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Abstrakt 

V první části bakalářské práce jsou vysvětleny postupy zpracování oceli 

pomocí vybraných metod sekundární metalurgie. 

Druhá část se zabývá mikročistotou oceli, vměstky a metodami jejich stanovení 

v oceli. 

Ve třetí části je proveden rozbor některých současných článků z odborných časopisů, 

které se zabývají zlepšováním metod sekundární metalurgie. 
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Abstract 

The first part of the bachelor thesis describes the processes of steel processing using 

selected methods of secondary metallurgy. 

The second part deals with steel micro-cleanliness, inclusions and methods of their 

determination in steel. 

The third part analyzes some current articles from specialized journals dealing with the 

improvement of secondary metallurgy methods. 
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Seznam zkratek 

LF Ladle Furnace – pánvová pec 

CAS-OB Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling-Oxygen Blowing 

IR-UT Injection Refining with Temperature Raising Capability 

AOD Argon Oxygen Decarburisation – oduhličení taveniny pomocí argonu 

VD Vacuum Degassing – vakuové odplynění 

VOD Vacuum Oxygen Decarburisation – vakuové oduhličení kyslíkem 

VAD Vacuum Arc Degassing – vakuové odplynění s elektrickým ohřevem 

DH Dortmund Huttenuinion – vakuové odplynění oceli zdvižným způsobem 

RH Ruhrstahl Heraeus – vakuové odplynění oceli oběžným způsobem 

ASEA-SKF kombinované rafinační zařízení 

LCAK Low Carbon Al-Killed steel 

SEM Scanning Electron Microskopy 

OES-PDA Optical Emisson Spectroscopy with Pulse Discrimination Analysis 

EB Electron Beam melting 

EB-EV Electron Beam melting – Extreme Value 

MIDAS Mannesmann Inclusion Dection by Analysis Surfboards 

TO Total Oxygen – celkový kyslík 

EDXS Energy Disperesive X-ray Spectroscopy 

TCa Total Calcium – celkový vápník 

ICP-AES Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry 

ULC Ultra Low Carbon steel 

OEZ Open Eye Zone 
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Úvod 

Ocel je ve světě hojně používaným materiálem, například při konstrukci staveb našla 

své nenahraditelné uplatnění. Proto poptávka po čistějších ocelích nebo ocelích se 

specifickými vlastnostmi roste každým rokem. Sekundární metalurgie se tak stala velice 

důležitou součástí procesu výroby oceli. Mezi základní technologie rafinace můžeme zařadit: 

příhřev oceli v pánvi, dmýchání inertního plynu, injektáž přísad, rafinace oceli syntetickou 

struskou a vakuové zpracování oceli. Díky těmto způsobům zpracování oceli lze dosáhnout 

její požadované čistoty a vlastností. 

Důležitost dosažení správné mikročistoty oceli se každým rokem zvyšuje. Proto jsou 

vyvíjeny nové technologie, pomocí nichž stanovujeme obsah přítomných vměstků v oceli, 

jejich složení nebo například plasticitu. Díky takto získaným informacím lze vměstky z oceli, 

za pomocí sekundární metalurgie, snadněji odstranit nebo zabránit jejich tvorbě. 
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1 SEKUNDÁRNÍ METALURGIE 

V posledních letech zákazníci nepřetržitě zvyšují jejich požadavky na kvalitu oceli, 

chtějí méně nečistot, méně vměstků, přesné složení oceli, lepší kvalitu povrchu výrobků 

i homogenitu oceli. Výrobci oceli byli proto nuceni vybavit svou ocelárnu moderními 

zařízeními sekundární metalurgie, díky kterým jsou schopni vyhovět těmto zvyšujícím se 

požadavkům. 

Pokud jsou v oceli přítomny nežádoucí prvky, může docházek ke snížení fyzikálních 

a mechanických vlastnosti výrobků z oceli, například kyslík a síra přispívají k vytváření 

nekovových inkluzí, které negativně ovlivňují vlastnosti oceli.  

Sekundární metalurgie spočívá v přesunu rafinačních operací mimo výrobní agregát. 

Díky tomu je možné snížit výrobní náklady, zvýšit jakost vyráběné oceli a při plynulém lití na 

ZPO zajistit přesné chemické složení a licí teplotu.  

V současné době je sekundární metalurgie velice důležitým výrobním krokem moderní 

ocelářské výroby. Před litím oceli je pomocí ní dosaženo všech specifických metalurgických 

požadavků, které není možné uskutečnit v zařízeních primární metalurgie. Sekundární 

metalurgie funguje jako víceúčelová jednotka, která zahrnuje širokou škálu úprav oceli: 

dezoxidaci, hluboké oduhličení, hluboké odsíření, dehydrogenaci, odstranění dusíku, 

legování, ohřev, homogenizaci taveniny, modifikaci vměstků, řízení čistoty oceli a upravení 

teploty vhodné pro odlévání. Výběr použitých jednotek sekundární metalurgie určuje, které 

třídy oceli je možné vyrobit [1]. 

1.1 Vybrané metody sekundární metalurgie 

Mezi základní technologie rafinace patří: příhřev oceli v pánvi, dmýchání inertního 

plynu, injektáž přísad, rafinace oceli syntetickou struskou a vakuové zpracování oceli.  

1.1.1 Pánvová pec 

Po odlití částečně upravené oceli z primárního agregátu, 

se ocel dále upravuje v pánvové peci (LF), (viz obr. 1.1). 

Používá se k legování taveniny, umožňuje hluboké odsíření 

(pomocí rafinační strusky) a dosažení přesných hodnot teploty. 

Využívá příhřevu elektrickým obloukem nebo pomocí chemické 

(exotermické) reakce, nejčastěji přidáním hliníku. Průmyslové 

procesy využívající chemické vytápění jsou CAS-OB nebo IR-

UT. [2, 3].  

Varianty klasických pánvových pecí lze tedy kombinovat 

s různými legujícími zařízeními, například se zařízením pro 

vstřelování plněného profilu, stejně jako s porézními tvárnicemi 

pro vhánění inertního plynu k následnému míchání 

a homogenizaci. To umožňuje produkovat širokou škálu různých 

jakostí oceli [1]. 

1 2 

3 4 

5 

Obr. 1.1:  Schéma pánvové 

pece [4] 
1 – grafitové elektrody, 2 – 

zavádění plněného profilu, 3 – 

násypník legur, 4 – odsávání 

výparů, 5 – dmýchání plynu 
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1.1.2 Dmýchání inertního plynu 

Jedná se o jednoduchý způsob mimopecní rafinace oceli, který je využíván ve většině 

oceláren. Jeho účinky jsou: teplotní a chemická homogenizace oceli, podpora průběhu 

uhlíkové reakce, vyplouvání vměstků a zajištění průběhu reakcí mezi struskou a kovem [4].  

Injektáž argonu se nejčastěji provádí 

porézními tvárnicemi umístěnými ve spodní části 

pánve (viz obr. 1.2). V závislosti na velikosti 

pánve, může být těchto tvárnic použito více. Jejich 

pozice je rozhodující pro dosažení výhodné tepelné 

a chemické homogenizace a také silné interakce na 

rozhraní kov-struska. Dalším způsobem je 

dmýchání inertního plynu pomocí trysky nebo 

pomocí ocelové trubice, která je zakončena porézní 

keramickou tvárnicí.  

Výhodou před ostatními technologiemi mícháním (například indukčním) je, že 

vhánění inertního plynu poskytuje vyšší intenzitu míchání, potřebnou pro odsíření roztavené 

oceli [5].  

1.1.3 Injektáž přísad 

Injektáž přísad může být prováděna například v pánvové peci. Používá se zavádění Al drátu 

nebo plněných profilů pomocí speciálních podavačů. Cílem tohoto způsobu rafinace je: 

dezoxidace oceli, její odsíření a legování, modifikace vměstků (volbou vhodného typu, 

složení a množství plněného profilu lze vytvářet vměstky požadovaného složení, například 

tekuté). 

Drát nebo plněný profil se odvíjí z bubnu a je vstřelován takovou rychlostí, aby k jeho 

rozpuštění docházelo u dna pánve. Zavádění je prováděno do klesajícího proudu dmýchaného 

inertního plynu [4].  

1.1.4 Rafinace oceli syntetickou struskou 

Strusek existuje více druhů: pecní struska, která je nežádoucí (má vysoký obsah FeO) 

a může přitéct do pánve při odpichu oceli. Pánvová struska, která je vytvářena z produktů 

dezoxidace oceli a koroze vyzdívky pánve, jejím úkolem je zvyšovat čistotu tekuté oceli 

(pohlcovat nekovové vměstky, adsorbovat a chemicky vázat síru), chránit ocel před únikem 

tepla a minimálně korodovat vyzdívku pánve. Dále existují syntetické strusky, které jsou 

přidávány do pánvových strusek, aby zlepšili jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto 

strusky obsahují obvykle Al2O3, CaO, MgO, SiO2 a minimum FeO, Fe2O3, MnO a síry [6].  

Syntetické strusky jsou vyráběny z přírodních nebo druhotných surovin. Výroba 

souvisí s účelem použití syntetické strusky a se surovinovými zdroji, ze kterých se struska 

vyrábí. Požadavky na tyto strusky jsou: nízká teplota tání a dobrá tekutost, opakující se 

chemické složení, minimální obsah znečišťujících prvků, schopnost pohlcovat nekovové 

vměstky, minimálně opotřebovávat vyzdívku pánve a neuvolňovat škodlivé látky [4].  

Obr. 1.2:  Umístění porézní tvárnice ve dně 

pánve [4] 
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Mezi druhy syntetických strusek patří: přetavené nebo sintrované strusky, které jsou 

nejúčinnější druhem, vyrábějí se z přírodních surovin (bauxit, vápenec) a mají nízkou teplotu 

tavení, jsou ale poměrně drahé. Dále to jsou peletizované nebo briketované strusky, které se 

vyrábějí z druhotných surovin a to jejich peletizací nebo briketizací za studena. Pelety 

obsahují nežádoucí chemicky vázanou vodu a jejich pevnost není vždy dostatečná, brikety 

jsou větší a pomaleji se rozpouštějí. Dalším druhem jsou práškové strusky, jejich nevýhodou 

je prašnost při manipulaci, výhodou absence nežádoucích látek obsažených v některých 

pojivech a vysoká rychlost rozpouštění [6].  

1.1.5 AOD pochod 

AOD konvertor je nádoba hruškovitého tvaru vyzděná žáruvzdornou vyzdívkou. Je 

součástí procesu, při němž se nejprve roztaví šrot v elektrické obloukové peci nebo indukční 

peci. Z roztaveného kovu se pak v AOD konvertoru odstraňuje uhlík (na méně než 0,05 %) 

a kov se dále rafinuje. Zpracování oceli v AOD konvertoru má tři hlavní kroky. Jedná se 

o oduhličení, redukci a finální úpravu chemie a teploty oceli. Přínosy procesu AOD jsou: 

přesnost v kontrole chemického složení, rychlé odsíření (na méně než 0,001 %) a odstranění 

olova (rovněž na méně než 0,001 %) [7]. 

 Plyny jsou do taveniny vháněny tryskou bočním otvorem nádoby, kyslík pro 

oduhličení se smísí s inertním plynem, jako je argon nebo dusík. Toto argonové ředění 

kyslíku minimalizuje nežádoucí oxidaci vzácných prvků (například chromu) obsažených ve 

speciálních ocelích. Proto se v současné době používá při výrobě 75 % světové nerezové 

oceli. [7, 8]. 

1.1.6 Rafinační pochody prováděné za sníženého tlaku 

1.1.6.1 VD pochod 

Jedná se o jednoduchý způsob odplynění oceli 

v pánvi. Pánev je umístěna do kesonu neboli podtlakové 

komory (viz obr. 1.3), která se uzavře a je z ní pomocí 

odsávacího zařízení odsán vzduch [1].  

Ocel musí být pro úspěšné vakuování přehřátá (asi 

o 80–100 °C). Pochod vakuování v pánvi je provázen 

intenzivním varem oceli, a proto se tlak v komoře snižuje 

pozvolna. Celková doba vakuování bývá 10 až 15 minut [6].  

K zajištění účinného míchání oceli a vystavení 

taveniny vakuu, je do pánve vháněn inertní plyn, pomocí 

prodyšných tvárnic, umístěných ve dně pánve. Tento proces 

zajišťuje intenzivní promíchávání strusky a kovu, proto může 

být VD pochod používán pro účinné odsíření. Během 

vakuové úpravy je proces také schopný odstranění dusíku, 

Obr. 1.3:  Schéma VD zařízení 

[4] 

1 – víko vakuového systému, 2 – 

tepelný štít, 3 – rafinační pánev, 4 – 

vakuový keson 
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dehydrogenace a oduhličení, jakož i odstranění nekovových inkluzí. Při použití VD procesu 

v ocelárně může být dosaženo nižší hladiny dusíku, kvůli jeho schopnosti odsíření 

a udržování nižšího obsahu kyslíku v tavenině oceli [1].  

1.1.6.2 VOD pochod 

Tento způsob rafinace oceli je velice podobný výše zmíněnému VD procesu, ale je 

doplněn o trysku, která slouží k vhánění kyslíku na hladinu kovu (viz obr. 1.4). Díky 

dmýchání kyslíku může tento proces sloužit k výrobě nízkouhlíkových nerezových ocelí [9]. 

Proces VOD se skládá ze tří fází. Během první 

fáze se do taveniny pomocí trysky vhání kyslík, za 

účelem snížení hladiny uhlíku v oceli. Ztráty chromu by 

měly být v této etapě minimalizovány. Teplota rafinace 

během této fáze může být až 1750 °C, příležitostně 

dokonce překračující tuto hodnotu. Ve fázi odplynění se 

celkový tlak sníží z 0,1 atm na hodnotu 0,001 atm až 

0,00 atm. A konečně, během redukční fáze se do 

roztavené oceli přidávají redukční činidla, jako je FeSi 

a hliník, pomocí nichž je možné získat ze strusky chrom 

[10]. 

Samotný proces rafinace je obecně řízen kombinací změny průtoku kyslíku, 

vzdálenosti špičky trysky od lázně, regulací tlaku a intenzitou vhánění argonu. Přidání 

dostatečného množství vápna a hliníku pomáhá při vynikajícím odsíření tekuté oceli [9].  

1.1.6.3 VAD pochod 

Tato flexibilní metoda umožňuje vakuové odplynění oceli a současně její příhřev za 

pomoci oblouku mezi elektrodami. Pánev je umístěna do kesonu a tavenina je většinou 

míchána inertním plynem přes porézní tvárnici na dně (viz obr. 1.5). Nejčastěji se používá 

v kombinaci s LF. Je možné přidat do tekuté oceli legující přísady [2, 9].  

Po přidání vápna do tekuté oceli se v pánvi 

pomocí oblouku zvýší teplota, rychlost ohřevu se 

pohybuje kolem 3 °C/min až 4 °C/min a během 

zahřívání se rychlost proudění argonu udržuje na 

spodní hranici. Následuje krátkodobé odplynění, dále 

jsou přidány legující přísady pro úpravu chemického 

složení a při stále se snižujícím tlaku dochází 

k hlubokému odplynění. Míchání pomocí vhánění 

inertního plynu je prováděno ve všech provozních 

krocích, bývá však upravena jeho intenzita podle 

zrovna prováděné operace. 

 

Díky nízkému parciálnímu tlaku vodíku a intenzivnímu míchání argonem je dosaženo 

i nízké hladiny vodíku. Hlavní výhodou tohoto procesu je vysoký stupeň odsíření (až 80 %) 

Obr. 1.4:  Schéma VOD zařízení [9] 

 Obr. 1.5:  Schéma VAD zařízení [9] 
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pro výrobu ocelí s nízkým obsahem síry (až 0,005 %). VAD je nyní široce používaným 

procesem při výrobě velmi čisté oceli [9].  

1.1.6.4 Vakuové odplynění oceli zdvižným způsobem (DH) 

DH komora (viz obr. 1.6) může být vybavena příhřevem a vakuovým systémem. 

Spodní část válcové nádoby je opatřena snorklem, neboli sací rourou. Horní část DH komory 

je obložena šamotovými cihlami, její dolní část a snorkl cihlami na bázi Al2O3 [9].  

Snorkl je při rafinaci ponořen do tekuté oceli v pánvi. 

Vzhledem k rozdílu tlaků mezi prostorem nad pánví, kde je 

vakuum a okolím atmosférickým tlakem, vystoupá část oceli 

do vakuové komory až do výšky přibližně 1,4 m (což je 

sloupec z tekuté oceli odpovídající tlakovému rozdílu 1 bar). 

Aby byla zajištěna požadovaná úroveň odplynění (výměna ve 

vakuové komoře) celého objemu oceli, musí být snorkl 

z taveniny vysunut (ocel vyteče zpět do pánve) a znovu 

ponořen a to několikrát (v jednom okamžiku se totiž odplyní 

pouze malé množství a to asi 10 % až 15 % celkové hmotnosti 

tekuté oceli) [2].  

V pánvi se udržuje vrstva strusky, aby se 

minimalizovaly tepelné ztráty. Proces odplynění DH může 

pracovat s nižším přehřátím taveniny ve srovnání s RH 

pochodem, protože má účinnější vytápění [9].  

 

 

 

 

1.1.6.5 Vakuové odplynění oceli oběžným způsobem (RH) 

RH zařízení jen podobné výše uvedenému zařízení na DH proces, má ale na rozdíl od 

něj dvě sací trubice (snorkly), (viz obr. 1.7). Horní strana pláště je opatřena otvorem pro 

přidávání legur a pozorovacím oknem. Plášť je v horní části vyzděn žáruvzdornými cihlami 

a v dolní části cihlami na bázi oxidu hlinitého, aby byla udržena vysoká teplota potřebná 

k rafinaci [9]. 

Před zahájením rafinace je vakuová komora předehřátá na požadovanou teplotu, poté 

je v ní snížen tlak. Ocel je z pánve nasána jednou trubicí do vakuové komory, kde dochází 

k jejímu odplynění, poté se vrátí zpět do pánve druhou trubicí. Souvislý cirkulační tok oceli je 

zajišťován účinkem vhánění bublin inertního plynu (argonu) do jedné ze sacích rour. Bubliny 

argonu v roztavené oceli vytvoří taveninu o nižší měrné hmotnosti, a proto dochází k jejímu 

nasátí do snorklu. Rychlost cirkulace tekuté oceli ve válcové komoře řídí stupeň odplynění. 

Rychlost oběhu závisí na množství vháněného inertního plynu a stupni vakua [2, 9].  

Obr. 1.6:  Schéma DH zařízení 

[4] 
1 – průzor, 2 – vakuový systém, 3 – 

vakuová komora, 4 – ohřev 

komory, 5 – přísady legur, 6 – 

hrdlo komory (snorkel), 7 – licí 

pánev, 8 – převážecí vůz 
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Při rafinaci může být provedeno legování, stejně tak 

odběr vzorků a pozorování varu uhlíku pomocí nainstalované 

kamery. Kromě odstraňování vodíku lze účinně provádět 

i vakuové oduhličení. Pokud chceme dosáhnout velmi nízkého 

obsahu uhlíku, může být komora vybavena tryskou pro 

vhánění kyslíku pro posílení reakce vedoucí k oduhličení. 

RH proces má několik výhod, jako jsou: relativně 

nízké tepelné ztráty a také lze provádět poměrně přesné 

legování na požadované složení oceli [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.6 Vakuové odplynění oceli v proudu 

Při odplyňování oceli v proudu se tekutá ocel přelévá do jiné nádoby, která je pod 

vakuem. Náhlé vystavení proudu roztavené oceli vakuu vede k velmi rychlému odplynění, 

díky zvýšené ploše povrchu vytvořené rozpadem proudu na kapičky. Tento proces napomáhá 

odsávání dusíku, který je v oceli rozpuštěn, pomocí vakuové pumpy. Výška licího toku je 

důležitým konstrukčním parametrem. Tento způsob rafinace oceli je výhodný především při 

odlévání kovárenských ingotů. V praxi se používají dvě různé varianty. 

Systém pánev-pánev (viz obr. 1.8): Licí pánev se umístí do vakuové komory. Pánev 

obsahující tekutou ocel z primárního výrobního agregátu je umístěna nad vakuovou komoru 

a ocel se odlévá spodem. Při tomto způsobu rafinace mohou být přidávány i legující přísady. 

Stupeň odplynění oceli při tomto způsobu je zvyšován v důsledku odplynění přes hladinu 

lázně a do bublin argonu.  

Systém pánev-kokila (viz obr. 1.9): Předehřátá kokila je umístěna do vakuové 

komory. Nad komoru může být umístěna mezipánev. Nad mezipánev se najede pánví 

s roztavenou ocelí, která je do ní nalévána. Sekundární odplynění oceli je při tomto způsobu 

výrazně menší, je omezeno malou plochou taveniny v kokile a chladícím účinkem stěn kokily 

[6, 9]. 

 

Obr. 1.7:  Schéma RH zařízení 

[4] 
1 – průmyslová kamera, 2 – 

vakuový systém, 3 – RH komora, 4 

– komorový příhřev, 5 – přívod 

argonu, 6 a 9 – sací a odtoková 

roura, 7 a 8 – systém pro přívod 

legur, 10 – rafinační pánev 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7 ASEA-SKF pochod 

Jedná se o proces, který má integrovanou skupinu rafinačních jednotek, pomocí 

kterých se provádí odstruskování, vakuová úprava oceli a její příhřev pomocí elektrického 

oblouku. Tyto pochody jsou od sebe odděleny. [2] 

 Struska se odstraňuje proto, aby se zabránilo re-fosforaci, po přidání feroslitin. Ohřev 

oceli se provádí za účelem zvýšení teploty pro kompenzaci chladicího účinku legujících 

přísad, po něm následuje odplynění ve vakuu a dehydrogenace. 

Tento způsob rafinace také zahrnuje aplikaci elektromagnetického míchání, které 

pomáhá při vyplouvání vměstků a vede tak k výrobě čistých ocelí. V současnosti také tyto 

jednotky obsahují základní míchání pomocí inertního plynu, které umožňuje odsíření [9]. 

  

Obr. 1.8:  Schéma systému pánev-pánev [6] Obr. 1.9:  Schéma systému 

pánev-kokila [6] 
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2 MIKROČISTOTA OCELI A JEJÍ VYHODNOCOVÁNÍ 

Pomocí metod sekundární metalurgie se snažíme v oceli snížit množství nežádoucích 

prvků a nečistot, které by negativně ovlivňovali výsledné vlastnosti ocelového výrobku. 

Jinými slovy, snažíme se zvýšit čistotu oceli, ta je řízena širokou škálou provozních procesů 

při její výrobě. Tyto postupy zahrnují rozsah a posloupnost úkonů sekundární metalurgie. 

Například čas, kdy jsou do taveniny přidány legující přísady, zpracování, míchání a transport 

oceli, geometrie a postupy v mezipánvi, postupy lití a podobně [11].  

Pojem mikročistota oceli lze chápat jako chemickou čistotu, která spočívá v dodržení 

předepsaného chemického složení nebo jako metalografickou čistotu, u níž je rozhodující 

zajištění minimálního množství nekovových vměstků v oceli. 

 Z hlediska působení prvků na vlastnosti oceli můžeme prvky v ní obsažené rozdělit 

na: prvky přísadové (slouží k legování oceli – jsou tedy užitečné) a prvky doprovodné neboli 

stopové (považujeme je za převážně škodlivé). Jednoznačná hranice mezi prvky přísadovými 

a doprovodnými neexistuje, protože pro různé značky oceli je vyžadováno odlišné složení. 

Prvky, které jsou škodlivé u jednoho druhu oceli, můžou být u jiného vyžadovány (například 

u automatových ocelí je zapotřebí vysokého obsahu síry, která je pro většinu ocelí vysoce 

nežádoucí) [4, 12].  

2.1 Vměstky v oceli 

Jak již bylo uvedeno výše, v kapitole o sekundární metalurgii, poptávka po čím dál 

více čistějších ocelích roste každým rokem. Při její výrobě je důležité, abychom pochopili 

mechanismus tvorby vměstků během procesu výroby oceli s cílem kontrolovat jejich 

přítomnost a zvýšit tak kvalitu konečného produktu. Snažíme se tedy jejich množství snižovat 

a kontrolovat jejich složení, velikost, morfologii a rozložení v oceli. Velikost vměstků je 

obzvláště důležitá, protože velké vměstky jsou pro mechanické vlastnosti oceli nejvíce 

škodlivé. Například jeden kg typické oceli LCAK obsahuje 107-109 vměstků, zahrnující 

pouze 400 vměstků o velikosti 80-130 μm, deset 130-200 μm vměstků a méně než jeden 200-

270 μm vměstek. Někdy je způsobena katastrofická vada pouze jedním velkým vměstkem 

v celé ocelové tavbě. Tím pádem, výroby čisté oceli zahrnuje nejen kontrolu středního obsahu 

vměstků, ale také kontrolu vyloučení větších vměstků, než je kritická velikost škodlivá pro 

daný produkt.  

Pro výrobu čisté oceli vyžadujeme také kontrolu nad sírou, fosforem, vodíkem, 

dusíkem a dokonce i uhlíkem, dále pak minimalizaci kovových prvků, které způsobují 

nečistoty, jako jsou As, Sn, Sb, Se, Cu, Zn, Pb, Cd, Te a Bi. Tyto požadavky se liší podle 

třídy oceli a jejího konečného použití [11, 13]. 

2.1.1 Charakteristika vměstků 

Nekovové vměstky jsou obecně považovány za škodlivé pro různé vlastnosti oceli, 

jako je její tažnost, únavová pevnost, tvrdost nebo korozivzdornost. Při výrobě oceli vznikají 

první vměstky během deoxidace. Po přidání prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, jako je 

hliník, mangan nebo křemík, dojde k reakci s rozpuštěným kyslíkem za vzniku oxidů. Takto 
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vytvořené vměstky mohou být později částečně převedeny do strusky. Během rafinace oceli 

v pánvi je důležité řídit tok roztavené oceli a složení strusky. Další oxidické vměstky, vzniklé 

při procesu odlévání často zůstanou v oceli i po jejím utuhnutí. Tyto vměstky jsou obvykle 

malé, ale mohou hrát důležitou roli při určování kvality ocelových výrobků. Proto je důležité 

sledovat vznik vměstků během chladnutí a tuhnutí oceli [14].  

Během následného deformačního zpracování oceli, jako je válcování, kování, lisování 

a podobně, mohou vměstky způsobit mnoho defektů v ocelových produktech. Například 

mohou působit jako místa koncentrace napětí, které vede ke vzniku trhlin. Při dalším 

zpracování takto znehodnoceného výrobku se projeví kosmetické povrchové nedokonalosti, 

problémy s tvařitelností a výrobek bude mít nižší únavovou pevnost [11, 15].  

Kontrola tvorby vměstků během tuhnutí oceli je stále velmi obtížná. Rostoucí vývoj 

počítačové techniky a výpočetní termodynamiky umožňuje simulaci tvorby vměstků 

a mikrosegregace. Na začátku devadesátých let byly představeny matematické analýzy 

chemických změn složení nekovových vměstků během tuhnutí oceli. V důsledku toho se 

zlepšila znalost vztahů mezi nekovovými vměstky, mikrostrukturou a mechanickými 

vlastnostmi oceli. Navíc detekce vzácných velkých vměstků je velmi obtížná. Přestože velké 

vměstky jsou přečísleny vměstky, které jsou daleko menší, jejich celkové objemové podíly 

mohou být vysoké [11, 14].  

Odlišným přístupem, než je likvidace vměstků, je jejich použití ke zlepšení vlastností 

vyráběné oceli. V osmdesátých letech se začaly využívat jemně dispergované oxidy, které 

působí jako heterogenní jádra pro jiné méně škodlivé vměstky. Tento proces tedy využívá 

nekovové vměstky jako zárodky nukleace jehličkového feritu, během transformace austenitu 

na ferit, vedoucí k výraznému zvýšení pevnosti konstrukčních ocelí a úpravu mikrostruktury 

k získání požadovaných vlastností. Cílem je tedy změna škodlivých vměstků na neškodné 

částice a na druhou stranu snaha vytvářet vměstky s upraveným složením, strukturou, 

velikostí a hustotou pro optimalizaci mikrostruktury. Vměstky menší než 1 μm jsou neúčinné, 

aby sloužily jako zárodky nukleace, zatímco větší inkluze negativně ovlivňují vlastnosti oceli 

[13, 14].  

2.1.2 Druhy vměstků 

Za základní rozdělení vměstků je 

možné pokládat rozdělení podle původu 

jejich vzniku (vměstky endogenní 

a exogenní). Dále se mohou vměstky dělit 

podle jejich tvaru nebo například složení.  

Endogenní vměstky vznikají jako 

produkty reakcí probíhajících v roztavené 

oceli, jsou to deoxidační produkty, jako je 

například oxid hlinitý. Jsou vytvářeny reakcí 

mezi rozpuštěným kyslíkem a přidaným 

dezoxidantem (například hliník). Vměstky 

oxidu hlinitého jsou vytvořeny jako Obr. 2.1:  Tvary některých vměstků [11] 
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dendritické v prostředí s vysokým obsahem kyslíku (viz obr. 2.1 (a), (b)) nebo mohou 

vzniknout kolizí menších částic (viz obr. 2.1 (c)). 

Chemické reakce produkují například i oxidy z modifikace vměstků, když je 

nesprávně provedeno zpracování tekuté oceli přísadou vápníku. Identifikace zdroje není vždy 

snadná, například vměstky obsahující CaO mohou také pocházet z unášené strusky. 

K zachycení strusky dochází zejména během transportu mezi ocelářskými nádobami. Vznikají 

tak kapalné vměstky, které jsou obvykle kulovité (viz obr. 2.1 (d)). 

Exogenní vměstky pocházejí z jiných zdrojů. Vznikají z uvolněných nečistot, 

například z narušených žáruvzdorných cihel nebo z keramikou obložených částí. Jsou obecně 

velké a nepravidelně tvarované. Mohou působit jako místa pro heterogenní nukleaci oxidu 

hlinitého [11, 16]. 

2.2 Vybrané metody vyhodnocování čistoty oceli 

Pro studium a kontrolu čistoty oceli je důležité, aby se použili vhodné metody pro její 

hodnocení. Množství, velikost, tvar a složení vměstků by mělo být měřeno ve všech fázích 

výroby oceli. Techniky měření se pohybují od přímých metod, po metody nepřímé. 

Neexistuje jediný ideální způsob detekce a vyhodnocování vměstků v oceli, proto je vždy 

výhodnější používat několik metod současně, aby bylo dosaženo přesnějších hodnot [11, 17].  

2.2.1 Přímé metody 

Tyto metody vyhodnocování čistoty oceli využívají postupy k přímému měření 

vměstků. Mohou zjišťovat jejich parametry ve dvourozměrném řezu přes vzorek ztuhlého 

produktu, ve třídimensionální ocelové matrici, v tekuté oceli nebo určovat vlastnosti vměstků 

po jejich extrakci z oceli. Jsou přesné, ale nákladné (ve srovnání s nepřímými metodami) [11]. 

2.2.1.1 Pozorování vzorků pomocí metalografického mikroskopu  

Touto tradiční metodou jsou zkoumány dvourozměrné řezy vzorkem oceli za pomocí 

optického mikroskopu, které jsou následně kvantifikovány okem. Problémy vznikají při 

interpretaci řezu skrze složité vměstky, může totiž dojít k záměně jednoho vměstku za shluk 

více vměstků. Další nevýhodou je časově náročné počítání malých vměstků zjištěných touto 

metodou. U této metody můžeme kromě vyhodnocování pouhým okem použít k analýze 

vysokorychlostní počítač, který umí z naskenovaných snímků z mikroskopu rozlišovat tmavé 

a světlé oblasti založené na rozlišení stupňů šedi. Lze takto snadno vyhodnotit větší oblasti 

a větší počet vměstků, může však docházet k chybám, jako je vyhodnocení škrábanců, dolíků 

a skvrn jako nekovových vměstků [11]. 

2.2.1.2 Skenování elektronovým mikroskopem (SEM)  

Tato analýza je užitečná pro hloubkové studium efektu zpracování oceli na velikost, 

chemii a rozložení vměstků. Je účinným nástrojem pro sledování vývoje vměstků v pánvi při 

procesu rafinace. Řada nedávných studií odhalila přínosy této technologie, protože dokázala 

ukázat účinky některých rafinačních postupů na čistotu oceli [16, 18]. 
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Jedná se o běžnou techniku hodnocení čistoty oceli, kdy se pomocí automatizovaného 

elektronového mikroskopu zjišťuje obsah vměstků, jejich trojrozměrná morfologie a složení. 

Tyto mikroskopy prošli v posledních letech výzkumem, díky čemuž došlo ke zlepšení jejich 

výkonnosti a díky tomu i ke zlepšení kvality ocelových produktů. Počítač, který řídí SEM je 

navržen tak, aby rychle analyzoval ve vzorku oceli rozložení vměstků (i na jeho povrchu), 

změřil jejich velikost a určil složení. Data získaná z analýzy jsou prezentována jako 

distribuční diagramy a to ve formě ternárních fázových diagramů. Přesnost analýzy lze zlepšit 

minimalizací požadované oblasti vzorku [19]. 

2.2.1.3 Optická emisní spektrometrie s pulsní rozlišovací analýzou (OES-PDA) 

Jedná se o nedávno vyvinuté technologie, které slouží k rychlému stanovení 

mikročistoty rozpuštěné oceli a to do 10 minut od odběru vzorku. Je tedy rychlejší než 

automatizovaná SEM analýza a lze ji použít se spektrometry nové generace. Používá se pro 

on-line hodnocení obsahu a složení vměstků. Dále ke zhodnocení úspěchu modifikačních 

postupů pro získání požadované čistoty oceli. Také je velice účinná při zjišťování přítomnosti 

CaS vměstků. 

Tato metoda využívá jisker, které dopadají na vměstky. Do grafu jsou zaznamenávány 

píky intenzity, ze kterých se dále určují druhy jednotlivých prvků obsažených ve vměstcích 

[16, 18]. 

2.2.1.4 Použití elektrolýzy  

V této velice přesné, ale časově náročné metodě je poměrně velký (200 g – 2 kg) 

ocelový vzorek zcela rozpuštěn v kyselině (HCl). Nekovové vměstky, které zůstanou, se 

shromažďují ke kontrole, počítání a další analýze. Alternativně, za účelem ochrany FeO 

vměstků, může být většiny rozpouštění dosaženo použitím elektrického proudu, který 

prochází přes ocelový vzorek ponořený do roztoku FeCl2 nebo FeSO4 [11]. 

2.2.1.5 Tavení vzorku pomocí elektronového paprsku (EB) 

Tato technologie dokáže poskytnout přehled o přítomných vměstcích v oceli. Výhoda 

této techniky před automatizovanou SEM analýzou je trojrozměrný pohled na morfologii 

vměstku. Nicméně získání statistických údajů o hustotě vměstků a jejich velikosti 

v roztaveném vzorku je náročné, jedná se tedy o pomalou analýzu [18, 19]. 

Vzorek oceli je taven elektronovým paprskem ve vakuu. Vměstky vyplavou na horní 

plochu a vytvoří útvar na horní části roztaveného vzorku. Rozšířením této metody (EB-EV-

Extreme Value) je umožněno odhadnutí velikosti vměstků [11]. 

2.2.1.6 Mannesmannova detekce vměstků (MIDAS) 

Jsou vyvíjeny nové metody, kdy je proveden odběr tekutých vzorků oceli z pánve, 

mezipánve nebo formy, které jsou dále válcovány za tepla. Pomocí následného 

ultrazvukového testování se detekují vměstky velkých rozměrů. Tyto metody jsou účinnější 

při lokalizaci těchto vměstků, než zkoumání průřezu vzorku pomocí světelné optické 

mikroskopie [19]. 
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Mezi tyto metody patří i MIDAS, což je nejběžnější metoda ultrazvukového testování. 

Vzorky oceli jsou tedy nejprve válcovány, k odstranění pórovitosti a pak ultrazvukově 

skenovány k detekci jak pevných vměstků, tak přítomných plynů [11]. 

Dále je používána ultrazvuková C-scan zobrazovací metoda u vzorků odebraných 

z RH zařízení. Vzorky při této metodě nejsou válcovány. Tato technika je rychlejší než 

MIDAS [19]. 

2.2.2 Nepřímé metody 

Vzhledem k nákladům, požadavkům na čas a odběru vzorků. Jsou rovněž využívány 

metody nepřímé. Tyto technologie jsou rychlé a levné, ale jsou spolehlivé pouze jako relativní 

ukazatele jednotlivých parametrů vměstků [11]. 

2.2.2.1 Měření obsahu celkového kyslíku 

Celkový kyslík (TO) v oceli je součet volného rozpuštěného kyslíku a kyslíku, který je 

součástí nekovových vměstků. Obsah celkového kyslíku je používán jako indikátor pro 

měření čistoty oceli v každé fázi její výroby. Průměrný obsah celkového kyslíku se díky 

zlepšujícím se procesům sekundární metalurgie stále snižuje. Především jsou to změny 

v ocelářských postupech zahrnující minimalizaci redukovatelných oxidů ve vyzdívce pánve, 

použití detekce na přenos strusky nebo například ochrana proudu oceli při přelévání mezi 

jednotlivými agregáty. Klesající obsah celkového kyslíku v průběhu výroby oceli, je obvykle 

považován za dobrý signál k dosažení požadované čistoty a kvality výrobku [18, 19]. 

Jeho obsah obecně klesá po každém kroku zpracování oceli. Dále pak klesá se 

zaváděním nových technologií, například ocelárny s RH odplyněním dosahují jeho nižších 

hodnot, než ocelárny s mícháním oceli v pánvi pomocí inertního plynu [11]. 

Přestože tato metoda ukázala své kvality, není používána jako technologie 

k okamžitému určování obsahu kyslíku během výroby oceli, vzhledem k dlouhé době 

potřebné pro přípravu vzorku a striktním pravidlům pro jeho přípravu. Někdy je obsah kyslíku 

měřen během tavby, ale je obecněji používán jako nástroj pro výzkum nebo kontrolu kvality 

po odpichu. Takto naměřené výsledky lze porovnat s historickými, již publikovanými údaji 

[16, 18]. 

Volný kyslík lze poměrně snadno měřit pomocí senzorů. Jeho obsah je řízen 

především termodynamickou rovnováhou s dezoxidačními prvky, jako je hliník. Vzhledem 

k tomu, že obsah volného kyslíku se příliš nemění, je běžné celkový kyslík měřit jako 

množství oxidických vměstků v oceli. Kvůli malé populaci velkých vměstků v oceli a malé 

velikosti vzorku pro měření TO (obvykle 20 g), je zřídkakdy možné najít ve vzorku vměstek 

velkých rozměrů. Proto obsah TO ve skutečnosti představuje obsah kyslíku pouze na úrovni 

malých vměstků. Nízký obsah TO však snižuje pravděpodobnost výskytu velkých oxidických 

vměstků. Tím pádem je celkový kyslík stále velmi důležitým a společným indexem čistoty 

oceli.  Naměřený TO z tekutých vzorků, zhruba koreluje s výskytem trhlin v produktu [17]. 
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2.2.2.2 Pohlcování dusíku 

Rozdíl v obsahu dusíku mezi agregáty pro výrobu oceli (zejména pánví a mezipánví) 

jsou ukazatelem jeho pohlcování z okolního vzduchu přiváděného do oceli během 

přenosových operací. Nízký obsah rozpuštěného kyslíku v oceli po dezoxidaci způsobuje 

rychlou absorpci vzduchu. Pohlcování dusíku tak slouží jako nepřímé měřítko celkového 

kyslíku. Je nutné si uvědomit, že příjem kyslíku je vždy mnohokrát větší než naměřený příjem 

dusíku, díky své rychlejší absorpční kinetice na rozhraní vzduch-povrch oceli. Kromě toho je 

pohlcování dusíku rychlejší, když jsou nízké obsahy kyslíku a síry. Pro snížení pohlcování 

dusíku, je nejlepší provádět dezoxidaci až po odpichu. 

Obsah dusíku je řízen především operacemi probíhajícími v konvertoru nebo 

elektrické peci, ale je také ovlivněn rafinací a srážecími operacemi. Jeho obsah postupem času 

klesá, díky novým technologiím a vylepšeným operacím. Obecně může být pohlcování dusíku 

omezeno při transportu oceli z pánve do formy, pomocí ochrany proudu oceli a jejím lití 

v ustáleném stavu [11, 17]. 

2.2.2.3 Analýza složení žáruvzdorné vyzdívky 

Zjištění složení žáruvzdorné vyzdívky agregátů před a po ocelářských operacích bývá 

použito k odhadnutí možnosti absorpce vměstků do vyzdívky a její možné erozi. Původ 

některých komplexních vměstků může být vysledován až k erozi vyzdívky, a to podle shody 

v ní obsažených prvků se složením vměstků. Ke zkoumání procesu eroze byly provedeny 

experimenty ponoření materiálu vyzdívky do tekuté oceli [17]. 

2.2.2.4 Měření složení strusky 

Analýza vývoje složení strusky před a po ocelářských operacích může být použita 

k odhadnutí absorpce vměstků struskou. Dále může být sledován původ komplexních 

oxidických vměstků, a to srovnáním prvků ve strusce a složením vměstku. Tyto metody 

nejsou jednoduché, kvůli problémům s odběrem vzorků a kvůli změnám v termodynamické 

rovnováze, které musí být zohledněny [11]. 

Důležitým zdrojem reoxidace je například přenos strusky z agregátu na výrobu oceli 

do pánve, která obsahuje vysoký obsah FeO a MnO. Čím vyšší je obsah těchto oxidů 

v pánvové strusce, tím větší je pravděpodobnost reoxidace a s tím spojená tvorba vměstků na 

bázi hliníku. 

Snížení přenosu strusky z agregátu na výrobu oceli do pánve během odpichu lze 

zajistit například: účinnou struskovou zátkou, použitím senzorů k detekci přenosu strusky 

nebo optimalizací geometrie pece (umístění odpichového otvoru). Složení pánvové strusky lze 

ovlivnit její redukční úpravou, za pomocí hliníku nebo páleného vápna, což může snížit 

obsahy FeO a MnO až o 5 % [17]. 
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3 ANALÝZA SOUDOBÝCH LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

3.1 Ovlivňování čistoty oceli pomocí strusek 

Práce [20], [21] a [22] se zabývají možnostmi zvyšování mikročistoty oceli pomocí 

syntetických strusek. 

V práci [20] se autoři zabývají vlivem rafinačních strusek na čistotu oceli, o složení: 

C – 0,39; Si – 0,64; Mn – 1,48; P – 0,024; S – 0,046; Cr – 0,18; Ni – 0,05; Mo – 0,013; Ti – 

0,019; Al – 0,010; Sn – 0,010 a Cu – 0,13 [hm%]. Toto složení oceli je navrženo k dosažení 

dobré obrobitelnosti a dalších potřebných mechanických vlastností. Přítomné prvky ovšem 

mohou způsobit výskyt vměstků s vysokými body tání, jako jsou spinely a hlinitanové 

vměstky. Přítomnost těchto druhů vměstků může během plynulého odlévání způsobit 

zanášení výlevek a mohou rovněž ovlivnit konečnou kvalitu výrobku. 

V rámci experimentů bylo provedeno šest taveb s dvěma rafinačními struskami 

různého složení, řady A a B. Strusky byly analyzovány k určení jejich efektivní viskozity, 

obsahu pevných podílů, složení tekutých podílů a stupni nasycení strusky. 

Analýza chemického složení rafinačních strusek (viz tab. 3.1) byla prováděna pomocí 

rentgenové fluorescence, ze vzorku odebraného po vakuovém odplynění oceli. Nekovové 

vměstky byly zjišťovány ze vzorků oceli odebrané z mezipánve během plynulého odlévání, 

jejich analýza byla založena na jejich hustotě. Vybroušené a leštěné vzorky byly následně 

skenovány pomocí spektrometru. 

V tabulce 3.1 je rovněž uvedena bazicita jednotlivých strusek. Nejvyšší bazicitu 

vykazuje struska B5 (CaO/SiO2 = 2,59), naopak nejnižší bazicita se projevuje u strusek A3 

a A4.  

Ke zjištění efektivní viskozity strusek bylo zapotřebí nejprve zjistit množství v ní 

obsažených tuhých podílů. Znázornění obsahu pevných podílů vyjádřené jako funkce 

chemického složení je zakresleno na obr. 3.1 a 3.2. Na obrázku 3.1 si můžeme všimnout 

konstantní hodnoty obsahu pevných podílů. V tomto okamžiku dochází k procesu nasycení 

a nastává precipitace MgO. Dále si můžeme povšimnout, že struska A1 je při hodnotě asi 

10,6 hm% MgO zcela tekutá a její viskozita dosahuje nejnižší hodnoty, tento jev je 

Tab. 3.1:  Chemické složení jednotlivých strusek [20] 
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pravděpodobně způsoben vysokým obsahem Al2O3. Spinel MgO-Al2O3 se vyskytuje pouze ve 

strusce A1. 

Nejvyšší obsah tuhých podílu byl obsažen ve strusce A5 a naopak nejnižší v B5 (pro 

obě teploty). Po přidání CaF2 se snížil obsah pevných podílů, dále u strusek řady B vykazují 

obsahy pevných podílů menší rozptyl než u strusek A.  

Obr. 3.2 ukazuje obsahy pevných podílů ve struskách za zvyšující se teploty, můžeme 

si povšimnout, že jejich obsahy, ve srovnání s obr. 3.1, značně poklesly. 

Obr. 3.3 (a) ukazuje, že struska A5 má nejvyšší efektivní viskozitu při teplotě 1773 K, 

dále má nejvyšší obsah MgO a rovněž i nejvyšší obsah Al2O3. Struska A1 má nejnižší 

viskozitu z A strusek. 

Efektivní viskozita pro B strusky je znázorněna na obr. 3.3 (b). Lze si povšimnout, že 

tyto strusky mají výrazně nižší hodnoty viskozity, a to nejen díky vyššímu obsahu tekutých 

podílů, ale i kvůli přítomnosti CaF2. Nejvyšší hodnoty viskozity nabývají strusky B1 a B2 při 

teplotě 1773 K. Přidáním CaF2 dojde ke snížení jak obsahu pevných podílů, tak viskozity 

Obr. 3.1:  Obsah pevných při teplotě 1793 K pro strusky řady A (a) a B (b) [20] 

Obr. 3.2:  Obsah pevných podílů při teplotě 1833 K pro strusky řady A (a) a B (b) [20] 
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strusky. Pro všechny strusky se množství pevných podílů a efektivní viskozita s rostoucí 

teplotou snižují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tab. 3.2 jsou uvedeny body 

nasycení MgO v jednotlivých struskách 

pro dané teploty. Bod nasycení se při 

zvýšení teploty rovněž zvyšuje. Jinými 

slovy pro dosažení bodu nasycení při 

vyšších teplotách je zapotřebí vyšší 

obsah MgO. Rozpustnost MgO klesá, 

se zvyšující se bazicitou strusky. 

Strusky B mají vyšší bazicitu, než 

strusky A, proto je bod nasycení MgO 

nižší. U všech strusek bylo tedy 

pozorováno, že bod nasycení MgO se 

zvyšuje, se zvyšující se teplotou 

a snižuje se při zvýšení bazicity strusky. 

Obr. 3.4 znázorňuje hustotu výskytu různě velkých vměstků pro obě řady strusek. 

Výskyt vměstků v oceli je ovlivněn mnoha parametry, jako je složení strusky, třída oceli a její 

teplota, způsob míchání oceli, použití různých pánvových operací a další. Větší vměstky se 

dají snadněji odstranit a to díky lepšímu zvýšení rychlosti při flotačním procesu. Struska B5 

má nejnižší obsah pevných podílů při teplotách 1833 K a 1873 K, což přispívá k poklesu 

hustoty výskytu vměstků. Struska A4 má velice nízký obsah pevných podílů, její vysoká 

tekutost podporuje její lepší účinek při procesech ke zvyšování čistoty oceli. Strusky A1, A2, 

B1, B2 a B6 mají nízký obsah pevných podílů, ale vysokou hustotu výskytu vměstků. Dále 

také obsahují tekuté vměstky CaO-Al2O3, které je těžší odstranit, kvůli jejich vysoké 

smáčitelnosti oceli. Strusky A5, A6, B3, B4 a B6 dokonce obsahují spinely CaO-MgO-Al2O3, 

které by měly být modifikovány za pomoci vápníku na hlinitan vápenatý. Pokud se spinely 

objeví i po zpracování tekuté oceli vápníkem, je možné, že nastala její reoxidace. 

Obr. 3.3:  Hodnoty efektivní viskozity pro strusky řady A (a) a B (b), pro teploty od 1773 K do 

1893 K [20] 

(a) (b) 

Tab. 3.2:  Body nasycení strusky MgO [20] 
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Na obr. 3.5 je znázorněn obsah vměstků různého chemického složení. U strusek A je 

nejvíce obsažen Al2O3 vměstek a to konkrétně ve struskách A1 a A4. Dále je u těchto strusek 

vysoký obsah CaO, nejvíce ve strusce A3. Obsah MgO je nejvyšší ve strusce A6. A nejvíce 

MnO je ve strusce A1. Podobné je to u B strusek, nejvyšší obsah Al2O3 (vyšší než u A 

strusek) je u strusky B5. Také obsah MgO je vyšší než u A strusek, a nejvyšší je opět 

u strusky B5. Tvorba vměstků na bázi MgO je podpořena, když jsou pro sekundární rafinaci 

oceli použity nasycené nebo téměř nasycené strusky (tímto oxidem). Zvýšení obsahu MgO 

může být rovněž způsobeno nízkou efektivní viskozitou u B strusek. Zvýšení tekutých podílů, 

například kvůli interakci mezi struskou a vyzdívkou pánve, může podporovat zvýšení obsahu 

MgO vměstků. Obsah MgO ze strusky nebo vyzdívky pánve je redukován na hořčík pomocí 

hliníku rozpuštěného v oceli. Obsah MnO je nižší u strusek A. Dále je u těchto strusek vyšší 

obsah síry a proto i vyšší obsah sulfidických vměstků. B strusky mají nižší viskozitu, což 

zajišťuje lepší interakci mezi ocelí a struskou a rovněž i optimalizaci absorpce síry. Tyto 

parametry mohou v tekuté oceli redukovat dostupnou síru a mohou mít také vliv na obsah síry 

obsažené ve vměstcích. Je známo, že sulfidické vměstky jsou pro finální výrobek velmi 

škodlivé. Ve strusce B2 se vyskytuje největší množství vměstků. 

Obr. 3.4:  Hustota výskytu různě velkých vměstků pro řadu strusek A (a) a B (b) [20] 

Obr. 3.5:  Obsah vměstků v jednotlivých struskách [20] 
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Autoři zjistili, že obsah pevných podílů klesá se zvyšující se teplotou a přidáním CaF2. 

Hodnota efektivní viskozity se zvyšuje, se zvyšujícím se obsahem pevných podílů a se 

snižující se teplotou. Dále bylo zjištěno, že bod nasycení MgO se zvyšuje, se zvyšující se 

teplotou a snižuje se při zvýšení bazicity strusky. 

Z výše uvedených výsledků experimentu autoři zvolili nejvhodnější strusku. Struska 

A3 obsahuje vměstky na bázi CaO-Al2O3, při odlévání byl pozorován jeho hladký průběh 

(bez zanášení výlevek). K prevenci ucpávání však není nutné transformovat všechny 

hlinitanové vměstky na tekuté vměstky na bázi vápníku. Struska B5 je nejlepší z hlediska 

množství odstraněných vměstků, další parametry jsou však pro čistotu oceli také důležité, 

například typ a rozměr přítomných vměstků. Proto při zohlednění povahy vzniklých vměstků 

se struska A3 stává lepší volbou než B5 v důsledku přítomnosti hlinitanů vápenatých ve své 

kapalné oblasti.  

Práce [21] je zaměřena na zlepšení výsledné čistoty ložiskové oceli, o složení: 

C = 0,95-1,10; Si = 0,15-0,35; Mn<0,50; P<0,025; S<0,025; Cr = 0,90-1,20 [hm%]. Na 

ložiska ve stroji působí opakované napětí, a proto se může po určité době provozu vyskytnout 

únavové praskání. Proto je neustálá snaha zlepšovat kvalitu těchto ocelí, aby mohly být 

ložiska použity po celou dobu životnosti strojního zařízení. Obecně platí, že ložisková ocel 

obsahuje více uhlíku a chromu, než běžné oceli. 

Nekovové vměstky, jako jsou 

Al2O3, SiO2, TiO2  atd. působí jako 

místa koncentrace napětí a způsobují 

vznik a růst únavových trhlin. 

Obr. 3.6 (a) ukazuje, že životnost 

ložiskové oceli klesá se zvyšujícím 

se součtem Al2O3 a SiO2 vměstků 

v oceli. Nicméně sulfid, který 

existuje v oceli ve formě MnS a je 

v kontaktu s ostatními vměstky, 

snižuje napětí v tahu způsobené 

těmito vměstky, snižuje tak riziko 

výskytu únavových trhlin (viz obr. 3.6 (b)). Nicméně vezmeme-li v úvahu obecné škodlivé 

účinky způsobené sírou, měl by být obsah tohoto sulfidu omezen na požadovanou přípustnou 

hodnotu. 

Obr. 3.6:  Vliv součtu obsahu Al2O3 a SiO2 (a) a MnS (b) 

na životnost dané oceli [21] 

Tab. 3.3:  Porovnání původního a nového procesu výroby dané oceli [21] 
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V tab. 3.3 je znázorněn proces výroby ložiskové oceli pro experiment. Proces se 

skládá z výroby oceli v kyslíkovém konvertoru, její rafinace v pánvové pece, RH odplynění 

a následného plynulého odlévání. Provozní postupy u jednotlivých agregátů výrazně ovlivňují 

výslednou čistotu ložiskové oceli. V této práci byly provedeny tři způsoby k odstranění 

nekovových vměstků z roztavené oceli: změna dezoxidačního postupu, kontrola složení 

strusky a snížení obsahu kyslíku při odpichu. 

Pro ovlivnění složení 

(bazicity) strusky bylo při 

běžném postupu přidáno CaO 

a malé množství CaF2 před 

elektrickým ohřevem v pánvové 

peci. Nicméně navzdory 

přidávání CaF2, se struska úplně 

neroztavila a její většina byla 

stále pevná i po ohřevu oceli 

elektrickým obloukem, při 

použití nového postupu je však 

struska rovnoměrně roztavená. Je 

tedy jasné, že u nové metody 

byla teplota tání strusky snížena 

a následkem toho se zlepšila i 

její absorpční schopnost. 

Celkový kyslík by při použití nové metody, mohl být snížen z 12 ppm na 8 ppm (viz obr. 

3.7). V této práci je tohoto účinku dosaženo kontrolou poměru %CaO/%Al2O3 mezi hodnotou 

1,7 a 1,8 (přidáním Al2O3 a snížením přídavku CaO).  

U původní metody byly FeSi, FeMn a Al přidávány při odpichu postupně. V tomto 

případě byly během deoxidace vytvořeny SiO2 a MnO, po přidání hliníku se tyto oxidy mění 

na Al2O3 (díky vysoké afinitě hliníku ke kyslíku). Ke zlepšení bazicity a stupně oxidace je 

v novém způsobu přidán hliník jako první a později je přidán FeMn a FeSi. Změnou pořadí se 

vytváří jako první Al2O3 (je ho tudíž více) a potom se jen malá část volného kyslíku změní na 

SiO2 a MnO. V důsledku toho je zásaditost vyšší a stupeň oxidace strusky nižší, než u dříve 

používané metody. 

Protože kyslík může být hlavní příčinou výskytu vměstků, je důležité pro zlepšení 

výsledné čistoty oceli snižovat jeho obsah při odpichu. Pokud je však snížen jeho obsah 

v kyslíkovém konvertoru, dojde k narušení reakce odfosfoření. V tomto případě bylo ke 

snížení obsahu kyslíku provedeno odfosfoření v předřazené stanici před operacemi 

v kyslíkovém konvertoru. 

Výše uvedenými změnami technologie vedení tavby bylo dosaženo zlepšení 

mikročistoty vyráběné oceli, což je v práci [21] dokumentováno snížením obsahu volného 

kyslíku a menším počtem vzniklých vměstků v oceli. 

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům v automobilovém průmyslu se v práci [22] autoři 

snaží zjistit, jak zlepšit kvalitu kordových ocelí používaných do pneumatik. Ke zlepšení 

Obr. 3.7:  Porovnání obsahu celkového kyslíku u původní 

a nové metody [21] 
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složení a tvorbě vhodného typu vměstků v kordové oceli, byla v rámci experimentu 

simulována rafinace oceli probíhající v pánvové peci. Bylo zjištěno, že čas reakce mezi 

struskou a kovem a také složení strusky, má výrazný vliv na výsledné složení vměstků 

v ocelovém produktu. 

Při výrobě kordové oceli je 

přidáván Si-Mn (kvůli dezoxidaci 

a legování), z toho důvodu jsou v této 

oceli většinou přítomny vměstky 

v systému MnO-Al2O3-SiO2. Dále jsou 

přítomny vměstky ze systému CaO-

Al2O3-SiO2, které vznikají po reakci oceli 

se struskou. Křehké vměstky by měly být 

z této oceli odstraněny a zbylé vměstky 

musejí mít dobrou plasticitu. Plasticita 

nekovových vměstků má úzkou 

souvislost s jejich bodem tavení. Vhodné 

složení vměstků, splňující podmínku 

nízkého bodu tavení, je znázorněno 

v ternárním diagramu na obr. 3.8 (modrá 

oblast). K dosažení vzniku vměstků 

s nízkou teplotou tavení, je zapotřebí najít optimální podmínky pro reakce mezi ocelí 

a struskou. 

Důležitý je také obsah [Al] (rozpuštěný hliník v oceli), který ovlivňuje obsah Al2O3 

vměstků. K dosažení oblasti nízkého bodu tavení vměstků by jeho obsah měl být velice nízký 

(v rozmezí 0,00005-0,0005 %). A navíc k zajištění požadované čistoty oceli, by měl být obsah 

celkového kyslíku udržován pod úrovní 0,0015 hm%.  

Souvislosti mezi struskou, ocelí a vměstky vzniklými na základě rozdílných časů 

reakce mezi struskou a ocelí 

a rozdílného složení strusky musí být 

zkoumány postupně. V rámci této práce 

byl proveden laboratorní experiment, 

kdy byl na základě teoretických 

poznatků zjišťován optimální čas reakce 

mezi kovem a struskou a její 

nejvhodnější složení. 

Laboratorní experiment byl 

proveden v odporové peci, za použití 

oceli o složení: C - 0,71; Si - 0,24; Mn - 

0,53; P - 0,008; S - 0,01; Al - 

0,0006 [hm%]. A strusky o složení: 

CaO - 40, SiO2 - 40, MgO - 10 a Al2O3 

– 10 [hm%]. 

Obr. 3.8:  Oblast s nízkou teplotou tavení vměstků 

v systému MnO-Al2O3-SiO2 [22] 

Obr. 3.9:  Změny složení vměstků v systému MnO-

Al2O3-SiO2 v souvislosti s různými časy reakce [22] 
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Struska byla s kovem umístěna do magnezitového kelímku. K promíchávání taveniny 

bylo použito spodní dmýchání argonu. Hmotnost jednotlivých vzorků oceli byla kolem 200 g 

a poměr hmotnosti struska/ocel byl 1:10. 

Kelímek byl po vyjmutí z pece, rychle zachlazen a ocel byla oddělena od strusky. 

Vzorek oceli byl rozdělen na menší části a následně analyzován pro zjištění složení, velikosti 

a rozložení vměstků, za pomocí skenování elektronovým mikroskopem (SEM) a energetické 

disperzní rentgenové spektroskopie (EDXS).  

Ke zjištění vlivu doby reakce mezi struskou a kovem na chemické složení vměstků, 

byly provedeny experimenty s časy reakcí: 30, 60, 90 a 120 minut (složení strusky i kovu bylo 

ve všech případech shodné). Výsledky jsou znázorněny na obr. 3.9, z něj lze zjistit, že pokud 

je čas reakce 60 minut je složení většiny vměstků v oblasti s nízkou teplotou tavení, díky 

čemuž dosahují lepších deformačních schopností. Pokud je čas reakce kratší (30 minut) nebo 

naopak delší (90 nebo 120 minut), pak se složení vměstků nevyskytuje v požadované oblasti 

a vměstky budou mít  vysoký bod tavení. 

Výrazný vliv na bod tavení a plasticitu inkluzí má také obsah Al2O3.  Zvýšený obsah 

ve strusce zvyšuje podíl Al2O3 vměstků, což je ještě výraznější se zvyšující se bazicitou 

strusky. Proto je nutné k dosažení obsahu 

vměstků v požadovaném rozmezí, 

udržovat bazicitu strusky v rozmezí 1,0-

1,2 a obsah Al2O3 ve strusce v rozmezí 3-

9 hm%, jak je patrné z ternárních 

diagramů na obr. 3.10. 

K ověření výsledků získaných 

v laboratoři, byl proveden experiment 

v ocelárně, při výrobě oceli o složení: C - 

0,7±0,02; Si - 0,25±0,02; Mn - 

0,55±0,02; P<0,01; S<0,01; Al<0,001 

[hm%]. Hodnota bazicity strusky se 

pohybovala v rozmezí 0,98-1,56 a obsah 

Al2O3 v rozmezí 4,7-10,17 hm%. Čas 

rafinace v pánvové peci byl 60 minut. Na 

obr. 3.11 jsou vidět výsledky po 

Obr. 3.10:  Vliv obsahu Al2O3 a bazicity strusky na složení vměstků v systému MnO-Al2O3-SiO2 [22] 

Obr. 3.11:  Složení vměstků v rámci experimentu 

v ocelárně [22] 
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aplikování těchto parametrů. Jde vidět, že většina inkluzí je v oblasti nízké teploty tavení 

a bude proto mít dobré plastické vlastnosti. 

3.2 Ovlivňování čistoty oceli pomocí legování 

Práce [23] a [24] se zabývají modifikací vměstků za pomoci legování. 

V práci [23] byly zkoumány vzorky oceli odebrané 0,5; 2; 5; 10 a 20 minut po přidání 

vápníku. Konkrétně se jednalo o ocel LCAK s nízkým obsahem síry o složení: C - 0,05; Si - 

0,2; Mn - 1,5; P - 0,01; S - 0,0009 a [Al] - 0,026 [hm%]. Bylo zjištěno, že dochází ke změně 

chemického složení vměstků z CaO na CaO-CaS a postupem času na CaO-Al2O3-CaS. 

Vměstky na bázi Al2O3 jsou pro vlastnosti konečného produktu škodlivé. Po správně 

provedeném legování vápníkem se vměstky Al2O3 modifikují na vměstky s nižším bodem 

tavení (CaO-Al2O3), díky čemuž lze zabránit zanášení výlevek. Přebytek vápníku po legování 

může vést ke vzniku CaS, které rovněž může způsobovat zanášení výlevek. K dosažení 

požadovaných vlastností oceli je proto nutné kontrolovat složení vměstků (tj. obsahy CaO, 

CaS a Al2O3). 

K odhadu typu vměstků vzniklých po legování pomocí vápníku existuje metoda, 

využívající poměr TCa/TO (celkový obsah vápníku/celkový obsah kyslíku). Pokud je poměr 

TCa/TO udržován okolo 1,0, může být Al2O3 plně modifikován. 

Ke zjištění vlivu legování na modifikaci vměstků bylo provedeno pět experimentů. Do 

magnezitového kelímku, umístěného do indukční vakuové pece, byl vložen vzorek oceli 

o hmotnosti 1000 g, k legování byl připraven kousek hliníku o hmotnosti 0,3 g a CaSi 

o hmotnosti 3 g a složení 30 % Ca-70 % Si. Z pecní komory byl nejdříve odsán vzduch a poté 

byla znovu naplněna argonem na hodnotu atmosférického tlaku. Po roztavení oceli se 

k dosažení teplotní homogenizace udržovala konstantní teplota 1873 K po dobu tří minut. 

Poté byl do oceli přidán hliník a po pěti minutách i CaSi. Vzorky oceli byly odebírány 

v časech 0,5; 2; 5; 10 a 20 minut po přidání CaSi. 

Obsah celkového vápníku a rozpuštěného hliníku byl zjišťován pomocí indukčně 

vázané plazmovo-atomové emisní spektrometrie (ICP-AES). Obsah celkového kyslíku a síry 

byl stanoven pomocí infračervené absorpční metody. Chemické složení vzorků oceli je 

uvedeno v tab. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.4:  Chemické složení odebraných vzorků 

oceli, (v hm%) [23] 
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Na obr. 3.12 je znázorněna změna složení vměstků v závislosti na čase. Můžeme si 

všimnout, že obsah CaO klesá. Obsah CaS nejdříve narůstá, ale po pěti minutách začne klesat. 

Obsah Al2O3 začne po pěti minutách narůstat. Obsah MgO narůstá, ale ve srovnání 

s ostatními složkami je jeho obsah velmi nízký.  

Autoři zjistili, že po půl 

minutě po přidání vápníku, jsou 

v oceli přítomny v podstatě pouze 

CaO vměstky, které jsou produkty 

reakcí rozpuštěného vápníku 

s Al2O3 nebo s kyslíkem. 

S postupem času se obsah CaS 

zvyšuje a vměstky se modifikují na 

CaO-CaS. Produktem reakcí 

rozpuštěné síry s CaO nebo 

s rozpuštěným vápníkem je CaS, 

jehož obsah je nejvyšší v čase pět 

minut. Protože obsah rozpuštěného 

vápníku s časem klesá, vytvořené 

CaS se mění na CaO nebo se 

rozkládá na rozpuštěný vápník 

a síru. S dalším snížením obsahu rozpuštěného vápníku, se CaO mění na Al2O3 a nebo se 

rozkládá na rozpuštěný vápník a kyslík. Změna vměstků na vměstky typu CaO-Al2O3-CaS 

nastává po deseti minutách po přidání CaSi do oceli. 

Ternární diagramy na obr. 3.13 ukazují složení a velikost vměstků v systému CaO-

CaS-Al2O3. U vzorků odebraných po 0,5 minutě, 2 a 5 minutách jsou v oceli přítomny malé 

vměstky na bázi CaO-CaS. Nevyskytují se zde žádné vměstky s velikostí více než 10 μm. Ve 

vzorcích odebraných po 10 a 20 minutách jsou v oceli přítomny vměstky na bázi CaO-Al2O3 

s různými obsahy CaS. Rovněž se zde nacházejí velké vměstky (s rozměry přesahujícími 

10 μm), tyto vměstky na bázi CaO-Al2O3 obsahují malé množství CaS a mají nízký bod 

tavení. 

Autoři také poukazují na problém vzniku shluků CaO-CaS, které vznikají po pěti 

minutách po přidání CaSi do oceli. Rozpuštěný vápník reaguje v prvních pěti minutách 

s rozpuštěným kyslíkem a sírou, proto dojde k tvorbě velkého množství malých vměstků typu 

CaO-CaS, které nejsou detekovatelné. Tyto vměstky s postupem času narůstají a shlukují se 

a stanou se tak detekovatelnými. Obsah těchto shluků by měl být minimalizován, čehož lze 

docílit snížením obsahu rozpuštěného vápníku v oceli. 

 

Obr. 3.12:  Změna chemického složení vměstků v závislosti 

na čase [23] 
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Obr. 3.13:  Změna velikosti a složení vměstků v systému CaO-CaS-Al2O3 

v závislosti na čase [23] 
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Hlavním cílem práce [24] bylo zjišťování vlivu nečistot obsažených ve feroslitinách 

(FeTi70, FeTi35 a FeP) na výslednou čistotu oceli. K tomuto experimentu byla zvolena ocel 

s nízkým obsahem uhlíku (ULC) a s vysokým nebo nízkým obsahem manganu, jejichž 

složení je zapsáno v tab. 3.5. Do oceli s vysokým obsahem manganu je přidáván i FeP. 

Ocelářský průmysl neustále navyšuje své znalosti o vývoji vměstků při procesech 

sekundární metalurgie. Vměsky se mohou do oceli dostávat mnoha způsoby a jedním z nich 

je i přidávání feroslitin, které mohou obsahovat různé nečistoty. Takto vzniklé vměstky 

negativně ovlivňují výslednou čistotu oceli. 

Přídavek feroslitin může být při rafinaci oceli proveden ve více okamžicích, například 

ihned po jejím odpichu (fáze 1), při stahování strusky (fáze 2), během vakuování v RH 

zařízení (fáze 3) nebo po dezoxidaci (fáze 4), jednotlivé fáze jsou znázorněny na obr. 3.14. 

K dosažení požadovaného obsahu manganu dochází k přidávání FeMn ve fázi 2 a Mn 

ve fázi 4. FeP se do oceli nejčastěji přidává ve fázi 1 a 3, pokud by byl přidán pozdě, mohlo 

by dojít k ucpání trysky, kvůli vysokému obsahu Ca v této feroslitině. FeTi70 nebo FeTi35 

jsou do oceli přidávány ve fázi 4. 

Ke zjištění vlivu nečistot ve feroslitinách, byl odebrán vzorek oceli po rafinačním RH 

procesu, tento vzorek byl následně analyzován pomocí OES-PDA. Ke zjištění charakteru 

a fáze vměstků byly tyto vměstky z oceli extrahovány a následně posouzeny pomocí SEM 

analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.14:  Schéma možných fází pro přidávání feroslitin [24] 

Tab. 3.5:  Chemické složení použitých ocelí, (v ppm) [24] 
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Zhoršení čistoty oceli po přidání FeTi35 může být způsobeno vyšším podílem Al 

a TO. FeTi70 obsahuje pouze 2-3 hm% rozpustného hliníku a 1200-2000 ppm TO, zatímco 

FeTi35 obsahuje 5-6 hm% Al a 4000-10000 ppm TO, což je znázorněno na obr. 3.15 (a) 

a (b). SEM analýza FeTi35 odhalila velké množství hliníkových vměstků, jejichž 

mikrostrukturu lze vidět na obr. 3.15 (c). 

Parametry (teplota na konci oduhličení, obsah rozpuštěného kyslíku před dezoxidací, 

množství přidaného hliníku a rozdíl mezi celkovým obsahem hliníku a hliníkem ve formě 

kovu), které ovlivňují hustotu výskytu vměstků u ULC s nízkým obsahem manganu, jsou 

znázorněny v grafech na obr. 3.16. 

Z těchto grafů lze zjistit, že při zvyšujícím se obsahu hliníku a kyslíku bude narůstat 

počet vytvořených vměstků. Naopak při zvyšující se teplotě bude hustota výskytu vměstků 

nižší. Jak je vidět, tak rozdíl koncentrací hliníku má na hustotu výskytu vměstků největší vliv, 

čím vyšší bude v oceli obsah nerozpustného hliníku, tím více bude vznikat vměstků. 

Parametry (množství přidaného FeP během odpichu, přidaný FeP během oduhličení, 

přidaný FeTi35, přidaný Mn, přidaný hliník), které ovlivňují hustotu výskytu vměstků u ULC 

s vysokým obsahem manganu, jsou znázorněny v grafech na obr. 3.18. Přidávání manganu, 

FeTi35 a FeTi70 do oceli, probíhá po její dezoxidaci. 

Obr. 3.15:  Koncentrace nečistot ve feroslitině FeTi70 (a) a FeTi35 (b) a mikrostruktura FeTi35 (c) 

[24] 
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Z grafů lze zjistit, že zvyšování všech výše uvedených parametrů (u ULC oceli 

s vysokým obsahem manganu) zvyšuje i hustotu výskytu vměstků, kromě přidávání FeP při 

odpichu oceli, kdy se počet vměstků snižuje. 

FeP je feroslitina, která obsahuje i jiné prvky, které v ní působí jako nečistoty, jedná se 

například o Ca, Mn a Ti, jejich koncentrace je znázorněna na obr. 3.17. Okamžik přidávání 

této feroslitiny se liší, přidává se po dezoxidaci ve fázi 1 nebo 2 a následně ve fázi 3. 

 

Obr. 3.16:  Vliv různých parametrů na hustotu výskytu vměstků (u ULC oceli s nízkým obsahem 

manganu) [24] 

Obr. 3.17:  Koncentrace nečistot ve feroslitině FeP [24] 
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Vměstky na bázi hliníku (Al-P-O a Al-Ti-P-O) pozorované ve vzorku oceli na konci 

rafinace v RH zařízení, obsahují 5-17 hm % P (viz obr. 3.19 (a)). Ve vzorcích odebraných 

z mezipánve je výskyt vměstků obsahujících fosfor vzácný. Tyto vměstky jsou většinou na 

bázi hliníku (viz obr. 3.19 (b)). 

Pro měření koncentrace vměstků v oceli jsou odebírány celkem čtyři vzorky. Jeden je 

odebírán z pánve 8-10 minut po dezoxidaci hliníkem, druhý je odebírán z mezipánve asi 

50 minut po odebrání prvního vzorku. Z mezipánve jsou následně odebrány zbylé dva vzorky. 

Obr. 3.18:  Vliv různých parametrů na hustotu výskytu vměstků (u ULC oceli s vysokým obsahem 

manganu) [24] 
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Vývoj koncentrace Ti, AlT a Alm pro obě oceli je znázorněn na obr. 3.20 (a). Z tohoto 

grafu lze zjistit, že koncentrace Alm a Ti více klesají u ULC oceli s vysokým obsahem 

manganu. Na obr. 3.20 (b) je znázorněn vývoj koncentrace fosforu pro obě oceli. U ULC 

oceli s vysokým obsahem manganu je jeho koncentrace vyšší, vzhledem k tomu, že do této 

oceli byl přidáván i FeP. 

 

Z provedeného experimentu autoři vyvodili tyto závěry: feroslitina FeTi70 neobsahuje 

tolik nečistot jako FeTi35. 

Největší vliv na výslednou čistotu oceli mají tyto parametry: koncentrace kyslíku, 

teplota tekuté oceli na konci rafinace v RH zařízení, přídavky feroslitin (po dezoxidaci 

hliníkem) a přidávání FeP v různých fázích rafinace. 

Nejvhodnější doba pro přidání FeP je po provedení oduhličení a před přidáním 

hliníku. 

 

Obr. 3.19:  Mikrostruktura vměstků extrahovaných z ULC oceli s vysokým obsahem manganu, 

odebraných na konci rafinace v RH zařízení (a) a odebraných z mezipánve (b) [24] 

Obr. 3.20:  Vývoj koncentrace prvků pro obě oceli [24] 
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3.3 Ovlivňování čistoty oceli pomocí dmýchání inertního plynu 

Práce [25] se zabývá vlivem stupně míchání roztavené nástrojové oceli pomocí argonu 

na charakter vzniklých vměstků. Nástrojové oceli jsou většinou používány tam, kde dochází 

k jejich intenzivnímu namáhání. Jsou tedy citlivé na přítomnost vměstků, které mohou působit 

jako zárodky při vzniku prasklin. Je důležité zabránit předčasnému praskání ocelových 

výrobků, toho lze dosáhnout snížením počtu vzniklých vměstků na úroveň, kdy nebudou ve 

finálním výrobku způsobovat jeho praskání. 

V elektrické obloukové peci 

bylo roztaveno 65 t oceli o daném 

složení (viz tab. 3.6). Za účelem 

experimentu bylo provedeno celkem 

pět taveb. Po odpichu oceli do pánve 

byla odstraněna struska a byla nahrazena struskou syntetickou, také byly přidány legury. 

Když měla ocel požadovanou teplotu a chemické složení, byla pánev přemístěna do 

vakuovací stanice. Po vakuovém zpracování byla ocel odlita do kokil. 

Míchání tekuté oceli v pánvi bylo prováděno pomocí dmýchání argonu dvěma 

tvárnicemi, umístěnými ve dně pánve a bylo také aplikováno indukční míchání. Vakuové 

zpracování bylo prováděno současně s mícháním oceli (argonovým i indukčním). Zpracování 

bylo rozděleno do dvou etap: etapa I (0-15 minut) a etapa II (15-30 minut). Hlavní parametry 

indukčního a argonového míchání jsou uvedeny v tab. 3.7. 

Během vakuového zpracování dojde k porušení souvislé vrstvy strusky a vytvoří se 

v ní otvor (tzv. open eye zone 

OEZ). Hlavním cílem OEZ je 

vystavení tekuté oceli okolnímu 

vakuu k zajištění rychlejšího 

odstraňování dusíku, síry a kyslíku. 

Navíc intensivní míchání strusky 

a kovu zrychluje reakci odsíření. Na 

druhou stranu je OEZ hlavním 

zdrojem zachycených kapiček 

strusky, které se dostávají do oceli. 

Míchání během etapy I bylo velice intenzivní a na povrchu oceli byly pozorovány dvě 

OEZ. Intenzita míchání u taveb B-E byla v etapě II nižší než v etapě I a v tomto případě se 

nevytvářela OEZ. 

Tab. 3.6:  Složení použité nástrojové oceli [25] 

Tab. 3.7:  Parametry argonového a indukčního míchání pro 

jednotlivé tavby [25] 

Tab. 3.8:  Počet různých typů vměstků pro jednotlivé tavby [25] 
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Charakter vměstků a obsah dusíku a síry byl zjišťován ze vzorků oceli, odebraných 

před a po vakuovém zpracování každé tavby. Vzorek odebraný z již odlité (utuhlé) oceli byl 

nejdříve válcován a potom analyzován. Vzorky byly zkoumány pomocí optického 

mikroskopu. Vměstky byly rozděleny na typy podle jejich velikosti a tvaru (viz tab. 3.8). 

Vměstky typu D představují samostatné vměstky kulovitého nebo nepravidelného tvaru. 

Vměstky typu B jsou samostatné podlouhlé vměstky nebo skupina menších vměstků. Ve 

vzorcích odebraných z tekuté oceli jsou přítomny pouze vměstky typu D. 

Je zřejmé, že počet vměstků v oceli po vakuovém odplynění je závislý na jejich 

počátečním obsahu a na množství vměstků odstraněných flotací. Počet vměstků, které se do 

oceli dostaly ze strusky, je při použití nižších intenzit míchání oceli nižší. Proto je 

předpokládáno, že počet velkých vměstků se po vakuovém zpracování oceli bude snižovat se 

snižujícím se stupněm míchání. 

Efekt stupně míchání na 

charakter vměstků byl stanoven 

pomocí světelného optického 

mikroskopu. Takto byl zjištěn 

počet vměstků na jednotku 

plochy (NA) pro vzorky odebrané 

před a po vakuovém odplynění 

(viz obr. 3.21). Je patrné, že 

rozdíl v počtu vměstků před a po 

vakuovém odplynění (ΔNA) se 

značně zvyšuje se snižujícím se 

stupněm míchání v etapě II.  

Na obr. 3.22 (a) je 

zaznamenán počet DH a DP 

vměstků přítomných ve vzorku 

finální oceli. Jejich počet je vyšší 

než počet vměstků nacházejících 

se ve vzorku oceli odebraném po 

vakuovém zpracování. Protože 

po tomto zpracování je ocel ještě 

promíchána a poté odlita do 

kokil. V těchto dvou krocích 

může docházet k přenosu 

vměstků do oceli z vyzdívky 

pece a kokily. Tyto vměstky tedy nevznikají v důsledku vakuového zpracování oceli. 

Z obr. 3.22 (b) lze zjistit, že počet podlouhlých BH a BP vměstků ve vzorku finálního 

produktu klesá se snižujícím se stupněm míchání během vakuového zpracování. 

Vměstky byly analyzovány pomocí SEM technologie, jejich mikrostrutura a složení je 

znázorněna v tab. 3.9. Z této tabulky je zřejmé, že kulovité DH a DP vměstky mají stejné 

složení jako struska, což znamená, že se do oceli dostaly ze strusky, kvůli intenzivnímu 

Obr. 3.21:  Počet vměstků typu DH (a) a DP (b) před (BV) 

a po (AV) vakuovém zpracování oceli [25] 
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míchání během vakuového zpracování. Nepravidelné DH a DP vměstky jsou složeny 

především z Al2O3-MgO. 

 

Autoři zjistili, že při nižší intenzitě míchání vzniká v oceli méně vměstků. Dále bylo 

stanoveno, že kulovité DH a DP vměstky mají stejné složení jako struska, což znamená, že se 

kvůli intenzivnímu míchání během vakuového zpracování, dostaly ze strusky do oceli. Lze 

také říci, že počet podlouhlých BH a BP vměstků ve vzorku finálního produktu klesá, se 

snižujícím se stupněm míchání během vakuového zpracování. 

Obr. 3.22:  Počet vměstků typu D (a) a B (b) přítomných ve vzorku finálního výrobku [25] 

Tab. 3.9:  Mikrostruktura a složení vměstků [25] 
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3.4 Ovlivňování čistoty oceli pomocí vakuového zpracování 

Práce [26] se zabývá charakteristikami nekovových vměstků při vakuovém zpracování 

oceli v ASEA-SKF pánvové peci. Před a po vakuovém zpracování bylo odebráno pět vzorků 

oceli a strusky, které byly pomocí SEM metody analyzovány, ke zjištění jejich chemického 

složení. Chemické složení použité oceli je uvedeno v tab. 3.10. 

Negativní vlivy vměstků na únavové vlastnosti oceli záleží na jejich chemickém 

složení, velikosti nebo například 

rozpustnosti. Velké vměstky jsou 

v oceli vysoce nežádoucí, protože 

mohou působit jako místa 

koncentrace napětí, což může vést 

ke vzniku prasklin. Vakuové 

zpracování oceli by mělo odstranit 

nežádoucí nekovové vměstky, díky 

čemuž bude výsledná ocel čistější a více homogenní.  

Za účelem studia chování nekovových oxidických vměstků během vakuového 

zpracování oceli, byl proveden experiment v ocelárně. Na obr. 3.23 je znázorněno schéma 

technologie výroby oceli. Ocelový odpad byl roztaven v elektrické obloukové peci 

s kapacitou 100 tun. Vyrobená ocel byla dále zpracována na ASEA-SKF pánvové peci. 

Syntetická struska v pánvové peci byla složena zejména z CaO a Al2O3. Roztavená ocel byla 

v ASEA-SKF pánvové peci odfosfořena a dezoxidována, vakuově odplyněna a k dosažení 

homogenity bylo použito argonového a indukčního míchání. Po dosažení požadované teploty 

byla ocel odlita do 24 kokil (každá s kapacitou 4,2 tun). 

Tab. 3.10:  Chemické složení použité oceli, (v hm%) [26] 

Obr. 3.23:  Schéma použité technologie při výrobě oceli [26] 
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První vzorek byl odebrán před začátkem vakuového zpracování. Další tři vzorky byly 

odebrány v 15 minutových intervalech a poslední byl odebrán na konci odplyňovacího 

procesu. Celkový čas vakuového zpracování byl 57 minut. Chemické složení všech 

odebraných vzorků oceli a strusky je znázorněno v tab. 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 3.24 je znázorněn 

obsah Al, Ca a Mg v nekovových 

vměstcích pro všech pět odebraných 

vzorků oceli. Z tohoto grafu lze zjistit, 

že obsah vápníku se zvyšoval a obsah 

hliníku naopak klesal. Při procesu 

vakuového odplynění se tedy složení 

vměstků postupně mění. 

Obr. 3.25 ukazuje chemické 

složení všech oxidických vměstků, za 

pomoci ternárních diagramů Al2O3-

CaO-MgO. Je patrné, že hlavními 

vměstky v této oceli byly spinely 

a vměstky na bázi hliníku a vápníku. 

Vměstky na bází hořčíku se do oceli dostaly z vyzdívky pece. V prvním vzorku byly v oceli 

přítomny vměstky na bázi téměř čistého hliníku, ale s postupem času se měnily na spinely. 

 

 

 

 

 

Tab. 3.11:  Chemické složení odebraných vzorků oceli (a) a strusek (b), (v hm%) [26] 

(a) 
(b) 

Obr. 3.24:  Obsah vybraných prvků v nekovových 

vměstcích pro jednotlivé vzorky oceli [26] 

Obr. 3.25:  Ternární diagramy pro vzorky 1 a 5 [26] 
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Dále autoři stanovili vliv obsahu vápníku a poměru Al/Ca na poloměr jednotlivých 

vměstků. Bylo zjištěno, že u všech odebraných vzorků se se zvyšujícím se obsahem vápníku 

(pokud dosáhl hodnoty vyšší, než 25 hm%) nebo se snižujícím se poměrem Al/Ca, zvyšoval 

poloměr vměstků (vměstky se rovněž staly více kulovitými). Tyto závěry jsou znázorněny na 

obr. 3.26 a 3.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři zjistili, že obsah vápníku se ve vzorcích zvyšoval a obsah hliníku klesal. 

Vměstky na bází hořčíku se do oceli dostaly pravděpodobně z vyzdívky pece. V prvním 

vzorku byly v oceli přítomny vměstky na bázi téměř čistého hliníku, ale postupně se měnily 

na spinely. Dále autoři zjistili, že u všech odebraných vzorků se při zvyšujícím se obsahu 

vápníku nebo se snižujícím se poměrem Al/Ca, zvyšoval poloměr vměstků (vměstky se 

rovněž staly více kulovitými). 

Obr. 3.26:  Vliv obsahu vápníku na velikost vměstků [26] 

Obr. 3.27:  Vliv poměru Al/Ca na velikost vměstků [26] 
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Závěr 

V současnosti jsou vyvíjeny nové způsoby sekundární metalurgie, jedná se převážně 

o modernizaci stávajících zařízení nebo vhodnou úpravu stávajících technologických postupů. 

V této práci jsem analyzovala některé odborné články zabývající se právě těmito úpravami. 

Zvolila jsem rafinační postupy týkající se zpracování oceli pomocí rafinačních strusek, 

legování, dmýcháním inertního plynu a vakuováním. 

1. Při ovlivňování čistoty oceli pomocí rafinačních strusek, je třeba brát v úvahu 

mnoho parametrů, které mohou ovlivnit správné zpracování oceli. Jsou to například: efektivní 

viskozita, obsah pevných podílů, složení tekutých podílů a stupeň nasycení strusky. Tyto 

parametry může ovlivňovat například teplota nebo obsah některých sloučenin. Na toto téma 

jsem analyzovala tři práce. V první práci byl proveden experiment, kdy byly porovnávány 

rafinační účinky dvou řad strusek s různým složením. Autoři zjistili, že obsah pevných podílů 

klesá se zvyšující se teplotou a přidáním CaF2. Hodnota efektivní viskozity se zvyšuje, se 

zvyšujícím se obsahem pevných podílů a se snižující se teplotou. Dále bylo zjištěno, že bod 

nasycení MgO se zvyšuje, se zvyšující se teplotou a snižuje se při zvýšení bazicity strusky. 

Druhá práce je zaměřena na zlepšení čistoty ložiskové oceli změnou deoxidační metody, 

kontrolou složení strusky a snížením obsahu kyslíku při odpichu. Bylo zjištěno, že životnost 

této oceli klesá se zvyšujícím se součtem Al2O3 a SiO2 vměstků v oceli. V nové metodě bylo 

do oceli přidáno Al2O3 místo CaF2, bazicita strusky měla výhodnější hodnotu a struska byla 

tekutá. K dalšímu zlepšení bazicity strusky, ale také stupně oxidace je v novém způsobu 

přidán hliník jako první a později je přidán FeMn a FeSi. A nakonec, ke snížení obsahu 

kyslíku bylo odfosfoření provedeno v předřazené stanici před operacemi v kyslíkovém 

konvertoru. A v poslední práci autoři stanovili vliv času reakce mezi struskou a kovem a také 

složení strusky na složení a tvorbu různých typů vměstků. Za pomoci nízkého obsahu 

rozpuštěného hliníku a celkového kyslíku v oceli bylo stanoveno vhodné složení vměstků, 

s nízkou teplotou tavení.  

2. Při ovlivňování čistoty oceli pomocí legování, je cílem modifikace vměstků, kdy se 

snažíme vytvořit vměstky požadovaného složení, například vměstky s nízkou teplotou tavení 

nebo vměstky tekuté. Na toto téma jsou zde analyzovány dvě práce. V první práci autoři 

provedli experiment, kdy odebírali vzorky LCAK oceli v různých časech po přidání hliníku 

a CaSi. Z ternárních diagramů lze zjistit, že nejdříve se v oceli vyskytují pouze vměstky CaO 

a postupně se vytvářejí i vměstky na bázi Al2O3 a CaS. Druhá práce zkoumá vliv nečistot 

obsažený ve feroslitinách na výslednou čistotu oceli. Bylo zjištěno, že feroslitina FeTi35 

zhoršuje výslednou čistotu oceli více, než přidání feroslitiny FeTi70, to je způsobeno větším 

obsahem hliníku. Dále bylo zjištěno, že největší vliv na výslednou čistotu oceli mají tyto 

parametry: přidaný FeP během oduhličení, přidaný FeTi35, Mn a hliník. U ULC oceli 

s nízkým obsahem manganu byly zjištěny tyto závěry: při zvyšujícím se obsahu hliníku 

a kyslíku bude narůstat počet vytvořených vměstků. Naopak při zvyšující se teplotě bude 

hustota výskytu vměstků nižší. Jak je vidět, tak rozdíl koncentrací hliníku má na hustotu 

výskytu vměstků největší vliv, čím vyšší bude v oceli obsah nerozpustného hliníku, tím více 

bude vznikat vměstků. A u ULC oceli s vysokým obsahem manganu autoři zjistili toto: při 

zvyšování přidaného FeTi35, Mn a hliníku se počet vměstků zvyšuje a naopak přidáním FeP 
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při odpichu se jejich počet snižuje. Rovněž byla stanovena nejvhodnější doba pro přidávání 

FeP, touto feroslitinou je nejlepší legovat po provedení oduhličení a před přidáním hliníku. 

3. Dmýchání inertního plynu je jedna ze základních rafinačních technologií, dosahuje 

se pomocí ní teplotní a chemické homogenity oceli a napomáhá vyplouvání vměstků. Další 

analyzovanou prací je tedy článek, který se zabývá vlivem stupně míchání roztavené 

nástrojové oceli pomocí argonu na charakter vzniklých vměstků. Během míchání bylo rovněž 

prováděno vakuové zpracování oceli, toto zpracování bylo rozděleno do dvou etap. V první 

etapě probíhalo argonové míchání intenzivněji, než v etapě druhé. Autoři zjistili, že při nižší 

intenzitě míchání vzniká v oceli méně vměstků. Vzniklé vměstky byly rozděleny na typy 

podle jejich velikosti a tvaru. Kulovité DH a DP vměstky mají stejné složení jako struska, což 

znamená, že se do oceli dostaly ze strusky, a to kvůli intenzivnímu míchání během vakuového 

zpracování. Lze zjistit, že počet podlouhlých BH a BP vměstků ve vzorku finálního produktu 

klesá se snižujícím se stupněm míchání během vakuového zpracování. 

4. V práci zabývající se charakteristikami nekovových vměstků při vakuovém 

zpracování oceli v ASEA-SKF pánvové peci, lze ze vzorků oceli zjistit, že se v nich množství 

obsaženého vápníku s postupem času zvyšovalo a obsah hliníku naopak klesal. Hlavními 

vměstky v oceli byly spinely a vměstky na bázi hliníku a vápníku. Vměstky na bází hořčíku 

se do oceli dostaly z vyzdívky pece. V prvním vzorku byly v oceli přítomny vměstky na bázi 

téměř čistého hliníku, ale s postupem času se měnily na spinely. Dále autoři stanovili vliv 

obsahu vápníku a poměru Al/Ca na poloměr jednotlivých vměstků. Bylo zjištěno, že u všech 

odebraných vzorků se se zvyšujícím se obsahem vápníku nebo se snižujícím se poměrem 

Al/Ca, zvyšoval poloměr vměstků (vměstky se rovněž staly více kulovitými). 
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