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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá moţnostmi vyuţití chemického ohřevu během 

sekundárního zpracování oceli. Chemický ohřev oceli není vyuţíván tak často, jako ohřev 

elektrickou energii, nicméně je vhodnější pro výrobu některých specifických značek oceli. 

V první kapitole je popsán princip chemického ohřevu oceli v sekundární metalurgii. 

Popisuje jednotlivé části technologických agregátů, které zajišťují tento způsob ohřevu. Druhá 

část je věnována porovnávání mezi chemickým a elektrickým ohřevem oceli. Jsou zde také 

nastíněny některé experimentální metody, které zdůrazňují kladné vlastnosti této technologie. 

Snahou této práce je poukázat na přednosti chemického ohřevu a taky porovnat tuto 

technologii s elektrickým ohřevem oceli v metalurgických závodech.  

Klíčová slova: CAS – OB, RH, IR – UT, chemický ohřev, sekundární metalurgie 

 

ABSTRACT 

This thesis is devoted to possibilities of using chemical heating during secondary 

treatment of steel. Chemical heating is not used as often as electrical heating, but it is more 

suitable for production of any types of steel. 

In the first chapter the principle of chemical rating during secondary treatment of steel 

is described. There are described all partial technological units, that are needed for chemical 

heating. Second chapter focuses on comparison of chemical and electrical heating. There are 

also outlined some experimental methods, that puts accent on positive qualities of this 

technology. 

The aim of this work is to demonstrate the advantages of chemical heating and also 

compare this technology with electric heating in metallurgical plants. 

Key words: CAS – OB, RH, IR – UT, chemical heating, secondary metalurgy  
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Přehled veličin a jednotek 

H entalpie J 

∆H298
0 standardní spalná entalpie kJ.mol

-1
 

U vnitřní energie J 

Q teplo J 

W práce J 

V objem m
3
 

∆H reakční entalpie kJ.mol
-1

 

T teplota K 

C tepelná kapacita J.K
-1

 

G Gibbsová energie kJ.mol
-1

 

S entropie J.K
-1

 

K rovnováţná konstanta 1 

c molární koncentrace mol.l
-1

 

R molární plynová konstanta JK
-1

.m
-3

 

p tlak Pa 

a aktivita 1 

Q průtok plynu m
3
.s

-1
 

L výška objemu kapaliny v modelu m 

R poloměr objemu kapaliny v modelu m 

Qm průtok plynu modelem m
3
.h

-1
 

Qi průtok skutečného plynu m
3
.h

-1
 

g gravitační konstanta 1 

  rychlost ohřevu K.mol
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ÚVOD 

Sekundární metalurgie má důleţitou úlohu. Zajišťuje dosaţení homogenizace teploty a 

chemického sloţení taveniny, zabezpečuje přesnou licí teplotu a vysokou čistotu oceli. Je 

lidskou přirozeností hledat stále nové, účinnější a levnější metody produkce, ať uţ se jedná o 

ocel nebo jiný druh produktů. Tudíţ, k zaopatření co nejkratšího průběhu metalurgických 

pochodů a k poţadavkům na přesnou licí teplotu při lití, je potřeba zvýšit teplotu taveniny 

v pánvi. K získání těchto poţadavků je potřeba ohřev, ohřev elektrickým obloukem nebo 

chemický ohřev. 

V této bakalářské práci se budu věnovat především moţnostmi chemického ohřevu 

během sekundárního zpracování oceli. V první části se věnuji teorii chemického ohřevu, tedy 

základnímu principu chemického ohřevu, entalpii a oxidaci doprovodných prvků v průběhu 

ohřevu. Je zde popsán Ellinghamův diagram. V této kapitole jsou dále představeny jednotlivé 

procesy chemického ohřevu oceli a jejich charakteristika. 

Druhá část se zabývá výhodami a nevýhodami chemického ohřevu na rozdíl od ohřevu 

elektrickým obloukem. Taky jsou zde popsány některé výzkumy a bádání, proč vyuţívat 

právě chemický ohřev taveniny. Je zde popsána rychlost chemického ohřevu. Dále je tady 

uvedena problematika doby homogenizace, jaký vliv má poloha porézní tvárnice a rychlost 

průtoku inertního plynu na dobu homogenizace. Kromě toho je část druhé kapitoly věnována 

rafinační strusce zpracované CAS – OB procesem a její příznivé vlastnosti na bod tání, 

viskozitu a odsíření ocele. 

A v poslední třetí části jsou shrnuty všechny poznatky a aspekty, které byly získány 

díky těmto studiím. Jsou zde zdůrazněny hlavní klady a přínosy chemického ohřevu během 

sekundárního zpracování oceli.  
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1. ZÁKLADY CHEMICKÉHO OHŘEVU OCELI 

V čem spočívá chemický ohřev oceli? Chemický ohřev vyuţívá reakčního tepla, které 

je získáno oxidaci prvků, nejčastěji hliníku a křemíku. Hliník a křemík mají vyšší afinitu ke 

kyslíku, neţ má ţelezo. Oxidací dochází k exotermické reakci a vznikajícími produkty jsou 

určité oxidy, které jsou v oceli nerozpustné, a teplo. 

Na hladinu oceli do prostoru násosky je nasypána exotermická směs na bázi křemíku a 

hliníku. Při následném dmychání kyslíku tryskou na tuto směs dochází k jejímu hoření, 

vývinu tepla a ohřevu celého objemu taveniny (obr. 1) [1]. 

Roztavená ocel se promíchává pomocí probublávání argonu, který je vháněn dnem 

pánve přes porézní tvárnici. Tím se zajišťuje homogenita chemického sloţení a teploty oceli. 

Ve stejné době jsou rozpuštěné nečistoty a plyny vynášeny nahoru a jsou odstraněny [2]. 

 

 

Obr. 1:  Pánvová směs – chemický ohřev [1]. 
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V tabulce 1 jsou uvedeny energetické přínosy získané oxidací jednotlivých prvků 

během reakce s plynným kyslíkem. Tabulka ukazuje, ţe rozpuštěním 0,1 % Al v tavenině a 

reakcí s plynným kyslíkem, poskytuje hrubý nárůst teploty o 34 
0
C. Teplotní ztráty, které jsou 

způsobeny zářením a vedením tepla ţáruvzdornou vyzdívkou pánvové pece, musí být 

odečteny Podobný nárůst teploty, jako v případě hliníku se získá oxidací křemíku. Nicméně, 

vzniklý SiO2 je agresivnější na ţáruvzdorné vyzdívky pánvové pece neţ Al2O3. V případě, ţe 

je tavenina přeoxidovaná, to znamená, ţe je zoxidován veškerý křemík obsaţený v tavenině, 

můţe dojít k závaru taveniny. Z tohoto důvodu je hliník vhodnější jako prvek pro chemický 

ohřev [3]. 

 

Tabulka 1:  Zvýšení teploty oxidací jednotlivých prvků (hrubý nárůst teploty) [3]. 

Prvek Zvýšení teploty foukáním kyslíku [
0
C] 

0,1 % [Al] + 34 

0,1 % [C] + 11 

0,1 % [Cr] + 14 

0,1 % [Fe] + 5 

0,1 % [Mn] + 7 

0,1 % [Si] + 33 
  

 

1.1 Termochemie 

V případě nutnosti popisovat energetický stav oceli před chemickým ohřevem a po 

chemickém ohřevu, například při tvorbě modelu chemického ohřevu, je nutné se zabývat 

termochemickými zákony a entalpii, tedy reakčním teplem, apod. Obor zabývající se 

chemickými reakcemi a termofyzikálními změnami v soustavě, které jsou doprovázeny 

výměnou tepla mezi soustavou a okolní atmosférou, se nazývá termochemie. Mezi základní 

veličiny patří entalpie. 

Entalpie H 

Jednotkou je 1 J. 

Definice: teplo, které odevzdá okolí při izobarickém ději soustavě, se rovná přírůstku 

entalpie soustavy. 

Chemické reakce často probíhají při konstantním tlaku. Tento jev je tak častý, ţe se 

pro ulehčení fyzikálně – chemických výpočtů upravily základní termodynamické vztahy pro 

tento speciální izobarický děj.  
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U endotermického děje je změna při určitém izobarickém ději kladná, to znamená, ţe 

soustava pohltila teplo ze svého okolí (ΔH›0). A naopak, kdyţ je změna při izobarickém ději 

záporná, tudíţ soustava odevzdala teplo do svého okolí, mluvíme o ději exotermickém 

(ΔH‹0). Exotermickou reakcí můţe být například oxidace uhlíku, nebo neutralizace. Typickou 

endotermickou reakci je Boudouardová reakce. 

Entalpie je závislá pouze na termodynamických stavových podmínkách, je to 

termodynamická funkce a při jejím zavedení z první věty termodynamické v diferenciální 

podobě dostáváme: 

dWdQdU           (1) 

dU – přírůstek vnitřní energie soustavy 

dQ – teplo dodané okolím 

dW – vykonaná práce 

Velikost práce soustavy W´ vypočítáme: ,pdVWd  platí pdVdWWW   

Dosadíme do rovnice (1): pdVdQdU        (2) 

 0;0  Vdpdpkonstp VdpdpVdQdU   

Dostáváme tvar: )( VdpdpVdQdU        (3) 

)()( pVddQdUpVdVdppdV   

dHdQpVddUdQ  )(  

pVUHpVddUdH  )(        (4) 

Termodynamické zákony 

První termodynamický zákon (Lavoisierův zákon)  

Reakční teplo dané reakce a reakční teplo téţe reakce probíhající za stejných 

podmínek opačným směrem, je aţ na znaménko stejné [4]. 

ΔH1=-ΔH2           (5) 

Druhý termodynamický zákon (Hessův zákon) 

Reakční teplo závisí pouze na počátečním a konečném stavu soustavy, tudíţ nezávisí 

na počtu stupňů a charakteru produktů a nezáleţí ani na postupu průběhu reakce [4]. 

Výpočet standardní reakční entalpie reakce 

Standardní reakční entalpie 0

TrH  - vycházíme z předpokladu, ţe reagující látky jsou 

pod standardním tlakem 101325 Pa (p
0
) a při konstantní teplotě 298,15 K (T) [4]. 

Tudíţ 0

15,298Hr .  
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Výpočet pomocí standardní slučovací entalpie 

       
i i

reakkisluči
prodislučir HvHvH

.,

0

15,298.,

0

15,298

0

15,298
  1. molJ  (6) 

vi – stechiometrický koeficient látky 

 
.

0

15,298 slučrH  - standardní slučovací entalpie látky při teplotě 298,15 K. Mnoţství 

tepla uvolněného nebo spotřebovaného při vzniku 1 molu sloučeniny ve standardním stavu. 

Slučovací entalpie volných prvků je rovna nule [4]. 

Výpočet pomocí standardních spalných entalpií látek 

       
i i

prodispi
reaktispi HvHvH

.,

0

15,298.,

0

15,298

0

15,298  1. molJ   (7) 

 
isp

H
.,

0

15,298  - standardní spalná entalpie látky při teplotě 298,15 K je rovna teplu, 

které se uvolní při izobarickém spálení 1 molu látky při standardním tlaku a standardní teplotě 

v plynném kyslíku na konečné oxidační produkty. Jak vyplývá z definice, je standardní spalná 

entalpie produktů spalné reakce rovna nule [4]. 

Závislost reakční entalpie na teplotě 

První a druhý termodynamický zákon nám určuje výpočet reakční entalpie při 

standardních podmínkách, tj. pro teplotu 25 
0
C. Reakční entalpii pro jinou teplotu nemůţeme 

určovat podle těchto zákonů, ale je nutno provést přepočet podle Kirchhoffovy rovnice [4]: 


2

1

12

0

,

00

T

T

mprTrTr dTCHH   1. molJ      (8) 

0

,mprC  - rozdíl molárních tepelných kapacit vstupujících a konečných látek. Tepelné 

kapacity závisí na teplotě. 

Gibbsova energie G 

Je to stavová veličina s podmínkou konstantní teploty a konstantního tlaku (izotermně 

– izobarní děj) u uzavřených soustav, která nám udává vratnost nebo nevratnost samovolných 

dějů. Gibbsovu energii vyjadřujeme rovnicí [4]: 

TSHG            (9) 

Při změně platí STHG         (10) 

Chemická reakce při konstantním tlaku a teplotě → ΔG‹0 (průběh reakce probíhá 

samovolně zleva doprava); ΔG=0 (průběh reakce je v rovnováze, reakce probíhají oběma 

směry stejnou rychlostí); ΔG›0 (průběh reakce je nemoţná, probíhá zprava doleva) [4]. 
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Rovnovážná konstanta Kc 

Rovnováţnou konstantu určujeme podílem součinu rovnováţných molárních 

koncentrací produktů a součinem rovnováţných molárních koncentrací reaktantů. 

Rovnováţná konstanta závisí na jen na teplotě [5]. 

dDcCbBaA           (11) 

b

B

a

A

d

D

c

C

c
cc

cc
K




           (12) 

v

pc
RTc

p
KK















0

0

1000
        (13) 

c
0
 – standardní molární koncentrace 

Van´t Hoffova reakční izoterma 

Tato reakční izoterma vyjadřuje vztah mezi rovnováţnou konstantou libovolné reakce 

a její reakční Gibbsovou energií [5]. 

 aKRTG ar
 lnln0         (14) 

b

B

a

A

d

D

c

C

a
aa

aa
K

.

.
           (15) 

b

B

a

A

d

D

c

C

aa

aa
a






.

.
ln          (16) 

 

V případě chemického ohřevu jsou konkrétní entalpie jednotlivých reakcí zobrazené 

v tabulce 2 [6]. 

Tabulku 2 lze vyuţít například k vyhodnocení teplotních ztrát, pro výpočet mnoţství 

materiálů potřebné k ohřevu oceli, pro výpočet nastavení teploty, apod. Kladné hodnoty jsou 

pro endotermické reakce a záporné hodnoty označují reakce exotermické [6]. 
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Tabulka 2:  Entalpie při oxidaci různých prvků [6]. 

Prvek X na 

oxid XnOm 

Ohřev od 

25
0
C do 

1600
0
C + 

rozpustnost 

Cp prvku X 

při 1600
0
C 

Oxidace X při 

1600
0
C při 

rozpouštěném 

kyslíku 

Oxidace X 

při 1600
0
C 

během O2 

plynu při 

25
0
C 

Spotřeba 

O2 

  MJ.kg
-1

 kJ.K
-1

.kg
-1

 MJ.kg
-1

 MJ.kg
-1

 kg m
3
 

C v CO 4,56* aţ 6,0** 2,025 
 -1,93* aţ -

3,37** 

 -9,4* aţ -

10,84** 
1,330 0,930 

C v CO2 4,56* aţ 6,0** 2,025 
 -15,35* aţ -

16,79** 

 -30,35* aţ - 

31,79** 
2,670 1,870 

Al v Al2O3 -0,170 1,175 -22,320 -27,320 0,890 0,620 

Cr v Cr2O3 1,370 0,950 -7,760 -10,360 0,460 0,320 

Fe v "FeO" 

liq 
1,350 0,820 -2,490 -4,100 0,290 0,200 

Fe v Fe2O3 1,350 0,820 -4,060 -6,480 0,430 0,300 

Mn v MnO 1,530 0,835 -5,340 -6,970 0,290 0,200 

P v C2P*** -0,140 0,610 -23,800 -31,050 1,290 0,900 

Si v C2S*** -1,430 0,910 -24,400 -29,350 1,140 0,800 

(*) v tekuté oceli 

(**) v tekutém surovém ţeleze 

(***) podle 3CaO-P2O5 a 2CaO-SiO2 a potřebného CaO při 1600
0
C 

 

 

1.2 Ellinghamův diagram 

Uvolněná Gibbsová energie (∆G) z reakce nám slouţí jako míra termodynamické 

hnací síly reakce. Díky této energii máme moţnost navzájem porovnat oxidovatelnost kovů. 

K tomu nám slouţí Ellinghamův diagram, který je znázorněn na obr. 2 [7]. 

Z grafu na obrázku 2 je patrné, ţe nevýhodou chemického ohřevu oceli je oxidace 

prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, jako je titan, mangan, chrom, ţelezo nebo vanad. Vzniká 

vysoký propal těchto prvků.  

Afinitu prvků ke kyslíku popisuje reakční izoterma. 
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Obr. 2:  Ellinghamův diagram [8]. 
 

 

Pro reakci oxidace zahrnující čisté kovy a oxidy kovů v jejich standardním stavu, tj. 

1;1  MOM aa
 
[7]. 

MOOM 22 2           (17) 

Izotermická rovnováţná konstanta je 

2

1

Op
K  , kde 

2O
p je rovnováţný parciální tlak 

kyslíku, který uvaţujeme 1 atm při standardní teplotě. Standardní změna volné energie je 

vyjádřená rovnici (18) a nazýváme ji potenciál kyslíku [7]. 

2
lnln0

OpRTKRTG         (18) 
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Existují tři hlavní důvody pouţití Ellinghamova diagramu [7]: 

- Určování relativní snadnosti redukce daným oxidem kovu 

- Stanovení parciálního tlaku kyslíku, který je v rovnováze s oxidem kovu při dané 

teplotě 

- Stanovení poměru CO/CO2, který bude schopen redukovat oxid kovu na kov při 

dané teplotě 

Pozice čar vzhledem k daným reakcím na diagramu znázorňuje stabilitu oxidů kovů 

jako funkci teploty. Reakce blíţe k horní části diagramu jsou nejméně stabilní a jejich oxidy 

se snadno redukují. Postupem k dolní části diagramu jsou kovy postupně reaktivnější a jejich 

oxidy mnohem hůře redukovatelné. Určitý kov můţe redukovat oxidy všech kovů, jejichţ 

čáry leţí nad ním [7]. 

Rovnováţný parciální tlak kyslíku: stupnice na pravé straně diagramu „
2O

p “se 

pouţívá ke stanovení přibliţného tlaku kyslíku, kdy bude v rovnováze s určitým kovem a jeho 

oxidem při dané teplotě [7]. 

Čím je hodnota ΔG zápornější (ΔG<<0), tím intenzivněji se kovy oxidují (mají vyšší 

afinitu ke kyslíku). Kdyţ se zaměříme například na teplotu 1600 
0
C, můţeme z Ellinghamova 

diagramu vyčíst tyto skutečnosti. Nejdříve se oxiduje hliník, hodnota ΔG činí 

přibliţně -720 kJ.mol
-1

. Po hliníku následuje křemík, kdy ΔG dosahuje cca -560 kJ.mol
-1

, poté 

následuje mangan s hodnotou ΔG asi -490 kJ.mol
-1

, pak následují chrom a ţelezo. 

1.3 Oxidace 

Zkujňovací oxidační reakce v ocelářských pecích probíhají převáţně v důsledku 

dmýchání plynného kyslíku [1]. 

Kyslík je prvek, který se záměrně přivádí do oceli, aby se odstranily (oxidovaly) 

některé neţádoucí prvky nebo se sníţila jejich koncentrace [9]. 

Během tavení probíhají reakce mezi oxidy FexOy a dalšími prvky obsaţenými 

v základní vsázce současně s foukáním plynného kyslíku. Tedy probíhá částečná nebo úplná 

oxidace některých prvků [10]. 

Není – li dosaţená očekávaná úplná oxidace křemíku a manganu ve fázi tavení, pak se 

dmýchá kyslík při pouţití primárních vlastností strusky [10]. 
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K započetí oxidace prvků v surovém ţeleze můţe dojít aţ v okamţiku, kdy dosaţená 

(skutečná) aktivita kyslíku rozpuštěného v surovém ţeleze je větší neţ jeho rovnováţná 

aktivita vypočítaná z rovnováţné konstanty, teploty surového ţeleza, aktivity prvku 

v surovém ţeleze a aktivity vznikajících oxidů ve struskové fázi [5]. 

   
ROVN

O

SKUT

O aa   

Rovnováţnou aktivitu kyslíku odpovídající obsahu oxidovaného prvku vypočteme ze 

vztahu pro rovnováţnou konstantu oxidační reakce [5] 

     nmOX
n

OX
n

m 1         (19) 

 
 

  n
m

X
n

m

X

n
OXrovn

O

fXK

a
a nm




1

.         (20) 

KX  rovnováţná konstanta reakce 

[X]  obsah prvku v surovém ţeleze [hm%] 

fX  aktivitní součinitel 

a(XmOn)  aktivita vznikajícího oxidu ve strusce 

1.3.1 Oxidace hliníku 

Oxidace hliníku je hlavní reakcí při chemickém ohřevu oceli. Hliník má vysokou 

reakční schopnost s kyslíkem [11]. 

     3222
32 OAlgOAl    2,1683298

0 H  1molkJ    (21) 

1.3.2 Oxidace křemíku 

Z doprovodných prvků se jako první oxiduje křemík aţ na nulovou koncentraci, kdyţ 

struska obsahuje jiţ zásaditý oxid FeO. Tudíţ aktivita je   12
SiOa  [5]. 

     22 SiOOSi     5,952298

0 H  1molkJ    (22) 

1.3.3 Oxidace manganu 

Mangan se oxiduje po křemíku na hodnoty 0,1 aţ 0,2 hm% Mn. Oxiduje se do kyselé 

strusky s vysokým obsahem SiO2. Aktivita zásaditého MnO bude   1MnOa  [5]. 

     MnOOMn  22
1   2,352298

0 H  1molkJ    (23) 
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1.3.4 Oxidace chromu 

     3222
32 OCrOCr    3,1100298

0 H  1molkJ    (24) 

Tato reakce je v oceli nevhodná. Při odstraňování uvedených prvků mohou vzniknout 

určité technologické problémy. Vyšší obsah Cr2O3 ve strusce výrazně ovlivňuje její vlastnosti, 

jako je viskozita a aktivita sloţek, a tím i rychlost a úplnost některých metalurgických reakcí 

jako jsou odfosfoření a odsíření. 

 

Existuje několik metalurgických postupů pracující s vakuovou technologii nebo při 

atmosférickém tlaku s vyuţitím chemického ohřevu. V tabulce 3 jsou uvedeny tyto procesy [3]. 

 

Tabulka 3:  Zařízení pro chemický ohřev [3]. 

Typ metody Označení Způsob dodání kyslíku Další položky procesu 

Vakuovací keson VD-OB 
dmýchání kyslíku horní 

tryskou 

ohřev zrny Al, odsíření 

horní struskou 

Vakuovací komory 

RH-OB 

dvouproudá tryska, 

dmýchání kyslíku do 

taveniny 

ohřev zrny Al, někdy se 

pouţívá k odsíření 

RH-TOB 
horní dmýchání kyslíku 

tryskou 

ohřev zrny Al, někdy se 

pouţívá k odsíření anebo 

jako hořák 

Zpracování v licí 

pánvi 

CAS-OB 
horní dmýchání kyslíku 

tryskou, pomocí zvonu 

ohřev zrny Al, někdy se 

pouţívá k odsíření nebo 

vstřelováním drátu 

HALT 
horní dmýchání kyslíku 

tryskou, pomocí zvonu 

ohřev zrny Al, odsíření 

horní struskou 

IR-UT 

horní dmýchání kyslíku 

tryskou, pomocí cylindrické 

skruţe (velké potrubí) 

ohřev zrny Al 

(pravděpodobně smíchané s 

FeSi), horní míchání lázně 

argonem (bez porézní 

tvárnice) 

REH 
horní dmýchání kyslíku do 

otevřené pánve 

ohřev Al drátem, horní 

míchání lázně argonem (bez 

porézní tvárnice) 
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1.4 CAS-OB proces  

CAS – OB: Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling – Oxygen Blowing. 

Tuto technologii pro ocelárny vyvinula společnost Nippon Steel Corporation [3]. 

Princip CAS-OB postupu je znázorněn na obrázku 3. Zařízení se skládá ze zvonu 

(ţelezobetonová skruţ - snorkel), který je upevněn svorkami. Je zavěšen na svislém 

pohyblivém rameni. Na horní části skruţe se nachází potrubí, které zabezpečuje odsávání 

odprašků a spalin, resp. také umoţňuje průchod trubky pro odběr vzorků pro měření aktivity 

kyslíku a teploty, a také pro přídavek práškové směsi (injektování CaSi, odsiřovací prášek, 

apod.). Skruţ se skládá ze dvou částí. Horní část je chráněna pouze z vnitřní strany 

ţáruvzdorným materiálem, vhodným pro odlévání, zatímco spodní část je chráněna nejen 

z vnitřní strany, ale také z vnější strany ţáruvzdorným materiálem vhodným pro odlévání, 

obvykle na bázi hlinitanů, který je vyztuţen dvěma procenty korozivzdorné oceli. Pro 

přívodní trysky kyslíku a argonu se pouţívá stejný typ ţáruvzdorného materiálu [3]. 

 

 

Obr. 3:  Schéma CAS-OB procesu [2]. 

Po příjezdu pánve je vizuálně zkontrolována funkčnost porézního kamene. V případě, 

ţe je zjištěn problém, pouţívá se kyslíkový hořák. Skruţ je ponořena 200 mm pod hladinu 

oceli [3]. 

Výpočet mnoţství potřebného hliníku pro ohřev je proveden na základě počáteční 

teploty před ohřevem a poţadované konečné teploty po ohřevu. Hliník se přivádí kontinuálně 

do jiţ dezoxidované taveniny souběţně s dmýchaným kyslíkem. Hliník můţe být přiváděn 

v malých dávkách. Je nezbytné řídit průběh oxidace hliníku tak, aby nedošlo k oxidaci hliníku   
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na nulovou hodnotu. Pokud by zmiňovaná situace nastala, kyslík pak reaguje s uhlíkem a 

můţe dojít k poškození horní části zařízení díky vysoké teplotě vzniklé při dospalování 

plynu [3]. 

Konkrétní spotřeby jednotlivých reaktantů v případě pánve o objemu 105 tun oceli 

jsou následné: 

- Spotřeba kyslíku: 0,025 Nm
2
 O2.t

-1
.
0
C 

- Spotřeba hliníku: 0,030 kg.t
-1

. 
0
C 

- Teoretická rychlost ohřevu: 11 
0
C.min

-1
 

- Skutečná rychlost ohřevu: 10 
0
C.min

-1
 

Rozdíl mezi teoretickou a skutečnou rychlostí ohřevu je způsoben ztrátou teploty 

taveniny v pánvi mezi dvěma měřeními [3]. 

V případě potřeby je moţné udrţet taveninu v tekutém stavu po dobu několika hodin. 

Ohřev o 90 
0
C a více, nezpůsobí ţádný problém. Produktem chemického ohřevu je oxid 

hlinitý, který postupným slučováním s oxidem vápenatým vytváří tekutou strusku. 

Doporučuje se, aby se ohřev prováděl v krocích maximálně po 30 
0
C. Tímto se zvyšuje 

ţivotnost pánvové pece [3]. 

Proces CAS-OB slouţí nejen k ohřevu oceli, ale také jako chemické ošetření pánvové 

pece. Výhody jsou [3]: 

- Sníţení odpichové teploty asi o 15 
0
C 

- Úprava reţimu dmýchání kyslíku v konvertoru 

- Rychlá a spolehlivá homogenizace po legování 

- Legování v úzkých tolerancích 

- Sníţené náklady a spotřeba feroslitin 

- Nízký celkový obsah kyslíku po zpracování 

- Menší přerušování ohřevu 

- Úprava teploty tavby na poţadovanou teplotu před odléváním 

Atmosféra nad hladinou pánve se skládá hlavně z argonu. To potvrzuje i velmi nízké 

zvýšení obsahu dusíku během zpracování. Nárůst obsahu dusíku u testovaných taveb byl 

v průměru 30 ppm. Od srpna 1993 do června 1995 bylo zpracováno 24 000 taveb, které patří 

do následujících výrobních skupin [3]: 
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- Nízko a středně uhlíkové oceli dezoxidované hliníkem 

- Vysokopevnostní nízkolegované (HSLA) oceli dezoxidované hliníkem nebo 

kombinací hliníku a křemíku 

- Ocel pro konstrukce a potrubí 

Ocel byla vyráběná v kyslíkovém konvertoru o objemu 105 tun a plynule se odlévala 

do bram, 25 % následných ohřevů se realizují v zařízení CAS-OB podle hlinikotermické 

reakce. Aby se zajistila dostatečná čistota taveniny, promíchává se jemným probubláváním 

argonu nejméně 3 minuty po posledním přídavku příměsí. Prohřátá tavenina se míchá po dobu 

dalších 6 minut [3].  

Pro kaţdou tavbu byly na základě neshodné výroby vypočítány indexy výmětu při 

válcování, coţ znázorňuje obrázek 4. Základem pro srovnání je rok 1992, kdy bylo 

instalováno zařízení CAS-OB. Hodnota indexu výmětu klesá v roce 1993 na začátku provozu 

CAS-OB zpracování. V roce 1994 se sníţí na méně neţ 40 %, kdyţ jsou všechny sledované 

jakosti oceli zpracovány CAS-OB procesem. Neexistuje ţádný náznak o případném 

negativním vlivu popisované technologie na kvalitu vyrobeného polotovaru [3]. 

 

 

Obr. 4:  Ukazatel indexu výmětu válcování výrobku před a po spuštění 

CAS-OB procesu [3]. 
  

0% CAS-OB

40% CAS-OB

100% CAS-OB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1992 1993 1994

In
d

e
x

Rok



16 
 

 

WOJTASOVÁ, K. Možnosti využití chemického ohřevu během sekundárního zpracování 

oceli. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

1.5 HALT – proces 

Heating Advanced Ladle Treatment 

Základ HALT procesu je podobný jako u CAS-OB, schéma HALT procesu je k vidění 

na obrázku 5. Ale uspořádání HALT jednotky je sloţitější, např. k dispozici jsou zařízení 

jako přepáţka pro přísun strusky pro odsíření. Metalurgický postup a výsledky jsou podobné. 

Model ohřevu vypočítává poţadované mnoţství hliníku a kyslíku. Je třeba následujících 

informací: hmotnost kovu, cílová teplota, obsah rozpuštěného kyslíku, cílový hliník, mnoţství 

vápna, které chceme přidat a očekávaná teplotní ztráta pánve. Teplota taveniny se měří 

minutu před a dvě minuty po dmýchání kyslíku. Během foukání kyslíku, vedle hliníku, se 

oxidují i některé další prvky, jako jsou uhlík, křemík, mangan, chrom a titan. Je. Celková 

doba zpracování, včetně homogenizace a odlévání, je 25 minut. Pro 200 tunovou licí pánev se 

dmýchá 50 Nm
3
 O2 za minutu a 500 Nl Ar za minutu. Průtok argonu před a po ukončení doby 

ohřevu činí 300 Nl.min
-1

 [3]. 

 

 

Obr. 5:  Uspořádání HALT jednotky [3]. 
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Tavby s více neţ 0,35 % uhlíku se ohřívají v reţimu zvýšené kontroly teploty 

odsávaných plynů nad lázní a měření koncentrace oxidu uhelnatého za účelem zabránění 

uhlíkového varu, případně přehřívání horní části zařízení [3]. 

Kvalita výsledného polotovaru byla zkoumána kontrolou po válcování za studena a 

vyhodnocením indexu výmětu. Na počátku bylo zjištěno, ţe tavby znovu ohřívané v zařízení 

HALT měly horší výsledky, neţ z konvenčního zařízení pánvové metalurgie. Zdá se to 

překvapující, protoţe v konečném výsledku byla spotřeba hliníku sníţená na 0,4 kg.t
-1

. 

Pozornost byla zaměřena na reoxidační pochody. Pouţily se dva různé způsoby [3]: 

- Po přídavku hliníku byla nálevka zvednuta a struska byla redukována za 

intenzivního míchání argonu po dobu dvou minut. 

- Na hladinu strusky bylo přidáno vápno, čímţ vznikla struska s vysokou schopností 

vázat oxid hlinitý. 

Výsledek studie je znázorněn na obrázku 6. Nejniţší index výmětu byl získán tím, ţe 

se změnilo chemické sloţení strusky přísadou vápna. Struska s niţší viskozitou zachytává 

vzniklé nekovové vměstky oxidu hlinitého a sniţuje riziko dezoxidace [3]. 

 

 

Obr. 6:  Porovnání indexu výmětu při válcování za studena před a po aplikaci HALT 

procesu, při různých optimalizačních krocích [3]. 
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1.6 IR-UT proces 

Injection Refining UP – Temperature 

IR-UT proces byl vyvinut firmou Sumitomo v Japonsku. Schéma procesu IR – UT je 

moţno si prohlédnout na obrázku 7. Části jednotky jsou jednoduché a mohou být snadno 

přizpůsobeny ke stávajícím jednotkám (stanicím) ohřívacích pánvových pecí. Místo porézní 

tvárnice se pro míchání pouţívá tryska. Je potřeba pečlivě sledovat, aby proud argonu 

nevycházel mimo snorkel [3]. 

 

 

Obr. 7:  Schéma IR-UT procesu [3]. 

 

Ohřev se provádí plynule pomocí dmýchání kyslíku horní tryskou s reakcí hliníku. Pro 

ohřev je moţnost pouţití FeSi. Rychlost ohřívání je o něco niţší neţ při CAS-OB nebo při 

HALT zpracování [3]. 
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1.7 REHeating proces 

Bethlehem Steel, USA vyvinul metodu ohřívání oceli, která byla nazvána Reactive 

Element Heating – REHeating, znázorněno na obrázku 8. Díky pouţití stávajících pracovních 

stanic pánvových pecí, potřebuje pro výstavbu (instalaci) ohřívacího zařízení velmi nízké 

náklady. Kyslík je do taveniny foukán tryskou. K ohřevu je pouţit hliníkový drát. Rychlost 

ohřevu je 10 
0
F (5,6 

0
C) za minutu. Uvádí se, ţe kvalita uspokojila poţadavky zákazníků [3]. 

 

 

Obr. 8:  Schéma REHeating procesu [3]. 
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2. ROZBOR SOUDOBÝCH LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

Z OBLASTI CHEMICKÉHO OHŘEVU OCELI A 

SROVNÁNÍ S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM 

 

2.1 Srovnání mezi chemickým ohřevem a ohřevem elektrickým  

Srovnání mezi elektrickými a chemickými procesy ohřevu jsou uvedeny v tabulce 4 

s ohledem na typické údaje [3]. 

Tabulka 4:  Srovnání typických topných údajů [3]. 

  Chemický ohřev Elektrický ohřev 

Proces 
dmychání kyslíku do atmosféry 

(CAS-OB) 
pánvová pec (LF) 

pánev 0,3 m 0,5 m 

vyzdívka ţádné zvláštní poţadavky v úrovni strusky MgO-C brikety 

horní část 

pánve 
ţádné zvláštní poţadavky 

v úrovni strusky musí být čisté těsně 

těsnící cihly 

spotřeba tepla 
0,025 Nm

3
 O2.t

-1
. 

0
C 0,5 kW.t

-1
. 

0
C 

0,030 Nm
3
 O2.t

-1
. 

0
C 0,01 kg elektrody.kWh

-1
 

rychlost 8 aţ 15 
0
C.min

-1 
3 aţ 5 

0
C.min

-1 

objem strusky zvýšený konstantní 

legování ţádný rozdíl ţádný rozdíl 

odsíření Vyuţití prášku, foukání  kvalitní struska 
 

 

Výhodami pánvových pecí (LF) jsou [12]: 

- Umoţňují sníţit odpichovou teplotu oceli. 

- Zvyšují výrobnost pece převedením rafinačního údobí primárního agregátu na 

pánvovou pec. 

- Sniţují opotřebení vyzdívky pece. 

- Umoţňují synchronizovat pecní agregát se ZPO. 

- Mají intenzivní rafinační účinek – intenzivní hluboké odsíření. 

- Struska má stejnou nebo vyšší teplotu neţ ocel v pánvové peci (méně viskózní 

struska, lepší odsíření oceli). 
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- Zajišťují přesné licí teploty pro ZPO v rozsahu ± 2,5 aţ 5 
0
C. 

Nevýhodou oproti chemickému ohřevu je pomalejší rychlost ohřevu, potřeba speciální 

vyzdívky na úrovni strusky, větší rozměry pánve, atd. (viz tabulka 4). 

Výhoda chemického ohřevu spočívá především ve zvýšení teploty během poměrně 

krátké doby v důsledku probíhajících exotermických reakcí plynného kyslíku s hliníkem, 

respektive s křemíkem [11]. Nekladou se speciální poţadavky na vyzdívky pece, pouţívají se 

pánve menších rozměrů (viz tabulka 4). 

Nevýhodou chemického ohřevu je následný přechod oxidů do strusky a tím se změní 

chemické sloţení strusky, která ovlivňuje rafinační účinky a termofyzikální vlastnosti [11]. 

Další velkou nevýhodou chemického ohřevu jsou velké teplotní ztráty během ohřevu.  

 

2.2 Výběr exotermické směsi  

Jako jednotlivé reaktanty pro chemický ohřev oceli se pouţívají granulovaný hliník 

nebo ferosilicium. Volba exotermické směsi můţe být někdy omezena podmínkami ocelárny, 

jako je například suroviny k dispozici, materiálové náklady, poţadavky zákazníků a potřebná 

rychlost ohřevu [13].  

V případě potřeby automatizovaného provozu, můţe být jako příměs pro chemický 

ohřev oceli pouţit jen hliník, nebo jen křemík (ve formě Fe – Si), nebo kombinace obou. 

Rychlost ohřevu je závislá na zvoleném materiálu [13].  

Na obrázku 9 jsou zaznamenány výsledky aplikace v provozu za pouţití všech tří 

variant příměsi (tedy pouţití samotného hliníku, nebo samotného Fe – Si, nebo 

kombinace) [13]. 

V případě aplikace hliníku, je nárůst teploty ohřevu cca 7 
0
C.min

-1
 a více a při pouţití 

Fe – Si je nárůst teploty ohřevu přibliţně 4 
0
C.min

-1
 a více. Pomocí kombinované metody, 

v poměru 50 % hliníku a 50 % Fe – Si, rychlost ohřívání činí zhruba 5,5 
0
C.min

-1
 [13]. 

  



22 
 

 

WOJTASOVÁ, K. Možnosti využití chemického ohřevu během sekundárního zpracování 

oceli. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

 

Obr. 9:  Vliv pouţití křemíku nebo hliníku pro ohřev na rychlost nárůstu teploty [13]. 

 

2.3 Rychlost ohřevu při aplikaci procesu CAS - OB 

Jedním z hlavních cílů procesu CAS – OB je regulace teploty před kontinuálním litím. 

Autoři článku [14] se zabývali rychlostí zvýšení teploty během chemického ohřevu oceli. 

Rychlost ohřevu je obvykle omezena přibliţně na 10 aţ 15 K.min
-1

 v důsledku moţného 

rizika poškození pánve [14]. 

Obrázek 10 představuje rychlost ohřevu, kdy se přidá hliník jako exotermická směs 

na povrch lázně [14]. 

Z obrázku je patrné, ţe rychlost reakce při současném foukání kyslíku rychle dosáhne 

svého maxima. Potom se udrţuje konstantní úroveň okolo 10 aţ 12 K.min
-1

 [14]. 

Při přerušení dodávky hliníku, začíná prudké ochlazování. Bez přidání hliníku je 

dosaţeno chladnutí rychlosti 1,2 aţ 1,5 K.min
-1

 [14]. 
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Obr. 10:  Rychlost ohřevu [14]. 

 

Autoři článku [14] dále zkoumali vliv reakcí na energetickou bilanci během 

chemického ohřevu oceli, kterou znázornili na obrázku 11 a mnoţství tepelných ztrát v 

podmínkách CAS – OB procesu ohřevu oceli. Aby bylo moţné regulovat teplotu, jsou tyto 

znalosti důleţité [14]. 

 

 

Obr. 11:  Reakce a spotřeby zdroje energie [14]. 
 

  



24 
 

 

WOJTASOVÁ, K. Možnosti využití chemického ohřevu během sekundárního zpracování 

oceli. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Jako první je z obrázku 11 patrné, ţe se v prvních sekundách nic moc neděje. Během 

této doby se ocel ochladí asi o 1,3 K.min
-1

. Při zahájení injektáţe hliníku se jak hliník, tak i 

ţelezo oxidují [14]. 

Kdyţ se vytvoří FeO, hliník je jím okamţitě oxidován. Energie se přenáší na ocel, ale 

značné mnoţství tepla se ztrácí vstřebáním do vyzdívky pánve a zvonu. Část energie je 

převedena do strusky a další ztráty reakčního tepla se připisují konvekci a záření. Jakmile se 

zastaví přísun hliníku a foukání kyslíku, teplo akumulované ve strusce se vstřebává do 

oceli [14]. 

Nakonec se autoři článku [14] ještě věnovali vyuţití energie a spotřebě kyslíku. Na 

obrázku 12 je zobrazená tepelná účinnost procesu CAS – OB. Pohybuje se mezi 30 aţ 40 %. 

60 aţ 70 % chemické tepelné energie je nevyuţito [14]. 

 

 

Obr. 12:  Tepelná účinnost a teplotní ztráty [14]. 
 

 

Aby se minimalizovaly tyto ztráty, musí být silnější vrstva izolace a povrch strusky by 

měl být pokryt izolovaným víkem, kdykoli je to moţné. A samozřejmě, období samovolného 

chlazení, by se mělo zkrátit na minimum. Z praxe je známo, ţe rychlost chladnutí okolní 

atmosférou je 1,5 aţ 2 K.min
-1

. Čím delší je doba setrvání oceli v pánvi, tím vyšší jsou 

teplotní ztráty [14].  
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Termíny pouţité v obrázku 12: 

- „Loss“ – „ztráta“ - zářením skrz horní povrch strusky. 

- „Steel“ – „ocel“ - teplo vyuţité k ohřevu oceli. 

- „Ladle“and „Bell“ – „pánev a zvon“ - teplo přenesené do pánve a zvonu. 

- „Gas“ – „plyn“ - potřebná energie pro ohřev O2 a Ar. 

„Melting“ – „tavení“ - teplo potřebné k roztavení Al. 

 

2.4 Vliv polohy tvárnice pro injektáž inertního plynu na dobu 

homogenizace 

Aby bylo moţno získat nejvhodnější polohu porézní tvárnice pro injektáţ inertního 

plynu pro minimalizaci doby homogenizace, tvůrci článku [15] sestavili fyzikální model. Pro 

simulaci 300 tunové pánve byl pouţit model s geometrickou podobností u průtoku v měřítku 

0,22:1 (obr. 13). Při fyzikálním modelování autoři pouţili vodu [15]. 

 

 

Obr. 13:  Schéma fyzikálního modelu [15]. 

 

Pro fyzikální podobnost modelu a prototypu byl fyzikální model modifikován na 

základě Froudova kritéria vyuţívaného pro proudění (25) [15].  



26 
 

 

WOJTASOVÁ, K. Možnosti využití chemického ohřevu během sekundárního zpracování 

oceli. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

 





















gL

RLQ
Fr

2

1

2

1

3

2

         (25) 

Kde: 

Q   průtok plynu 

g   gravitační konstanta 

L a R   výška a poloměr objemu kapaliny 

Podle rovnice (25) byl získán vztah pro výpočet rychlosti průtoku inertního plynu 

v modelu, jak je uvedeno v rovnici (26) [15]. 

im QQ .0118,0          (26) 

Kde: 

Qm   rychlost průtoku plynu modelem 

Qi   rychlost průtoku skutečného inertního plynu 

 

V článku [15] autoři prezentovali fyzikálním modelováním celkem 14 experimentů se 

dvěma rychlostmi průtoků inertního plynu, tudíţ rychlost průtoku inertního plynu 0,35 

a 0,49 m
3.

h
-1

. Skruţ byla ponořena pod hladinu lázně do hloubky 50 mm. Experimentální 

výsledky jsou představeny na obrázku 14 [15]. 

 

 

Obr. 14:  Pozice probublávání plynu. (a) rychlost 0,35 m
3
.h

-1
, (b) rychlost 0,49 m

3
.h

-1
 [15]. 
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Standardní doba homogenizace u obou rychlostí průtoků inertního plynu se příliš 

nelišily. Výsledky studií ukazují, ţe doba homogenizace se sníţila, následně se zvyšovala se 

stupňující se vzdálenosti porézní tvárnice od středu dna pánve. Nejlepší výslednou dobou 

homogenizace průtokem inertního plynu je pozice tvárnice v poloze 0,3r, coţ je vidět na 

obrázku 14a [15]. 

Avšak na obrázku 14b jde vidět, ţe při vyšší rychlosti průtoku inertního plynu jsou 

data doby homogenizace kolísavé. Můţe to být způsobeno nestabilním polem proudění při 

vyšší rychlosti průtoku inertního plynu. Tudíţ je rychlost průtoku inertního plynu důleţitá pro 

sníţení doby homogenizace ocelové lázně [15]. 

Doba homogenizace se sníţila, ale jestliţe se zvyšuje rychlost proudění inertního 

plynu, současně se zvyšuje doba homogenizace. Rychlost průtoku inertního plynu by neměla 

být vyšší neţ 0,49 m
3
.h

-1
 [15]. 

 

2.5 Rafinace pomocí CAS – OB struskou 

Článek [1] se zabývá vyuţitím CAS – OB rafinované strusky. Úprava sloţení oceli 

v pánvi pomocí probublávajícího inertního plynu a rafinační strusky (CAS – OB) je účinná. 

CAS – OB metoda, která byla původně vyvinutá pro homogenizaci chemického sloţení a 

teploty roztavených ocelí před kontinuálním litím, se nyní pouţívá pro úpravu sloţení, řízení 

teploty, odstranění nekovových vměstků a odplynění [2]. 

V hutním závodě Shanghai No. 1 Iron and Steel Corp, Baosteel Group je proces 

rafinace CAS – OB účinný při výrobě nízkolegovaných a uhlíkových ocelí. Průmyslový 

rafinační cyklus trvá asi 35 minut a teplota je 1590 aţ 1610 
0
C. Výtěţnost legujících prvků je 

vyšší neţ u jiných metod sekundární rafinace oceli [2]. 

Kdyţ je pánev dopravena k rafinaci, 300 aţ 400 kg strusky přeteklé z konvertoru se 

smísí s dezoxidačními produkty. Vzniklá struska se během ohřevu zahušťuje produkty ohřevu 

a nalepuje se na kyslíkovou trysku. S rostoucí hmotností trysky a působením tepla dochází ke 

sniţování ţivotnosti trysky [2]. 

Jak sníţit nebo dokonce odstranit mnoţství nalepené strusky na rafinačním zařízení? 

Obecně se provádí řada studií fyzikálně – chemických vlastnosti CAS – OB rafinační strusky. 

Tento problém však nebyl pořádně vyřešen, protoţe mechanismus lepení strusky na 

kyslíkovou trysku je velmi sloţitý [2]. 
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Proto se autoři v článku [2] věnovali experimentům úpravy strusky s přidáváním B2O3 

– CaO a CaF2 – CaO jako modifikátorů. Tyto modifikátory měly za úkol sníţit teplotu tání a 

viskozitu strusky, a tím sníţit nebo dokonce zabránit nalepení strusky na kyslíkovou trysku. 

Ve snaze sníţit nebo dokonce odstranit nalepování strusky na kyslíkovou trysku byla 

zkoumána viskozita, bod tání a odsiřovací schopnost strusky upravené CAS-OB procesem [2]. 

Vliv modifikátorů na teplotu tavení rafinační strusky pro CAS – OB proces 

Teplota tání strusky byla měřená pomocí měřiče teploty (model SJY – 1700, Čína). 

Nejdříve za normálních výrobních podmínek byla odebrána část strusky pomocí vzorkovacího 

naběrače, jakmile byl CAS – OB rafinační proces ukončen. Po náleţité úpravě vzorku 

(promíchání, drcení) byl přidán modifikátor B2O3 – CaO (1:1) nebo modifikátor CaF2 – CaO 

(1:1) [2]. 

Nakonec byl vzorek vloţen do testovací válcové nádoby velikosti 2x3 mm. Teplota 

vzorku byla měřená Pt – PtRd termočlánkem. Správnost regulace teploty byla ± 2 
0
C. 

Počáteční teplota vzorku strusky se sníţila na polovinu a je definována jako teplota tání 

vzorku [2]. 

Příměs modifikátorů B2O3 – CaO a CaF2 – CaO má vliv na teplotu tání strusky, coţ 

nám znázorňuje obrázek 15 [2]. 

 

 

Obr. 15:  Vliv modifikátorů na teplotu tání CAS – OB rafinovanou strusku [2] 
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Na obrázku 15 je vidět, jak modifikátory B2O3 – CaO a CaF2-CaO výrazně sniţují 

teplotu tání. B2O3 má vyšší vliv na tavení strusky neţ má modifikátor CaF2 – CaO. Teplota 

tání modifikované strusky je 1439 
0
C, zatímco s příměsí 20 hm% CaF2 – CaO nebo 10 hm% 

B2O3 – CaO můţe být teplota tání sníţená přibliţně na 1330 
0
C. Tato teplota je niţší neţ 

teplota po ukončení CAS – OB procesu s kyslíkovou tryskou. Proto, kdyţ se tryska zvedá, 

struska je ještě v roztaveném stavu a nalepování strusky na trysku se sníţí [2]. 

Nízká teplota tání B2O3, coţ je asi 450 
0
C, je příznivá pro sloučeniny s vysokým 

bodem tání obsaţené ve strusce, jako je CaO a Al2O3, tedy pomocí modifikátoru B2O3 se sníţí 

teplota tání celé struktury. Současně se B2O3 smí kombinovat s různými oxidy strusky, 

například jako je eutektikum MgO.B2O3 (teplota tavení je 988 
0
C), CaO.B2O3 (teplota tavení 

je 1100 
0
C), apod. [2]. 

Protoţe teploty tání těchto eutektik jsou nízké, jsou výhodné pro sníţení teploty tání 

strusky. Také CaF2 se můţe kombinovat s CaO a s Al2O3 (CaO.CaF2, teplota tavení je 

1360 
0
C; CaF2.Al2O3, teplota tavení je 1415 

0
C) a sníţí se teplota tavení celého systému. 

Protoţe teploty tavení eutektik obsahující B2O3 jsou niţší neţ eutektika obsahující CaF2, proto 

je účinek CaO – B2O3 na sníţení teploty tavení vyšší neţ účinek CaO – CaF2 [2]. 

Vliv modifikátorů na viskozitu CAS – OB rafinované strusky 

Viskozita se měřila viskozimetrem (model RTW – 08, Čína). Vzorek byl opět odebrán 

po ukončení CAS – OB rafinačního procesu. Do vzorku byly přidány směsi 0 %, 5 %, 10 %, 

15 % a 20 % CaO – CaF2 (1:1), vzniklo tedy pět vzorků strusky. 120 g z kaţdého vzorku bylo 

vloţeno do grafitového kelímku o rozměrech 40x90 mm. Grafitový kelímek byl vloţen do 

pece řízené počítačem. Struska se úplně roztavila po cca 20 minutách při stále konstantní 

teplotě. Za kontinuálního měření viskozity strusky, byla teplota v peci sniţována rychlostí 

10 
0
C za minutu [2]. 

Analogické experimenty byly realizovány také na bázi CaO – B2O3. 

Obrázek 16 zobrazuje viskozitu nezměněné strusky CAS – OB rafinace a viskozitu 

modifikované strusky s více neţ 10 hm % B2O3 – CaO a CaF2 – CaO při různých teplotách. 
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Obr. 16:  Vliv modifikátorů na viskozitu CAS – OB rafinované strusky [2]. 

 

Na obrázku 16 můţeme vidět, ţe viskozita nezměněné CAS – OB rafinované strusky 

je velmi vysoká, cca 6,5 Pa při teplotě 1500 
0
C. I kdyţ na strusku působí teplota vyšší neţ 

1500 
0
C, viskozita zůstává vysoká, proto je vysoká viskozita CAS – OB rafinované strusky 

jedním z hlavních důvodů nalepování strusky na kyslíkovou trysku. Důvodem vysoké 

viskozity této strusky je vysoký obsah Al2O3. Kov, který má být zpracován CAS-OB rafinací, 

byl dezoxidován hliníkem a byl zahříván hlinikotermickou reakcí [2]. 

Na obrázku 16 můţeme také vidět, ţe jak B2O3 – CaO, tak i CaF2 – CaO mají 

pozoruhodný vliv na viskozitu CAS – OB rafinované strusky. Při teplotě 1500 
0
C se viskozita 

modifikované strusky se sloţkou B2O3 – CaO nebo se sloţkou CaF2 – CaO nacházejí v 2 Pa. 

Kromě toho, kdyţ je teplota niţší neţ 1470 
0
C, má menší vliv CaF2 – CaO na viskozitu 

strusky neţ má účinek B2O3 – CaO [2]. 

Vliv modifikátorů na odsíření CAS – OB rafinovanou struskou 

Studie na odsíření byly provedeny v reţimu MoSi2 pece. Oba vzorky, kovu a strusky, 

byly odebrány po dokončení CAS – OB procesu. Počáteční sloţení kovu bylo analyzováno 

pomocí spektrálního analyzátoru (model GS – 1000, Německo). Do kaţdého vzorku byl 

přidán modifikátor v mnoţství 10 % (B2O3 – CaO nebo CaF2 – CaO) [2]. 
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Modifikované vzorky byly vloţeny do kelímku z korundu. Vzorky se roztavily při 

teplotě 1600 
0
C po 30 minutách. Poté byly předány k analýze konečného sloţení vzorku [2]. 

Obrázek 17 zobrazuje průběh změny obsahů síry v oceli. Na obrázku můţeme vidět, 

ţe obsah síry ve strusce byl dále sniţován, coţ znamená, ţe odsiřovací schopnost strusky je 

intenzivnější s přídavkem modifikátorů [2]. 

 

 

Obr. 17:  Vliv modifikátorů na odsíření rafinační struskou při procesu CAS – OB [2]. 

 

Je třeba poznamenat, ţe konečný obsah síry [S]final se liší od počátečního obsahu síry 

[S]initial v kovu. Zvláště, kdyţ počáteční obsah síry je také vysoký. To znamená, ţe odsiřovací 

schopnost modifikované strusky je stále velmi omezená. Chceme-li vytvořit ocel s velmi 

nízkým obsahem síry, kov musí být hluboce odsířen před CAS – OB procesem. Rozsáhlé 

odsíření je obtíţné pouze u modifikované CAS – OB rafinované strusky [2]. 

Důvodem příměsi modifikátorů do strusky pro zlepšení odsiřovacích schopností jsou 

vyloţeny podle rovnice (27) [2]: 

   OSSO   22          (27) 

Modifikátor B2O3 – CaO nebo CaF2 – CaO ve strusce má lepší účinek na aktivitu O
2-

, 

činnost S
2-

 se sniţuje a urychluje se průběh reakce (27). Zároveň zajišťuje lepší viskozitu 

strusky modifikátor CaO-CaF2 (obr. 16), tudíţ podmínky reakcí na rozhraní struska – kov, se 

zlepšují. Důsledkem je zvyšující se odsiřovací schopnost strusky [2]. 
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3. SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ A ZÁKLADNÍCH 

ASPEKTŮ CHEMICKÉHO OHŘEVU 

Na závěr této práce bych ráda poukázala na výhody a nevýhody chemického ohřevu 

během sekundárního zpracování oceli. Největší předností chemického ohřevu oceli je rychlost 

nárůstu teploty získané exotermickou reakcí hliníku s plynným kyslíkem. Zatímco velkou 

nevýhodou je velké mnoţství nevyuţitého tepla, tedy velké ztráty tepla. 

Rychlost ohřevu závisí na výběru exotermické směsi. Pouţitím granulovaného hliníku 

je rychlost ohřevu přibliţně 7 
0
C.min

-1
, pouţitím ferosilicia rychlost ohřevu dosáhne cca 

4 
0
C.min

-1
 a v případě kombinace, 50 % hliníku a 50 % ferosilicia, se rychlost ohřevu 

pohybuje okolo 5,5 
0
C. min

-1
 [13]. 

U sledovaných studií článku [14] je předpokládaná rychlost ohřevu 8 aţ 12 K.min
-1

, 

minimálně v porovnání s ~ 10 K.min
-1

. Energetická účinnost procesu je do značné míry 

ovlivněná pozdějším začátkem ohřevu. Vyuţití chemické tepelné energie se pohybuje mezi 

30 aţ 40 %, tudíţ ztráta tohoto tepla činí 60 aţ 70 %. Z toho plyne, ţe ztrátu chemické tepelné 

energie můţeme minimalizovat silnější vrstvou izolace, pouţitím izolovaným víkem na 

povrchu strusky a zkrácením doby setrvání ocele v pánvi [14]. 

Několik faktorů ovlivňující metalurgické schopnosti CAS – OB procesu byly 

studovány fyzikálním modelováním a následující průmyslové zkoušky byly provedeny a 

shrnuty. Doba homogenizace inertním plynem se sníţila, poté se zvyšovala se zvýšením 

vzdálenosti porézní tvárnice od středu dna pánve, výsledek poukazoval na nejlepší pozici 

tvárnice v poloze 0,3r. Zatímco zvyšováním rychlosti průtoku inertního plynu se doba 

homogenizace zvýšila, optimální rychlost průtoku inertního plynu podle experimentů autorů 

v článku [15] nemá být vyšší neţ 0,49 m
3
.h

-1
 [15]. 

Obsah oxidu hlinitého v CAS – OB rafinované strusce je vysoký, coţ vede k vysoké 

teplotě tání a viskozitě strusky. To je hlavním důvodem nalepování strusky na trysku pro 

dmýchání kyslíku. Modifikátory B2O3 – CaO (1:1) a CaF2 – CaO (1:1) jsou účinné pro sníţení 

teploty tání a viskozity strusky. Úpravou strusky přídavkem 10 hm% B2O3 – CaO nebo 

20 hm% CaF2 – CaO můţeme sníţit teplotu tání o více neţ 100 
0
C a viskozitu. Při teplotě 

1500 
0
C se viskozita strusky nemění a nachází se zhruba v 6,5 Pa, zatímco s 10 hm% 

CaO-CaF2 nebo s 10 hm% CaO – B2O3 můţeme sníţit viskozitu strusky o ± 2 Pa. Oba 

modifikátory (B2O3 – CaO a CaF2 – CaO) mohou zvýšit odsiřovací schopnost strusky. Obsah 

síry v kovu můţe být dále sníţen modifikovanou struskou [2]. 
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