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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je výroba oceli v elektrické indukční peci (EIP). V první 

části se zaměřuji na historii vzniku indukční pece, tavící agregáty a jejich technologické 

procesy. V následujících kapitolách jsou popsány zpracování a výroba v elektrické indukční 

peci kelímkové, problémy a způsob výroby ve vysokolegované austenitické oceli, historie 

vzniku podniku VUHŽ a výroba oceli v elektrických indukčních pecích ve světě. Poslední 

kapitola je zaměřena na EIP ITEP 1 ve VUHŽ, její vlastnosti, výrobní technologii a návrh na 

změnu technologie dezoxidování ve VUHŽ. 
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Abstract 

The object of this bachelor thesis is the production of steel in electric induction 

furnace (EIF). The first part focuses on the history of induction furnaces, melting units and 

their technological processes. The following chapters describe the processing and production 

in crucible electric induction furnace , and modes of production of high-alloy austenitic steels, 

the history of the company VUHŽ and production of steel in electric induction furnaces in the 

world. The last chapter focuses on the EIF ITEP 1 in VUHŽ, its properties, production 

technology and the proposed change technology desoxidation in VUHŽ. 
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ÚVOD 

Elektrické indukční pece (EIP) se používají v malých a středně velkých slévárnách. 

Technologie výroby oceli a litiny v EIP je známa už od konce 19. století. V praxi se však 

začala používat až na začátku 20. století s rozmachem hutního průmyslu v Anglii, Německu a 

především v Rakousku – Uhersku. Investice, které byly pumpovány do tohoto odvětví se 

nejvíce projevily na Ostravsku, Frýdecko – Místecku a Třinecku. V těchto oblastech vyrůstaly 

nejvýznamnější podniky, které později své výrobky vyvážely do celého světa. Nejznámější 

jsou NHKG Ostrava - dnes ArcelorMittal Ostrava, Walcherova huť – dnes Třinecké železárny 

a Válcovny plechu Frýdek – Místek – v současné době patří do skupiny ArcelorMittal. 

Výroba v elektrických indukčních pecích je nenáročná, ekonomicky výhodná a 

flexibilní. Obrovskou výhodou elektrické indukční peci je, jakákoliv změna vsázky za 

pochodu tavení, rychlá homogenizace taveniny a intenzivní míchání lázně. V elektrických 

indukčních pecích se vyrábí nelegovaná ocel, nízkolegovaná ocel, ale i vysokolegované oceli 

a speciální oceli. Jako příklad uvedu pancíř, či oceli používané pro kosmické účely. 

Technologie výroby v EIP jsou již zastaralé, proto by české podniky měly více investovat své 

prostředky do modernizace těchto agregátů a především automatizace, protože v mnoha 

českých podnicích jsou tyto agregáty zastaralé a materiál se musí sázet do pece ručně. To 

vyžaduje velkou fyzickou námahu jak pro taviče, tak pomocného taviče. Ruční manipulace 

také ztěžuje přesné provádění na přesnost stále náročnější technologické operace související 

se stále se zvyšujícími požadavky odběratelů. 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit, vysvětlit a ukázat výrobu v elektrických 

indukčních pecích a popsat středofrekvenční elektrickou indukční pec ITEP 1 ve VUHŽ. 
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1 CHARAKTERISTIKA VÝROBY OCELI V INDUKČNÍCH 

PECÍCH 

Většina technologií vedení taveb v elektrické indukční peci (EIP) se svou podstatou 

blíží redukční přetavbě v elektrické obloukové peci (EOP), je však omezen průběh oxidačních 

pochodů. Kovová vsázka je tvořena dle charakteru vyráběných ocelí buď odpadem 

legovaným či nelegovaným nebo feroslitinami. Ocelový odpad je zpravidla přizpůsoben 

kelímku pece a to ve formě tyčí nebo bloků. Strusky, které se tvoří během tavení plní krycí 

funkci a omezují průnik dusíku, vodíku a kyslíku do tvořící se lázně. Po ohřevu vsázky je 

prováděna přísada dezoxidovadel a legur pro korekci složení zhomogenizované lázně, 

kontrolu teploty a odpich. 

Výhody indukčních pecí 

 Kov se při tavení nenauhličuje, takže lze přetavovat vratný, vysokolegovaný 

odpad s velmi nízkým obsahem uhlíku a nízkým obsahem plynů. 

 Přesná regulace teploty lázně 

 Nízký propal legujících prvků 

 Intenzivní míchání lázně – výhodně pro odstranění vměstkům, tepelnou a 

chemickou homogenitu 

 Možnost vést tavby v inertní atmosféře nebo ve vakuu 

Nevýhody indukčních pecí 

 Nízká teplota strusky (ohřívá se a taví od kovu) 

 S tím spojený horší průběh reakcí mezi kovem a struskou 

 Při kyselé vyzdívce (suracit na bázi křemence a kyseliny borité) nelze odsířit 

ani odfosfořit (kyselá struska) 

1.1  Slévárenství a technologie 

Slévárny jak v České republice, tak po celém světě dodávají své odlitky pro 

automobilový, strojírenský a stavební průmysl.  Především se vyrábějí strojní odlitky a hutní 

odlitky.  Mezi strojní odlitky patří polotovary pro strojírenskou výrobu, podobně jako 
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výkovky, výlisky či svařence. Hutní odlitky jsou povětšinou odlitky určené pro jiné hutní 

úseky a to např. kokily, struskové pánve, válce aj.  

Slévárny v Evropě 

Výroba odlitků ve slévárnách na evropské úrovni je na třetím místě u odlitků ze slitin 

železa a druhé ve výrobě neželezných kovů. Díky zavádění nových inovací je úroveň 

evropských sléváren stabilní či mírně rostoucí.  Především se daří slévárnám s nižším počtem 

zaměstnanců s širokým výrobním programem a výrobou malosériových zakázek.  Pokud však 

chtějí evropské slévárny uspět v celosvětovém měřítku, zaměřují se složité odlitky s vysokou 

přesností a specifickými požadavky na kvalitu. Od roku 2007 je na sedmém místě v Evropě 

Česká republika s produkcí okolo 450 tisíc tun odlitků. V nových podmínkách si vybudovalo 

rychle renomé s heslem: „Vyrábět rychle a kvalitně“. [1] 

Rozdělení sléváren  

Slévárny můžeme rozdělit dle druhu odlévaného materiálu, velikosti odlitků, 

sériovosti či technologie výroby odlitků a roční produkce.  

Podle metalurgických zařízení 

Rozdělujeme slévárny, kde převládají pro tavení litin kuplovny a indukční pece pro 

výrobu oceli.  Pro ocelové odlitky je zásadní výroby v elektrické obloukové peci.  Pro výrobu 

oceli i neželezných kovů se používá elektrické indukční pec, hlavně typu kelímková, 

kanálková a odporová [1] 

Podle odvětví  

Slévárny pro automobilky - vyrábějí se zde drobné odlitky, vysoce mechanizovaná 

výroba a velkosériová výroba-např.: panty pro dveře aut, litá kola. 

Slévárny pro strojírenství a stavebnictví - výroba středně těžkých odlitků, sériová 

výroba a střední stupeň mechanizace.  

Slévárny pro energetiku - výroba velmi těžkých odlitků, malosériová výroba a nízký 

stupeň mechanizace.  

Pro lékařské přístroje, letecký průmysl a elektrotechniku se vyrábí odlitky lehké a 

přesné.  
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Slévárny s nízkým stupněm mechanizace: Převládá zde podíl ruční práce, formy se 

pěchují ručně a ručně se připravují formovací směsi.  V těchto slévárnách existují jen jeřáby, 

ruční vozíky a licí pánve.  

Slévárny se středním stupněm mechanizace: při výrobě se nejvíce používá kolových 

mísičů, formovacích strojů, brusek.  Roční produkce těchto sléváren povětšinou nepřesáhla 

5000 t za rok. Formovny a jaderny jsou vybaveny mezioperačními manipulátory, jako jsou 

vozíčkové dopravníky, válečkové tratě, kolejové tratě. 

Automatizované slévárny 

Jejich výroba se zaměřuje hlavně na automobilový průmysl.  V tomto typu sléváren je 

výroba zásadně ovlivněna výpočetní technikou. Používá se zde systém CIM-Computer 

integrated manufacturing (Integrovaná počítačová výroba) a dalších flexibilních výrobních 

systémů anebo jejich jednotlivých modulů, díky kterým může slévárna rychle reagovat na 

poptávku trhů. Formovací linky a centrum pro výrobu jader pracují na úrovni nejvyšší 

automatizace. [1] 

1.2 Historie elektrické indukční pece a typy tavících agregátů 

Vývoj elektrické indukční pece začal prakticky u Michaela Faradaye.  Faraday objevil 

princip elektromagnetické indukce. Teprve až v roce 1890 Edward Allen Colby si nechal 

patentovat svou první indukční pec pro tavení kovů.  První praktické použití se uskutečnilo na 

území Švédska v roce 1900 ve městě Gysinge, poblíž Stockholmu, pec byla podobná peci od 

E. A. Colbyho, měla však primární cívku.  V roce 1907 se v USA poblíž města Philadelphia 

vyrobila první ocel v elektrické indukční peci typu E. A. Colby.  První třífázovou indukční 

pec sestrojil a postavil R. Rodenhauser v Německu. Původní návrh byl koncipován pro 

jednofázový proud, ale tento typ se dal použít i pro dvoufázový a třífázový proud. Okolo roku 

1970 byly zkonstruovány nové typy pecí, které dokázaly využít přes 90% elektrického proudu 

pro tavení v peci. Tyto pece jsou schopny vyrobit v malých slévárnách v České republice 1t 

oceli za směnu. V asijských zemích, kde se staví obrovské elektrické pece, jsou schopni 

vyrobit i 60 t oceli za směnu s výkonností 1000kWh / t. [10] 

V Československu, potažmo v České republice má slévárenství hlubokou tradici.  

První slévárny se začaly stavět na Severní Moravě v okolí Ostravy, Frýdku-Místku a Třince.  

V Třinci byla postavena tzv. Walcherova huť, ta v roce 1975 produkovala na 104 459 tun 

odlitků.  Dalšími významnými slévárnami jsou VÚHŽ ve Frýdku-Místku a slévárna 

Štěpánov, která vznikla přibližně v roce 1739. Sléváren v Československu postupně 
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přibývalo, jelikož se nemohly soustředit pouze na komerční odlitky, ale začaly spolupracovat 

i s hutními závody jako jsou např. Válcovny plechu Frýdek-Místek, Rourovny v Ostravě a 

jiné podniky. V dnešní době musí být slévárny vysoce flexibilní, vysoce automatizované a 

mechanizované.   V České republice, ale není o tento způsob výroby zájem, jelikož je zde 

dostatek levné pracovní síly, takže firmy nechtějí přistoupit na úplnou automatizaci.   

1.3 Tavící agregáty 

1.3.1 Elektrická indukční pec kanálková 

Kanálková pec má na sloupku jádra nasunutou indukční cívku a ta je napájena 

proudem nízké frekvence 50Hz. Kanálek obepínaný cívkou je vyplněn tekutým kovem(při 

zahájení tavby pevným kovovým prstencem) a ten tvoří závit vinutí nakrátko(tzv.  sekundární 

vinutí).  Indukovaná elektromotorická síla tlačí kovem kanálku proud a ten vyvíjí Joulovými 

ztrátami teplo a velmi intenzívně ohřívá kov v kanálku. Teplo z roztaveného kovu se pak 

dostává jeho prouděním a vířením do taveniny v peci.   

K elektrickým indukčním pecím patří i kelímkové indukční pece. Tímto typem pece se 

budu zabývat v dalších kapitolách.   

1.3.2 Elektrická oblouková pec 

Elektrické obloukové pece se ve slévárnách používají výhradně pro tavení oceli, 

výjimečně se však mohou použít i pro tavení litiny, vyžadují ale nauhličení tavby, zajišťují 

taveninu s vysokou teplotou, i když jsou použity přerušovaně.  Zpravidla dosahují až 80% 

tepelné účinnosti.  Elektrická oblouková pec je připojena na síť 22kV a pecní transformátor 

transformuje přibližně 100-220 V elektrické energie. Tavba v elektrické obloukové peci je 

založena na přenosu tepla z obloukového výboje, jenž vznikne termoelektrickou emisí 

elektrod do vsázky pece v místě vzájemného dotyku elektrod nebo v místě dotyku elektrod se 

vsázkou a ta se vlivem silného elektrického oblouku rozžhaví. V praxi se používají elektrické 

obloukové pece s přímým obloukem a nevodivou nístějí a třemi elektrodami a kovová vsázka 

se ohřívá elektrickým obloukem, který je tvořen třífázovým elektrickým střídavým proudem 

mezi těmito třemi elektrodami.  

Vsázka v peci působí jako nulový vodič, pec se odpichuje nakloněním a tavenina 

vyteče přes žlab. Pracovními dvířky se stahuje struska a odebírají se vzorky taveniny před 

odpichem. Vyzdívka pece může být kyselá např.  Si-Al nebo zásaditá na bázi MgO.  
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Kyselá vyzdívka se používá pro tavení odpadu s nízkým obsahem S či P. Pro 

odstranění P a S se použije Ca. Vápno a vápenec, ale napadá kyselou vyzdívku, proto je ho 

potřeba přidávat opatrně. Zásaditá vyzdívka dovoluje použít všechny druhy ocelového odpadu 

a užívá se taky pro výrobu vysoce legovaných a manganových ocelí. Elektrody u elektrických 

obloukových pecí jsou vyrobeny z grafitu a spotřebují se během provozu oxidací, těkavostí a 

lámáním. Spotřeba elektrod je velice kontrolována, jelikož jejich nadměrná spotřeba je pro 

slévárnu velká finanční zátěž, činí asi 3-10 kg/t natavené oceli.  
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2 ELEKTRICKÉ INDUKČNÍ PECE KELÍMKOVÉ 

ZPRACOVÁNÍ A VÝROBNOST OCELI VE SVĚTĚ 

2.1 Konstrukce kelímkových pecí 

Plášť je z ocelového plechu. Mezi plášť pece a cívku se vkládá stínicí člen. Nejčastěji 

jsou to svazky transformátorových plechů pevně přišroubované k vnitřní stěně pláště.  

Mezi svazky plechů a cívkou je vrstva izolační látky. Stínění je nutné, protože 

indukční cívka je uvnitř pláště a magnetické pole vznikající vně cívky by zůstalo 

nezužitkováno. Vlivem magnetického pole by se indukovaly v ocelovém plášti elektrické 

vířivé proudy. Jejich průchodem by se plášť ohříval současně se vsázkou v kelímku. Indukční 

cívka obepíná kelímek po celé jeho výšce. Je stočena do spirály z Cu trubky kruhového nebo 

obdélníkového průřezu. Chladí se směsí voda – glykol. Víko pece musí být těsné s ohledem 

na tepelné ztráty a vývin prachu během výrobního cyklu. Je nejčastěji hydraulicky výklopné, 

zhotoveno z ocelového plechu a vyzděno (vydusáno) žárovzdornou hmotou. Víko tvoří část 

odsávacího zákrytu. [1] 

2.2 Kelímek pece 

Kelímek indukční kelímkové pece se zhotovuje dusáním nebo vibrací na šablonu. 

Dusací hmota je buď suchá, nebo vlhká s minimálním obsahem vody. Při tavení běžných 

(nelegovaných) ocelí a litin je kelímek z Si hmoty, při tavení slitin neželezných kovů na bázi 

Al-Si a pro tavení legovaných ocelí a litin (legovaných Mn, Ti, Co apod. ) z Mg-Ca hmoty. 

Tloušťka stěny v kelímku je podle velikosti pece od 60 do 150 mm a tloušťka dna kelímku je 

od 100 do 300 mm. Mezi kelímek a cívku se jako ochrana proti protečení tekutého kovu na 

cívku (při eventuálním prasknutí kelímku) dává vrstva izolantu. Klade se důraz na životnost. 

Proto se pracovní část vyzdívky vany, popřípadě i vyzdívka víka a induktoru dusají z vysoce 

jakostních hmot hlinitých, korundových s vysokým obsahem Al2O3. [2] 

 

Indukční kelímkové pece se používají pro tavení eventuálně udržování, ale nemohou 

být použity pro rafinaci. Odtud plyne, že ve slévárně oceli musí být indukční pec zavezena 

pouze ocelovým vratem. Kelímkové indukční pece pracují dávkově. Mohou být navrženy pro 

provoz tak, že při jakékoliv frekvenci od 50 Hz (nízká čí síťová frekvence) do 10 kHz (vysoká 

frekvence). V závislosti na instalovaném výkonu a praxi tavení může teplená účinnost 

převyšovat 80%. Obvykle je mezi 60 a 70%. Vezmeme-li do úvahy generování elektrického 
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výkonu, výsledkem je 10 – 20 %, což je však dost nízké ve srovnání s ostatními typy pecí.  

Indukční ohřev tekutého kovu způsobuje míchací efekt, a jak už bylo řečeno, čím nižší 

frekvence primárního proudu, tím intenzivnější je míchání. Frekvence provozu také ovlivňuje 

penetraci proudu. Dále platí, že čím vyšší frekvence, tím je nižší hloubka průniku viz tabulka. 

A to má vliv na minimální velikost kusů vsázky a na velikost pece. Pece s frekvencí 50 Hz 

nejsou použitelné při kapacitách pod 750 kg. Při 10 kHz mohou být ohřáté kusy vsázky menší 

než 10 mm v průměru. [2, 12] 

2.3 Nízkofrekvenční kelímková pec 

Jestliže se kuplovny hodí pro velkosériovou výrobu a mají obrovské tavící výkony, 

k výrobě slitin se hodí právě nízkofrekvenční kelímkové elektrické pece. Jejich indukční 

cívka je převážně zapojena do sítě a využívá se střídavý elektrický proud přes kompenzaci a 

symetrizaci a pecní transformátor.  

Pro zamezení pohybu lázně v nízkofrekvenční kelímkové peci se při stoupajícím 

výkonu taví tak, že se nesmí překročit maximální hustota výkonu 350 kW/t. Tohle výrazné 

omezení vede k dlouhotrvajícím tavbám a to velice ovlivňuje chod a výkon agregátu. 

Vsazeného materiálu v kelímkové peci je asi 3 - 5 násobek proti hloubce vniku a toto je 

opatření pro správně nastavený přenos energie. V praxi musí být vsazen do nízkofrekvenční 

kelímkové pece kovový blok, takzvaný rozjezdový blok při prvním studeném rozjezdu. V 

trvalém provozu se pece musí vždy provozovat se zbytkem kovu, až následně se může 

pracovat se schválenou energetickou absorpcí. Toto opatření vede ke zkrácení dob tavení. 

Závěrem lze říci, že všechna tato opatření a optimalizační procesy vedou k neflexibilní 

výrobě, přičemž nízkofrekvenční kelímkové pece se na konci taveb musí plně vyprázdnit a 

propláchnout. Až po tomto následuje další studený rozjezd za pomocí bloku. Před odstavením 

na konci pracovního týdne se musí nízkofrekvenční kelímková pec nechat jet naprázdno. Poté 

se přistupuje k opravám a celý výrobní proces se opakuje. [1] 

 

2.4 Středofrekvenční kelímková pec 

Vývoj pecí na síťovou frekvenci a zejména středofrekvenční tavení zapříčinil rozmach 

indukčního tavení v posledních letech. Zdůraznily se rozdíly mezi nízkofrekvenčním tavením 

a středofrekvenční technologií. Provoz středofrekvenčních pecí s nejvyšším měrným 

výkonem vede ke značné hlukové emisi. Příčinou je elektromagnetické pole cívky. Vyvolává 

axiální a radiální síly pulsující dvojnásobnou frekvencí proudu, které rozkmitávají primární 
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cívku. Aby hluk zůstal na přijatelné hladině (pod 85 dB), musí být cívka radiálně a axiálně 

upnuta. Vedle toho je třeba zabránit vytváření hluku v tělese pece. Cívka proto je axiálně 

upnuta shora a zdola betonovými prstenci. Konstrukce umožňuje působit na cívku horním 

prstencem regulovatelným tlakem. V radiálním směru je cívka stabilizována svazkem 

transformátorových plechů zapřených do tuhého tělesa pece. Svazek má vlastní tlumení a 

zároveň vysokou vlastní frekvenci. [1,3] 

Mezi speciální konstrukce patří provedení se širokým kelímkem. Má o 20-30% větší 

průměr a proporcionálně sníženou hloubku kelímku. Výhodou je možnost zavážení 

rozměrnějšího vratného materiálu eventuálně lepší odpařování ZN z vsázky (pokovených 

plechů), aby se magnetické emise co nejvíce snížily (pod 10-4 T/1000 Hz měřeno ve 

vzdálenosti 1m), má pec menších rozměrů do 4t ocelový plášť přikryt magnetickým jhem. [4] 

2.5 Rozpustnost dusíku ve vysokolegovaných austenitických korozivzdorných ocelích v 

průběhu tavení 

Množství dusíku [13,14], který je obsažen v této oceli ovlivňuje její vlastnosti. Ve 

vysokolegované oceli Cr a Ni dosahuje množství dusíku maximální účinek. Dalšími prvky, 

které se studovaly, jsou Mo a Mn. Experimentální obsahy dusíku jsou použity pro výrobu v 

elektrických indukčních pecích.  

Vysokolegované austenitické nerezové oceli se často používají v dnešní moderní 

technologii, jejich výhodou jsou univerzální použití a mechanické a antikorozní vlastnosti. 

Skládají se z legur jako jsou chrom 19 – 28 % a niklu 17 – 24%. Dále obsahují molybden 2 – 

8 % a dusík 0,15 – 0,5 %.  

Austenitické oceli byly určeny pro nízko pevnostní oceli. S novou technologií 

legování dusíkem získaly tyto oceli výjimečné vlastnosti, jako jsou pevnost, houževnatost a 

korozivzdornost. Abychom tyto oceli nazývali vysokolegované austenitické oceli, musí mít 

zpravidla obsah dusíku nad 0,08%. Dusík se dostává do oceli pod tlakem 10 MPa a v oceli, 

která má 20% Cr, 15% Mn se absorbuje okolo 3% dusíku, ale například pro slitinu  Cr-Ni je 

při stejném tlaku 10 MPa potřeba dodat jen 1% dusíku. [13] 

Rozpustnost dusíku se zvyšuje s rostoucím obsahem Cr, Mn a Mo v tekuté oceli a 

snižuje se se zvýšeným obsahem Ni, C, Si, Cu. Dusík se v austenitu rozpouští poměrně 

snadno a jeho rozpustnost v austenitu se mění a kolísá dle procesních technologií. 

Technologie vhánění dusíku do oceli se používá v malém množství i ve VUHŽ, avšak 

množství dusíku se musí neustále hlídat a pokud se překročí daná hranice, dusík způsobuje 
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velmi vážné vady, například stárnutí oceli. Při zkoušce těchto šesti slitin se v EIP při 1600°C 

vhodil do roztaveného kovu FeCrN. Roztavený kov byl dezoxidován a při udržovací teplotě 

1550°C se nalil do forem. Odlitek byl po vylití odvezen do žíhací pánve kde dle normy 

ASTM A743 zůstal v peci 3 hodiny při teplotě 1250°C a poté byl schlazen ve vodní lázni.  

Následně byly zhotoveny vzorky definovaného chemického složení (tab.1) pro určení 

mikrostruktury, tyto vzorky byly namáčeny do roztoku 10% kyseliny šťavelové a pozorování 

struktury se provedlo na elektronovém mikroskopu. 

Tabulka č. 1 Legující prvky ve slitinách 1 – 6 [14] 

 

Shrnutí 

Zkoušením v praxi bylo zjištěno, že při 1600°C s přídavkem Si a Ni do roztaveného 

kovu rozpustnost dusíku klesá. Se zaměřením na Cr, bylo zjištěno, že rozpustnost dusíku 

v roztavené oceli se výrazně zvyšuje s nárůstem obsahu Cr v tavenině, ale jen do výše 15% 

hmotnosti. Pokud bude překročen 15% obsah Cr, rozpustnost dusíku v roztavené oceli se 

začne výrazně snižovat. [13,14] 

 

 

 

 

 

 

Obsah legujících prvků 

 C Si Mn S P Cr Ni Mo Cu N Al Ti 

Slitina 

1 
0,027 0,67 0,55 0,01 0,03 20,19 18,7 6,21 0,38 0,16 0,012 0,022 

Slitina 

2 
0,028 0,8 0,58 0,006 0,002 20,3 17,5 7,55 0,40 0,24 0,015 0,021 

Slitina 

3 
0,029 1,3 0,67 0,005 0,01 21,16 18,4 7,98 0,42 0,28 0,012 0,02 

Slitina 

4 
0,03 0,6 1,2 0,002 0,001 19,59 17,3 7,9 0,42 0,36 0,01 0,025 

Slitina 

5 
0,029 0,63 1,8 0,003 0,002 19,88 15,3 8,01 0,31 0,40 0,013 0,02 

Slitina 

6 
0,022 0,55 2,6 0,003 0,002 20,2 16,8 7,8 0,31 0,44 0,01 0,022 
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Zhodnocení výsledku působení dusíku u zkoumaných slitin před a po přidání FeCrN 

Tabulka č.2 znázorňuje použití již zmíněného FeCrN a zvýšení obsahu dusíku. 

Tabulka. č. 2 Chemické složení oceli před a po působení dusíku [14] 

 

Do taveniny v elektrické indukční peci se sázel materiál se složením Fe-Si → Fe-Mn 

→ Ni → Mo → Cr → dusičnan Fe-Cr. 

 

Struktura 

Jak již bylo řečeno, všech šest slitin bylo žíháno po dobu tří hodin při 1250°C. Poté co 

se zchladí ve vodní lázni, vzniká austenitická struktura bez sekundárních fází, jako jsou 

karbidy či nitridy a intermetalických sloučenin. Slitiny 2 a 3 vykazují značné množství γ-fází, 

takže obsahují o 15 – 20% více austenitické složky než ostatní slitiny. Slitina 1 má nejméně γ-

fází a obsahuje jen 2 – 5% austenitické složky. Fáze γ a σ vznikly kvůli působení vyššího 

množství Cr a Mo v tavenině a také nízkému obsahu dusíku. Slitina 2 a slitina 3 vykazují 

nízkou mez pevnosti, tažnosti a houževnatosti oproti ostatním slitinám. Je to z důvodu 

legujících prvků Cr a Mo, ty způsobují u hranic zrn austenitu celkový pokles houževnatosti. 
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Obr. č. 1 Struktura zkoušených ocelí [14] 

Závěr 

Obrázek č. 2 Lomy z tahové zkoušky [14] 

Byl zkoumán obsah dusíku vháněného do elektrické indukční pece za pomocí FeCrN 

[13,14]. Obsah dusíku v oceli se může zvýšit přidáním většího množství Mn a Mo a snížením 

množství Ni a Cr. Při vysokých hodnotách Mn a Mo v oceli, je potřeba dodat do EIP alespoň 

7% FeCrN, abychom docílili 0,42% obsahu dusíku v oceli. Obsah dusíku v oceli dále může 

být navýšen, pokud přidáme do oceli FeCrN a zároveň zvýšíme teplotu o 100°C na 1560°C. 

Jak již bylo řečeno výše, s rostoucím obsahem prvků Ni a Cr v oceli dusík ztrácí na svém 

 

 

 

 

 

 

Struktura slitin 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

Fotografie z tahové zkoušky 

 

Slitina 1 – lom tvárný 

 

Slitina 2 – lom křehký 
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významu. Slitiny, které mají vyšší obsah dusíku, jsou výrazně pevnější a neztrácejí tažnost 

oproti slitinám. Tento jev je přičítán austenitickému zrnu ve struktuře kovu.  

U chromových feritických ocelí s minimálním obsahem 12 až 16 % Cr, způsobuje 

obsah 0,1 až 0,15 % N nárůst podílu austenitu ve struktuře a ocel se stává tvárnější a má větší 

odolnost vůči mezi krystalické korozi. [13,14] 

 

2.6 Produkce oceli v elektrických indukčních pecích 

Tabulka č. 3 Produkce oceli v EIP v Evropě [14] 

 

Produkce oceli vyrobené v EIP byla na vrcholu v roce 2008. Se začátkem hospodářské 

krize nastal útlum výroby. Nejmarkantnější rozdíl jde vidět v Německu, Itálii a Španělsku.  

Tento trend pokračuje až do roku 2012. V Německu a Itálii, tento pokles není tak viditelný, 

avšak v České republice je pokles výroby v elektrických indukčních pecích znatelný.  

Nejlepší celková výrobnost v celé České republice byla v roce 2007 tj. 662 tisíc t, klesla až na 

371 tisíc t oceli. Za pokles výrobnosti v ČR může nedostatek inovačních technologií a 

modernizace způsobu výroby v elektrických indukční ch pecích. [14] 

Dalším problémem je nízká spolupráce českých podniků v tomto odvětví a orientace 

na evropské trhy. České podniky by měly více riskovat a zkusit své kvalitní výrobky prodávat 

i na východních a asijských trzích.  
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Problém však v brzké době nastane v modernizaci těchto výrobních agregátů. Pokud 

nebudou podniky investovat do modernizačních a inovačních technologií, nebudou 

konkurenceschopné a i z evropských trhů je může vytlačit Čína. [14] 

3 ZPŮSOB VÝROBY OCELI V ELEKTRICKÉ INDUKČNÍ 

PECI VE VUHŽ 

Akciová společnost VÚHŽ a. s. Dobrá vznikla 30. dubna 1992 ze státního podniku 

Výzkumný ústav hutnictví železa s. p., původně založeného 1. dubna 1948 tehdejším 

ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem v Praze.  

V průběhu roku 1992 byla privatizována kuponovou metodou.  V prvních letech své činnosti 

se ústav zabýval především výzkumem technologií ocelářských pochodů tváření, tepelného 

zpracování oceli a materiálovým výzkumem.  Později se oblast výzkumu rozšířila o úpravu 

rud a vysokopecní vsázky (1957), bylo vybudováno radioizotopické pracoviště (1958), byla 

zřízena pracoviště vědeckotechnických informací (1960), oborové normalizační středisko 

(1962) a mimopecní zpracování oceli a poloprovozy na Karlštejně (1964).  Od roku 1972 sídlí 

VÚHŽ v nově vybudovaném areálu v Dobré u Frýdku-Místku.  Pobočka v Praze se v roce 

1977 přemístila na Karlštejn.  V roce 1981 byla k VÚHŽ přičleněna účelová organizace pro 

výchovu a vzdělávání pracovníků hutí - Hutnický institut v Ostravě.  Areál v Dobré byl 

vybudován jako resortní výzkumné a vývojové pracoviště hutí, vybavené potřebnými 

laboratořemi, dílnami a hutními poloprovozy.  Kromě toho bylo vybudováno také pracoviště 

pro vývoj a výrobu prototypových zařízení pro hutní průmysl, automatizaci a měření v hutích 

a výrobu malosériové měřicí a automatizační techniky.  Od roku 2007 je společnost VÚHŽ a. 

s. dceřinou společností Třineckých železáren a. s. [9] 

3.1 Současný stav 

VÚHŽ a. s. působí v současnosti v několika oborech.  Produktové portfolio je 

zaměřeno především na projekci a malosériovou výrobu měřicí, regulační a automatizační 

techniky, malosériovou výrobu za tepla válcovaných profilů (zejména pro automobilový 

průmysl), projekci a výrobu zařízení pro sekundární metalurgii oceli a litiny, odstředivé lití 

válců a jiných odlitků pro hutě, strojírenství, energetiku a potravinářský průmysl, výrobu a 

opracování nástrojů a forem a jejich povlakování metodou CVD, PA CVD, vývoj, výzkum, 

zkušebnictví, expertizy a poradenství pro průmysl.  VÚHŽ a. s. exportuje cca 50%  
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své výroby.  Odbytišti jsou kromě České republiky země jako Německo, Itálie, 

Francie, Polsko, Slovensko, Saudská Arábie, Indie, Čína, Rusko, Ukrajina, JAR. [9] 

3.2 Vybavení provozu slévárny VÚHŽ a. s.  

Stávající provoz slévárny je vybaven sedmi licími stroji, na kterých je možno vyrábět 

odlitky až do průměru 1100 mm. Maximální hmotnost odlitku je 2000 kg.  Kov je 

připravován na elektrických středofrekvenčních indukčních tavicích pecích o jmenovitých 

objemech kelímku 500 kg (2 x), 1000 kg (1 x) 100 kg (1 x) a 40 kg (1x).  Pro tepelné 

zpracování odlitků slouží tři vozové žíhací pece o kapacitě 2500 a 2x3000 kg.  

Výrobní plocha haly slévárny je 1080 m2, kryté skladovací prostory 324 a 60 m2.  

Kromě těchto prostor využívá slévárna také venkovní skladovací prostory.  Kanceláře a šatny 

zaujímají celkovou plochu 185 m
2
. [11] 

3.3 Elektrické indukční pece středofrekvenční ve VUHŽ 

Tavírna slévárny ve VUHŽ je vybavena středofrekvenčními elektrickými indukčními 

pecemi a mají kapacitu kelímku od hmotnosti 40 až po 1000 kg.  

EIP 2x500 kg INTOL 

VUHŽ má dvě elektrické indukční pece s kapacitou kelímku 500 kg, tyto pece se 

využívají jednak pro tavení oceli a také pro tavení šedé litiny. Obě dvě pece jsou vyzděny 

neutrální výduskou vyrobenou na bázi Al2O3 a každá tato pec je opatřena difuzérem pro 

dmýchání argonu.  

EIP 100kg 

Tato pec se nejvíce používá pro tavení litiny anebo barevných kovů.  Jen velmi 

ojediněle se tato pec s kapacitou kelímku 100 kg používá k tavení oceli pro trubky o malých 

hmotnostech a z tohoto důvodu je pec vyzděna neutrální výduskou, na kterou se používá 

Al2O3.  

EIP 40 kg 

Tato elektrická indukční pec je určena výhradně pro tavení litiny. Pec je vyzděna levnější 

kyselou výduskou vyrobenou na bázi SiO2.  

ELEKTRICKÁ INDUKČNÍ PEC STŘEDOFREKVENČNÍ ITEP 1 (1000KG) 

Indukční pec tvoří frekvenční transformátor. Hlavní částí tohoto transformátoru je 

primární cívka s velkým počtem závitů a železným jádrem z tenkých transformátorových 
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plechů. Další, sekundární cívka s jedním závitem je tvořena roztaveným kovem. Primární 

cívka se napájí ze zdroje generátoru. Kolem této cívky se vytváří magnetické pole a toto pole 

indukuje ve vsázce (v sekundárním závitu) vířiví proudy o velmi vysoké intenzitě a tyto 

proudy procházejí po povrchu a jsou různě orientovány a vzájemně se ruší a tím dochází 

k vývinu obrovského množství tepla. Induktor, což je tedy primární cívka a je měděná, je 

zhotovena z trubky obdélníkového nebo oválného průřezu. Tato cívka zajišťuje soustředění 

magnetických siločár v kovové vsázce. Jak již bylo řečeno výše do onoho induktoru se přivádí 

proud a současně chladící voda, zdrojem proudu jsou generátory o různé frekvenci v tom 

případě se jedná o středofrekvenční indukční pec hladina frekvencí u těchto typů pecí je 

v rozmezí od 500 do 8000Hz. V našem případě se jedná o frekvence od 0, 3 do 0, 6kHz. [11] 

 

 

 

  

Obr. 3 – kroužek spojený nakrátko, 2 – 

vodou chlazený prstenec, 3 – tavenina, 4 – 

ocelová kostra, 5 – betonový prstenec, 6 – 

kopulovitá hladina taveniny, 7 – pohyb 

taveniny, 8 – kelímek, 9 – induktor, 10 – 

svazek plechů 

 

Obr. 3 Elektrická indukční pec kelímková. [11] 

 

3.4 Výhody použití elektrických indukčních pecí středofrekvenčních 

 Přímá přeměna elektrické energie v teplo v kovové vsázce, čímž je dosaženo 

vysoké účinnosti a malých tepelných ztrát.  

 Pohyb lázně souvisící s indukčním přívodem elektrické energie způsobuje 

intenzivní promíchávání lázně, homogenizaci taveniny.  

 Snadné dosažení žádané teploty taveniny a možnost jejího udržování na teplotě.  

 Prakticky neomezená možnost úpravy základního chemického složení taveniny i 

legování.  
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 Možnost tavení méně jakostních surovin nevhodných pro tavení v kuplovně 

(ocelové plechy volně sypané litinové třísky, ocelové špony apod.).  

 Malý propal jednotlivých prvků vsázky.  

3.5 Konstrukce a popis pece Středofrekvenční ITEP 1 (1000kg) 

3.5.1 Stojan pece 

Stojan pece je robustní konstrukcí a je svařen převážně z „U“ profilů. V klidném stavu 

se stojan opírá svým zadním konce o dřevěnou podložku na konzoli stojanu. Stojan zachytává 

všechny síly, které působí v klidu i p při kinematickém pohybu v průběhu vyklápění pece. Na 

podlahu pecní kobky nepůsobí žádné jiné síly, než váha plné nebo prázdné pece. [8] 

Hydraulický systém vyklápěcí pece tvoří hydraulické válce. Tyto válce jsou umístěny 

po stranách vlastní pece a podporují vyklápění pece.  

3.5.2 Konstrukce pece 

V případě VUHŽ je pec uložena na konstrukci tvořenou z profilu „U“. Pec slouží pro 

tepelné zpracování železných materiálů, tavení, předehřívání a udržování teploty. 

Nejdůležitější součástkou je indukční cívka, která je vyrobena z dutého profilu elektrovodní 

mědi a touto cívkou protéká voda. Pec je tvořena ocelovým válcovým pláštěm a do něj se tedy 

cívka umisťuje. Do válcové dutiny cívky, ve které se taví kov je přímo dusán žáruvzdorný 

kelímek. Žáruvzdornou vymazávací hmotou se vymazává prostor mezi výduskou a cívkou a 

mezi tuto vrstvu a výdusku se lepí izolační papír KOMBI-fólie má tloušťku přibližně 5 mm a 

tato fólie vrstvy odděluje. V tomto případě víko pece neexistuje a část mezi vsázkou a 

okolním pracovním prostředím je odděleno jednoduchou, rychle oddělitelnou ucpávkou. 

3.5.3 Dusání (pěchování) kelímku 

Tento proces se provádí pomocí ocelových plechových šablon, tyto šablony se při 

tavbě roztaví. Nejdříve se pěchuje dno, na toto dno se musí ustavit vystředěná a zatížená 

šablona. Následně se provede dusání po vrstvách a to v rozmezí 30-50 mm a při sintrování je 

se musí dodržet předpisů a požadavků dodavatelů vyzdívek.  

Abychom zabezpečili správný chod pece a předešli případným haváriím či explozím, 

musí se použít kontrola průniku taveniny na cívku pece při protavení této pece. K tomu slouží 

kontrolní diody na panelu řízení výroby, aby se mohl použit, musí pro tento panel být 

zaručeno vodivé spojení mezi taveninou a kostrou pece. Mezi vodou chlazenými kabely je 

provedeno připojení elektrické energie. [8] 



18 

ŠULEŘ Š. Současné způsoby výroby v elektrických indukčních pecích 

VŠB – TUO OSTRAVA, FMMI 2014 

 

 

3.5.4 Základní technické údaje 

 Maximální příkon pece-800kW 

 Frekvence 0, 3-0, 6 kHz 

 Napětí 2400V 

 Tavící výkon 1 t 

 Měrná spotřeba 1t/h+- 10%(při výkonu 800kW) 

 Jmenovitá teplota- 1600°C(dle použité výdusky) 

 Cívka-počet závitů 22 

 Chlazení cívky-dvojkruhové 

 Množství vody-8 m
3
/h 

 Maximální tlak-0, 6Mpa 

 Maximální vstupní teplota 40°C 

 Chladicí systém pece 

Chladicí systém pece je konstruovaný tak, aby na chlazení cívky byla použita 

předehřátá voda z měniče a kondenzátorové baterie, z důvodu možného rosení (studená 

chladící voda). Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit přívodní chladící vodu-sekundární 

chladící okruh centrální chladící stanice o parametrech – teplota chladící vody min. 18°C a 

max.  28°C a pracovní přetlak do 6 bar maximálně. Voda v tomto chladicím systému má 

v reálném prostředí při výrobě okolo 30°C. V tomto uzavřeném chladícím systém musí být 

měkká, demineralizovaná a neměla by obsahovat kyseliny, také aktivní chlor, dále sirovodík a 

neměla by mít příliš velký přebytek kyseliny uhličité. Pokud je voda v chladicím systému 

příliš studená, tak tato voda způsobuje kondenzaci vzduchu, to znamená, že se tím orosí pecní 

cívky. Orosením pecních cívek může dojít k probití či havárii na peci. Pokud je v chladicím 

systému moc vody nebo je tato cirkulující voda příliš teplá, vytváří takzvané parní polštářky a 

tím dochází k přehřátí cívky. Tímto přehřátím, může nastat rovněž havárie. [8,11] 
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3.5.5 Vyzdívka pece 

Vyzdívka pece Středofrekvenční ITEP 1 (1000kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože se VUHŽ zabývá ve své slévárně jak výrobou litiny, tak oceli jsou všechny 

pece i tato pec na 1000kg vyzděny dusací hmotou vyrobenou na bázi Al2O3, které je 80-85% a 

MgO, té je 15-20%. Tyto výdusky dodávají VUHŽ firmy Capital Refractories (Coral CXL),  

Vesuvius (Kellundite),  EKW (Inox) a Lungmuss (Vedorit). Vyjímku však tvoří EIP 40, která 

je vyzděna kyselou dusací hmotou na bázi SIO2, od firmy EKW (Siverit 98PT). [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řez elektrickou 

indukční pecí ITEP 1 

1000 kg 

 

 

 

 

Obrázek č.4 Řez EIP 

[11] 
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Vyzdívka se musí pravidelně kontrolovat a to při každém konci tavební kampaně. 

Pečlivě se musí sledovat vnitřní prostory pece, tedy její vnitřní rozměry. Na ovládacím panelu 

je umístěn nákres pece, ten slouží k tomuto sledování, kdykoliv si jej může vyžádat tavič 

z archívu metalurga. Pokud se tloušťka výdusky pece blíží ke kritické hranici, za tuto hranici 

lze považovat plochu o hodnotě méně než 5 cm, provede se na pokyn mistra vybourání tohoto 

agregátu. Tuto činnost mohou provádět jen zvlášť poučení pracovníci a ti musí znát dokonale 

konstrukci příslušné pece a musí mít s touto činností již předešlé zkušenosti. 

 Dále se musí dbát na zvýšenou opatrnost při bourání pece, jelikož se pracuje se 

sbíječkou a mohlo by tím pádem dojít k poškození cívky této pece. [11] 

3.6 Vsázka do EIP  

V případě nových výrobků je nutno spočítat hmotnost odlitku s ohledem na přídavky 

pro vnější a vnitřní povrch respektive přední/zadní čelo.  Správný výpočet vsázky je tudíž 

prvotním základem pro odlití zdravého odlitku a dodržení zásad bezpečnosti práce.  

Tavič na začátku směny dle VKL vyhledá příslušný správný vsázkový příkaz, podle 

kterého naváží jednotlivé suroviny. Jestliže předepsaný vsázkový příkaz není k dispozici, tak 

požádá mistra nebo pracovníka provádějícího dozor o poskytnutí nového. Pokud některé 

suroviny nejsou k dispozici anebo tavba vyžaduje zvláštní režim (týká se to zejména u taveb, 

kde přecházíme na jedné peci z litiny na ocel, z oceli na litinu, z chromové oceli na MV 

ROMILL apod.), tak se řídí pokyny nadřízeného. [11] 

Materiál se váží na plošinových vahách, tyto váhy mají digitální displej a je proto 

nutné je pozorně sledovat, tímto se zajistí správné navážení vsázky. Pokud nastane porucha či 

pochybnost o funkčnosti používaných vážicích zařízení ze strany taviče, musí tento pracovník 

okamžitě informovat své nadřízené spolupracovníky. Pokud taviči nevyhovuje kusovost 

surovin, měl by se poradit s mistrem nebo s metalurgem jak změnit svůj postup při sázení a 

vážení surovin. Největší problém vzniká při vážení špon nebo při vážení příliš tenkých 

odstřižků, při něm dochází k vysokému propalu. A proto se zpravidla do pece dosazuje tohoto 

materiálu více. Pokud se v peci začnou tvořit housky surového železa, musí je tavič začít co 

nejdříve rozbíjet na malé kousky. [11] 

Abychom měli čistý, zdravý odlitek bez vměstků a rozpuštěných plynů, měla by se 

sázet čistá vsázka. Pod tímto pojmem si lze představit taková vsázka, která je zbavena rzi, 

barev, oleje a dalších nečistot, ale také například i vlhkosti.  
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Ta nejvíce ovlivňuje materiál ve formě špon či odstřižků, které jse špatně skladovány. 

Do těchto špon se zpravidla dostává vlhkost ze špatně skladovaných kontejnerů, ale i 

především z chladící emulze při obrábění odlitků. Pokud jsou kontejnery skladovány na 

otevřeném prostoru, jsou vystaveny nepřízni počasí, špony by se měly skladovat v hale či 

v zastřešeném prostoru. Tím snížíme podíl vlhkosti a zabráníme vniku nečistot do špon. Dále 

by měl tavič brát zřetel na technologický odpad, ten často rezavý a mohou se v něm 

vyskytnout i kusy litiny, neidentifikovatelné kusy, zbytky barev a olejů, dřevo i plasty.  

Na tento technologický odpad se musí brát velký ohled a musí se pozorně sledovat, 

jednotlivé nečistoty výrazně ovlivňují konečné chemické složení oceli. [11] 

Metalurg má od všech vsázkových surovin k dispozici chemická složení. Díky tomu 

může provádět výpočty daných vsázek. Materiál, jenž není ve vsázkovém příkazu, se nesmí 

používat. Pokud má tavič podezření na některé suroviny a ten neodpovídá materiálovému 

příkazu, musí neprodleně informovat mistra nebo metalurga, do tavby se nesmí dostat již 

zmiňovaný technologický odpad s barvou a oleji a jinými neidentifikovatelnými předměty. 

Zvláštní pozornost si vyžaduje automatová ocel, ta je vyrobena s vysokým obsahem síry pro 

zpracování a obrábění ve strojírenském průmyslu. Tato ocel se nesmí v žádném případě dostat 

do jakékoliv tavby. [11] 

Dozor nebo mistr musí zajistit, aby všechny suroviny byly po celou dobu tavby 

dostupné, pokud se přidávají surová železa s tzv. dědičnými vlastnostmi, například mají sklon 

k zákalce a musí se upravovat dle hodnot tvrdosti, tyto hodnoty zpravidla kolísají. Úprava se 

provádí snížením množství dodávaného materiálu či úpravou chemického složení odlitku.  

3.7 Sázecí mechanismus 

Materiál na vsázku se dováží v kontejnerech a taviči si suroviny musí připravit před 

každou tavbou. Tyto suroviny jsou transportovány po zvážení na vážících zařízeních pomocí 

jeřábu až k elektrické indukční peci. Zde se vyklopí a pracovník je naháže do pece. [11] 

3.8 Příprava na tavbu 

Pokud tavič objeví v průběhu tavby vadu ne cívce, musí se cívka ihned vyměnit, 

tomuto zákroku se říká středění cívky. Tento proces je zajištěn středícími trámky, které jsou 

vyrobeny z pertinaxu. Středící trámky jsou dotlačovány šrouby až na kostru pece. Trámky se 

především musí dobře utáhnout, aby dosedly správně na kostru pece při usazení nové cívky. 

Dále se musí dbát na souosost pláště pece a cívky.  
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Pravidelně by se mělo co půl roku zkontrolovat dotažení šroubů. Trámky z pertinaxu 

jsou na dosedací ploše opatřeny 5 mm pružným izolačním papírem. Je to například Sibral, 

který je podlepen Mikanitem.  

Než začne další tavba, musí se zaškolený pracovník přesvědčit o stavu pece. Pracovník 

musí zkontrolovat stav pece, vyčistit kelímek nebo opraví poškozený límec a také 

zkontrolovat cirkulaci vody v chladicím systému. Práce taviče spočívá v celkové manipulaci 

s pecí, dále plnění kelímku předepsanou vsázkou a následně odpichem kovu. Tavič musí 

během celého tavícího procesu sledovat stav kelímku, límce pece a výtokové trubice. Pokud 

se tyto límce a výrokové trubice poškodí, musí se neprodleně opravit.  

Při vlastním plnění kelímku je důležité optimální plnění kelímku, které je indikované 

měřicím přístrojem „PŘIZPŮSOBENÍ“ na řídícím pultě obsluhy. Optimální plnění je 

indikováno číslicí 1 ve středu stupnice. Při novém dusání kelímku je třeba zkontrolovat stav 

izolace cívky. Pokud není oprava možná nebo pokud je poškozený vodič cívky (zkratem, 

zatečený kovem, pneumatickým kladivem při dusání a podobně.) je nutné cívku vyměnit 

(provede elektrická údržba nebo servisní firma). Veškeré tyto závady na peci se musí ihned 

hlásit příslušné údržbě. [11] 

3.9 Bezpečnost provozu 

 Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při provozu pece především 

 výdusce kelímku-dodržovat technologii pěchování a sušení předepsanou výrobce 

 kontrolovat opotřebení kelímku po každé tavbě 

 zabránit tepelným šokům-prudké ohřátí nebo ochlazení výdusky 

 zabránit poškození cívky při bourání nebo pěchování kelímku 

 zavážet pec tak aby nedošlo k poškození výdusky 

 nezavážet mokrý, zkorodovaný nebo zaolejovaný materiál, když už je v kelímku 

roztavený materiál 

 dbát, aby v závěru tavení nedošlo při zavážení k zamrznutí povrchové vrstvy 

 při protavení kelímku ihned vypnout napájení pece a pokud možno ihned taveninu 

vylít.  
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 Pokud by došlo k zamrznutí pece z důvodu delšího výpadku elektrické energie a pec 

nešlo vylít, nesmí se ztuhlá tavenina opět elektricky roztavovat, ale pec se musí 

vybourat.[11] 

Dále se musí dbát při provozu pece na to: 

 aby nenastala exploze kovu nevhodným šaržováním - vyloučit sázení silně korozních a 

vlhkých materiálů 

 nesmí se pokračovat v tavbě, když „zamrzne“ hladina kovu, hladina se musí 

mechanicky prorazit, aby nenastal přetlak plynu mezi tekutou taveninou a zamrzlým 

povrchem- za toto poučení zodpovídá metalurg provozu.  

 aby nenastal zkrat cívky na kostru. Zkrat může nastat provlhnutím vyzdívky (převážně 

dna pece) následkem trhlin vodiče cívky a průnikem chladící vody. Při nové vyzdívce 

se musí neizolovaný vodič upevněný na kostru pece vysunout do pracovního prostoru 

tak, aby roztavený kov byl tímto vodičem v kontaktu.  

 aby nedošlo k úrazu při vyklápění pece, obsluha si musí dát pozor i při sklápění pece 

Při provozu tavícího zařízení je zakázáno: 

 přeplňovat pec taveninou nad dovolenou výšku hladiny, kterou udává výrobce 

 přehřívat taveninu nad jmenovitou teplotu, kterou udává výrobce výdusky 

 roztavovat vsázku, která v peci už ztuhla 

 vést tavbu v poškozeném nebo opotřebovaném kelímku pece 

 dozoru je zakázáno používat poškozené ochranné prostředky a pomůcky.  

 pokud je vypnuta kontrola protavení při zapnutém elektrickém napájení pece, tak je 

zakázáno manipulovat se tekutou i tuhou vsázkou pece. [11] 

3.10 Proces tavení v elektrické indukční peci Středofrekvenční ITEP 1 (1000kg) 

Nejdříve se musí elektrická indukční pec vyčistit a to tak, že tavič odstraní zbytku 

strusky, ty které jsou zachyceny na výlevce. Pec musí být pro nadcházející tavbu čistá. Tavič 

tyto zbytky nesmí ponechat v peci, nýbrž pomocí speciální škrabky je odstraní a stáhne do 

připravené palety i se struskou, pec musí být samozřejmě nakloněná. Dále se musí 

zkontrolovat stav vyzdívky. Tavič nesmí také zapomenout na kontrolu stavu vyzdívky.  
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Hlavně u těch pecí, které jsou již delší dobu v provozu a mají tak za sebou velký počet 

taveb se musí věnovat maximální pozornost rozměrům pece. Pokud se tavič domnívá nebo má 

jakékoliv pochybnosti o stavu, musí pec přeměřit a to nejprve největší vnitřní průměr pece a 

poté se tyto výsledky měření porovnají s výkresem elektrické indukční pece, který je 

k dispozici na plošině pecí s hodnotami na výkrese. Také se nesmí zapomenout na opravení 

výlevky, případných prasklin či děr ve výdusce před započetím tavení. Pokud přecházíme 

v procesu tavení z jednoho materiálu na druhý, příkladem může být z oceli na litinu či z litiny 

na ocel, z chromové oceli na MV ROMILL a další, musí se tavič řídit pokyny nadřízeného. 

Všeobecná pravidla pro tyto tavby jsou taková, že se musí dokonale vyčistit pec, aby v ní 

nezůstal materiál, který by mohl negativně ovlivnit další tavbu. Proto musí brát hlavní 

metalurg v potaz tyto již výše uvedené skutečnosti a nasadit speciální druh vsázky. Uložení a 

rozložení vsázky má významný podíl na dobu tavby a na vlastnosti nataveného materiálu. Do 

pece musí tavič jednotlivé suroviny nasadit tak, aby byl vnitřní prostor pece co nejméně 

vyplněn vznikajícími neefektivními vzduchovými kapsami a efektivnost elektrické 

magnetické indukce byla co největší. Jako největší problém se jeví uložení špon, tyto špony 

jsou velmi lehké a pokud se nevhodně uloží, tak se tím výrazně prodlužuje doba tavby. V 

praxi se osvědčilo uložení špon na dno elektrické indukční pece a následně se stlačují 

ocelovým odpadem z vsázky.  

Načasování tavby je další specifickým a velmi důležitým parametrem, ovlivňuje 

především kvalitu taveného materiálu. S předákem nebo mistrem se musí tavič dohodnout a 

musí se snažit, aby byla tavenina v peci co nejkratší dobu. Toto pravidlo je zásadní a 

ovlivňuje mnoho věcí, vyplývá z toho, že čím bude tavenina kratší dobu v peci, tím se 

spotřebuje méně elektrické energie a tím také současně dochází k menšímu naplynění kovu, 

dále opotřebení pece, propalu prvků a tím i ovlivnění chemického složení tavby.  

Ideálně by měl tavič odebírat vzorky pro kvantometrickou analýzu už tehdy, kdy se 

pomocník s předákem snaží skládat již připravenou kokilu. Během procesu tavení se musí 

celá vsázka do pece dosazovat průběžně, jelikož se všechen obsah do pece nevejde. 

Pracovníci si musí především dávat pozor na dosazování vlhkých a rezavých materiálů, při 

kterém hrozí nebezpečí rozstřiku, požáru či popálení pracovníků. Pokud pracovník nedbá 

těchto pokynů a dosadí do tekutého kovu vlhký kus materiálu, dojde v elektrické indukční 

peci k chemické reakci a při této reakci se voda rozloží na kyslík a vysoce výbušný vodík. 

Dozor při tavbě se musí dát pozor na závěr tavícího procesu, kdy na hladině kovu v poslední 

fázi tavení může dojít k takzvanému „mostu“.  
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Je to uzavření hladiny kovu v peci a tímto se může významně poškodit pec nebo může 

dojít k výbuchu, požáru a následnému poranění či usmrcení dozoru či vylití tekutého kovu do 

okolního prostoru. Zamezením tohoto „mostu“ může tavič předejít tak, že co nejrychleji tento 

most odstraní a to vytvořením otvoru do zamrzlé hladiny. Tímto otvorem odejdou 

nahromaděné plyny, které by mohly dle stavové rovnice plynů, zvýšené teplotě a tlaku 

uniknout a způsobí havárii popsanou již výše. 

Dalším a to velmi významným faktorem, jenž může ovlivnit průběh tavby je správné 

načasování pro odběr vzorků. Tento odběr se nesmí provést příliš brzo, hlavně proto, že 

zejména prvky s vysokou afinitou ke kyslíku vyhoří a to během udržování taveniny v peci do 

momentu odpichu. Nebezpečí hrozí především u nízkolegovaných ocelí. Teplota taveniny pro 

odběr pro kvantometrický rozbor je velmi důležitá a nesmí být příliš nízká, jelikož hrozí 

nebezpečí, že některé legury s vysokou teplotou tavení nejsou ještě dokonale rozpuštěny a tím 

zkreslí naměřené výsledky Cr a Mo. Pro odběr vzorků si musíme zvolit teplotu. Tato teplota 

je zpravidla cca 60 – 70°C pod odpichovou teplotou pro ocel a 100 – 120°C pod odpichovou 

teplotu pro litinu. V praxi to tedy je ± 1340°C pro litiny a ± 1640°C pro ocelové odlitky. 

Vzorky taveniny se nabírají speciální naběračkou, která je vyrobena z materiálu SIBRAL, 

tento materiál zaručuje pomalé chladnutí nabraného vzorku. Před každým dalším nabráním 

nového vzorku je nutné naběračku několikrát propláchnout, aby se odstranily zbytky starého 

materiálu, tento materiál se často přilepí na povrch naběračky. 

Pomocí těchto naměřených hodnost se provádí dolegování nataveného kovu. Obvykle 

se provede na střední hodnotu předepsaného rozmezí daného chemického prvku. Ale existují 

také výjimky, kdy metalurg na základě svých odborných znalostí a praxe s určitým typem 

materiálu nebo pokud má zákazník zvláštní požadavky (např. MVV Ø230 se zvýšenou 

tvrdostí) se určí, zda se budeme u jednotlivých prvků pohybovat na dolní či horní hranici. U 

prvků s vysokou afinitou ke kyslíku se musíme zaměřit na dobu mezi dolegováním a 

odpichem, tato doba nesmí být příliš dlouhá proto, aby nedošlo k vyhoření prvků. Tavenina se 

musí naředit v případě, že nevyhovuje chemické složení a to kvůli příliš vysokému obsahu 

určitého prvku v kovu, nejčastěji je to uhlík nebo chróm.  
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Tavenina se ředí dvěma způsoby. Jsou to přidání určitého množství čisté oceli do pece 

nebo vylití určitého množství taveniny a dosažení stejného množství čistí oceli a ostatních 

legur do pece. Druhá metoda je účinnější, vyžaduje ovšem manipulaci s pánví navíc. [11] 

 

3.11 Dezoxidace oceli ve VUHŽ 

Dezoxidace oceli zpravidla probíhá dvoufázově tj. v peci těsně před odpichem a v 

pánvi během odpichu. Účelem dezoxidace je snížit obsah kyslíku v oceli na požadovanou 

mez. Vlastní dezoxidace probíhá ve dvou etapách: 

 

a) Předběžná dezoxidace v peci určitou dobu před odpichem. Provádí se z toho 

důvodu, aby se snížilo množství vměstků v oceli. Aby množství vměstků bylo v kovu co 

nejmenší, snižuje se obsah kyslíku v kovové lázni v období, kdy jsou příznivé podmínky pro 

vyplouvání vměstků, tj. vysoká teplota oceli., a tím nízká viskozita na nejnižší míru, což je 

cílem produktem dezoxidace. 

 

b) Konečná dezoxidace. Provádí se buď těsně před odpichem ještě v peci, nebo 

nejčastěji po odpichu v pánvi. Používá se v tomto případě silných dezoxidovadel (FeSiCaAl, 

Al). Dezoxidace ocelí v peci nesmí proběhnout příliš brzy, aby nevymizel dezoxidační účinek 

– ideální je doba cca 5 minut před odpichem. Tavič hodí dezoxidační přísady na hladinu kovu 

a zapne pec, aby došlo k dokonalému promísení v celém objemu taveniny.  

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 5  

Odlévání oceli do forem [15] 
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Po dezoxidaci a náběhu na požadovanou teplotu se provede odpich nataveného kovu 

do licí pánve. Důležitá je volba správné teploty odpichu – u ocelí volíme spíše vyšší teplotu 

(1700-1720°C) ať máme pod pecí dostatek času na odstranění strusky z licí pánve. To se 

samozřejmě musí dít v kombinaci s dokonale vyhřátou pánví. U litiny záleží na tom, zda se 

daná značka očkuje respektive modifikuje. Teplota odpichu musí být zvolena tak aby mezi 

koncem odpichu a vlastním litím nebyla příliš velká časová prodleva, která snižuje očkovací 

(modifikační) efekt. [11] 

Dezoxidace oceli ČSN 422953, X12Cr12, ČSN 415340 

Tyto oceli se běžně používají pro odlévání ve VUHŽ. Nejčastěji odlévaná ocel je 

X12Cr12, ocel ČSN 422953 je austenitická ocel s vysokým obsahem Cr a Ni. A ocel ČSN 

415340 je nízkolegovaná. 

ČSN 422953    

Tabulka č. 4 Chemické složení oceli ČSN 422953 [11] 

C Si Mn P S Cr Ni 

0,12% 1,20% 0,30 - 0,70% 0,045%  0,045% 20,0-22,0% 4,5-6,0% 

 

V těchto třech zmíněných ocelích dochází po dezoxidaci kovů reoxidace. Produkty 

reoxidace vznikají při styku dezoxidované taveniny a mohou být redukovány hliníkem. Po 

vyčerpání koncentrace hliníku v okolí jeho shluků nastane redukce křemíkem. Reoxidace 

kovu při odlévání zapříčiňuje závažné ocelové vady a jsou to například strusko - plynové 

vady, struskovitost odlitků a povrchové vady. Při reoxidaci dochází v dutině formy ke 

koagulaci a snadno se vytvářejí makroskopické shluky. Produkty reoxidací tedy jsou oxidy 

železa a ty jsou v první fázi tekuté a jak již bylo zmíněno výše, mohou se redukovat hliníkem. 

V této oceli s vysokým obsahem chromu má chrom vyšší afinitu ke kovu než železo a 

jeho oxidy jsou tuhé. Tento typ oceli má velký sklon k vadám, například tuhé vměstky 

zhoršují tekutost oceli a snižují zabíhavost. 

Dezoxidační schopnost chromu a křemíku jsou ve vysokolegovaných ocelích přibližně 

stejná. O tom, který prvek se podílí na dezoxidaci, rozhoduje složení oceli. V našem případě 

je vysoký obsah chromu, ale oxid chromitý potřebuji vyšší teplotu tavení než oxid křemičitý. 

A pokud jsou komplexní oxidy křemíku v této chromové oceli tekuté, zvyšuje se zabíhavost 

oceli a můžou vzniknout oxidické kůže. [6,7,12] 
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Vlastní návrh technologického opatření 

Tavič by se měl zaměřit na změnu technologie a pokusit se zabránit vzniku oxidických 

kůží. Pokud snížíme aktivitu SiO2 ve vměstcích u ocelí s vysokým obsahem chromu nad 20%, 

zvýšíme tím dezoxidační schopnost křemíku a také zabráníme vzniku oxidických kůží. 

V tomto případě je aktivita kyslíku řízena křemíkem a vzniknuvší vměstky budou tekuté, to se 

projeví na konečné morfologii vměstků. Snížením chemického složení Si o 0,2 % stále 

budeme mít polo-uklidněnou ocel. Musíme však také snížit o několik stupňů teplotu lití. 

Z odpichové teploty 1600°C snížíme na potřebnou teplotu okolo 1574°C. S poklesem teploty 

se začne křemík v pánvi lépe dezoxidovat. Pokud by se tavič rozhodl pro zvýšení odpichové 

teploty nad 1600°C, měl by tento zásah negativní vliv na dezoxidační schopnost křemíku 

v oceli. Tato chromniklová ocel se sestavuje z 75% vysokolegovaného odpadu a 25% 

vybraného ocelového odpadu s nízkým obsahem fosforu. Při pozorováních bylo zjištěno, že 

se u této vysoko chromované oceli obsah uhlíku snižuje při vyšším obsahu chromu, proto by 

bylo vhodné obsah chromu u této oceli snížit o 1% a tím se nám zvýší šance na vznik bublin 

CO, s kterými budou vyplouvat vměstky. V této oceli je tedy aktivita kyslíku řízena chromem 

a křemíkem. Proces komplexní dezoxidace jde zpravidla měnit jen velmi obtížně. 

Kombinovaná dezoxidace nám sníží nebezpečí vzniku oxidických blan na bázi chromů,  

v této oceli se vyskytuje nižší aktivita kyslíku, což se projeví snížením množství vměstků 

během chladnutí oceli. Výskyt povrchových vad se například u série 30 odlitků sníží až o 

20%. [6,7] 

ČSN 415340 

Tabulka č. 5 Chemické složení oceli ČSN 415340 [11] 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,35-0,42% 0,17-0,37% 0,3-0,6% 0,035% 0,035% 1,35-1,65% 0,15-0,25% 0 

 

 

ČSN 415340 je dobře svařitelná nízkolegovaná chromová ocel. Při výrobním pokusu 

bylo zjištěno, že do elektrické indukční pece přidáme k již tak nízkému obsahu chromu další 

vsázku s tímto prvkem. Přidáme materiál do maximálního obsahu 2,35% Cr. Tím se nám sníží 

svařitelnost, ale zvýší se zároveň korozivzdornost. Dále byl do vsázky přidán materiál s 

vyšším obsahem uhlíku 0,85%. Vyšší obsah uhlíku než 0,35% výrazně ovlivní spotřebu 

elektrické energie a to ve smyslu pozitivním, dále uhlík snižuje propal železa. Pokud bychom 

velmi snížili obsah uhlíku v tavenině, docházelo by při tavení v oceli k vysoké aktivitě 
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kyslíku a ta má za následek vysoký obsah oxidů železa jak ve strusce, tak ve vyzdívce. Kyslík 

z vyzdívky přechází po celou dobu tavby do lázně a zhoršuje tak podmínky pro dezoxidaci. 

Při výrobě této oceli se při zvýšení obsahu uhlíku v oceli zlepšila tvrdost, mez v pevnosti a 

odolnost proti opotřebení. 

X12Cr12 

Tabulka č. 4 Chemické složení oceli X12Cr12 [11] 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,15% 1% 1% 0,035% 0,025% 11,5-13,5% 0,5% 1% 

 

X12Cr12 má nízkou svařitelnost, je to obyčejná korozivzdorná ocel dezoxidovaná 

chromem a niklem. Při tavení této oceli se musí velmi dbát na teplotu lázně. Pokud zvýšíme 

obsah uhlíku na 1,3%, po dvouhodinové výdrži při 1600°C obsah uhlíku klesne na 0,5%. 

Zároveň dojde ke zvýšení obsahu křemíku z 0,37 až na 1%. Obsah manganu ponecháme na 

stávajících hodnotách. Pokud bychom do taveniny přidávali mangan s obsahem vyšším než 

1%, začne se do lázně redukovat křemík a ten způsobuje v elektrických středofrekvenčních 

indukčních pecích poškození vyzdívky. 

3.12 Očkování 

Obecně se při tomto technologickém procesu vnáší do tekutého kovu malé množství 

vhodně zvoleného očkovadla (substance), tím se tedy zvýší množství krystalizačních zárodků 

určité fáze. Zvýšení počtu krystalizačních zárodků grafitu nám umožňuje grafitizační 

očkování litiny a to lupínkovým grafitem. Tento mechanismus očkování není dosud 

jednoznačně objasněn, ale převládá názor, že pokud se očkuje prvky, které snižují rozpustnost 

uhlíku, způsobuje v tavenině v uzavřeném objemu lokálně přesycenou taveninu právě 

uhlíkem. Takhle vznikne shluk grafitu a to je nový zárodek. Dále se využívají takzvané 

oxidické zárodky, kdy po přidání FeSi proběhne v tavenině dezoxidace, jejíž produktem jsou 

jemné částice SiO2. Tyto částice pak slouží jako zárodky, na kterých vzniká grafit. Očkovadla 

se do taveniny nejčastěji přidávají do taveniny buď pouhým sypáním a to do proudu kovu při 

vylévání z pece nebo sypáním do licí pánve, tato pánev je naplněna z ¼. Nejčastějším 

používaným očkovadlem je Ferosilicium FeSi75, což je slitina Fe a se 75% Si. Důvody pro 

jeho časté použité jsou jasné a to cena a dostupnost. Zákazníkům se dodává v zrnité formě, 

drátech nebo kompaktním bloku. Ve VUHŽ se očkovadlo FeSi75% používá pro obyčejnou 

šedou litinu. [11] 
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3.13 Modifikace 

 

Technologický proces modifikování nám umožňuje přeměnit lupínkový grafit 

v kuličkový. Existuje několik postupů. Modifikátor Mg a jeho slitiny se vnáší do tekutého 

kovu dalšími metodami a to přelévací metodou v otevřené pánvi, ponornou metodou, 

průtokovými metodami. Aby mohl vzniknout kuličkový grafit, je na něj potřeba Mg 

s přídavkem 0,01% ceru a dalších prvků nebo při použití samotného hořčíku asi okolo 0,02%. 

[11] 

 

3.14 Druhy modifikátorů: 

 Kovový hořčík (v tyčích, práškový, plněný profil) je charakteristický 

intenzivní reakcí s tekutým kovem, proto se používá ve spojení s 

postupy, které řídí intenzitu této reakce (konvertory, tlakové pánve, 

ponorné zvony apod.).  

 Slitiny hořčíku s niklem (4 - 6 % Mg a zbytek nikl nebo 13 - 16 % Mg, 

s přísadou Si, Fe a zbytek Ni) jsou těžší jako tekutý základný kov. Mají 

dobrou účinnost, protože zůstávají na dně pánve. Jsou na druhou stranu 

drahé a stabilizují perlit.  

 Slitiny hořčíku s křemíkem a dalšími přísadami (3 - 30 % Mg, 45 - 55 

% Si, do 4 % Ca, cca 1 % Al, do 5 % kovů vzácných zemin, zbytek Fe) 

jsou v současnosti nejvíc používanými. [11] 

Dále se musí při odpichové teplotě přihlédnout k tomu, jak velkou máme k dispozici 

pánev a jak velké množství kovu v ní bude po odpichu. Pokud máme malé množství kovu ve 

velké pánvi, kov bude chladnout pomalu, pokud máme velké množství v menší pánvi, kov 

bude chladnout rychle. Tuto logika je třeba si uvědomit především u pece ITEP EIP 1000. Při 

odpichu u této elektrické indukční pece dochází při velkém množství kovu v pánvi k poklesu 

teploty a gradient je malý, tudíž modifikační účinek se bude vytrácet. Musíme si proto pečlivě 

hlídat teplotu odpichu a volit spodní hranici, ale musíme taktéž dát pozor, aby teplota odpichu 

nebyla příliš nízká, jelikož by mohlo dojít k nedokonalému rozpuštění očkovadla. Po odpichu 

se nesmí zapomenout na promíchání litiny v pánvi, například dřevěnou tyčí, tímto dojde 

k dokonalému promíchání kovu s očkující přísadou. 
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4 ZÁVĚR 

V první kapitole jsem zdůvodnil výhody a nevýhody elektrické indukční pece. Dále 

jsem popsal historii vzniku EIP a typy slévárenských zařízení. V dalších části jsem se popsal 

ostatní výrobní agregáty, včetně elektrické indukční pece kanálkové.  

Druhá kapitola popisuje výrobní stav v elektrických obloukových pecích v zahraničí, 

technologické procesy a způsob výroby v jednotlivých tavících agregátech. Je zde 

charakterizována konstrukce a způsob výroby kelímku elektrické indukční pece, která 

představuje vnitřní část pece. V této kapitole se řeší i rozpustnost dusíku ve 

vysokolegovaných, austenitických a korozivzdorných ocelích v průběhu tavení. Řešení a 

výsledky jsou popsány v této kapitola, základ této zkoušky je v dmýchání dusíku pomocí 

FeCrN. V poslední části druhé kapitoly můžete najít informace o historii VUHŽ a jejím 

současném směřování. 

Třetí kapitola popisuje samotnou elektrickou indukční pec ITEP 1. Tato pec byla 

postavena pro výrobu oceli i litiny s objemem 1000 kg vsazeného materiálu. 

 Kelímek pece je vyzděn zásaditým Al2O3. V částech této kapitoly se můžete dočíst o 

způsobu vyzdívání pece, sázení materiálu, vedení tavby a bezpečnostních předpisech. V 

závěrečné části třetí kapitoly jsem se zaměřil na vlastní technologické procesy pece ITEP 1. 

Zmínil jsem zde způsoby řízení pece a taveb, popsal jsem způsob a provedení dezoxidace a 

v závěru jsem navrhnul vlastní technologii pro proces dezoxidování u ocelí typu ČSN 422953, 

X12Cr12, ČSN 415340, které jsou často vyráběným sortimentem v podniku VUHŽ. 

Následkem reoxidace mohou vzniknout v tavenině oxdické pleny (blány). Tyto pleny 

vznikají z tenkých, plošných filmů oxidů na volném povrchu taveniny během odlévání. 

Nejčastěji ulpívají na stěnách forem a jader a velmi významně zhoršují povrchovou i vnitřní 

jakost odlitku. Vytvářejí shluky na povrchu i pod povrchem a uvnitř odlitku, výskyt těchto 

plen se uvádí v souvislosti s odléváním vysokolegovaných chromových a chromniklových 

ocelí. Tato vada velmi nepříznivě působí na odlitek a může způsobit trhliny při tuhnutí. 

Zjištění závady se dá rozpoznat provedením rentgenu či ultrazvuku. Na již obrobeném odlitku 

se pleny vyznačují barevnými odstíny a tento barevný odstín koresponduje s chemickým 

složením pleny. 
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Použití Středofrekvenční elektrické indukční pece ITEP 1 je výhodné 

z technologického i ekonomického hlediska. Pec je zkonstruována tak, aby s ní obsluha mohla 

manipulovat do stran a naklápět při odpichu. Pec není náročná na spotřebu elektrické energie 

jako např. elektrická oblouková pec. Zatížení pece na okolní prostředí a přírodu nemá téměř 

žádný vliv. Pec je odprošována výkonnými odprašovači a zpracování prachu a nečistot se 

provádí v ekologických spalovnách. Podzemní voda a půda taktéž není ohrožena. Voda 

potřebná pro chlazení cirkuluje ve vnitřním okruhu a je po určité době je recyklována. 

Závěrem chci podotknout, že výroba oceli v EIP je ekonomicky výhodná pro podnik, 

současné problémy však budou mít podniky, které nebudou dostatečně investovat do 

modernizace a automatizace tohoto typu agregátu. 
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