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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízené redukce Cr2O3 ze strusky při výrobě 

korozivzdorných ocelí v elektrické obloukové peci. V úvodní části je uveden popis elektrické 

obloukové pece a způsob tavby v ní. Následující část představuje rozbor literárních poznatků 

zaměřených na provozní zkušenosti z výroby chromových korozivzdorných ocelí s řízenou 

redukcí Cr2O3 ze strusky. 

Klíčová slova: EOP, nerezavějící ocel, napěňování strusky, redukce Cr2O3 

ABSTRACT 

The Bachelor´s thesis is focused on the controlled reduction Cr2O3 issue from slag 

during the production of stainless steel in electric arc furnace. In the introductory section is 

the description of the electric furnace and the method of melting in this device. The following 

section is based on the analysis of literary knowledge focusing on the operational experience 

in the manufacture of chromium stainless steels with controlled reduction of Cr2O3 from slag. 

Key words: EAF, stainless steel, foaming slag, reduction Cr2O3 
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HOLOMEL, T. Možnosti výroby vysoce legovaných ocelí s řízenou redukcí Cr2O3 ze strusky 

v elektrické obloukové peci. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

ÚVOD 

Pro výrobu korozivzdorných, vysoce legovaných, chromových ocelí je výhodné 

použití technologie výroby v elektrické obloukové peci. S rostoucími požadavky zákazníků na 

množství a kvalitu oceli bylo třeba upravovat technologii EOP (dále jen EOP) s cílem zvýšit 

výrobnost a jakost vyráběné oceli a v případě korozivzdorných ocelí zvýšit výtěžnost chromu 

ze strusky.  

Pěnivá struska se v praxi v EOP používá již řadu let při výrobě nízkolegovaných ocelí. 

Zvyšuje tepelnou účinnost tavení, snižuje spotřebu žáruvzdorných materiálů, elektrod 

a poskytuje stabilní elektrický oblouk s nižší úrovní hluku. Pěnění ovlivňuje množství faktorů, 

jako například vývin plynu ve strusce, napěnitelnost, technologie dmýchání, atd., a každý 

z těchto faktorů je závislý na řadě dalších parametrů. Při tavení nerezové oceli je pěnivost 

strusky špatná, např. z důvodů obsahu Cr2O3, který má silný vliv na pěnivost.  

Tato práce má za úkol zanalyzovat současné poznatky o výrobě korozivzdorných, 

chromových ocelí v EOP. Úvodní část je věnovaná seznámení s technologií a průběhem tavby 

v EOP. V praktické části byl proveden rozbor literárních poznatků z technologie výroby 

korozivzdorné oceli se zaměřením na řízenou redukci Cr2O3 ve strusce, a to pomocí 

laboratorních a provozních zkoušek. V průběhu těchto experimentů autoři vybraných 

literárních pramenů provedli aplikaci testovaných materiálů a jejich kombinace dále ověřovali 

různé možnosti aplikace testovaných materiálů ve formě pelet, briket nebo jejich injektáž. 

Závěr práce obsahuje poznatky vyplývající z analýzy těchto zdrojů. 
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v elektrické obloukové peci. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBY OCELI 

V ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍCH 

A MOŽNOSTI INTENZIFIKACE PROCESŮ 

Výrobu oceli lze provádět v řadě různých agregátů. V současnosti jsou oceli vyráběny 

dvěma základními pochody, a to v elektrické obloukové peci (dále jen EOP) a kyslíkovém 

konvertoru. Pro výrobu korozivzdorných ocelí se používá převážně elektrická oblouková pec 

s následnými úpravami v oblasti sekundární metalurgie. 

Korozivzdorné oceli mají zvýšenou odolnost proti korozi za normální i zvýšení 

teploty. Je samozřejmé, že i tyto oceli postupně korodují, ale koroze probíhá pomaleji. Pokud 

se při korozním ději vytvoří na povrchu kovu ochranná vrstva, hovoříme o 

pasivitě.Oduhličení roztavené lázně při výrobě korozivzdorných ocelí bohatých na chrom 

probíháv EOP, dle těchto rovnic:[1, 2] 

(     )   [  ]   [ ]            (1) 

[ ]  [ ]  {  }             (2) 

(     )   [ ]   [  ]   {  }           (3) 

Teplotní závislost rovnovážných konstant reakcí (1) až (3) popisují rovnice: [2] 

      
      

 
                 (4) 

      
    

 
                  (5) 

      
      

 
                 (6) 

1.1 Elektrická oblouková pec 

Elektrická oblouková pec je zařízení, ve kterém dochází k přeměně energie 

elektrického oblouku mezi grafitovými elektrodami na energii tepelnou, která je předána 

vsázce složené z tříděného ocelového odpadu převážně sáláním [3, 4]. Elektrické obloukové 

pece je možno rozdělit podle způsobu napájení: 

 Napájené střídavým proudem (AC), 

o S přímo působícím obloukem, 

o S nepřímo působícím obloukem, 

 Napájené stejnosměrným proudem (DC). 
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V této práci se budu zabývat pouze střídavým elektrickým obloukovým pecím, takže 

stejnosměrné nebudou už dále zmiňovány.Elektrické obloukové pece lze dále dělit podle 

výrobnosti do čtyř skupin: 

 Běžná výrobnost (regular produktivity – RP), 

 Vysoká výrobnost (high produktivity – HP), 

 Velmi vysoká výrobnost (super high produktivity – SHP), 

 Extrémně vysoká výrobnost (super ultra high produktivity – SUHP). 

Příkonové parametry jednotlivých typů pecí jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1:  Rozdělení EOP dle velikostí a příkonů[3] 

Typ pece Do 35 t 40 – 90 t >100 t  

Pece RP 200 - 350 150 - 300 150 - 250 kW.t
-1

 

Pece SHP 450 - 550 400 - 500 300 - 400 kW.t
-1

 

Pece SUHP 600 - 700 550 - 600 500 - 550 kW.t
-1

 

Na obrázcích obr. 1 a obr. 2 uvádím pro ilustraci schéma elektrické obloukové pece 

ze dvou pohledů. 

 

Obr. 1:  Elektrická oblouková pec při pohledu z boku [5] 
 

 
Obr. 2:  Elektrická oblouková pec při pohledu shora [5] 
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1.2 Možnosti vedení taveb v elektrické obloukové peci 

V elektrických obloukových pecích lze vyrábět řadu ocelí od nelegovaných až po 

vysoce legované oceli. Vzhledem k zaměření této práce se budu zabývat jen technologií výroby 

vysoce legovaných korozivzdorných ocelí, kterou lze rozdělit na následující technologie: 

 Dvoustruskový pochod – tato technologie pracuje s oxidačním a redukčním údobím. 

Vsázka se skládá z nelegovaného ocelového šrotu a legujících prvků ve formě feroslitin 

nebo vysoce čistých kovů a přidávají se až v průběhu tavby. K oxidaci se obvykle používá 

železná ruda nebo plynný kyslík. Oxidační údobí končí stažením strusky, protože je 

požadován nízký obsah fosforu. 

Legující prvky s nízkou afinitou ke kyslíku se do vsázky přidávají již v oxidačním údobí, 

ostatní prvky (např. chrom) se přidávají až v redukčním údobí. Při tavení legovaných 

ocelí je třeba počítat s usazováním těžkých legujících prvků ve spodní části lázně. Tato 

nehomogenita lze odstranit pomocí indukčního míchání nebo míchání za pomoci 

probublávání lázně inertním plynem. 

 Přetavby – slouží ke zpracování vratného legovaného odpadu. Tavba je vedena bez 

oxidace, takže není možno odstranit z lázně např. fosfor. Po natavení dojde k redukci 

oxidovaných prvků ze strusky. 

Při přetavování dochází ke zvyšování obsahu uhlíku, a proto se do vsázky přidává 

nízkouhlíkový ocelový odpad, u kterého je požadován zároveň nízký obsah fosforu. 

Přetavbou lze dosáhnout stejných vlastností oceli jako při dvoustruskové technologii, ale 

po několika přetavbách obvykle dochází ke zvyšování obsahu vodíku. 

 Přetavby s oxidací – dochází při nich ke zpracování legovaného odpadu, ovšem je přidáno 

oxidační údobí, aby se nezvyšoval obsah vodíku a bylo možno snížit obsah uhlíku, popř. 

fosforu v lázni. K oxidaci se nejčastěji používá plynný kyslík nebo železná ruda. 

Při výrobě vysoce legovaných ocelí je většina výroby prováděna dvoustruskovými pochody. 

V další části bakalářské práce je uveden popis průběhu tavby dvoustruskovou technologií [4]. 

1.2.1 Oprava půdy pece a sázení 

Při každé tavbě dochází k menšímu či většímu poškození pracovního prostoru pece 

a z toho důvodu je třeba po každé tavbě provádět důkladnou kontrolu. Takovéto opravy se 

provádí většinou nástřikem (tzv. torkretací). Opravu a následné sázení je třeba provést v co 

nejkratší době, což vede k energetickým úsporám. 
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Z tohoto důvodu je třeba i sázení do pece provést v co nejkratším možném čase 

(maximální dva až tři koše). Do sázecích košů se ukládá tříděný ocelový odpad. Na dno pece 

se sází lehký ocelový odpad z důvodů ochrany půdy pece a na něj se ukládá těžký ocelový 

odpad, který také zajišťuje vznik dostatečného množství roztavené oceli dříve než se 

elektrody protaví vsázkou k půdě. [3, 6] 

1.2.2 Údobí tavení 

Slouží k předání tepelné energie elektrického oblouku vzniklého mezi grafitovými 

elektrodami a vsázkou. Proud se zapíná na maximální hodnotu sekundárního napětí, protože 

dojde k vytvoření dlouhého oblouku, který maximalizuje přenos energie do vsázky a tím 

urychluje natavování, ale nepoškozuje vyzdívku pece, protože je stíněný vsázkou. Zkrácení 

doby tavení je možné realizovat aplikací předehřevu vsázky pomocí kyslíko-palivových 

hořáků. Po roztavení vsázky dochází ke zkrácení oblouku z důvodů snížení tepelného 

namáhání víka a stěn pece. Pro zlepšení přenosu tepla oblouku do vsázky je třeba vytvořit 

pěnivou strusku, její vznik podporuje dmýchání kyslíku nebo injektáž prachového uhlí do 

strusky. Exotermické reakce dmýchání kyslíku jsou významným zdrojem tepla.[3, 6] 

1.2.3 Oxidační údobí 

Oxidační údobí slouží k oxidaci doprovodných (Si, Mn, C) a nežádoucích prvků 

s vyšší afinitou ke kyslíku než má železo. Vlivem promíchávání vzniklé uhlíkové reakce 

dochází ke zvýšení počtu srážek a tím ke zvýšení koagulace a koalescence vměstků a jejich 

separace do strusky, kterému napomáhá flotační účinek bublin CO. Dobré kinetické 

podmínky tohoto procesu dovolují i částečné snížení obsahu síry v lázni. 

Vlivem Sievertsova zákona dochází k difuzi rozpuštěného vodíku a dusíku do 

vznikajících bublin CO, a tím dochází ke snížení obsahu plynů v lázni, dále dochází k tepelné 

homogenizaci a snížení množství vměstků. Dochází také k oxidaci doprovodných prvků 

v pořadí jejich afinity k železu a jejich aktivitě v lázni. K oxidaci se v elektrické obloukové 

peci používá dmýchání plynného kyslíku nebo přidávání železné rudy.[3, 6] 

1.2.4 Redukční údobí 

Jedná se o úsek tavby od dezoxidace lázně po odpich. V tomto časovém úseku se 

provádí:dezoxidace oceli, odsíření, konečná úprava chemického složení oceli, úprava 

odpichové teploty a udržení obsahu plynů pod požadovanou koncentrací. Redukční údobí se 

v dnešní době často nevyužívá a je přesouváno do zařízení sekundární metalurgie. 
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Dezoxidace oceli – provádí se většinou kombinací srážecí a difuzní dezoxidace. 

Srážecí dezoxidace probíhá po stažení oxidační strusky a má za úkol připravit podmínky pro 

vytvoření redukční strusky. Provádí se pomocí feroslitin nebo technicky čistého hliníku, které 

mají vyšší afinitu ke kyslíku než železo a z toho důvodu reagují s kyslíkem rozpuštěným 

v kovu. 

Odsíření oceli – Pro dobré odsíření je třeba dosáhnout vysoké CaO ve strusce. Dále je 

třeba nízká aktivita CaS(aCaS) ve strusce a kyslíku rozpuštěného v kovu. To znamená, že 

u hluboce dezoxidovaných ocelí lze dosáhnout vyššího stupně odsíření. Účinnost odsíření se 

porovnává pomocí tzv. stupně odsíření, který porovnává aktivity síry ve strusce a v lázni. 

   
 ( )

 [ ]
 
( )

[ ]
             (7) 

kde    je rozdělovací koeficient síry (1), 

  ( ) - aktivita síry ve strusce (1), 

  [ ]  aktivita síry v lázni (1) 

Legování oceli–provádí se na k dosažení požadovaného chemického složení. Prvky 

s nízkou afinitou ke kyslíku je možno přidávat už do vsázky nebo při oxidačním údobí, 

naopak prvky s vysokou afinitou ke kyslíku se přidávají až v závěru tavby. Před odpichem 

může na základě chemického rozboru dojít ještě k dolegování pomocí feroslitin. K odpichu 

dochází po dosažení odpichové teploty vsázky.[3, 4] 

1.3 Intenzifikace procesů v elektrické obloukové peci 

Vzhledem k rostoucím nárokům na množství a kvalitu dodávané oceli je třeba 

přistupovat k úpravám pece z důvodu snížení doby tavby a nákladům na tunu vyrobené oceli. 

Z pohledu na energii dodávanou do pece je zřejmé, že úkolem intenzifikace je změna poměru 

mezi dodávanou elektrickou energií, teplem exotermických reakcí a tepelnými ztrátami. Na 

obr. 3 je možno vidět rozložení výkonů v EOP [3]. 

Elektrické obloukové pece prošly intenzifikačním procesem, díky kterému dnes dosahují 

výkonů, které si nebylo možní před 20 až 30 roky ani představit. Doba tavby byla zkrácena na 

30 až 40 minut pro nejlepší 100 - 130 tunové pece pracující se šrotem a v souladu s tím se 

zvýšila i jejich hodinová a roční produkce. Zároveň došly ke snížení spotřeby elektrické energie 

zhruba na polovinu z 580 – 650 kWh.t
-1

 na 320 – 350 kWh.t
-1

. Podíl elektrické energie na 

celkové spotřebě klesl pod 50% a spotřeba elektrod se snížila 4 až 5 krát.[7]. 
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Obr. 3:  Výkonové toky v elektrické obloukové peci [3] 

Uvedené parametry (viz výše) byly dosaženy postupnýmvývojemintenzifikačních 

procesů. Na obr. 4 je znázorněn vývoj intenzifikačních pochodů v závislosti na čase. 

 

Obr. 4:  Intenzifikační kroky v elektrické obloukové peci [8] 
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2 VÝROBA VYSOCE LEGOVANÝCH OCELÍ S CÍLENOU 

REDUKCÍ STRUSKY 

Druhá část této práce, která představuje její hlavní náplň a je zaměřena na rozbor 

zahraničních literárních poznatků posuzující možnosti cílené redukce strusky pomocí různých 

redukčních činidel. Rozborem těchto poznatků lze získat představu o použití různých 

technologií výroby vysoce legovaných chromových ocelí. 

2.1 Výroba korozivzdorné oceli za pomoci briket 

Problematikou napěňování strusky při výrobě korozivzdorné oceli se zabývali autoři 

odborné literatury [9], jenž se zaměřuje na možnosti napěnění strusky s vysokým obsahem 

oxidů chromu. Pěnivá struska se v praxi v EOP používá již řadu let při výrobě 

nízkolegovaných ocelí. Zvyšuje tepelnou účinnost tavení, snižuje spotřebu žárovzdorných 

materiálů, elektrod a poskytuje stabilní elektrický oblouk s nižší úrovní hluku. Pěnivost 

strusky je podmíněna vhodnou viskozitou, která je ovlivněna obsahem oxidů železa ve 

strusce. V případě vysoce legovaných ocelí jsou předpoklady pro napěnění diametrálně 

odlišné. Kyslík dmýchaný do roztavené lázně vytváří hlavně oxidy chromu, které podstatně 

mění viskozitu strusky. Rozpustnost oxidů chromu je za podmínek stejné teploty a bazicity 

nižší než rozpustnost oxidů železa. Také redukce oxidů chromu uhlíkem nedosahuje takové 

intenzity jako redukce oxidů železa.Vznik plynných bublin je slabý. Dmýchání kyslíku/uhlíku 

při výrobě vysoce legovaných chromových ocelí je v důsledku chemických a fyzikálních 

podmínek obtížné a nebezpečné a hrozí riziko nekontrolovatelné oxidace, což vede 

k vysokým ztrátám chromu a špatnému pěnění strusky. 

Tato nová technologie uváděná autory [9] vznikla za spolupráce firem SMS Demag AG, 

Acesita S.A. a Univerzity v Krakově. Vyvinutá technologie byla ověřena nejen v laboratorních 

podmínkách, ale byla testována i průmyslově. Tato nová technologie je odlišná od ostatních 

komerčních technologií tím, že je založena na redukci oxidů železa a chromu uhlíkem 

dodávaným do lázně ve formě malých briket. Specifická hustota briket je zvolena tak, aby její 

hodnota byla přesně mezi hodnotou hustoty kovu a strusky. Při zavedení briket dojde k jejich 

umístění na mezifázové rozhraní struska - kov, kde se nachází optimální místo pro vývin plynu. 

Cílem autorů [9], bylo vytvořit odpovídající formy a chemické složení materiálů pro 

efektivní napěňování strusky s vysokým obsahem chromu, a také definovat optimální stav 

strusky. Jako vhodné byly vybrány materiály s obsahem oxidů železa, slitiny s vysokým 

obsahem uhlíku, a jako zátěž za účelem řízení hustoty byly zvažovány různé slitiny železa 
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nebo železný šrot. Kromě těchto vlastností byly zvažovány i různé velikosti briket nebo pelet. 

Autoři [9] definovali dva činitele charakterizující pěnivost strusky:  

 viskozita strusky v závislosti na chemickém složení a teplotě,  

 látky produkující při reakci plynné produkty. 

Základním předpokladem pro vytvoření pěny je tekutá struska.Hlavní reakce, které vytváří 

bubliny plynu ve strusce je redukce oxidů železa a chromu podle reakce: 

(   )                            [  ]  {  }         (8) 

(     )                             [  ]   {  }        (9) 

Reakce (8) je zásadní při výrobě oceli a oxid železitý je hlavní složkou strusky. Pokud 

je viskozita strusky vhodná pro udržení pěny, pak jednoduchá injektáž uhlíku do strusky 

způsobuje pěnivý účinek. Odlišná situace je při výrobě korozivzdorných ocelí. Hlavními 

komponenty jsou CaO, SiO2 a Cr2O3. Ve strusce představuje SiO2ztekucující látku, zatímco 

Cr2O3 strusku zahušťuje. Vzhledem k vyšší afinitě chromu ke kyslíku probíhá tvorba Cr2O3 

přednostně před FeO. Z tohoto důvodu je třeba kontrolovat obsah oxidu chromitého a bazicitu 

strusky, které jsou odpovědné za viskozitu, což zabrání dočasnému udržení plynových bublin 

ve vrstvě strusky.Proces tvorby bubliny představuje formování nové plochy za pomoci 

mechanické síly reakčního plynu. 

V prezentované technologii [9] je tento plyn produktem redukční reakce kovových 

oxidů za pomoci uhlíku v briketách nebo peletách zavedených do kovové lázně. Vztlakové 

síly bublin naruší povrch strusky a dočasně vrchní vrstvu strusky nasytí a tím vytvoří pěnu. 

Díky trvalému proudění plynu pocházejícího z reagujících briket množství vznikajících 

bublin roste a roste i množství pěny. V důsledku toho se výška pěnové vrstvy zvyšuje. 

Důležité pro tento mechanismus je optimální umístění briket pro maximální napěňující 

účinek. K tomu je optimální hranice struska - kov. S řízením hustoty briket, které odpovídá 

hodnota mezi hodnotami strusky a kovu 3 – 7 m
3
.t

-1
. Výška pěny se zvyšuje s rostoucím 

průtokem plynu a je přímo úměrná míře napěňování materiálu. Princip napěňování strusky 

je znázorněn na obr. 5. 

V první fázi práce autoři [9] provedli analýzu nejslibnějších materiálů, při čemž byl 

použit také model pro výpočet specifické hustoty pěnivé směsi. V druhé fázi práce byly 

pěnivé směsi připraveny ve formě briket a pelet různých velikostí. Byla provedena série 40 

taveb v laboratorní obloukové peci, která sloužila k prozkoumání dopadu různých parametrů 
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na výšku a stabilitu vytvořených pěn. Ve třetí fázi byly získané výsledky analyzovány a byly 

stanoveny konečné závěry a technologická doporučení pro optimální podmínky pěnivé 

strusky. 

 

Obr. 5:  Princip tvorby pěnivé strusky za pomoci briket [9] 

Autoři příspěvku [9] provedli nejprve laboratorní testy, při kterých se snažili vytvořit 

odpovídající formy a chemické složení materiálů pro efektivní napěňování strusky 

s vysokým obsahem oxidů chromu. Testovaný kov byl připraven ze 1,5 kg šrotu jakosti 

AISI 304. Po roztavení kovu byla přidána průmyslová struska předepsaného složení 

o hmotnosti zhruba 3 kg, po přidání a rozpuštění byly odebírány vzorky kovu a strusky pro 

zjištění chemického složení. Chemické složení strusky se nachází v tab. 2. Teplota 

experimentů se se pohybovala okolo 1600°C, je zaznamenána také původní výška strusky 

a do pece byla přidána pěnivá přísada po malých dávkách. Od okamžiku zahájení 

napěňování byla měřena výška strusky a výška pěnění. Měření bylo provedeno ponořením 

wolframové tyče až na dno kelímku. Po vyjmutí tyče byla zaznamenána výška utuhlé 

strusky, která by měla být rovna výšce napěněné strusky. 

Tab. 2:  Chemické složení strusky (hm. %)[9] 

CaO SiO2 FeO MnO MgO Al2O3 Cr2O3 

40,33 30,21 5,11 5,44 7,80 8,42 11,86 

Celková doba trvání procesu napěňování strusky po roztavení trvala 7 – 14 minut. Po 

ukončení procesu byly znovu odebrány vzorky strusky a kov se struskou byl odlit do formy. 

Po jejich utuhnutí byly kov a struska zváženy. 

Byly použity dva typy pěnivých materiálů: brikety a pelety. Brikety byly vyrobeny 

lisováním práškových vsázkových materiálů pomocí speciálně navrženého lisovacího 

zařízení. Průměr takto vyrobených briket byl 30 mm a výška 15 – 17 mm, vážily mezi 50 – 

70 g. Pelety byly vyrobeny v bubnu granulací práškových materiálů s přídavkem melasy jako 
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pojiva. Kromě toho byly vyrobeny pelety dvou velikostí, a to 2 – 5 mm a 8 – 10 mm. Tyto 

pelety byly roztříděny a dále použity v testech.Výsledky pěnivosti strusky závisejí na druhu 

použitého materiálu a jsou znázorněny na obrázku obr. 6. 

 

Obr. 6:  Rozdíly ve výšce strusky pro různé napěňující materiály [9] 

Výsledky naznačují, že nejvyšší pěnivosti je dosaženo s peletami o průměru 8 – 

10 mm, zatímco jedna z nejnižších je dosažena s peletami o průměru 2 – 5 mm. Tento efekt je 

způsoben tím, že malé pelety se neponoří do strusky ale plavou na jejím povrchu. Tento jev je 

způsoben mezifázovým napětím na hranici peleta - struska. Bubliny vznikající z plovoucích 

pelet odcházejí do atmosféry místo do strusky. Pro pelety byl čas pěnění kratší než pro 

brikety, to lze vysvětlit jejich odlišnou strukturou. Brikety představují lisovaný materiál 

s nižší pórovitostí. Zmenšená styčná plocha způsobuje pomalejší přenos tepla ze strusky, 

pomalejší redukci oxidů železa v briketách a tím nižší vývin plynu. Pouze brikety byly 

vybrány pro průmyslové testy. 

Na základě výše popsané laboratorní zkoušky se autoři [9] z Acesita S.A. a SMS 

Demag AG dohodly na společném průmyslovém testu pěnivé strusky při vysokém obsahu 

oxidu chromu v elektrických obloukových pecích, aby byla prokázána funkčnost 

a životaschopnost navržené technologie. Zkouška byla provedena v EOP v ocelárnách 

Timoteo v Brazílii. EOP použitá pro experimenty byla napájená střídavým proudem, 

s kapacitou mezi 25 – 35 t a transformátorem 32 MVA a je určena pro výrobu austenitických 

a feritických ocelí v běžném provozu. 

Test spojený s aktuální výrobou se skládal ze 45 taveb austenitických a 15 taveb 

feritických ocelí. Brikety použité v testu měly oproti v laboratoři testovaným pozměněné 

složení. Funkce balastu FeCrHC byla nahrazena jemně drceným ocelovým šrotem. 
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Brikety byly do pece přidány přes 5. otvor s řízenou rychlostí přidávání. Každá 

testovací tavba byla natočena na videokameru a dokumentována analýzou kovu a strusky před 

přidáním briket a po odpichu. Současně byly při odběru měřeny teploty. Pro účely měření 

hluku vznikajícího v průběhu pěnění a porovnání se standardními byly některé tavby 

zaznamenávány přenosnými měřícími zařízeními. Kromě těchto měření bylo, u každé tavby 

zaznamenány spotřeby napětí, proudu,energie, výkonu. Jak ukazují výsledky testů, tak 

napěňování strusky bohaté na Cr2O3 je obtížné, ale za kontrolovaných podmínek možné. 

Výsledky tohoto průmyslového testu potvrzují správné složení pěnivých materiálů a optimální 

reakční plochu briket. Další zkušenosti z testů ukazují také závislost mezi počátečním 

množstvím strusky a její hořlavostí. Intenzivní vývoj plynu v kombinaci s množstvím strusky, 

požadovanou nízkou viskozitou zaručují dostatečnou výšku pro úplné krytí elektrických 

oblouků. Optimální počáteční množství strusky se pohybuje v rozmezí 68 až 72 kg na tunu 

oceli. Je vidět, že většina strusek byla dobře redukovatelná. Průměrný obsah Cr2O3 ve strusce 

byl zjištěn 4,2 %. Také zásaditost od 1,3 do 1,35 byla stanovena jako optimální. Tato část 

struskového systému musí být považována za optimální. Viskozita v této části je nízká, ovšem 

částečně nerozpuštěné vápno a vyšší obsah Cr2O3 viskozitu snižují. Výšky strusky byly 

měřeny s odkazem na průměr elektrody. 

Na obr. 7 je patrná křivka, která zobrazuje, že po zhruba 2 minutách dosáhne struska 

dostatečné výšky pro krytí oblouku. Tato hladina byla udržena po dobu dalších 4 minut, takže 

v požadovaném rozsahu 4 až 5 minut. Mělo by být uvedeno, že od 3,5 minuty bylo 

pozorováno přetečení strusky dveřmi pece.  

 

Obr. 7:  Křivka vývoje výšky strusky v EOP [9] 

Množství strusky se tímto průběžně snižovalo, dokud nebylo dosaženo stabilní hladiny. Toto bylo 

pozorováno i u jiných testů s dmýcháním kyslíku, kde proud kyslíku napomáhá pěnění strusky. 
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Pěnivá struska má nesporný význam s ohledem na opotřebení elektrod. Malé kolísání 

signálu, nižší úroveň amplitudy snižují mechanické a termoelektrické pnutí. Z těchto důvodů 

je i úroveň hluku významně snížena. Je možno pozorovat, že standardní teplo pro roztavení 

vsázky je možno získat z nižších odboček 21 a 23 transformátoru a tím i vytváří nižší hladinu 

hluku. Zkušební tavby ukazují přesné vztahy mezi vznikem pěnivé strusky, tzn. pokrytím 

elektrických oblouků struskou a hladinou hluku. Dopad pěnivé strusky může být vidět 

v konečné fázi, kde se hluk snížil z 95 na 90 dB. Testovací tavby byly provedeny hlavně za 

pozorováním složení briket, jejich hustoty, řízení rychlosti reakce, vlastnosti strusky 

a technologii. Hodnocení metalurgických parametrů ukazují zlepšení téměř ve všech 

aspektech. V rámci přídavných materiálů, chromu a manganu se zlepšila výtěžnost kovu o cca 

2 %. Zkrácení tavby pomocí chodu na vyšší závit transformátoru má vysoký potenciál při 

zvyšování výroby závodu. Nicméně vzhledem k relativně nízkému počtu zkušebních taveb 

cca 60 bude třeba delší zkoumání. Zvláště dlouhodobé dopady na spotřebu elektrod, životnost 

žáruvzdorné vyzdívky, údržba spínačů transformátoru a emise prachu jsou významné činitele 

v ekonomice provozu. 

Všechny testy ukazují, že nová technologie napěňování strusky pro výrobu 

korozivzdorných ocelí v EOP prováděná formou briket z napěňujících materiálů, uhlíku 

a zatěžujících materiálů zaváděná do pece se speciálně definovanou hustotou v kombinaci 

s řízením viskozity strusky nabízí dostatečnou kvalitu a výšku pěnění. Výšku strusky lze řídit 

pomocí intenzity a délky přidávání. Autoři příspěvku [9] došli k následujícím závěrům: 

 Brikety obsahující FeCrHC nebo ocelový šrot splňovaly požadavky hustoty. Přidáním 

vápence bylo prokázáno zlepšení tvorby plynu. Brikety s hustotou vyšší než 3,5 t·m
3
 

zajišťují umístění přímo pod strusku. 

 Dobré pěnění strusky je závislé na viskozitě strusky řízené teplotou a zásaditostí. Nižší 

teploty 1500 – 1550 °C odpovídající snížené bazicitě vápenec není zcela rozpuštěn, vyšší 

teploty 1600 – 1650 °C korespondují s vyšší bazicitou vápenec zcela rozpuštěn. Oba 

faktory na sebe vzájemně navazují. 

 Vysoký pěnivý účinek vyžaduje dostatečnou úroveň původní strusky. Vysoce pěnivá 

struska stabilizuje tepelné a mechanické podmínky na provozních koncích elektrod. 

Kromě toho krytí elektrických oblouků pěnivou struskou snižuje úroveň hluku. 



14 
 

 

HOLOMEL, T. Možnosti výroby vysoce legovaných ocelí s řízenou redukcí Cr2O3 ze strusky 

v elektrické obloukové peci. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

2.2 Napěňování strusky za použití Steelcal 

Příspěvek autorů [10] je zaměřen na testování materiálu Steelcal za účelem vytvoření 

dobře pěnivé strusky pozorované v průmyslových testech s cílem zopakování výsledků 

a získání poznatků o vlivu tohoto materiálu na napěňování strusky. Laboratorní experimenty 

autoři [10] prováděli v metalurgické laboratoři AGH University of Science and Technology 

v Krakově v Polsku. Provozní experimenty prokázaly, že materiál Steelcal představující 

speciálně upravený dusičnan vápenatý, může být efektivní prostředek pro vytváření pěnivé 

strusky v elektrických obloukových pecích (EOP), a to i při tavení korozivzdorných ocelí. 

Důvodem, proč mají výrobci oceli zájem o pěnění strusky, představují ekonomické výsledky, 

kdy může být dosaženo zvýšení produktivity nebo snížení spotřeby energie, snížení 

opotřebení elektrod, snížení nákladů na údržbu a případné vyšší využití chromu ze strusky. 

Pěnění ovlivňuje množství faktorů, jako například vývin plynu ve strusce, pěnitelnost, 

technologie dmýchání, atd., a každý z těchto faktorů je závislý na řadě dalších parametrů. Při 

tavení nerezové oceli je pěnivost strusky špatná, např. z důvodů obsahu Cr2O3, který má silný 

vliv na pěnivost. 

Steelcal představuje výrobek vzniklý při výrobě hnojiv, přesněji ho tvoří hydratovaný 

dusično-vápenatý nitrát s následujícím přibližným chemickým složením 

Ca(NO3)2(NH4NO3)0,2(H2O)2. Steelcal se na rozhraní struska / ocel rozkládá za vysokých 

teplot na CaO a různé plyny v závislosti na ostatních přítomných reakčních složkách. 

Například při reakci s uhlíkem probíhají tyto možné reakce: 

  (   ) (   )                            (10) 

Reakcí (10) se získá 8 molů plynu na 1 mol Steelcal. Průmyslové testy ukazují, že 

nezbytné množství Steelal pro dosažení pěny je v EOP přibližně 1 % hmotnosti oceli nebo 

10 % množství strusky za předpokladu že poměr strusky a oceli v peci je asi 10:1. Toto 

ukazuje, že Steelcal vyvíjí při rozkladu velké množství plynu, které může vytvořit napěněnou 

strusku za předpokladu, že pěnivost strusky a technika přidávání jsou správné. Dobrých 

výsledků bylo dosaženo vstřikováním materiálu Steelcal těsně pod povrch strusky. Úhel 

vstřiku by měl být relativně malý od horizontální roviny.  Vstřik by měl způsobit rotační 

pohyb roztavené strusky a to zejména v případě, že je jen jeden bod vstřiku. 

Pro zkoušky materiálu Steelcal byla využita laboratorní elektrická oblouková pec (dále 

jen EOP) na AGH University of Science and Technology v Krakově. Tato EOP byla již dříve 

použita pro experimenty napěňování strusky při tavení nelegované uhlíkové oceli. EOP je 
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jedno-elektrodová s vodivou nístějí. Elektrická energie je dodávána z transformátoru 40 kVA. 

Obrázek této jedno-elektrodové pece pro testování materiálu Steelcal je uveden na obr. 8. 

 

 

Obr. 8:  Testovací jedno-elektrodová pec [10] 

Přístroj se skládá z grafitového kelímku s keramickým obložením a vodivým dnem. 

Ten je umístěn v ocelovém rámu, který zajišťuje elektrický kontakt s měděnou deskou ve 

spodní části pece. Grafitová elektroda je instalována svisle v elektricky posuvném 

mechanismu, který umožňuje její posunutí nahoru a dolů ručně nebo automaticky.Obrázek 

grafitového kelímku je znázorněn na obr. 9. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1 – grafitový kelímek, 

 2 – žáruvzdorný materiál na bázi Al2O3, 

 3 – elektrovodivý materiál. 

 

Obr. 9:  Grafitový kelímek [10] 

Pro testování materiálu Steelcal byl vyvrtán otvor ve stěně kelímku, aby bylo možno 

injektovat Steelcal (nebo Steelcal + uhlík nebo další vybrané látky) prostřednictvím ocelové 

trubky za pomocí vzduchu nebo dusíku při tlaku 0,10 – 0,15 MPa. Poloha a úhel vstřiku 

způsobí, že Steelcal vstoupí do strusky a zamíchá ji. Po aplikaci Steelcal byla úroveň strusky 

měřena několikrát měděnou tyčí. Měděná tyč byla ponořena do strusky a po jejím vytažení 

byla změřena vzdálenost mezi horní stranou kelímku a ztuhlou struskou. Pro testy materiálu 

Steelcal byl použit 1 kg nerezového šrotu jakosti AISI 304 a elektroda byla posunuta dolů. 



16 
 

 

HOLOMEL, T. Možnosti výroby vysoce legovaných ocelí s řízenou redukcí Cr2O3 ze strusky 

v elektrické obloukové peci. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

Poté byla zapnuta elektrická energie a byly vytvořeny oblouky. Po roztavení oceli (okolo 3 – 

5 minut) byla do kelímku přidána a roztavena struska. 

V rámci experimentů bylo roztaveno cca 1 kg nerezové oceli AISI 304 a 3 kg strusky. 

Poměr mezi ocelí a struskou byl 1:3, zatímco v průmyslových experimentech byl tento poměr 

asi 10:1. Množství materiálu Steelcal injektovaného po roztavení odpovídá asi 10% množství 

strusky, tj. asi 0,3 kg. Jinou možnost představuje použití Steelcal spolu s uhlíkem. Vzorky 

strusky byly odebrány po roztavení, ale před dmýcháním materiálu Steelcal. Vzorky strusky 

a oceli byly také odebrány po dokončení testu. Všechny testy byly natáčeny na videokameru. 

Výška strusky (její tloušťka) před aplikací materiálu Steelcal při 3 kg strusky je asi 3 cm a je 

označována jako 0. úroveň. Úroveň výšky strusky byla měřena měděnou tyčí jako vzdálenost 

horní strany kelímku po povrch strusky. Měření 0. hladiny bylo provedeno ihned po roztavení 

strusky před začátkem aplikace materiálu Steelcal. Stejné měřené výšky bylo provedeno po 

aplikaci materiálu Steelcal nebo jiných kombinací. Níže jsou v jednotlivých odrážkách 

uvedeny použité materiály pro laboratorní zkoušky: 

 AISI 304 nerezová ocel složení:<0,08% C, 18–20%Cr, 8–10,5%Ni, < 0,75%Si, < 2% Mn, 

 Struska uhlíkové oceli:35–40% CaO, 15–20% SiO2, 20–30%FeO, ~5% MnO,  

2–5% Al2O3, 5–10% MgO, 

 Struska nerezové oceli:32 % SiO2, 45 % CaO, 6% MgO, 6% Cr2O3, 3% MnO, 3 % Al2O3, 

2% TiO2, 2% FeO, 1% CaF2, < 1% ostatní, 

 Materiál Steelcal:Ca(NO3)2(NH4NO3)0,2(H2O)2, zrnitost 2–4 mm, 

 Metalurgický koks:85% C, < 1% S, < 12% popel, 2% zbytek, (0,8 % uhlovodíky, zrnitost 

0,1–0,5 mm > 80%), 

 Dmýchaný plyn: vzduch nebo dusík, tlak 0,10–0,15 MPa. 

Pro první 3 testy byla použita struska pro uhlíkové oceli modifikovaná přidáním 10%, 

15% a 5% Cr2O3 v uvedeném pořadí. Strusky uhlíkových ocelí jsou známy svou relativně 

snadnou pěnivostí pouze přidáváním uhlíku, přičemž vysoký obsah Cr2O3 ovlivňuje pěnivost 

strusek, u kterých byla jinak předpokládána dobrá pěnivost. U ostatních19 testůbyla použita 

nerezová ocel spolu se struskou Avesta z AvestaPolarit. Pro posledních 13 testů byla struska 

Avesta modifikována přidáním FeSi, SiC nebo CaO s výjimkou testů 12 a 19, kde byly přísady 

smíchány se Steelcal. Charakteristika jednotlivých testovaných variant je uvedena v tab. 3. 

Nejlepší výsledek (maximální výška strusky 12 cm, 4x vyšší oproti základu) byla 

získána zkouškou číslo 9, kdy čistý Steelcal byl pomocí dusíku vpraven do modifikované 
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strusky Avesta s Přídavkem FeSi (3%). V tomto testu se obsah Cr2O3 ve strusce snížil z 6,7 % 

na 5,5 % a obsah Cr v oceli se zvýšil z 18,4 % na 20,5 %. Přestup Cr je způsoben přidáním 

FeSi, který zlepšil pěnivost strusky. Ovšem pěnění musí být připsáno pouze Steelcal, jako 

jedinému zdroji plynu. 

Tab. 3: Charakteristika použitých materiálů a kombinací pro napěnění strusek obsahujících 

Cr2O3[10] 

Číslo  

testu 

Použité 

materiály 

Výška 

strusky 

Přírůstek 

výšky 

Cr2O3 

start 

Cr2O3 

konec 

1 300 g (70 % Steelcal + 30 % C) 11 3,67 13 17 

2 300 g (70 % Steelcal + 30 % C) 3 1 28 25 

3 300 g (70 % Steelcal + 30 % C) 6 2 11 14 

4 150 g (70 % Steelcal + 30 % C) 5 1,67 10 16 

6 200 g (70 % Steelcal + 30 % C) 4 1,33 9,6 9,8 

5 300 g (70 % Steelcal + 30 % C) 4,5 1,5 10 10 

11 300 g (Čistý Steelcal) + 100 g FeSi 4 1,33 8,5 5,3 

18 300 g (Čistý Steelcal) + 100 g FeSi + 45° 6 2 8,3 6,5 

12 300 g Steelcal + 100 g FeSi smícháno 3,5 1,17 9,4 5,9 

22 
240 g (80 % Steelcal + 20 % C) + 200 g FeSi 

smícháno + 45° 
7 2,33 6,1 4,3 

10 200 g čistý Steelcal + 50 g FeSi 6 2 8,5 7,9 

9 300 g čistý Steelcal + 100 g FeSi 12 4 6,7 5,5 

13 300 g čistý Steelcal + 100 g FeSi 5 2,67 8,9 5,7 

16 300 g čistý Steelcal + 100 g FeSi smícháno 10 3,33 7,5 5,7 

14 300 g čistý Steelcal + 300 g FeSi 6 2 7,1 5,5 

20 300 g čistý Steelcal + 300 g FeSi 9 3 6,9 5,8 

19 300 g čistý Steelcal + 300 g FeSi smícháno + 45° 3 1 9,9 6,8 

15 300 g (80 % Steelcal + 20 % C) + 100 g FeSi 3 1 8,9 6,3 

7 300 g (70 % Steelcal + 30 % C) 3,5 1,17 9,5 9,1 

8 300 g (70 % Steelcal + 30 % C) + 100 g FeSi 9,5 3,17 8 4,9 

17 300 g čistý Steelcal + 100 g SiC + 45° 4 1,33 5,4 3,2 

21 240 g (80 % Steelcal + 20 % C), (dmýcháno s CaO) 10,5 3,5 8 8,1 

22 300 g (80 % Steelcal + 20 % C) + 200 g FeSi 7 2,33 6,1 4,3 

Dobré pěnivosti bylo rovněž dosaženo v testu, kdy byla použita struska uhlíkových 

ocelí upravená přidáním 10% Cr2O3, ovšem většina chromu z oceli zoxidovala a přestoupila 

do strusky. K oxidaci chromu mohlo dojít v první části tavení, kdy je v kelímku velmi málo 

strusky chránící ocel před atmosférou, a také redukcí FeO na Fe oxidací chromu. Pěnění 
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aspoň částečně probíhá pomocí dobře známé reakce C a FeO za vzniku CO. Obsah Fe2O3 se 

v testu 1 snižuje z 28% na 17%. 

V testu 2, kdy bylo přidáno 15% Cr2O3 byla koncentrace pro pěnění pravděpodobně 

moc velká. Autoři literatury [10] zjistili, že je velmi obtížné vytvořit pěnu u strusek s více než 

15% Cr2O3.  V testu 3, kde bylo přidáno 5% Cr2O3 do strusky pro uhlíkovou ocel proběhlo 

mírné pěnění pravděpodobně v důsledku zvýšení obsahu Cr2O3 na více než 11%. U všech 

zkoušek 1až 3 s modifikovanými struskami pro uhlíkovou ocel byl obsah Cr2O3 po roztavení 

poblíž nebo vyšší než 15%, což je limit pro dobrou pěnivost. 

V testech 4 až 7 byly použity různá množství strusky Avesta při tavení nerezové oceli 

a použití materiálu Steelcal (70%) + uhlíku (30%). Tato kombinace byla vháněna pomocí 

vzduchu. Bylo dosaženo jen velmi malého napěnění. Viskozita strusky se zdála být nízká pro 

vytvoření stabilní pěny, plyn pouze prošel ve formě bublin. V testu 4 byla injektována pouze 

polovina určeného množství Steelcal + C, z důvodu problémů s nízkým tlakem vstřikování. 

Ztráta chromu z oceli byla značná, což naznačuje, že Steelcal se vzduchem mohou ocel 

oxidovat a uhlík nemusí být účinný pro redukci chromu, a to ani v testu 6, kdy byla injektována 

další dávka C po snížení množství materiálu Steelcal, přičemž čistý uhlík také nepodpořil další 

pěnění. V testu 7 byl vzduch nahrazen dusíkem bez významného vlivu na chrom v oceli při 

porovnání s testem 6.  

V testu 8 a 9, kdy bylo přidáno asi 3,5% FeSi do strusky bylo dosaženo velmi dobrého 

pěnění. V testu 9 byl injektován čistý Steelcal a bylo dosaženo čtyřnásobného zvýšení úrovně 

strusky. V testu 10 bylo množství FeSi a Steelcal sníženo, přičemž pěnění bylo také méně 

intenzivní. 

Záměrem zkoušek 11 až 22 bylo změnit několik parametrů s cílem ověřit vliv těchto 

parametrů a optimalizovat je. V testech 11 až 15 nedocházelo k optimálnímu zanášení 

materiálu Steelcal do taveniny, protože materiál pouze plaval na povrchu, dokud se nerozložil. 

Tímto způsobem nemůže plyn z rozkladu materiálu Steelcal přispět k pěnění strusky. Důvodem 

tohoto jevu může být opotřebení kelímku, kdy se zvětšením objemu došlo ke snížení hladiny 

taveniny. V kombinaci s nízkým úhlem injekce bylo těžké, aby materiál Steelcal byl zanášen do 

taveniny. Z těchto výsledků vyplývá, že technologie injektování napěňovacího materiálu 

představuje důležitý parametr. Výsledky z testů 11až 15 díky tomu nejsou použity v analýze 

parametrů, které mají největší vliv na pěnivost. Vzhledem k nesprávnému injektování v testech 

11až 15 byl úhel injekce změněn z 30° na 45°, a to ve zbývajících testech 16 až 22. 
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Při testu 16 byl učiněn pokus o dosažení dobrého pěnění jako v testu 9 (dosažena výška 

strusky 12 cm), čehož bylo úspěšně dosaženo výškou strusky 10 cm.Dále byl v testu 17 do 

strusky přidán SiCs cílem zjistit vliv na pěnivost strusky Avesta, avšak výsledek byl 

zklamáním. Přídavek SiC shořel intenzivně na povrchu strusky a výška po injektáži materiálu 

Steelcal byla pouze 4 cm. Redukce chromu ve strusce však byla velice dobrá, obsah chromu 

v oceli se zvýšil u 18,4% na 27,5%, přičemž obsah Cr2O3 ve strusce se snížil z 5,4 % na 3,2 %. 

Přídavek SiC se dle autorů [10] zdá být velice účinná látka pro redukci Cr ve strusce, a také pro 

možnost dodávání chemického tepla tavenině. Autoři [10] tento jev (nízký obsah Cr2O3 

a vysoká bazicita – dobré parametry pro pěnivost) vysvětlují vlivem dalších parametrů, jako je 

např. teplota taveniny, která má výrazný vliv. Vyšší teplota sníží viskozitu, čímž ovlivní 

pěnivost, přičemž spalování SiC dochází k růstu teploty. 

Pro vstřikování bylv testu 18 opět použit vzduch jako nosný plyn, přičemž ostatní 

parametry byly stejné jako v úspěšných testech 9 a 16. V tomto testu výška strusky vzrostla 

z 3 na 6 cm. Redukce chromu ve strusce byla dobrá a obsah chromu v oceli se zvýšil z 18,4 % 

na 19,9 %. 

V testu 19, byl přídavek FeSi smíchán s materiálem Steelcal a injektována do 

nemodifikované strusky Avesta. Touto kombinací materiálů nevznikla žádná pěna, ale byl 

snížen obsah Cr2O3z 9,9 % na 6,9 %. Možná, že k uvolnění plynu z materiálu Steelcal došlo 

příliš pozdě, než aby byl využit k dosažení nižší úrovně Cr2O3. Pěnivost strusky musí být tedy 

pravděpodobně zlepšena před vstřikováním materiálu Steelcal. 

Zvýšení obsahu FeSi ve strusce bylo provedeno v testu 20, kdy bylo přidáno 0,3 kg 

FeSi (10 %). Pěnivost vyla opět dobrá cca 9 cm a množství chromu v oceli pokleslo z 18,4 % 

na 17,6 %, i když obsah Cr2O3 ve strusce byl snížen. Nicméně se zvýšilo množství kovu 

pomocí Sina 9,1 %. Takže navzdory poklesu procentuálního množství chromu ve strusce bylo 

množství chromu v kovu zvýšeno v souladu se snížením Cr2O3 ve strusce. 

V průmyslových testech bylo pěnění strusky dosaženo vysokou zásaditostí strusky 

(bazicita CaO/SiO2>2). Vysoká zásaditost přináší nižší viskozitu, která je přínosná pro 

pěnivost. Proto byl při testu 21 přidán do strusky Avesta také CaO, který zajistil bazicitu 2,18 

před injektáží materiálu Steelcal, zatímco u ostatních strusek Avesta byla bazicita pod 1,4. 

V testu 21 byla použita směs Steelcal + 20 % C ve snaze neutralizovat oxidační účinek 

materiálu Steelcal. Pěnivost byla dobrá i v testu 21, přičemž výška strusky dosáhla 10,5 

cm.Autoři [9] také uvádějí, že nedošlo k žádným významným změnám ve složení strusky, 

protože nebylo přítomné významné redukční činidlo, jako například FeSi. Tento výsledek 
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může znamenat, že při vysokých bazicitách nevzniká ve strusce Avesta pevná fáze Cr2O3 při 

koncentracích okolo 8%. Nicméně byl proveden pouze jeden experiment této kombinace 

materiálů a bylo by zajímavé tento test provést opakovaně. 

V testu 22 bylo do strusky přidáno 0,5 kg FeSi a byl injektován materiál Steelcal + 

20 % C pomocí vzduchu jako nosného plynu. Pěnění strusky bylo mírné cca 7 cm. Opět byl 

snížen procentuální obsah chromu v oceli, stejně jako v testu 20, ale celkové množství kovu 

se zvýšilo, protože se zvýšil obsah Si v kovu na 5,6 % obdobně jako v testu 20. 

Pro důkladné posouzení vlivu různých parametrů autoři [10] některé parametry 

neberou v úvahu. Mezi tyto testy patří: 

 Testy 1 až 3 - použití modifikované strusky pro uhlíkové oceli, 

 Testy 11 až 15 - od chvíle, kdy materiál Steelcal nebyl správně zanášen do strusky, 

 Test 17 - od chvíle, kdy přidaný SiC shořel na povrchu taveniny. 

Pro ostatní testy 4 až 10, 16, 18 až 20 a 22 můžeme vliv obsahu Cr2O3 na pěnivost vidět 

na obr. 10. Trendy křivek na  obr. 10 jasně ukazují, že vysoký obsah Cr2O3 ve strusce je 

obtížné napěnit. Tento výsledek je v souladu s dalšími výzkumy autorů [11]. 
 

 

Obr. 10:  Obsah Cr2O3 ve strusce [10] 

Autoři [10] uvádějí, že přídavek Si ve strusce ve formě FeSi zřetelně snižuje obsah 

Cr2O3 ve strusce ve prospěch chromu v oceli, zvyšuje se však i obsah SiO2 a může tím dojít 

ke zlepšení pěnivosti snížením viskozity. 

U všech zkoušek se struskou Avesta autoři [10] zjistili, že se většina uhlíku rozpustí 

v oceli, a tím nepřispívá k napěnění. Avšak hladina uhlíku se zvýšila i při zkouškách, kde 

nebyl žádný uhlík přidán. Tento uhlík může pocházet z kelímku nebo z uhlíku obsaženého ve 

FeSi a hraje malou roli při napěňování s výjimkou testů 1 a 3 s vysokými hodnotami Fe2O3 
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ve strusce. Uhlík se rozpouští především v oceli, jak je uvedeno u testu 17, kde byl přidán 

SiC a obsah C v oceli se zvýšil na 2,73 %. Nebo prostě shoří se vzduchem, což může být 

případ testu 2 a 3. 

V uvedených testech byl sledován pouze úzký rozsah parametrů, složení strusek 

a bazicity. V dřívějších průmyslových experimentech byl materiál Steelcal schopen realizovat 

napěnění strusek s celou řadou jejich chemických složení a s bazicitou v rozmezí 1,1 – 2,6 

(vysoká zásaditost se zdála, jako prospěšná). 

Autoři příspěvku [10]dosáhli při testování napěňujícího aditiva v laboratorní peci 

úspěchu. Hlavních cílů bylo do značné míry dosaženo. Podařilo se znovuvytvořit dobré 

pěnění strusky, jako v průmyslových testech a byly získány důležité znalosti o vlivu 

nejdůležitějších parametrů na pěnivost strusky. Autoři příspěvku [10] došli k následujícím 

závěrům: 

 Laboratorní experimenty potvrzují výsledky, že při vysokých obsazích Cr2O3 je špatná 

pěnivost, která pravděpodobně koresponduje s přítomností pevného Cr2O3 ve strusce.  

 Pro více než 10 % Cr2O3ve strusce nebylo v laboratoři dosaženo napěnění pouze 

přidáním Steelcal + 20–30 % uhlíku. Chcete-li získat dobrou pěnivost při vysokých 

obsazích Cr2O3, je třeba do strusky přidat FeSi před započetím injektáže materiálu 

Steelcal nebo kombinace materiálu Steelcal + uhlíku. Tyto výsledky jsou ve shodě 

s termodynamickými výpočty a informacemi v literatuře, což znamená, že uhlík 

neredukuje Cr2O3 na Cr rozpuštěný v oceli. 

 V laboratoři bylo dosaženo nejlepších výsledků při injektáži čistého materiálu Steelcal za 

pomoci dusíku po snížení obsahu Cr2O3ve strusce a při modifikování viskozity pomocí 

přídavku FeSi. Nicméně také míchání materiálu Steelcal s uhlíkem přineslo dobré 

napěnění. Avšak výsledky neprokázaly, že je výhodné uhlík přidávat do materiálu 

Steelcal, když bylo před injektáží přidáno FeSi. 

 Vzduch může být použit jako nosný (injektážní) plyn. Přídavek FeSi se zdá být 

nejjednodušší přísada pro redukci Cr a je snadno aplikovatelná v průmyslových 

podmínkách.  

 Výsledky dokazují, že je důležité, aby materiál Steelcal pronikal do strusky. Úhel 45° mezi 

vstřikovací tryskou a horizontálou je lepší než úhel 30° použitý v laboratoři. Avšak úhel 

je závislý na rozměrech kelímku nebo pece. 

 Dobré pěnivosti je dosaženo při bazicitě (CaO/SiO2) v rozmezí 1,1 až 1,4. 
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 Byly prokázány některé zajímavé vlastnosti SiC jako přídavné látky, avšak nebylo 

zjištěno, jak by měl být SiC použit. 

 Testy potvrdily některá známá fakta, na kterých záleží dobrá napěnitelnost strusky, jako 

obsah Cr2O3 a viskozita, a také některé nové informace jak funguje materiál Steelcal 

a jak může být využit. Existují však stále některé faktory, které by měly být sledovány. Vliv 

různých redukčních činidel, která mohou být přidána do strusky (C. FeSi, SiC) není ještě 

zcela znám a měl by zde být prostor pro další výzkum. Složení strusky a její modifikace by 

mělo být dále zkoumány používáním strusky od různých výrobců oceli. 

2.3 Výroba korozivzdorné oceli pro plynulé odlévání 

Příspěvek autorů [12] se zabývá problematikou výroby korozivzdorné oceli pro výrobu 

plynule litých předlitků. Autoři se snažili dosáhnout napěněné strusky za účelem zvýšení 

tepelné účinnosti, snížení spotřeby žárovzdorných materiálů a zajistit délku tavby, tak aby byl 

splněn rytmus plynulého odlévání.Jejich příspěvek je zaměřen na vytvoření teoretické analýzy o 

technické náročnosti a vývoji proveditelnosti technologie napěňování korozivzdorné oceli 

v laboratorních podmínkách v 10 t elektrické obloukové peci (dále jen EOP)při přídavcích 

speciálních napěňujících pelet a analýzou napěňujících účinků a účinků obsahu Cr2O3 ve 

strusce. Kromě laboratorního experimentu bylo provedeno i ověření v provozních podmínkách 

při aplikaci stejných pelet se zaměřením na testováním napěňujících účinků. Dle autorů [12] 

efekt napěňování strusky v EOP závisí na napěnitelnosti strusky a na vývoji plynu, který strusku 

napění. Napěnitelnost je obvykle stanovena jako pěnivý index, definovaný jako hodnota výšky 

pěny k povrchové rychlosti plynu.  

Při výrobě korozivzdorné oceli v EOP kyslík dmýchaný do lázně primárně produkuje 

CrO namísto FeO a Cr2O3, kterého je ve strusce velké množství a je považován za hlavní důvod 

špatného pěnění strusky kvůli jejímu zahušťování. Avšak dle autorů [13, 14]bylo prokázáno, že 

napěňujícího efektu může být dosaženo, pokud obsah Cr2O3 není výrazně vyšší než limit 

rozpustnosti, přičemž obsah Cr2O3 závisí na teplotě, lokálním potenciálu kyslíku a bazicitě 

strusky. Výsledky experimentů prokázaly, že dobrá napěnitelnost strusky je dosažitelná při 

obsahu Cr2O3 nižším než 16 %. Předchozí experimenty autorů [13, 14] prováděné ve 150 kg 

indukční peci prokázaly, že dobrého napěnění lze dosáhnout při obsahu nižším než 10 %, 

přičemž slabý pěnivý účinek byl dosažen při obsahu Cr2O3 nad 12 %. Navíc nízký obsah FeO 

ve strusce pří výrobě korozivzdorných ocelí málo přispívá ke snížení viskozity strusky. Bylo 

ověřeno, že optimální bazicita (CaO/SiO2) pro pěnivou strusku je 1,3 – 1,6, což je rovněž 
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prospěšné pro výtěžnost chromu. Takže pokud faktory ovlivňující napěnitelnost strusky mohou 

být řízeny, lze dosáhnout eliminace nepříznivých vlivů a zesílení příznivých. Dle [12] autorů je 

technologie napěňování strusky v EOP proveditelná. 

Mimo dobré pěnivé vlastnosti strusky je rovněž vyžadován trvalý vývoj plynu 

požadovaný pro vytvoření a udržení pěny. V praxi při tavbě v EOP jsou bubliny plynu CO 

generovány na mezifázovém rozhraní reakcí mezi struskou a kovem při dmýcháním kyslíku 

a injektáží uhlíku. Vytváření bublin CO na mezifázovém rozhraní má ideální polohu pro 

napěňování, protože plyn dokáže proniknout vrstvou strusky a má dobré účinky pro udržení 

pěny. Avšak CO produkovaný dmýcháním kyslíku okolo reakční zóny může způsobit výbuch a 

v důsledku toho je dobrý napěňující účinek těžko dosažitelný. Uhlíkový prášek injektovaný do 

strusky může vytvořit bubliny CO jako reakci mezi injektovaným uhlíkem a oxidy ve strusce. 

Avšak kvůli komplikovanosti řízení a velkému množství CO vznikajícího ve vrchních vrstvách 

strusky je pěnivý účinek omezen. Autoři [12] také poukazují na to, že dmýcháním kyslíku nebo 

jiného plynu může být tavenina míchána, což může zlepšit dynamické podmínky pro reakci 

generující CO na mezifázovém rozhraní. 

Experiment s napěňováním strusky při výrobě korozivzdorných ocelí byl autory [12] 

realizován v 10 tunové EOP při aplikaci pelet přidávaných shora. Pozorování pěnění je v této 

EOP daleko snazší než ve velké průmyslové peci, protože pokusy nebyly provedeny za 

aktuálních provozních podmínek a operace jako dmýchání kyslíku, zapnutí a vypnutí elektrické 

energie mohly být průběžně kontrolovány. Surová korozivzdorná ocel s obsahem Cr 13 – 15 % 

a obsahem C 1,5 – 2,5 % byla roztavena elektrickým obloukem. Jakmile bylo pozorováno úplné 

rozpuštění, byly přidány struskotvorné materiály do taveniny. Bazicita strusky byla řízena 

v rozsahu 1,3 až 1,6 a obsah MgO ve strusce byl 5 až 10 %, což je považováno za optimální pro 

pěnění strusky. Po přidání struskotvorných látek bylo zahájeno dmýchání kyslíku do taveniny a 

zapnutí elektrických oblouků pro rozpuštění strusky. Jakmile byla teplota roztavené oceli nad 

1400°C bylo přidáno do strusky 100 kg napěňujících pelet a bylo zastaveno dmýchání kyslíku. 

Průběžně bylo sledováno a zaznamenáno pěnění na kameru ve dvou případech, se zapnutým 

nebo vypnutým elektrickým obloukem. Doba napěňování byla rovněž měřena. Jakmile pěna ze 

strusky zmizela, bylo zahájeno další kolo experimentu, protože by při dmýchání kyslíku mohlo 

dojít ke zvýšení Cr2O3 ve strusce. V průběhu celého testování byla teplota roztavené oceli 

udržována mezi 1400 – 1450°C. 

Je obtížné posoudit napěňující efekt kvantitativně v důsledku nemožnosti měřit výšku 

strusky v EOP. V souladu s metodou uvedenou v literatuře[13, 14] byla hladina pěny 
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odstupňována podle pozorování pěnivé strusky a hladiny hluku. Stupeň 5 znamená nejlepší 

napěňující účinek s výškou strusky, která plně kryje oblouky a s nízkou hladinou hluku. 

Stupeň 4 znamená dobrý napěňující účinek s efektem vodního varu strusky (velmi nízká 

viskozita) a částečně viditelnými oblouky. Stupeň 3 znamená pouze viditelné pěnění. Stupeň 

2 znamená téměř žádné pěnění s velmi dobře viditelnými oblouky. Stupeň 1 znamená žádné 

pěnění s tuhou struskou a plně viditelné oblouky. Na obr. 11 autoři [12] uvádějí ukázku 

průběhu napěňování strusky ve dvou situacích v EOP. 

  

a) vytváření pěnivé strusky bez ohřevu 

el. obloukem 

b) vytváření pěnivé strusky v průběhu ohřevu 

el. obloukem 

Obr. 11:  Ukázka průběhu tvorby napěněné strusky v 10 t EOP [12] 

Pozorování při všech testech ověřilo, že dobrého napěňujícího účinku může být 

dosaženo napěňujícími peletami k dosažení plného krytí elektrických oblouků. Vztah mezi 

efektem pěnivé strusky a obsahem Cr2O3 byl taktéž prozkoumán jak je vidět v obr. 12. 

 

Obr. 12:  Závislost pěnění strusky na obsahu Cr2O3 ve strusce [12] 

Na obr. 12 je možno vidět, že když obsah Cr2O3 překročí 12 %, tak dojde ke zhoršení 

a nevznikne pěna. Důvodem je to, že vzhledem k velkému množství nerozpuštěného Cr2O3 je 

viskozita strusky příliš velká, což je za rozumným limitem. Avšak pokud je obsah Cr2O3 nižší 

než 7 %, tak se pěnivý účinek také zhorší. Je to zřejmě kvůli tomu, že viskozita strusky je 

příliš nízká a tekutost příliš vysoká, což zkracuje dobu udržení plynu ve strusce a negativně 

ovlivňuje pěnění. Proto autoři příspěvku [12] došli k závěru, že obsah Cr2O3 mezi 7 – 12 % je 
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dobrý pro dosažení pěnění. Tato hodnota obsahu Cr2O3 je podobná jako ve strusce 

v provozních podmínkách. Doba trvání pěnění při přidání jedné dávky napěňující pelet byla 

okolo 5 minut. A obsah Cr2O3 byl také měřen před a po kole testů. Výsledky neukázaly žádné 

zjevné zvýšení Cr2O3 ve strusce během procesu pěnění. Takže napěňující pelety mají 

vynikající vyhlídky pro praktické použití. 

Na základě experimentů v 10 tunové EOP byl experiment napěňování strusky 

přenesen do provozních podmínek při využití EOP o kapacitě 110 tun. Pro každou tavbu byl 

první koš naplněn šrotem a chromovou slitinou. Po roztavení šrotu za pomoci elektrických 

oblouků byl do pece vsazen i druhý koš šrotu. Následně bylo provedeno roztavení koše a byly 

započaty ostatní operace, jako je dmýchání kyslíku nebo injektáž uhlíku. Experimenty byly 

provedeny v období druhého zapnutí. Několik minut po druhém koši bylypřidány 

struskotvorné materiály a 800 kg napěňujících pelet. Napěňující účinek byl hodnocen pomocí 

hluku elektrických oblouků, který je měřen přenosným měřícím zařízením. 

Změny v hluku při tradičním provozu a s přídavkem pěnivých pelet jsou zobrazeny 

v obr. 13. Je možno pozorovat, že hluk elektrických oblouků je nižší při přídavku pelet, než 

při klasickém provozu. Proto je lepších pěnivých účinků dosaženo přidáním napěňujících 

pelet než běžným způsobem. Samozřejmě množství přidávaných pelet je možno řídit kvůli 

udržení obsahu Cr2O3 v přiměřeném rozsahu. Obsah Cr2O3 ve většině strusek byl na konci 

tavby menší než 5 %. Bylo rovněž zjištěno, že čím lepšího pěnivého efektu bylo dosaženo, 

tím je na konci nižší obsah Cr2O3 ve strusce. Tyto výsledky dle autorů [12]potvrzují, že 

napěňování strusky může zlepšit výtěžnost chromu. 

 

Obr. 13:  Změny v hlučnosti pece v průběhu tavby [12] 

V průběhu přídavku do roztaveného kovu je čas k vytvoření strusky relativně krátký 

a rozpuštění pěnivých pelet vyžaduje dodání energie. Takže redukce elektrické spotřeby není 
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samozřejmá. Avšak dle autorů [12] je možné snížit spotřebu elektrické energie při napěňování 

delším než 15 minut, které se očekává při produkci se 100 % podílem šrotu. 

Na konci experimentální tavby byla vnitřní stěna pece pokryta tenkou vrstvou tuhé 

strusky, naopak při tradičních operacích ne stěnách moc tuhé strusky není. Důvode je, že 

napěňující brikety mají funkci rozvířit strusku a v důsledku toho je velké množství strusky 

rozstříknuto na stěnu. Přilepení strusky může chránit vyzdívku a snížit ztráty žáruvzdorných 

materiálů a jejich spotřebu. Proto jsou ekonomické výhody napěňování strusky vyjádřeny 

ochranou vyzdívky. 

Na základě teoretické analýzy, laboratorních a provozních experimentů v EOP došli 

autoři příspěvku [12] k následujícím závěrům: 

 Bubliny plynu CO produkované na rozhraní struska - kov jsou v optimální pozici pro 

napěňování. Pro podpoření vývinu CO v tomto místě je třeba před roztavením upravit 

obsah uhlíku v kovu na 1,5 – 2,5 %. Navíc míchání strusky je pro vývin plynu prospěšné. 

 Pokus v 10 tunové EOP prokázal, že dobré pěnění strusky může být pozorováno v peci 

s plně krytými oblouky a obsahem Cr2O3 mezi 7 – 12 % při přidání napěňujících pelet. 

 Experiment v provozní EOP prokázal, že lepšího napěňujícího efektu může být dosaženo 

přidáním pelet spíše než klasickou technologií výroby korozivzdorné oceli. 
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3 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na možnosti výroby korozivzdorných ocelí v elektrické 

obloukové peci (dále jen EOP) s řízenou redukcí Cr2O3 ze strusky. V první části práce byly 

popsány části EOP a možnosti vedení taveb. V druhé části této práce, která je jejím jádrem, 

byla provedena analýza zahraničních literárních zdrojů z laboratorních a provozních 

podmínek experimentů zaměřených na řízenou redukci Cr2O3 ze strusky. Na základě rozborů 

jednotlivých technologií napěňování struskybyly zjištěny následující poznatky: 

1. Metoda napěňování strusky je výhodná z hlediska zmenšení tepelných ztrát stěnami pece, 

zlepšení přestupu tepla z elektrického oblouku do lázně, zvýšení tepelné účinnosti procesu 

a zvýšené výtěžnosti chromu. 

2. Pěnění strusky závisí na obsahu Cr2O3 a FeO ve strusce. Dobré pěnění strusky je závislé i na 

viskozitě strusky řízené teplotou a zásaditostí. Nižší teploty 1500 – 1550 °C odpovídající 

snížené bazicitě vápenec není zcela rozpuštěn, vyšší teploty 1600 – 1650 °C korespondují 

s vyšší bazicitou vápenec zcela rozpuštěn. Oba faktory na sebe vzájemně navazují. 

2. Vysoký pěnivý účinek vyžaduje dostatečnou úroveň původní strusky. Vysoce pěnivá struska 

stabilizuje tepelné a mechanické podmínky na provozních koncích elektrod. Kromě toho 

krytí elektrických oblouků pěnivou struskou snižuje úroveň hluku. 

3. Laboratorní experimenty potvrzují výsledky, že při vysokých obsazích Cr2O3 je špatná 

pěnivost, která pravděpodobně koresponduje s přítomností pevného Cr2O3 ve strusce. 

4. V laboratoři bylo dosaženo nejlepších výsledků při injektáži čistého materiálu Steelcal za 

pomoci dusíku po snížení obsahu Cr2O3 ve strusce a při modifikování viskozity pomocí 

přídavku FeSi. Přídavek FeSi se zdá být nejjednodušší přísada pro redukci Cr a je snadno 

aplikovatelná v průmyslových podmínkách.  

5. Míchání materiálu Steelcal s uhlíkem přineslo dobré napěnění. Avšak výsledky 

neprokázaly, že je výhodné uhlík přidávat do materiálu Steelcal, když bylo před injektáží 

přidáno FeSi. 

6. Výsledky dokazují, že je důležité, aby materiál Steelcal pronikal do strusky. Úhel 45° mezi 

vstřikovací tryskou a horizontálou je lepší než úhel 30° použitý v laboratoři. Avšak úhel je 

závislý na rozměrech kelímku nebo pece. 

7. Dobré pěnivosti je dosaženo při bazicitě (CaO/SiO2) v rozmezí 1,1 až 1,4. 

8. Bubliny plynu CO produkované na rozhraní struska - kov jsou v optimální pozici pro 

napěňování. Pro podpoření vývinu CO v tomto místě je třeba před roztavením upravit 

obsah uhlíku v kovu na 1,5 – 2,5 %. Navíc míchání strusky je pro vývin plynu prospěšné. 
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9. Experiment v 10 tunové EOP prokázal, že dobré pěnění strusky může být pozorováno 

v peci s plně krytými oblouky a obsahem Cr2O3 mezi 7 – 12 % při přidání napěňujících 

pelet.  
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