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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na literární rozbor vlivů parametrů elektrostruskového 

přetavování na čistotu a strukturu oceli. Tato práce je rozdělená na dvě části. V úvodní časti je 

popsán základní princip elektrostruskového přetavování (dále jen ESP), konstrukce, rozdělení 

typu ESP, základní typy používaných strusek při tavbě v ESP a vliv jednotlivých technologií 

vedení taveb v ESP a na čistotu oceli. Druhá navazující kapitola se zabývá teoretickým 

rozborem provozních zkušeností zaměřených na parametry ovlivňující čistotu antikorozní 

oceli.  

Klíčová slova: elektrostruskové přetavování, čistota oceli, vměstky, ocel, struska 

 

ABSTRACT
 

This thesis is focused on literary analysis of the effects of electroslag remelting 

parameters the purity and structure of the steel. This work is divided into two parts. The 

introductory section describes the basic principle of electroslag remelting (hereinafter referred 

to as ESP), construction, distribution type ESP, basic types of slags used in smelting in ESP 

and the impact of various technologies of heat control in ESP at cleanness of steel. The 

second follow-up chapter deals with the theoretical analysis of operating experience focused 

on parameters affecting the purity of stainless steel. 

Key words:  electroslag remelting, steel cleanness, inclusions, steel, slag  
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ÚVOD 

Technologie elektrostruskového přetavování (dále jen ESP) je charakteristická 

produkcí vysoce jakostní a čisté oceli, a to nejenom produkcí ingotů malé hmotnosti pro 

válcovny i kovárny, ale i velkých ingotů o hmotnosti až 160 tun určených pro kovárny. 

Technologie ESP představuje rafinaci roztaveného kovu od nekovových vměstků, snížení 

obsahu plynů v oceli a také nežádoucích prvků. Obvykle proces ESP zajišťuje ocel o vysoké 

čistotě předepsané jakosti a to nejenom z hlediska dosaženého chemického složení, ale 

i z hlediska vnitřní struktury a čistoty oceli. Pro dosažení požadovaných vlastností a čistoty 

oceli jsou aplikovány různé typy strusek, jejichž základní složku představuje, CaF₂ 

(metalurgický kazivec) s přídavky oxidů CaO, Al₂O₃, SiO₂. Smíchání těchto složek 

v různých poměrech vzniká rafinační struska, kterou prochází kapičky kovu z odtavované 

elektrody. V průběhu procesu ESP dochází k hlubokému odsíření, uvolňování plynu 

z roztavené oceli a značně se snižuje obsah nekovových vměstků v oceli, přičemž 

v krystalizátoru vzniká nový ingot s výrazně lepší strukturou. Proto je technologie ESP 

aplikována při zpracování vysoce jakostních ocelí a slitin používaných v leteckém, vojenském 

a energetickém průmyslu a při kování vysoce jakostních výrobků. 

Bakalářská práce je zaměřena na literární rozbor vlivu parametrů elektrostruskového 

přetavování ESP na čistotu a strukturu oceli. V současnosti je technologie elektrostruskového 

přetavování ESP používána pro výrobu materiálů se zlepšenými užitnými a technologickými 

vlastnostmi. Tato práce je rozdělená na dvě části. V první části této bakalářské práce jsou 

uvedeny základní informace o principu elektrostruskového přetavování, používaných 

struskách, konstrukčním řešení a charakteristice jednotlivých typů zařízení a jejich vlivu na 

dosahovanou čistotu přetavované oceli. Navazující kapitola se zabývá teoretickým rozborem 

provozních zkušeností zaměřených na parametry ovlivňující čistotu a strukturu oceli, její 

mechanické vlastnosti při zpracování na zařízení ESP, a to různými způsoby dezoxidace oceli, 

optimalizace strusky atd. Na závěr je provedeno shrnutí zjištěných výsledků, a to jak 

z teoretických, tak i z provozních literárních podkladů.  
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1 CHARAKTERISTIKA ELEKTROSTRUSKOVÉHO PŘETAVOVÁNÍ 

Elektrostruskové přetavování (dále jen ESP) představuje rafinační technologii, která je 

charakteristická intenzivním průběhem chemické reakce mezi kovem a struskou, což vede 

k výraznému snížení oxidických a sulfidických vměstků a k jejich rovnoměrnému rozdělení 

a rozmělnění v objemu přetaveného slitku. V současnosti je technologie elektrostruskového 

přetavování používána pro výrobu materiálů se zlepšenými užitnými a technologickými 

vlastnostmi. V této části jsou uvedeny základní informace o principu elektrostruskového 

přetavování, používaných struskách, konstrukčním řešení a charakteristice jednotlivých typů 

zařízení a jejich vlivu na dosahovanou čistotu přetavované oceli [1]. 

1.1 Princip elektrostruskového přetavování 

Elektrostruskové přetavování představuje rafinační proces pro oceli a slitiny. Tento 

proces je používán pro zvyšování čistoty oceli, odstranění nekovových vměstků 

a nežádoucích příměsí v oceli. Výchozí materiál pro elektrostruskové přetavování je ve formě 

tavné elektrod, která je dodávána v litém nebo tvářeném stavu. Podstata elektrostruskového 

přetavování spočívá v tavení elektrody přes tekutou strusku ve vodou chlazeném 

krystalizátoru, kde pod struskou vznikne tuhý slitek. Při průchodu elektrického proudu se 

z elektrody do strusky struska odporově ohřívá a vytváří mezi elektrodou a vodou chlazenou 

spodní deskou krystalizátoru roztavenou lázeň. Struska se ohřívá na teplotu 1700 - 2000°C, 

a když teplota roztavené strusky dosáhne teploty tavení kovu, dochází k odtavování elektrody. 

Mezi elektrodou a slitkem je elektrický obvod, který se zamyká přes roztavenou strusku. 

Struska v pevném stavu má velký elektrický odpor, ale v roztaveném stavu se stává elektricky 

vodivou. Průchodem elektrického proudu struskou o určitém elektrickém odporu, je dodáno 

teplo vyjádřeno vztahem [2, 3]: 

Q = I₂·R·τ              (1) 

kde: Q je množství tepla (J), 

 I2 – proud protékající mezi elektrodou a struskou (A), 

 R – odpor vznikající v procesu tavení ve strusce (Ω), 

 τ – čas, za který se uvolní jednotka tepla (s). 

Struska se odporově ohřívá elektrickým proudem na teplotu 1700 až 2000°C. 

Uvolněné teplo začíná tavit elektrodu, která se po kapkách odtavuje ve struskové lázni ve 
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vodou chlazeném krystalizátoru. Tavicí čelo elektrody má tvar kuželu a z vrcholu se odtavují 

kapky roztavené oceli. Kapky kovu procházejí roztavenou struskou v lázni a shromažďují se 

v krystalizátoru, kde kov postupně tuhne a vytváří se přetavený slitek. Elektroda je posuvným 

mechanizmem udržována stále ve struskové lázni a slitek přejímá funkci druhé elektrody, jak 

je uvedeno na obr. 1 [2]. 

 

Obr. 1 Detailní schéma zařízení ESP v řezu [1] 

Při vysokých teplotách tavení elektrody přecházejí nekovové vměstky obsažené 

v kapkách rafinovaného kovu do styku se struskou, přičemž se část rozkládá a druhá část se 

rozpouští ve strusce. V závislosti na oxidačním potenciálu se kyslík rozděluje mezi kov 

i strusku a roztavená ocel s upraveným obsahem kyslíku a síry se hromadí v kovové lázni 

v krystalizátoru. Při jejím tuhnutí se začínají vylučovat nekovové vměstky, které se 

pochopitelně odlišují od těch, které byly obsaženy v odtavené elektrodě. V ESP slitku je ve 

srovnání s běžně odlitým ingotem jednak méně nekovových vměstků oxidického 

a sulfidického charakteru, a nekovové vměstky jsou jemnější. Řízené tuhnutí kovu při ESP 

potlačuje vznik všech druhu necelistvostí a vad makrostruktury. Nepřítomnost ředin, zejména 

ve středové oblasti ESP ingotu, vedla k získání rovnoměrně rozložených hodnot hustoty oceli 

v příčném a podélném průřezu přetaveného ingotu. Řízeným tuhnutím se také omezuje 

vycezování (segregace) prvku v různých oblastech ingotu. Dosahuje se nejen mnohdy 

úplného odstranění makrosegregací, ale příznivě se také ovlivňuje vzdálenost dendrických os 

všech řádů a tím také mikrosegregace [1]. 

Při průchodu kapek kovů roztavenou struskou se kov rafinuje struskou vhodného 

chemického složení při vysokých teplotách. Probíhá odsíření a odstranění nekovových 



4 
 

 

Feyzikov, A. Parametry ovlivňující čistotu oceli při elektrostruskovém přetavování.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

vměstků. Usměrněné tuhnutí ingotu vytváří příznivé podmínky pro vyplouvání vměstků, 

uvolňování plynu z kovu a jejich adsorpci struskou. Při tuhnutí kovu pod struskou 

v krystalizátoru se při vhodných proudových poměrech ke konci přetavování vůbec nevytvoří 

staženina ani středová pórovitost uvnitř ingotu. Roztavená struska se pohybuje k vrcholu 

krystalizátoru, kde je stoupající struska v kontaktu se stěnami chlazeného krystalizátoru, 

začíná tuhnout a vytváří tenké vrstvičky strusky mezi krystalizátorem a ingotem. Tyto 

vrstvičky strusky zmenšují tepelné ztráty. Při odstranění slitku se tuhá struska loupá z povrchu 

ingotu, který je charakterizován výbornou kvalitou. Rafinace se uskutečňuje následkem 

reakce mezi kovem a struskou, přičemž probíhá ve třech fázích [1, 3]: 

o I. – vznik kapky na konci tavné elektrody, 

o II. – průchod kapky kovu přes strusku, 

o III. – roztavená ocelová lázeň při styku s roztavenou vrstvou strusky. 

1.2 Technologický proces elektrostruskového přetavování 

Zpracování oceli pomocí elektrostruskového přetavování ESP se skládá z několika etap:  

o První etapa představuje výrobu oceli, která probíhá v primárních metalurgickích 

agregátech představujících elektrickou obloukovou pec, kyslíkový konvertor atd. 

Následně probíhá zpracování oceli pomocí zařízení sekundární metalurgie a odlévání 

oceli ingotovou cestou. V průběhu této etapy je cílem snížit obsah nečistot v oceli 

a dosáhnout požadovaného chemického složení. 

o Druha etapa představuje úpravu ingotového polotovaru na elektrodu pro přetavování 

v ESP agregátech. Elektroda má tvar kulatého, čtyřhranného nebo obdélníkového 

průřezu. Jejich výroba odléváním (viz první etapa) nebo tvářením (válcování nebo 

kování). Povrch hotových elektrod je podrobován mechanickému čištění za účelem 

odstranění vrstvy oxidů vznikajících v průběhu procesu výroby elektrody. 

o Třetí etapa se skládá z přetavování elektrody na zařízení ESP a vzniku slitku. Tímto 

procesem je dosaženo nízkého obsahu nežádoucích příměsí, což se projeví zvýšenou 

pevností za nepřítomnosti vnitřních vad. 

o Poslední etapa se skládá z obrábění ingotu na polotovar. Ingot ESP může být používán 

i v litém stavu pro výrobu potřebných výrobků. V tom případě je ingot ESP podroben 

mechanickému obrábění na potřebné rozměry. Nebo se ingot ESP ohřívá a přetváří – 

válcováním, kováním, lisováním. Schéma technologického postupu je uvedeno na obr. 2 

[4]. 
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Obr. 2 Schéma technologického postupu výroby kvalitních výrobků metodou ESP [4] 

1.3 Konstrukce a typy zařízení elektrostruskového přetavování 

Zařízení pro elektrostruskové přetavování ESP se skládá z transformátoru, 

krystalizátoru a ústrojí pro posun a vystředění odtavované elektrody (obr. 3). 

 

Legenda: 1 – držák elektrody; 

 2 – posuv elektrody; 

 3 – elektroda; 

 4 – měděný krystalizátor; 

 5 – struska; 

 6 -  přívod proudu; 

 7 – zdvih krystalizátoru; 

 8 - odvod proudu; 

 9 – držák elektrody; 

              10 – slitek  

Obr. 3 Schéma jednofázového zařízení ESP [1] 

V krystalizátoru probíhá tavení, rafinace a tuhnutí slitku. Krystalizátor a deska jsou 

chlazeny vodou, přičemž deska, na které stojí krystalizátor, může být pohyblivá. Ústrojí pro 

posun elektrody se skládá z vozíku (častěji ve tvaru konzole) a přívodu. Transformátor 

dodává do zařízení střídavý nebo stejnosměrný proud. Praxe ukázala, že tavení na 
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stejnosměrném proudu umožňuje používat elektrolýzu taveniny, čímž napomáhá hluboké 

rafinaci oceli odstraněním nečistot (síra, kyslík, vodík atd.) [1, 2].  

Zařízení ESP existují jednofázové a třífázové. Mezi základní typy patří: jednofázové 

s jednou elektrodou (obr. 4 a), jednofázové s dvěma elektrodami, přičemž podstata tohoto 

uspořádaní je v tom, že dvě elektrody se zapojí vedle a odtavují se stejně rychle do jednoho 

krystalizátoru a jsou vzájemně elektricky izolovány [1] (obr. 4 b), třífázové zařízení je 

tvořeno třemi elektrodami s jedním krystalizátorem (obr.4 c), a to umožňuje vyrobit až 

165 tunový ingot z elektrod, hmotnost elektrod nepřesahuje 10 až 12 tun. Tato technika je 

založena na postupné výměně jednotlivých elektrod. Tento způsob výměny elektrod vyžaduje 

samostatnou regulaci posuvu každé elektrody. Posledním typem je ESP se třemi až šesti 

samostatnými elektrodami a krystalizátory (obr.4d) [1, 5]. 

    

a) jednofázové 

zařízení 

b) jednofázové 

s dvěma 

elektrodami 

c) třífázové zařízení 

se třemi elektrodami 

d) třífázové zařízení s třemi 

elektrodami a třemi krystalizátory 

Obr. 4  Schéma zapojení a typy zařízení ESP [2] 

Konstrukce ESP má mnoho variant (obr. 5), přičemž se mohou pohybovat různé části 

zařízení, jako například: elektroda, krystalizátor nebo slitek: 

o Varianta 1: používá statické krystalizátory, přičemž elektroda uchycená v držáku se 

pohybuje. 

o Varianta 2: při mírném tavení elektrody se vozík pohybuje dolů tak, aby se čelo 

elektrody stále nacházelo ve strusce. 

o Varianta 3: představuje desku s nepohyblivým ingotem a krátkým krystalizátorem, 

který se pohybuje zespodu nahoru naproti odtavující se elektrodě [4]. 
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Varianta 1) Varianta 2) Varianta 3) 

Obr. 5 Proces ESP s různými variantami pohybu elektrody a krystalizátoru [4] 

1.4 Strusky používané pro elektrostruskové přetavování 

Struska je nezanedbatelná součást každé etapy elektrostruskového přetavování. 

Struska zajišťuje nejenom rafinační funkci, ale i snížení nežádoucích příměsí. Je také 

generátorem tepla, kde se elektrická energie přemění na tepelnou energii, na které závisí 

intenzivnost tavicího procesu. Struska také formuje povrch slitku, chrání ho od interakcí 

plynné fáze a zajišťuje vytváření ztuhlé taveniny pro kvalitní povrch ingoty. Proto jsou na 

strusky kladeny zvláštní požadavky zaměřené na chemické složení, fyzikální a elektrické 

vlastnosti [1], [4]. Požadavky na strusku zařízení ESP lze shrnout do následujících bodů: 

o Teplota tání strusky nemá příliš převyšovat teplotu tání kovu. Významnou 

charakteristikou strusky je její elektrická vodivost. Jestliže bude elektrická vodivost 

strusky příliš vysoká, nedosáhne se potřebného rozdílu teplot mezi struskou a kovem. 

Je-li vodivost strusky příliš nízká, je nutno značně zvyšovat proud a elektrostruskové 

přetavování může přecházet v tavení obloukem. 

o Pro usměrněné tuhnutí ingotu a jakost jeho povrhu je důležitá vhodná viskozita 

strusky a poměr teplot tuhnutí strusky a kovu, které mají vliv také na tloušťku vrstvy 

strusky mezi ingotem a krystalizátorem. Tato vrstva má vliv na makrostrukturu 

i mikrostrukturu elektrostruskového přetaveného kovu [1]. 

o Dobrá rafinační schopnost je důležitá pro snížení nežádoucích vměstků a snížení 

obsahů prvků, které mají nežádoucí vliv na ocel. Taky je vhodné zajistit ochranu 

aktivních legujících prvků (Al, Ti, Cr atd.) před reoxidací oceli [2]. 

o Struska musí být výrazně adhezní k nekovovým vměstkům pro jejich odstranění [2]. 
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o Struska musí být silně zásaditá a min. kyselá, což má výrazný vliv na vysoký stupeň 

odsíření[4]. 

Pro ESP používáme různé typy strusek (tab. 1), nicméně hlavním komponentem je 

CaF₂ představující metalurgický kazivec. V současnosti je používán velký sortiment strusek 

na bázi CaF₂ pro různé zpracovávání a jakosti oceli. V tab. 1 jsou uvedeny různé typy strusek 

aplikované na zařízení ESP [3, 6, 7]. 

Tab.1: Chemické složení strusek používané při ESP (hm. %) [6] 

Obsah strusky (hm. %) Teplota 

tavení (°C) 
Účel použití 

CaF2 Al2O3 CaO MgO ZrO2 BaO TiO2 

70 30 ××× ××× ××× ××× ××× 1320-1340 
Oceli bez Ti a Al, slabé 

odsíření 

65 25 10 ××× ××× ××× ××× 1350-1380 Oceli bez Ti a Al 

70 15 15 ××× ××× ××× ××× 1280-1300 Vysoký stupeň odsíření 

80 ××× 20 ××× ××× ××× ××× 1200-1220 
Oceli bez Ti a Al, 

maximální stupeň 

odsíření 

60 20 20 ××× ××× ××× ××× 1240-1260 

80 ××× ××× 20 ××× ××× ××× 1340-1360 

80 ××× ××× ××× 20 ××× ××× 1340-1360 

80 ××× ××× ××× ××× 20 ××× 1050-1170 napomáhá odfosfoření 

50 25 ××× ××× ××× ××× 25 1220-1240 Oceli s obsahem 

Ti, Al, B atd. 95 ××× 5 ××× ××× ××× ××× 1390-1410 

××× 55 45 ××× ××× ××× ××× 1470-1490 Oceli bez Ti a Al, 

maximální výrobnost 18 40 25 17 ××× ××× ××× 1560-1570 

××× 60 35 5 ××× ××× ××× 1450 
Oceli bez Ti a Al, 

dobré odsíření 

Například je-li požadováno především odsíření kovu, je nutné použít zásadité strusky na 

bázi (CaF₂-CaO, CaO-Al₂O₃, CaF₂-CaO-Al₂O₃). Jestliže bude hlavním účelem odfosfoření, 

bude nutno použít strusky soustavy CaF₂-BaO nebo CaF₂-FeO. Pro získání strusky 

s minimálním obsahem kovu se může použít oxidační struska s obsahem oxidu železa nebo 

manganu. Struska může být používána i v roztavené formě, přičemž před tavením elektrody 

dojde k roztavení strusky v krystalizátoru (roztavený start), nebo ve formě prášku, který byl 

spékán a je umístěn v krystalizátoru, s použitím tavidla reaktantu, a s pomocí buzení 

elektrického oblouku mezi elektrodou a struskou (suchý start) [1, 6]. Existující typy 

struskových systém pro technologie ESP [3, 4]: 

o Jednosložkový systém s fluorovými sloučeninami, který může být tvořen: CaF₂, MgF₂ a BaF2. 

o Dvousložkový systém s fluorovými sloučeninami: CaF₂ - MgF₂ s obsahem 80% CaF₂ 

a 20% MgF₂, používanými pro tavení mědiniklových slitin. Nebo to muže být 

sloučenina CaF₂ - BaF2. 
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o Třísložkový systém s fluorovými sloučeninami: CaF₂ - BaF₂ - MgF₂ s obsahem 15% 

CaF₂, 15% MgF₂ a 70% BaF₂ pro tavení mědí a bronzu. 

o Dvousložkový fluoro-oxidný systém; CaF₂ - CaO je to jednoduchý dvousložkový 

systém. Kazivec obsahuje vlhkost (~10%), kterou je nutné odstranit před aplikací 

strusky v ESP. Při předběžném tavení se odstraňuje vodík, přičemž dochází ke zvýšení 

obsahu CaO na 2-5%, který je využíván pro odsíření. Vlastní reakce probíhá 

následovně: 

 CaF₂ + H₂O = 2HF + CaO                       (2) 

Strusky systému CaF₂ - CaO jsou používány pro ocel na kuličková ložiska. 

o Třísložkový fluoro-oxidný systém: CaF₂ - CaO - Al₂O₃, nejvíc je používán v ESP a má 

širokou oblast aplikace. Dodáním Al₂O₃ se sníží teploty tavení strusky, ale další růst 

Al₂O₃ vede k růstu teploty tavení strusky. Dodání CaO k CaF₂ v rozsahu do  20% 

snižuje teplotu tavení strusky, avšak větší přídavky CaO zvětšují teplotu tavení. Ve 

směsi CaF₂-Al₂O₃ probíhá reakce za vzniku fluoridu hlinitého, který je vypařován ze 

struskového roztoku dle reakce [3, 4]: 

3(CaF₂) + (Al₂O₃) → 3(CaO) + 2[AlF3]          (3) 

1.5 Průběh odsíření na zařízení ESP 

Pro zajištění hlubokého odsíření na zařízení ESP a tím i snížení obsahu sulfidických 

vměstků je nutno splnit následující podmínky: 

o vysoká bazicita strusky s obsahem (CaO) ve strusce v rozsahu 40-60 %; 

o nízká oxidační atmosféra, resp. aktivita [O] v oceli, nízká aktivita (CaS), nízká aktivita 

(FeO) <1,5% ve strusce; 

o vysoké teploty na rozhraní struska-kov; 

o neomezovat styk okolní atmosféry s lázní roztavené strusky v krystalizátoru; 

o používat k přetavování takové strusky, které se budou vyznačovat dostatečným 

množstvím volných aniontů kyslíku a budou tak zajišťovat vysoký součinitel odsíření; 

o dezoxidací zajistit nízký obsah kyslíku v kovu. 

Tyto podmínky splňuje technologie ESP a odsíření probíhá na rozhraní struska - kov 

dle následujících reakcí [1, 8]:  

[S] + (O
2-

) =(S
2-

) + [O]            (4) 

2(S
2-

) + 3O2 (g) = 2SO2 (g) + 2(O
2-

)           (5) 
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Efektivní přechod atomů síry z kovů do strusky se zvětšuje s rostoucí aktivitou aniontu 

O
2-

 ve strusce a klesáním obsahu kyslíku v kovech a v průběhu přechodu aniontů kyslíku ze 

strusky do kovu. Současně s reakcí (4) působí při elektrostruskové tavbě na hladinu roztavené 

strusky i plynná fáze a probíhá oxidace síry [1, 4, 8]. 

Rovnice rovnovážné konstanty: 

   
 (   )     

      (   )
             (6) 

kde KS je  rovnovážná konstanta (–), 

  (   )  (   )  – aktivita síry a kyslíku ve strusce (–), 

           – aktivita síry a kyslíku v kovu (–). 

Efektivní přechod síry z kovu do strusky určuje rozdělovací součinitel síry    daný vztahem: 

      
 (   )

     
             (7) 

kde    je rozdělovací součinitel síry mezi kovem a struskou (–), 

  (   ) – aktivita kyslíku ve strusce (–), 

       – aktivita kyslíku v kovu (–). 

S rostoucí hodnotou rozdělovacího součinitele síry je přechod síry z kovu do strusky 

tím větší, čím vyšší bude aktivita volných aniontů kyslíku ve strusce a čím nižší bude aktivita 

(obsah) volných aniontů kyslíku v kovu. Pro dokonalé odsíření je podmínkou nízký obsah 

oxidu křemičitého ve strusce. Vznikají stabilní křemičitanové aniontové komplexy, čímž se 

snižuje koncentrace volných aniontů kyslíku, a tím i součinitel odsíření. S rostoucím obsahem 

CaO ve strusce se značně zvyšuje aktivita aniontů kyslíku a(O
2-

) ve strusce, přitom se 

zvětšuje značení rozdělovacího součinitele síry    a přechod síry do strusky. 

Pro binární systém strusek CaF2 – CaO má    hodnotu v rozsahu 25-35, toto je spojeno 

s tím, že se zvětšením obsahu CaO ve strusce se značně zvýší aktivita kyslíku a(   ) ve 

strusce, patřičné snížení aktivity kyslíku       v kovu posouvá reakce odsíření směrem 

k přechodu síry do strusky. Pro struskový komplex CaF2 – CaO – Al2O3 má vliv fluoridu na 

odsíření nízký význam, protože je podmíněn jeho oxidací za vzniku oxidu vápenatého. 

Zavádění oxidu hlinitého Al2O3 do struskového systému CaF2 – CaO se zmenšuje odsiřovací 

schopnost tím, že oxid hlinitý váže oxid vápenatý CaO v hliníkové komplexy, tím snižuje její 

aktivitu. Přidání oxidu hlinitého do  CaF₂ (metalurgický kazivec) při stálém obsahu oxidu 

vápenatého ve strusce napomáhá zvýšení aktivity CaF₂ a vede k lepším odsiřovacím 
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schopnostem strusky. Metalurgický kazivec je inertní zřeďovadlo a oxid hlinitý je aktivní 

kyselý komponent, který prudce snižuje odsiřovací schopnost strusky. Takže ve struskovém 

komplexu CaF2 – CaO – Al2O3 je jediným odsiřovacím komponentem oxid vápenatý CaO. 

V tab. 2 jsou uvedeny parametry odsíření různých typů struskových komplexů a jejich vliv na 

čistotu odsíření při technologie ESP, nejlepším z této tabulky je komplex CaF2 – CaO [1, 4, 8]. 

Tab. 2 Parametry odsíření různých typů struskových komplexů při ESP [8] 

Složky strusky CaF2 CaO Al2O3 MgO 
Sulfidická  

kapacita CS 

Stupeň  

odsíření ηS 

CaF2-Al2O3 70 ××× 30 ××× 20 10 

CaF2-CaO 95 5 ××× ××× 70 40 

CaF2-CaO 80 20 ××× ××× 250 81 

CaF2-CaO 60 40 ××× ××× 550 83,5 

CaF2-CaO-Al2O3 60 20 20 ××× 160 63 

CaF2-CaO-Al2O3 35 40 25 ××× 370 72 

CaO-Al2O3 ××× 45 55 ××× 150 58,5 

1.6 Charakteristika upravených zařízení elektrostruskového přetavování 

V současnosti je používána řada zařízení ESP, které se mezi sebou liší nejen 

v konstrukčním řešení, ale i možnostmi vedení tavby v zařízení ESP. V této kapitole jsou 

uvedeny upravené zařízení ESP, které umožňují odlišné vedení taveb. Mezi tato zařízení patří: 

o tlakové elektrostruskové přetavování - Pressure Electroslag Remelting (PESR), 

o elektrostruskové přetavování v prostředí inertního plynu - Remelting under Inert Gas 

Atmosphere (IESR), 

o tavení v nízkém tlaku (VAC-ESR). 

Tlakové elektrostruskové přetavování - Pressure Electroslag Remelting (PESR): 

v poslední době představuje plynný dusík zajímavý levný legující prvek pro zlepšení 

vlastností oceli. V austenitické oceli zvyšuje dusík v roztaveném stavu pevnost za vzniku 

přesyceného pevného roztoku. U třídy feritických ocelí je cílem získat jemné nitridy 

srovnatelné struktury získané pomocí kalení a popouštění železo-uhlíkových slitin. Pro 

výrobu těchto nových materiálů je požadováno, aby dusík rozpuštěný v tavenině měl vyšší 

rozpustnost než za normálního tlaku, aby nedošlo k jeho ztrátám při krystalizaci. Rozpustnost 

dusíku je úměrná odmocnině jeho parciálního tlaku, proto je možné zavádět velké množství 

dusíku do taveniny a umožnit tak krystalizaci pod vysokým tlakem. To zaručuje ESR při tlaku 

42 barů. Výhodou tohoto zařízení je kladný vliv na vlastnosti oceli a pomocí tlaku zanášet 

dusík do oceli pro zajištění vysoké pevnosti a korozní odolnosti oceli. Také tento uvedený 
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proces napomáhá dobře odsířit ocel a zbavit ji maximálně nekovových vměstků, přičemž lze 

dosáhnout obsahu dusíku v oceli do cca 0,8% [5, 9, 10]. 

 

Legenda: 1 – těsnění víka; 

2 - víko pece; 

3 - klenba; 

4 - vodič; 

5 - držák elektrody; 

6 - elektroda; 

7 - krystalizátor; 

8 - roztavená struska; 

9 - tavenina kovu; 

10 - ingot; 

11- zásobník legujících prvků 

 

Obr. 7 Schéma zařízení PESR [10] 

Tavení v prostředí inertního plynu - Remelting under Inert Gas Atmosphere (IESR): 

proces IESR v uzavřené atmosféře pomocí inertního plynu za atmosférického tlaku. To je 

velký krok vpřed s uvolněním technologie ESR od problémů pohlcování kyslíku vlivem 

sezónních klimatických změn. Toto zařízení umožňuje přetavení pod inertním plynem, 

přičemž bylo dosaženo následujících výhod: 

o Oxidaci elektrody je možné se zcela vyhnout. 

o Snížení ztrát obsahu prvků v důsledku oxidace, jako např.: Ti, Zr, Al, Si atd. To je 

důležité zejména při přetavení slitin s vysokým obsahem Al a Ti, stejně jako 

žáruvzdorné vysoce legované slitiny s vysokými hodnotami přístupné odchylky. 

o Lepší čistota v slitku. 

o Použití argonu jako inertního plynu napomáhá odstranit pohlcování dusíku a kyslíku 

do slitku. 

K dispozici jsou dvě pece konstrukce (IESR), jedna s hermetickým ochranným 

krytem, druhá s úplně vakuově těsným ochranným krytem, který umožňuje kompletní 

výměnu vzduchu za inertní plyn před začátkem přestavovacího procesu [5]. 
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Legenda: 1 - pohon posunu elektrody; 

2 - kuličkový šroub; 

3 - otočná portálová podpora 

pece; 

4 - snímač zatížení systému; 

5 - držák elektrody; 

6 - elektroda; 

7 - ochranná komora plynu; 

8 - vana strusky; 

9 - ingot; 

10 - krystalizátor; 

11 - kontakt vysokého proudu; 

12 - vodič; 

13 - systém vodičů; 

14 - platforma údržby 

Obr. 8 Schéma zařízení IESR [5] 

Tavení v nízkém tlaku (VAC-ESR): elektrostruskové přetavování ve vakuu je další 

nově vyvinuty proces, kde zařízení je obdobné jako ESR. Přetavování se provádí ve vakuu 

v uzavřené komoře, ve VAC je však používaná struska. Výhodou je, že v tomto zařízení 

probíhá výborná dezoxidace taveniny a odstranění škodlivých plynů. Kromě toho mohou být 

rozpuštěné plyny, jako vodík a dusík, sníženy na minimum pomocí vakua, a to na nejnižší 

možně obsahy. Proto jsou výhody jak ESR, tak VAC spojeny v jednom procesu. To je 

výhodně pro přetavování vysoce legovaných slitin nebo oceli s titanem k zajištění, extrémně 

nízkého obsahu nežádoucích prvků. Tuhnutí slitku je podobné jako na ESR, ve vodou 

chlazeném krystalizátoru [5]. 

1.7 Vliv elektrostruskového přetavování na dosahovaný stupeň čistoty 

Hlavním účelem procesu ESP je zvýšení čistoty oceli od nekovových vměstků 

a snížení nebo odstranění nežádoucích prvků. V elektrostruskovém přetavování kov prochází 

přetavenou struskou a všechny oxidické částice jsou absorbovány struskou. Také je doraženo 

výrazného zlepšení procesu rozdělení zbylých vměstků v slitku. Přetavení pod inertním 

plynem zabraňuje oxidaci a zlepšuje čistotu přetavovaného materiálu. Pro nejnáročnější 

aplikace mohou být kombinovány technologie ESR a VAR. Z obr. 9 je patrný nárůst nákladů 
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v závislosti na výběru typu procesu přetavování ESP, a s rostoucím stupněm dosahované 

čistoty materiálu [11]. 

 

Obr. 9 Závislost typu procesu přetavování na dosaženém stupni čistoty a nákladech [11] 

Nízká rychlost přetavování v kombinaci s chlazením krystalizátoru vodou zajišťuje 

homogenní a vyváženou / stabilní solidifikaci. Výskyt vměstků při ESP přetavování je 

mnohem nižší uvnitř slitku než v litém polotvaru nebo v klasickém ingotu. Z obr. 10, 

pozorujeme odlišné segregační profily v závislosti na typu technologie výroby ingotu nebo 

plynule litého předlitku, kdy segregační index je nejoptimálnější při kombinovaném typu 

přetavování ESP+VAC, který zajišťuje nejlepší čistoty ingoty s eliminací nekovových 

vměstků a nežádoucích příměsí. 

 

Obr. 10 Ukázka profilů segregace u ingotu, plynule litých předlitků a ingotů zpracovaných 

na zařízení ESR / VAC [11] 

Produkty technologie ESR+VAC s nízkým segregačním indexem představují vysoce 

kvalitní vstup pro konstrukční, nástrojové a rychlořezné oceli, stejně jako speciální nerezové 

oceli a slitiny. Dále se používá pro speciální legované oceli, oceli pro kalení, tepelně 
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zpracované oceli, nitridační oceli a oceli s kuličkovými ložisky. Nástrojové oceli jsou 

charakteristické vysokou teplotní odolností, přičemž se používají na výrobu produktů 

s optimálními vlastnosti a velmi dlouhou životností. Rychlořezné oceli jsou používány jako 

řezné materiály pro svůj vysoký výkon tj. pro soustružnické a hoblovací nástroje, frézy a 

frézování zuby, stejně jako pro šroubovité vrtáky a závitníky. Vysoce legované, nerezové oceli 

se používají v leteckém, lékařském a farmaceutickém průmyslu například implantáty z vysoce 

legované speciální oceli [11]. 
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2 ANALÝZA VLIVU TECHNOLOGIE ELEKTROSTRUSKOVÉHO 

PŘETAVOVÁNÍ NA ČISTOTU OCELI 

Druhá část této práce představuje praktický literární rozbor a zaměřuje se na rozbor 

zahraničních literárních poznatků k problematice analýzy vlivu technologie elektrostruskového 

přetavování na čistotu oceli. Rozborem těchto poznatků lze získat představu o možnostech 

využití různých typu postupy pro výroby oceli na zařízeních ESP.  

2.1 Optimalizace technologie ESR při výrobě oceli 316L 

Autoři příspěvku [12] se zabývali optimalizací technologie ESR se zaměřením na 

dezoxidaci, optimalizaci strusky, zvýšením čistoty a užitých vlastností oceli: vlastní 

optimizace technologie ESP byla zaměřena na ocel 316L pro zlepšení pevnosti, plasticity, 

houževnatost a čistotu při výrobě drátů. Technologie výroby probíhala následujícím 

způsobem: EOP → 90 mm litý ingot → ESP → kování → tažení ocelového drátu. V průběhu 

zpracování technologie ESP byly odebírány vzorky se zaměřením na množství vměstku, 

celkový obsah kyslíku a dusíku v oceli. Základní chemické složení oceli 316L je uvedeno 

v tab. 3. 

Tab. 3 Základní chemické složení 316L oceli (hm. %) [12] 

C Si Mn P S Cr Ni Mo O 

0,025 0,5 1,5 0,02 0,001 17 13,5 2,5 0,015 

V průběhu zpracování oceli technologií ESP byla provedena řízená dezoxidace oceli 

a také byly použity odlišné skladby strusek, jejichž chemické složení je uvedeno v tab. 4. 

Tab. 4 Chemické složeni testovaných strusek ESP (hm. %) [12] 

Struska A Struska B 

CaF₂ Al₂O₃ CaO CaF₂ Al₂O₃ CaO MgO SiO₂ 

25 25 50 20 20 40 17,5 2,5 

Během přetavování ingotu v ESP byly aplikovány dva druhy dezoxidovadel: Si:Mn 

a Al:Si:Mn, a to v různých poměrech, jak je patrné z tab. 5. 

Tab. 5 Typ a podíl různých prvků dezoxidovala [12] 

Dezoxidovadlo A (Si:Mn) 

Varianta A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ××× ××× 

Poměr 1:1 1:2 1:3 2:1 2:3 3:1 3:2 ××× ××× 

Dezoxidovadlo B (Al:Si:Mn) 

Varianta B01 B02 B03 B11 B12 B21 B22 B31 B32 

Poměr 1:1:1 2:1:1 3:1:1 1:2:1 1:3:1 1:1:2 1:1:3 1:2:3 3:2:1 
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Na základě řízené dezoxidace oceli, která byla nejprve stanovena teoretickým 

výpočtem, byly zjištěny výsledky, které jsou uvedeny na obr. 10 a obr. 11. U obou variant 

odlišných dezoxidačních přísad, byla jako rafinační struska použitá struska A, jejíž chemické 

složení je uvedeno v tab. 4. Vzhledem k tomu, že struska absorbuje rozpuštěný kyslík, 

celkový kyslík (T.O.) v oceli byl pod 8 ppm, při požití 0,2 kg dezoxidovadla. Obr. 10 

zobrazuje vypočtené množství celkového kyslíku (T.O.) a rozpuštěného kyslíku v oceli po 

použití dezoxidačního činidla A na bázi Si:Mn. Když bylo použito dezoxidovadlo A celkový 

kyslík (T.O.) v oceli a rozpuštěný kyslík se měnil lineárně s přidáním množství 

dezoxidovadla. Když bylo použito dezoxidovadlo B bázi Al:Si:Mn konečný celkový kyslík 

(T.O.) v oceli a rozpuštěný kyslík se měnil parabolický s přidáním množství dezoxidovadla, 

to znamená že hliník má vyšší dezoxidační podíl a tím ukazuje silnější dezoxidační 

schopností hliníku nad křemíkem a manganem, jak je patrné z obr. 11. 

 
 

Obr. 10 Vypočtený kyslík v oceli po dezoxidaci činidlem A (Si-Mn) [12] 

  

Obr. 11 Vypočtený kyslík v oceli po dezoxidaci činidlem B (Al-Si-Mn) [12] 

Autoři [12] uvádějí základní podmínky pro dosažení zlepšené dezoxidace oceli: 

o Nízký celkový kyslík (T.O.) v oceli a rozpuštěný kyslík; 

o Malé množství přidání deoxidovala; 

o Tvorba kapalných vměstku. 

Dezoxidovalo A s poměrem Si:Mn=3:1 se ukázalo jako nejlepší s dezoxidační 

schopností, přitom celkový kyslík (T.O.) a rozpuštěný kyslík v oceli byl nízký. Pro 
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dezoxidovalo B v poměru Al:Si:Mn=3:1:1 bylo prokázáno, že toto dezoxidovadlo vykazovalo 

nejlepší dezoxidační schopnost s nejlepším množstvím 2,5 kg přidaného dezoxidovala. S dalším 

přidáním dezoxidovala se celkový kyslík (T.O.) a rozpuštěný kyslík v oceli mění nepatrně. 

Celkový kyslík (T.O.) v oceli byl 5,7 ppm a konečný rozpuštěný kyslíku v oceli byl 0,12 ppm. 

Pokud bylo použito dezoxidovadlo B (Al-Si-Mn), vměstky, které vznikaly během 

dezoxidace byly v tekutém stavu, když poměr prvků dezoxidovadla byl B01, B11, B12, B21, 

B22, B31, jednotlivé  poměry jsou uvedeny v tab. 5. Jak je vidět na obr. 12 diagramu Al2O3-

SiO2-MnO při teplotě 1600°C, dezoxidační schopnost B01 byla o něco nižší než u B02 a B03 

dezoxidovadel, ale lepši než u ostatních návrhu. 

 

Obr. 12 Fázový diagram Al2O3-SiO2-MnO do 1600 °C [12] 

Tímto způsobem byly splněny tři kritéria pro výběr nejlepších dezoxidovadel. 

Dezoxidovadlo B s poměrem Al: Si: Mn = 1:1:1 mělo dobrou dezoxidační schopnost, 

vměstky byly tekuté. Složení strusky mělo také zásadní vliv na konečný celkový kyslík (T.O.) 

v oceli. Dezoxidovadlo B s poměrem Al: Si: Mn = 1:1:1, kde je celkový kyslík v oceli na 

základě složení strusky je znázorněn na obr. 13, jasně ukazuje, že struska A je mnohem lepší 

než struska B z hlediska dezoxidace. 

 

Obr. 13 Konečný celk. kyslík (T.O.) v oceli vyloučený dezoxidovadlém B pod dvěma 

různými struskami [12] 
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Ve strusce B bylo určité množství MgO a SiO2 se kterými proběhla reakce s rozpuštěným 

hliníkem v roztavené oceli a vznikli nové vměstků podle reakcí: 

2[Al]+3(MgO) = 3[Mg] +(Al2O3)vměstek                     (8) 

2[Al]+3[O]+(MgO) = (MgO·Al2O3)vměstek                                (9) 

4[Al]+3(SiO2) = 3[Si] +2(Al2O3)vměstek                   (10) 

Kromě teoretických zkoušek dezoxidačních činidel byly provedeny i provozní 

experimenty. Jednotlivé varianty dezoxidačních činidel jsou uvedeny v tab. 6. Z tabulky je 

patrné, že pro provozní experimenty byly vybrány jen některé varianty dezoxidace. V průběhu 

provozních experimentu byly odebírány zkoušky a níže je uveden postup technologie ESP.  

Vlastní provozní experimenty proběhly následujícím způsobem:  

o Instalace tři elektrod pro přetavování; 

o Přidáni strusky do ESP a zahájení přetavení; 

o Přidaní  Fe-Cr slitiny, Ni, slitiny Fe-Si do oceli a roztavené strusky; 

o Odebraní vzorku před přidáním dezoxidovadla; 

o Přidaní hlavního dezoxidovadla; 

o Odebraní vzorku po 5, 10, 15 a 20 minutách po začátku čeření argonu do pece; 

o Odebraní vzorku po rozříznutí ingotu. 

Tab. 6 Návrh provozních zkoušek dezoxidace oceli [12] 

Varianta A 

Používají především dezoxidovadlo s obsahem Al 

Dodání kouskového dezoxidovadla Si-Ca (с Si:Ca = 7:3), několik krát 

v průběhu tavení. 

Varianta C 

Zlepšit obložení topeniště, kontrola obsahu MgO v strusky < 12 % 

Hlavně používají kouskové dezoxidovadlo Al-Si-Mn (s Al: Si:Mn = 1:1:1) 

Dodávání Si-Ca kouskového dezoxidovadla (s Si:Ca = 7:3) několikrát během 

dezoxidace 

Varianta D 

Zlepšit obložení topeniště, kontrola obsahu MgO v strusky < 12 % 

Hlavně používají kouskové dezoxidovadlo Al-Si-Mn (s Al: Si:Mn = 0,6:1:1) 

Dodávání Si-Ca kouskového dezoxidovadla (s Si:Ca = 7:3) několikrát během 

dezoxidace 

Poznámka: Struska A byla použita u všech provozních experimentu  

Byl analyzován obsah celkového kyslíku (T.O.) a dusíku v oceli. Z obr. 14 vyplývá, 

že celkový kyslík (T.O.) a dusík v průběhu výroby oceli (varianta A) se snížil na 82 ppm před 

přetavením ingotu. Celkový kyslík (T.O.) ve ztuhlém slitku byl 220 ppm, mnohem vyšší než 

v ingotu, což by mohlo být proto, že odebraný vzorek z ingotu se nacházel v blízkostí místa 

rozhraní struska/kov s možností absorpce plynu ze vzduchu. 
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Obr. 14 Celkový kyslík a [N] v různých 

etapách varianta A [12] 

Obr. 15 Celkový kyslík a [N] v různých 

etapách varianta C [12] 

Dále obr. 15 zobrazuje celkový obsah kyslíku a dusíku v oceli v průběhu zpracování 

a dezoxidace dle varianty C. V průběhu čeření argonem celkový kyslík (T.O.) klesal  

a v prvních 15 minutách dochází k napomáhaní odstranění vměstku z roztavené oceli. 

  

Obr. 16 Celkový kyslík a [N] v různých 

etapách varianta D [12] 

Obr. 17 Celkový kyslík dle různých 

dezoxidačních variant [12] 

Nicméně, mezi 15 a 20 minutou čeření argonem, celkový kyslík (T.O.) mírně vzrostl, 

což by mohlo být protože čeření argonem došlo k otevření oka ve strusce přes které byl 

pohlcen vzduch nebo mohlo dojit k eroze vyzdívky, která zanáší vměstky do roztavené oceli. 

V průběhu probublávání argonu se obsah dusíku [N] mění nevýrazně, během prvních 10 

minut, po 10 minut probublávaní zvýšil se obsah dusíku v oceli, probublávání argonem příliš 

v dlouhém časovém období vyvolá absorpcí vzduchu. Pří odlévaní ingotu, dusík je vždy 

zvýšen v důsledku pohlcení ze vzduchu z okolí. Obr. 16 ukazuje dezoxidační variantu D, 

která měla nejnižší celkový kyslík po dezoxidaci, což bylo 57 ppm v ingotu. Tab. 7 

znázorňuje morfologii a složení typických vměstků v oceli v různých dezoxidačních 

schématech. 
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Tab. 7 Morfologie a složení typických vměstků v oceli [12] 

    

Al2O3: 100% 
MgO: 23% 

Al2O3: 77% 

Al2O3: 58% 

CaO: 42% 

Jádro: MgO: 25% Al2O3:: 75% 

Část: Al2O3:56%, CaO: 44% 

    

MgO: 25%, Al2O3: 75% MgO: 10%, Al2O3: 57% 

CaO: 15%, MnO: 17% TiN: 100% Jadro: MgO: 27%, Al2O3: 72% 

Část: CaO: 54%, Al2O3: 46% 

    
MgO: 13%, CaO: 27%  

Al2O3: 0.6% 
MgO: 42% 

 Al2O3: 58% 
Al2O3: 62%, CaO: 1% 

MnO: 17%, MgO: 0.21% 
Al2O3: 40%, CaO: 50%, SiO2: 

10% 

U varianty A byly přidány hliníkové slitiny jako dezoxidovadla můžeme tedy 

pozorovat vměstky MgO∙Al2O3 a komplexní vměstky MgO- Al2O3-CaO, některé vměstky 

jsou dvoufázové jako například MgO·Al2O3 v jádru, a Al2O3-CaO na vnější vrstvě. Tyto 

vměstky byly vyšší než v jiných variantách, protože hliníkové komplexy byly použity jako 

dezoxidovadlo. Po dezoxidace dle variant C a D vměstky Al2O3  byly nižší, ale byly nalezeny 

složité vměstky MgO-Al2O3-CaO-MnO a Al2O3-SiO2 CaO, protože komplexy Si-Mn byly 

použity jako dezoxidovadlo. 

Kromě testování různých dezoxidačních činidel byla provedena i optimalizace 

aplikovaných strusek. Pro technologie ESP bylo navrženo pět variant, které jsou uvedeny 

v tab. 8. 
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Tab. 8 Různé rafinační procesy ESP používané v provozních experimentech [12] 

Varianta 1 

Tekutá struska: 20% CaO + 80% CaF2 

Dezoxidovadlo: prášek Si-Ca s Ca: Si = 3:7, 0,5% hmotnostní z celkové 

množství oceli, a přímo přidán do množství taveniny 

Varianta 2 

Tekutá struska: 60% CaF2 + oxidy vzácných kovů 

Dezoxidovadlo: prášek Si-Ca s Ca: Si = 3:7, dodržování elektrody, a 0,5% 

hmotnostní z celkového množství oceli 

Varianta 3 

Tekutá struska: 20% CaO + 80% CaF2 

Dezoxidovadlo: prášek Cryolite (Na3AlF6) s 0,5% hmotnosti celkového 

množství oceli 

Varianta 4 
Tekutá struska: 20% CaO + 80% CaF2 

Dezoxidovadlo: Ø 4.0 mm hliníkový drát 

Varianta 5 

Tekutá struska: 20% CaO + 80% CaF2 

Dezoxidovadlo: prášek Si-Ca s Ca: Si = 3:7, dodržování elektrody, a 0,5% 

hmotnostní z celkového množství oceli 

Výsledky jednotlivých variant dle celkového obsahu kyslíku (T.O.) jsou uvedeny na 

obr. 18. Ocel podle dezoxidační varianty D měla nejnižší celkový kyslík – 16 ppm, což 

znamená, že, Ca-Si dezoxidovadla byly lepší než hliníkový drát a kryolit pro variantu 3 a 4.  

Varianta D byla nejlepším praktický dezoxidovadlem ve srovnaní z jinými variantami. 

Pro variantu 1 celkový kyslík v ingotu byl 32 ppm, varianta 2 má nejvyšší celkový kyslík 51 

ppm, což by mohlo být z důvodu přidání kovu vzácných zemin jako část soustavy strusky. 

Pro 3 variantu je 28 ppm, pro 4 variantu 32 ppm, pro 5 variantu je 16 ppm obsahu kyslíku ve 

slitku. Do tavb pomocí varianty 1 byly přidány dezoxidovadla Ca-Si přímo do roztavené 

oceli, a v  průběhu varianty 5 byly nalepeny dezoxidovadla přímo na dodrženu elektrody, 

výsledky ukázaly, že varianta 5 měla mnohem nižší celkový kyslík (T.O.) než varianta 1, 

 

Obr. 18 Celkový kyslík při různých ESP procesech [12] 



23 
 

 

Feyzikov, A. Parametry ovlivňující čistotu oceli při elektrostruskovém přetavování.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

v důsledku většího účinku dezoxidačních činidel při slepení dezoxidačního prášku 

k elektrodě. 

Tab. 9 zobrazuje morfologii a složení typických vměstků v oceli dle dezoxidační 

varianty D v rafinaci. Pro variantu 1 vidíme hodně Al2O3 a Al2O3-MgO vměstků a několik 

Al2O3-MgO-MnO a Al2O3-MgO-CaO, což naznačuje, že vměstky Al2O3 nebyly úspěšně 

modifikovány. Pro variantu 2 přetavování ESP, téměř všechny pozorované vměstky byly 

nepravidelné Al2O3 a jejich velikost byla větší, než jsou k dispozici ve variantě 1. Kovy 

vzácných zemin sloužily jako součást strusky pro rafinaci strusky při ESR přetavování ve 

variantě 2 a Al2O3 vměstky nebyly úspěšně změněny. 

Tab. 9 Morfologii a složení typických vměstků v oceli pro varianty D [12] 

    

Al2O3: 100% 
Al2O3: 75%, MgO: 12% 

MnO: 15% 
Al2O3: 100% Al2O3: 100% 

    

Al2O3: 59%, MgO: 21% 

CaO: 20% 
Al2O3: 45%, MgO: 15% 

CaO: 40% Al2O3: 100% Al2O3: 81%, MgO: 19% 

Pro variantu 5 byla pozorovaná většina Al2O3-MgO-CaO komplexních vměstky 

s velikostí 1-2 μm a malý počet Al2O3 a MgO- Al2O3 vměstky. Většina vměstků měla kulovitý 

tvar, a byly dobře modofikované dezoxedovadlem na bázi SiCa, který byl nalepen přímo na 

odtavované elektrodě. Původní stav přetavené elektrody vykazoval 136,9 vměstky na mm
2
 

oceli. Po přetavování ESP pro variantu 1, byly vměstky sníženy na 26,8 na mm2 v oceli, což 

představuje 80% odstraněných vměstku. Ve variantě 5 přetavování ESP, byly sníženy vměstky 

na 16,2 na mm
2
 v oceli, přibližně 88,2 % odstraněných vměstku. Výsledky dokazují, že 

technologie ESR je efektivní na zlepšení čistoty oceli. 
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Na základě teoretických analýzy provozních experimentů autoři [12] uvádí 

následující závěry: 

o Na základě termodynamických výpočtu bylo stanoveno, že sloučenina dezoxidovadla 

Al-Si-Mn měla lepší účinek než dezoxidovadlo Si-Mn. Aby bylo možné splnit uvedení 

tři kritéria pro výběr vhodného dezoxidovadla, poměr Al: Si: Mn by měl být 01:01:01, 

aby byl dosažen nízký celkový kyslík (T.O.) a tekutých vměstku v oceli. MgO a SiO2 ve 

strusce by měl být tak nízké, jak je to možné. 

o Provozní experimenty ukázaly, že hlavní kusové dezoxidovadlo Al-Si-Mn s poměrem 

Al: Si: Mn = 0.6:1:1, a s malým množstvím Si-Ca jednorázového dezoxidovadla 

s poměrem Si:Ca = 7: 3, dosáhlo nejlepší dezoxidace v praxi. Konečný celkový kyslík 

(T.O.) ve slitku po přetavení a dezoxidace na zařízení ESP byl nízký a jeho hodnota 

byla pod 57 ppm. 

o Pro rafinace ESR byla použita struska obsahující 20 % CaO + 80 % CaF2 a také 

dezoxidovační činidlo ve formě prášky Si-Ca s Ca:Si = 3:7, který byl nalepen na 

elektrodě jako dezoxidovadlo. Pro další dezoxidaci, slitekt vykazoval vyšši čistotu 

a celkový obsah kyslíku (T.O.) byl nízký pod 16 ppm, přičemž došlo k odstranění 72 % 

kyslíku ve srovnání s obsahem před zpracováním pomoci technologie ESP. 

2.2 Studium makrostruktury a redukce vměstků technologií ESR při 

výrobě oceli 316LC 

Autoři příspěvku [13] se zaměřili na hodnocení elektrostruskového přetavování pomocí 

odlišných strusek na bázi CaO, Al2O3 a CaF2 cílem snížení nekovových vměstků v oceli 316 

LC nebo 316 LVM určené pro lékařské účely. 

Ocel typu 316 LVM představuje velmi čistou nerezavějící ocel, která je vyráběna 

pomocí procesu VAR (Vacuum Arc Remelting), VIM (Vacuum Induktion Remelting) a ESR 

(Elektro Slag Remelting). Tyto uvedené technologie umožňují snížení škodlivých prvků 

v oceli (S,O a H) a nekovových vměstků. Při srovnání ocelí 316 L s ocelí 316 VLM došlo ke 

zvýšení obsahu C na rozsah 17~19 hm % a Ni na rozsah 13~15 hm %. Touto úpravou došlo 

ke zvýšení korozní odolnosti, ale také může docházet ke vzniku makrosegregací v ingotu. 

Autoři [13] se proto zaměřili na studium sníženi nekovových vměstku, odstranění 

vnitřních vad (např. dutin), makrostruktury v ingotu zpracováním technologií ESR. Kromě 

toho autoři věnovali také pozornost dezoxidaci elektrod hliníkem, vápníkem a křemíkovým 

drátem s ohledem na dosahovanou čistotu ingotu. 
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 Pro vlastní provozní experimenty bylo použito: čisté železo, hořčík s nízkým obsahem 

uhlíku, feromolybden a ferochrom. Tyto suroviny byly použity pro výrobu primárních 

(odtavných) elektrod v indukční peci. Byly vyrobeny dva typy elektrod: EL 101 a EL 102, 

kteří se lišily ve způsobu dezoxidace oceli, přičemž dezoxidace byla provedena pod inertní 

(argonovou) atmosférou. Elektroda EL 101 byla dezoxidována va dvou fázích, a to použitím 

hliníku, vápníku a křemíkového drátu. Druhý typ elektrody EL 102 byla dezoxidována čistým 

hliníkem. 

Vyrobené elektrody byly následně zpracované na zařízení ESP při použití strusek na 

bázi CaO, Al2O3 a CaF2. Použité podíly jednotlivých složek byly 1/3 celkové hmotnosti 

strusky. Tyto strusky byly před použitím ohřátý na teplotu 800 °C, a to pro odstranění 

vlhkostí před zpracováním na zařízení ESP. Elektroda EL 101 byla přetavena na slitky ES 

101, ES 102 a ES 103, a to za odlišných podmínek. Elektroda ES 102 byla také přetavena, ale 

pouze na ingot označený ES 104. Podmínky přetavení jednotlivých elektrod jsou uvedeny 

v tab. 10. 

Tab. 10 Podmínky zpracování elektrod na zařízení ESP [13] 

Elektrody 
Hmotnost 

(kg) 

Čas tavení 

(min.) 

Licí rychlost 

(min.) 
Ingoty 

EL101 26,12 27,8 0,9 ES101 

EL102 25 20 1,2 ES102 

EL103 25 33,3 0,7 ES103 

EL104 24,5 27 0,9 ES104 

V první fázi hodnocení se autoři [13] zaměřili na makrostrukturu. V tab. 11 a tab. 12 jsou 

uvedeny chemické složení jednotlivých elektrod, a to před a po zpracování na zařízeni ESP. 

Tab. 11 Chemické složení odtavných elektrod před zpracováním na zařízeni ESP (hm %) [13] 

Elektrody C S P Ni Cr Mo Mn O 

EL101 0,027 0,019 0,029 13,58 17,93 2,38 1,59 223x     

EL102 0,030 0,010 0,.013 13,83 17,95 2,45 1,98 54x     

Z výsledků vyplývá, že aplikací strusky na bázi CaO:Al2O3:CaF2 v poměru 1:1:1 došlo ke 

snížení kyslíku o 60 % a obsahu síry o 70 %. 

Tab. 12 Chemické složení ingotu po zpracováním na zařízeni ESP (hm %) [13] 

Ingoty C S P Ni Cr Mo Mn O 

ES101 0,030 0,05 0,030 13,49 17,83 2,33 1,51 64x     

ES102 0,031 0.004 0.031 13.51 17,85 2,37 1,47 88x     

ES103 0,030 0,004 0,030 13,55 17,81 2,29 1,49 48x     

ES104 0,032 0,002 0,033 13,82 17,72 2,42 1,77 15x     
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Snížení obsahu síry bylo dosaženo dvěma mechanizmy: 

o Reakcí síry se struskou (zejména CaF2) a vzniku sulfidických vměstků; 

o Reakcí síry s kyslíkem v atmosféře. 

Tyto reakce autoři [13] uvádějí pomocí následujících rovnic: 

[S] + (O
2-

) → (S
2-

) + [O]          (11) 

(S
2-

) + 3/2(O
2
)g → (SO2)g + (O

2-
)         (12) 

Také bylo zjištěno, že obsahy legujících prvků jako Ni, Cr, Mo a Mn jsou před a po 

zpracování na zařízení ESP téměř konstantní. Pro studium makrostruktury byly pořízeny také 

snímky, které jsou uvedeny na obr. 19 až obr. 22. Z obrázku je patrné, že tvar zrn v slitcích 

ES 101, ES 102 a ES 103 jsou sloupcovité. Zatím co slitek ES 104 má zrna globulární ve 

středu osy. 

  
Obr. 19 Makrostruktura ingotu ES101 

(vnější průměr je14 cm) [13] 

Obr. 20 Makrostruktura ingotu ES102 

(vnější průměr je14 cm) [13] 

  

Obr. 21 Makrostruktura ingotu ES103 

(vnější průměr je14 cm) [13] 

Obr. 22 Makrostruktura ingotu ES104 

(vnější průměr je14 cm) [13] 

Elektroda pro ingot ES 104 byla svařena ze 4 elektrod. Tyto elektrody obsahovaly 

vnitřní vady jako například dutiny, které vznikly v průběhu klasického lití a krystalizace oceli. 
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Tyto dutiny zřejmě způsobily fluktuaci proudu a napětí během zpracování technologie ESP. 

To může být důvodem vzniku globulárních zrn v centrální zóně ingotu ES 104.  

Autoři [13] uvádějí, že fluktuace proudu a napětí muže způsobit změnu rychlosti 

tavení v krystalizátoru, přičemž tento parametr je nejdůležitějším parametrem ovlivňující 

charakter zrn ve slitku. Bod tání uvedený v tab. 10 a typické makrostruktury na obr. 19 až 

obr. 22 zobrazují, že zvýšením rychlosti tavení rostou zrna v radiálním směru obr. 20, 

snížením rychlosti tavení zrna rostou ve vertikálním směru obr. 21. Změna v charakteru zrn 

v slitku souvisí s rychlostí tavení a hloubkou (výškou) taveniny v krystalizátoru, což lze 

vyjádřit vztahem: 

KsGs - KLGL = ρ* ΔHf * Un        (13) 

kde  Ks  je koeficient pevné fázi (-), 

 KL -   koeficient tekuté fázi (-),  

 Gs -   izoterma gradientu solidus (-), 

 GL -  izoterma gradientu likvidus (-), 

 Δ Hf -  entalpie tání (J), 

 ρ -  hustota (kg·m
-3

), 

 Un - rychlost tavení (m·s
-1

). 

Kde Uz je rychlost liti (m·s
-1

) a lze ji vypočítat podle následujícího vztahu: 

Un = Uz * cos µ         (14) 

Vztah (14) je schematický uveden na 

obr. 23 a představuje vztah mezi izotermou solidu 

a likvidu pro tekutou zónou a směrem Un. Pro kov 

je obecně KL roven 0,5KS. Dosažení KL=0,5KS do 

rovnic (3) a (4) lze vypočítat parametr GS jako 

funkci Un dle rovnice: 

Gs - 0,5GL = U*(
          

  
)       (5) 

Hloubka a tvar v taveniny v lázni jsou určeny 

rozdílem mezi sklonem izotermy solidu a likvidu. 

Tyto parametry určují velikost a tvar polotekuté zóny během zpracování technologií ESP. Ve 

skutečností zvýšením licí rychlosti Uz a rychlosti tavení Un, gradient mezi sklonem solidu 

a likvidu a hloubkou tavicí lázní (GS – GL) se zvyšuje. Proto rostou zrna v radiálním směru 

místo ve vertikálním směru, což potvrzují výsledky na obr. 19 až obr. 22 a tab. 11. 

 

Obr. 23 Izotermy solidu a likvidu [13] 
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Kromě studia makrostruktury se autoři [13] zabývali eliminací vměstku. V tab. 13 

a tab. 14 jsou uvedeny vybrané sledované parametry představující vměstky v elektrodě 

a přetaveném slitku. Jestliže elektrody EL 102 a EL 101 byly dezoxidovaná hliníkem nebo 

hliníko – křemičitým drátem, vměstky se tvoříte dle následujících reakcí: 

2[Al] + 3[O] → Al2O3(vměstek)          (15) 

ΔG
0

1873 K = -1075103,6 (J)  

3[Ca] + (Al2O3) → 3(CaO) + 2[Al]         (16) 

G
0

1873 K = -213573 (J) 

xCaO + yAl2O3 → (CaO)x (Al2O3)y             (17) 

Tab. 13 Velikost vměstku v rámci primárních elektrod [13] 

Elektrody 

Počet vměstku 

na jednotku 

plochy (mm
2
) 

Max. 

Průměr 

(µm) 

Min. 

Průměr 

(µm) 

Střední 

Průměr 

(µm) 

Celková plocha 

povrhu vzorku 

(%) 

EL101 136 47 6 16 0,25% 

EL102 112 22 4 10 0,32% 

Tab. 14 Velikost vměstku v rámci ingotu po procesu ESP [13] 

Ingoty 

Počet vměstku 

na jednotku 

plochy (mm
2
) 

Max. 

Průměr 

(µm) 

Min. 

Průměr 

(µm) 

Střední 

Průměr 

(µm) 

Celková plocha  

povrhu vzorku 

(%) 

ES101 104 36 5 13 0,15% 

ES102 114 41 7 14 0,17% 

ES103 84 35 4 14 0,13% 

ES104 262 18 2 5 0,30% 

Odstranění vměstkú technologií ESP závisí na rotačním pohybu taveniny pod vrstvou 

strusky. Proto jsou důležité mechanizmy umožňující redukci vměstkú na rozhraní struska – 

kov. Tyto děje se skládají z flotace vměstku k tavící lázni, adheze vměstku do strusky 

a chemická reakce mezi struskou a vměstky. Tyto děje byly vice efektivní pro snížení 

komplexních hlínito – vápenatých vměstku (Al2O3·CaO), než v případě vměstkú oxidu 

hlinitého (Al2O3). Tento jev je způsoben tím, že vměstek představující oxid hlinitý (Al2O3) je 

menši s vyšší teplotou tání a má větší stabilitu než komplexní hlínito – vápenatý vměstek 

(Al2O3·CaO). Odstranění tohoto typu vměstků ve strusce je chemickými reakcemi téměř 

nemožné. 



29 
 

 

Feyzikov, A. Parametry ovlivňující čistotu oceli při elektrostruskovém přetavování.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

Komplexní hlínito – vápenatý vměstek (Al2O3·CaO) mají nižší bod tání a mohou 

snadněji flotovát (vyplouvat) do strusky. Proto čistota oceli slitků po technologie ESP je vyšší 

než v případě klasické technologie s dezoxidace pomocí hliníku. Typické hliníkové vměstky 

oxidu hlinitého (Al2O3) a komplexní hlínito – vápenaté vměstky (Al2O3·CaO) jsou uvedeny 

na obr. 24 a obr. 25. 

Dalším parametrem ovlivňující snížení obsahu vměstkú v oceli představuje rychlost 

tavení. Parametry tavení jsou uvedeny v tab. 10 a u ingotu ES 101, ES 102 a ES 103 při 

stejných dezoxidačních procesech, ale snížením rychlosti lití dochází k dosažení vyšší čistoty 

přetavených slitků technologií ESP, jakosti oceli 316 LVM. Počet vměstkú a obsah kyslíku 

v slitku ES 103, který byl přetaven v nejnižší licí rychlosti (0,7 · min
-1

), vykazuje nejnižší 

hodnoty. 

  

Obr. 24 Hliníkový vměstek Al2O3 v ingotu 

ES 104 [13] 

Obr. 25 Komplexní vměstek Al2O3·CaO 

v ingotu ES 101 [13] 

Autoři [13] také uvádějí, že zvýšena licí rychlost je doprovázena rychlým průnikem 

kapky oceli struskou, což se projeví i v poklesu odstraněných vměstku. Na závěr autoři [13] 

uvádějí shrnutí výsledků svých experimentu: 

o Použitím strusky na bázi CaO:Al2O3:CaF2 při procesu ESP a zpracování ocel 316 

LVM došlo ke snížení kyslíku a síry o 60 % 

o Zvýšení lití rychlosti došlo ke změně charakteru tuhnutí ve vertikální a radiální rovině, 

což se projevilo snížením obsahu vměstkú v oceli. 

o Přítomnost dutin v odtavených elektrodách způsobilo fluktuaci v proudu a napěti, což 

mělo za následek vznik heterogenní strusky v přetavených ingotech po technologii ESP 

o Použitím dvou stupňové dezoxidace pro odstranění oxidů a vměstků během technologií 

ESP bylo efektivnější, než při použití klasické dezoxidace pomocí hliníku nebo hlinito 

– křemičitého drátu. 
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2.3 Vliv typů strusky a rychlosti tavení na přetavené ingoty technologií ESR 

Autoři příspěvku [14] se zabývali studiem vlivu chemické složení strusky a rychlosti 

lití na čistotu slitku zpracovaného technologií ESP. V rámci výzkumu bylo studium zaměřeno 

na chemické složení a mikrostrukturu, přičemž bylo prokázáno snížení množství a velikosti 

vměstků. Bylo také zjištěno, že zvýšením bazicity a snížení licí rychlosti dojde ke zvýšení 

schopnosti odsíření oceli. 

V rámci experimentu byly použity strusky na bázi CaF2 – CaO – Al2O3 – MgO – SiO2. 

Tyto strusky jsou ovlivněny složením legujících přísad a také množstvím a velikostí vměstku. 

Přetavený slitek může obsahovat množství nečistot jako například: síru, kovové a nekovové 

oxidy, které ovlivňují mechanické vlastnosti přetavené oceli, přičemž odstranění nečistot je 

velmi důležité. Například obsah síry lze snížit na 0,02 hm. % při použití klasických metod 

jako je VIM (Vacuum Induction Remelting), VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) a VD 

(Vacuum Degassing). Avšak při použity technologie ESP lze obsah síry snížit pod 0,004 

hm. %. Odsířeni na rozhraní taveniny a strusky následující reakce vyjadřují: 

    (   )  (   )               (18) 

(  )  
 

 
{  }     ( )  (  )         (19) 

Jak uvádí rovnice (18) snížením množství kyslíku v kovu a zvýšením ve strusce, se účinnost 

odsíření zvyšuje. Na závěr reakce obsah síry ve strusce reaguje s kyslíkem z atmosféry za 

vzniku SO2 dle rovnice (19). Proto kyslík hraje důležitou roli v tomto procesu. 

Další důležité parametry představuje bazicita a licí rychlost. Bazicitu autoři vyjadřují 

dle následujícího vztahu: 

  
    

 

 
   

          
 

 
(             )

         (20) 

Sníženi rychlosti tavení a zvýšením reakční doby mezi lázni a struskou dochází k zvýšení 

účinnosti odsíření. Bazicita představuje parametr, který je limitován poklesem teploty 

a tekutosti: oxid vápenatý (CaO) má vynikající vlastnosti absorpce síry, ale vzhledem k jeho 

vysoké teplotě tání nelze použít více než 30 % CaO ve strusce. Klasické strusky používané 

v technologii ESP mají relativně vysoké teploty tavení, což má za následek nízkou reakční 

rychlost a účinnost. Přidáním kazivce (CaF2) do strusky na bázi CaO dochází k výraznému 

snížení teploty tání strusky a zlepšení kinetiky probíhajících reakcí. Oxid hlinitý (Al2O3) 

a oxid křemičitý (SiO2) zlepšují elektrický odpor, přičemž oxid hořečnatý (MgO) zvyšuje 
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bazicitu strusky. V rámci experimentu byly odtávané (primární) elektrody o průměru 80 mm 

a délky 500 mm. Chemické složení těchto elektrod je uvedeno v tab. 15. 

Tab. 15 Chemické složení primárních elektrod pro proces přetavování (hm. %) 

C Si S P Mn Ni Cr Mo V Cu Co Al 

0,011 0,003 0,02 0,01 0,154 0,08 0,116 0,018 0,0009 0,115 0,01 0,011 

Zařízení ESP tvoří chrom – magnezitový kelímek o průměru 250 mm a délky 500 mm 

na dně je umístěn ocelový plech pro elektrické vedení. Během procesu jsou roztavené kapky 

shromážděny na dně do hmotnosti 50 kg. Na závěr je pohyblivý kelímek otočen a tekutá ocel 

je odlita do formy o průměru ø 200×100 mm. Toto zařízení je nazývá ESC (Electro Slag 

Casting) a bylo pro autory [14] vyvinuto pod označení YW159A. 

V rámci experimentu bylo použito celkem 8 typu strusek o různých vlastnostech. 

Složení strusek bylo zvoleno pro získání informací o nejvhodnější kombinaci složení strusky 

pro doražení vysokého odsiřovacího účinku, dobré elektrické vodivosti, vhodné hustoty při 

dosažení nízkých nákladu. Pro strusky byl zvolen třísložkový systém na bázi CaO – CaF2 – 

Al2O3. Je zřejmé, že teplota tání strusek by neměla být vyšší než elektrod (~1500 °C). Jinak 

tavení strusky bude vykazovat vysoký elektrický odpor a nevytvoří se rafinační vrstva. Autoři 

pro experiment připravili multi – strusky, jejichž chemické složení a označení uvedeno v tab. 

16. 

Tab. 16 Chemické složení připravených strusek pro experimenty (hm. %) 

Struska CaF2 CaO MgO Al2O3 SiO2 

1 70±2,5 30±1,5 0 0 0 

2 50±2,5 30±2,5 2±0,1 15±1,5 3±0,5 

3 40±1,5 30±1,5 0 30±1,5 0 

4 30±2,5 30±2,5 3±0,1 33.5±2,5 1.5±0,1 

5 15±2,5 30±2,5 2±0,1 50±2,5 1.5±0,1 

6 70±1,5 20±1,5 ≤0,08 0 10±1,5 

7 60±2,5 20±1,5 0 10±1,5 10±1,5 

8 70±2,5 15±1,5 0 15±1,5 0 

Suroviny pro strusky byly před smíšením pomlety, aby byla rychleji dosažena 

eutektická zóna napomáhající k roztavení strusky. Před tavením bylo 5 kg upravené strusky 

zahřáto na teplotu 700 °C po dobu 2 hodiny pro odstranění vlhkosti. Pro studium účinnosti 

a doby tavení byl sledován časový interval 10 až 60 minut. Na základě provedených 

experimentu nejprve autoři [14] vyhodnotili vliv chemického složení odlišných strusek. 

Chemické složení vzorku oceli s uvedením typů použitých strusky (odebrané v 20 min.) je 

uvedeno v tab. 17. 
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Tab. 17 Chemické složení přetavených vzorků ocelí při použití různých typů strusek (hm. %) 

Vzorek C Si S P Mn Ni Cr Al Fe 
Typ 

strusky 
Bazicita 

1 0,016 0,0004 0,003 0,0017 0,014 0,090 0,025 0,007 99,6 
70F/30/0

/0/0 
  

2 0,012 0,0014 0,002 0,0019 0,022 0,088 0,036 0,004 99,55 
50F/30/2

/15/3 
3 

3 0,021 0,0033 0,005 0,0015 0,045 0,081 0,067 0,018 99,52 
40F/30/0

/30/0 
2 

4 0,013 0,0067 0,006 0,0013 0,009 0,081 0,023 0,006 99,62 
30F/30/3

/33/2 
1,75 

5 0,014 0,0084 0,007 0,0017 0,023 0,089 0,082 0,025 99,36 
15F/30/2

/50/2 
1,18 

6 0,010 0,0053 0,003 0,0023 0,057 0,079 0,066 0,003 99,62 
70F/20/0

/0/10 
2,15 

7 0,021 0,0083 0,005 0,0016 0,012 0,087 0,026 0,001 99,65 
60F/20/0

/10/10 
1,33 

8 0,008 0,0052 0,005 0,0004 0,012 0,087 0,025 0,001 99,65 
70/15/0/1

5/0 
1,9 

Množství strusky ve vzorcích oceli bylo sníženo, přičemž k největšímu poklesu 

o 86,7 hm. % došlo u vzorku 2. Z výsledku vyplývá, že technologie ESP je vhodná pro 

odsíření, ale její účinnost závisí na podmínkách jako je například bazicita. Vliv bazicity 

strusky je uveden na obr. 26. 

Z obr. 26 je patrné, že pokles 

síry je dosažen s rostoucí bazicitou 

strusky, a to až do určitého bodu 

v důsledku přidání kationtu Ca
+
 do 

strusky. Po kritickém bodě množství 

síry vzrůstá v důsledku zvýšení 

rozpustností síry a proto vznik SO2 je 

redukován. Také bylo sledováno 

množství ostatních prvku, jako je 

křemík, hliník, hořčík je (tab. 17).  

Prvky jako křemík a hliník reagují s kyslíkem ve strusce a snižuje se tam jejich obsah 

v tavenině. Jak naznačuje rovnice (9) a (10) přírůstek odsíření vzrůstá s obsahem kyslíku ve 

strusce. Proto aktivní prvky reagují s nadměrným kyslíkem. 

Dále se autoři [14] v rámci hodnocení zaměřili dobu tavení. V této fázi vzorky byly 

přetaveny při aplikaci stejné strusky, ale v odlišných časech. Chemické složení vzorků vlivem 

teploty a tekutosti se změnilo jak je vidět v tab. 18 a na obr. 27 a obr. 28. 

 

 
Obr. 26 Vliv bazicity strusky na obsah síry v oceli 

(hm. %) 



33 
 

 

Feyzikov, A. Parametry ovlivňující čistotu oceli při elektrostruskovém přetavování.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

Tab. 18 Chemické složení vzorků s různými rychlostmi tavení strusky 15F/30/2/50/2 (hm. %) 

Složka C Si S P Mn Ni Cr Al Fe 
Čas 

(min) 

Odsíření 

(%) 

1 0,014 0,007 0,0175 0,0013 0,019 0,081 0,062 0,007 99,6 10 12,08 

2 0,014 0,008 0,0076 0,0017 0,023 0,089 0,082 0,025 99,3 20 61,91 

3 0,010 0,009 0,0054 0,0019 0,03 0,079 0,084 0,058 99,6 30 73,00 

4 0,014 0,016 0,0004 0,0070 0,047 0,091 0,083 0,087 99,3 40 97,57 

5 0,144 0,028 0,0001 0,0057 0,062 0,085 0,076 0,026 99,3 60 99,10 

 

  
Obr. 27 Vliv průběhu času na obsahu síry 

(hm. %) 

Obr. 28 Vliv průběhu času na obsahu 

křemíku (hm. %) 

Ve vzorku 5 se zvýšení doby tavení od 20 do 60 min. projevilo zvýšení odsíření 

z 61,91 hm. % na 99,1 hm. % jak je uvedeno na obr. 27 nárůst doby tavení způsobil snížení 

obsahu síry, ačkoli problémy jako teplota, snížení tekutostí a následná dezoxidace zvýšily 

počet dutin. V některých případech došlo k zatažení strusky do taveniny v průběhu lití. Vliv 

doby tavení na obsah křemíku je opačný vzhledem k výsledným obsahům síry. Z obr. 28 je 

patrné, že při konstantní bazicitě se obsah křemíku zvyšuje s růstem doby tavení. To lze 

vysvětlit menší Gibbsovou volnou energií (ΔG) z redukcí křemíku.  

Delší doba tavení způsobila lepší reakce mezi křemíkem a hliníkem, který se nezapojil 

do dezoxidace. Proto delší doba tavení umožňuje snížení křemíku ve strusce a mírně zvyšuje 

jeho obsah ve slitku dle rovnice: 

      
 

 
(    )  (     )  

 

 
            (21) 

Následně se autoři [14] zaměřili na studium mikrostruktury. Na obr. 29 a obr. 30 autoři [14] 

uvádejí vzorky oceli před a po zpracování technologií ESP. Jak je vidět z obr. 29 a obr. 30 

počet vměstků byl snížen a byly rovnoměrně distribuovány. Tyto snímky byly pořízeny 

pomocí metody SEM ( Scanning Electron Microscope). Zrna železa v prvním vzorku jsou 

menší než u přetavených vzorků, a to z důvodu kování odtavných (primárních) elektrod. 
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Obr. 29 Obraz počátečního vzorku před 

ESR 

Obr. 30 Obraz počátečního vzorku po 

ESR 

Obr. 31, obr. 33 a obr 35 představují snímky kde většina vměstků je tvořena 

kulovitými nebo mnohostěnným kulovitým tvarem, přičemž vměstky jsou skupeny společně. 

Následně byla provedena analýza EDX (Energy Dispersive X-ray Spektroscopy) a výsledky 

jsou uvedeny na obr. 32, obr. 34 a obr. 36. 

  

Obr. 31 SEM mikrofotografie komplexu 

železo-manganové sulfidového 

vměstku u vzorku 5 

 

 

Obr. 32 EDX analýza křivky komplexu 

železo-manganové sulfidu 

vměstku. 

  

Obr. 33 SEM mikrofotografie oxidu 

hlinitého vměstku u vzorku 3 

Obr. 34 EDX analýza křivky komplexu 

oxidu hlinitého vměstku 
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Pozorováním metody SEM a analýzou EDX bylo zjištěno, že vměstky jsou obvykle 

sulfidy, hlinitany a křemičitany. Sulfidické vměstky byly výrazně sníženy. Vzorky oceli ze 

slitků s hlinitanovými vměstky byly nepatrně zvýšené v důsledku přidání hliníku do strusky 

pro větší dezoxidací. 

  

Obr. 35 SEM mikrofotografie křemenného 

vměstku u vzorku 7 

Obr. 36 EDX analýza křivky křemičitého 

vměstku. 

Výsledky analýzy snímku před a po procesu ESP jsou uvedeny v tab. 19. Z tab. 19 je 

vidět, že průměrně byly vměstky zmenšeny z 14 µm na 5 µm na ploše 0,005 mm
2
. 

Tab. 19 Výsledky obrazu analyzátoru (hm. %) 

Vzorek 

číslo 
Typ strusky 

Počet městku  

(na 0,005 mm²) 
Průměrný 

diametr (µ) 

Průměrný 

poměr. 

(délka/šířka) 

Frakce 

povrchových 

vměstku (%) 

Počáteční Bez strusky 11 14 1,68 33,86 

1 70F/30/0/0/0 4 3,67 1,42 0,84 

2 50F/30/2/15/3 6 4,91 1,40 2,27 

3 40F/30/0/30/0 8 3,35 1,58 1,41 

4 30F/30/3/33/2 6 2,87 1,28 0,77 

5 15F/30/2/50/2 3 5,31 1,66 1,32 

6 70F/20/0/0/10 7 3,72 1,40 1,52 

7 60F/20/0/10/10 4 4,22 1,51 1,11 

8 70F/15/0/15/0 6 4,16 1,31 1,63 

Na závěr autoři [14] uvádějí shrnutí dosažených výsledků, získaných pomoci 

experimentu: 

o Optimální stav představující výrazné odsíření oceli, nízký počet a velikost vměstku 

a jejich dobré rozdělení (distribuce) byla zjištěna po aplikace strusky 2. Tato struska 

byla tvořena: CaF2 – 50 hm. %, CaO – 30 hm. %, MgO – 2 hm. %, Al2O3 – 15 hm. % 

a SiO2 – 2 hm. %. 

o Prodloužením doby tavení byl zvýšen účinek odsíření oceli, a však snížení teploty mělo 

za následek snížení tekutosti a dezoxidace. 
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o Delší doba tavení způsobila vznik dutin v litém vzorku důsledkem nedokonalé 

dezoxidace. 

o Snížení počtu vměstků, jejich velikosti a rovnoměrně rozděleni (distribuci) bylo 

pozorováno u rafinovaných vzorků. 
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3 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor vlivů parametrů elektrostruskového 

přetavování ovlivňujících čistotu oceli při elektrostruskovém přetavování. V první části práce 

byly uvedeny princip a technologie elektrostruskového přetavování, základní typy 

používaných strusek, konstrukční řešení a charakteristika jednotlivých typů zařízení ESP 

a jejich vliv na dosahovanou čistotu přetavované oceli. Ve druhé části, která představuje jádro 

práce, byla provedena analýza zahraničních literárních poznatků zaměřených na problematiku 

vlivu technologie elektrostruskového přetavování na dosahovanou čistotu. Na základě 

provedeného rozboru zahraničních literárních pramenů byly zjištěny následujících poznatky: 

1. Princip technologie ESP spočívá ve snížení nežádoucích prvků, obsahů plynů. A 

nekovových vměstků při rafinace oceli v průběhu přetavování z pohledu čistoty oceli. 

2. Technologie ESP zajišťuje vysokou účinnost odsíření pomoci strusek na bázi CaO, CaF2 

a Al2O3 s přidáním, v malých poměrech, dalších oxidů, jako je MgO a SiO2. Takto 

připravená struska napomáhá k tvorbě optimálních podmínek pro maximální přenos 

síry z kovu do strusky. 

3. V současnosti je používaná řada zařízení ESP, které se mezi sebou liší nejen 

v konstrukčním řešení, ale i možnostmi vedení tavby, jako např. tlakové elektrostruskové 

přetavování - Pressure Electroslag Remelting (PESR), elektrostruskové přetavování 

v prostředí inertního plynu - Remelting under Inert Gas Atmosphere (IESR) nebo tavení 

v nízkém tlaku (VAC-ESR).  

4. Na základě termodynamických výpočtu bylo stanoveno, že dezoxidovadlo Al-Si-Mn, 

v poměru Al:Si:Mn (1:1:1) umožňuje dosažení nízkého celkového kyslíku (T.O.) v  oceli 

na hodnotu 5,7 ppm a konečný rozpuštěný kyslíku v oceli byl 0,12 ppm při vzniku 

tekutých vměstku v oceli. 

5. Provozní experimenty prokázaly, že hlavní kusové dezoxidovadlo Al-Si-Mn s poměrem 

Al:Si:Mn = 0,6:1:1, a s malým množstvím Si-Ca jednorázového dezoxidovadla 

s poměrem Si:Ca = 7:3, dosáhla nejlepší dezoxidace v praxi. Konečný celkový obsah 

kyslíku (T.O.) v slitku po přetavení a dezoxidaci na zařízení ESP byl nízký a jeho 

hodnota byla pod 57 ppm. 

6. Použitím strusky na bázi CaO:Al2O3:CaF2 v poměru (1/3:1/3:1/3) k celkové hmotnosti 

strusky při procesu ESP a zpracováním ocelí 316 LVM došlo ke snížení kyslíku 60 % 

a síry o 70 %. 
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7. Také bylo zjištěno, že zvýšením licí rychlosti došlo ke změně charakteru tuhnutí ve 

vertikální a radiální rovině, což se projevilo snížením počtu vměstků v oceli. 

8. Bylo také prokázáno, že přítomnost dutin v odtavených elektrodách způsobilo fluktuaci 

proudu a napětí, což mělo za následek vznik heterogenní strusky v přetavených ingotech 

po technologii ESP. 

9. Použitím dvou stupňové dezoxidace spočívající v aplikaci hliníku, vápníku 

a křemíkového drátu došlo k odstranění oxidů a vměstků během technologie ESP, což 

bylo efektivnější než při použití klasické dezoxidace pomocí hliníku nebo hlinito – 

křemičitého drátu. 

10. Optimální stav pro výrazné odsíření oceli, nízký počet a velikost vměstku a jejich dobře 

rozdělení (distribuce) vykázala strusky na bázi: CaF2 – 50 hm. %, CaO – 30 hm. %, 

MgO – 2 hm. %, Al2O3 – 15 hm. % a SiO2 – 2 hm. % při výrobě  

11. Prodloužením doby tavení byl zvýšen účinek odsíření oceli, avšak redukce teploty měla 

za následek snížení tekutosti a dezoxidace. Delší doba tavení také způsobila vznik dutin 

v litém vzorku v důsledku nedokonalé dezoxidace. 

12. Optimální stav představující výrazné odsíření oceli, nízký počet a velikost vměstku 

a jejich dobré rozdělení (distribuce) byla zjištěna při aplikaci strusky o následujícím 

chemickém složení: CaF2 – 50 hm. %, CaO – 30 hm. %, MgO – 2 hm. %,  

Al2O3 – 15 hm. % a SiO2 – 2 hm. %. 

13. Bylo také zjištěno, že prodloužením doby tavení byl zvýšen účinek odsíření oceli, avšak 

snížení teploty mělo za následek snížení tekutosti a dezoxidace. Delší doba tavení 

způsobila vznik dutin v litém vzorku důsledkem nedokonalé dezoxidace. 

 

  



39 
 

 

Feyzikov, A. Parametry ovlivňující čistotu oceli při elektrostruskovém přetavování.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

LITERATURA 

[1] KEPKA, Miloslav. Rafinace ocelí. vyd. Praha: SNTL, 1989. 211 s. ISBN 80-03-

00079-3 

[2] СИМОНЯН, Л.М.; СЕМИН, А.Е.; КОЧЕТОВ, А.И. Металлургия спецсталей. 

Теория и технология спецэлектрометаллургии. Московский Государственный 

институт стали и сплавов. Москва: Учеба, 2007. 180 с. ISBN 669.187.5 

[3] ДАКУОРТ, У.; ХОЙЛ, Д. Электрошлаковый переалав. Москва: Металлургия, 

1973. 191 с. ISBN 669-154.94187.28 

[4] КАЗАЧКОВ, Е.А.; ЧЕПУРНОЙ А.Д. Электрошлаковый переалав. Часть 1. 

Приазовский государственный технический университет. Мариуполь: ПГТУ, 

1995. 82 с. ISBN 669.187.077 

[5] Amember of Advanced Metallurgical Group, poslední revize 5.5.2013, Dostupný z 

WWW: <http://web.ald-vt.de/cms/vakuum-technologie/anlagen/electroslag-remelting-

esr/ 

[6] ОУКС, Дж.; МЕРРИСОН, Т.; КРЕТЧЛИ, Д. Электрошлаковый переплав в 

производстве высококачественных сталей. ESR – steel – material for the future: 

Sborník přednášek. Киев, Украина: Наукова думка, 1984, с.61-78. ISBN 669.187.26 

[7] ЕГОРОВ, А.В.; МОРЖИН, А.Ф. Электрические печи для производства сталей. 

Москва: Металлургия, 1975. 351 с. ISBN 621.365.412 

[8] МОЛДАВСКИЙ, О.Д. Электрошлаковый переалав тяжелых цветных металлов. 

Москва: Металлургия, 1973. 200 с. ISBN 669.2/6.046.5.041.38 

[9] Схемы электрошлакового переплава и возбуждения электрошлакового процессa, 

poslední revize 8.5.2013. Dostupný z WWW: 

<http://www.ngpedia.ru/id251336p1.html> 

[10] Bohler Production Technologies, poslední revize 7. 5 .2013. Dostupný z WWW: < 

http://bohler-bohlasia.com.my/21_ENG_HTML.php>. 

[11] Remelting for highest standards, DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GMBH, 

poslední revize 7. 6. 2013. Dostupný z WWW: <http://www.dew-

stahl.com/fileadmin/files/dew-

stahl.com/documents/Publikationen/Broschueren/059_DEW_Umschmelzen_GB.pdf>.  

[12] YANG, S.; LI, J.; ZHANG, L.; PEASLEE, K.; LI, G. Clean Steel Technologies for the 

Production of 316L Stainless Steel Ultrafine Wires. In The Iron & Steel Technology 

Conference and Exposition: 2012, s.47-55. 

http://web.ald-vt.de/cms/vakuum-technologie/anlagen/electroslag-remelting-esr/
http://web.ald-vt.de/cms/vakuum-technologie/anlagen/electroslag-remelting-esr/
http://bohler-bohlasia.com.my/21_ENG_HTML.php


40 
 

 

Feyzikov, A. Parametry ovlivňující čistotu oceli při elektrostruskovém přetavování.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

[13] AHMADI, S.; ARABI, H.; SHOKUHFAR, A.; REZAEI, A. Evaluation of the 

Elektroslag Remelting Process in Medical Grade of 316LC Stainless Steel. Sci. 

Technol. 2009, vol. 25, no. 5, p. 592-596. 

[14] MEHRABI, K.; RAHIMIPOUR, M.R.; SHOKUHFAR, A. International Journal of 

ISSI. 2005, vol. 2, no. 1, p. 37-42. 


