmi dobrého odsíření. 

Možnosti vyrábět vysokochromové ocele bez velké ztráty drahého legujícího prvku jakým je 

chrom.  

Poslední část práce obsahuje aktuální poznatky poznatky ze světové literatury v řešené 

problematice. 

1.  Pro obsah dusíku v oceli je velice důležitý obsah dusíku ve vstupních surovinách. 

To platí především pro kovonosnou vsázku, jelikož její podíl je největší. Ocelový 

šrot, použitý jako surovina pro výrobu oceli v zařízení EOP, by měl být dobře 

roztříděn a vybírán tak, aby byl obsah odpovídající vyráběné oceli. Nízký obsah 

dusíku by ale měly mít všechny vstupní suroviny, pokud chceme vyrábět ocel 

s velmi nízkým procentem dusíku.  

2. Pro optimalizaci výroby oceli s nízkým obsahem uhlíku je zapotřebí během celého 

výrobního procesu sledovat obsah dusíku v lázni a zamezit zvýšení jeho obsahu. 

Pro tyto účely je třeba snížit na co nejmenší míru kontakt lázně s atmosférou, buď 

pracováním pod ochanou atmosférou, nebo ve vakuu, nebo alespoň mít lázeň 

pokrytou ochranou struskou. 

Následně je v práci rozebíráno jaký vliv má obsah síry a kyslíku na možnosti 

odstranění dusíku z lázně. V práci je vysvětleno, jak tyto prvky ovlivňují, zda je reakce 

odstranění dusíku prvního nebo druhého řádu. Celá problematika je řešena na zařízení VD. 

Tedy především z pohledu vakuování. Ocel je před vakuováním již dezoxidovaná a 

nalegovaná. Bylo provedeno několik měření, kvůli zjištění zda odstranění dusíku z lázně je 

reakce prvního nebo druhého řadu. Po propočítání naměřených hodnot se dospělo k závěru: 

3.  Pro danou třídu oceli (a oceli podobného chemického složení) se snižování dusíku 

řídí výhradně reakcemi prvního řádu. Reakce druhé řádu, zde nevykazuje žádné 

zlepšení, a nemá tedy na odstranění dusíku skoro žádný vliv. Za následek to má 

nízká aktivita kyslíku i síry během rafinace na zařízení VD (ocel byla již 

dezoxidována jak bylo zmíněno výše a obsah síry byl také velmi nízký).  

4. Reakce odstranění dusíku je tedy dána reakcí prvního řádu, kdy je obsah kyslíku a 

síry nižší než 80 ppm. 
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5. Je důležité, ale mít na paměti, že pro jinou ocel může být situace zcela odlišná, 

vzhledem k vysokému vlivu chemického složení oceli, především kyslíku a síry.  

6. Více než 50 % dusíku bylo odstraněno již po 10 minutách vakuování, následné 

vakuování již nemělo na snížení obsahu dusíku takový vliv. 

Práce se taky zaměřuje na model kinetiky odstranění dusíku ze zařízení VOD. Model 

popisuje 4 oblasti, ve kterých probíhá odstranění dusíku. Jedná se o místo, kde se fouká kyslík 

na hladinu lázně, mezifázové rozhraní struska – kov, bublinky inertního plynu v lázni a jako 

poslední oblast místo, kde bublinky inertního plynu opouštějí lázeň. Sestavený model byl 

testován jak v laboratorních podmínkách tak i přímo v provozních podmínkách. Z daných 

výsledku se ukázala dobrá shoda mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami. Model také 

určil, která ze zmíněných oblastí se nejvyšším způsobem podílí na kinetice odstranění dusíku 

z lázně. 

7. Nejvyšší podíl na snižování obsahu dusíku v lázni má oblast foukání kyslíku na 

hladinu lázně. Je to způsobeno především vznikem velkého množství bublinek CO, 

tím tedy nového mezifázového rozhraní s nulovým parciálním tlakem dusíku. Dále 

práce zdůvodňuje tento jev nízkou aktivitou kyslíku kolem vzniklých bublinek 

CO, což snižuje negativní vliv kyslíku na přechod dusíku z lázně.  

8. Na snižování obsahu dusíku se velmi podílí i hladina lázně, vzhledem k velké 

reakční ploše a nízkému parciálnímu tlaku dusíku nad lázní (především pak po 

ukončení foukání kyslíku a snížení tlaku) vyhodnotil model tuto oblast jako oblast 

s druhým nejvyšším podílem odstranění dusíku 

9. Pro výrobu oceli s nízkým obsahem dusíku v oceli je potřeba zabránit opětovnému 

přechodu dusíku do lázně po ukončení vakuování. 
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PŘÍLOHY: 

Tab. 9:  Rozpustnost dusíku v soustavě Fe-C-N při teplotě 1873 K a tlaku 0,3 atm [11] 

Teplota (K) PN2 (atm) % hm. C  % hm. N % hm. O 

1873 0,3 

0 0,0242 0,0016 

0,20 0,0237 0,0014 

0,41 0,0225 0,0013 

0,58 0,0215 0,0018 

0,76 0,0209 0,0015 

0,91 0,0197 0,0009 

1,43 0,0167 0,0011 

1,99 0,0146 0,0010 

2,53 0,0121 0,0019 

3,09 0,0102 0,0009 

3,62 0,0084 0,0006 

4,14 0,0068 0,0006 

4,63 0,0053 0,0016 

5,19 0,0038 0,0013 
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Tab. 10  Rozpustnost dusíku v soustavě Fe-C-N při teplotě 1873 K a tlaku 0,8 atm [11] 

Teplota (K) PN2 (atm) % hm. C  % hm. N % hm. O 

1873 0,8 

0 0,0400 0,0016 

0,19 0,0386 0,0020 

0,38 0,0371 0,0016 

0,55 0,0356 0,0012 

0,72 0,0342 0,0013 

0,93 0,0327 0,0014 

1,43 0,0287 0,0010 

1,98 0,0242 0,0016 

2,49 0,0207 0,0013 

3,00 0,0172 0,0012 

3,47 0,0140 0,0006 

3,91 0,0115 0,0002 

4,54 0,0091 0,0004 

4,90 0,0071 0,0004 
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Tab. 11  Rozpustnost dusíku v soustavě Fe-C-N při teplotě 1823 K a 1773 K [11] 

Teplota (K) PN2 (atm) % hm. C  % hm. N % hm. O 

1823 0,8 

0 0,0396 0,0017 

0,23 0,0384 0,0012 

0,42 0,0369 0,005 

0,62 0,0354 0,0004 

0,80 0,0337 0,0009 

1,02 0,0320 0,0012 

1,53 0,0277 0,0010 

2,05 0,0238 0,0005 

2,53 0,0204 0,0013 

3,13 0,0167 0,0008 

3,55 0,0141 0,0002 

4,08 0,0110 0,0004 

4,61 0,0089 0,0002 

5,15 0,0065 0,0003 

1773 0,8 

1,14 0,0303 0,0015 

1,61 0,0266 0,0017 

2,11 0,0230 0,0008 

2,60 0,0194 0,0012 

3,06 0,0161 0,0007 

3,56 0,0136 0,0004 

4,02 0,0109 0,0012 

4,49 0,0089 0,0009 

4,95 0,0070 0,0002 

 


