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ABSTRAKT 

Práce se zaměřuje především na současné metalurgické problémy ocelářského průmyslu jak 
zvýšit kvalitu oceli, především její čistotu, která je zárukou dosažení lepších mechanických 
vlastnosti, jako je například tažnost, houževnatost nebo únavové vlastnosti oceli. Hlavním 
cílem disertační práce je posouzení možností uplatnění metody Single Spark Evaluation 
(SSE), kterou je vybavený optický emisní spektrometr SPECTRO LAB 10 ve společnosti 
Vítkovice Testing Centrum a.s. Společnost Vítkovice Testing Centrum a.s. zajišťuje ocelárně 
Vítkovice Heavy Machinery a.s. veškeré chemické analýzy vyráběných taveb. Metoda SSE 
umožňuje v rámci stanovení chemické analýzy vzorku stanovit také kvalitativní a 
kvantitativní informaci o vměstcích analyzovaných vzorků odebíraných v průběhu výroby 
oceli. Vyhodnocovací programy metody SSE na optickém emisním spektrometru Spectro Lab 
10 jsou nastaveny výrobcem a jako takové nebyly zpochybňovány. Práce se v teoretické části 
zabývá desoxidačními a reoxidačními postupy, které přednostně určují typ vměstku a jeho 
většinový podíl v oceli a jejich klasifikaci. V experimentální části se práce věnuje především 
výsledkům měření získaných použitím metody SSE. Hodnotí, zda výsledky získané jsou 
aplikovatelné v ocelářské praxi na stanovení vměstků při on-line procesu výroby oceli na 
zařízeních sekundární metalurgie LF, VD a VOD ve Vítkovicích Heavy Machinery a.s. 
Výsledky měření jsou porovnávány na rozdílných výrobních technologických postupech, 
které zahrnují technologii desoxidace srážecí VOD a desoxidace difuzní VCD a polodifuzní 
LF-VD. Na základě provedených experimentů na statisticky významném počtu taveb 
měřených metodou SSE se dospělo k závěru, že výrobcem nastavené hodnoty bude nutné 
optimalizovat v hlavním parametru metody ve směrodatné odchylce sigma, které kvantifikuje 
počet a definuje chemické složení vměstků. Optimalizovat směrodatnou odchylku sigma bude 
nutné pro jednotlivé technologické kroky, pro každý způsob výroby oceli a chemické složení 
vměstků. Dosažené výsledky práce v experimentální části prokazují, že provedené 
experimenty se změnou směrodatné odchylky sigma umožňují přesněji interpretovat 
naměřené hodnoty. Dosažené výsledky hodnotící čistotu oceli, jsou porovnávány s výsledky 
rentgenové spektrální analýzy. Po úpravě směrodatné odchylky sigma se dá konstatovat, že 
jejich vzájemná korelace je možná zejména v chemickém složení vměstků.  
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ABSTRACT 

The thesis focuses primarily on current metallurgical problems of the steel industry consisting 
in increasing the quality of steel, mainly its purity, which guarantees to achieve better 
mechanical properties such as ductility, toughness and fatigue properties of steel. The main 
aim of the thesis is to assess the potential application of the method of Single Spark 
Evaluation (SSE), with which an optical emission spectrometer SPECTRO LAB 10 at the 
Vítkovice. Vítkovice Testing Centrum a.s. is equipped. For the steelworks Vítkovice Heavy 
Machinery a.s., Vítkovice Testing Centrum a.s. ensures all chemical analyzes of produced 
melts. In the context of determining the chemical analysis of the sample, the SSE method 
allows to determine the qualitative and quantitative information about the analyzed inclusions 
sampled during the production of steel. Evaluation programs of the SSE method on the optical 
emission spectrometer Spectro Lab 10 are set by the manufacturer and were not put in doubt. 
The theoretical part of the thesis deals with deoxidation and reoxidation procedures, which 
primarily determine the type of an inclusion and its major part in steels and their 
classification.  
The experimental part of the thesis focuses primarily on the results of the measurements 
obtained using the SSE method. It assesses whether the obtained results are applicable in the 
steelmaking practice to determine the inclusions during the on-line process of steel production 
on the LF, VD and VOD secondary metallurgy equipment in Vítkovice Heavy Machinery a.s. 
The measurement results are compared at different production processes, which include 
deoxidation technology of precipitation VOD and deoxidation of diffusive VCD and half-
diffusive LF-VD. On the basis of the experiments carried out on a statistically significant 
number of melts measured by the SSE method, it was concluded that there is necessary to 
optimize the factory settings in the main parameter of the method in the standard deviation 
sigma, which quantifies the number and defines the chemical composition of the inclusion. It 
is necessary to optimize the standard deviation for the individual process steps, for each 
method of steel production and chemical composition of the inclusions. The results obtained 
in the experimental part show that the experiments carried out with the standard deviation 
allow more precise interpretation of the measured values. Obtained results evaluating steel 
purity are compared with the results of X-ray spectral analysis. After adjusting the standard 
deviation sigma it can be said that their mutual correlation is possible particularly in the 
chemical composition of the inclusions.  
 
KEYWORDS 
 
steel purity, secondary metallurgy, Single Spark Evaluation, on-line inclusions assessment, 
precipitation deoxidation, diffuse deoxidation, half-diffuse deoxidation, standard deviation 
sigma 
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1. ÚVOD 

Současný ocelářský průmysl je vystaven neustálému tlaku požadavků trhu na zvyšování 
kvality oceli, především na její čistotu, která je zárukou dosažení lepších mechanických 
vlastnosti, jako je například tažnost, houževnatost nebo únavové vlastnosti oceli. Pod tímto 
tlakem zákazníků je výrobce nucen hledat nové moderní prvky technologických postupů, 
které požadované hodnoty naplní. Těchto požadavků musí být dosaženo při nejnižších 
nákladech s vysokou efektivitou výroby, které zajistí výrobci konkurenceschopnost na 
tuzemském a zahraničním trhu. 

Zvyšování metalurgické čistoty oceli lze dosáhnout technologií, kterou využívají 
zařízení sekundární metalurgie. V podmínkách mnohých oceláren jde nejčastěji o zpracování 
oceli na pánvové peci (LF) a následné vakuové zpracování oceli v pánvi (VD). Pomoci těchto 
technologických zařízení je možné efektivně řídit dezoxidaci oceli, provést dokonalou 
chemickou a teplotní homogenizaci lázně, připravit rafinační strusku, efektivně odsířit a 
odplynit ocel. Současně zajistit modifikaci vměstků nebo zabránit reoxidaci oceli, ovlivnit 
množství vměstkům a jejich morfologii.  
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2. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE  

Technologickými postupy výroby oceli na zařízeních sekundární metalurgie lze 
dosáhnout efektivně vysoké čistoty oceli, která zásadním způsobem ovlivní užitné vlastnosti 
odlitků a následně výkovků.  

Cíle dizertační práce jsou v ověření možností hodnocení a posouzení následného 
praktického využití metod analyzujících vliv různých technologických postupů na dosaženou 
čistotu oceli. 

Toto ověření bude provedeno: 

• analýzou vměstků pomocí rentgenové spektrální analýzy  
• analýzou vměstků na optickém emisním spektrometru (OES) typ Spectro M10 

vybavený metodou Single Spark Evaluation (SSE) 

Výsledkem dizertační práce bylo posouzení možností uplatnění metody Single Spark 
Evaluation v ocelářské praxi na stanovení vměstků při on-line procesu výroby oceli na 
zařízeních sekundární metalurgie LF, VD a VOD ve Vítkovicích Heavy Machinery a.s.  
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3. TERMODYNAMICKÉ A KINETICKÉ PODMÍNKY DESOXIDACE 
OCELI A VZNIKU PRODUKTŮ DESOXIDACE V TECHNOLOGICKÉM 
TOKU EOP-LF-VD-ODLÉVÁNÍ 

Teoretické poznatky a předpoklady, které popisují metalurgický proces během 
zpracování oceli v tavícím agregátu, na pánvové peci, vakuovém kesonu a během odlévání 
oceli (EOP-LF-VD-Odlévání) jsou směřovány k zajištění čistoty oceli.  

3.1. Kyslík v oceli, aktivita kyslíku 

Maximální rozpustnost kyslíku v roztaveném železe pří teplotě ocelářských pochodů 
1600 °C je 0,25 hmot. % (2500 ppm). [1, 2, 3].  

Dezoxidační prvek musí mít vždy vyšší afinitu ke kyslíku, než má železo. Většina 
metalurgických procesů, které probíhají v tavících agregátech a na zařízeních sekundární 
metalurgie tak souvisí s aktivitou kyslíku, která je průběžně ovlivňována a neustále se mění 
v závislosti na teplotě a chemickém složení oceli. Aktivita kyslíku je ovlivňována také 
složením vyzdívek a struskami [1,2]. Kyslík v oceli je prvkem, který má zásadní vliv na 
čistotu oceli, podílí se na vzniku oxidických vměstků. V průběhu odlévání, pak hovoříme o 
reoxidaci odlévané oceli. Se stupněm odkysličení oceli také úzce souvisí i stupeň odsíření.  

3.2. Srážecí desoxidace oceli 

Srážecí desoxidace je proces, během kterého dochází ke snížení aktivity kyslíku 
v důsledku reakce rozpuštěného kyslíku s některým z použitých dezoxidačních prvků nebo 
jejich kombinací. Obecně můžeme srážecí dezoxidaci popsat rovnicí (3.1) [1].  

x [%E] + y [%O] = (ExOy)                                                                                     (3.1) 

Kde, [%E] je odkysličující prvek v oceli, (ExOy) produkt odkysličení tuhý nebo kapalný  

Nejpoužívanějším velmi silným dezoxidačním prvkem je hliník, má vysokou afinitu ke 
kyslíku, dusíku a k síře. 

3.3. Difuzní desoxidace oceli. 

Difúzní desoxidace oceli je využívána na EOP již pouze v některých slévárnách [3]. Na 
zařízeních sekundární metalurgie je možná její realizace na pánvové peci[1,3,4,5,6,7]. 
Podstata difuzního odkysličování oceli spočívá v tom, že snižujeme aktivitu lehce 
redukovatelných oxidů především FeO ve strusce pod úroveň kyslíku rozpuštěného v oceli dle 
rovnic (3.2). Konečným produktem difuzní desoxidace je plyn dle rovnice, který odchází do 
atmosféry a neznečišťuje ocel.  

KO = 
[% ]( )  (3.2) 

Kde, KO je rovnovážná konstanta [%O] rozpuštěného v oceli a a(FeO) aktivita kysličníku 
železnatého ve strusce. Rovnováha musí být neustále porušována.  

3.4. Vakuová desoxidace oceli 

V případě vakuového zpracování oceli je výhodné využít v podmínkách sníženého tlaku 
reakce mezi uhlíkem a kyslíkem [8,9]. Produktem této desoxidace je oxid uhelnatý – plyn, 
prakticky nerozpustný v ocelové tavenině. Rovnovážná konstanta reakce uhlíku s kyslíkem za 
sníženého tlaku je dána rovnicí (3.3). 
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KC,O = [ ]	.	 [ ]  (3.3) 

Kde, KC,O je rovnovážná konstanta uhlíku a kyslíku při různém tlaku atmosféry nad 
hladinou oceli, a[C], a[O] jsou jejich aktivity a pCO je parciální tlak oxidu uhelnatého. Z rovnice 
je patrno, že se snižujícím se tlakem roste výrazně odkysličovací účinnost uhlíku.  

3.5. Desoxidace oceli syntetickými struskami 

Při rafinaci oceli syntetickými struskami dochází k dezoxidaci oceli, za předpokladu, že 
je nižší aktivita FeO ve strusce, než je aktivita kyslíku v oceli, což je podmínkou difuzní 
desoxidace  [1,3,4,7]. Nejvíce používanými jsou strusky na bázi Al2O3 - CaO - SiO2 [10,11].  

3.6. Rafinace oceli struskami  

Rafinační strusky mají schopnost absorbovat nežádoucí prvky v oceli, kde se struska 
přímo podílí na průběhu všech metalurgických procesů [3, 2, 4]. Rafinační strusky by měly 
chránit ocel před reoxidací vzdušným kyslíkem, zpětnému navodičení, nadusičení oceli, 
snižovat teplotní ztrátu oceli, opotřebení vyzdívek, podílet se na dezoxidaci oceli, odsíření a 
další [4]. Využití rafinační schopnosti strusky je optimální na zařízeních kesonového typu 
[2,4,7]. Základním faktorem, který ovlivňuje kvalitu rafinační strusky, je její viskozita 
[2,3,4,5]. Viskozita je funkci teploty a bazicity [12]. Zásaditost je nejdůležitější chemickou 
charakteristikou strusky. Výjimečně je v hutnické praxi využívána optická bazicita strusky 
[13], [14]. 

3.6.1  Odsíření oceli 

Síra je povrchově aktivní, se snižující se teplotou její rozpustnost klesá, snižuje možnost 
přechodu dusíku a vodíku k povrchu kovu a jejich adsorpci [1]. Podle iontové teorie strusek 
lze popsat odsíření iontovými rovnicemi: 

[S] + 2e = (S2-) (3.4) 

(O2-) - 2e = [O]  (3.5) 
[S] + (O2-) = (S2-) + [O]  (3.6) 

Podle rovnice (3.4) odevzdá anion kyslíku rozpuštěný ve strusce na rozhraní  
struska – kov dva elektrony a přechází do kovu jako atom, současně s přechodem kyslíku ze 
strusky do kovu, probíhat reakce (3.5), při které převezme atom síry při přechodu z kovu do 
strusky na mezifázovém rozhraní dva elektrony a rozpustí se ve strusce jako anion síry. Jak 
vyplývá z rovnice (3.6). Pro dosažení nízkého obsahu síry v kovu je zapotřebí dosáhnout 
vysoké hodnoty aktivity volných kyslíkových aniontů ve strusce, nízké aktivity kyslíku ao 
v oceli a nízké hodnoty aktivitního koeficientu fo [1,10,15,16]. Na zařízeních sekundární 
metalurgie probíhá v průběhu výroby oceli proces odsíření průběžně [2,9,16]. V průběhu 
vakuového zpracování taveniny odsíření oceli pokračuje [2,12]. Obecně lze rovnice odsíření 
za sníženého tlaku vyjádřit vztahem (3.7) a (3.8) [2,17]. 

3[S] + 2[Al] + 3(CaO) = 3 (CaS) + (Al2O3)  (3.7) 

[S] + [C] + (CaO) = (CaS) + COg  (3.8)  

Z rovnic (3.7, 3.8) je patrné, že pro maximální odsíření oceli je nutný dostatek volného 
CaO ve strusce, hliník a uhlík zajišťují v těchto rovnicích dezoxidaci oceli, síra je vázána na 
vápník a tato vazba musí být nevratná [2].  
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3.6.2 Nekovové fáze v kovu  

Nekovové vměstky jsou drobné submikroskopické, mikroskopické a makroskopické 
částice nekovového charakteru. Vznikají v průběhu fyzikálně-chemických reakcí. Jejich 
odstranění není možné, můžeme je pouze maximálně eliminovat [1,3,17,18]. Podle původu 
můžeme rozdělit vměstky na exogenní a vměstky endogenní [17,18,19], dle tvaru na hranaté, 
globulární a dendritické. Podle tvařitelnosti na tvářitelné, netvářitelné. Z pohledu teploty 
vzniku vměstky dělíme na primární, sekundární. Vměstky, které vznikají v rozmezí teplot 
likvidus a solidus jsou terciální. Precipitační vměstky, pak vnikají pod teplotou solidu [17,18]. 

3.6.3 Sulfidické vměstky 

Přímou vazbu na aktivitu kyslíku v oceli a tedy i obsah kyslíku v roztavené oceli mají 
sulfidické vměstky, které obvykle vznikají v době tuhnutí oceli. Jejich morfologie je dána 
typem použitého dezoxidovala [3,18,20,21,22].  

3.6.4 Oxidické vměstky  

Vznikají v každém údobí výroby oceli a odlévání, přičemž největší množství vzniká 
v průběhu desoxidace oceli. 

3.7. Reoxidace oceli 

Proces reoxidace je obecně charakterizován tak, že během dalšího zpracování oceli 
přijímá tekutá ocel kyslík. Pokles obsahu prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, je v souvislosti 
s reoxidačními pochody doprovázen vznikem oxidických, případně oxisulfidických vměstků 
mikroskopické i makroskopické velikosti [3,4,6]. 

3.7.1 Reoxidace oceli během odpichu 

Omezení reoxidace během odpichu souvisí s technickým vybavením a uspořádáním 
odpichového otvoru pecního agregátu [6,9]. Množství prošlé pecní strusky do pánve 
významně ovlivňuje následné reoxidační procesy [22].  

3.7.2 Reoxidace oceli v průběhu zpracování na sekundární metalurgii 

Víka pánvových pecí se konstrukčně vyvíjely a jsou uzpůsobeny tak, že pracují 
s minimálním přetlakem nad hladinou oceli a tím je omezený injekční účinek nasávání 
vzdušného kyslíku [6,8,22]. Správné seřízení intenzity dmýchání argonu a suché přísady 
omezují reoxidaci oceli. Chemické složení strusky omezuje erozi licí pánve a tím zabraňuje 
přísunu dalšího kyslíku do oceli. K udržení optimálního složení strusky se používají v mnoha 
ocelárnách struskové modely, které optimalizují použití struskotvorných přísad [9,22]. 
Reoxidace oceli na vakuovacích zařízeních je obecně nejnižší [2,6,22].  

3.7.3 Reoxidace oceli v průběhu odlévání 

Během odlévání působí na proud oceli kyslík z atmosféry a také kyslík po kontaktu 
proudu oceli s materiálem licí soustavy, kokily nebo formy. Mohou vnikat vměstky oxidy, 
oxisulfidy s odlišným chemickým složením, morfologii a vlastnostmi. V případě uhlíku 
dochází ke vzniku bublin. Pro omezení reoxidačních jevů můžeme použít ochranu licího 
proudu inertním plynem, filtraci vtokových soustav, správnou aplikací licích prášků 
[3,23,24,25]. Pomocí numerické simulace lití a tuhnutí oceli omezujeme tvorbu ředin, 
staženin a chemickou strukturní heterogenitu. [26,27]. 
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Jednotlivé typy budících zdrojů se liší především způsobem vybuzení spektra [32, 
41,42,43]. Nejdůležitější části optického systému jsou detektory. Detektor je obvykle klasický 
fotonásobič - photomultiplier (PMT) nebo polovodičové maticové detektory Charge-Coupled 
Device/Charge-Injection Device (CCD/CID) mající schopnost převádět světlo na elektrický 
signál a nejčastěji jsou proplachované argonem [32,33,39,43,44,45,46,47]. 

4.1.3 Základní algoritmus stanovení vměstků optickým emisním spektrometrem 

První kroky k určení nerozpustných podílů různých prvků na OES, umožnily algoritmy, 
Pulse discrimination analysis – OES (PDA-OES). Metoda PDA - OES znamená hodnotit 
impulsy podle jejich úrovně intenzity, nízké hodnoty - prvky přecházející do roztoku – 
rozpuštěné v oceli a vysoká úroveň intenzity tohoto prvku - nerozpustná složka – vměstek 
[38,48,49].  U většiny prvků první jiskry vykazují podstatně větší intenzitu. Po krátkém čase 
dojde k poklesu a ustálení signálu na nižší hodnotě. Průměrnému obsahu prvku lépe odpovídá 
ustálená nižší úroveň intenzit. První vysoká intenzita je vysvětlována tím, že první jiskry 
přednostně napadají hranice zrn, kde jsou segregovány nečistoty v podobě vměstků. 
Segregované prvky mají vyšší koncentraci. Část prvních jisker byla integrovaná samostatně a 
kalibrovaná na průměrný obsah, například u hliníku, titanu na jeho nerozpustný podíl. 
Následné ustálení signálu na nižší hodnotě znamená, že hodnoty těchto intenzit prvků 
představují prvky rozpuštěné v kovové matrici. Hodnoty intenzit I naměřené v obou 
intervalech se dávají do poměru, čímž získáme faktor F, pomocí kterého se vypočítávají 
jednotlivé složky - rozpustná a nerozpustná popsané rovnici (4.1) a (4.2) [38,42,47,50]. Tuto 
metodu výrobce optických emisních spektrometrů SPECTRO nazývá “Metoda Peak 
Integration Metod Spectro“ (PIMS).  

AlSOL = F . AlT   (4.1) 

F = 
∑ 	∑ 	   (4.2) 

Kde Al SOL je koncentrace hliníku rozpustného ve hmot. %, F je faktor, který vyjadřuje poměr 
všech naměřených intenzit hliníku kovového ∑ISOL Al k celkovému počtu intenzit 
charakterizující hliník celkový ∑IT Al a AlT označuje hliník celkový. Některé optické emisní 
spektrometry jsou vybavené algoritmem, umožňuje stanovit hmotnost a velikost 
nerozpuštěného prvku – vměstku [47,51]. 

4.1.4 Stanovení vměstků metodou SSE a Spark-DAT  

Nová speciální technika v optické emisní spektrometrii se označuje názvem Single 
Spark Evaluation (SSE) nebo Spark Digital Acquisition and Treatment (Spark-DAT). SSE 
metodu vyvinul výrobce SPECTRO a Spark-DAT výrobce THERMO Fischer SCIENTIFIC 
optických emisních spektrometrů. 

OES vybavené algoritmy SSE a Spark-DAT neberou v úvahu prvních 200 až 700 jisker, 
pak následuje buzení v podmínkách zvýrazňující rozdíl mezi vysokými a ustálenými jiskrami 
a jiskry se neintegrují. Rychlá elektronika využívá statistické vyhodnocení jednotlivých jisker 
pro stanovení rozpustných a nerozpustných frakcí prvků v analyzovaném vzorku. Poskytuje 
informaci o množství a chemickém složení vměstků. Na rozdíl od běžných analýz na OES, 
kde dochází k integraci všech elektrických výbojů. V technologii Single Spark Evaluation 
nebo Spark-DAT se zpracovávají jednotlivé jiskrové výboje zvlášť. Na obr. 4.2 je znázorněno 
zobrazení výbojů technikou SSE [32,47,48,51,52]. 
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4.1.5 Souhrn aplikací z praktického využití stanovení vměstků na OES  

Optické emisní spektrometry analyzují vzorek, jehož vnitřní a povrchová kvalita se odvíjí 
od podmínek, které mohou mít výrobci oceli různé. Způsob odběru vzorku, jeho příprava byla 
zkoumána výrobci oceli, jejichž optické emisní spektrometry jsou vybavené algoritmy 
k stanovení vměstků [51]. Vliv mechanické úpravy vzorků před měřením nerozpustné na OES, 
nebyl statisticky prokázaný [51,59]. Z uvedených příkladů rezultuje určité riziko zhoršení 
analýzy vměstků, především v případech, kdy vzorek vykazuje větší vnitřní nehomogenitu.  

Některé práce se zaměřili na porovnání hodnocení vměstků pomocí OES a stanovení 
nerozpustného hliníku [47]. Práce [46] uvádí porovnání výsledků měření oceli s ultra nízkým 
uhlíkem typu ULC. Vzorky taveb byly hodnoceny na OES algoritmy NAl – PDA, „Algoritmem 
jednoho píku“ a porovnány s analýzou extrakční metody, následně posouzené na elektronovém 
mikroskopu SEM. Bylo konstatováno, že se hodnoty tří postupů měření liší minimálně. Ve 
studii, která se zaměřila na použití metody Spark-DAT na OES přístroji ARL 4460 k hodnocení 
mikročistoty železničních kol [49], vyplynula malá korelace mezi mikročistotou a metodou 
Spark-DAT. V ocelárně ve Vítkovicích Heavy Machinery a.s. je v provozní praxi zavedena 
analýza poměru hliníku rozpustného k hliníku celkovému AlSOL/AlT v průběhu výroby na EOP, 
LF, VD [50]. Pozitivní výsledky a dobré zkušenosti s využitím metody Spark – DAT uvádí 
Třinecké Železárny a.s. [59]. Velmi cenné jsou především práce, které porovnávají výsledky 
zkoumání pomocí OES a elektronovými mikroskopy [53]. Důležitou součástí využívání Metody 
SSE a Spark – DAT je získání aplikačního programu, který umožní výsledky měření 
sumarizovat do podoby pro praktické využití ve výrobních procesech [51,53]. Ačkoliv bylo 
provedeno několik různých studii na OES, vybaveních analýzou vměstků s různými typy 
algoritmů, je nezbytné zlepšit tuto technologii. Z popisu metodiky stanovení analýzy vměstků 
na OES vyplývá: 

a) Výrobci optických emisních spektrometrů, které jsou vybavené algoritmy na stanovení 
obsahu, velikosti a typu vměstků v současné době uvádějí pouze doporučení jak 
algoritmy využít ke stanovení analýzy vměstku. 

b) Výrobci optických emisních spektrometrů neuvádějí vlastní výsledky systematického 
zkoumání aplikací ke stanovení vměstků. 

c) Z rozboru literárních údajů vyplývá, že v současné době používání algoritmů k stanovení 
množství, velikosti a složení vměstků není tak jednoznačné a vyžaduje dobré fyzikálně-
chemické znalosti vzniku a morfologii vměstků [47,51,60].  

 

4.2. Rentgenová spektrální mikroanalýza 

Rentgenová mikroanalýza se provádí na rentgenových přístrojích, které nazýváme 
mikrosonda, dávající informace o chemickém složení materiálu v mikroobjemu, řádově v 
jednotkách μm3. Metoda je založena na principu detekce a měření intenzity charakteristického 
rentgenového záření, které vzniká při dopadu ostře fokusovaného elektronového svazku na 
rovinný povrch analyzovaného vzorku [61,62,63]. 

  



 

16 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LF1 LF2 VD1 VD2

Po
če

t v
m
ěs

tk
ů 

o 
ve

l 2
 µ

m 58489

58494

58495

58500

58507

58508

58509

58527

58555

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Hlavní podmínkou zajištění vysoké čistoty oceli je optimální využití prvků sekundární 
metalurgie, správné nastavení primární a sekundární desoxidace oceli, omezení reoxidačních 
pochodů během odlévání, zajištění modifikace vměstků. Důležité je najít optimální, 
spolehlivý, levný a v praxi snadno proveditelný způsob ověření výsledků nastavených 
technologických postupů on-line. Možnou progresivní metodou  je stanovení mikročistoty 
pomocí OES vybaveného metodou Single Spark Evaluation nebo Spark-Dat. Experimentální 
část vyhodnocuje kvalitativní a kvantitativní měření čistoty oceli různých technologických 
postupů sekundární metalurgie uplatňované v ocelárně Vítkovice Heavy Machinery a.s. 
Výsledky experimentální části jsou ve smyslu cílů disertační práce porovnány s měřením 
čistoty oceli metodou SSE s metodou rentgenové spektrální mikroanalýzy.  

5.1. Původ vzorků LF1-VD2 a O1-TV 

Vzorky oceli ve formě disk-pin pocházejí ze čtyř odlišných výrobních technologických 
postupů používaných v ocelárně Vítkovice Heavy Machinery a. s. Tavby byly vyrobeny dle 
technologické směrnice TS č. 01, TS č. 02, TS č. 03 a TS č. 04. Ocel byla vytavena na 
elektrické obloukové peci (EOP), v licí pánvi předběžně dezoxidovaná, upravena legováním 
přísad včetně vytvoření a úpravy nové strusky a zpracovaná na pánvové peci (LF). Dokončení 
zpracování oceli bylo provedeno na vakuovém kesonovém zařízení (VD a VOD). Tavby byly 
odlévány do kokil spodem s ochranou licího proudu argonem. Vyráběné oceli byly typu uhlík 
manganové oceli (C-Mn) St. 52-3 a jejich varianty označované různým způsobem S355J2+N, 
S355JO, S355J2G3, A350LF2 a oceli 12050, C45, B6t a OSL. 

5.2. Popis analýzy vzorků LF1-VD2 pomocí rentgenové spektrální mikroanalýzy TS č. 
01 a TS č. 02  

Rentgenová spektrální analýza vzorků na vměstky byla provedena v laboratořích 
Třineckých železáren a.s. Měření, bylo provedeno na základě podnikové normy firmy Pirelli 
č. 18. V. 008 rev. 7 „Metallographic test of the microstructure and of the defects of rod wires“ 
[29,60,61]. 

5.2.1 Vývoj počtu vměstků v jednotlivých fázích procesů 

V grafickém znázornění 
na obr. 5.1 jsou shrnuty 
výsledky analýzy počtu 
vměstků provedené pomocí 
rentgenové spektrální analýzy. 
Na ose x jsou znázorněny 
odběry vzorků v postupu 
výroby LF1 až VD2 a legenda 
čísel testovaných taveb. Na ose 
y je vynesený počet vměstků 
každé jednotlivé tavby o určité 
velikosti vměstku v μm [64,65]. 
Z grafického znázornění na 
obr. 5.1 je patrné, že množství 
vměstků v jednotlivých tavbách 
v průběhu technologického 
procesu postupně klesá.  

 
Obr. 5.1 Shrnutí počtu vměstků s velikostí 2 μm  
v průběhu jednotlivých technologických operací  

pro všechny sledované tavby 
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Na obr. 5.2 jsou na ose x vyneseny hodnoty velikost vměstků pro jednotlivé zkoumané 
tavby a technologické kroky LF1 až VD2 a na ose y je vynesen počet vměstků. V grafickém 
znázornění příkladu jedné z taveb můžeme pozorovat, že počty vměstků v jednotlivých 
velikostních třídách poměrně rychle klesají[64,65].  

  

Obr. 5.2 Vývoj počtu vměstků v jednotlivých velikostních třídách pro jednotlivé fáze procesu výroby 
oceli v tavbě 58494 

5.2.2 Složení vměstků 

Pro zkoumání vývoje chemického složení vměstků byly vměstky rozděleny na tři 
skupiny A, B, C podle schématu uvedeného na obr. 5.3, který představuje ternární diagram 
složení vměstků, kde vrcholy diagramu představují vměstky typu SiO2 – CaO+MgO+MnO – 
Al2O3 [64,65].  

 

Obr. 5.3 Schéma rozdělení vměstků do jednotlivých tříd 

 

Grafické závislosti na obr. 5.4 – obr. 5.7 znázorňují počet vměstků rozdělených již do 
jednotlivých tříd A, B, C, podle chemického složení. Na ose x je znázorněný typ vměstku 
patřící do skupiny A, B, nebo C ternárního diagramu (obr. 5.3) pro daný technologický krok 
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LF1, LF2, VD1 a VD2. Na ose y je vynesený počet vměstků (vm/cm2 = vměstek na cm2) 
skupiny A, B, C.  

 

Obr. 5.4 Počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu pro odběr vzorku LF1 

 

Obr. 5.5 Počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu pro odběr vzorku LF2 

 

Obr. 5.6 Počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu pro odběr vzorku VD1 
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Obr. 5.7 Počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu pro odběr vzorku VD2 

5.2.3 Shrnutí a posouzení dílčích výsledků 

Z pohledu chemického složení vměstků se na LF vměstky ze zóny A nevyskytují 
u všech testovaných taveb. Mírný nárůst je až během technologie VD. Dominantní jsou 
vměstky ze zóny B. Jejich množství od LF1 po VD2 klesá. Zóna C je v podstatě poloviční 
oproti zóně B, kde budou převažovat vměstky typu CaO.Al2O3. Na konci technologie VD 
zůstávají v oceli většinou velmi jemné vměstky typu CaO.Al2O3 a čisté Al2O3, ale také CaO 
[64,65]. 

5.3. Popis analýzy vměstků vzorků LF1-VD2, L1-L2-VD a O1-O3-TV pomocí 
technologie SSE  

Zkoumané vzorky jsou označené číslem tavby a technologickým krokem LF1-LF2 a 
VD1-VD2. Výroba je vedena podle TS č. 01 a TS č. 02 technologického postupu LF-VD. 
Vzorky těchto taveb byly hodnocené na OES typ Spectro M10 ve Vítkovicích Testing Centru 
a.s., vybaveném technologií Single Spark Evaluation (SSE).  

Metodou SSE byly podrobeny také vzorky označené L1, L2 a VD taveb vyrobených 
podle TS č. 04 technologického postupu VCD a vzorky označené O1, O3 a TV taveb 
vyrobených technologickým postupem VOD podle TS č. 03. Soubory těchto taveb nebyly 
hodnocené rentgenovou spektrální analýzou, vzhledem k finanční náročnosti této metody. 
Jednotlivé hodnoty měření jsou zprůměrované.  

5.3.1 Vývoj počtu vměstků a jejich chemické složení vzorků označených LF1, LF2, VD1, 
VD2 podle TS č. 01 a TS č. 02  

Naměřené hodnoty analyzovaných vzorků zkoumaných taveb, jsou v příkladu graficky 
shrnuty na obr. 5.8 – obr. 5.11. Na ose x jsou tavby s vynesenými výsledky z 2000 jisker pro 
každé měření pro tavbu a technologický krok. Jednotlivé barvy označují vměstky na bázi 
uvedených prvků. Na ose y jsou vyneseny počty impulsů a jednotlivé barvy charakterizující 
počet vměstků na bázi uvedených prvků [64,65].  

Z jednotlivých analýz a grafických znázornění taveb, typu vměstků, a technologických 
kroků výrobního toku materiálu lze uvést, že vzájemné souvislosti v objemu a množství 
vměstků mezi jednotlivými vzorky pro tavbu, nebo pro jednotlivé technologické kroky LF1, 
LF2, VD1 a VD2 se jeví obtížně definovatelné 
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Tab. 5.1 Porovnání některých výsledků měření rentgenová spektrální analýza a metodou SSE 

 rentgenová spektrální analýza  metoda SSE 

Počet 
vměstků 

klesá v průběhu zpracování v pořadí 
LF1-LF2-VD1-VD2; 

počet impulzů – množství vměstků 
nezávisí na technologickém kroku 

 LF1-LF2-VD1-VD2; 

Mn vyhodnocen; není vyhodnocen; 

MnS vyhodnocen; 
Mn a S se vyskytují současně; 

vypočítaný; 
MnS = S corr – CaS; 

AlN. TiN není vyhodnocen; vyhodnocen; 

AlCaO dominantní současný výskyt Al2O3 a 
CaO; 

není dominantní vazbou; 

CaO prakticky se nevyskytuje; jeho výskyt je poměrně častý; 

Ti titan je v některých vměstcích 
dominantním prvkem; 

výskyt TiO je prakticky ve všech 
vzorcích; 

 

5.4. Vývoj počtu vměstků a jejich chemické složení vzorků označených O1, O3 a TV 
podle TS č. 03 

Naměřené hodnoty analyzovaných vzorků technologie chemického ohřevu (VOD) 
technologického kroku O1, O3 a TV jsou graficky shrnuty v příloze 1 DP. Na obr. 5.13 je 
uvedený příklad analýz vzorků tavby 56752. Na ose x jsou vyneseny výsledky z 2000 jisker 
pro každé měření pro tavbu a vzorek odebraný v technologickém kroku taveb technologie 
VOD. Modrá barva označuje vměstky na bázi uvedených prvků technologického kroku O1 
vzorku O1, oranžová barva označuje vměstky na bázi uvedených prvků technologického 
kroku O3 vzorku O3 a žlutá barva technologického kroku TV vzorku TV. Na ose y jsou 
vyneseny počty impulsů a jednotlivé barvy charakterizují počet vměstků na bázi uvedených 
prvků vzorku O1, O3 a TV.  

 
Obr. 5.13 Průměrný počet impulzů pro jednotlivé prvky, tavbu 56752 a vzorek O1, O3 a TV 
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Na obr. 5.14 je provedeno grafické znázornění vývoje celkového počtu zaznamenaných 
impulzů v průběhu jednotlivých technologických operací O1, O3 a TV pro všechny 
hodnocené tavby. Každá čára představuje jednu tavbu. Předpoklad, že průběh zaznamenaných 
impulzů bude s postupem zpracování oceli technologii VOD a technologického kroku O1 až 
TV klesat, nebyl potvrzen. 

 
Obr. 5.14 Počet impulsů v postupu zpracování oceli technologii VOD  

v technologickém kroku O1, O3 a TV 

Z jednotlivých analýz a grafických znázornění taveb uvedených v příloze 1 DP, typu 
vměstků, a technologického kroku výrobního postupu chemického ohřevu na zařízení VOD 
vyplývá, že vzájemné souvislosti v objemu a množství vměstků mezi jednotlivými vzorky pro 
tavbu, se jeví podobně.  

 5.4.1 Shrnutí a posouzení dílčích výsledků vzorků O1, O3 a TV 

Z dosažených výsledků vyplývá, že z pohledu výskytu množství vměstků při realizaci 
technologie TS č. 03 technologie VOD technologického kroku O1, O3 a TV, vzorků O1, O3 
a TV je nejzávažnější významný nárůst množství vměstků mezi technologickým krokem O3 
a TV. Podle chemického složení vměstků můžeme konstatovat silné závislosti nárůstu 
množství vměstků na bázi hliníku na aktivitě kyslíku měřené v technologickém kroku O3, 
nárůstu vměstků na bázi vápníku a kyslíku a vápníku a síry (CaO), (CaS) a na bázi síry 
(S corr) s rostoucím množstvím obsahu vápníku v oceli aplikovaného do taveniny pomocí 
plněného profilu CaSi. Závažný je nárůst počtu těchto vměstků v technologickém kroku TV 
vzorků TV. 
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6. POROVNÁNÍ VÝVOJE POČTU VMĚSTKŮ A JEJICH CHEMICKÉ 
SLOŽENÍ MĚŘENÉ METODOU SSE TECHNOLOGIE VCD A VOD. 

Porovnání vývoje počtů vměstků a jejich chemické složení metodou SSE je provedeno na 
technologických postupech VCD a VOD. Technologické postupy VCD a VOD se svým 
charakterem zpracování oceli významným způsobem liší, takže se využil předpoklad, že na 
statisticky významném počtu 50- ti taveb technologii VCD a 35- ti taveb technologii VOD se 
zvýrazní rozdíl v naměřených hodnotách počtu vměstků hodnocené metodou SSE. Statistické 
zpracování naměřených hodnot technologie VCD a VOD je uvedeno v příloze 2a  v tab. 6.1 
DP a v příloze 2b tab. 6.2 DP. Tab. 6.1 a tab. 6.2, uvádějí průměrné hodnoty jednotlivých 
typů vměstků v jednotlivých technologických krocích a odběrech vzorků technologie VCD a 
VOD, popisují minimální a maximální naměřené hodnoty impulsů-množství vměstků, jejich 
směrodatnou odchylku a odchylku od průměru (konfidenci). Tyto údaje jsou zdrojem 
grafického vyjádření závislosti průměrného množství jednotlivých typů vměstků na 
technologickém kroku, odběru vzorků technologie VCD a VOD v příloze 3 DP. V příloze 2a a 
2b, tab. 6.1 a tab. 6.2 DP je uvedena i sumární hodnota všech průměrných hodnot vměstků 
jednotlivých technologických kroků technologie VCD a VOD. Průměrné množství impulsů-
množství vměstků jsou graficky vyneseny na obr. 6.1. Na ose x jsou vyneseny technologické 
kroky charakterizující odebraný vzorek. Osa y vyjadřuje průměrné množství všech impulsů – 
množství vměstků naměřených v jednotlivých technologických krocích.  

  

Obr. 6.1 Průměrné množství vměstků na tavbu technologického kroku L1, L2 a VD technologie VCD 
a technologického kroku O1, O3 a TV technologie VOD 

Průměrné počty naměřených impulzů různých typů vměstků pro tavbu a technologický 
krok jsou graficky zpracované v příloze 3 DP. Na obr. 6.2 je uvedený příklad nejznámějšího 
typu vměstků, které se mohou v oceli nacházet. Na ose x je uvedený technologický krok 
charakterizovaný odebraným vzorkem. Osa y znázorňuje průměrné množství impulzů – 
množství vměstků na bázi zkoumaného prvku. 
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Obr. 6.2 Průměrné množství vměstků na bázi hliníku a kyslíku v technologickém kroku L1, L2 a VD 
technologie VCD a technologického kroku O1, O3 a TV technologie VOD 

Má-li platit, že technologický krok VD a TV představuje závěrečnou fázi výroby oceli a 
ta zajišťuje vyčištění oceli, pak je sporné, že množství impulsů-počtu vměstků naměřený 
metodou SSE má vyšší hodnoty, než v technologickém kroku počáteční fáze výroby oceli 
měřené vzorky L1 pro technologii VCD, O1 a O3 pro technologii VOD.  

Z grafického znázornění průměrného množství naměřených impulsů - množství na bázi 
Ca, Al, Si, S, Ti, O, N v obrázcích uvedených v příloze 3 a obr. 6.2 DP můžeme odečíst 
následující souvislosti pro jednotlivé technologické kroky. Technologický krok L1 
technologie VCD má podobný charakter jako technologický krok O1 a O3 technologie VOD 
v počátku tavby. Pro tuto fázi zpracování oceli platí, že čistota oceli nemůže být vyšší než 
v technologickém kroku výroby oceli označeném VD a TV, kdy je ukončeno vakuování a 
vyčeření oceli. Dosažené výsledky jsou znázorněny směrnicemi trendu v grafických 
vyjádřeních technologie VCD a VOD pro zkoumaný typ vměstku. Grafické zpracování 
směrnic trendu, je uvedeno v příloze 4 DP. Příkladem tohoto trendu jsou grafická znázornění 
na obr. 6.3 a obr. 6.4. Osa x popisuje technologický krok a osa y průměrné množství vměstků 
na bázi vápníku a kyslíku. 

 

Obr. 6.3 Směrnice trendu vměstků na bázi vápníku a kyslíku technologie VCD 
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Obr. 6.4 Směrnice trendu vměstků na bázi vápníku a kyslíku technologie VOD 

Statistické porovnání naměřených hodnot impulsů – množství vměstků metodou SSE 
pro rozdílné technologické postupy v návaznosti na konečnou čistotu oceli technologie VCD 
a VOD, prokazuje pouze logiku velmi podobných průběhů změn počtu naměřených impulsů - 
množství vměstků a doplňuje tak hodnocení výsledků měření taveb označených číslem tavby 
a vzorky LF1, LF2, VD1 a VD2 technologie LF-VD. 
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7. POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ METODY SSE V HUTNICKÉ 
PRAXI 

Pro správnou interpretaci naměřených hodnot metodou Single Spark Evaluation musíme 
nejdříve definovat a zajistit maximálně možnou stabilizaci metalurgických podmínek 
technologického kroku ukončeného odběrem vzorků.  

Provedená analýza různých technologických postupů LF-VD, VCD a VOD, umožnila 
na statisticky významných počtech měření taveb jednoho typu uhlík manganové oceli, odhalit 
zásadní nesoulad ve vnímání naměřených hodnot metodou SSE. Nesoulad spočívá v tom, že 
počty impulsů - množství narůstají v technologických krocích, kdy se předpokládá jejich 
pokles. Podobný nesoulad představuje příklad chemického složení jednotlivých vměstků 
v závěrečné fázi výroby oceli, kde dominuje výskyt vměstků na bázi vápníku a kyslíku 
a předpokládá se v závěru zpracování oceli opačný trend.  

Výsledy měření umožnily přistoupit k navržení nové standardní směrodatné odchylky 
jedna sigma. S navrženou hodnotou jedna sigma, bylo proměřeno a analyzováno 10 nových 
taveb vyrobených technologii LF-VD uhlík manganové (C-Mn) jakosti oceli. Příklad 
výsledku analýzy vzorků 10-ti taveb s nastavenou hodnotou standardní směrodatné odchylky 
jedna sigma je znázorněný na obr. 7.1. Na ose x jsou vyneseny jednotlivé technologické 
kroky vzorků LF1-LF2, VD1-VD2 a na ose y průměrné množství vměstků například na bázi 
hliníku a kyslíku naměřené metodou SSE. 

 

Obr. 7.1 Průměrné množství vměstků na bázi hliníku a kyslíku v technologickém kroku LF1, LF2, 
VD1, VD2 technologie LF-VD s nastavenou hodnotou jedna sigma 

Dosažené hodnoty a příklad znázorněný na obr. 7.1 prokazují, že změna hodnoty 
standardní odchylky sigma umožňuje lépe postihnout kvantifikaci nečistot ve vzorku 
technologických kroků v kontextu s metalurgickým pochodem pro kroky LF1 a LF2, kdy 
všechny typy naměřených impulsů - množství vměstků klesají. 

7.1. Vývoj počtu vměstků a jejich chemické složení měřené metodou SSE se 
směrodatnou odchylkou jedna sigma, tři sigma a posouzení výsledků 

 S nově nastavenou hodnotou standardní směrodatnou odchylkou jedna sigma u 10-ti 
taveb, bylo porovnáno s průměrnými hodnotami množství impulsů 142 taveb stejné uhlík 
manganové jakosti oceli, vyrobených stejným technologickým postupem LF-VD s nastavenou 
původní hodnotou standardní směrodatnou odchylkou tři sigma. Statistika 142 zpracovaných 
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taveb je uvedena v příloze 5 DP, tab. 7.1, která uvádí průměrné hodnoty různých typů vměstků 
v jednotlivých technologických krocích a odběrech vzorků technologie LF-VD. Popisuje 
minimální a maximální naměřené hodnoty impulsů-množství vměstků, jejich směrodatnou 
odchylku a odchylku od průměru (konfidenci). Tyto údaje jsou zpracované graficky v příloze 6 
DP a popisuji průměrné množství impulsů jednotlivých typů vměstků v technologickém kroku, 
odběru vzorků LF1, LF2, VD1, VD2 technologie LF-VD. Z grafického vyjádření, vyplývají 
podobné závěry uvedené pro technologii VCD a VOD. Důkazem tohoto závěru je souhrnný 
obr. 7.2. 

 
Obr. 7.2 Průměrné množství všech vměstků technologických kroků technologie VCD, LF-VD a VOD 

Nárůst vměstků od počátku zpracování oceli až k technologickému kroku, který 
odpovídá konci výroby oceli je nelogický.  

Na obr. 7.3 je graficky zpracovaná kombinace měření stejného technologického 
postupu technologie LF-VD. Na ose x jsou vyneseny technologické kroky vzorků LF1, LF2 
s hodnotou směrodatné odchylky jedna sigma a vzorků VD1,VD2 s hodnotou směrodatné 
odchylky tři sigma. Na ose y jsou vyneseny průměrné množství vměstků daného chemického 
složení. Na obr. 7.3 je popsaný jako příklad jen jeden typ vměstku. 

 

Obr. 7.3 Průměrné množství vměstků na bázi křemíku a kyslíku v technologickém kroku LF1, LF2, 
VD1, VD2 technologie LF-VD s nastavenou hodnotou jedna sigma a tři sigma kroku VD1,VD2 

L1 L2 VD LF1 VD1 VD2 O1 O3 TV
průměrná hodnota všech
vměstků VCD, LF-VD, VOD 7,02 17,86 20,03 30,79 34,12 37,48 16,22 6,68 15,47
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Z uvedeného vyplývá, že kvantifikace nečistot, množství vměstků pro směrodatnou 
odchylku sigma 1 v technologickém kroku LF1, LF2 a pro směrodatnou odchylku sigma 3 
technologického kroku VD1, VD2 technologie LF-VD koresponduje s popsanou změnou 
v naměřeném množství a chemickým složením vměstků pomocí rentgenové spektrální 
analýzy. Výskyt těchto vměstků nepopírá metalurgickou realitu.  

Následně byly relativní průměrné hodnoty naměřených množství vměstků na bázi 
vápníku a kyslíku, křemíku a kyslíku a hliníku a kyslíku vloženy do ternárního diagramu, 
znázorněném na obr. 7.4. Ternární diagram představuje složení vměstků, kde vrcholy 
diagramu představují vměstky typu SiO2 – CaO+MgO+MnO – Al2O3. 

 

Obr. 7.4 Schéma rozdělení vměstků do jednotlivých zón A, B, C 

Na obr. 7.5 – obr. 7.8 jsou znázorněny výsledky z ternárního diagramu chemického 
složení relativního množství vměstků na bázi (CaO), (SiO) a (AlO), kde zóna A představuje 
vměstky CaO, zóna B vměstky SiO2 a zóna C vměstky Al2O3.  

 

 

Obr. 7.5 Průměrné relativní počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu 
technologického kroku LF1 
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Obr. 7.6 Průměrné relativní počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu 
technologického kroku LF2 

 

 

Obr. 7.7 Průměrné relativní počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu 
technologického kroku VD1 

 
Obr. 7.8 Průměrné relativní počty vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu 

technologického kroku VD2 
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Podle výsledků z grafického vyjádření na obr. 7.5 – obr. 7.8 je možné modifikovat 
tabulku 5.1, která porovnává výsledky měření metodou rentgenové spektrální analýzy 
s metodou SSE na závěry, které jsou uvedeny v tab. 7.2. 

 

Tab. 7.2 Porovnání rentgenové spektrální analýzy s metodou SSE při změně sigma  

 rentgenová spektrální analýza  metoda SSE 
Počet 
vměstků 

klesá v průběhu zpracování 
v pořadí LF1-LF2-VD1-VD2; 

počet impulzů – množství vměstků závisí na 
správném nastavení odchylky sigma; 
následně klesají v průběhu zpracování v pořadí LF1-
LF2-VD1-VD2; 

Mn vyhodnocen; není vyhodnocen; 
MnS vyhodnocen; 

Mn a S se vyskytují současně; 
vypočítaný; 
MnS = S corr – CaS;  
množství závisí na správně stanovené odchylce 
sigma; 

AlN.TiN není vyhodnocen; vyhodnocen;  
množství závisí na stanovení odchylky sigma; 

AlCaO dominantní současný výskyt 
Al2O3 a CaO; 

dominantní bude výskyt AlO a AlCaO; 
závislost na nastavení odchylky sigma; 

CaO prakticky se nevyskytuje; jeho výskyt závisí na nastavení odchylky sigma; 
Ti titan je v některých vměstcích 

dominantním prvkem; 
výskyt TiO je prakticky ve všech vzorcích;  
množství závisí na stanovení odchylky sigma;  

 

Ke změně kvantifikace vměstků dochází v jednotlivých technologických krocích a pro 
každý jeden typ vměstku. To je důkazem toho, že nastavení velikosti směrodatné odchylky 
sigma je možným řešením úspěšného využití metody Single Spark Evaluation. Nastavení 
směrodatné odchylky bude korelovat, v maximální míře s měřením pomocí rentgenové 
spektrální analýzy.  
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8. ROZBOR A POSOUZENÍ HLAVNÍCH DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Předkládaná práce popisuje v teoretické části vliv kyslíku v oceli, který má zásadní vliv 
na celkovou čistotu taveniny a tím na užitné vlastnosti oceli. Znalost odstraňování kyslíku 
desoxidačními postupy je pro každého výrobce oceli zásadní.  

Produktem desoxidace a zpětné reoxidace jsou vměstky, které zhoršují čistotu oceli a 
tím ovlivňují její užitné vlastnosti. Z teoretického rozboru vyplývá, že vzniku škodlivých 
nekovových vměstků není možné zcela zabránit. Pokud bude možné v průběhu výroby oceli 
identifikovat on-line typ vměstků, velikost a množství vměstků obsažených v oceli, pak na 
této znalosti můžeme ovlivnit úpravami technologii výroby v průběhu tavby a minimalizovat 
riziko znehodnocení finálního výrobku. 

Nová metoda Singl Spark Evalution, nebo její variace Spark – Dat, kterými disponují 
moderní optické emisní spektrometry, provádí analýzu chemického složení oceli a současně 
mohou identifikovat množství a složení vměstků. Výhodou této metody je operativnost, 
protože analýza vměstků probíhá současně s analýzou chemického složení oceli. 
V podmínkách výroby oceli ve Vítkovice Heavy Machinery a.s. je možné metodu SSE využít.  

Závěry a doporučení v experimentální části práce popisují naměřené hodnoty, hodnotí 
jejich správnost, formulují jejich použitelnost v praxi. V experimentální části bylo zpracováno 9 
taveb technologii LF – VD. Vzorky těchto taveb byly zpracovány a testovány metodou 
rentgenové spektrální analýzy a metodou Single Spark Evaluation. Následně byl tento soubor 
taveb rozšířený o technologický postup VCD, kde bylo zpracováno metodou SSE 50 taveb a 
technologický postup chemického ohřevu VOD, kde bylo zpracováno metodou SSE 35 taveb. 
Technologie VCD a VOD jsou ve vztahu k čistotě oceli velmi rozdílné, tím byl vytvořený 
předpoklad, že každá technologie bude tvořit mezní hodnoty čistoty oceli naměřených metodou 
SSE. Z postupu řešení a výsledků naměřených hodnot, vyplynula nutnost změnit v průběhu 
zkoumání hlavní parametr metody SSE velikosti směrodatné odchylky sigma. Testování a 
hodnocení se změněnou hodnotou nastavené směrodatné odchylky sigma bylo provedeno na 
10- ti tavbách technologie LF – VD a výsledky měření jsou porovnány s naměřenými 
hodnotami 142 taveb LF – VD se směrodatnou odchylkou 3 sigma a s výsledky rentgenové 
spektrální analýzy. 

Naplnění cíle práce prozkoumat uplatnění metody SSE při rozdílných výrobních 
technologických postupech, které obsahují technologii srážecí desoxidace, desoxidaci difuzní 
a polodifuzní, kdy desoxidace oceli určuje typ vměstku a jeho většinový podíl v oceli, bylo 
dosaženo. Definovat stav oceli pro konkrétní typ vměstku a technologický uzel stav oceli 
znečištěná a stav oceli čistá, je možné jen za předpokladu vytvoření nového testovacího 
programu (SW), který umožní plynulé změny hodnoty sigma v závislosti na přesně 
definované metalurgické podmínky umožňující větší stabilizaci technologického kroku. 
Množství vměstků, jejich pravděpodobná velikost a jejich chemické složení bude určeno 
různou velikostí směrodatné odchylky sigma, měnící se nejen v závislosti na metalurgii 
technologického kroku, ale zároveň pro jednotlivé typy vměstků. 
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9. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Disertační práce předkládá výsledky analýz podle současného nastavení hodnoty sigma 
měřené metodou SSE optického spektrometru Spectro Lab M10 ve společnosti Vítkovice 
Testing Centrum a.s. na statisticky významných počtech taveb, vyráběných technologiemi 
LF-VD, VCD, a VOD. 

Bylo prokázáno, že hlavním nedostatkem používané metody SSE na OES Lab 10, který 
je provozovaný společnosti Vítkovice Testing Centrum a.s. ke stanovení chemické analýzy 
v ocelárně Vítkovice Heavy Machinery a.s., nemá optimálně nastavenou standardní 
směrodatnou odchylku sigma. Standardní směrodatná odchylka z povahy způsobu měření 
metodou SSE kvantifikuje nečistoty měřených vzorků, jejich množství a chemické složení 
nečistot ve vyráběné oceli. 

Grafická vyjádření výsledků testovaných taveb a technologií výroby oceli v trendech 
popisující změny množství vměstků prokazují, že čistota oceli se zvyšuje s rostoucí hodnotou 
naměřeného počtu impulsů. Jelikož počet impulsů představuje množství vměstků, bylo možné 
konstatovat nelogičnost v naměřených hodnotách. 

Z toho vyplývá, že rentgenová spektrální analýza má větší metalurgickou vypovídající 
hodnotu, protože měření touto metodou počet naměřených vměstků klesá v průběhu výroby 
oceli.  

Dosažené výsledky měření pomoci optického emisního spektrometru vybaveného 
metodou Single Spark Evaluation, nebo její variace Spark-Dat vedou k závěru, že bude nutné 
optimalizovat směrodatné odchylky sigma jednotlivě pro technologické kroky, každý způsob 
výroby oceli a chemické složení vměstků.  

Výsledky testování vzorků se změněnou velikosti standardní směrodatné odchylky 
v grafických vyjádřeních prokázaly potvrzení správnosti tohoto postupu. Po úpravě 
směrodatné odchylky sigma můžeme konstatovat, že je zřejmá také vzájemná korelace 
s metodou rentgenové spektrální analýzy, zejména v chemickém složení vměstků.  

Dosažené výsledky dávají předpoklad, že optimálně nastavená směrodatná odchylka 
sigma umožní využití progresivní metody SSE k monitorování čistoty oceli on-line v průběhu 
její výroby a naměřené hodnoty metodou SSE se limitně přiblíží výsledkům rentgenové 
spektrální analýze.  

 
Dosažené cíle disertační práce přispěly k získání nových, původních výsledků 

v posouzení možností uplatnění metody Single Spark Evaluation v ocelářské praxi. Pro 
stanovení vměstků v on-line procesu výroby oceli na zařízení sekundární metalurgie LF, 
VD a VOD ve Vítkovicích Heavy Machinery a.s.  

 

9.1. Závěry pro realizaci v praxi 

Přínosem práce pro praxi je především získání a zpracování velkého a statisticky 
významného počtu experimentálně změřených dat získaných v průběhu běžné praktické 
výroby ocelárny.  

Pozitivní a velmi cenné pro ocelářskou praxi jsou provozní data, detailně a 
komplexně porovnány s řadou technologicky rozdílných výrobních postupů. Rozdíly zahrnují 
především různé postupy dezoxidace oceli a tím různou úroveň kvalitativního a 
kvantitativního znečištění oceli.  
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Dosažené výsledky jsou principiálně využitelné ve všech ocelárnách a slévárnách 
využívající k stanovení chemické analýzy OES vybavených SSE metodou. Významně 
objasnily a doplnily úroveň znalostí v oblasti praktického využití málo známé moderní a 
progresivní metody SSE.  

Výrobci optických emisních spektrometrů vybavených SSE anebo Spark-DAT metodou 
mohou využít výsledků disertační práce k modifikaci a vzniku nového testovacího programu. 
Řídicí program musí být prostředkem, který umožní výsledky měření vyhodnocovat a 
optimalizovat v závislosti na změně směrodatné odchylky sigma k reálné kvantifikaci 
množství a chemickému složení vměstků analyzovaného on-line. 
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10. SEZNAM ZKRATEK 

 

SSE  Singl Spark Evaluation 
OES  Optical Emission Spectrometry (Arc/Spark) 
EDS  Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry 
WDS  Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry 
PMT  Photomultiplier 
CCD/CID Charge-Coupled Device/Charge-Injection 
PDA-OES Pulse discrimination analysis 
SOL Rozpustný 
INSOL Nerozpustný 
PIMS Peak Integration Metod Spectro  
Spark-DAT Spark Digital Acquisition and Treatment 
QuIC Quantitative Inclusion Contents 
ULC Ultra Low Carbon 
EOP  Electric Arc Furnace  
EBT  Eccentric Bottom Tap-hole  
LF  Ladle Furnace  
VD  Vacuum Degassing 
VOD  Vacuum Oxygen Decarburization  

(v dizertační práci - Technologie výroby oceli s chemickým ohřevem) 
VCD  Vacuum Carbon Deoxidation 
LF-VD  Technologie výroby oceli na zařízení pánvové pece a vakuového 

odplynění oceli  
TS   Technologická směrnice 
DTP   Detailní technologický postup 
σ    Směrodatná odchylka 
LF1   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku LF 1 
LF2   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku LF2 
VD1   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku VD1 
VD2   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku VD2 
O1   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku O1 
O3   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku O3 
TV   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku TV 
L1   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku L1 
L2   Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku L2 
VD  Technologický krok a vzorek odebraný v technologickém kroku VD 
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11. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1  Obr. 1 – Obr. 33  
Průměrný počet impulzů pro jednotlivé prvky taveb vzorků O1, O3 a TV. 

Příloha 2a  Tab. 6.1  
Statistické zpracování 50-ti taveb technologie VCD jednotlivých typů vměstků 
měřených metodou SSE vzorků L1, L2 a VD. 

Příloha 2b  Tab. 6.2  
Statistické zpracování 35-ti taveb technologie VOD jednotlivých typů vměstků 
měřených metodou SSE vzorků O1, O3 a TV. 

Příloha 3  Graf 1 – Graf 16  
Průměrné množství vměstků na bázi vápníku v technologickém kroku L1, L2 a 
VD technologie VCD a technologickém kroku O1, O3 a TV technologie. 

Příloha 4  Graf 1 – Graf 25  
Směrnice trendu v grafických vyjádření technologie VCD a VOD pro 
zkoumaný typ vměstku. 

Příloha 5  Tab. 7.1  
Statistické zpracování 142 taveb technologie LF-VD jednotlivých typů 
vměstků měřených metodou SSE vzorků LF1, LF2, VD1 a VD2. 

Příloha 6  Obr. 1 – Obr. 15  
Průměrný počet impulzů – množství vměstků jednotlivých prvků technologie 
LF-VD vzorků LF1, LF2, VD1 a VD2. 
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