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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu dvou různých typů syntetických strusek 

při výrobě oceli 42CrMo4 a vyhodnocování provozních taveb se zaměřením na průběh 

odsíření oceli na jednotlivých zařízeních. Všechny tyto tavby byly provedeny v provozních 

podmínkách ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Primárně byl hodnocen 

stupeň odsíření oceli na jednotlivých zařízeních mimopecního zpracování oceli a poté byl 

hodnocen vliv vybraných parametrů strusky na stupeň odsíření oceli. Mezi tyto parametry 

byly zařazeny: bazicita strusky, optická bazicita, obsah lehce redukovatelných oxidů, 

vápenato-hlinitanový podíl a Mannesmannův index.  

Klíčová slova: odsíření oceli, syntetická struska, stupeň odsíření, sekundární metalurgie. 

ABSTRACT 

The thesis is focused on studying the effect of two different types of synthetic slags in 

steel production 42CrMo4 and evaluation of operating heats with a focus on the process of 

desulphurization of steel on each device. All these melts were made in operating conditions of 

the steelworks VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Primarily the degree of 

desulphurization of steel on each device ladle treatment of steel was evaluated and then the 

effect of selected parameters on the degree of steel desulphurization was evaluated. These 

parameters include: slag basicity, optical basicity, the contents of easily reducible oxide, 

CaO/Al2O3 ration and Mannesmann´s index. 

Key words: steel desulphurisation, synthetic slag, degree of desulphurisation, secondary 

metallurgy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Označení Název Jednotka 

K rovnovážná konstanta (-) 

a[X] aktivita prvku v kovu (1) 

a(XY) aktivita sloučeniny ve strusce (1) 

f[x] aktivitní koeficient prvku v kovu (1) 

T termodynamická teplota (K) 

ηS stupeň odsíření oceli (%) 

[% X] obsah prvku v kovu (hm. %) 

LS rozdělovací součinitel síry (1) 

CS sulfidická kapacita strusky (1) 

p[X] parciální tlak prvku (Pa) 

∆G Gibbsova energie (J) 

Λ optická bazicita strusky (1) 

x molární zlomek (1) 
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ÚVOD 

V současné době je kladen důraz na snižování materiáloví a energetické náročnosti a 

zároveň se zvyšují nároky na kvalitu vyráběné oceli ve smyslu zvyšování užitných vlastností 

výrobků. Primární agregáty, mezi které patří kyslíkový konvertor nebo elektrická oblouková 

pec, nezabezpečují finální úpravu oceli pro požadovanou jakost, proto se zde objevila jiná 

technická řešení, umožňující provést některé technologické operace mimo vlastní primární 

agregát. Nové ocelářské technologie se souhrně nazývají sekundární metalurgie nebo 

mimopecní zpracování oceli. 

Jedním z důležitých procesů mimopecního zpracování oceli je proces rafinace oceli při 

použití syntetické strusky. Podstatou této rafinace je s použitím syntetických strusek je 

vytvoření vhodných termodynamický a kinetických podmínek pro průběh žádoucích reakcí na 

rozhraní struska – kov. Důležitými aspekty pro použití syntetických strusek jsou jejich 

chemické a fázové složení a granulometrie, které značně ovlivňují vlastnosti pánvové strusky. 

Navzájem se však tyto strusky od sebe liší svým chemickým složením, granulometrií a 

technologií výroby. Výroby syntetických strusek je jak z přírodních, tak i z druhotných 

surovin. Většinou jsou tyto strusky na bázi oxidu hlinitého, oxidu vápenatého, oxidu 

hořečnatého a oxidu křemičitého. Podle jakosti vyráběné oceli se volí i vhodný typ syntetické 

strusky. [1],[6] 

Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení odsíření oceli při aplikaci 

syntetických strusek v sekundární metalurgii. Dále je rozdělena na teoretickou a 

experimentální část. V teoretické části je úvod zaměřen na základní principy odsíření oceli 

v sekundární metalurgii, termodynamiku odsíření oceli pánvovou struskou a parametry 

odsíření oceli, mezi které patří stupeň odsíření oceli, rozdělovací součinitel síry mezi struskou 

a kovem a sulfidická kapacita strusky. Další část této diplomové práce je věnována rafinaci 

oceli syntetickými struskami, která zahrnuje charakteristiku, rozdělení podle způsobu výroby 

a použití syntetických strusek. 

V závěru teoretické části je provedena analýza literárních rozborů zaměřena na 

odsíření oceli pomocí syntetických strusek při aplikaci termodynamického modelu a studium 

funkcí strusky při odsíření v licí pánvi. Dále je zde provedeno shrnutí poznatků vycházejících 

z teoretického a provozního použití. 

Experimentální část je zaměřena na studium vlivu dvou rozdílných syntetických 

strusek na výrobu oceli jakosti 42CrMo4, která je zařazena jako nízko legovaná chrom-

molybdenová ocel, určená k zušlechťování, dále pak na vyhodnocování provozních taveb se 
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zaměřením na průběh odsíření na jednotlivých zařízeních sekundární metalurgie a analýzu 

struskového režimu. Oby typy syntetických strusek, označené jako syntetická struska A a 

syntetická struska B, jsou na bázi oxidu hlinitého. V první části je provedeno hodnocení 

stupně odsíření oceli na jednotlivých zařízeních sekundární metalurgie u obou typů 

syntetických strusek. V navazující části je provedena analýza vlivu vybraných parametrů 

strusky na stupeň odsíření, mezi které patří bazicita struska, optická bazicita, obsah lehce 

redukovatelných oxidů, vápenato-hlinitanový podíl a Mannesmannův index. 

Všechny tyto tavby byly provedeny v provozních podmínkách ocelárny VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. 
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1 SEKUNDÁRNÍ METALURGIE 

Druhá polovina 20. století je v ocelářské výrobě charakterizována výraznou snahou 

snižovat materiálovou a energetickou náročnost. Současně se zvyšují nároky uživatelů na 

kvalitu oceli, které představují zvyšování užitných vlastností výrobků. Limitujícím faktorem 

dalšího zvyšování produktivity primárních agregátů (kyslíkových konvertorů nebo 

elektrických obloukových pecí) se stala délka dohotovovací fáze tavby pro roztavení vsázky. 

Objevila se proto technická řešení umožňující přenést některé technologické operace mimo 

primární agregát. To vedlo ke vzniku nových ocelářských technologií, které jsou označovany 

jako sekundární metalurgie. Metalurgie železa a oceli představuje systém operací a zařízení, 

které lze rozdělit do dvou souborů uvedených na obr. 1. [1] 

 

Obr. 1:  Schematické rozdělení primární a sekundární metalurgie [1] 

Přesunutí rafinačních operací z výrobního reaktoru do pánve umožňuje snižovat 

výrobní náklady na jednu tunu vyráběné oceli, kdy pokles výrobních nákladů spočívá ve 

zkrácení doby tavby na pecním agregátu, přičemž dochází ke zvýšení výrobnosti pecního 

agregátu, snížení opotřebení vyzdívky pecního agregátu, poklesu tepelných ztrát a možnosti 

automatizovat zjednodušené technologie výroby. Dalším, z důležitých parametrů je zvyšování 
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jakosti vyráběné oceli na úroveň nedosažitelnou v pecním agregátu. Rafinační procesy 

umožňují připravit tekutou ocel pro plynulé lití na zařízení plynulého odlévání (ZPO) 

s přesnou licí teplotou a řízenou metalografickou a chemickou čistotou.[1] 

Mezi základní způsoby mimopecního zpracování oceli (sekundární metalurgie) patří [1]:  

 dmýchání inertních plynů (pouhé dmýchání-vyplouvání vměstků, teplotní i 

chemická homogenizace oceli; dmýchání pod aktivní struskou-reakce mezi 

struskou a kovem; odsíření oceli),  

 injektáž přísad do lázně (dmýchání prachových látek pomocí inertního plynu; 

vhánění přísad ve formě plněného ocelového profilu; zavádění hliníkového drátu),  

 rafinace oceli syntetickou struskou,  

 vakuové zpracování oceli, 

 rafinace oceli plynnou směsí O2 – Ar, resp. O2 – H2O v konvertoru,  

 příhřev oceli v pánvi.  
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2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ODSÍŘENÍ OCELI V SEKUNDÁRNÍ 

METALURGII 

Síra je nežádoucím prvkem jak v oceli na odlitky, tak i v oceli pro tváření. Přítomnost 

vyšších koncentrací síry může být u větších a těžkých odlitků příčinou vzniku trhlin. 

V důsledku silného sklonu síry k odměšování dochází v mezidendritických prostorách 

k obohacování těchto prostor sírou. Při překročení její rozpustnosti v tavenině se síra vylučuje 

jako sulfidické vměstky, jejichž složení závisí na způsobu dezoxidace. Sulfidické vměstky 

pak zhoršují mechanické vlastnosti, zejména houževnatost a snižují tranzitní teplotu, 

způsobují lámavost oceli za červeného žáru a zhoršují tvařitelnost. [2] 

Při výrobě oceli je velmi důležité dosáhnout optimálního množství obsahu síry 

v tavenině. Dezoxidací a modifikací oceli je možno změnit chemické složení sulfidických 

vměstků a současně také jejich morfologii, což představuje jeden ze způsobů zvýšení 

některých materiálových charakteristik oceli, zejména pak zvýšení tažnosti a vrubové 

houževnatosti. [2] 

V ocelích na odlitky se běžně vyskytují obsahy síry pod 0,030 % (300 ppm). Oceli,     

u kterých jsou požadovány vysoké hodnoty houževnatosti, i při záporných teplotách, se 

snižuje obsah síry pod 0,015%. U vysoce pevných ocelí na odlitky se požadují obsahy síry i 

pod 0,003%.[2] Vyjímkou jsou automatové oceli se záměrně vyšším obsahem síry (až 0,1 – 

0,3 hm. %), které jsou určeny pro běžnou výrobu šroubů a matic na strojních automatech. 

Automatová ocel s tímto obsahem síry má „lámavou“ třísku, což zlepšuje její obrobitelnost. 

Vyloučené sulfidy FeS působí rovněž při obrábění jako tzv. mazadlo, tzn., že vytváří 

mezivrstvu mezi ocelí a řezným nástrojem, což podstatně snižuje opotřebení. [4] 

Odsíření představuje jeden ze základních metalurgických pochodů při výrobě oceli. 

Provádí se buď přímo v primárních agregátech (kyslíkovém konvertoru nebo elektrické 

obloukové peci) nebo v některém ze zařízení sekundární metalurgie. Tento proces probíhá na 

rozhraní struska-kov, kdy zvětšováním styčné plochy dochází k urychlování celého pochodu. 

Po dosažení nízkého obsahu síry v oceli, tj. hluboké odsíření, je nutno zajistit nízký obsah 

kyslíku v lázni. Z tohoto důvodu se odsíření provádí až v redukčním údobí po ukončení 

primární dezoxidace, tedy po oxidačním období. [2] 

Rozsah a možnosti odsíření oceli jsou limitovány obsahem jednotlivých prvků a 

probíhá nejlépe při vyšší aktivitě síry. Pokud ocel obsahuje prvky, které zvyšují aktivitu síry 

(tj. mají kladnou hodnotu příslušného interakčního koeficientu), zlepšují se podmínky pro 

odsíření oceli. Mezi zástupce prvků zvyšujících aktivitu síry patři zejména wolfram, hliník, 
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kobalt, molybden, uhlík a křemík. Naopak při legování prvky snižujícími aktivitu síry, je 

vhodné odsiřovat ocel před legováním. Mezi prvky snižující aktivitu síry patří měď, chrom a 

mangan. Při výrobě vysoce legovaných ocelí může chrom v případě, že je jeho vyšší obsah již 

ve vsázce, omezit nebo zcela zabránit možnosti odsíření oceli. [2] 

2.1 Termodynamika odsíření oceli pánvovou struskou 

Hlavní odsiřující složkou pánvových strusek je oxid vápenatý, a proto je možno proces 

odsíření oceli popsat reakcí [3]: 

            (1) 

Slučovací volná entalpie oxidu vápenatého (CaO) je zápornější, než slučovací volná 

entalpie sulfidu vápenatého (CaS), a proto k odsíření oceli podle výše uvedené rovnice (1) 

může dojít pouze za předpokladu, že uvolněný kyslík bude vázán na stabilní sloučeninu a tak 

odváděn ze soustavy. [3] 

Z rovnovážné konstanty reakce (1):  

             (2) 

kde   je rovnovážná konstanta  (-), 

  - aktivita kyslíku v oceli  (1), 

  - aktivita síry v oceli  (1), 

  - aktivita sulfidu vápenatého (CaS) ve strusce  (1), 

 - aktivita oxidu vápenatého (CaO) ve strusce (1). 

Lze obsah síry vyjádřit rovnicí:  

             (3) 

kde  je obsah síry v oceli  (%), 

  - rovnovážná konstanta  (-), 

  - aktivita kyslíku v oceli  (1), 

  - aktivitní koeficient síry v oceli  (1), 

  - aktivita sulfidu vápenatého ve strusce  (1), 

  - aktivita oxidu vápenatého ve strusce  (1). 
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Vzhledem k tomu, že je afinita vápníku k síře menší než ke kyslíku, vyžaduje proces 

odsíření vysoký obsah 45 až 55 hm. % CaO ve strusce a tomu v rovnováze odpovídá 1 až 3 

hm. % CaS. Při tomto obsahu jsou obvykle pánvové strusky nasyceny oxidem vápenatým a 

tudíž hodnota ≈1. Další podmínkou procesu odsíření je nízká aktivita (CaS), což lze 

zajistit např. stahováním strusky a vytvářením strusky nové, protože reakce (1) je 

endotermická, zvýšená teplota zvyšuje hodnotu rovnovážné konstanty , přičemž současně i 

ztekucuje strusku, čímž se zlepšují kinetické podmínky odsíření.[4]   

Z rovnice (3) tedy vyplývá, že dosažitelný rovnovážný obsah síry je funkcí aktivity 

kyslíku v oceli, aktivity oxidu vápenatého (CaO) a sulfidu vápenatého (CaS) ve strusce a 

teploty. Teplotní závislost rovnovážné konstanty reakce (1) vyjadřuje vztah: [3] 

            (4) 

V teplotním intervalu 1550 °C až 1600 °C se nachází hodnota rovnovážné konstanty 

KS v rozmezí 0,0344 až 0,0400. Dosazením těchto hodnot do rovnice (3), dostaneme pro 

rovnovážný obsah síry v oceli v teplotním rozmezí 1500 °C až 1600 °C vztah: [3] 

           (5) 

Z uvedené rovnice (5) vyplývá, že dosažení nízkých obsahů síry je možné pouze 

v podmínkách hluboko dezoxidovaných ocelí při rafinaci struskou s vysokou aktivitou oxidu 

vápenatého respektive nízkým poměrem a(CaS)/a(CaO). Pokud by ocel neobsahovala prvky 

s vyšší afinitou ke kyslíku než má železo, obsah kyslíku v oceli určuje obsah oxidu 

železnatého (FeO) ve strusce. [3] 

             (6) 

            (7) 

Proces odsíření limitovaný obsahem FeO ve strusce lze vyjádřit pomocí rovnic (1) a (6). [3] 

          (8) 

Rovnovážnou konstantu a její teplotní závislost vyjadřuje následující rovnice (9): 
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           (9) 

          (10) 

Dosažitelný obsah síry je funkcí aktivity oxidu železnatého (FeO), aktivity oxidu 

vápenatého (CaO) a sulfidu vápenatého (CaS) ve strusce a teploty. [3]  

           (11) 

V teplotním intervalu 1550 až 1600 °C je hodnota  v rozmezí 0,186 až 0,175. 

V tomto případě lze rovnici (11) upravit na tvar: [3] 

      (12) 

Z výše uvedené rovnice vyplývá, že nízkého obsahu síry v oceli lze dosáhnout pouze 

pod struskou s minimálním obsahem oxidu železnatého (FeO) s maximální hodnotou 1 až 2 

hm. %. [3] Odsíření proto vyžaduje zásaditou a redukční strusku a současně hluboko 

dezoxidovanou ocel. [4] 

2.2 Odsíření dezoxidované oceli struskou 

Ocel, která je odsiřována v pánvi struskou, má snížený obsah kyslíku po předchozí 

dezoxidaci. To znamená, že obsah kyslíku v oceli podle rovnice (1) není obvykle určován 

obsahem FeO ve strusce, ale je určován obsahem dezoxidujícího prvku s nejvyšší afinitou ke 

kyslíku v oceli. Z prvků, které jsou běžně používany k dezoxidaci (představující FeSi, FeMn, 

FeSiMn a hliník v různých formách), je to hliník. [3] 

Při dezoxidaci oceli hliníkem se ustavuje rovnováha mezi [Al] a [O] a aktivitu kyslíku 

v oceli určuje hliník. [4] 

         (13) 

Pro odsíření pak platí součet reakcí (1) a (13):  

       (14) 
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Pro obsah síry v oceli platí: [4] 

         (15) 

Aktivita kyslíku v rovnici (1) je zde vyjádřena pomocí rovnováhy reakce (13): [4] 

           (16) 

Přičemž pro rovnovážné konstanty platí vztah: [4] 

            (17) 

Vzhledem k silně exotermickému efektu reakce (13) je i reakce odsíření oceli 

v přítomnosti dezoxidačního hliníku exotermická. Oxid hlinitý strusku ztekucuje a tím se 

částečně nahrazuje dříve používaný metalurgický kazivec CaF2. Na druhou stranu, v silně 

zásadité odsiřující strusce se chová kysele, tzn., že snižuje aktivitu volného CaO. Proto nejsou 

vysoké obsahy Al2O3 v odsiřovací strusce žádoucí. [4] 

Podobně u bezhliníkových technologiích výroby oceli působí i křemík. Na jedné 

straně určuje aktivitu kyslíku v oceli, na druhé straně jeho kyselý oxid snižuje zásaditost 

strusky ještě významněji než Al2O3. Obsah tohoto oxidu ve strusce je příznivý cca do 5 hm. % 

SiO2, kdy ztekucuje strusku, ale zároveň ještě neovlivňuje její zásaditost. [4] 

2.3 Parametry odsíření oceli 

Mezi základní parametry odsíření oceli, které jsou v praxi využívány patří stupeň 

odsíření oceli, rozdělovací součinitel síry mezi struskou a kovem a v neposlední řadě 

sulfidová kapacita strusky. [4] 

1) Stupeň odsíření oceli [4] 

         (18) 

kde  je stupeň odsíření  (%), 
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  - počáteční obsah síry v oceli  (hm. %), 

  - konečný obsah síry v oceli  (hm. %).  

Vyjádříme-li například závislost stupně odsíření na obsahu FeO, zjistíme, že výrazně 

narůstá až po dosažení minimálního obsahu FeO ve strusce (pod cca 1,5 hmot. %).Obsahuje-li 

struska nad 5 hmot. % FeO, stupeň odsíření je nízký a další zvýšení obsahu FeO jej 

neovlivňuje, jak je vidět na obr. 2. [4] 

 

 

Obr. 2:  Závislost stupně odsíření na obsahu FeO ve strusce [4] 

 

Z toho vyplývá, že ocelářské pecní strusky mohou odsiřovat ocel pouze minimálně. 

K významnému odsíření může dojít pouze v redukčním a zásaditém prostředí. [4] 

2) Rozdělovací součinitel síry mezi struskou a kovem [4] 

            (19) 

kde  je rozdělovací součinitel  (1), 

   - obsah síry ve strusce  (%), 

  - obsah síry v oceli  (%). 

3) Sulfidická kapacita strusky [4] 

Tento parametr charakterizuje schopnost strusky pohlcovat síru až do stavu nasycení. 

Sulfidická kapacita je odvozena z termodynamické rovnice: [5] 
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        (20) 

a definována pomocí vztahu: 

           (21) 

kde  a  jsou parciální tlaky plynného kyslíku a síry (Pa).   

 Pro dosažení rovnováhy mezi sulfidickou kapacitou a rozdělením síry mezi struskou a 

kovem, by měly být parciální tlaky   a   nahrazeny v rovnici aktivitami kyslíku a síry 

v tekuté oceli podle vztahů: [5] 

        (22) 

        (23) 

V případě, že: 

           (24) 

je pro rozdělovací poměr síry získán výraz: 

           (25) 

 

kde  a  je aktivita kyslíku v oceli a aktivitní koeficient síry v oceli (1), 

  ,  - rovnovážné konstanty. 

Z rovnice (25) vyplývá, že rozdělovací poměr síry závisí na aktivitě kyslíku v oceli. 

Poklesem aktivity kyslíku se zvyšuje poměr / , což způsobuje efektivnější odsíření 

oceli. Jestli-že se obsah CaS ve strusce přiblíží sulfidické kapacitě , nedochází k dalšímu 

odsíření oceli. [5] 

 Proces odsíření oceli ovlivňují jednak termodynamické parametry, které působí na 

rovnováhu procesu (chemické složení strusky a oceli, jejich teplota, obsah kyslíku ve strusce a 

v oceli) a jednak technologické parametry, především hmotnost strusky a výchozí a 

požadovaný obsah síry v oceli. [4] 
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3 RAFINACE OCELI SYNTETICKÝMI STRUSKAMI 

Rafinací syntetickou struskou rozumíme rafinaci vyrobeného tekutého kovu mimo 

výrobní agregát struskou vhodného složení. Tento proces je založen na vzájemné reakci 

tekutého kovu a strusky, která může být v tuhé nebo v kapalné fázi. Využívá přitom kinetické 

energie vytékajícího kovu z pece nebo pánve k intenzivnímu promíchávání se struskovou 

fází. [6] 

Podstata procesu rafinace oceli tekutou syntetickou struskou spočívá ve vytvoření 

vhodných termodynamických a kinetických podmínek pro průběh žádoucích reakcí 

v metalurgické soustavě kov – struska. V pecních agregátech nelze operativně měnit 

chemické složení strusky a také zároveň není možné dosáhnout termodynamické rovnováhy 

vzhledem k nepříznivým kinetickým podmínkám dějů, které probíhají mezi 

struskou a kovem. Dosažení stavu, který se blíží rovnovážnému, je možno docílit především 

urychlením limitujících parametrů mechanismu dané reakce. Nejčastějším parametrem při 

teplotách ocelářských pochodů je difuze. Difuzi lze podstatně urychlit především zvětšením 

stykové plochy struskové a kovové fáze, dále pak zmenšením tloušťky difuzní vrstvy a 

v neposlední řadě snížením viskozity té fáze, ve které difuze jako limitující děj probíhá. 

Všechny tyto podmínky lze při rafinaci tekutou syntetickou struskou ovlivnit. Vhodně 

zvoleným složením syntetické strusky lze zvýšit velikost rozdělovacího součinitele složky 

mezi struskou kovem a taktéž i snížit viskozitu strusky. Při nalévání kovu na strusku 

umístěnou v pánvi pod odpichovým žlabem dochází ke vzájemnému prostoupení obou fází, 

výraznému zvětšení stykového povrchu a promíchávání těchto fází. Tím jsou zajištěny 

podmínky pro podstatně rychlejší průběh rafinačních reakcí i vyplouvání nekovových 

vměstků z oceli. [6] 

3.1 Charakteristika syntetických strusek 

Syntetické strusky ovlivňují vlastnosti pánvové strusky nejen svým chemickým 

složením, ale i fázovým složením a zrnitostí, což se projeví na rychlosti tvorby pánvové 

strusky. Chemické a fázové složení, způsob přípravy, výroba a zrnitost uvedených 

syntetických strusek jsou však rozdílné. V současnosti jsou syntetické strusky vyráběny nejen 

z přírodních surovin, ale i z různých druhotných surovin, a to buď přetavováním, sintrováním, 

peletizováním, briketováním nebo pouhým smícháním jednotlivých složek. Vlastní výroba 

však souvisí s účelem použití syntetické strusky a dále pak se surovinovými zdroji, ze kterých 
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se struska vyrábí. Mezi důležité požadavky na syntetické strusky patří nízká teplota tání i 

dobrá tekutost díky rychlému roztavení v tekuté oceli podporující rafinační reakce, opakující 

se přesné chemické složení, které umožňuje optimalizaci rafinačních pochodů, vysoká 

homogenita složení, minimální množství prvků znečišťujících ocel, schopnost pohlcovat 

nekovové vměstky, minimální opotřebení žáruvzdorných materiálů licí pánve, neohrožování 

zdraví a životního prostředí z hlediska bezpečnosti práce a čistota emisí (neuvolňování 

škodlivých a toxických látek). [1] 

Syntetické strusky obsahují obvykle oxid hlinitý, oxid vápenatý, oxid hořečnatý, oxid 

křemičitý a naopak minimální množství oxidu železnatého, oxidu železitého, oxidu 

manganatého a síry. Hlavním úkolem syntetických strusek přidávaných do pánve je zlepšit 

fyzikální i chemické vlastnosti pánvových strusek, přičemž uvedené požadavky ovlivňují 

zásaditost, viskozitu strusky a mezifázové napětí. Uvedené vlastnosti jsou však také závislé na 

chemickém složení syntetické strusky a na její teplotě tavení. [1] 

3.2 Rozdělení syntetických strusek 

Vyráběné syntetické strusky lze rozdělit do několika následujících skupin: 

 přetavené nebo sintrované syntetické strusky, 

 peletizované nebo briketované syntetické strusky, 

 práškové směsi syntetické strusky. 

 

1) Přetavené nebo sintrované syntetické strusky 

Patří mezi nejúčinnější strusky, které mají obsah CaO a Al2O3 v poměru blízkém 1:1. 

Jako vstupní suroviny jsou používány přírodní suroviny, jako je bauxit, vápenec, dolomit atd. 

Tyto syntetické strusky se díky vzniklému eutektitu taví již při teplotách 1362 °C a jsou 

rychle asimilovány vzniklou struskou po odpichu, přičemž tak snižují její viskozitu. Vysoká 

kvalita je však spojena s relativně vysokou cenou. Přetavená syntetická struska Refraflux je 

zobrazena na obr. 3.[1] 

 

Obr. 3:  Syntetická struska Refraflux [13] 
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2) Peletizované nebo briketované syntetické strusky 

Tyto strusky vznikají peletizací nebo briketací za studena a na trhu se objevují 

z důvodu vysoké ceny přetavených a sintrovaných strusek. Vstupní surovinou jsou v těchto 

případech různé druhotné suroviny představující prachové zbytky z hliníkových stěrů, strusky 

z výroby vanadu, katalyzátory s vysokým obsahem Al2O3 a jiné hlinitanové materiály 

v kombinaci s hašeným vápnem nebo dolomitickým vápencem. Pelety, které vznikly touto 

technologií výroby, obsahují nežádoucí chemicky vázanou vodu a jejich pevnost není vždy 

dostatečná, což způsobuje problémy s prašností při manipulaci. Tento problém je odstraněn u 

briketových strusek, které však vykazují větší rozměry, projevující se pomalejším 

rozpouštěním.[1] Briketovaná syntetická struska je uvedena na obr. 4. a obr. 5. [7] 

 

Obr. 4:  Briketovaná syntetická struska [7] 

 

 

Obr. 5:  Briketovaná syntetická struska-hlinitanová [10] 

 

3) Práškové směsi syntetické strusky 

Tyto syntetické strusky představují práškové směsi balené v sáčcích a jsou asi nejširší 

skupinou syntetických strusek. Jedná se převážně o odsiřovací a rafinační směsi. Hlavní 

nevýhodou těchto směsí je prašnost při aplikaci a nemožnost strojního dávkování, pokud jsou 
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baleny v sáčcích. Výhodou je pak absence nežádoucích látek obsažených v některých 

pojivech, možnost použití páleného vápna ve směsích a vysoká rychlost rozpouštění. [1] 

 

Všechny tyto výše uvedené typy syntetických strusek lze aplikovat v provozních 

podmínkách s určitými omezeními vyplývajícími z použitých surovin, technologie výroby a 

jejich chemického složení. Výběr vhodné syntetické strusky závisí na jakosti vyráběné oceli, 

technologii výroby a je tedy vhodné stanovit parametry, jako jsou zařízení, kde má být struska 

použita, charakteristika vlastností, které má ocel splňovat (pevnost, tažnost, atd.), druh oceli, 

na kterou má být syntetická struska použita, množství a složení pecní strusky přetečené do 

pánve a typ žáruvzdorného materiálu použitého jako vyzdívka licí pánve. Tyto parametry 

určují oblasti chemického a fázového složení, které by měly mít syntetické strusky při výrobě 

dané oceli. Příklady syntetických strusek, používaných jako přísady do rafinačních pánvových 

strusek jsou uvedeny v tab. 1. [1] 

Tab. 1:  Chemické složení vybraných syntetických strusek (hm. %) [1] 
 

Syntetická 

struska 
CaO SiO2 Al203 MgO FexOy V2O5 S C TiO2 Poznámka 

CALUMET 

60 
31,0 4,0 57,0 8,0 0,2 0,80 0,4 xxx xxx přetavená 

CALUMET 

70 
23,0 0,5 72,0 2,5 0,2 1,50 0,03 0,10 xxx přetavená 

Lafarge 

LSDF 
50,7 3,5 40,6 1,0 1,4 0,10 0,04 0,05 1,45 přetavená 

CAS 55 42,5 1,0 52,3 0,3 1,6 0,02 0,05 0,07 xxx xxx 

JAP 37,9 7,5 44,3 2,2 0,2 0,02 0,1 0,49 xxx xxx 

Antrakal 8,0 3,6 75,3 5,9 1,6 1,80 0,01 0,40 0,10 xxx 

Miluflux 
4,0 1,0 75,0 12,0 0,6 5,20 0,01 0,20 0,20 xxx 

5,0 2,0 75,0 18,0 1,1 3,40 0,01 0,08 0,40 xxx 

Wollastonit 38,1 37,9 6,9 3,6 3,4 xxx xxx 2,60 0,50 xxx 

Refraflux 48,0 4,0 44,0 1,0 1,0 xxx xxx 0,10 0,20 sintrovaná 

Slagmag 90 3,0 0,7 - 88,0 7,8 xxx xxx xxx xxx 
 

Almagen 12,0 5,0 55,0 10,0 xxx xxx xxx xxx xxx 
Alkov~10 

% 

Alkaten 12,0 5,0 65,0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Alkov~10 

% 

Syntetické strusky jsou sázeny při odpichu oceli do pánve nebo do pánvové 

pece a obvykle mají jako hlavní cíl urychlit tvorbu tekuté pánvové strusky. Syntetické strusky 

představují multi-komponentní systémy CaO - Al2O3 - MgO - (SiO2) s minimálními obsahy 
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ostatních složek. V současnosti jsou nejvíce používané zásadité pánvové strusky, které 

zkracují a prohlubují proces odsíření oceli. Naopak snížení zásaditosti pánvové strusky a 

zvýšení její viskozity (snížení tekutosti) je vyžadováno při rafinaci oceli s řízeným (to 

znamená zvýšeným) obsahem síry. [1] 

Různé typy rafinačních strusek vytvářených pomocí struskotvorných přísad, jako jsou 

vápno, vápenec, CaC2 a syntetické strusky, jsou uvedeny v ternárním diagramu na obr. 6. [1] 

 Oblast I (žlutá barva) představuje rafinační strusku aplikovanou při výrobě čisté oceli 

o velmi nízkých obsazích hliníku, který byl modifikován (ošetřen) vápníkem. Uvedená 

pánvová struska umožňuje odsíření. [1] 

 Oblast II (červená barva) představuje wollastonitovou strusku aplikovanou při výrobě 

drátů (určených pro tváření za studena, např. kordové oceli) nebo při výrobě 

automatových ocelí (ocelí s vysokým obsahem síry). [1] 

 Oblast III (zelená barva) představuje pánvovou strusku aplikovanou při výrobě oceli 

určené na výrobky s vysokými požadavky na povrchovou jakost (obruby ložisek, 

hydraulické cylindry, papírenské válce). Tato pánvová struska neumožňuje odsíření 

oceli, ale je charakteristická vysokou absorpcí vměstků Al2O3. [1] 

 Oblast IV (modrá barva) představuje pánvovou strusku určenou pro výrobu ložisek 

s nízkým obsahem uhlíku a křemíku bez přídavku hliníku a s modifikací vápníkem. 

Tato struska vykazuje vysokou absorpci vměstků Al2O3. [1] 

 

 

Legenda: oblast I (žlutá barva), oblast II (červená barva), oblast III (zelená barva), oblast IV (modrá barva) 

Obr. 6:  Příklady různých typů pánvových strusek [1] 
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4 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 
 

Tato kapitola zahrnuje rozbory jednotlivých zahraničních publikací, které se zabývají 

problematikou využití termodynamického modelu odsíření oceli s pomocí syntetických 

strusek a úlohou rafinačních strusek v pánvi. Řeší se zde problematika nekovových vměstků a 

v neposlední řadě také vliv rafinační strusky na proces odsíření oceli v pánvi. 

4.1 Provozní ověření odsíření oceli pomocí syntetických strusek při 

aplikaci termodynamického modelu 

Autoři článku [8] se zabývali studiem odsíření oceli v pánvi, prováděné 

v průmyslových podmínkách, určené pro oceli s nízkým obsahem uhlíku, nízkolegované 

oceli a oceli dezoxidované hliníkem. Toto odsíření bylo prováděno za použití základní 

bazické strusky a dmýchání inertního plynu – argonu. Způsob odsíření byl stanoven na 

základě termodynamického modelu, ve kterém byly zahrnuty jednotlivé parametry, jako jsou 

sulfidická kapacity strusky, optická bazicita oxidů a optická bazicita strusky, aktivita oxidů ve 

strusce a aktivita prvků v tekuté oceli. [8] 

Velká skupina nízkouhlíkových ocelí dezoxidovaných hliníkem, kam patří i vysoko 

pevnostní nízkolegované oceli, je v dnešní době využívána na různé účely v důsledku jejich 

příznivých mechanických vlastností. Pro zlepšení těchto vlastností je využíváno různých 

technologií zpracování, zejména v oblasti chemického složení, co se týče nízkého a velmi 

nízkého obsahu síry a vysoké čistoty oceli v souvislosti s nekovovými vměstky. Škodlivé 

účinky, vznikající v důsledku vyššího obsahu síry a kyslíku v oceli se projevují během 

procesu odsíření jako deformovatelné oxidy a sulfidy, které zhoršují mechanické vlastnosti. 

Mezi mechanické vlastnosti jsou řazeny kujnost, pružnost, houževnatost, únavová 

pevnost a další. Kromě běžných procesů prováděných v kyslíkových konvertorech je 

zpracování oceli v pánvi s použitím odpovídajících strusek pohodlný způsob, jak získat 

vysoce kvalitní ocel s použitím jednoduchých konfigurací a jsou-li k dispozici běžné 

materiály a vybavení. Technologie rafinace oceli v pánvi s použitím syntetických strusek není 

nová, ale její úspěch a realizace je možná v důsledku úspěšných charakterizací fyzikálně-

chemických vlastností strusek a charakterizací podmínek termodynamických podmínek mezi 

struskou a kovovou lázní. [8] 

Dle autorů článku [8] je predikce termodynamického modelu pro odsíření oceli 

pomocí syntetické strusky stanovena na základě hodnocení účinnosti odsíření pomocí 
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nezbytných ukazatelů, jako jsou obsah síry v oceli během procesu odsíření v počátečních a 

konečných podmínkách, vzhledem k rovnovážné hodnotě; rozdělovací součinitel síry mezi 

struskou a kovem, získaný po ukončení procesu odsíření oceli ve srovnání s rovnovážnými 

hodnotami termodynamického modelu; stupeň odsíření během procesu ve srovnání 

s rovnovážnou hodnotou; teoreticky nezbytný podíl strusky v procesu odsíření a kinetické 

podmínky pro odsíření oceli. [8] 

Specifickou reakcí během odsíření oceli v pánvi pomocí syntetické strusky na bázi 

CaO-MgO-Al2O3-SiO2 je reakce č. 7, uvedená v tab. 2. Pomocí systémů reakcí uvedených 

v tab. 2 a jejich přidružených termodynamických údajů, mohou být parametry procesu 

odsíření oceli vyjádřeny zejména v závislosti na sulfidické kapacitě strusky , vyjádřené 

pomocí vztahu: [8] 

Tab. 2:  Reakce a termodynamické údaje probíhající během odsíření oceli s využitím 

syntetických strusek [8] 

 

Číslo Reakce ∆G, [J] 

1 1/2 {O2} ↔ [O]1% ∆G1
0
= -114361-5,57T 

2 1/2 {S2} ↔ [S]1% ∆G2
0
= -131880+22,05T 

3 <CaS>+1/2 {O2} ↔ <CaO>+1/2 {S2} ∆G3
0
= -92000+2,55T 

4 2[Al]+3[O]↔ <Al2O3> ∆G4
0
= -1287760+429,25T 

5 [S]+1/2 {O2} ↔ [O]+1/2 {S2} ∆G5
0
=∆G1

0
-∆G2

0
=17519-27,62T 

6 <CaS>+[O]↔ <CaO>+[S] 
∆G6

0
= -∆G1

0
+∆G2

0
+∆G3

0
= -

109519+30,17T 

7 
<CaO>+2/3[Al]+[S]↔ 

<CaO>+1/3<Al2O3> 
∆G7

0
=1/3∆G4

0
-∆G6

0
= -319734+112,91T 

          (26) 

Pro rozmezí sulfidické kapacity  je následující vztah (27) založen na základě výběru 

skládajícího se ze sběru experimentálních dat, které obsahují 260 trojic následujících 

parametrů ( , T, Λ) a procesů, které kombinují matematickou statistiku a integrální počet. [8] 

 

       (27) 

Kde T je absolutní teplota (K), 

 Λ - optická bazicita strusky (1). 
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Optická bazicita je počítána pro strusky v systému CaO-MgO-Al2O3-SiO2 a je 

založena na optické bazicitě každého oxidu a na chemickém složení strusky. Výslední početní 

vztah je následující: [8] 

 

)   (28) 

kde C je hmotnostní vyjádření oxidu CaO (hm. %), 

 M - hmotnostní vyjádření oxidu MgO (hm. %), 

 A - hmotnostní vyjádření oxidu Al2O3 (hm. %), 

 S - hmotnostní vyjádření oxidu SiO2 (hm. %). 

Mezi důležité ukazatele v procesu odsíření oceli patří teoreticky potřebné množství 

strusky pro odsíření oceli vzhledem k počátečnímu a rovnovážnému obsahu síry a podle 

autorů článku [8] je dáno vztahem: 

         (29) 

kde  je potřebné množství strusky  (kg), 

   - počáteční obsah síry v oceli  (%), 

   - rovnovážný obsah síry v oceli   (%), 

   - rovnovážný rozdělovací součinitel síry, 

   - počáteční obsah síry ve strusce  (%). 

Počáteční obsah síry v syntetické strusce je velmi nízký a často bývá opomíjen. Ze 

vztahu (29) je zřejmé, že pokles rovnovážných hodnot rovnovážného rozdělovacího 

koeficientu síry, způsobený úpravou rovnovážných podmínek, povede ke zvyšování 

potřebného množství strusky. Podle autorů článku [8] z této analýzy vyplývá, že pokles 

aktivity hliníku v oceli v důsledku dezoxidace a pokles sulfidické kapacity strusky, způsobené 

nepříznivými změnami v chemickém složení strusky povede ke zvýšení potřebného množství 

strusky. [8] 

Autoři článku [8] realizovali experimentální tavby v provozních podmínkách 

ocelárny Galati Complex Steel – Rumunsko, představujícího člena ArcelorMittal. Tavby byly 

realizovány v kyslíkovém konvertoru LD s kapacitou 180 tun s následným zpracováním na 

zařízení sekundární metalurgie. Konečné složení tekuté oceli se pohybovalo v rozmezí 

uvedené v tab. 3. 
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Tab. 3:  Konečné chemické složení oceli [8] 
 

Rozsah 
Základní chemické složení (hm. %) 

C Mn Si P S Al Nb V 

Min 0,06 1,54 0,025 0,010 0,0020 0,010 0,032 0,040 

Max 0,08 1,65 0,44 0,024 0,0040 0,09 0,046 0,072 

Hlavním účelem této aplikace bylo získat nízký obsah síry a celkový kyslíku pod 30 

ppm a vysokou čistotu oceli od nekovových vměstků. V rámci experimentu bylo 

prezentováno 5 experimentálních taveb, z důvodu využití těchto taveb pro všechny praktické 

situace. Pro odsíření byly použity strusky obvyklých jakostí pro LD konvertory. Odpovídající 

chemické složení strusky, které je prezentováno v tab. 4. [8]  

Tab. 4:  Chemické složení strusky pro experimentální zkoušky [8] 

 

* chemické složení přepočítané pouze pro strusku v systému CaO-MgO-Al2O3-SiO2 

** obsah síry ve finální strusce, ostatní obsahy jsou stanoveny v polovině procesu odsíření 

*** obsahy získané rozdílem ze 100 % 

Chemické složení (hm. %) 

Tavba C Fe Mn CaO MgO SiO2 Al2O3 S 

Ostatní 

(hlavně 

CaF2)          

*** 

Optická 

bazicita        

Λ 

1 0,19 0,35 0,10 44,93 8,02 6,59 29,60 0,37 9,85 
 

* - - - 50,20 8,96 7,36 33,06 0,41 11,5 0,7571 

2 0,17 9,72 0,60 44,64 6,75 10,55 22,20 0,34 6,09 
 

* - - - 52,84 8,00 12,48 26,28 0,40 8,00 0,7552 

2 0,19 8,92 0,34 47,57 5,70 7,55 25,90 0,81** 3,02 
 

* - - - 54,34 6,51 8,63 29,59 0,93** 3,45 0,7662 

3 0,17 0,70 0,21 46,99 9,50 5,16 34,04 0,54 2,69 
 

* - - - 48,83 9,87 5,36 35,37 0,56 2,80 0,7581 

3 0,19 42,68 1,17 25,84 5,49 3,72 18,50 0,34 2,07 
 

* - - - 47,95 10,18 6,90 34,32 0,63 3,80 0,7526 

4 0,21 0,70 0,01 51,69 6,33 2,04 32,56 0,88** 5,49 
 

* - - - 55,28 6,77 2,18 34,82 0,94** 5,87 0,7837 

4 0,10 0,46 0,10 51,98 6,96 2,07 34,04 0,91** 3,38 
 

* - - - 54,17 7,25 2,15 35,47 0,94** 3,59 0,7805 

 

Chemické složení strusky bylo získáno na základě stanoveného termodynamického 

modelu. V úvahu připadly také některé parametry, které jsou nezbytné pro výpočet 

hmotnostní bilance a mezi ně patří například spotřeba žáruvzdorné vyzdívky pánve a 

množství strusky převedené z konvertoru do rafinační pánve. Rovnice modelu umožnily 

získat složení syntetické strusky zahrnující prvky systému CaO-5%MgO-Al2O3-SiO2 a CaO-

10%MgO-Al2O3-SiO2, kde lze získat vysoké hodnoty rovnovážného rozdělovacího 
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součinitele. K zajištění strusky v trvale kapalném stavu, byl přidán metalurgický kazivec, aby 

se účinně dosáhlo 3-4 hm. % CaF2 ve strusce.  

Podle autorů článku [8] se hodnoty sulfidické kapacity strusky nezvýšily, ale zlepšila 

se rychlost přenosu síry, vzhledem k vyšší tekutosti strusky obsahující CaF2. Ukázalo se, že 

při odsíření oceli v rafinační pánvi pomocí syntetických strusek je alespoň jedna třetina 

z celkového množství strusky neaktivní, protože je chladná a viskózní. Tato oblast se nachází 

hlavně u vyzdívky pánve a na povrchu strusky, dostatečně daleko od ohniska dmýchaného 

inertního plynu. Podle těchto údajů, lze celkové množství syntetické strusky pro odsíření oceli 

v pánvi vypočítat pomocí hmotnostní bilance a jiných stanovených podmínek. Jednou z nich 

by mohlo být i to, že pro dosažení konečného obsahu síry ve strusce nižší než je její 

rozpustnost ve strusce, byla pro jistotu zvolena hodnota nižší než 1 hm. %. [8] 

Praktické množství syntetické strusky pro odsíření oceli bylo stanoveno vyšší, než je 

potřebné množství strusky, které lze vypočítat pomocí vztahu (29). Množství této strusky bylo 

vyšší přibližně o 20-30 % (tavby 1, 3, 4) v níže uvedené tab. 5 a hodnoty získané po odsíření 

byly ve shodě s predikcí termodynamického modelu. Zvýšení množství strusky o cca 70 % 

(tavba 2) v tab. 5, přes teoreticky stanovené množství, vzhledem k nutnosti splnit stanovenou 

výšku krycí vrstvy strusky nepřispělo k nižšímu konečnému obsahu síry. Dle autorů článku 

[8] v podmínkách o známé teplotě a chemickém složení strusky nehraje aktivita hliníku a tedy 

i aktivita kyslíku v tekuté oceli zásadní roli v určení nejnižšího možného obsahu síry, který by 

mohl být získán ve stanovených podmínkách. [8] 

Vývoj obsahu síry v tekuté oceli od okamžiku začátku odpichu až ke konečnému 

předpokládanému odsíření je uveden na obr. 7. Z toho vyplývá, že asi během 12-20 minut 

odsířování oceli v pánvi, za přítomnosti dmýchání argonu, byly hodnoty obsahu síry po 

ukončení odpichu blízko hodnotám stanovených termodynamickým modelem, viz tab. 5. [8] 
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Tab. 5:  Obsah síry na konci procesu odsíření oceli syntetickou struskou [8] 
 

Tavba a[Al] 
LS,e  

vztah (7) 

Množství strusky  

kg/t oceli  

stanovené/vypočítané 

Predikované  

[% S]e  

vztah (8) 

Experimentální 

konečná metoda 

[% S]f 

1 0,027 400 14,2/12,8 0,0024 0,0025 

2 0,020 440 12,5/7,13 0,0029 0,0032 

3 0,039 440 14,2/12,19 0,0022 0,0026 

4 0,090 1725 14,2/11,08 0,0006 0,0020 

 

 

 

Legenda:  - tavba 1;     -tavba 2;      - tavba 3;      - tavba 4;       - tavba 5. 

Obr. 7:  Vývoj obsahu síry během procesu odsíření pro experimentální tavby [8] 

 

Vážením konečného množství strusky na základě chemického složení oceli a strusky, 

byly potvrzeny předpokládané podmínky výpočtů a bylo zjištěno, že konečný obsah síry a 

stupeň odsíření oceli byl velmi blízko podmínkám, které predikoval termodynamický model. 

K dosažení obvyklých finálních obsahů síry a celkového kyslíku, které byly nižší než 30 ppm, 

byly k efektivnímu finálnímu odsíření použity plněné profily s CaSi v nízké a řízené spotřebě.  

Během procesu bylo zjištěno zanedbávání hodnot obsahu síry v konvertoru před 

odpichem a ostatních hodnot vyplývajících ze závislosti obsahu síry na čase během procesu 

odsíření až do okamžiku stanovení rovnováhy v experimentálních podmínkách. Ty jsou 

uvedeny níže v tab. 6 pomocí polynomických vztahů a koeficientu determinace D=R
2

x,y. [8] 
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Tab. 6:  Vývoje obsahu síry v oceli na čase během působení syntetické strusky [8] 
 

Tavba Statistické vztahy [% S]=f(t) D=R
2

x,y 

1 4.10
-7

t
4
-3.10

-5
t
3
+7.10

-4
t
2
-8,3.10

-3
t+4,44.10

-2
 0,9993 

2 10
-7

t
4
-10

-5
t
3
+4.10

-4
t
2
-5,7.10

-3
t+4,08.10

-2
 0,9986 

3 2.10
-5

t
2
-10

-3
t+1,7.10

-2
 1,0 

4 -2.10
-6

t
3
+9.10

-5
t
2
-1,9.10

-3
t+1,61.10

-2
 1,0 

5 2.10
-8

t+2.10
-6

t
3
-10

-4
t
2
+1,7.10

-3
t+0,41.10

-2
 1,0 

 

Závislosti taveb 1, 2, 3, prezentovány v grafické formě na obr. 7, poukázaly na 

zvláštní chování při obsahu síry okolo 0,006 hm. %. První zahrnovalo zpomalení snižování 

obsahu síry, následovalo prudké snížení nebo změna sklonu křivky bez čistého inflexního 

bodu podle matematické analýzy. Podle autorů článku [8] mohlo být toto chování připisováno 

změně adsorpce síry na rozhraní, které představovalo změnu obsahu síry v železe. [8] 

Požadavky na kvalitu vysoko pevnostních nízkolegovaných ocelí, mohly být 

ovlivněny některými možnými nežádoucími účinky působení syntetické strusky během 

procesu odsíření. Vzhledem k redukci některých méně stabilních oxidů ve strusce a 

v důsledku deoxidace oceli odsířením, změnou reakce mezi sírou a kyslíkem na mezifázovém 

rozhraní ocel – struska, která byla součástí reakce č. 7 v tab. 2, byly konečné obsahy síry 

vyšší než hodnoty, které byly očekávány s přihlédnutím na počáteční podmínky. Použitím 

strusky v systému CaO-Al2O3-MgO-SiO2, v průmyslových podmínkách nebyla pro obsah     

SiO2<6-8% a obsah Alrozp.<0,04% patrná deoxidace oceli redukcí oxidu křemičitého 

s hliníkem ze strusky. [8] 

Dle autorů článku [8] změny v chemickém složení strusky výrazně ovlivňovaly 

termodynamickou rovnováhu v systému ocel – struska a vedly k horším podmínkám odsíření 

oceli, pokud by nebyly odstraněny, zejména v důsledku snížení aktivity CaO, rostoucí aktivity 

Al2O3 a snížení aktivity hliníku kvůli spotřebě kyslíku přestupovaného z oceli do strusky. 

Snížení obsahu CaO ve strusce bylo částečně kompenzováno přidáním nového CaO (dolomit) 

do vyzdívky pánve, byl-li použit jako žáruvzdorný materiál. Největší přínos tohoto přidávání 

CaO byl během odpichu v závislosti kinetické energie proudu oceli. Množství narušené 

vyzdívky bylo pohlceno ve strusce do 3 minut po skončení odpichu oceli. Tyto změny 

chemického složení vedly ke změnám optické bazicity strusky, sulfidické kapacity a aktivity 

kyslíku v oceli. Aspekt, který nebyl jednoznačně vyjasněn je vliv CaS na optickou bazicitu 

strusky. [8] 
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V tab. 7 byly představeny situace, které se přibližují těm reálným a poukazovaly na to, 

jak se parametry odsíření a hlavně parametry strusky snižují z příznivých počátečních hodnot 

ke konečným méně příznivým hodnotám. [8] 

 

Tab. 7:  Srovnání původních odhadovaných parametrů s konečnými hodnotami, jedná-li se o 

odsíření oceli v pánvi pomocí syntetické strusky s počátečním obsahem síry v oceli [S]=0,015 

hm. % [8] 
 

Parametr/Jednotka Počáteční hodnoty Konečné hodnoty 

Chemické složení strusky % 
C=55,08; M=6,15; A=32,62; 

S=6,15 
C=52; M=6; A=36; S=6 

Optická bazicita Λ 0,7712 0,7589 

Sulfidicka kapacita CS % 4,6705.10
-3

 3,449.10
-3

 

Obsah rozpustného hliníku % 0,0417 0,035 

Obsah síry v oceli hm. % 0,015 0,00297 

Rozdělovací součinitel síry 815 444 

 

Z tab. 7 vyplynulo, že v důsledku změn chemického složení strusky a změn aktivity 

hliníku, které byly brány v úvahu pouze kvůli reoxidaci, ztrácel systém ocel – struska 

důležitou část své odsiřovací kapacity ze zušlechtěné oceli. Proto bylo třeba u ocelí 

odsířených pomocí rafinační strusky, věnovat důležitou pozornost prevenci reoxidaci oceli a 

udržovat přiměřenou hodnotu obsahu rozpuštěného hliníku tak, aby nedocházelo 

k prodlužování intervalu odsíření. Přesné vyhodnocení změn v chemickém složení strusky 

během odsíření pomocí syntetické strusky mělo významný vliv při vytváření počátečních 

podmínek pro tvorbu syntetické strusky ve shodě s různými zdroji strusky a jejich přidávání 

ve vhodný okamžik během procesu odsíření. [8] 

4.2 Studium funkcí strusky při odsíření oceli v licí pánvi 

Dle autorů článku [9] probíhá výroba tekuté oceli ve dvou stupních. První stupeň 

zahrnuje získání meziproduktu v elektrické obloukové peci nebo v kyslíkovém konvertoru a 

druhý stupeň představuje rafinaci oceli. Oba tyto procesy probíhají za přítomnosti strusky. 

Fyzikální a chemické vlastnosti strusky rozhodují o výsledné kvalitě oceli a použité 

technologie ovlivňují ekonomiku procesu. Strusky používané pro rafinační procesy by měly 

být charakterizovány následujícími vlastnostmi[9]: 

 snadno emulguje v tekuté oceli, v důsledku nízké viskozity a nízké teploty tání, 
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 emulgované částice snadno proudí tekutou ocelí, v závislosti na její hustotě, 

 má dobré rafinační vlastnosti k síře a nekovovým vměstkům.  

Podle autorů článku [9] je struska s takto stanovenými vlastnostmi získaná díky 

vhodného množství struskotvorných materiálů během rafinačního procesu. Tvorba strusky je 

velmi složitý proces, který závisí na mnoha faktorech, jako je kvalita použitých materiálů a 

způsob tvorby strusky. Pánvová struska, která je využívána v sekundární metalurgii, hraje 

velmi důležité role, mezi které patří např. odsíření oceli, dezoxidace oceli, pohlcování 

nekovových vměstků, zajištění potřebného chemického složení vměstků ve vyrobené oceli, 

ochrana oceli před atmosférickými vlivy a v neposlední řadě tepelná izolace. Z uvedených 

vlastností je jedním z nejdůležitějších parametrů pohlcování nekovových vměstků. Struska 

s přesně stanoveným chemickým složením zajišťuje, že rafinační proces proběhne dle 

předpokladů. Proces rafinace oceli obvykle zahrnuje použití rafinační strusky na bázi CaO a 

Al2O3. Tato struska má neoxidační charakter, což znamená, že při použití by neměla 

způsobovat oxidaci prvků v oceli s vysokou afinitou ke kyslíku. Podle autorů článku [9] je 

velmi nutné, aby měla struska po rozpuštění všech složek co nejnižší teplotu tání, což 

zabezpečuje efektivní rafinační proces. Snižování teploty tání strusky může být prováděno 

přidáváním oxidu hlinitého do chemického složení strusky. [9] 

Oxid křemičitý je důležitou součástí rafinační strusky a vstupuje do strusky během 

odpichu z pece do pánve nebo je zde jako produkt oxidace křemíku v oceli. Způsobuje 

zhoršování rafinačních vlastností strusky, protože snižuje pohlcování pevných fází ve strusce. 

Dle autorů článku [9] by obsah oxidu křemičitého ve strusce určené pro zušlechťování oceli, 

neměl přesáhnout 10 %. V celkovém chemickém složení jsou CaO, Al2O3 a SiO2 základními 

složkami rafinační strusky. Níže uvedený obr. 8 představuje ternární diagram systému CaO-

Al2O3-SiO2. [9]  

Dle autorů článku [9], vyplývá z analýzy obr. 8, že množství CaO a Al2O3 ve strusce 

je vyšší než 50 %. Dochází zde k překrytí s obsahem SiO2 (pravý a levý horní roh diagramu). 

Jsou zde i některé oblasti, kde má strusky vyšší teplotu tání než má ocel. Ve středové části 

diagramu, uvnitř celého rozsahu SiO2, je možno si povšimnout komplexních sloučenin, které 

mají výrazně nižší teplotu tání než má rafinovaná ocel. Jak bylo uvedeno výše, významný 

podíl SiO2 ve strusce znemožňuje získat požadované parametry rafinace oceli. Hlavním 

důvodem je snížení zásaditosti strusky navzdory získané nízké teploty tání této strusky. 

Ocelářská praxe však ukazuje, že je možné volit složky strusky v závislosti na typu vyrobené 

oceli. [9] 
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Obr. 8:  Ternární diagram rafinační strusky v systému CaO-Al2O3-SiO2 [14] 

 

Správně zvolené chemické složení strusky může výrazně ovlivnit konečný obsah 

nečistot v oceli, zvýšit účinnost odsíření oceli, odstranit nekovové vměstky a zajistit nízký 

obsah kyslíku v oceli v průběhu rafinace. Podle autorů článku [9], mnoho oceláren 

předpokládalo, že by rafinační strusky měly mít podobné chemické složení jako je obsah: 

CaO: 45-55 %; Al2O3: 25-30 %; SiO2 pod 10 %; MgO: 6-8 %; FeO pod 1 %. Kromě toho, se 

v případě rafinačního procesu, jehož cílem je získání nízkého obsahu síry a nekovových 

vměstků, doporučuje používat strusky splňující požadavky Mannesmannova indexu, který je 

vyjádřen následujícím vztahem: [9] 

           (30) 

kde M   je Mannesmannův index (1), 

 (CaO)   - hmotnostní vyjádření oxidu CaO (hm. %), 

 (SiO2)   - hmotnostní vyjádření oxidu SiO2 (hm. %), 

 (Al2O3) – hmotnostní vyjádření oxidu Al2O3 (hm. %). 

  

Je velmi důležité, aby konečný obsah FeO ve strusce a kyslíku v oceli byl co nejnižší, 

pokud jde o účinnou rafinaci oceli v pánvi. V neposlední řadě je třeba udržovat nízký obsah 
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MgO, TiO2 a Cr2O3, protože jsou škodlivé při proudění v oceli a zhoršují rafinační vlastnosti 

strusky. K vytvoření rafinační strusky je také možno využít strusky vytvořené uvnitř pece. [9] 

Dle autorů článku [9] závisí získání vysoce kvalitní oceli během procesu rafinace 

v pánvové peci především na použití správné strusky pro tento proces. Cílem této práce bylo 

zjistit, jaké chemické složení strusky ovlivňuje účinky rafinace oceli. Účinnost tohoto procesu 

ovlivňuje do značné míry charakter použité strusky v pánvové peci. Velkou roli hraje i 

množství a typ přidávaných struskotvorných materiálů. Autoři článku [9] předpokládali, že 

parametry rafinační strusky, jako jsou bazicita strusky, Mannesmannův index pro strusku a 

množství vytvořené strusky na povrchu tekuté oceli, mají rozhodující vliv na proces odsíření 

oceli.  

Výzkum byl proveden v pánvové peci s kapacitou 65 tun. Pánvová pec pracovala 

společně s elektrickou obloukovou pecí s kapacitou 70 tun. Za účelem získání rafinační 

strusky pro výzkum bylo použito stanoveného množství vápence a struskotvorných přísad 

obsahujících: CaO 29-33 hm. %; Al203 24-32 hm. % a malé množství metalického hliníku 5-8 

hm. %. Pro vytvoření rafinační strusky bylo použito 700 kg vápence a 100 kg struskotvorných 

přísad. V rámci výzkumu bylo provedeno 10 experimentálních taveb pro zvolený typ chrom-

niklové oceli za účelem stanovení vlivu rafinační strusky na samotný proces. Po skončení 

procesu rafinace oceli, byly z jednotlivých taveb odebrány vzorky, u nichž bylo analyzováno 

chemické složení. Tato analýza byla provedena pomocí XFR Spektrometru TWIN-X (firma 

Oxford Instrumets). Protokoly z taveb poskytly informace o průběhu rafinace oceli včetně 

odsíření. Aby bylo možno stanovit vliv množství a chemického složení strusky v procesu 

odsíření, bylo nutno analyzovat obsahy síry během procesu rafinace. [9] 

Jednou z dalších fází tohoto výzkumu byly výpočty rovnováhy v oblasti rafinačního 

procesu v daných termodynamických podmínkách. Tyto výpočty byly provedeny pro 

stanovení rovnovážného chemického složení rafinační strusky ovlivňující vytvořenou 

plynnou, kapalnou a pevnou fázi v průběhu tvorby strusky. Experiment byl proveden pomocí 

termodynamického softwaru FactStage 6.2 Equilib. V průběhu výpočtů je nezbytné stanovit 

chemické složení strusky a podmínky, ve kterých bude proces rafinace prováděn (tlak, 

teplota).  

Výsledky výzkumu provedené v průmyslovém měřítku a jejich analýza, jsou uveden 

v následující tab. 8 a tab. 9. [9] 
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Tab. 8:  Chemické složení rafinační strusky, bazicita strusky a Mannesmannův index 

analyzovaných taveb [9] 
 

Tavba CaO Al2O3 SiO2 MgO FeO B M 

1 46,3 36,2 9,8 12,0 0,6 4,72 0,13 

2 63,6 20,8 9,3 5,9 0,86 6,84 0,33 

3 49,6 30,1 10,5 8,2 1,21 4,72 0,16 

4 48,7 31,5 11,0 10,4 1,51 4,43 0,14 

5 56,8 29,8 8,6 7,2 0,80 6,60 0,22 

6 52,2 29,1 10,5 10,4 0,58 4,97 0,17 

7 56,8 31,0 7,4 6,3 0,56 7,68 0,25 

8 51,2 30,8 9,0 9,2 1,36 5,69 0,18 

9 56,9 32,5 7,2 5,1 1,05 7,90 0,24 

10 57,8 30,1 6,8 7,4 0,90 8,50 0,28 

Průměr 54,0 30,2 9,0 8,2 0,94 6,21 0,21 

 

Tab. 9:  Účinnost odsíření analyzovaných taveb [9] 
 

Tavba Skonečný, % ∆ S, % ηS, % 

1 0,008 0,019 78 

2 0,005 0,034 87 

3 0,008 0,026 76 

4 0,005 0,029 80 

5 0,003 0,033 89 

6 0,004 0,039 91 

7 0,010 0,031 87 

8 0,003 0,029 84 

9 0,003 0,029 94 

10 0,004 0,036 90 

Průměr 0,005 0,031 86 

 

Dle autorů článku [9] byla analýza chemického složení strusky provedena na základě 

výzkumu získaného během procesu rafinace oceli v pánvové peci. Tab. 8 ukazuje, že 

v případě analyzovaných typů strusky jsou obsahy složek v souladu s předpokládaným 

obsahem CaO, Al2O3 a SiO2. Obsah FeO je také na úrovni, která zajišťuje dobré odsíření oceli 

a nízký obsah aktivního kyslíku v rafinační strusce. Nízký obsah FeO ve strusce dokazuje, že 

proces rafinace byl proveden řádně a dezoxidace během rafinačního procesu proběhla také 

úspěšně. Přítomnost obsahu MgO ve strusce byl zaznamenán v rozmezí 5,1 až 12,0 hm. %. 

Vysoký obsah CaO ve srovnání s SiO2 v analyzované strusce zaručuje vysokou zásaditost 

strusky, což zlepšuje odsíření oceli. Analýzou Mannesmannova indexu z chemického složení 
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strusky bylo možné dospět k závěru, že je velmi nízký ve vztahu s potřebnými hodnotami 

nízkého obsahu síry a nekovových vměstků. Analýzou chemického složení různých typů 

strusek bylo prokázáno, že pokud jde o jejich složení, zejména pak, pokud se jedná o rozdíl 

obsahů v základních složkách a nízký obsah FeO, mohou být efektivním nástrojem 

využívaným při procesu rafinace oceli v pánvi. Podle autorů článku [9] lze tedy dojít 

k závěru, že chemické složení získané strusky z hlediska základních složek je v souladu se 

struskou doporučenou pro rafinační procesy oceli s vysokou čistotou. [9] 

V tab. 9, je podle autorů článku [9] možno vidět vysoký stupeň odsíření, který se 

pohyboval okolo 76-94 %. Pozorovaný pokles obsahu síry v oceli činil 0,019 až 0,036 hm. %. 

Získaný konečný obsah síry v oceli byl na velmi nízké úrovni a činil 0,003 až 0,010 hm. %. 

Z toho vyplývá, že odsíření oceli proběhlo efektivně i přes různé obsahy síry v oceli 

převedené do pánvové pece. Níže uvedený obr. 9 poukazuje na vztah mezi vypočtenou 

hodnotou Mannesmannova indexu pro strusky a získaným stupněm odsíření oceli. V případě 

analyzované hodnoty Mannesmannova indexu, která se pohybovala v rozmezí od 0,13 až  

0,28, bylo možno pozorovat, že jeho vyšší hodnota zvyšuje hodnotu stupně odsíření oceli. [9] 

 

Obr. 9:  Vliv hodnoty Mannesmannova indexu na stupeň odsíření oceli během rafinačního 

procesu v pánvi [9] 

Podle autorů článku [9] představuje obr. 10 vztah mezi zásaditostí strusky a získaným 

stupněm odsíření oceli. Analýza hodnoty bazicity strusky, která se pohybovala v rozmezí 4,43 

až 8,5 poukázala, že její zvýšení způsobuje nárůst hodnoty stupně odsíření v rozmezí 76 až 

94 %. Velmi důležitým prvkem, který byl brán v úvahu, je teplota. [9] 
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Obr. 10:  Vliv zásaditosti strusky na stupeň odsíření oceli během rafinačního procesu 

v pánvi [9] 

 

V další fázi výzkumu byly zapojeny rovnovážné výpočty týkající se rafinační strusky 

v daných termodynamických podmínkách. Výpočty byly provedeny za dané teploty procesu, 

daného stabilního tlaku, v tomto případě atmosférický tlak. Účelem provádění těchto výpočtů 

bylo určit rovnovážné chemické složení rafinační strusky a podíl plynné, kapalné a pevné fáze 

v průběhu procesu tvorby strusky. Simulace byly provedeny za použití termodynamického 

softwaru FactStage 6.2. V průběhu výpočtu pro analýzu strusky byly zahrnuty podmínky, při 

kterých rafinační proces probíhá, což jsou teplota, tlak a druh atmosféry nad tekutou struskou 

a dále také chemické složení rafinační strusky. Dané výpočty byly provedeny při teplotách 

1400 °C, 1500 °C a 1600 °C, za předpokladu atmosférického tlaku a neutrální atmosféry. 

Získané výsledky jsou uvedeny níže v tab. 10. [9] 

 

Tab. 10:  Podíl pevné fáze v rafinační strusce při daných teplotách [9] 
 

Číslo strusky 1400°C 1500°C 1600°C 

1 6,1 5,3 0 

2 2,0 0 0 

3 3,5 0 0 

4 5,0 3,6 0 

5 4,0 3,4 0 

6 6,3 5 0 

7 3,0 1,9 0 

8 5,2 3,7 0 

9 1,6 0,4 0 

10 4,3 3,2 1,8 
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Výpočty prováděné u všech typů strusek za daných teplot neprokázaly přítomnost 

plynné fáze v chemickém složení strusky. Prezentované hodnoty se vztahovaly na pevnou 

fázi, vytvořenou v kapalné fázi. Kapalné fáze představovaly zbývající část, tzn., že 

doplňovaly pevnou fázi do 100 %. Podíl pevné fáze se vztahoval především na pevné částice s 

obsahem MgO. Teplota procesu se pohybovala v rozmezí hodnot 1509 až 1560 °C na začátku 

procesu a 1602 °C až 1685 °C na konci procesu. Vypočtená průměrná hodnota na začátku 

procesu byla 1527 °C a na konci procesu byla 1634 °C. [9] 

Podle autorů článku [9] byl největší podíl pevné fáze při teplotě 1500 °C ve strusce, 

která měla obsah MgO vyšší než je 9 hm. %. Při teplotě 1600 °C byla pevná fáze 

zaznamenána u všech typů strusky, až na jeden případ. V rozmezí teplot použitých během 

rafinace oceli, nebyly ve strusce s obsahem MgO do 12 hm. % přítomny pevné fáze. 

Přítomnost obsahu MgO ve strusce na jednu stranu procesu zhoršují podmínky rafinace, ale 

zároveň zvyšují životnost žáruvzdorné vyzdívky. Použití pánvové strusky v ocelářských 

závodech přispívá ke zlepšení kvality oceli, usnadňuje organizaci práce a snižuje výrobní 

náklady. Provedená analýza rafinačního procesu prokázala odstranění 85 % síry z oceli, což je 

velmi dobrý výsledek. Ocel, získaná s použitím vysoce bazické strusky, má velmi kvalitní 

výsledné parametry. [9] 
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5 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

Provedené literární rozbory zaměřené na rafinační proces odsíření oceli pomocí 

syntetických strusek v pánvi přinesly následující poznatky: 

1. Po dosažení nízkého obsahu síry je nutno zajistit nízký obsah kyslíku v lázni, proto se 

odsíření oceli provádí až po ukončení primární dezoxidace, tedy po ukončení 

oxidačního údobí tavby. 

2. Procesem dezoxidace a modifikace oceli, lze změnit chemické složení sulfidických 

vměstků a současně se mění také jejich morfologie, což zároveň vede ke zlepšení 

materiálových charakteristik, jako je zvýšení tažnosti a vrubové houževnatosti. Aby 

byl zajištěn lepší průběh odsíření oceli a tedy i lepší kinetické podmínky pro tento 

průběh, je nutná co nejnižší aktivita CaS. Toto se dá docílit např. stahování strusky a 

vytvářením strusky nové.  

3. Dosažení nízkých obsahů síry je možné pouze v podmínkách hluboko dezoxidovaných 

ocelí při rafinaci syntetickou struskou s vysokou aktivitou oxidu vápenatého, resp. 

nízkým poměrem a(CaS)/a(CaO). 

4. Mezi důležité parametry pro odsíření oceli řadíme: bazicitu strusky, optickou bazicitu 

strusky, stupeň odsíření oceli, sulfidickou kapacitu strusky a rozdělovací součinitel 

síry mezi struskou a kovem. 

5. Podle jakosti vyráběné oceli a podle technologie výroby oceli se volí i vhodný typ 

syntetické strusky. Mezi důležité faktory patří zařízení, kde má být struska použita; 

charakteristika vlastností, které má ocel splňovat; druh oceli, pro kterou má být 

syntetická struska použita; množství a složení pecní strusky přetečené do pánve a typ 

žáruvzdorného materiálu použitého pro vyzdívku. 

6. Přesnou charakterizací fyzikálně-chemických vlastností strusek a termodynamických 

podmínek mezi struskou a kovovou lázní, lze zabezpečit velmi dobrý průběh rafinace 

oceli v pánvi. Syntetické strusky lze rozdělit podle způsobu výroby na přetavené nebo 

sintrované syntetické strusky; peletizované nebo briketované syntetické strusky a 

práškové směsi syntetické strusky. 
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7. Velmi důležitými ukazateli v procesu odsíření oceli jsou rozdělovací součinitel síry LS 

mezi struskou a kovem, stupeň odsíření oceli ηS, teoreticky nezbytný podíl strusky a 

kinetické podmínky pro odsíření oceli. 

8. Pokles hodnot rovnovážného rozdělovacího koeficientu síry, pokles aktivity hliníku 

v oceli a pokles hodnoty sulfidické kapacity vede ke zvyšování potřebného množství 

strusky. 

9. V procesu odsíření oceli v rafinační pánvi se nachází množství strusky, která je 

neaktivní, protože je chladná a viskózní. Tato část strusky, se nejčastěji nachází  

v blízkosti vyzdívky pánve  a na povrchu strusky, v dostatečné vzdálenosti od ohniska 

dmýchaného inertního plynu. 

10. Změny v chemickém složení strusky výrazně ovlivňují termodynamickou rovnováhu 

v systému struska-ocel a vedou k horším podmínkám odsíření oceli. Struska musí mít 

po rozpuštění všech složek co nejnižší teplotu tání, což zabezpečuje efektivní rafinační 

proces. Optimální složení rafinační strusky by se mělo pohybovat v rozmezí hodnot 

oxidů: CaO 45 až 55 hm. %; Al2O3 25 až 30 hm. %; SiO2 pod 10 hm. %; MgO 6 až 8 

hm. % a FeO pod 1 hm. %. U ocelí odsiřovaných pomocí rafinační strusky je třeba 

věnovat důležitou pozornost prevenci sekundární deoxidace oceli. 

11. Oxid křemičitý zhoršuje rafinační vlastnosti strusky, protože snižuje pohlcování 

pevných fází ve strusce a jeho obsah by neměl přesáhnout 10 hm. %. 

12. U rafinačního procesu, jehož cílem je získat nízký obsah síry a sulfidických 

nekovových vměstků, se doporučuje používat strusky splňující požadavky 

Mannesmannova indexu, jehož optimální obsah se pohybuje v rozmezí od 0,15 až 

0,30. 

13. Přítomnost obsahu MgO ve strusce jednak zhoršuje podmínky rafinace oceli, ale 

zároveň zvyšuje životnost žáruvzdorné vyzdívky pánve. Optimální hodnota toho oxidu 

se pohybuje v rozmazí 6 až 8 hm. %. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je v současné době 

významnou strojírenskou společností s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky 

zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a 

dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro železniční 

průmysl. Výrobní zařízení ocelárny zahrnují tři elektrické obloukové pece (dále jen EOP), 

EOP č. 3, EOP č. 4 a EOP č. 5, lišících se tonáží pece. Dále se zde také nachází zařízení 

sekundární metalurgie, mezi něž patří pánvová pec typu LF, vakuovací stanice typ VD-VIT 

(Vacuum Degassing Vítkovice) a vakuovací stanice typu OVK (oxidační vakuový keson). 

Vlastní ocelárna je koncipována pro výrobu oceli v technologické lince EOP - LF - VD-VIT – 

odlévárna (odlévání spodem). Výrobní kapacita ocelárny této společnosti je v současnosti 200 

kt oceli ročně. [11]. 

Hlavním úkolem této části diplomové práce bylo vyhodnocení a porovnání dvou 

rozdílných typů syntetických strusek a jejich schopnost odsíření při výrobě oceli jakosti 

42CrMo4. Cílem bylo porovnat stupeň odsíření v závislosti na vybraných parametrech strusek 

u obou typů jednotlivě. Měření a vyhodnocování bylo prováděno na mimopecních zařízeních. 

Provozní tavby se uskutečnily na zařízeních mimopecního zpracování oceli v podmínkách 

ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

6.1 Charakteristika provozních taveb a použitých syntetických strusek 

v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Následující provozní experimenty byly provedeny v podmínkách ocelárny 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Vlastní proces výroby probíhal ihned po 

zpracování oceli v elektrické obloukové peci (EOP). Následně byl proveden odpich oceli do 

licí pánve (LP). V této fázi byla připravena podstatná a hlavní část směsi vápna a testované 

syntetické strusky, která tvořila struskotvorné přísady. Licí pánev s ocelí a vytvořenou 

struskou byla ihned po odpichu oceli převezena na pánvovou pec (LF). Zde došlo k záměrné 

úpravě již vytvořené strusky druhou částí struskotvorných přísad, které představovaly vápno, 

testovanou syntetickou strusku, přísady na ochranu struskové čáry a drcený a granulovaný 

hliník, který sloužil ke snížení obsahu lehce redukovatelných oxidů (LRO) a k úpravě strusky. 

Po ukončení procesu zpracování oceli na pánvové peci byla licí pánev převezena na zařízení 

vakuovací stanice (VD). Celý výrobní proces je v závěru ukončen odléváním oceli do ingotů 

[12], [16]. 
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Vlastní provozní experimenty byly realizovány při výrobě oceli jakosti a označení 

42CrMo4, která je zařazena jako nízko legovaná ušlechtilá chrom-molybdenová ocel určená 

k zušlechťování. Základní chemické složení této oceli je uvedeno níže v tab. 11 [12]. 

Tab. 11:  Základní chemické složení oceli jakosti 42CrMo4 [12] 

 

Jakost Rozsah 
Základní chemické složení (hm. %) 

C Mn Si P S Cr Mo Al 

42CrMo4 
   Min. 0,40 0,60 0,20 ××× ××× 0,90 0,15 0,015 

   Max. 0,44 0,70 0,30 0,012 0,005 1,10 0,25 0,030 

V provozních podmínkách bylo celkem provedeno cca 76 taveb s použitím syntetické 

strusky s označením A a 88 taveb s použitím syntetické strusky s označením B. Po celou dobu 

mimopecního zpracování byly odebírány vzorky oceli a strusky z jednotlivých zařízení, mezi 

které patří: licí pánev, kdy odběr vzorku proběhnul hned po odpichu z EOP (vzorek LP), na 

počátku zpracování na pánvové peci (vzorek LF) a na konci zpracování na vakuovacím 

zařízení (vzorek VD). V oceli byla provedena analýza se zaměřením na obsah síry a u vzorků 

strusek byly provedeny analýzy zaměřené na obsah síry a základní typy oxidů. [12] 

V rámci provozních experimentů byly pro hodnocení odsíření oceli při mimopecním 

zpracování vybrány dva různé typy syntetických strusek na bázi Al2O3. Použité syntetické 

strusky se mezi sebou lišily základními surovinami, použitou technologií výroby, chemickým 

složením a granulometrií: [12] 

 Syntetická struska A je standardní syntetická struska, která je používána v provozních 

podmínkách ocelárny. Tato syntetická struska je vyráběna z přírodních surovin, mezi 

které patří bauxit, vápenec a dolomit. Hlavní složkou je zde oxid hlinitý. Výroba 

syntetické strusky je realizována v rotační peci, ve které dochází k sintrování a 

výsledkem je porézní granulovaná syntetická struska o zrnitosti 5 až 15 mm. [12] 

 Syntetická struska B je syntetická struska, která je vyráběna z druhotných 

korundových surovin, které představují vedlejší produkty z výroby elektrotaveného 

korundu (prach, kal) v kombinaci s dolomitickým vápencem a různými typy pojiv 

(vodní sklo nebo organické pojivo). Základní složkou této syntetické strusky jsou 

Al2O3 a CaCO3, které slouží jako zdroj CaO. Tento typ strusky je vyráběn briketací a 

standardně je dodáván ve formě briket s rozměry 60×50×30 mm. [12] 

Ukázky obou typů syntetické strusky jsou znázorněny na obr. 11. [12] 
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Syntetická struska A                                     Syntetická struska B 

Obr. 11:  Dva typy syntetické strusky, použité v provozních experimentech [12] 

Struskotvorné přísady byly v průběhu experimentu přidávány ve dvou stejně velkých 

dávkách, které se od sebe lišily podílem jednotlivých složek. Hlavní část testovaných 

syntetických strusek byla přidána při odpichu s vápnem v rozdílných poměrech. Tyto rozdílné 

poměry vycházejí z jejich chemického složení. V průběhu rafinace oceli na pánvové peci LF, 

byly v druhé dávce použity syntetické strusky minimálně. Použito bylo především vápno pro 

úpravu chemického složení a dále materiály na ochranu struskové čáry, které snižují 

opotřebení vyzdívky licí pánve. Poslední přidávaný materiál představuje hliník v různých 

formách k úpravě chemického složení strusky. V tab. 12 je uvedeno chemické složení obou 

typů syntetických strusek. [12] 

Tab. 12:  Chemické složení obou typů syntetických strusek [12] 

 

Syntetická 

struska 
Rozsah 

Základní chemické složení (hm. %) 

CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 MgO Na2O 

A 
   Min. 33,0 51,0 ××× ××× ××× ××× ××× 

   Max. 35,0 55,0 7,0 2,5 3,0 2,0 ××× 

B 
   Min. 10,0 60,0 3,0 ××× ××× 5,0 1,0 

   Max. 12,0 70,0 4,0 ××× ××× 7,0 2,0 

 

6.2 Hodnocení dosažených výsledků provozních experimentů 

Celkové hodnocení testovaných syntetických strusek bylo zaměřeno na schopnost 

odsíření oceli. V první řadě byl vliv testovaných syntetických strusek porovnán pomocí 

dosaženého stupně odsíření ηS (ETA S), který je vyjádřen následujícím vztahem [12]:  
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          (31) 

 

Vlastní hodnocení bylo provedeno pro následující technologické operace: 

 

- ETA S LP – stupeň odsíření od odpichu do licí pánve LP až po převoz na pánvovou 

pec LF. 

- ETA S LF – stupeň odsíření od příjezdu až po konec zpracování oceli na pánvové peci 

LF. 

- ETA S VD – stupeň odsíření od počátku až po konec zpracování oceli na vakuovací 

stanici VD. 

- ETA S LF-VD – stupeň odsíření od počátku zpracování na pánvové peci LF až po 

konec zpracování na vakuovací stanici VD. 

- ETA S celk. – celkový stupeň odsíření od odpichu do LP až po konec zpracování na 

stanici VD. [12] 

 

Výsledky stupně odsíření oceli s použitím obou typů syntetických strusek jsou 

zobrazeny na obr. 12 a obr. 13. Z obr. 12 vyplývá, že stupeň odsíření pro použitou 

syntetickou strusku A, je od odpichu do licí pánve až po převoz na pánvovou pec LF 24 %, 

stupeň odsíření na pánvové peci LF je 61 %, na vakuovací stanici VD je 66 % a celkový 

stupeň odsíření je 90%. V případě syntetické strusky B, vyplývá z obr. 13, že stupeň odsíření 

od odpichu do LP až po převoz na pánvovou pec LF je 30 %, na pánvové peci je 67 %, na 

vakuovací stanici je 65 % a celkový stupeň odsíření je 87 %. Při porovnávání stupně odsíření 

ETA S LP, lze konstatovat, že u obou typů syntetických strusek bylo dosaženo nízkého stupně 

odsíření, které lze vysvětlit postupným rozpouštěním struskotvorných přísad, tvořených 

zejména vápnem a použitou syntetickou struskou v krátkém časovém období (několik minut). 

U stupně odsíření ETA S LF došlo přibližně k trojnásobnému nárůstu stupně odsíření a u 

obou typů jsou tyto stupně odsíření téměř srovnatelné. Nejvyššího stupně odsíření bylo u 

obou typů syntetických strusek dosaženo u technologické operace ETA S VD, které můžeme 

vysvětlit úplným rozpuštěním struskotvorných přísad a úpravou chemického složení strusky 

pomocí druhé dávky struskotvorných přísad (vápno, syntetická struska, materiál na ochranu 

vyzdívky a hliník k redukci a úpravě chemického složení strusky). Výsledný stupeň odsíření 

ETA S celk. je téměř shodný, jak u syntetické strusky A, tak u syntetické strusky B (90 %; 
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87 %) i přesto, že oba typy syntetické strusky jsou jiného chemického složení, vyrobené 

odlišným způsobem i z různých surovin.   

 

 

Obr. 12:  Dosažené stupně odsíření oceli v jednotlivých fázích zpracování pro syntetickou 

strusku A 

 

 

Obr. 13:  Dosažené stupně odsíření oceli v jednotlivých fázích zpracování pro syntetickou 

strusku B 

 

Průměrné obsahy síry v oceli mezi jednotlivými technologickými operacemi 

znázorňují pro syntetickou strusku A obr. 14 a pro syntetickou strusku B obr. 15. Jak je 

z níže uvedených obrázků vidět, jsou průměrné obsahy síry v oceli u obou typů syntetických 

strusek téměř shodné. Malý rozdíl v průměrném obsahu síry v oceli můžeme zaznamenat u 

syntetické strusky B, kdy je obsah síry v oceli po odpichu z EOP o 14 ppm nižší a po 

ukončení zpracování oceli na pánvové peci (LF) o 19 ppm nižší než při aplikaci syntetické 
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strusky A, což může být zapříčiněno výběrem vsázkových surovin s nižším obsahem síry u 

syntetické strusky B. Průměrné obsahy síry během zpracování oceli na pánvové peci (LF) se 

pohybovaly v rozmezí 208 až 227 ppm. Po ukončení rafinace na pánvové peci (LF), se 

průměrné obsahy síry pohybovaly v rozmezí 68 až 87 ppm. Ocel zpracovaná na vakuovací 

stanici (VD) má nejnižší obsahy síry, oproti ostatním zařízením sekundární metalurgie. 

 

 

Obr. 14:  Dosažené obsahy síry v oceli v jednotlivých fázích zpracování pro syntetickou 

strusku A 

 

 

Obr. 15:  Dosažené obsahy síry v oceli v jednotlivých fázích zpracování pro syntetickou 

strusku B 

Na níže uvedených obr. 16 a obr. 17 jsou znázorněny průměrné poklesy obsahu síry 

v oceli během jednotlivých fází zpracování u obou typů syntetických strusek. V případě 

zpracování oceli v licí pánvi (LP) a pánvové peci (LF), je průměrný pokles obsahu síry u obou 

typů strusek téměř shodný. Při zpracování oceli na vakuovací stanici (VD) je při aplikaci 
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syntetické strusky B pokles obsahu síry o 27 ppm nižší než u syntetické strusky A. Celkový 

pokles obsahu síry v oceli je u syntetické strusky A o 44 ppm nižší než u syntetické strusky B 

v důsledku nižšího obsahu síry na počátku zpracování oceli v EOP (347 ppm). Obsah síry 

v oceli na začátku zpracování v EOP byl u syntetické strusky B 355 ppm.  

 

 

Obr. 16:  Pokles obsahu síry v oceli během jednotlivých fází zpracování pro syntetickou 

strusku A 

 

Obr. 17:  Pokles obsahu síry v oceli během jednotlivých fází zpracování pro syntetickou 

strusku B 

Pro hodnocení vlivu testovaných syntetických strusek na odsiřovací schopnosti strusek 

u mimopecního zpracování oceli, byla vypracována analýza vlivu vybraných parametrů 

strusky na stupeň odsíření. Mezi tyto parametry patří: bazicita strusky, optická bazicita 
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strusky, obsah lehce redukovatelných oxidů, vápenato-hlinitanový podíl a Mannesmannův 

index. [12] Uvedené parametry jsou charakterizovány pomocí níže uvedených vztahů [15], 

[17] : 

                       (32)

    

          (33) 

          (34) 

kde  je optická bazicita strusky (1), 

 ,  - optické bazicity jednotlivých oxidů (1), 

  - molární zlomek oxidu (1), 

  - počet atomů kyslíku v asociaci s kyselými a zásaditými oxidy. 

           

    (35) 

           (36) 

          (37) 

 

Grafickým znázorněním vlivu vybraných parametrů strusky na stupeň odsíření oceli 

jsou následující obr. 18 až obr. 29. 

 

Prvním parametrem, u kterého byl hodnocen vliv na stupeň odsíření oceli je bazicita 

strusky – B1. Tato bazicita pro syntetickou strusku A je znázorněna na obr. 18. Na obrázku je 

zřetelné, že počáteční průměrná bazicita strusky před zpracováním oceli na pánvové peci je 

5,44 a stupeň odsíření je 23,83 %. Průměrná konečná bazicita strusky po ukončení rafinace na 

pánvové peci (LF) byla 8,52, což bylo způsobeno druhou přísadou struskotvorných přísad a 

stupeň odsíření oceli byl 87,53 %. Z obr. 18 je také vidět extrémní hodnota bazicity strusky 

před zpracováním na pánvové peci (LF) 9,69, při níž bylo dosaženo nízkého stupně odsíření 

oceli 17,95 %. Takto vysoké hodnoty bazicity a nízkého stupně odsíření oceli bylo dosaženo 

při vysokém obsahu CaO 57,36 hm. %, což vede k zahušťování strusky a zhoršování 

podmínek pro odsíření, při nejnižším obsahu SiO2 ze všech provedených taveb 5,92 hm. % a 
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obsahu FeO 0,95 hm. %. Po ukončení procesu zpracování oceli na pánvové peci byla 

dosažena extrémní hodnota bazicity strusky 14,52 a stupeň odsíření byl 92,63 %.  

 

Obr. 18:  Závislost stupně odsíření oceli na úzké bazicitě B1 pro syntetickou strusku A 

Na obr. 19 je grafické znázornění vlivu úzké bazicity strusky B1 na stupeň odsíření 

oceli s použitím syntetické strusky B. Z obrázku vyplývá, že průměrná počáteční hodnota 

bazicity strusky je 7,25 a stupeň odsíření oceli při této hodnotě je 30,43 %. Nachází se zde 

také extremní hodnota, kdy při počáteční bazicitě strusky 5,01 je relativně vysoký stupeň 

odsíření 88,46 %. Tyto hodnoty byly naměřeny při nižší teplotě oceli, která dosahovala před 

zpracováním na pánvové peci (LF) teploty 1511 °C, při obsahu CaO 56,22 hm. % a vyšším 

obsahu SiO2 11,23 hm. %. Průměrná konečná hodnota bazicity strusky na konci zpracování 

oceli na pánvové peci (LF) a na vakuovací stanici (VD) je 9,15 se stupněm odsíření oceli 

87,62 %. Extrémní hodnotou je zde bazicita strusky 11,05 s nízkým stupněm odsíření 

34,30 %, které bylo dosaženo opět při vyšším obsahu CaO 56,05 hm. %. Hodnoty byly 

naměřeny při nízké teplotě oceli před zpracováním na pánvové peci (LF) 1543 °C, při níž 

ještě nedošlo k úplnému rozpuštění struskotvorných přísad. Na níže uvedeném obr. 19 jsou 

také vidět další 3 extrémní hodnoty, pohybující se v rozmezí 7,10 až 8,33 s velmi nízkými 

stupni odsíření oceli v rozmezí 31,28 až 37,56 %. Tyto hodnoty byly naměřeny při vyšších 

obsazích CaO (51,72 až 55,01 hm. %) a SiO2 (6,68 až 10,94 hm. %). Bylo sice dosaženo 

vysokých hodnot bazicity, ale nízké stupně odsíření byly způsobeny vyššími obsahy CaO, 

které zahušťují strusku a zhoršují podmínky pro rafinační procesy ve strusce a tím i zhoršují 

podmínky pro hluboké odsíření oceli. U výše zmiňovaných taveb došlo k cílenému nasíření. 
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Obr. 19:  Závislost stupně odsíření oceli na úzké bazicitě B1 pro syntetickou strusku B 

Po stanovení úzké bazicity strusky B1 byla stanovena tzv. široká bazicita strusky –

 B2. Jako první byla stanovena bazicita strusky B2 a vliv na stupeň odsíření oceli při aplikaci 

syntetické strusky A. Z obr. 20 je vidět, že průměrná počáteční hodnota široké bazicity 

strusky byla 1,56 se stupněm odsíření 23,83 %. Nachází se zde také extrémní hodnota 

počáteční bazicity, která byla 2,06 s velmi nízkým stupněm odsíření oceli 2,95 %. Tento 

velmi nízký stupeň odsíření oceli byl způsoben přidáním malého množství CaO (203 kg) 

během odpichu tavby o hmotnosti 50 900 kg. Z obr. 20 je vidět, že byla dosažena vysoká 

hodnota široké bazicity strusky, avšak během převozu oceli v licí pánvi na pánvovou pec (LF) 

nedošlo k dosažení vysokého stupně odsíření. K úpravě konečné bazicity na průměrnou 

hodnotu 2,02 se stupněm odsíření oceli 87,35 % došlo po přidání druhé dávky 

struskotvorných přísad a jeho úplnému rozpuštění, čímž byl zajištěn vysoký stupeň odsíření 

oceli. 
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Obr. 20:  Závislost stupně odsíření oceli na široké bazicitě B2 strusky pro syntetickou 

strusku A 

Následující obr. 21 znázorňuje vliv široké bazicity strusky B2 na stupeň odsíření oceli 

pro syntetickou strusku B. Z obrázku je patrné, že průměrná počáteční hodnota bazicity 

strusky po přidání první dávky struskotvorných přísad byla 1,73 s nižším stupněm odsíření 

30,43 %. Extrémní počáteční hodnota bazicity této strusky byla 2,39 s velmi nízkým stupněm 

odsíření, dosahující hodnoty 20,27 %, který byl způsobený neúplným rozpuštěním 

struskotvorných přísad. Dalšími extrémními hodnotami jsou konečné bazicity strusky (1,73; 

1,81; 1,97; 2,02) se stupni odsíření (34,30 %; 37,56 %; 35,57 %; 31,28 %). Z těchto hodnot je 

možno usoudit, že sice byla dosažena vysoká bazicita strusky, způsobená přidáním většího 

množství CaO (od 326 kg do 602 kg, pro vybrané bazicity) ale během odpichu oceli do pánve 

nebyla přidána žádná syntetická struska, z čehož vyplývá nízký stupeň odsíření. Po přidání 

druhé dávky struskotvorných přísad, byla průměrná konečná bazicita strusky 1,89 a stupeň 

odsíření činil 87,62 %. Takto vysoký stupeň odsíření oceli byl dosažen po úplném rozpuštění 

druhé dávky struskotvorných přísad a bylo zajištěno hluboké odsíření oceli. 
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Obr. 21:  Závislost stupně odsíření oceli na široké bazicitě strusky B2 pro syntetickou 

strusku B 

 

Shrnutím obr. 18 až obr. 21 je jasné, že jak pro syntetickou strusku A, tak i pro 

syntetickou strusku B bylo před zpracováním oceli na pánvové peci (LF) dosaženo poměrně 

nižších průměrných stupňů odsíření oceli. Hodnoty tohoto parametru byly 23,83 a 30,43 %. 

Příčinou nízkých hodnot stupně odsíření oceli jsou vyšší obsahy CaO s průměrnou hodnotou 

55,13 hm. % ve strusce, což vede k zahuštění strusky a dochází tak ke snížení její rafinační 

schopnosti. Z výše uvedených obrázků také vyplývá, že po ukončení zpracování oceli na 

pánvové peci (LF) a následně na vakuovací stanici (VD) dochází k nárůstu úzké i široké 

bazicity strusky a dochází také ke zvýšení stupně odsíření oceli na hodnoty okolo 87 %. Tyto 

hodnoty byly dosaženy úplným rozpuštěním struskotvorných přísad a zpracováním oceli na 

vakuovací stanici (VD). 

 

Následně byl sledován vliv optické bazicity – OB strusky na vliv odsíření oceli pro 

oba typy syntetické strusky. Na obr. 22 jsou tyto parametry stanoveny pro syntetickou 

strusku A. Minimální hodnota optické bazicity pro rafinační strusku A je 0,74. Z obr. 22 lze 

stanovit průměrnou hodnotu optické bazicity před zpracováním na pánvové peci (LF), která 

byla 0,76 a stupeň odsíření oceli činil 23,83 %. Během zpracování oceli na pánvové peci (LF) 

a následně na vakuovací stanici (VD) dosáhla optická bazicita průměrné hodnoty 0,79. 

Nachází se zde i extrémní hodnota optické bazicity 0,82 s velmi vysokým stupněm odsíření 

oceli 92,63 %. Vysokou hodnotu optické bazicity způsobil téměř nejnižší obsah SiO2 ve 
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strusce, který byl 6,32 hm. %. Kromě SiO2 měl na vysokou hodnotu optické bazicity také vliv 

MgO se svým obsahem 5,62 hm. % a Al2O3 s obsahem 26,73 hm. %. 

 

Obr. 22:  Závislost stupně odsíření oceli na optické bazicitě (OB) pro syntetickou strusku A  

Závislost stupně odsíření oceli na optické bazicitě s použitím syntetické strusky B 

znázorňuje obr. 23. V licí pánvi (LP) byla počáteční průměrná hodnota optické bazicity před 

zpracováním oceli na pánvové peci (LF) a vakuovací stanici (VD) 0,77 a stupeň odsíření činil 

30,43 %. Je zde vidět i extrémní hodnota optické bazicity 0,81 s nižším stupněm odsíření 

20,27 %. Tyto hodnoty optické bazicity strusky a stupně odsíření oceli byly dosaženy při 

obsazích MnO 0,16 hm. % a FeO 0,79 hm. %, které byly zapříčiněny přetečením pecní 

strusky do pánve. Během zpracování oceli na pánvové peci (LF) a následně na vakuovací 

stanici (VD) byla průměrná hodnota optické bazicity 0,79 s velmi vysokým stupněm odsíření 

oceli 87,62 %. Z obr. 23 lze vidět i extrémní hodnotu optické bazicity 0,81 se stupněm 

odsíření 81,15 % způsobené dokonalým rozpuštěním struskotvorných přísad a následně 

zpracováním oceli na vakuovací stanici (VD), čímž bylo docíleno hlubokého odsíření oceli. 
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Obr. 23:  Závislost stupně odsíření oceli na optické bazicitě (OB) pro syntetickou strusku B 

U obou typů syntetických strusek se pohybovala průměrná optická bazicita okolo 0,79. 

Tato hodnota je tedy vyšší než je minimální hodnota optické bazicity 0,74.  

Dalším sledovaným parametrem je obsah lehce redukovatelných oxidů – LRO a jeho 

vliv na odsíření ocelí u obou syntetických strusek. Obsah těchto oxidů by neměl přesahovat 

3 hm. %. Na obr. 24 je zobrazena závislost obsahu lehce redukovatelných oxidů (LRO) na 

odsíření oceli s použitím syntetické strusky A. Z obr. 24 je zřejmé, že průměrná počáteční 

hodnota obsahu lehce redukovatelných oxidů (LRO) před zpracováním oceli na pánvové peci 

(LF) a následně na vakuovací stanici (VD) je 1,88 hm. % a stupeň odsíření oceli při této 

hodnotě je poměrně nízký 23,83 %. Nachází se zde také extrémní hodnota obsahu lehce 

redukovatelných oxidů (LRO) 4,98 hm. % s velmi nízkým stupněm odsíření oceli 6,39 %. 

Takto vysoký obsah lehce redukovatelných oxidů byl pravděpodobně způsoben vyšším 

obsahem FeO 1,61 hm. % a vyšším obsahem MnO 3,37 hm. %. Tyto vyšší obsahy vznikly 

přetečením většího množství pecní strusky do licí pánve (LP). Pro snížení obsahu lehce 

redukovatelných oxidů se do struskotvorných přísad přidává hliník v různých formách. Při 

hodnotě lehce redukovatelných oxidů (LRO) 4,98 hm. % byl použit hliník v granulované 

formě a jeho množství bylo 50 kg. Z obr. 24 také vyplývá, že průměrná konečná hodnota 

obsahu lehce redukovatelných oxidů (LRO) od počátku zpracování oceli na pánvové peci 

(LF) až do konce zpracování oceli na vakuovací stanici (VD) byla 0,98 hm. % s velmi 

vysokým stupněm odsíření oceli 87,35 %. 
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Obr. 24:  Závislost lehce redukovatelných oxidů (LRO) na stupni odsíření oceli s použitím 

syntetické strusky A 

Obr. 25 je grafickým vyjádřením závislosti obsahu lehce redukovatelných oxidů 

(LRO) na odsíření oceli s použitím syntetické strusky B. Z níže uvedeného obr. 25 vyplývá, 

že počáteční průměrná hodnota obsahu lehce redukovatelných oxidů (LRO) v licí pánvi (LP) 

před zpracováním oceli na pánvové peci (LF) a vakuovací stanici (VD) je 0,83 hm. % a 

stupeň odsíření oceli je zde 30,43 %. Z obr. 25 je zřejmá i extremní hodnota těchto oxidů 

v licí pánvi (LP) 5,77 hm. % s velmi nízkým stupněm odsíření oceli 16,99 %. Vysoká hodnota 

obsahu lehce redukovatelných oxidů mohla být opět způsobena vyšším obsahem FeO 3,15 

hm. % a vyšším obsahem MnO 2,62 hm. %. Další extrémní hodnotou obsahu lehce 

redukovatelných oxidů, která byla naměřena během zpracování oceli na pánvové peci (LF) a 

následně na vakuovací stanici (VD), je hodnota 3,39 hm. % se stupněm odsíření oceli 65,52 

%. Obsah FeO při této hodnotě dosahoval 1,46 hm. %. Vyšší hodnoty obsahu FeO a MnO 

byly způsobeny přetečením většího množství pecní strusky do licí pánve. 
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Obr. 25:  Závislost lehce redukovatelných oxidů (LRO) na stupni odsíření oceli s použitím 

syntetické strusky B 

Po ukončení zpracování oceli na vakuovací stanici (VD) byly průměrné hodnoty 

obsahů lehce redukovatelných oxidů (LRO) 0,60 a 0,98 hm. %, čímž byl zajištěn velmi 

vysoký stupeň odsíření oceli 87, 35 % při použití syntetické strusky A a 87,62 % při aplikaci 

syntetické strusky B. Nízké hodnoty lehce redukovatelných oxidů (LRO) byly zajištěny 

přidáním hliníku v různých modifikacích (granulovaný a drcený Al, Al stěry). Vysoké stupně 

odsíření oceli dosažené po zpracování oceli na vakuovací stanici (VD) zajistily hluboké 

odsíření oceli.  

Předposlední parametr, který byl hodnocen je vápenato-hlinitanový podíl – C/A. 

V následujících obr. 26 a obr. 27 je znázorněna závislost vápenato-hlinitanového podílu na 

odsíření oceli s použitím syntetické strusky A i B.  

Optimální hodnota tohoto parametru by měla být vyšší než 2,0 vzhledem k vyšším 

požadavkům na obsahy Al2O3 v rafinační strusce, a to > 25 hm. %. [12] 

Na obr. 26 je zřetelné, že počáteční průměrná hodnota vápenato-hlinitanového podílu 

C/A před zpracování oceli na pánvové peci (LF) a na vakuovací stanici (VD) při aplikaci 

syntetické strusky A je 2,0 a stupeň odsíření činí 23,83 %. Hodnota vápenato-hlinitanového 

podílu je optimální, ale nízký stupeň odsíření odpovídá neúplnému rozpuštění první dávky 

struskotvorných přísad. Obsah CaO při těchto hodnotách byl 52,70 hm. % a obsah Al2O3 byl 

26,73 hm. %.  Je zde i extrémní hodnota tohoto podílu 2,70 se stupněm odsíření 45,05 %. 

Vyšší hodnota vápenato-hlinitanového podílu byla způsobena nižším obsahem Al2O3 20,97 
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hm. % při obsahu CaO 56,66 hm. % ve strusce před zpracováním oceli na pánvové peci (LF). 

Průměrná konečná hodnota vápenato-hlinitanového podílu (C/A) během zpracování oceli na 

pánvové peci (LF) a na vakuovací stanici (VD) byla 2,53 a 87,35 %. Extrémní hodnota C/A 

podílu tohoto zpracování oceli je 3,23, při obsahu CaO 61,09 hm. % a obsahu Al203 

18,91 hm. % s velmi vysokým stupněm odsíření oceli 85,06 %, který byl způsoben úpravou 

chemického složení strusky po úplném rozpuštění druhé dávky struskotvorných přísad. 

 

Obr. 26:  Závislost vápenato-hlinitanového podílu (C/A) na stupni odsíření oceli s použitím 

syntetické strusky A 

Závislost vápenato-hlinitanového podílu na odsíření oceli při aplikaci syntetické 

strusky B je znázorněna na obr. 27. Z tohoto obrázku je jasné, že počáteční průměrná hodnota 

vápenato-hlinitanového podílu je 2,08 se stupněm odsíření 30,43 %. Nízký stupeň odsíření 

oceli opět vypovídá neúplnému rozpuštění první dávky struskotvorných přísad. Hodnota je 

naměřena před zpracováním oceli na pánvové peci (LF). Nachází se zde extrémní hodnota 

C/A podílu 3,67, která byla způsobena nižším obsahem Al2O3 17,38 hm. % při obsahu CaO 

63,71 hm. % Na obr. 27 je také vidět konečná průměrná hodnota C/A podílu během 

zpracování oceli na pánvové peci (LF) a následně na vakuovací stanici (VD) 2,26 a stupeň 

odsíření oceli 87,62 %, který byl dosažen po úpravě chemického složení jednotlivých složek 

strusky, čímž byly splněny optimální podmínky pro hluboké odsíření oceli. Další extrémní 

hodnota vápenato-hlinitanového podílu během zpracování oceli na pánvové peci (LF) a 

vakuovací stanici (VD) je 3,13 s vysokým stupněm odsíření oceli 67,24 %, přičemž obsah 

Al2O3 činil 19,59 hm. % a obsah CaO 61,33 hm. %. 
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Průměrné počáteční hodnoty vápenato-hlinitanového podílu C/A před zpracováním 

oceli na pánvové peci (LF) tedy činily 2,0 při použití syntetické strusky A a 2,08 při použití 

syntetické strusky B. Dle optimální hodnoty C/A podílu se výše uvedené hodnoty pohybují na 

její spodní hranici, přičemž k jejich vytvoření přispělo přidání první dávky struskotvorných 

přísad, které ovšem nemusely být zcela rozpuštěny. Během zpracování oceli na pánvové peci 

(LF) došlo k úpravě hodnot C/A podílu na 2,53 při aplikaci syntetické strusky A a 2,26 při 

aplikaci syntetické strusky B. Přidáním druhé dávky struskotvorných přísad došlo k úpravě 

chemického složení jednotlivých složek strusky, čímž byly vytvořeny optimální rafinační 

podmínky pro dobrý průběh odsíření oceli. 

 

Obr. 27:  Závislost vápenato-hlinitanového podílu (C/A) na stupni odsíření oceli s použitím 

syntetické strusky B 

 

Posledním hodnoceným parametrem je Mannesmannův index – MM. Optimální 

hodnota tohoto indexu by se měla pohybovat v rozmezí 0,15 až 0,30. [12] 

Obr. 28 vyjadřuje graficky závislost Mannesmannova indexu na odsíření oceli při 

aplikaci syntetické strusky A. Z níže uvedeného obrázku jasně vyplývá, že před zpracováním 

oceli na pánvové peci (LF) je počáteční průměrná hodnota Mannesmannova indexu 0,21. 

Nachází se zde také vysoký stupeň odsíření oceli 69,92 %, který byl způsoben úplným 

rozpuštěním první dávky struskotvorných přísad. Z obr. 28 je patrná extrémní hodnota 

Mannesmannova indexu během zpracování oceli na pánvové peci (LF) a vakuovací stanici 

(VD), a to 0,76 s velmi vysokým stupněm odsíření oceli 95,44 %.  Takto vysoká hodnota byla 
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způsobena vysokým obsahem CaO 54,59 hm. % a nízkým obsahem SiO2 10,16 hm. %. 

Vysoký stupeň odsíření byl způsoben úplným rozpuštěním druhé dávky struskotvorných 

přísad. 

 

Obr. 28:  Závislost Mannesmannova indexu (MM) na stupni odsíření oceli s použitím 

syntetické strusky A 

Na následujícím obr. 29 je vidět závislost Mannesmannova indexu na odsíření oceli 

s použitím syntetické strusky B. Před zpracováním oceli na pánvové peci (LF) je průměrná 

počáteční hodnota Mannesmannova indexu v licí pánvi (LP) 0,27.  Extrémní hodnotou tohoto 

indexu je 0,37 s velmi nízkým stupněm odsíření 13,55 %. Takto nízký stupeň odsíření oceli 

byl způsoben neúplným rozpuštěním první dávky struskotvorných přísad. Přičemž po přidání 

druhé dávky struskotvorných přísad došlo k vzestupu průměrné hodnoty Mannesmannova 

indexu na 0,34 s velmi vysokým stupněm odsíření 87,62 %. Opět se zde nachází extrémní 

hodnota indexu 0,50 se stupněm odsíření 81,15% . Vysoká hodnota Mannesmannova indexu 

byla způsobena velmi nízkým obsahem SiO2 5,11 hm. %, při obsahu CaO 62,16 hm. % a 

obsahu Al2O3 24,40 hm. %. Vysoký stupeň odsíření oceli byl zajištěn úplným rozpuštěním 

struskotvorných přísad a zpracováním oceli na vakuovací stanici (VD). Dalšími extrémními 

konečnými hodnotami Mannesmannova indexu jsou hodnoty (0,30; 0,31; 0,31; 0,37) 

s nízkými stupni odsíření oceli (35,57 %; 31,28 %; 37,56 %; 34,30 %). Hodnoty tohoto 

indexu se pohybují okolo horní hranice optimální hodnoty, ale nízké stupně odsíření vykazují 

jen částečné rozpuštění druhé dávky struskotvorných přísad. 
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Obr. 29:  Závislost Mannesmannova indexu (MM) na stupni odsíření oceli s použitím 

syntetické strusky B 

Z výše uvedených obr. 28 a obr. 29 je vidět, že průměrné počáteční hodnoty 

Mannesmannova indexu pro syntetickou strusku A 0,21 se stupněm odsíření oceli 23,83 % a 

pro syntetickou strusku B 0,27 se stupněm odsíření oceli 30,43 % se přidáním první dávky 

struskotvorných přísad pohybovaly v optimálním rozmezí hodnot MM indexu. Po přidání 

druhé dávky struskotvorných přísad hodnoty MM indexu vzrostly na 0,35 se stupněm odsíření 

oceli 87,35 % při aplikaci syntetické strusky A a na hodnotu 0,34 se stupněm odsíření oceli 

87,62 % při aplikaci syntetické strusky B. Z těchto hodnot je jasné, že se pohybují okolo horní 

hranice optimální hodnoty Mannesmannova indexu.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení odsíření oceli při aplikaci syntetických 

strusek v sekundární metalurgii. Tato práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a 

experimentální. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku sekundární metalurgie, 

základní způsoby mimopecního zpracování oceli a termodynamické a kinetické podmínky 

odsíření oceli pánvovou struskou. Jsou zde hodnoceny základní parametry odsíření oceli, 

mezi které patří: stupeň odsíření oceli, rozdělovací součinitel síry mezi struskou a kovem a 

sulfidická kapacita strusky. Diplomová práce je věnována také charakteristice syntetických 

strusek, jejich způsobu výroby a použití pro jednotlivé technologické procesy. Na konci 

teoretické části je provedena analýza literárních poznatků se zaměřením na odsíření oceli 

syntetickými struskami při aplikaci termodynamického modelu a studium funkcí strusky při 

odsíření oceli v licí pánvi. Shrnutí teoretických i praktických poznatků je provedeno 

v kapitole č. 5.  

Experimentální část je zaměřena na vyhodnocení a porovnání dvou různých typů 

syntetických strusek a jejich vliv na odsíření oceli jakosti 42CrMo4 na zařízeních sekundární 

metalurgie. Během vyhodnocování byly provedeny provozní tavby, u kterých byl zkoumán 

vliv jednotlivých parametrů strusky, jako jsou: bazicita strusky, optická bazicita, obsah lehce 

redukovatelných oxidů, vápenato-hlinitanový podíl a Mannesmannův index na stupeň 

odsíření oceli (ETA S) pro jednotlivé strusky. Tyto provozní tavby byly provedeny v 

podmínkách ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Shrnutí poznatků a 

dosažených výsledků je následující: 

1. Porovnáním celkového stupně odsíření oceli s použitím obou syntetických strusek bylo 

dosaženo obdobně vysokých hodnot tohoto parametru. V případě syntetické strusky A 

90% a v případě syntetické strusky B 87%. Z dosažených hodnot je zřejmé, že oba typy 

syntetických strusek jsou vhodné pro odsíření oceli v podmínkách ocelárny VHM a.s.  

2. Průměrné obsahy síry v oceli s použitím obou typů syntetických strusek jsou téměř 

shodné. Malý rozdíl v průměrném obsahu síry je zaznamenán při aplikaci syntetické 

strusky B, kdy obsah síry v oceli po odpichu z EOP je o 14 ppm nižší a po zpracování na 

pánvové peci (LF) o 19 ppm nižší, než při aplikaci syntetické strusky A, což může být 

zapříčiněno výběrem vsázkových surovin s nižším obsahem síry u syntetické strusky B.  

3. Pokles obsahu síry v oceli při zpracování na vakuovací stanici (VD) je při aplikaci 

syntetické strusky B nižší o 27 ppm než při aplikaci syntetické strusky A. Celkový obsah 
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síry v oceli je s použitím syntetické strusky A o 44 ppm nižší, než u syntetické strusky B 

v důsledku nižšího obsahu síry na počátku zpracování oceli v EOP (347 ppm). Obsah síry 

v oceli na začátku zpracování v EOP byl u syntetické strusky B 355 ppm. 

4. Průměrné počáteční hodnoty bazicity strusky se po přidání první dávky struskotvorných 

přísad byly u syntetické strusky A 5,44 a u syntetické strusky B 7,25. Při těchto 

dosažených hodnotách, lze syntetické strusky označit jako silně zásadité, již na začátku 

zpracování oceli na zařízení sekundární metalurgie. 

5. Hodnota optické bazicity (OB) pro rafinační strusku by měla být minimálně 0,74. 

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že u obou typů syntetických strusek se průměrná 

hodnota optické bazicity pohybovala okolo 0,79, což je hodnota vyšší, než je minimální 

hodnota optické bazicity.  

6. Po ukončení zpracování oceli na vakuovací stanici (VD) se průměrné hodnoty lehce 

redukovatelných oxidů (LRO) pohybovaly v rozmezí 0,60 a 0, 98 hm. %, čímž byl 

zajištěn velmi vysoký stupeň odsíření oceli 87,75 % při aplikaci syntetické strusky A a 

87,62 % při aplikaci syntetické strusky B.  

7. Optimální hodnota vápenato-hlinitanového podílu (C/A) by měla být vyšší než 2,0. 

Průměrné počáteční hodnoty tohoto podílu před zpracováním oceli na pánvové peci (LF) 

činily 2,0 s použitím syntetické strusky A a 2,08 při použití syntetické strusky B. Tyto 

hodnoty se tedy pohybovaly na spodní hranici optimální hodnoty vápenato-hlinitanového 

podílu. Tento fakt mohl být způsoben nedokonalým rozpuštěním první dávky 

struskotvorných přísad. Po přidání druhé dávky struskotvorných přísad vzrostla hodnota 

vápenato-hlinitanového podílu na 2,53 s použitím syntetické strusky A a 2,26 s použitím 

syntetické strusky B, čímž došlo k úpravě chemického složení strusky a vytvoření 

optimálních rafinačních podmínek pro odsíření oceli.  

8. Posledním hodnoceným parametrem strusky byl Mannesmannův index (MM), jehož 

optimální hodnota je 0,15 – 0,30. Průměrné počáteční hodnoty tohoto parametru byly u 

syntetické strusky A 0,21 a u syntetické strusky B 0,27 po přidání první dávky 

struskotvorných přísad. Přidáním druhé dávky struskotvorných přísad hodnoty 

Mannesmannova indexu vzrostly na hodnotu 0,35 u syntetické strusky A a na 0,34 u 

syntetické strusky B. Z hodnot vyplývá, že se pohybovaly nad horní hranicí optimálního 

rozmezí Mannesmannova indexu.  
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