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Úvod 

Předkládaný souhrn disertační práce obsahuje poznatky z oblasti výroby oceli s vysokými 

požadavky  na její mikročistotu.   

Plnění přísných požadavků zákazníků na chemické složení je dlouhodobě samozřejmostí 

pro každého výrobce oceli. Někteří zákazníci jsou si vědomi faktu rozdílnosti mechanických 

vlastností při stejném chemickém složení různých taveb. Tento rozdíl je dán zejména segregačními 

vlivy, homogenitou, ale v neposlední míře mikročistotou oceli. 

Z hlediska mikročistoty oceli a koncových zákazníků má každé odvětví zpracovávající ocel 

odlišné požadavky a pohled na hodnocení mikročistoty. Ocelárny, které dokážou řízeně vést 

technologii výroby a odlévání taveb s dosažením požadovaných hodnot mikročistoty mají výhodu 

oproti konkurenci. Dokážou šetřit vynaložené prostředky pro zajištění požadované čistoty, ale 

také jsou schopny být konkurence schopnými. Řízená technologie výroby současně umožňuje 

eliminovat rizika nedodržení mikročistoty, reklamací, ale i zarůstání ponorných výlevek s možností 

zvýšení sekvenčnosti odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání. 

 Disertační práce se zaměřuje na možnosti řízené modifikace hlinitanových vměstků u ocelí 

s definovanými požadavky na mikročistotu oceli. Řešení vychází z poznatků při výrobě oceli 

v podmínkách kyslíkové konvertorové ocelárny TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Práce obsahuje 

podrobný literární rozbor, stanovení cílů disertační práce, hodnocení experimentů řízené 

modifikace vměstků při rozdílných technologiích výroby, komentář závislostí mezi sledovanými 

parametry a hodnocení dosažených výsledků v disertační práci.  

Předkládaný souhrn disertační práce pouze stručně shrnuje nejdůležitější teoretické informace 

z disertační práce a nastiňuje experimentální procedury aplikované během vlastního výzkumu, jehož 

výsledky jsou v samotném závěru souhrnu shrnuty. 
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1 Analýza literárních poznatků k řešené problematice 

1.1 Vznik vměstků během výroby oceli 

U výroby uklidněných typů ocelí je během odpichu oceli z konvertoru do licí pánve 

prováděna srážecí dezoxidace oceli pomocí feroslitin. Výsledkem srážecí dezoxidace je na jedné 

straně nízký obsah kyslíku a na druhé straně vnik nekovových oxidických vměsků, které z větší 

části přecházejí do strusky.  Nejčastěji je prováděna dezoxidace hliníkem nebo v kombinaci uhlíku 

a feroslitin na bázi křemíku (FeSi, MnSi). 

Produktem dezoxidace hliníkem je Al2O3, který se může vylučovat ve formě drobných 

krystalků, které se shlukují a nepříznivě působí na odlévatelnost a vlastnosti oceli (tvařitelnost, 

obrobitelnost, pevnost…). 

1.2 Možnosti odstranění vměstků 

V průmyslově vyráběné oceli se vměstky v oceli vždy vyskytují ve větší či menší míře. Nelze 

je zcela odstranit, ale lze pouze snížit jejich množství, velikost, popřípadě změnit tvar.  

Nekovové vměstky jsou vynášeny z tekuté oceli tlakem oceli směrem k mezifázovému 

rozhraní struska – kov, kde jsou zachycovány a následně struskou absorbovány. Pro zajištění 

vyplouvání vměstků je důležitý laminární tok taveniny směrem k hladině a záporná hodnota 

Gibbsovy energie při procesu absorpce vměstku struskou.  

Dalším důležitým faktorem je flotace vměstků, která spočívá v přilnutí vměstku k povrchu 

bubliny dmýchaného inertního plynu a jejich následném vyplutí do strusky. Pevnost spojení 

vměstku s bublinou lze popsat pomocí adhezní práce, která je nutná k odtržení vměstku a bubliny 

[19]. 

Povrchové napětí oceli je maximální, jestliže má ocel minimální obsah povrchově aktivních 

látek především [S] a [O]. Uhlík a fosfor snižují také povrchové napětí, ale podstatně méně než 

kyslík a síra. Povrchově neaktivní látky povrchové napětí zvyšují nebo je nemění [Mn, Cr, Ni, V, 

Mo, Ti, Cu, Si]  [27].  Význam plochy spojení vměstku roste, jestliže se velikost bubliny blíží 

velikosti vměstku – to znamená, že pro odstranění malých mikronových vměstků je důležitý 

bublinkový režim dmýchání inertního plynu tzv. čeření oceli [19]. 

Velikost bublinek (pro odstranění vměstků větších než 50 m čeřením) by měla být 
v rozmezí 0,5 – 2 mm [28].  

Numerické výpočty ukazují, že po 10 min čeření je odstraněno přibližně 90% vměstků (z 

původního stavu). Limitujícím parametrem doby čeření je teplota oceli a doba dodání oceli dle 

požadavků následujícího procesu - většinou zařízení plynulého odlévání 33. 

Další možností snížení negativního vlivu hlinitanových vměstků je jejich modifikace. 

1.3 Modifikace vměstků pomocí přísad na bázi Ca 

Modifikace vměstků pomocí přísad na bázi Ca by měla být prováděna za účelem převedení 

ostrohranných vměstků Al2O3 a komplexních vměstků např. Al2O3·MgO na požadovaný globulární 
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tvar tekutého vměstku 12CaO·7Al2O3  také označován jako C12A7. Požadovaný typ vměstků C12A7 

vychází z fázového diagramu CaO-Al2O3 (obr. 1), kdy vměstky C12A7 mají nejnižší teplotu tavení 

oproti jiným fázím.  

 

Obr. 1: Fázový diagram CaO-Al2O3 [21] 

Během přidávání Ca pomocí plněných profilů (např. ve formě CaSi) se dosahuje vysoké 

rychlosti dezoxidace. V první fázi dochází shlukování částic CaO a Al2O3 ve větší vměstky a snáze 

vyplouvají z roztavené oceli. Vápník se ihned po přidání do ocelové taveniny začne odpařovat a 

vznikající páry procházející taveninou reagují s kyslíkem a sírou. 

Dezoxidace vápníkem je zpravidla doprovázena bouřlivou reakcí „varem oceli“ způsobený 

plynným vápníkem, který se nestačil rozpustit v oceli (obalení vrstvou dezoxidačních zplodin 

zabraňující styk vápníku s taveninou). Z tohoto důvodu je většinou výtěžek vápníku nízký. 

Vznik tekutých C12A7 je vysvětlován následujícím způsobem [52] 

1) Vápník v oceli reaguje s vměstky v systému CaOAl2O3. Výsledkem produktu je vměstek 

s reakční plochou na povrchu  

2) Jestliže je množství přidaného Ca v tekuté oceli vyšší, než difúzní poměr složení uvnitř 

vměstku, pak vyšší koncentrace Ca v oceli reaguje s povrchovým rozhraním vměstku, 

dokud je obsah Ca dostačující. Vytvořený povrch vměstku může být dále modifikován 

dalším CaO nebo menším množstvím Al2O3. 

3) Výsledkem je rozdílný gradient obsahu CaO a Al2O3 v obálce vměstku. Obsah CaO je 

vyšší na vnější části, zatímco obsah Al2O3 je vyšší ve vnitřní části obálky. 

4) Mezi fázemi CaO a Al2O3 probíhá vzájemná difuze. 

Vzniklá obálka vměstku může být pevná, protože je tvořena vysokým obsahem CaO. 

Dle literatury se občas setkáme s doporučením poměru Ca/Al. Pro zajištění dobré 

odlévatelnosti se uvádí poměr obsahů Ca/Al  min. 0,07, pod tuto hodnotu by poměr neměl 

klesnout [4]. Autoři doporučují zajistit rozmezí 0,08-0,12. Tento poměr závislosti pouze dvou 

prvků je v současné době již nedostatečný, protože nebere v úvahu vliv dalších faktorů ovlivňující 

skutečnou tekutost oceli. 
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1.3.1 Vliv obsahu kyslíku, síry a teploty  

Řada autorů [15], [20], [22], [23] popisují oblasti tzv. „tekutých oken“ v závislosti na 

obsahu Ca, Al, S, O a teplotě. 

Vměstky typu CaS vznikají, jestliže je dostatečný obsah Ca a S. Vápník má vyšší afinitu ke 

kyslíku než k síře. Po přidání Ca do oceli se na počátku tvoří více či méně výrazných přeměn 

hlinitanů na komplexy hlinitovápenatých vměstků.  Vše probíhá až do začátku tvorby CaS 

vměstků. Při metalurgických teplotách je CaS v pevné fázi a výsledkem jsou nežádoucí nánosy na 

stěnách ponorných výlevek v průběhu odlévání, obdobně jak hlinitanové vměstky.  Na obr. 2 je 

znázorněna přeměna hlinitanových vměstků na hlinitovápenaté vměstky a jejich převod na 

tekutou formu. Vznik pevných CaS vměstků se děje v pozdější fázi. Ohraničená oblast, ve které se 

nacházejí tekuté vměstky v roztavené fázi a nepřecházejí na pevné CaS je považována za optimální 

tzv. „tekuté okno“ pro zpracování vápníkem.  Dosažením tohoto okna je cílem modifikace 

hlinitanových vměstků vápníkem [40]. 

Zobrazení oblasti tekutých oxidů C12A7 a oblasti vměstků CaS lze i pomocí ternárního 

diagramu CaO-Al2O3-S (obr. 3). 

 

Obr. 2: Vliv přidávání Ca na změnu                                  Obr. 3: Oblasti tekutých vměstků 

chemického složení vměstků [40]      v ternární diagram CaO-Al2O3-S [23] 

Předpoklady vzniku problémových vměstků určující oblast s dobrou a špatnou 

odlévatelností pro ocel o daném chemickém složení a dané teplotě jsou v závislosti  

na obsahu kyslíku a vápníku. Pro daný obsah kyslíku bude příliš nízká hodnota Ca vytvářet vměstky 

typu CA6, CA2 a v případě vysokého Ca pak sulfidické vměstky typu CaS [15]. 

Výzkumem byl zjištěn vztah mezi poměrem celkového Ca a celkového kyslíku.  

Pro zjednodušení byl celkový kyslík vyjádřen hlinitanovými vměstky Al2O3celk. Poměr Cacelk/Al2O3celk 

v oceli má vliv na odlévatelnost i zvýšenou erozi licí keramiky. Vhodný rozsah poměru Cacelk/Alcelk, 

u kterého nedochází k zatahování výlevek a k otavování, je 0,4-0,6 což odpovídá složení vměstků 

CA-C3A5  /65-75% Al2O3 a 35-25% CaO/ (obr. 4). Je-li poměr Cacelk/Al2O3celk vysoký dochází k erozi 

licí keramiky. Efektivní je v těchto případech snížit obsah Cacelk jako prevenci vůči otavování. 

Doporučený optimální poměr modifikace vměstků je 70% tekutých a 30% tuhých vměstků [51]. 
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Obr. 4: Vliv chemického složení vměstků na odlévatelnost 

             (hliníkem uklidněná ocel s nízkým obsahem C) [51] 

1.3.2 Modifikace spinelů MgAl2O4 

V průběhu odpichu oceli z konvertoru jsou přidávány různé druhy přísad (feroslitiny, Al, 

struskotvorné přísady), které kromě požadovaných prvků obsahují i řadu příměsí včetně Mg. 

Hořčík reaguje s vměstky Al2O3 za vzniku spinelu MgAl2O4, někdy uváděn jako MgOAl2O3. 

Typický obsah Mg u hliníkem uklidněné oceli (Al 0,010-0,040%) se pohybuje v rozmezí  

1 – 3 ppm. V případě vyšších obsahů Mg ve vměstcích (> 10% MgO) se utvářejí tuhé vměstky 

spinely MgAl2O4. Tento obsah MgO ve vměstcích vede k velkým problémům s odlévatelností a 

zatahováním ponorných výlevek nekovovými vměstky. Přítomnost obsahu Mg zmenšuje oblast 

tekutého okna. 

Po přidání Ca obsah Mg ve vměstcích rapidně klesá a začínají se znovu vyskytovat MgO 

vměstky v oceli. Zvýšené množství MgO bylo pozorováno ihned po přidání Ca, zatímco fáze CaS 

přetrvávala [32]. 

Na obr. 5 je znázorněn model vývoje vměstku s nezreagovanou středovou částí  MgO-

Al2O3. První modifikace Ca je znázorněna na okraji MgO-Al2O3. Difuzi se obsah Ca snižuje z vnější 

části k vnitřní. Z důvodu omezené kinetiky difuze by měl být obsah CaO ve středové části nižší u 

větších vměstků. Tím se vysvětluje, že obsah CaO v neporušeném komplexním vměstku je nižší 

než v malých vměstcích. U nízkého obsahu CaO (na okraji vměstku) může dojít ke změně z CaO-

MgO-Al2O3 nebo CaO-Al2O3 na fázi s nižším bodem tavení než ocel. 

 
Obr. 5: Model vývoje vměstku s nezreagovaným středem MgO-Al2O3 59 
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1.3.3 Vznik CaS vměstků 

Rozpustnost vápníku v tekuté oceli je velice nízká, literární zdroje uvádějí cca 1 ppm [32]. 

Lze tedy usuzovat, že většina vápníku po zpracování je vázána na nekovové vměstky.  

V přítomností vyššího obsahu S je mechanismus modifikace vměstků odlišný. Ihned po 

přídání Ca vzniká vlivem nukleace v tekuté oceli CaS rychleji než spinelové vměstky. Vzniklé 

vměstky CaS se spojují s hlinitany, ale nemodifikují je na globulární tvar.  Kombinace spinelu a 

CaS se vyskytuje zcela zřídka.  

Utváření CaS-Al2O3 vměstků po přísadě Ca lze rozdělit na dvě fáze 55.  

V první fázi reaguje rozpuštěný Ca s Al2O3, S a O, kde výsledkem je vytvoření CaO-Al2O3-

CaS vměstku v oceli.  

Ve druhé fázi reaguje CaO s rozpuštěnou sírou v oceli. Rozsah zpětné reakce této fáze 

určuje množství rozpouštěného kyslíku, obsah S v oceli a množství vzniklých CaO-Al2O3-CaS.  

- vznik vměstku CaS-Al2O3, při vysokém obsahu celkového kyslíku a nízkém obsahu S,   

- vměstky CaO-Al2O3-CaS jsou měněny na vměstky CaS-Al2O3 s nízkým obsahem celkového 

kyslíku a vysokým obsahem S.  

Vysoký poměr aktivit S/O  usnadňuje vznik sulfidů, zatímco vysoký obsah kyslíku usnadňuje 

vznik oxidických vměstků, bez ohledu od doby přidání Ca. 

1.4 Možnosti stanovení mikročistoty tekuté oceli 

Dle článku [5] autorů Lifeng a Brain existuje řada rozdílných metod pro stanovení 

mikročistoty oceli. Žádná z metod není schopna zajistit všechny hodnocené parametry 

(morfologie vměstků, chemické složení, velikost a rozmístění). Nejlepším řešením je kombinace 

více metod najednou, které jsou schopny určit čistotu oceli a zajistit objektivnost stanovení 

mikročistoty.   

Dle způsobu stanovení mikročistoty je možné rozdělit metody na přímé a nepřímé. 

Přímými metodami lze určit mikročistotu a charakter vměstků, ale nepřímými pouze určitou 

úroveň čistoty oceli.  

Použití přímých metod pro hodnocení vměstků k řízené modifikaci hlinitanů lze využívat 

v omezené míře. Limitujícím faktorem je doba přípravy vzorku, popřípadě velikost zkoumaného 

vzorku.  Pořízení on-line metod je velmi nákladné a většinou jsou tyto metody ve vývoji.  

Použití nepřímých metod pro hodnocení mikročistoty je velmi nepřesné [5].  Při nepřímé metodě 

můžeme využit tyto informace: celkový obsah kyslíku v oceli (Ocelk), nárůst obsahu N, ubytek 

rozpuštěného Al, obsah (FeO) ve strusce, charakter odlévání (např. zatahování ponorných 

výlevek). 

Pro zajištění podmínek k řízené modifikaci vměstků v průběhu zpracování  

na sekundární metalurgii je vhodné využít kombinaci přímých a nepřímých metod.  
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V disertační práci je použita přímá metoda OES-PDA – Optická Emisní Spektrometrie 

s pulsním rozlišovacím analyzátorem. Tato metoda je schopná určovat vměstky ve vzorcích 

odebraných z tekuté oceli.  

 

Stanovení mikročistoty oceli pomocí OES - PDA  

Pro detekci vměstků pomocí optických emisních spektrometrů OES - PDA – (Optical 

Emission Spectrometry with Pulse Discrimination Analysis) se používají metody Spark-DAT (Spark 

Data Acquisition & Treatment) od firmy ARL a GISS (Gate Digital Source) od firmy OBLF. 

Principem obou metod je schopnost získat a zaznamenat koncentrační hodnoty prvků 

během prováděné analýzy. V průběhu jedné analýzy je zaznamenáno 2000-3000 samostatných 

pulzů (jiskrových výbojů), které jsou detekovány dle vlnových délek prvků. Algoritmy programů 

umožňují transformovat získané intenzity pulzů na koncentrace prvků.  

Výsledkem je tzv. Index čistoty neuvádí velikost ani rozměr a tvar vměstků, pouze 

vyjadřuje koncentraci, která byla během analýzy detekována. Porovnáváním indexu čistoty 

různých taveb lze určit, která tavba bude mít lepší mikročistotu. 

Někteří uživatelé OES-PDA GISS metody zavedli  faktor (množstevní počet prvků 

nalezených ve vměstku), kde hodnota je násobená koncentrací stanoveného prvku 36. 

Při analýze vápenatých vměstků je uvažována hypotéza, kdy Ca nemůže existovat jako 

prvek rozpuštěny v oceli. Ve skutečnosti je metodami PDA analyzováno o 10% méně Ca, než je 

očekáváno. Příčinou je velká hustota drobných vměstků pod detekci stanovení 36. 

V součastnosti PDA analýza není schopna stanovit vměstky menší než 1,5 m zdůvodů 

rozpoznatelnosti přístroje, úrovně šumu pozadí (kovové matrice) a statistickým efektem 36. 

1.5 Souhrn literárních poznatků 

V rámci první části disertační práce byla provedena analýza dostupných literárních 

poznatků z hlediska vzniku nekovových vměstků zejména hlinitanových (Al2O3 a spinelů MgAl2O4). 

Cílem bylo shrnout dostupné literární údaje, které je možné využít pro výrobu oceli s vyššími 

požadavky na mikročistotu, se zaměřením na snížení výskytu těchto vměstků, popřípadě 

minimalizace škodlivosti v průběhu odlévání a snížení negativního vlivu v samotném výrobku.  Na 

základě prezentovaných informací lze souhrnně uvést následující: 

1. V průmyslově vyráběné oceli se vměstky vždy vyskytují ve větší či menší míře. Nelze je 

zcela odstranit, ale lze snížit jejich množství, velikost, popřípadě změnit tvar. 

2. Morfologie hlinitanů nezávisí jen na aktivitě kyslíku a Al, ale také na jejich relativním 

obsahu během reakce prvků.  

3. V průběhu odpichu oceli z konvertoru jsou přidávány různé druhy přísad (feroslitiny, Al, 

struskotvorné přísady), přičemž vzniká velké množství pevných vměstků Al2O3. Větší 

množství přidaného Al během odpichu má příznivý efekt proti zatahování výlevek při 

odlévání. Naopak větší množství přidaného Al po odpichu během sekundární metalurgie 

má negativní vliv na odlévatelnost. Legování Al při nízké úrovni saturace kyslíku v lázni má 
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za následek vznik malých fasetově uspořádaných hlinitanů, které jsou špatně 

odstranitelné. Tyto malé vměstky mají tendenci se usazovat na stěnách ponorných výlevek 

a špičkách zátkových mechanismů a zhoršovat odlévatelnost oceli. 

4. Pro odstranění nekovových vměstků je výhodné použít flotaci vměstků („čeření“) pomocí 

dmýchání inertního plynu. Vměstky jsou vynášeny z tekuté oceli směrem k mezifázovému 

rozhraní struska – kov jsou zachyceny a následně absorbovány struskou. Podmínkou 

přilnutí vměstku k povrchu bubliny je nízký obsah kyslíku a síry v oceli. Z teoretického 

hlediska je pro odstranění 80% vměstků velikosti > než 100 m nutná doba čeření min. 6 

min., pro odstranění vměstků o velikosti > 50 m je nutné prodloužit dobu čeření na min. 

12 min. 

5. Pro zajištění nízkého obsahu kyslíku v kovu je důležitá optimalizace chemického složení 

strusky, zejména zajištění nízkého obsahu (FeO) a (MnO) v rozmezí 1-2 %. Tímto složením 

lze dosáhnout úrovně kyslíku kolem 10 ppm. 

6. Významný vliv na mikročistotu oceli má vakuování, kde dochází k intenzivnímu 

promíchávání lázně za sníženého podtlaku. Prodloužením doby vakuování lze dosáhnout 

nižší hustoty vměstků. Zajímavá je i možnost modifikace vměstků před samotným 

vakuováním, kdy lze využití efektu odpařování Ca z modifikovaných vměstků.  

7. Modifikaci vměstků lze použít pro zlepšení odlévatelnosti, mechanických hodnot nebo 

záměrného vytvoření sulfidických vměstků pro zlepšení obrobitelnosti materiálu. 

Nejčastěji se používají přísady na bázi Ca, popřípadě Ce, La, Te, Se. Princip spočívá ve 

využití vyšší afinity prvků ke kyslíku nebo síře než u ostatních prvků rozpuštěných v oceli.  

8. Cílem modifikace tuhých hlinitanových a spinelových vměstků je převedení tvaru 

z ostrohranné formy na globulární tekutý vměstek typu 12CaO7Al2O3, který se neusazuje 

na licí keramice. Vzniklé vměstky se dle poměru CaO/Al2O3 vyskytují v různých fázích a 

mohou být jak v tekuté tak v tuhé formě v závislosti na teplotě oceli. Tekuté vměstky se 

shlukují a mají tendenci vyplouvat z oceli. 

9. Modifikace pomocí Ca má i negativní vlivy. Zvýšení hustoty vměsků, vytvoření vměstků CaS 

s teplotu tání 2600 °C, nebo otavování licí keramiky. Nejoptimálnější forma modifikace 

hlinitanových vměstků je zajištění vzniku CaOAl2O3 a 3CaO5Al2O3. Při těchto fázích je 

zajištěn vhodný poměr celkového vápníku k celkovému kyslíku 0,4 - 0,6 a nedochází 

k otavování licí keramiky ani zanášení nekovovými vměstky. 

10. Oblast vzniku tekutých hlinitanových vměstků tzv. „tekutých oken“ závisí na obsahu Al, O, 

S, Ca, Mg a teplotě v oceli. Byly uvedeny kritické podmínky modifikace Ca, při kterých 

vznikají tekuté nebo naopak tuhé hlinitany, popřípadě CaS vměstky. 

11. Po přidání Ca do oceli se vlivem nukleace vytvářejí sulfidické vměstky CaS. Vzniklé CaS se 

spojí s hlinitany, spinely a jsou modifikovány pouze částečně. Modifikace spinelů MgAl2O4 

probíhá rychleji než modifikace Al2O3. Přítomnost spinelu snižuje teplotu likvidu vměstků. 

Po nalegování Ca obsah MgO ve zmodifikovaných vměstcích klesá. Při úspěšné modifikaci 

vměstků dochází k poklesu aktivity kyslíku aO v oceli. Během transformace hlinitanových 

vměstků vápníkem se budou menší vměstky modifikovat rychleji než velké vměstky. 
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12. Pro zjištění úrovně čistoty tekuté oceli je vhodné použít kombinaci přímých a nepřímých 

metod stanovení čistoty oceli. 

13. Nebyl prokázán vliv ponorných vzorkovačů s kovovou čepičkou oproti vzorkovačům 

s profukem Ar na kvalitu stanovení vměstků. U vzorkovačů s čepičkou byla větší 

mikropórezita vzorku, což neovlivňovalo samotné stanovení úrovně čistoty oceli ve vzorku.  

14. Současné optické emisní spektrometry (OES) umožňují využívat softwarové programy 

(např. Spark-Dat, GISS) pro vyhodnocení intenzity elektronového výboje při zasažení 

nekovového vměstku. Výsledkem je bezrozměrné číslo charakterizující úroveň čistoty 

oceli.  

15. Pro stanovení mikročistoty oceli pomocí on-line metod ze vzorku odebraného z tekuté 

oceli se doporučuje provést 4 - 5 měření a následně použít medián z naměřených výsledků. 

Důvodem je nerovnoměrné rozložení vměstků v kovové matrici.   

Předložené literární poznatky ukazují možnosti řízení a ovlivnění mikročistoty oceli  

od odpichu z pecního agregátu přes využití možnosti mimopecního zpracování. Pomocí 

dostupných metod lze určitým způsobem získat ucelené informace o vývoji a stavu čistoty tekuté 

oceli během její přípravy. Tato práce se nezabývá možností ovlivnění čistoty oceli v průběhu 

odlévání. 

 

 

2 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je, na základě studia literárních zdrojů a komplexní analýzy 

provozních taveb, navrhnout optimální postup výroby s řízenou modifikací nekovových vměstků 

pro dosažení definované mikročistoty oceli u vybraných jakostí oceli.  

Experimentální část byla provedena v podmínkách ocelárny TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. Práce se zaměřuje na značky oceli uklidněné hliníkem s obsahem Al větším než 

0,010%. Hodnocení mikročistoty bylo prováděno na vzorcích odebraných z tekuté oceli a následně 

stanovena na optickém emisním spektrometru metodikou GISS a elektronovém mikroskopu. Na 

základě získaných údajů měly být stanoveny doporučené parametry pro zajištění požadované 

úrovně mikročistoty oceli dle vyráběného sortimentu značek ocelí.  

 zpracování a vyhodnocení výsledků zahrnujících: 

o určení vzájemných vztahů mezi výsledky analýz metodou GISS, ternárními diagramy a 

mikročistotou oceli v hotovém výrobku a obsahem kyslíku v oceli 

o definování optimální technologie řízené modifikace vměstků pomocí přísady CaSi, na 

základě výsledků analýz a dalších sledovaných parametrů 

o porovnání rozdílných technologií údobí přidávání CaSi 

Získané poznatky budou využity k definování potřebných parametrů pro zajištění 

požadavků zákazníků s ohledem na mikročistotu oceli.  
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3 Experimentální část disertační práce 

Experimentální část je zaměřena na možnosti on-line hodnocení mikročistoty oceli 

v průběhu mimopecního zpracování a doporučení následných postupů, k zajištění požadované 

mikročistoty. Sběr dat a hodnocení bylo provedeno na tavbách vyrobených na konvertorové 

ocelárně v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a. s.  

Hodnocení mikročistoty probíhalo u taveb uklidněných hliníkem, zaměřené na tyto značky 

oceli: 

 cementační oceli  - (18CrNiMo7-6, 18NiCrMo5), 

 oceli k zušlechtění (42CrMo4). 

Pro hodnocení byly použity údaje: chemické složení oceli včetně celkového obsahu kyslíku, 

chemické složení strusky, úroveň čistoty oceli získáná pomocí GISS analýzy, ternární diagramy 

Al2O3-CaO-MgO, Ca-Al-S stanovené na automatickém rastrovacím elektronovém mikroskopu 

Hitachi 3500N, mikročistota oceli dle normy ASTM E45 

Na základě naměřených dat byly provedeny statistické rozbory k určení vzájemných vztahů 

mezi regresory a regresandy.  

Všechny tavby byly odlévány na blokovém zařízení plynulého odlévání (ZPO1) do 

kruhových formátů 410 a 525 mm. 

3.1 Výroba cementačních ocelí 

U značky cementační značky 18CrNiMo7-6 bylo detailně hodnoceno 16 taveb a  

u značky 18NiCrMo5 bylo hodnoceno 8 taveb. Průměrné chemické složení uvedeno v tabulkách  

1 a 2. Celkem bylo odebráno 120 vzorků z tekuté oceli pomocí jednotloušťkových ponorných 

vzorkovačů (typ Lollipop). Metodikou GISS bylo provedeno hodnocení mikročistoty u 500 analýz.  

Tab. 1: Průměrné chemické složení (%) taveb značky 18CrNiMo7-6  

18CrNiMo7-6 C Mn Si P S Cr Ni Al Mo Ca 
H 

(ppm) 
Ocelkový  N 

průměr 0,17 0,60 0,28 0,013 0,005 1,69 1,51 0,026 0,31 0,0006 0,96 0,0013 0,0105 

 

Tab. 2: Průměrné chemické složení (%) taveb značky 18NiCrMo5  

18NiCrMo5 C Mn Si P S Cr Ni Al Mo Ca 
H 

(ppm) 
Ocelkový  N 

průměr 0,19 0,82 0,31 0,016 0,024 0,94 1,33 0,026 0,21 0,0011 1,31 0,0010 0,0072 

 

Výsledky GISS analýz 

- alfa index vměstků Al2O3 - dochází ke snížení Al2O3 vměstků v průběhu ohřevu  

na pánvové peci a dále v průběhu vakuování 

- alfa index MgO vměstků a spinelů MgAl2O4  

 - k nárůstu těchto vměstků dochází během ohřevu a zpracování oceli na pánvové  

    peci 
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- po modifikaci pomocí přísady CaSi dochází k snížení výskytu velkých a středně  

   velkých vměstků MgO 

- k výraznému snížení dochází po procesu vakuování 

- zvýšení obsahu MgO bylo pozorováno i u chemického složení strusky (obsah MgO ve 

strusce se zvýšil z průměrné hodnoty 6,01% (na argonovací stanici) na hodnotu  7,54% po 

zpracování na pánvové peci (LF). 

- beta faktor koncentrace vměstků Al2O3MgOCaO analyzuje zmíněný komplex vměstků 

jako součet všech typů Al2O3, MgO a CaO vměstků 

Ternární diagramy Al2O3-CaO-MgO   

- po ohřevu na pánvové peci se ve sledovaných vzorcích nacházely vměstky Al2O3, MgO a 

spinely MgAl2O4 

- po aplikaci modifikační přísady (CaSi) došlo k částečné transformaci tuhých hlinitanových 

vměstků na tekuté vměstky typu C12A7 

- během vakuování a následném čeření oceli se snížil výskyt všech vměstků velikosti  

> 1 m  

- výskyt nových vměstků, většinou na bázi MgO byl pozorován na vzorcích odebraných 

během odlévání 

 

Hodnocení mikročistoty dle ASTM E45 

Zhoršená mikročistota byla zjištěna u taveb A1 až A3, kde je zvýšený výskyt tenkých 

globulitických vměstků. U tavby B6 je vyšší obsah sulfidických jemných a hrubých vměstků. Tato 

tavba byla vyráběna s řízeným obsahem síry (obsah 0,025%), což vysvětluje přítomnost 

sulfidických vměstků. U všech taveb kromě A4 se vyskytovaly tenké nebo hrubé hlinitanové 

vměstky.  

Celkový obsah kyslíku 

 Celkový obsah kyslíku má významný vliv  na beta faktor koncentrace vměstků typu 

Al2O3MgOCaO (koeficient korelace  - 66,29%) viz obr. 6.  

Pokud budeme u hliníkem uklidněných taveb předpokládat přítomnost oxidických vměstků 

pouze typu  Al2O3, MgO a spinelových vměstků, pak celkový obsah kyslíku v oceli by měly tvořit 

tyto oxidy, jejich vzájemná kombinace popřípadě modifikace vměstků pomocí Ca. 

Obsah Mg v oceli 

Při vyšším obsahu Mg v oceli byla vyšší hustota vměstků a vyšší poměr Ca/Al. Tahle 

závislost by naznačovala, že vyšší obsah Mg v oceli bude mít za následek větší podíl vměstků na 

bázi Mg (např. MgO vměstků, spinelu MgAl2O4, nebo modifikovaných komplexních vměstků 

Al2O3MgOCaO). 
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Obr. 6: Vliv celkového obsahu kyslíku na beta faktor  koncentrace vměstků Al2O3MgOCaO  
  

Četnost vměstků 

Vliv obsahu Mg v oceli byl prokázán u nejmenších vměstků 1 - 3  m, kde se zvyšujícím se 

obsahem Mg  v oceli se zvyšoval i počet vměstků naopak u větších vměstků velikosti 3-5  m tento 

vliv nebyl potvrzen. Z těchto výsledků vyplývá, jestliže se v oceli vyskytují MgO vměstky, tak se 

jedná převážně o drobné mikrovměstky velikosti do 3 m. Větší vměstky budou mít tendenci 

tvořit spinely MgAl2O4.  

Provedeno hodnocení vlivu počtu vměstků velikosti 3 - 5 m na alfa index vměstků 

Al2O3MgOCaO a beta faktor koncentrace Al2O3MgOCaO. Čím větší četnost vměstků velikosti  

3 - 5 m tím je větší hodnota alfa indexu a beta faktoru sledovaných vměstků. 

Rozdíl mezi celkovým a kovovým obsahem hliníku vypovídá o úrovni mikročistoty 

z hlediska přítomnosti hlinitanových vměstků. Čím je větší rozdíl mezi Al(celk) a Al(kov) tím vyšší je 

beta faktor koncentrace Al2O3MgOCaO.   

3.2 Výroba oceli k zušlechtění 

Pro hodnocení bylo vybráno 66 taveb značky 42CrMo4. Průměrné chemické složení 

sledovaných taveb je uvedeno v tabulce 3. 

Tab. 3: Průměrné chemické složení (%) taveb značky 42CrMo4  

42CrMo4 C Mn Si P S Cr Ni Al Mo Ca 
H 

(ppm) 
Ocelkový  N 

průměr 0,43 0,81 0,28 0,015 0,007 1,12 0,13 0,027 0,22 0,0009 1,34 0,0010 0,0048 

U sledovaných taveb byly zkoumány závislosti mezi způsobem přidávání modifikační 

přísady (CaSi). Z odebraných vzorků chemického složení byly stanoveny hodnoty úrovně 

mikročistoty dle metodiky GISS. U hodnocených taveb bylo odebráno 376 vzorků. Na každém 
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vzorku byly provedeny min. 4 analýzy (celkem 1504 měření). Výsledné hodnoty mikročistot (GISS 

analýzy) byly vypočteny pomocí mediánu.  

Celkový obsah kyslíku 

Obdobně jak u cementačních ocelí byl prokázán vliv celkového obsahu kyslíku v oceli (Leco 

analýza) na beta faktor koncentrace vměstků Al2O3MgOCaO a hustotou vměstků  

(z ternárního diagramu Al2O3-CaO-MgO). 

Byly porovnány vztahy mezi počtem vměstků podle jejich velikosti a hustotou vměstků 

(počet/cm2) z ternárních diagramů Al2O3-CaO-MgO. Potvrdily se výsledky z předchozí analýzy 

cementačních ocelí. Hustota vměstků byla závislá (větší hodnota korelačního koeficinetu R2) u 

nejmenších vměstků 2 - 5 m. Naopak u větších vměstků velikosti 6 - 8 m byla hodnota 

korelačních koeficientů minimální. Na základě srovnání lze usoudit, že se na měřených vzorcích 

vyskytovala velká četnost drobných vměstků. 

Hodnocení mikročistoty dle ASTM E45  

Stanovení mikročistoty dle normy ASTM E45 bylo prováděno na protvářených vzorcích 

odebraných náhodně z překovaných nebo válcovaných tyčí. Z naměřených dat bylo provedeno 

hodnocení vlivů: hustoty vměstků (z ternárního diagramu Al2O3-CaO-MgO), velikosti vměstků, alfa 

indexu vměstkovitosti, beta faktoru koncentrace vměstků Al2O3MgOCaO na mikročistotu dle 

ASTM E45.  

Souhrn výsledků 

 globulitické vměstky jemné 

- beta faktor koncentrace vměstků Al2O3MgOCaO vykazuje větší korelační koeficient oproti 

hustotě vměstků z ternárního diagramu 

- četnost vměstků velikosti  2 - 5 m má vliv na jemné globulitické vměstky  

  globulitické vměstky hrubé  

- vliv četnosti vměstků velikosti 6 - 8 m na hrubé globulitické vměstky  

- mezi ostatní sledovaný parametry se nepodařilo nalézt statisticky významnou korelaci 

Nepodařilo se nalézt žádné statisticky významné korelace mezi sulfidickými vměstky, 

hlinitany, silikáty a sledovanými parametry. Nenalezení korelační závislosti může být způsobeno 

rozdílným způsobem vzorkování (vzorek z mezipánve a z utuhlého předlitku). 

3.3 Rozdílné způsoby modifikace vměstků 

U výroby taveb značky 42CrMo4 byly dle způsobu modifikace hlinitanových vměstků  

odsledovány čtyři rozdílné technologie výroby.   

1) přísada CaSi po vakuování (VK) 

2) přísada CaSi po ohřevu na pánvové peci (LF)  

3) kombinace přísad CaSi během ohřevu na pánvové peci a po vakuování  

4) bez modifikační přísady  

Pro modifikaci vměstků byla použita přísada CaSi se složením: 32% Ca a 62% Si, 2% Al a 2,5% Fe.  
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Celkový obsah kyslíku - nejlépe dopadla technologie modifikace na LF (měla sice vyšší hodnotu 

mediánu než modifikace po VK), ale vykazovala menší rozsah hodnot (obr. 7). 

Beta faktor vměstků Al2O3MgOCaO 

Při hodnocení beta faktoru vměstků Al2O3MgOCaO, byly nejnižší hodnoty zaznamenány u 

technologie přidání Ca po vakuování oceli (obr. 8).  

Mikročistota ASTM E45 - na hodnocených vzorcích byly nejmenší hodnoty hlinitanových a 

globulárních vměstků u technologie bez přísady CaSi.  Porovnáním technologií využívající 

modifikaci vměstků dopadla nejlépe technologie kombinace přidávání CaSi na LF a po vakuování. 

Stabilita dosažených hodnot (nepřímo výrobního procesu) – nejstabilněji se jeví technologie bez 

CaSi. V případě porovnání mezi technologiemi využívající modifikaci vměstků pomocí přísady CaSi 

byla zhodnocených hledisek nejstabilnější technologie přidání CaSi na LF před vakuováním. 

Hustota a velikost vměstků (na tavbových vzorcích z mezipánve) – technologie kombinace 

modifikace na LF a VK vykazovala velkou četnost hustoty vměstků, jak malých (2 - 5 m), středních 

velikostí (6 - 8 m) a zejména největších. U technologie modifikace vměstků na LF před 

vakuováním, byla nízká úroveň hustoty vměstků (zejména malých 2 - 5 m) v úzkém 

interkvartilovém rozpětí, s ojedinělým výskytem větších vměsků (9 - 15 m).  

U hodnocení technologie bez CaSi nutno zdůraznit, že byly získány data pouze ze tří taveb, 

což nemusí vypovídat o reprezentativnosti dosažených výsledků. Hodnocení této technologie 

může být zkreslené.  

  

Obr. 7: Box-plot obsahu kyslíku                           Obr. 8: Box-plot beta faktor Al2O3MgOCaO        dle 

výrobní technologie modifikace vměstků                    dle výrobní technologie                                                          

Hodnocení ternárních diagramů Al2O3-CaO-MgO 

U vybraných taveb rozdílných technologií byly na tavbových vzorcích odebraných 

z mezipánve v průběhu odlévání hodnoceny ternární diagramy Al2O3-CaO-MgO. 
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 Modifikace po vakuování 

Touto technologií byla dosažená úspěšná modifikace hlinitanových vměstků do žádané 

oblasti B (66%), ale s velkou hustotou vměstků (2080 vměstků/cm2). Občas se vyskytly vměstky 

s obsahem 60% Ca odpovídající nežádoucímu typu C3A. Vměstky velikosti větší než 5 m se 

vyskytovaly ojediněle. Vysoká hustota vměstků je dána zřejmě krátkou dobou čeření po přísadě 

CaSi (obvykle pouze 3 min). 

Modifikace na pánvové peci 

U této technologie byla dosažena nízká hustota vměstků (640 vměstků/cm2). Nacházejí se 

zde jak zmodifikované vměstky C12A7 (oblast B 56%), tak částečně modifikované spinelové 

vměstky nCaMgAl2O4 ojediněle čisté Al2O3 vměstky. Nízká hustota vměstků a výskyt velmi malých 

vměstků (do 5 m) je způsobena zajištěním vhodných podmínek pro vyplouvání vměstků a jejich 

zachycení ve strusce (vakuování, čeření).  

Kombinace technologií modifikace po LF a RH 

Bylo dosaženo 64% vměstků v oblasti B. Oproti předchozím technologiím je zde velká 

hustota vměstků (2116 vměstků/cm2), navíc i velká četnost vměstků velikosti větší než 5 m.  

Technologie bez modifikace 

Z pohledu četnosti vměstků se jeví jako druhá nejlepší (po technologii modifikace na LF). 

Překvapením je, že i bez modifikace vměstků (záměrně jakoukoliv přísadou) se v ternárním 

diagramu vyskytují zmodifikované vměstky typu CA2 a CA6 bez čistých hlinitanových vměstků.  

Hodnocení ternárních diagramů Ca-S-Al  

Současně během stanovení ternárních diagramů Al2O3-CaO-MgO byla hodnocena 

mikročistota pro ternární diagramy Ca-S-Al.  

Modifikace po vakuování 

Vznikají jak tekuté vměstky v oblasti F, tak velké množství CaS vměstků (oblast A). Výskyt 

vměstků u této technologie je dost vysoký (3093 vměstků/cm2).  

Modifikace na pánvové peci  

U této technologie vznikají jak tekuté vměstky v oblasti F tak CaS vměstky, ale jejich 

četnost je výrazně nižší. Na zobrazeném příkladu je hustota vměstků pouze 1031 (vměstků/cm2).  

Kombinace technologií modifikace po LF a RH 

Hustota vměstků u této technologie je nepatrně horší než u technologie modifikace po 

pánvové peci, ale lepší než modifikace jen po vakuování (hustota 1369 vměstků/cm2).   

U této technologie se objevují větší vměstky (> 7 m).  

 

 

 



19 

 

BOCEK, D.:  Řízená modifikace nekovových vměstků pro výrobu oceli s  vysokými požadavky na mikročistotu.  
Souhrn disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 
 

Technologie bez modifikace 

Z hodnocených taveb, nebyl zaznamenán jediný výskyt typických představitelů CaS 

vměstků v oblasti A. Naopak je zde největší podíl tuhých vměstků v oblasti D (podíl 50%) oproti 

jiným technologiím. 

Pro názornost jsou na následujících obr. 9 - 10 uvedeny příklady diagramů  

Al2O3-CaO-MgO a Ca-S-Al  u technologie modifikace vměstků po vakuování. 

         

Obr. 9: Ternární diagram Al2O3-CaO-MgO                   Obr. 10: Ternární diagram Ca-S-Al           
                  technologie CaSi po VK                                                technologie CaSi na LF  
 
Shrnutí rozdílných způsobů modifikací 

Na základě hodnocení hustoty vměstků lze jako nejlepší variantu doporučit technologii 

modifikace vměstků pomocí CaSi  na pánvové peci. Následuje technologie bez modifikace 

vměstků. U této technologie nebyla řešena otázka stability odlévání a zajištění odlévatelnosti 

dlouhých např. 8 tavbových sekvencí na ZPO. Třetí stabilní technologií pro zajištění požadované 

modifikace vměstků je technologie modifikace po vakuování v samotném závěru zpracování.  

Technologie kombinace modifikace vměstků na pánvové peci a po vakuování by neměla 

být používána pro výrobu vysoce čistých ocelí. U této technologie došlo k výskytu větší hustoty 

vměstků a přítomnosti větších vměstků. 

 Modifikace vměstků na pánvové peci by měla mít nejlepší podmínky k jímání vměstků z 
důvodu vyšší teploty taveniny a menší viskozity strusky. Struska o vhodném chemickém složení by 
měla vměstky jímat a rozpouštět lépe než po vakuování, kdy je teplota oceli průměrně o 40°C 
nižší.  

Naopak nutnost dodržení předepsaného chemického složení staví tuto technologii 

do nevýhody. Důvodem je nutnost provedení korekce obsahu Al na vyšší hodnotu a vyvarování se 

dodatečné korekce obsahu Al po přísadě CaSi. 

V případě vzniku CaS vměstků po přísadě CaSi na pánvové peci, mají vzniklé CaS vměstky 

lepší kinetické podmínky pro snížení koncentrace CaS vměstků z povrchu vzniklých 

=
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modifikovaných vměstků.  Touto hypotézou by se dal vysvětlit výsledek, proč technologie 

modifikace pomocí CaSi na pánvové peci měla nižší obsah CaS vměstků ve srovnání s ostatními 

technologiemi.  

3.4 Stanovení obsahu kyslíku v tekuté oceli 

Obsah kyslíku rozhoduje o průběhu jednotlivých reakcí a má hlavní vliv na mikročistotu 

oceli. Kyslík může být v oceli rozpuštěn atomárně nebo ve formě oxidických vměstků. Součet 

hodnot těchto dvou kyslíku dává dohromady celkový kyslík. Z literárních rozborů byly doporučeny 

různé poměry Ca/O pro zajištění bezproblémové odlévatelnosti oceli. Problémem zůstává on-line 

stanovení obsahu kyslíku pro řízenou modifikaci vměstků. Celkový kyslík se běžně stanovuje až ze 

vzorků utuhlé oceli, většinou ve formě protvářených polotovarů (tyče, dráty) spalovací metodou 

na přístrojích LECO.   

V ocelárnách se běžně využívá přímá metoda stanovení aktivity kyslíku rozpuštěného 

v tavenině měřením a[O] např. pomocí sond Celox. Metoda určuje rozpuštěný kyslík a není schopna 

určit množství kyslíku ve formě oxidických vměstků. 

Získání metody reprezentující roztavenou taveninu je vzhledem k nehomogenitě taveniny 

(oxidických vměstků) a neustále probíhajícím reakcím hodně problematické.  

Z předešlých rozborů dat značek 42CrMo4, 18CrNiMo7-6 a 18NiCrMo5 byla provedena 

regresní analýza vlivu obsahu kyslíku na hodnotu beta faktoru koncentrace vměstků  

Al2O3MgOCaO. Celkem bylo hodnoceno 92 tavebních vzorků odebraných z mezipánve u 55 taveb 

(obr. 11). 

                         
Obr. 11: Histogram celkového obsahu kyslíku                 Obr. 12: Vliv celkového obsahu kyslíku 
                v oceli                                                                       na beta faktor vměstků  Al2O3MgOCaO  

Na obr. 12 je zobrazena regresní analýza vlivu celkového obsahu kyslíku na beta faktor 

vměstků  Al2O3MgOCaO.  
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Z důvodu eliminace vlivu rozpuštěného kyslíku byl vypočten rovnovážný obsah kyslíku 

v oceli vycházející ze zjednodušené hypotézy rovnováhy mezi kyslíkem a hliníkem dle základní 

rovnice. 

2 [Al] + 3 [O] =  Al2O3(s)        (1) 
 

Předpokládáme-li, že celkový obsah kyslíku je součtem hodnoty rozpuštěného kyslíku a 

kyslíku vázaného ve vměstcích, lze stanovit obsah kyslíku ve vměstcích. 

Ocelkový = Orozpušt + Ovměstk         (2) 

Následně bylo provedeno porovnání vlivu vypočtené hodnoty Ovměstk s naměřeným beta 

faktorem vměstků Al2O3MgOCaO dle metodiky GISS (ob. 13).  

Hodnota beta faktoru vměstků Al2O3MgOCaO v sobě zahrnuje obsah Al, Mg a Ca v oceli, 

čímž by měl být zahrnut vliv nejen hlinitanových vměstků, ale je uvažován i výskyt spinelů a 

modifikovaných oxidických vměstků vápníkem. 

     

Obr. 13: Vliv obsahu kylíku ve vměstcích   Obr. 14:  Vliv technologie výroby na poměr  
                                                                                           Ca/O(Pred) na beta faktor vměstků Al2O3MgOCaO 

Na základě grafu a vypočtené regresní rovnice lze z naměřených hodnot beta faktorů 

vměstků Al2O3MgOCaO vypočíst obsahy kyslíku ve vměstcích. Tento vypočtený kyslík byl nazván 

kyslíkem technologickým Otechno. Součtem rozpuštěného kyslíku Orozpušt a technologického 

kyslíku, lze predikovat úroveň celkového kyslíku v hotovém výrobku OPred dle rovnice  (3).  

OPred = Orozpušt + OTechno          (3) 

Vypočtený predikovaný kyslík OPred je důležitý pro stanovení množství Ca potřebného 

k modifikaci vměstků, blíže komentováno v následující kapitole. 



22 

 

BOCEK, D.:  Řízená modifikace nekovových vměstků pro výrobu oceli s  vysokými požadavky na mikročistotu.  
Souhrn disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 
 

3.5 Vliv kyslíku na modifikaci vměstků 

Pro zajištění dobré odlévatelnosti jsou dle předešlých literárních rozborů doporučovány 

různé obsahy poměrů Ca k celkovému O (Ca/Ocelk). U oceli s nízkým obsahem síry (S < 0,005%) by 

měl být ideální poměr Ca/Ocelk > 0,77, kdy vzniká většina vměstků C12A7. U oceli s vyšším obsahem 

síry, s ohledem na erozi licí keramiky, se doporučuje zajistit poměr Ca/Ocelk 0,4 - 0,6, což odpovídá 

složení vměstků CA-C3A5. Tyto poměry platí za předpokladu, že rozpuštěný vápník v oceli je 

navázaný na nekovové oxidické vměstky (celkový kyslík). 

 Výše uvedené poznatky lze využít pro výpočet množství požadovaného obsahu Ca v oceli. 

V případě vyššího obsahu S bude požadovaný poměr snížen o vzniklé vměstky na bázi CaS. 

Ca = požadovaný poměr (např. 0,77)  OPred     (4) 
 

Celkový obsah kyslíku byl nahrazen predikovaným obsahem kyslíku. Z vypočtených údajů 

bylo provedeno porovnání vlivu modifikace vměstků dle rozdílných způsobů přidávání přísady CaSi 

na poměr Ca/O(Pred). Na obr. 14 jsou zobrazeny poměry Ca/O(Pred) během odlévání oceli pro 

všechny sledované technologie. 

Z výsledků hodnocení poměrů Ca/O a S/O lze vyvodit následující závěry: 

- sledované poměry Ca/O jsou rozdílné dle výrobních technologií, 

- aplikace Ca po vakuování dosahuje vyšších poměrů Ca/O, než technologie přidávání Ca na 

pánvové peci, 

- z predikovaného obsahu kyslíku a znalosti požadovaného poměru Ca/O(Pred) lze vypočíst 

požadovaný obsah Ca, 

- vliv poměrů Ca/O(Techno) na mikročistotu (ASTM E45) nebyl u hlinitanových  

a globulitických vměstků prokázán, 

- poměr Ca/O(Techno) má vliv na hustotu vměstků CaS,  

- poměr S/O(Pred) má vliv na jemné a hrubé sulfidické vměstky.  

Při zpětném přepočtu potřebného množství modifikační přísady (CaSi) k dosažení 

vypočteného obsahu Ca, byly zjištěny velké odchylky od skutečně přidaného množství. K samotné 

aplikaci přísady CaSi je nutné připočíst vliv propalu (problematika obtížného rozpouštění Ca, 

vypařování s následným rozstřikem taveniny), popřípadě spotřebu Ca na vznik nežádoucích 

vměstků CaS. 
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4 Závěr 

Předkládaná disertační práce je zaměřená na řešení problematiky odstranění hlinitanových 

vměstků během rafinace oceli na mimopecním zpracování pomocí modifikace vměstků přísadou 

na bázi Ca. V první části disertační práce je proveden rozbor literárních údajů zahrnující vznik 

hlinitanových vměstků, vliv obsahu Mg na tvorbu spinelů a problematiku samotné modifikace 

vměstků pomocí Ca. Souhrn hlavních poznatků z literárního rozboru je uveden v kapitole 1.6 

Souhrn literárních poznatků. V další části disertační práce bylo provedeno hodnocení mikročistoty 

v průběhu mimopecního zpracování s možností nalezení vlivů mezi sledovanými parametry. 

Vyhodnocení bylo realizováno u taveb cementačních značek ocelí a oceli k zušlechtění. Na 

vzorcích odebraných z tekuté oceli byly porovnávány tyto parametry: chemické složení, 

mikročistota stanovená metodikou GISS, ternární diagramy Al2O3-CaO-MgO a Ca-S-Al. Celkový 

obsah kyslíku a mikročistota dle ASTM E45 byla stanovena z přetvářených  vzorků po odlití taveb. 

Výsledky experimentální části lze shrnout následovně:   

1. Při statistickém hodnocení byl nalezen vliv mezi obsahem celkového kyslíku, rozdílem obsahů 

celkového a kovového hliníku (Alcelk-Alkov), oblastmi tekutých vměstků 12CaO·7Al2O3 na beta 

faktor koncentrace vměstků typu Al2O3MgOCaO. Beta faktor vyjadřuje koncentraci vměstků 

stanovených během analýzy chemického složení na optickém emisním spektrometru 

(metodika GISS). Během analýzy vzorků bylo současně prováděno hodnocení mikročistoty 

pomocí tzv. „alfa indexu znečištění vměstky“. Vynásobením alfa indexu stanoveného typu 

vměstku obsahem daného prvku nacházejícího se v oceli získáme tzv. beta faktor koncentrace 

vměstků. 

2. Znalostí chemického složení oceli, teploty a beta faktoru vměstků Al2O3MgOCaO v průběhu 

mimopecního zpracování, lze provést výpočet celkového (predikovaného) kyslíku. Hypotéza 

vychází z předpokladu, že celkový kyslík je dán součtem rozpuštěného kyslíku a kyslíku 

vázaného na vměstky. Rozpuštěný kyslík lze vypočíst na základě chemického složení, 

interakčních koeficientů a rovnovážné konstanty při dané teplotě. Z regresní rovnice vlivu 

kyslíku ve vměstcích na beta faktor vměstků Al2O3MgOCaO byl určen tzv. technologický kyslík 

OTechno vyjadřující obsah kyslíku vázaného na vměstky.  

3. Podle rozdílných technologií údobí modifikace vměstků byly pomocí znalosti technologického 

kyslíku vypočteny poměry Ca/OTechno. Z těchto poměrů lze určit doporučené hodnoty Ca  

k řízené modifikaci vměstků. 

4. Ze vztahu mezi rozdílem obsahů celkového a kovového hliníku (Alcelk-Alkov) a beta faktorem 

vměstků typu Al2O3MgOCaO lze vyvodit závěr, že v případě vyšších rozdílu Alcelk-Alkov bude 

ocel obsahovat více hlinitanových vměstků (Al2O3), spinelů (MgAl2O4) nebo modifikovaných 

vměstků s Ca.  

5. Největší hustota vměstků (hodnocená dle ternárních diagramů Al2O3-CaO-MgO) byla zjištěna 

u nejmenších vměstků velikosti 1- 3 m. Při vyšším obsahu Mg v oceli se hustota těchto 

nejmenších vměstků zvyšovala. Obdobná závislost obsahu Mg byla zaznamenána  

při sledování vlivu poměru obsahu Ca/Al v oceli. S rostoucím obsahem Mg se zvyšoval poměr 

obsahu Ca/Al.  
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6. Podrobně byly vyhodnoceny technologie rozdílného způsobu modifikace vměstků v různém 

údobí mimopecního zpracování (v závěru zpracování na pánvové peci, před vakuováním, po 

vakuování, kombinace obou technologií a technologie bez modifikace vměstků).  

6a) Z hodnocení obsahu kyslíku dopadla nejlépe technologie modifikace vměstků na pánvové peci, 

vykazovala menší rozsah variačního rozpětí obsahů kyslíku než modifikace vměstků po 

vakuování. 

6b) Nejmenší hodnoty hlinitanových a globulárních vměstků hodnocených dle ASTM E45 

vykazovala technologie bez přísady CaSi.  U technologií využívající modifikaci vměstků 

dopadla z hlediska hodnocení globulárních vměstků nejlépe technologie kombinace přidávání 

CaSi na pánvové peci a po vakuování.  Při hodnocení hrubých hlinitanových vměstků byl vyšší 

výskyt u technologie modifikace vměstků před vakuováním.  

6c) Stabilita dosažených hodnot mikročistoty se nejlépe jevila u technologie bez CaSi. V případě 

porovnání mezi technologiemi využívající modifikaci vměstků pomocí přísady CaSi byla 

nejstabilnější technologie přidání CaSi na pánvové peci před vakuováním. 

6d) Z pohledu hodnocení hustoty vměstků byla u technologie modifikace vměstků  

na pánvové peci před vakuováním dosažena nízká úroveň hustoty vměstků, zejména malých 

vměstků velikosti 2 - 5 m v úzkém interkvartilovém rozpětí s ojedinělým výskytem větších 

vměstků velikosti 9 - 15 m.  

6e) Kombinace dvou technologií modifikace vměstků (na pánvové peci a po vakuování) vedla k 

vyšší hustotě vměstků se současným výskytem větších vměstků oproti jiným technologiím. 

Tato technologie by neměla být používána pro výrobu vysoce čistých ocelí. 

6f) Technologie modifikace vměstků na pánvové peci vykazovala nejnižší poměr obsahu Ca 

k vypočtenému technologickému kyslíku Ca/OTechno. Nízký poměr je výhodný z důvodu 

omezení vzniku nežádoucích CaS vměstků. Technologie modifikace vměstků na pánvové peci 

je vhodná pro výrobu oceli s řízeným obsahem síry, kdy poměr Ca/OTechno byl menší než 1,1.  

 Experimentální část práce porovnávala rozdílné způsoby technologií modifikací 

hlinitanových vměstků. Z  rozboru vyplývá, že tvorba hlinitanových vměstků je přirozený proces 

během výroby hliníkem uklidněné konvertorové oceli. V případě zajištění vhodných podmínek 

během zpracování na sekundární metalurgii jsou tyto vměstky v určité míře odstranitelné. Lze 

využít poznatků disertační práce, zejména výpočet tzv. technologického kyslíku vázaného ve 

vměstcích, predikovaného celkového obsahu kyslíku a určení požadovaného obsahu Ca vycházející 

ze znalosti cíleného poměru Ca/OTechno.  

Výpočet predikovaného obsahu kyslíku v průběhu odlévání může být využit při 

rozhodování o uplatnitelnosti dané tavby na konkrétní účel výrobku.  
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5 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a 

technickou praxi 

Přínosy předložené disertační práce na téma „Řízená modifikace nekovových vměstků pro 

výrobu oceli s vysokými požadavky na mikročistotu“ pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 

lze shrnout následovně: 

Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Popis nejnovějších poznatků z oblasti sekundární metalurgie pro zlepšení mikročistoty 

oceli 

2. Podrobný popis dějů během modifikace hlinitanových vměstků pomocí vápníku 

3. Popis metod pro hodnocení mikročistoty v tekuté oceli 

4. Popis on-line metod optické emisní spektrometrie (Spark-DAT, GISS)  

 

Přínosy pro technickou praxi: 

5. Návrh metodiky pro on-line stanovení celkového obsahu kyslíku v tekuté oceli  

6. Návrh modelu pro řízenou modifikací vměstků pomocí přísad na bázi Ca 

7. Vyhodnocení rozdílných způsobů modifikací hlinitanových vměstků na základě 

hodnocení mikročistoty ocele dle rozdílných kritérií 

8. Doporučení optimální výrobní technologie  
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6 Summary 

This dissertation thesis is focused on solving the problem of elimination of aluminate 

inclusions during the refining of steel to extra-processing by means of modification of inclusions 

based on Ca. The first part of the dissertation contains the analysis of literary data including the 

formation of aluminate inclusions, the influence of Mg content on spinel formation and the 

problem of the modification of inclusions itself with Ca. A summary of the main findings from the 

literary analysis is given in Chapter 1.6 A summary of literary knowledge. In the next part of the 

dissertation, micropurity was evaluated in the course of out of furnice work with the possibility of 

finding the influences between the monitored parameters. The evaluation was carried out on the 

melting of steel and steel cementation marks for refining. The following parameters were 

compared on samples taken from liquid steel: the chemical composition, the GISS methodology, 

the ternary diagrams of Al2O3-CaO-MgO and Ca-S-Al. The total oxygen content and micro-purity 

according to ASTM E45 was determined from the transformed samples after casting melts. The 

results of the experimental  part can be summarized as follows: 

1. In the statistical evaluation the effect was found between the total oxygen content, on the 

difference between the total and aluminum alloy contents (Alsum-Alsol),  

on the area of the liquid inclusions 12CaO·7Al2O3 to the beta concentration factor  

of the inclusions of type Al2O3MgOCaO. The Beta factor expresses the concentration  

of inclusions determined during the chemical composition analysis on the optical emission 

spectrometer (GISS methodology). During the analysis of the samples, the evaluation of the 

micro-purity is performed simultaneously with the so-called "alpha incidence pollution index". 

By multiplying the alpha index of the specified type of inclusions by the content of the element 

found in the steel we obtain the so-called beta factor of the inclusions concentration. 

2. Given the knowledge of the chemical composition of steel, temperature and beta factor of 

Al2O3MgOCaO inclusions during the extracorporeal processing, the total (predicted) oxygen 

can be calculated. The hypothesis is based on the assumption that total oxygen is given by the 

sum of the dissolved oxygen and the oxygen bound to the inclusions. Dissolved oxygen can be 

calculated based of chemical composition, interaction coefficients and equilibrium constants at 

a given temperature. Depending on the regression equation of oxygen influence in the 

inclusions for the beta factor of the inclusions of Al2O3MgOCaO, the so-called technological 

oxygen was determined OTechno, expressing the oxygen content bound with the inclusions. 

3. According to different technologies, the time of modification of inclusions was calculated using 

the knowledge of technological oxygen to achieve the ratios Ca/OTechno. From these ratios, 

the recommended Ca values can be determined for controlled modification of inclusions. 

4. From the relationship between the difference between the total aluminum and aluminum 

soluble (Altot-Alsol) and the beta-factor of Al2O3MgOCaO inclusions, it can be concluded that, 

in case of higher Altot-Alsol differences, the steel will contain more aluminate inclusions 

(Al2O3), spinel (MgAl2O4) or modified Ca. 

5. The highest density of inclusions (evaluated according to Al2O3-CaO-MgO ternary diagrams) 

was found in the smallest inclusions of size 1 - 3 m. With a higher Mg content in steel, the 
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density of these smallest inclusions increased. Similar dependence of Mg content was noted 

even when monitoring the effect of Ca/Al ratio in steel. As the Mg content increased, the Ca/Al 

content increased too. 

6. The technologies of the different method of modifying inclusions in different periods of out of 

period processing (at the end of processing on ladle furnace, before vacuuming, after 

vacuuming, combination of both technologies and technology without modification of 

inclusions) were evaluated in detail. 

6a) Depending on the oxygen content, the modification of the inclusions on the ladle furnace than 

the post-vacuum modifications, had a smaller range of the variation range of oxygen contents. 

6b) The smallest values of aluminate and globular inclusions evaluated according 

 to ASTM E45 showed the technology with no CaSi added. In the case of inclusion-modifying 

technologies, the technology of combining CaSi addition to a ladle furnace and after vacuuming 

is best suited as it comes to the assessment of globular inclusions. When assessing gross 

aluminate inclusions, there was a higher incidence in the technology of modifying inclusions 

before vacuuming. 

6c) The stability of the achieved microparticle values was best seen in CaSi-free technology. In the 

case of comparison between the technologies using a modification of inclusions without CaSi, 

the most stable appears to be the one when adding CaSi on a ladle prior to vaccuming. 

6d) As it comes to the density of inclusions, it was achieved a low level of density  

of inclusions in the technology of modifying inclusions on a ladle furnace prior  

to vaccuming, especially small inclusions of 2 - 5 m in the narrow interquartile range, with a 

rare occurrence of larger inclusions in the size of 9 - 15 μm, was achieved. 

6e) The combination of two modification technologies (on a ladle furnace and after vacuuming) 

resulted in a higher density of inclusions with the simultaneous occurrence of larger inclusions 

than in other technologies. This technology should not be used to produce high-grade steels. 

6f) The technology of modifying the inclusions in the ladle furnace showed the lowest ratio of Ca 

to the calculated oxygen oxygen Ca/OTechno. The low ratio is advantageous because of the 

reduction of undesirable CaS inclusions. The technology for modifying the inclusions in a ladle 

furnace is suitable for the production of steels with a controlled sulfur content, with the 

Ca/OTechno ratio being less than 1.1. 

 

  The experimental part of the thesis compared the different ways of technologies of 

modification of aluminate inclusions. Analysis shows that the formation of aluminate inclusions is 

a natural process during the production of aluminum killed converter steel. In the case of 

providing suitable conditions during processing on secondary metallurgy, these inclusions are to a 

certain extent removable. It is possible to use the knowledge of the dissertation, especially the 

calculation of so-called technological oxygen bound in inclusions, the predicted total oxygen 

content and used to determine the desired Ca content based on the knowledge of the targeted 

Ca/OTechno ratio. 

  The calculation of the predicted oxygen content during casting can be used to decide on 

the subsequent applicability of a given melt to the specific purpose of the product.  
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