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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá parametry odplynění na vakuovací stanici typu RH 

a jejich vlivem na výslednou mikročistotu oceli. První část obsahuje teoretické informace 

týkající se čistoty oceli a procesu vakuové rafinace jako nejvýznamnějšího způsobu 

sekundární metalurgie zvyšujícího kvalitu oceli. Další část analyzuje na základě výzkumů 

uvedených v zahraniční literatuře běžně používané operační a rozměrové parametry vakuové 

stanice typu RH. Během zpracování oceli procesem RH je za faktor mající značný vliv na její 

rafinaci považováno průtočné množství, které závisí na obou typech parametrů. To je důvod, 

proč je pro optimální průtočné množství celkem obtížné definovat konkrétní operační 

podmínky, a proto jako experimentální část diplomové práce byly v podniku TŽ, a.s. 

na stanici RH č. 1 odebírány dva typy vzorků. Jednak byl hodnocen celkový obsah kyslíku 

v tavenině pomocí sondy ONH836, a pak byly odebrány vzorky ve formě 

tzv. „lízátek“, které byly analyzovány pomocí elektronového mikroskopu. Naměřená data 

a vytvořené grafy byly následně porovnány s teoretickými znalostmi a jako hlavní zjištění se 

jeví, že stěžejní roli, co se týče konečného počtu vměstků, odehrává počáteční množství 

vměstků před samotným vakuovým zpracováním procesem RH. 

Klíčová slova: mikročistota oceli, vakuové zpracování procesem RH, průtočné množství 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on parameters of degassing on the RH vacuum station and their 

influence on steel microcleanliness. The first part contains theoretical information on steel 

cleanliness and vacuum refining process as one of the most significant ways of secondary 

metallurgy to improve quality of steel. The aim of the next part is to analyze commonly used 

operating and dimension parameters of the RH vacuum station based on researches presented 

in foreign literature. In the RH vacuum process, melt circulation is regarded as the influential 

factor of the steel refining, and so it depends on both kinds of parameters. This is the reason 

why it is quite difficult to define the operating conditions for optimum melt circulation, 

therefore two variations of taking samples were made at the RH station no.1 

in TŽ, a.s. as the research part of the thesis. The obtained results were evaluated by ONH836 

Oxygen Elemental Analyzer and by versatile tungsten thermionic emission SEM system. 

The measured data and generated charts were subsequently compared with theoretical 

knowledge, and the main finding reveals that a fundamental role regarding the final number 

of inclusions is played by the initial number of inclusions before RH treatment itself. 

Key words: steel microcleanliness, RH vacuum process, melt circulation  

  



 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych touto cestou poděkoval své vedoucí diplomové práce 

doc. Ing. Markétě Tkadlečkové, Ph.D. za odbornou pomoc, důvěru a pochopení během 

jednotlivých konzultací a při samotném zpracování této práce. Mé poděkování patří rovněž 

Ing. Tomáši Huczalovi, Ph.D. pracujícímu v Třineckých železárnách, a.s., a to zejména 

za pomoc s výběrem cizojazyčné literatury, s realizací provozního měření a zpracováním 

experimentální části, kde byla se mnou navíc potřeba jistá dávka pochopení, trpělivosti 

a vstřícnosti. Rád bych také poděkoval mé rodině a všem svým nejbližším, a to především 

za podporu, které si nesmírně vážím a kterou, jako většinu věcí, doceňuji až zpětně. 

 

 

 

Diplomová práce vznikla v rámci řešení projektů “Studentské grantové soutěže“ 

čísel SP2019/148 a SP2019/43.  



 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

OBSAH 

SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN ................................................................ 1 

ÚVOD ............................................................................................................... 2 

1 MIKROČISTOTA OCELI A JEJÍ VÝZNAM ......................................... 3 

1.1 „Čistá ocel“ ........................................................................................................ 3 

2 CHARAKTERISTIKA ODPLYNĚNÍ OCELI A CHOVÁNÍ 

VMĚSTKŮ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ OCELI NA VAKUOVACÍ 

STANICI RH .............................................................................................. 7 

2.1 Vakuové zpracování oceli jako postup sekundární metalurgie........................ 7 

2.2 Princip zpracování oceli na vakuovací stanici RH ........................................... 8 

2.3 Chování vměstků během zpracování oceli na vakuovací stanici RH ............. 10 

3 PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ MIKROČISTOTU OCELI 

V PRŮBĚHU ODPLYNĚNÍ NA VAKUOVACÍ STANICI RH ............ 14 

3.1 Vliv doby zpracování ....................................................................................... 14 

3.2 Vliv způsobu dmýchání inertního plynu do vtokové ponorné trubice ........... 18 

3.3 Vliv počtu trysek a intenzity dmýchání inertního plynu na průtočné množství 

taveniny a dobu jejího promíchávání .............................................................. 19 

3.4 Vliv rostoucího průměru ponorné trubice ...................................................... 25 

3.5 Vliv hloubky ponoru trubic ............................................................................. 28 

3.6 Vliv hodnoty podtlaku a průměru trysek ....................................................... 30 

3.7 Další parametry ovlivňující průběh zpracování procesem RH ...................... 31 

3.8 Souhrn analýzy parametrů vakuového zpracování procesem RH dle 

literatury .......................................................................................................... 40 

4 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM ZPRACOVÁNÍ OCELI NA 

VAKUOVACÍ STANICI RH ................................................................... 42 

4.1 Postup zpracování oceli ................................................................................... 42 

4.2 Princip odběru a analýzy vzorků .................................................................... 43 

4.3 OB faktor v souvislosti s opotřebením žárovzdorné vyzdívky trubic ............ 45 

4.4 Analýza výsledků mikročistoty z hlediska celkového obsahu kyslíku ........... 47 

4.5 Analýza výsledků mikročistoty pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu ...................................................................................................... 52 

4.5.1 Analýza parametrů mikročistoty z hlediska průběhu zpracování na 

vakuovací stanici RH ............................................................................ 53 

4.5.2 Analýza změny chemického složení vměstků....................................... 59 



 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

ZÁVĚR ........................................................................................................... 62 

LITERATURA ............................................................................................... 64 

SEZNAM TABULEK .................................................................................... 67 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................... 68 



1 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

Seznam použitých veličin 

Veličina Název Jednotka 

[ ]Ow  hmotnostní podíl kyslíku v kovu hm. % 

T  termodynamická teplota K 

XK  rovnovážná konstanta - 

Xp  parciální tlak Pa 

Xh  množství prvku v kovu ppm 

bh , VH  barometrická výška m 

pΔ  rozdíl mezi vnějším tlakem a tlakem v komoře Pa 

melt , tav  hustota taveniny oceli kg·m-3 

g  tíhové zrychlení m·s-2 

VP , 2p  podtlak ve vakuové komoře Pa 

X  hustota kg·m-3 

RR  podíl odstranění vměstků % 

tN  množství vměstků v jednotlivých časech - 

obQ , lQ  průtočné množství taveniny oceli t·min-1, m3·s-1, l·min-1 

Xd , XD  průměr jednotlivých ponorných trubic mm 

nG  intenzita dmýchání argonu Nm3·s-1, Nm3·h-1 

gh  vzdálenost argonové trysky od dna komory m 

D  průměrná hodnota průměrů ponorných trubic m 

1p  hydrostatický tlak v trysce Pa 

m  čas potřebný na vakuovou rafinaci taveniny oceli s 

  energie míchání taveniny oceli W·t-1 

w  hmotnost taveniny oceli v pánvi kg 

r  poloměr bubliny CO2 m 

2COn  počet molů plynu CO2 mol 

R  molární plynová konstanta J·K-1·mol-1 

p  hydrostatický tlak Pa 

h  
vzdálenost od povrchu lázně 

(místo průběhu disociační reakce CaCO3) 
m 

O  součinitel odstranění celkového obsahu kyslíku % 

1TOS  celk. obsah kyslíku před vakuovým zpracováním ppm 

2TOS  celk. obsah kyslíku po vakuovém zpracování ppm 
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ÚVOD 

Od prvního zavedení vakuového zpracování oceli pochodem RH (Ruhrstahl-Heraeus) 

do provozu uplynulo již více než půl století. Za tuto dobu došlo k neoddiskutovatelnému 

vývinu tohoto způsobu sekundární rafinace oceli majícímu za následek zvýšení efektivity 

zpracování ze všech úhlů pohledu, a tím pádem i z hlediska neustále přísněji kontrolované 

mikročistoty. Z trendů vyplývajících z 21. století je však zřetelné, že požadavky na výsledné 

vlastnosti produktů budou růst i nadále, a proto bude úměrně růst i poptávka po neustále čistší 

oceli, se kterou jsou úzce spjaty jednotlivé parametry jejího sekundárního zpracování. 

Pojem mikročistota zahrnuje především obsah a s tím související působení 

nekovových vměstků vyskytujících se ve všech typech oceli. Tyto mikroskopické částice 

působí ve většině případů negativně nejen na výsledné vlastnosti výrobku, ale i na samotný 

proces plynulého odlévání oceli. A právě posledním rafinačním zařízením před plynulým 

litím bývá zařízení vakuového zpracování oceli procesem RH. Tento způsob rafinace je 

poměrně složitý, jelikož na jeho efektivitu má vliv mnoho proměnných, které se navzájem 

často dost výrazně ovlivňují. Mezi tyto parametry patří například doba zpracování, intenzita 

dmýchání inertního plynu, hodnota podtlaku ve vakuové komoře, stáří komory a tomu 

odpovídající rozměr ponorných trubic, počet a uspořádání trysek ve vtokové ponorné trubici 

a další. 

Prezentovaná diplomová práce má za cíl analyzovat jednotlivé parametry vakuového 

zpracování oceli procesem RH, a to zejména z hlediska mikročistoty oceli. První část se 

zabývá obecnou charakteristikou oceli z pohledu její čistoty. Dále je teoreticky popsán proces 

odplynění oceli na vakuovací stanici RH, a to včetně samotného chování vměstků v průběhu 

tohoto způsobu rafinace. Ve třetí části následuje samotný rozbor zahraničních literárních 

poznatků věnujících se pomocí experimentů analýze jak operačních, tak i rozměrových 

parametrů vakuování. Experimentální část si pak klade za cíl na základě provedených časově 

náročných měření na vakuovacím zařízení RH č. 1 nacházejícím se v kyslíkové konvertorové 

ocelárně TŽ, a.s. a teoretických znalostí vyplývajících z analyzované literatury specifikovat 

a vyhodnotit v rámci provozních možností vliv jednotlivých parametrů vakuování 

na mikročistotu vyráběné oceli. Tyto poznatky jsou pak shrnuty v dílčích závěrech této 

diplomové práce.  
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1 MIKROČISTOTA OCELI A JEJÍ VÝZNAM 

V první části diplomové práce je charakterizován obecný pojem „čistoty“ oceli, 

a to jak z hlediska chemického, tak i z hlediska metalografického. Čistota oceli má totiž 

přímou souvislost s konkrétní vyráběnou značkou oceli a tím pádem i s jejím výrobním 

pochodem. V současnosti snahou není odstranit veškeré vměstky vyskytující se v oceli, 

jelikož i tento stav by byl z určitého hlediska nežádoucí, avšak vhodnou technologií ovlivnit 

zejména jejich tvar, velikost, morfologii a složení, aby u daného produktu nebyl patrný jejich 

negativní projev. 

1.1 „Čistá ocel“ 

Pojem „čistota oceli“ nelze zobecnit, a proto ani v odborných článcích nelze nalézt 

obecnou definici tohoto pojmu. Obdobně je na tom i pojem „nečistota“ v oceli, který se 

z metalurgického hlediska značně liší v závislosti na neustále rostoucích požadavcích 

zákazníka, z čehož vyplývají i neustále se vyvíjející jednotlivé technologie pro výrobu vysoce 

čisté oceli. Dřív byla čistá ocel definována jako ocel s nízkým obsahem oxidických 

a sulfidických vměstků, ale s rostoucími požadavky na její výsledné vlastnosti, o což se nejvíc 

zapříčiňuje automobilový průmysl, se termín „čistá ocel“ rozšířil nejen na ocel s nízkým 

obsahem oxidických a sulfidických vměstků, ale i s nízkým obsahem vodíku, dusíku, fosforu 

a občas dokonce i uhlíku. V tab. 1 jsou zaznačeny limitní hodnoty obsahů jednotlivých prvků 

v závislosti na dalším použití. Z tab. 1 tudíž vyplývá důležitost závislosti čistoty oceli 

na konkrétním výsledném produktu. [1, 2] 

Tab. 1:  Požadované obsahy prvků v závislosti na účelu použití [1] 

Prvek Použití Limitní obsah [ppm] 

Kyslík Kordová ocel ≦ 10 

Síra Ocel na plynová potrubí ≦ 10 

Vodík Kolejnicová ocel ≦ 1,5 

Dusík Ocel pro elektrické komponenty ≦ 20 

Fosfor Ocel pro vrtná zařízení ≦ 80 

Očekává se, že požadavky na čistotu oceli budou dále růst zejména v důsledku 

neustále sofistikovanějších aplikací a technologií použití. Kromě již zmíněných požadavků, 

čisté oceli vyžadují také neustálou kontrolu obsahů prvků, jakými jsou například měď, chrom 

a cín, jelikož můžou mezi jinými zhoršovat kvalitu povrchu produktu nebo negativně působit 

na následný proces tváření. Z toho všeho vyplývá, že pro výrobu čisté oceli je nezbytné: 

 odstranění oxidických a sulfidických nečistot z oceli, 

 odstranění plynů rozpuštěných v oceli, jakými jsou vodík a dusík, 

 kontrola obsahů ostatních prvků v závislosti na dalším použití. 

Nečistoty v oceli si lze představit jako částice, které setrvávají uvnitř ztuhlé oceli 

a zhoršují její fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti. Jako nečistoty jsou obecně 
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považovány produkty dezoxidačních reakcí, dále pak rozpuštěné plyny a nekovové vměstky 

endogenního i exogenního původu. Po ztuhnutí ocelového ingotu, resp. plynule litého 

předlitku, uvízlé nečistoty způsobují diskontinuitu ve stavbě ocelové matrice, a tím zhoršují 

její vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku trhlin roste jak s rostoucím smykovým napětím 

daným mezi jinými konstrukcí určitého výrobku, tak i s rostoucím množstvím koncentrátorů 

napětí v namáhaných vrstvách, které je nepřímo úměrné homogenitě oceli. Jako nejvýraznější 

nehomogenitu lze brát právě nekovové vměstky, které společně se svými shluky koncentrují 

v oceli napětí, čímž vytvářejí oblasti s velkou pravděpodobností vzniku mikrotrhlin, a tímto 

ovlivňují mechanické hodnoty tak, že zhoršují soudržnost oceli a porušují její celistvost. 

Tyto mikrotrhliny mohou při určitých podmínkách dále růst, navzájem se spojovat a tvořit 

tak trhliny s mezní velikostí, které mají za následek lom oceli. [1, 3] 

Z výše uvedeného vyplývá, že čistota oceli úzce souvisí s vlastnostmi, které musí daná 

ocel vykazovat, a lze ji rozdělit na: 

 chemickou čistotu, 

 metalografickou čistotu. 

Chemická čistota je spjata s obsahem prvků přísadových a doprovodných. Prvky 

přísadové jsou užitečné, jelikož se používají k legování oceli, zato prvky doprovodné jsou 

ve většině případů škodlivé. Některé prvky, jakými jsou například síra nebo měď, můžou být 

zařazeny v závislosti na vyráběné značce oceli jak mezi prvky legující, tak i mezi prvky 

škodlivé. Dalším kritériem pro zařazení daného prvku do jedné z uvedených kategorií může 

být jeho absolutní obsah v oceli. Minimální obsah určitých prvků je nezbytný například 

při výrobě mikrolegovaných ocelí, avšak po překročení určité hranice je již jeho zvýšený 

obsah škodlivý. 

Metalografická čistota oceli je zase úzce spjata s obsahem nekovových vměstků, které 

mají výrazný vliv na již zmíněné fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti oceli, mezi 

které patří například tažnost, houževnatost, odolnost proti únavovým lomům, odolnost proti 

korozi a obrobitelnost. Jedná se o drobné částice nekovového charakteru, které jsou přítomné 

v oceli a mají různý původ. Možné zdroje vměstků vznikajících během výrobního cyklu oceli 

jsou uvedeny v tab. 2. [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
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Tab. 2:  Možné zdroje nekovových vměstků [6] 

Zařízení/Operace Zdroj 

Pec 

Pecní struska 

Žárovzdorná vyzdívka pece 

Feroslitiny 

Odpich Oxidace 

Pánev 

Dezoxidace 

Pánvová struska 

Žárovzdorná vyzdívka pánve 

Odlévání 

Žárovzdorná vyzdívka licí soustavy 

Oxidace 

Licí prášky v krystalizátoru 

Kokila, 

tuhnutí ingotu 

Žárovzdorná vyzdívka kokily 

Oxidace 

Dle zmíněného původu lze nekovové vměstky rozdělit na endogenní a exogenní. 

Endogenní vměstky se tvoří v důsledku chemických reakcí probíhajících během výroby, 

následného zpracování a tuhnutí oceli, zatímco výskyt exogenních vměstků souvisí 

s korozivním a erozivním působením roztavené oceli na žárovzdorný materiál pece či pánve. 

Endogenní vměstky mají tendenci být menší v porovnání s exogenními vměstky a zahrnují 

mezi jinými různé oxidické vměstky vznikající v důsledku poklesu rozpustnosti kyslíku 

v oceli během poklesu teploty taveniny oceli, což vyjadřuje rovnice (1). 

[ ] 5,5+
12630-

=log
T

w O      (hm. %) 
(1) 

kde [ ]Ow  je hmotnostní podíl kyslíku v kovu  (hm. %), 

 T  - termodynamická teplota  (K). 

Mezi další typy vměstků z hlediska jejich rozdělení na základě chemického složení 

patří například vměstky sulfidické, nitridické, fosfidické, křemičitanové, hlinitanové. 

Chemický charakter vměstků lze rovněž identifikovat na základě jejich tvarů, velikostí 

a chování během tváření za tepla. Vměstky lze dále rozdělit rovněž na základě jejich velikosti 

na mikrovměstky a makrovměstky. [2, 4, 5, 6] 

Avšak rozdělení vměstků do těchto dvou skupin není až tak důležité, mnohem 

důležitější je rozložení velikostí vměstků obsažených v oceli a jejich kritická velikost, která 

musí být stanovena tak, aby se dané vměstky s daným intervalem velikostí negativně 

neprojevovaly na výsledných vlastnostech produktu. Samotná kritická velikost vměstků závisí 

nejen na vyráběné značce oceli, ale i na konečném výrobku. Konkrétně v případě oceli 

pro výrobu drátů bude hodnota kritické velikosti vměstků daleko nižší v porovnání s ocelí 

na tlustostěnné ocelové plechy, což potvrzují i hodnoty uvedené v tab. 3. [1, 3, 4, 9] 
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Tab. 3:  Kritická velikost vměstků v závislosti na dalším použití oceli [9] 

Použití 
Kritická velikost vměstků 

[μm] 

Automobilový průmysl 100 

Hlubokotažné ocelové plechy 100 

Ocel na potrubí 100 

Ložisková ocel 15 

Kordová ocel 10 

Drát 20 

Na závěr je potřeba zdůraznit, že není možné z oceli během její výroby odstranit 

všechny obsažené vměstky. Pro dosažení požadovaných čistot ocelí je nutná nepřetržitá 

optimalizace jejího výrobního pochodu, do kterého lze zahrnout: 

 výrobu surového železa, 

 rafinaci surového železa, 

 konvertorový proces výroby oceli včetně odpichu, 

 pánvovou metalurgii, 

 rafinaci oceli v mezipánvi, 

 plynulé lití oceli. 

Jedním z uvedených bodů je optimalizace mimopecního zpracování oceli 

(tzv. pánvová metalurgie), do které lze zařadit správnou volbu dezoxidace, modifikace a také 

vhodnou volbu vsázkových a legujících surovin. Důležitost modifikace vměstků pomocí 

vápníku, který globularizuje ostrohranné vměstky a snižuje tak možnou koncentraci napětí, je 

nezpochybnitelná. Stejně důležitý je i výběr čistých vsázkových a legujících surovin, kterým 

je možno snížit zavedení škodlivých stopových prvků do oceli. Do mimopecního zpracování 

oceli, které významným způsobem přispívá k celkovému zvýšení čistoty oceli, bezesporu 

patří také vakuové zpracování oceli, kterému je věnována pozornost v následujících 

kapitolách. [1, 2, 3, 5] 
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2 CHARAKTERISTIKA ODPLYNĚNÍ OCELI A CHOVÁNÍ 

VMĚSTKŮ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ OCELI NA 

VAKUOVACÍ STANICI RH 

Druhá kapitola diplomové práce se blíže věnuje nejdříve vakuové metalurgii jako 

obecnému pochodu sekundární rafinace oceli, dále pak už jen vakuovému zpracování 

procesem RH jako jedné z nejběžnějších metod, jejíž přínos je zde popsán ze dvou úhlů 

pohledů. První je z hlediska principu samotného procesu odplynění ocelové lázně a druhý, 

na který je v důsledku zaměření diplomové práce kladen daleko větší důraz, je z hlediska 

chování a možnosti odstranění nekovových vměstků v průběhu zpracování oceli na vakuovací 

stanici pochodem RH. 

2.1 Vakuové zpracování oceli jako postup sekundární metalurgie 

S novodobými striktními požadavky na kvalitu oceli, se kterými v závislosti 

na vyráběné značce oceli ve vysoké míře souvisí její již zmíněná chemická a metalografická 

čistota, roste význam zpracování oceli na stanicích nacházejících se ve výrobním procesu 

za primárním agregátem. Obecně lze pochody rafinace oceli v pánvi po jejím odpichu 

z primárního agregátu nazvat jako sekundární neboli pánvovou metalurgii, mezi něž svou 

podstatou patří dmýchání inertního plynu, vakuové odplynění oceli a příhřev oceli v pánvi. 

Tyto pochody jsou nedílnou součástí každého moderního závodu vyrábějícího ocel a mají 

mezi jinými za cíl: 

 teplotní a chemickou homogenitu, 

 oduhličení a odsíření, 

 snížení obsahů nečistot a vměstků, 

 legování na přesnou hodnotu, 

 snížení obsahů plynů, 

 modifikaci vměstků. 

Jednu z uvedených metod sekundární rafinace oceli představuje její vakuové 

zpracování, které může mít více podob. Co se týče mimopecní vakuové rafinace oceli, 

tak ta je zařazována mezi nejvýznamnější technologie zvyšující jakost vyráběné značky oceli. 

Příznivé účinky vakuování jsou spojeny nejen se snížením obsahů rozpuštěných plynů v oceli 

v důsledku sníženého tlaku, ale i s odstraněním nekovových vměstků, jelikož v průběhu 

vakuování dochází k intenzivnímu promíchávání taveniny. Mezi další cíle vakuového 

zpracování oceli lze zařadit hluboké oduhličení oceli, dolegování oceli na požadovanou 

hodnotu a modifikaci nekovových vměstků obsažených v oceli. Stručně lze průběh odplynění 

oceli za sníženého tlaku nad hladinou taveniny charakterizovat dvěma způsoby. V prvním 

případě, kdy dochází ke tvorbě bublin v lázni, dále pak k jejich růstu a vylučování z objemu 

taveniny, má rozhodující vliv uhlíková reakce. Ve druhém případě, který je typický 
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pro odstraňování vodíku a dusíku z taveniny oceli, se jedná o difúzi jejich rozpuštěných 

atomů k povrchu taveniny, k povrchu vzniklých bublin CO nebo k povrchu bublin inertního 

plynu a následný přechod do vnější atmosféry. 

Možné snížení obsahů jednotlivých plynů z taveniny oceli při konkrétním tlaku je 

dáno hodnotou rovnovážné konstanty jednotlivých reakcí. Shrnutí toho nejpodstatnějšího 

z hlediska rovnovážných stavů mezi kovovou a plynnou fází jednotlivých reakcí zaznamenává 

tab. 4. [1, 2, 10, 11] 

Tab. 4:  Rovnováha jednotlivých reakcí odplynění [10] 

Reakce Rovnovážný vztah 

Jednotka 

hodnoty 

h 

Teplotní závislost 

Hodnota při 

1600 °C a tlaku 

1 torr 

[H] = 1/2 H2 (g) [hH] = KH · pH2
1/2 [ppm] 409,2

1905-
log 

T
KH

  0,77 

[N] = 1/2 N2 (g) [hN] = KN · pN2
1/2 [ppm] 937,2

518-
log 

T
K N

 14,1 

[C] + [O] = CO (g) [hC] [hO]  = KCO · pCO 

[obj. %] 

 

 

[ppm] 

00,2
1160-

log 
T

KCO  

 

00,6
1160-

log 
T

KCO  

0,00047 

 

 

0,47 

Při vytvoření podtlaku nad povrchem lázně dochází ke vzniku nerovnovážného stavu, 

tudíž přebytečné množství plynu rozpuštěného v roztavené oceli má tendenci přecházet 

do plynné fáze a jeho obsah se sníží na hodnotu, která odpovídá rovnovážnému stavu 

vzniklému za nových podmínek vyvolaných podtlakem. Jednotlivé metody vakuování, mezi 

které patří vakuování oceli v proudu, vakuování oceli v pánvi umístěné v kesonu a vakuování 

oceli ve vakuových komorách, mají stěžejní vliv na kinetiku odplyňovacích reakcí. 

2.2 Princip zpracování oceli na vakuovací stanici RH 

Výše zmíněné odplynění oceli ve vakuové komoře je možno dále rozdělit na vakuové 

odplynění oceli zdvižným způsobem, označovaným jako DH proces, a na vakuové odplynění 

oceli oběžným způsobem, označovaným jako RH proces. V případě procesu RH a jeho 

modifikací se jedná o jednu z nejvíce rozšířených metod vakuového zpracování oceli 

zařazovanou do kategorie cirkulačního způsobu zpracování, což je jeden z důvodů, proč je 

zbylá část diplomové práce věnována právě tomuto způsobu. [2, 6, 10, 11] 

Detailnější popis celého zařízení RH je znázorněn na obr. 1. Samotná účinnost 

vakuového odplynění oceli procesem RH závisí na mnoha faktorech. Mezi nejdůležitější patří 

dynamické procesy probíhající v pánvi a ve vakuové komoře. 
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Obr. 1:  Schéma vakuového odplynění oceli procesem RH [12] 

Princip vakuového zpracování oceli na tomto typu zařízení spočívá v průběžném 

odplyňování oceli ve vakuové komoře, do které je roztavená ocel přiváděna pomocí vtokové 

trubice (up-leg snorkel) ponořené do objemu oceli obsažené v pánvi.  

Vakuové odplynění procesem RH začíná ponořením obou ponorných trubic do určité 

hloubky taveniny obsažené v pánvi. Ponoření může být uskutečněno buď zvednutím pánve 

s taveninou, nebo spuštěním vakuové komory. V přibližně 1/3 délky od dolního okraje 

ponorné vtokové trubice jsou rovnoměrně po obvodu rozmístěny v jedné nebo dvou řadách 

trysky zavádějící do nasávané taveniny inertní plyn, kterým nejčastěji bývá argon a který 

vlivem podtlaku a vysoké teploty zvětšuje svůj objem. Avšak navzdory tomuto jevu, rychlost 

vyplouvání bublin plynu je téměř konstantní z důvodu jejich tvarové deformace. Směs 

ocel-plyn má výrazně nižší hustotu, což vede k pohybu roztavené oceli a k jejímu vtoku do 

vakuové komory, kde probíhá samotné odplynění jak vzduté hladiny, tak i jednotlivých kapek 

oceli vzniklých po rozstřiku kovu jako důsledek intenzivního uvolňování plynů z oceli. 

K odsávání vzduchu z vakuové komory, jehož výsledkem je pokles tlaku ve vakuové 

komoře a následné nasátí roztavené oceli do vakuové komory, dochází po spuštění dmýchání 

inertního plynu do jedné z ponorných trubic. Ocel pak skrze výtokovou ponornou trubici 

(down-leg snorkel) vytéká z vakuové komory zpět do pánve. Tímto způsobem je zajišťován 

nepřetržitý cirkulační pohyb taveniny mezi pánví a vakuovou komorou charakterizovaný 

pomocí oběhového čísla nebo také recirkulačního množství taveniny. Stanovení 

recirkulačního množství taveniny a jeho závislostem na ostatních parametrech vakuového 

zpracování oceli je věnována další pozornost v kapitole 3 diplomové práce. Zvláštní 

pozornost mezi jednotlivými tavbami je pak věnována žárovzdorné vyzdívce vakuové 

komory, a to obzvlášť v její spodní části. Rozdíl klidové hladiny oceli v pánvi a klidové 

hladiny oceli ve vakuové komoře je nazýván barometrickou výškou a má podobu rovnice (2). 
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g

p
hb







     (m) 
(2) 

kde bh  je barometrická výška  (m), 

 pΔ  - rozdíl mezi vnějším tlakem a tlakem v komoře  (Pa), 

   - hustota taveniny  (kg·m-3), 

 g  - tíhové zrychlení  (m·s-2). 

Pro porovnání je pomocí rovnice (3), uvedené autory článku [15], představen trošku 

jiný vztah pro výpočet rozdílu výšky hladin taveniny obsažené v pánvi a ve vakuové komoře. 

melt

HgV

V

P
H















 76,0

100133,1
1

5
     (m) 

(3) 

kde VH  je barometrická výška  (m), 

 VP  - podtlak ve vakuové komoře  (Pa), 

 Hg  - hustota rtuti  (kg·m-3), 

 melt  - hustota taveniny  (kg·m-3). 

Atmosférický tlak působící na hladinu taveniny v pánvi o teplotě 1600 °C a hustotě 

přibližně 7000 kg·m-3 způsobuje její nasátí do barometrické výšky cca 1,5 m. Reakce 

odplynění taveniny probíhá pak již za výše zmíněných podmínek. [2, 8, 12, 13, 14, 15] 

2.3 Chování vměstků během zpracování oceli na vakuovací stanici RH 

Jak již bylo řečeno, čistota oceli je čím dál přísněji kontrolována, což vyplývá 

také z neustále rostoucích požadavků kladených zákazníkem. Pro dosažení požadované 

čistoty oceli je, mezi jinými během jejího sekundárního zpracování, nezbytná kontrola 

množství, velikosti a tvaru vměstků. Proces tvorby, modifikace a odstranění vměstků lze 

ovlivnit rafinací oceli. Jedním z typů rafinace předcházející plynulému odlévání oceli je právě 

její vakuové odplynění procesem RH. Tento rafinační proces má výrazný vliv na stupeň 

odstranění vměstků z tekuté oceli s cílem minimalizovat množství vměstků negativně 

působících na výsledné vlastnosti produktu. [7] 

Podstatu pozitivního vlivu vakuového zpracování procesem RH na odstranění vměstků 

zkoumaném v příspěvku [16] tvoří mezi jinými pokles celkového obsahu kyslíku během 

vakuování, s čímž souvisí i pokles obsahu vměstků. S cílem nenarušovat cirkulaci roztavené 

oceli a nezvyšovat množství vměstků během zpracování oceli na vakuovací stanici RH nebyla 

během tohoto výzkumu přidávána žádná aditiva, takže poslední legování bylo provedeno 

v pánvové peci. Chemická složení ocelí a strusek obou zkoumaných taveb před a po procesu 

vakuování zobrazují tab. 5 a tab. 6. 
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Tab. 5:  Složení ocelí a jejich teploty před a po zpracování na vakuovací stanici RH [16] 

Tavba Vzorek 
[C] 

[hm. %] 

[Si] 
[hm. %] 

[Mn] 
[hm. %] 

[Al] 
[hm. %] 

[Ca] 
[hm. %] 

[Mg] 
[hm. %] 

TO 
[hm. %] 

[N] 
[hm. %] 

T 
[°C] 

1 před RH 0,054 0,24 1,56 0,042 0,0028 0,0009 0,0029 0,0040 1640 

1 po RH 0,054 0,24 1,53 0,027 0,0019 0,0013 0,0013 0,0027 1585 

2 před RH 0,064 0,25 1,48 0,048 0,0021 0,0024 0,0024 0,0033 1641 

2 po RH 0,067 0,25 1,50 0,039 0,0013 0,0016 0,0016 0,0020 1590 

Poznámka: TO – celkový obsah kyslíku v oceli. 

Tab. 6:  Složení strusek před a po zpracování na vakuovací stanici RH [16] 

Tavba Vzorek 
CaO 

[hm. %] 
SiO2 

[hm. %] 
Al2O3 

[hm. %] 
MgO 

[hm. %] 
MnO 

[hm. %] 
FeO 

[hm. %] 

1 před RH 63,79 12,04 14,29 2,42 0,15 1,28 

1 po RH 63,02 11,93 14,91 3,84 0,16 0,64 

2 před RH 66,19 8,20 17,31 2,51 0,13 0,82 

2 po RH 67,47 8,19 15,31 3,37 0,17 0,51 

Kromě poklesu obsahu dusíku je důležitý rovněž pokles celkového obsahu kyslíku 

(dále jen TO) po vakuování, což potvrzuje vliv vakuování na odstranění vměstků, jelikož TO 

je obecně spjatý s obsahem vměstků. Obsah hliníku se pohyboval u experimentálních taveb 

autorů příspěvku [16] v rozmezí 0,027-0,048 hm. %. Pokles obsahu hliníku v oceli může 

podle reakce (4) souviset s poklesem obsahu FeO ve strusce za vzniku vměstků Al2O3 v oceli. 

2[Al] + 3(FeO) = [Al2O3] + 3[Fe] (4) 

Vápník a hořčík se vypařují z důvodu vysokých tlaků jejich nasycených par a nízkého 

tlaku ve vakuové komoře zařízení RH. Další příčinou poklesu jejích obsahů byla flotace 

vměstků obsahujících vápník a hořčík do strusky. Co se týče složení strusek, 

tak ta se s výjimkou FeO a MgO příliš neměnila. Pokles FeO byl u obou taveb zapříčiněn 

redukcí hliníkem obsaženým v oceli, avšak v případě tavby 1 byl pokles téměř dvojnásobný 

v porovnání s tavbou 2. To bylo také důvodem, proč obsah hliníku v oceli u tavby 1 poklesl 

daleko víc než u tavby 2. Nárůst obsahů MgO ve strusce byl způsoben erozí žárovzdorné 

vyzdívky a absorpcí vměstků obsahujících hořčík struskou. 

Z hlediska morfologie vměstků byly během vakuování oceli typické pro obě tavby 

globulární vměstky ve tvaru CaO-Al2O3-MgO. Podrobnější chemické složení všech vzorků 

obou taveb v průběhu vakuování znázorňují obr. 2 a obr. 3, kde každá kružnice představuje 

jednotlivý vměstek a pomocí černého čtverečku je zobrazeno průměrné složení všech 

detekovaných vměstků. Černou křivkou je vymezena oblast, ve které jsou vměstky typu 

C12A7 zcela tekuté, zatímco mimo tuto oblast jsou vměstky buď zcela tuhé, nebo ve formě 

komplexu složeného z tuhé i tekuté fáze. Vměstky nacházející se mimo vymezenou oblast lze 

rozdělit na základě složení na vměstky typu C3A, kde obsah CaO je větší než 50 %, 

a na vměstky typu Al2O3·MgO, kde obsah CaO je menší než 50 %. Průměrné složení vměstků 

se v závislosti na době zpracování mění zcela minimálně, avšak ve všech případech setrvává 
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v oblasti likvidu. Obecně lze říct, že obsah Al2O3 roste, zatímco obsah CaO a MgO klesá, 

což potvrzuje reakce (4) a dále pak flotace vměstků. [16] 

 

Obr. 2:  Změna chemického složení vměstků obsažených v tavbě 1 v závislosti na době 

zpracování na vakuovací stanici RH [16] 
Poznámka: a) 0 min, b) 6 min, c) 10 min, d) 16 min, e) 22 min, f) 28 min. 

 

Obr. 3:  Změna chemického složení vměstků obsažených v tavbě 2 v závislosti na době 

zpracování na vakuovací stanici RH [16] 
Poznámka: a) 0 min, b) 6 min, c) 10 min, d) 16 min, e) 22 min, f) 28 min. 

Co se týče mechanismu odstranění vměstků během vakuového zpracování, 

tak nekovové vměstky s průměrem větším než 50 μm jsou odstraňovány zejména na základě 

Stokesova zákona. Zato vměstky s průměrem menším než 50 μm na základě Stokesova 

zákona samostatně nevyplouvají a mají tendenci setrvávat v roztavené oceli. V tomto případě 

dochází k jejich vzájemné kolizi a následné koagulaci. V případě již rozměrově větších 

vměstků dochází k jejich přilnutí k bublinám argonu dmýchaného do pánve skrze porézní 

tvárnici umístěnou v jejím dně a flotací buď směrem do strusky, kterou je pokryta tavenina 

oceli v pánvi, nebo směrem k volnému povrchu taveniny vyskytující se momentálně 

ve vakuové komoře. Tuhé nesmáčivé vměstky, mezi které lze zařadit různé hlinitany 
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nebo křemičitany, tak přilnou k povrchu bubliny a společně pak v tomto spojení vyplouvají 

k fázovému rozhraní se struskou, kde jsou struskou zachyceny a následně i absorbovány.  

Proces zachycení vměstku bublinou lze rozdělit na několik částí. Nejdřív dochází 

ke kolizi mezi bublinou plynu a vměstkem, následuje tvorba tenkého tekutého filmu mezi 

částicí a bublinou, který však záhy mizí na úkor vzniklého nového mezifázového rozhraní 

bublina-vměstek. Dále pak vměstek sklouzává směrem ke spodní části bubliny a konečně 

v tomto stavu je stabilním tokem vynášen z roztavené oceli. Jemnější bubliny poskytují 

jak větší plochu rozhraní bublina-vměstek, tak i vyšší pravděpodobnost přilnutí vměstku 

k bublině, z čehož vyplývá, že velikostně menší bubliny mají za následek větší míru 

odstranění vměstků. [7, 16] 

Z výsledků příspěvku [16] rovněž vyplývá, že jak vměstky typu C3A, tak i vměstky 

typu Al2O3·MgO jsou odstraňovány snadněji v porovnání s vměstky typu C12A7. Z toho lze 

usuzovat, že musí existovat nějaká vlastnost či též charakteristika, která tuto rozdílnost 

v odstraňování jednotlivých typů vměstků vysvětluje. S cílem vysvětlit toto proměnlivé 

chování jednotlivých typů vměstků byl zkoumán jejich úhel smáčení, povrchová energie 

a adhezní práce, což je v tomto případě práce nezbytná pro oddělení vměstku od roztavené 

oceli. 

Bylo zjištěno, že úhel smáčení mezi vměstkem a ocelí a povrchová energie vměstků 

typu Al2O3·MgO je daleko větší než u vměstků typu C12A7, což má za následek, že vměstky 

typu Al2O3·MgO mají po vzájemné kolizi větší tendenci se od taveniny oddělovat. Obě tyto 

vlastnosti tak redukují celkové mezifázové napětí systému vměstek-ocel. Navíc vměstky typu 

Al2O3·MgO mají daleko nižší hodnotu adhezní práce, takže rovněž z tohoto hlediska je daleko 

snadnější odstranit z taveniny tento typ vměstku, protože ve výsledku je k tomu potřeba méně 

energie. Kromě toho bylo potvrzeno, že samotné vměstky Al2O3 mohou být díky ještě vyšší 

hodnotě povrchové energie a nižší hodnotě adhezní práce odstraňovány ještě rychleji 

a snadněji než komplexní vměstky typu Al2O3·MgO. Dále pak na fázovém rozhraní 

inertní plyn-tekutá ocel je vzájemná kolize a koalescence tekutých vměstků typu CaO-Al2O3 

daleko obtížnější v porovnání s jednoduchými vměstky Al2O3 z důvodu rozdílných 

mezifázových parametrů. 

Jednotlivým proměnným ovlivňujícím množství obou typů vměstků odstraněných 

během procesu vakuového zpracování typu RH, zejména pak celkové době vakuového 

zpracování, je důkladněji věnována následující část diplomové práce. [16]  
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3 PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ MIKROČISTOTU OCELI 

V PRŮBĚHU ODPLYNĚNÍ NA VAKUOVACÍ 

STANICI RH 

Během zpracování oceli na vakuovací stanici RH je dominujícím faktorem cirkulace 

taveniny vyjádřená pomocí množství oceli protékající za jednotku času skrze jednu 

z ponorných trubic vakuové komory. Odvozenou hodnotou je potom oběhový faktor. 

Cirkulace taveniny je závislá jak na operačních podmínkách procesu vakuování, tak i na 

rozměrech jednotlivých částí vakuovací stanice RH. Mezi operační parametry lze zařadit dobu 

zpracování, intenzitu dmýchání inertního plynu, tlak ve vakuové komoře a hloubku ponoru 

trubic. Zato mezi rozměrové parametry patří objem pánve a vakuové komory, dále pak pozice 

a počet trysek dmýchajících inertní plyn do vtokové ponorné trubice a rovněž jejich průměr. 

S efektivním vakuovým zpracováním oceli procesem RH souvisí profil toku taveniny v tomto 

zařízení, takže pro zvýšení efektivity této rafinace je nezbytné brát v úvahu jednotlivé 

parametry, protože právě ty mají zásadní vliv na zmíněný profil toku. Z výše uvedeného lze 

vyvodit náročnost při stanovování optimálních podmínek pro efektivní vakuové zpracování 

oceli na stanici RH. Z tohoto důvodu je těm nejdůležitějším parametrům věnována pozornost 

v následujících podkapitolách této diplomové práce, ve které jsou jednotlivé parametry 

většinou porovnávány komplexněji, to znamená spojitě minimálně po dvou. [7, 14, 15] 

3.1 Vliv doby zpracování 

Doba zpracování oceli na vakuovací stanici typu RH představuje základní parametr 

ovlivňující její výslednou čistotu. Dle autorů příspěvku [17] by měla obecně doba zpracování 

odpovídat přibližně troj až čtyřnásobku doby recirkulace taveniny. Závislost mezi mírou 

odstranění vměstků, dobou zpracování taveniny a navíc ještě i intenzitou dmýchání plynu 

zobrazuje obr. 4a a obr. 4b. Míra odstranění vměstků roste s rostoucí dobou zpracování oceli 

s tím, že největší množství vměstků je odstraněno v prvních 15 minutách procesu. Co se týče 

intenzity dmýchání plynu, tak s její rostoucí hodnotou od 3 m3·h-1 do 5 m3·h-1 roste výrazně 

také míra odstranění vměstků, což potvrzuje i graf na obr. 4b, který byl sestaven 

pro dvacetiminutovou dobu zpracování taveniny. V případě větší intenzity dmýchání 

než 5 m3·h-1 již nedochází k výraznému růstu míry odstranění vměstků, protože, jak je patrné 

z obr. 4b, při vyšších intenzitách dmýchání plynu křivka nabývá stabilní hodnoty. S rostoucí 

intenzitou dmýchání plynu roste rovněž míra cirkulace taveniny, avšak pokud je intenzita 

dmýchání plynu příliš vysoká, dochází k pozměnění profilu toku tekuté oceli a následně pak 

i k potlačení flotace a míry odstranění vměstků. Z toho vyplývá potřeba stanovení optimální 

intenzity dmýchání plynu, která pro maximální míru odstranění vměstků byla autory článku 

[7] stanovena na hodnotu 4,5 m3·h-1, avšak podrobněji se jí bude věnovat jedna z dalších části 

diplomové práce. [7] 
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                                a)                                     b) 

Obr. 4:  Vliv doby zpracování (a)) a intenzity dmýchání plynu (b)) na míru odstranění 

vměstků [7] 

Podobný charakter závislosti zaznamenali i autoři příspěvku [16], což potvrzuje obr. 5 

zobrazující měnící se množství vměstků během vakuového zpracování taveb, 

jejichž chemické složení bylo zmíněno v podkapitole 2.3 diplomové práce, v závislosti 

na čase. Z této závislosti je patrné, že celkové množství vměstků, do kterého jsou zahrnuty 

jak zcela tekuté vměstky, tak i vměstky s podílem určité tuhé fáze, klesá s časem. Podíl 

odstraněných vměstků pro případ Tavby 1 a Tavby 2 může po 28minutovém vakuovém 

zpracování dosahovat až hodnot 63-72 %. Z obr. 5 je rovněž zřejmé, že množství tekutých 

vměstků převažuje nad tuhými, takže vměstků typu C12A7 je daleko víc v porovnání 

s celkovým množstvím vměstků typu C3A a Al2O3·MgO. 

  

         a)              b) 

Obr. 5:  Změna množství vměstků během vakuového zpracování pochodem RH [16] 
Poznámka: a) Tavba 1, b) Tavba 2. 

Obr. 6 pak vzájemně porovnává klesající počet vměstků obou taveb vyjádřený 

v závislosti na jejich počátečním obsahu, a to opět v závislosti na čase. Průběh této závislosti 

vypovídá o tom, že množství vměstků s časem klesá, avšak s rostoucím časem je pokles čím 

dál tím menší, což souvisí s jejich charakterem a velikostí, jak bude dále vysvětleno. Dále 

pak je poměr Nt/N0 v jednotlivých časech pro obě tavby téměř totožný, z čehož vyplývá, 

že za stejných operačních podmínek počáteční množství vměstků odehrává stěžejní roli 

v jejich koncovém množství, takže pro dosažení vysoké čistoty oceli v krátkém časovém 

intervalu by mělo být snahou maximální omezení množství vměstků v tavenině 

před samotným vakuovým zpracováním pochodem RH. Na základě obr. 6 je možno také určit 

čas vakuování nezbytný pro dosažení požadovaného obsahu vměstků. Jelikož jednotlivé 
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značky oceli mají rozdílné požadavky týkající se obsahu vměstků, je potřeba volit operační 

podmínky, jako například dobu vakuování, v závislosti na konkrétní vyráběné značce, 

s níž souvisí zmíněné požadavky na její čistotu. 

 

Obr. 6:  Porovnání množství vměstků dvou taveb v závislosti na době zpracování vakuovým 

pochodem RH [16] 

Na obr. 7 jsou znázorněna trošku z jiného úhlu pohledu měnící se množství různých 

typů vměstků obou taveb. I tady výsledky potvrzují pokles množství tekutých i tuhých 

vměstků obsažených v obou tavbách s rostoucí dobou vakuového zpracování s tím, že pokles 

množství tuhých vměstků je v počáteční fázi vakuování daleko výraznější v porovnání 

s vměstky tekutými. Pokles tekutých vměstků je ustálený v čase, zatímco pokles tuhých 

vměstků je významný v prvních 6 minutách a potom klesá. Toto rozdílné chování vyplývá 

z toho, že tuhých vměstků je na začátku hodně, takže snadno navzájem spolu kolidují a tvoří 

rozměrově větší vměstky, které jsou snadněji odstranitelné. Po 6 minutách většina vměstků je 

již odstraněna a v tavenině setrvává již malé množství vměstků, což jsou nepříznivé 

podmínky pro jejich vzájemnou kolizi a následnou koagulaci, dokonce i při vysoké energii 

promíchávání. Setrvávající vměstky jsou tak již odstraňovány ve formě samostatných částic, 

jejichž podíl odstranění je daleko nižší v porovnání s většími vměstky vzniklými pomocí 

koagulace, což má za následek pokles podílu odstranění tuhých vměstků. V případě tekutých 

vměstků, kterých je po celou dobu zpracování dostatečné množství, dochází neustále 

ke vzájemným kolizím a následné koalescenci a vyplouvání. Podíl odstranění vměstků je 

tudíž v závislosti na čase téměř konstantní. Co se týče rychlosti poklesu podílu vměstků 

obsažených v tavenině, tak v prvních 6 minutách tato rychlost pro tuhé vměstky má hodnotu 

0,150·min-1 a pro tekuté vměstky 0,035·min-1. Po 6 minutách, kdy už nedochází ke koagulaci 

tuhých vměstků, rychlost poklesu jejich podílu klesne téměř na hodnotu 0,035·min-1, což je 

rychlost, kterou klesá po celou dobu podíl rozměrově větších tekutých vměstků vzniklých 

předešlou koalescencí. 
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         a)              b) 

Obr. 7:  Množství vměstků během vakuového zpracování pochodem RH [16] 
Poznámka: a) Tavba 1, b) Tavba 2. 

Rozdílný podíl odstranění vměstků byl vypočten na základě rovnice (5).  

100-1
0













N

N
RR t      (%) 

(5) 

kde RR  je podíl odstranění vměstků  (%), 

 tN  - množství vměstků v čase t  (-), 

 0N  - množství vměstků v čase 0  (-). 

Odstranění 60 % tuhých vměstků vyžaduje pouze 6 minutové vakuové zpracování, 

zatímco stejný procentuální podíl odstranění tekutých vměstků vyžaduje 28 minutové 

vakuové zpracování. Celkový podíl odstranění vměstků po vakuovém zpracování pochodem 

RH je v případě tekutých vměstků roven 60 %, kdežto v případě tuhých vměstků dosahuje 

tato hodnota 80 %. Všechno to dokazuje, že tuhé vměstky lze vakuovým zpracováním 

odstranit snadněji v porovnání s tekutými. 

Jak již bylo zmíněno výše, tekuté vměstky jsou typu C12A7, kdežto tuhé vměstky jsou 

rozděleny na typ vměstků C3A a Al2O3·MgO, jejichž odstraněný podíl v obou tavbách 

v závislosti na čase zobrazuje obr. 8. Procentuální podíl odstraněných vměstků typu C3A byl 

v závislosti na čase v obou tavbách téměř identický. Závislosti z obr. 8a a z obr. 8b rovněž 

potvrzují, že odstraněný podíl vměstků typu C3A a Al2O3·MgO nabývá velkých hodnot 

v prvních 6 minutách vakuového zpracování, poté má již pomalejší tendenci. 

  

         a)              b) 

Obr. 8:  Porovnání odstraněných podílů jednotlivých typů vměstků v závislosti na čase [16] 
Poznámka: a) C3A, b) Al2O3·MgO. 
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3.2 Vliv způsobu dmýchání inertního plynu do vtokové ponorné trubice  

Autoři příspěvku [13] dokazují, že účinnost odplynění a rafinace během zpracování 

oceli na vakuovací stanici RH roste díky dmýchání argonu pomocí trysek umístěných 

ve vtokové ponorné trubici, jelikož parciální tlak dusíku a vodíku v bublinách argonu je 

nulový. Základním úkolem bublin inertního plynu je však zajištění cirkulace roztavené oceli 

mezi vakuovou komorou a pánví. Parametrem popisujícím cirkulaci oceli je průtočné 

množství, které definuje rovnice (6). 

5,03,01,10,33-108,3 gnwsob hGddQ       (t·min-1) (6) 

kde obQ  je průtočné množství taveniny  (t·min-1), 

 sd  - průměr vtokové ponorné trubice  (mm), 

 wd  - průměr výtokové ponorné trubice  (mm), 

 nG  - intenzita dmýchání argonu  (Nm3·h-1), 

 gh  - vzdálenost trysky dmýchající argon od dna komory  (m). 

Průtočné množství taveniny lze vyjádřit také v závislosti na tlaku ve vakuové komoře, 

což představuje rovnice (7). 

33,0

2

133,033,1 )(ln06,1
p

p
GDQ nob       (m3·s-1) (7) 

kde obQ  je průtočné množství taveniny  (m3·s-1), 

 nG  - intenzita dmýchání argonu  (Nm3·s-1), 

 D  - průměrná hodnota průměrů ponorných trubic  (m), 

 1p  - hydrostatický tlak v trysce  (Pa), 

 2p  - tlak ve vakuové komoře  (Pa). 

Cílem experimentu, popisovaného v článku [13], bylo určit vliv způsobu zavádění 

inertního plynu do vtokové ponorné trubice na pohyb taveniny oceli během jejího odplynění 

zařízením RH. Kritériem pro hodnocení dynamického pohybu roztavené oceli byl minimální 

čas nezbytný pro homogenizaci taveniny v pánvi. Experiment byl realizován na fyzikálním 

vodním modelu zařízení. Jednotlivé podmínky experimentu jsou uvedeny v tab. 7. Celkový 

počet trysek umístěných ve dvou vrstvách byl 12, což znamená, že v každé vrstvě se 

nacházelo 6 trysek. 

Tab. 7:  Podmínky experimentu [13] 

Varianta Vrstva trysek Intenzita dmýchání plynu [m3·min-1] 

A 1 

3,0 B 2 

C  1 i 2 



19 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

V tab. 8 jsou vyčísleny a na obr. 9 pak i znázorněny hodnoty minimálních časů 

potřebných pro homogenizaci modelové kapaliny obsažené v modelu pánve v závislosti na 

variantě experimentu. 

Tab. 8:  Hodnoty časů potřebných pro homogenizaci modelové kapaliny v modelu pánve 

v závislosti na variantě experimentu [13] 

Varianta 

Minimální čas potřebný pro homogenizaci modelové kapaliny v modelu pánve 

[s] 

Experiment 

č. 1 

Experiment 

č. 2 

Experiment 

č. 3 

Experiment 

č. 4 

Experiment 

č. 5 

Experiment 

č. 6 

A 77,5 79,0 78,0 76,5 75,5 77,3 

B 67,5 65,0 67,0 68,5 66,5 66,9 

C 51,0 53,5 52,0 55,0 52,0 52,8 

 

 

Obr. 9:  Průměrné hodnoty minimálních časů potřebných pro homogenizaci modelové 

kapaliny v modelu pánve pro jednotlivé varianty experimentu [13] 

Co se týče intenzity dmýchání inertního plynu, tak z provedeného experimentu 

vyplývá, že při použití stejného množství inertního plynu za jednotku času lze získat rozdílné 

hodnoty týkající se cirkulace taveniny. Varianty experimentu A i B potvrdily jak důležitost 

vzdálenosti trysky dmýchající argon od dna vakuové komory, což je proměnná rovnice (2), 

tak i důležitost disperze inertního plynu v roztavené oceli, jelikož i ta ve značné míře 

ovlivňuje cirkulaci v zařízení typu RH. Dmýchání inertního plynu pomocí trysek umístěných 

v ponorné trubici ve dvou vrstvách, které představovala varianta C, umožnilo zmenšit bubliny 

inertního plynu a také je rovnoměrně rozložit v objemu oceli protékající vtokovou ponornou 

trubicí vakuového zařízení. Výsledkem byly výrazně lepší dynamické podmínky působící 

v trubici, z čehož vyplývá menší množství času potřebného pro oběh roztavené oceli. [13] 

3.3 Vliv počtu trysek a intenzity dmýchání inertního plynu na průtočné 

množství taveniny a dobu jejího promíchávání 

Rovněž i autoři příspěvku [18] podobně jako autoři příspěvku [7] zařadili mezi klíčové 

parametry rafinace oceli procesem RH průtočné množství taveniny a čas potřebný 
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pro její zpracování a homogenizaci. Je nutné si však uvědomit, že tyto parametry závisí 

na mnoha proměnných, jakými jsou především intenzita dmýchání plynu, dále pak tlak 

a výška taveniny ve vakuové komoře, hloubka ponoru obou trubic, jejich průměr, počet trysek 

dmýchajících do vtokové ponorné trubice inertní plyn, jejich poloměr a úhel zavedení. 

Průtočné množství taveniny obecně roste s růstem intenzity dmýchání inertního plynu, 

hloubkou ponoru, průměrem ponorných trubic a s poklesem tlaku ve vakuové komoře. 

Vliv rozmístění a počtu trysek dmýchajících inertní plyn do vtokové ponorné trubice 

na průtočné množství taveniny oceli byl v minulosti již několikrát zkoumán, což potvrdil 

i článek [13]. Bylo zjištěno, že s rostoucím počtem těchto trysek roste také průtočné množství 

taveniny. Avšak po překročení určitého kritického počtu trysek průtočné množství taveniny se 

již dále nezvětšuje nebo má tendenci dokonce i klesat. Výsledky stanovující optimální počet 

trysek se v předchozích výzkumech docela liší, což zdůrazňuje nezbytnost se i nadále zabývat 

touto problematikou. 

Množství plynu injektovaného skrze trysky v jednotlivých částech vtokové ponorné 

trubice je důležitým parametrem z hlediska toku taveniny během vakuového zpracování 

procesem RH, zejména v případech týkajících se vlivu počtu trysek na průtočné množství 

taveniny. Různé konfigurace trysek použité pro případ vtokové ponorné trubice jsou 

znázorněny na obr. 10. 

 

Obr. 10:  Použité konfigurace trysek ve vtokové ponorné trubici [18] 

Pro případ čtyř použitých trysek úhel mezi jednotlivými tryskami je roven 90°, 

pro případ šesti trysek má tento úhel hodnotu 60° a pro případ osmi trysek 45°. S cílem popsat 

rozložení inertního plynu během jeho průchodu vtokovou ponornou trubicí byly podle obr. 11 

vytvořeny řezy touto trubicí v celkové vzdálenosti 150 mm od úrovně trysek.   

 

Obr. 11:  Pozice jednotlivých rovin vzniklých řezem ponornou vtokovou trubicí [18] 
Poznámka: Hodnota z (mm) představuje vzdálenost ode dna pánve. 
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Obr. 12 již znázorňuje výsledky jednotlivých rovinných řezů pro případ čtyř 

použitých trysek s intenzitou dmýchání plynu rovnou 20 l·min-1. Tento případ představuje 

podmínky nižšího účinku míchání a poukazuje na to, že jednotlivé sloupce plynu se během 

vzestupu bublinek od úrovně trysek do výšky 150 mm nikdy nespojí v jeden celek. 

V této vzdálenosti se sice jednotlivé sloupce plynu rozšiřují, ale pořád setrvávají navzájem 

oddělené. 

 

Obr. 12:  Srovnání rozložení inertního plynu ve vtokové ponorné trubici jako funkce 

vzdálenosti od úrovně umístění trysek pro případ čtyř trysek s intenzitou dmýchání 

plynu 20 l·min-1 [18] 
Poznámka: z, (mm): (a) – 685; (b) – 715; (c) – 745; (d) – 775; (e) – 805; (f) – 835. 

Obr. 13 popisuje množství plynu ve vtokové ponorné trubici pro případ čtyř trysek za 

dvou různých intenzit dmýchání plynu. 

 

Obr. 13:  Rozložení plynu ve vtokové ponorné trubici [18] 
Poznámka: Intenzita dmýchání plynu: (a) – 12 l·min-1; (b) – 36 l·min-1. 

 Z těchto obr. 12 a obr. 13 je možno vidět, že při nižší intenzitě dmýchání plynu 

oblasti, do kterých zasahuje plyn z trysek, zůstávají až k volnému povrchu vytvořenému 

ve vakuové komoře oddělené. Zato při vyšší intenzitě dmýchání plynu dochází k rozšíření 

těchto oblastí, což má za následek jejich spojení a tvorbu jednotného plynového sloupce. 
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Podobný je účinek, pokud se zvýší počet trysek ze 4 na 6 a z 6 na 8. Tyto varianty 

zobrazuje obr. 14. 

 

Obr. 14:  Porovnání oblastí ve výšce 775 mm ode dna pánve, do kterých zasahuje plyn, 

jako funkce počtu trysek při intenzitě dmýchání plynu 20 l·min-1 [18] 
Poznámka: Počet trysek: (a) – 4; (b) – 6; (c) – 8. 

Obr. 15 pak shrnuje objemové množství plynu jako funkce počtu trysek. Hlavní 

důsledek zvýšení počtu trysek ze 4 na 6 a z 6 na 8 je v hloubce penetrace plynu. S rostoucím 

počtem trysek dochází k poklesu hloubky penetrace plynu. Pro 4 trysky umístěné ve výšce 

775 mm ode dna pánve maximální objemové množství plynu dosahuje hloubky 30 mm 

v radiálním směru, ale tato hodnota poklesne na 17 mm, pokud se počet trysek zvýší na 8. 

S rostoucí intenzitou dmýchání plynu naopak roste rovněž již zmíněná hloubka penetrace, 

z čehož vyplývá, že větší množství bublin dosahuje středu ponorné trubice. Je také zřejmé, 

že množství inertního plynu přímo souvisí se vznikajícím rychlostním polem. Rychlost roste 

s rostoucím objemovým množstvím plynu, a to má za následek rovněž růst průtočného 

množství taveniny. 

 

Obr. 15:  Porovnání objemového množství plynu v radiálním směru jako funkce počtu trysek 

pro intenzitu dmýchání plynu 20 l·min-1 a výšku ode dna pánve 775 mm [18] 

Na obr. 16 je zobrazeno průtočné množství taveniny jako funkce intenzity dmýchání 

plynu, a to ještě v závislosti na počtu trysek. Z obr. 16 je patrné, že s rostoucí intenzitou 

dmýchání plynu roste průtočné množství taveniny, které dosahuje svého maxima při intenzitě 

dmýchání plynu 36 l·min-1. Co se týče optimálního počtu trysek, tak ze zmíněných závislostí 

vyplývá, že optimální počet trysek v jedné vrstvě je 6. Při vyšším počtu trysek průtočné 

množství taveniny již dále neroste, ale naopak klesá. Jiné provedené výzkumy doporučují 

různý optimální počet trysek, z čehož lze usoudit, že hlavním parametrem ovlivňujícím 
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rychlost taveniny ve vtokové ponorné trubici není počet trysek, ale kombinace různých již 

zmíněných proměnných.  

 

Obr. 16:  Vliv intenzity dmýchání plynu a počtu trysek na průtočné množství taveniny při 

zpracování na vakuovacím zařízení typu RH [18] 

Závislost znázorněna na obr. 16 plně koresponduje s výsledky dalších zahraničních 

příspěvků [7, 14, 17, 19], což dokazuje obr. 17, kde průtočné množství taveniny rovněž 

zřetelně do určité hodnoty roste s rostoucí intenzitou dmýchání inertního plynu. V tomto 

případě hraniční hodnotou, za kterou růst již není tak patrný, je hodnota 210 Nm3·h-1. 

Po dalším zvýšení intenzity dmýchání plynu průtočné množství taveniny roste pozvolněji 

až po dosažení ustáleného stavu. Toto chování je zapříčiněno jevem, kdy do hodnoty 

210 Nm3·h-1 velikost objemu plynu v určitém objemu oceli a kontaktní plocha mezi bublinami 

inertního plynu a taveninou rapidně roste, což vede ke vzrůstu průtočného množství. Dalším 

zvýšením intenzity dmýchání inertního plynu, například nad hodnotu 270 Nm3·h-1, se velikost 

zmíněného objemu plynu v objemu oceli a kontaktní plocha mění jen minimálně, a proto 

průtočné množství taveniny setrvává na určité přibližné konstantní hodnotě. [14]  

 

Obr. 17:  Vliv intenzity dmýchání inertního plynu na průtočné množství taveniny [14] 

Z obr. 18 je zřejmé, že velikosti sloupců směsi ocel-plyn, které se nacházejí 

ve vtokové ponorné trubici a v jejichž objemu je více než 2 % plynu, rostou proporcionálně 

s průtočným množstvím, jelikož s rostoucí velikostí těchto sloupců dochází ke zlepšení 

interakce mezi plynovými bublinami a taveninou, a to vede k růstu rychlosti pohybu taveniny, 

s čímž souvisí i růst jejího průtočného množství. V případě čtyř trysek je s rostoucí intenzitou 

dmýchání plynu patrný dokonce určitý pokles velikostí sloupců směsi ocel-plyn. K tomuto 
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jevu dochází, když se jednotlivé oblasti spojí v jednu, protože celková plocha jednotlivých 

oblastí je větší v porovnání s plochou vzniklou spojením těchto oblastí. 

 

Obr. 18:  Vliv intenzity dmýchání plynu na velikost směsných oblastí ocel-plyn [18] 

Obr. 19 zobrazuje přímku vzniklou proložením závislosti velikostí směsných oblastí 

ocel-plyn na průtočném množství oceli. 

 

Obr. 19:  Vztah mezi průtočným množstvím oceli a velikostí směsných oblastí ocel-plyn [18] 

Na obr. 20 je znázorněn vliv intenzity dmýchání plynu a počtu trysek na dobu 

promíchání taveniny. Je možno vidět, že s rostoucí intenzitou dmýchání plynu klesá čas 

potřebný k promíchání roztavené oceli. Rovněž z této závislosti vychází jako optimální počet 

trysek v jedné vrstvě číslo 6. 

 

Obr. 20:  Vliv intenzity dmýchání plynu a počtu trysek na dobu promíchání taveniny [18] 

Na základě výše získaných výsledků lze definovat optimální intenzitu dmýchání plynu 

a optimální počet trysek za účelem dosažení vysoké hodnoty průtočné energie. S rostoucí 

intenzitou dmýchání plynu nebo s rostoucím počtem trysek roste ve vtokové ponorné trubici 

rovněž objemový podíl plynu, což potvrzuje obr. 21. 
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Obr. 21:  Vliv intenzity dmýchání plynu a počtu trysek na objemový podíl plynu ve výšce 

835 mm ode dna pánve [18] 

S rostoucím objemovým podílem plynu zákonitě roste množství bublin v tavenině, 

z čehož vyplývá růst rychlosti pohybu taveniny. Nicméně je potřeba brát v potaz určité 

kritické hodnoty při růstu intenzity dmýchání plynu nebo počtu trysek, ve kterých dochází 

ke spojení jednotlivých sloupců směsi ocel-plyn v jednu větší, což se projeví náhlým 

poklesem v podílu této oblasti. Následkem je zpomalení míry růstu průtočného množství 

taveniny z důvodu menšího než pětiprocentního přírůstku v její rychlosti pohybu. [18] 

3.4 Vliv rostoucího průměru ponorné trubice 

Také článek [20] uvádí cirkulaci a s tím související promíchávání taveniny mezi 

klíčové procesy ovlivňující výslednou mikročistotu oceli při jejím zpracování na vakuovací 

stanici RH. Tyto dva faktory totiž úzce souvisí jak s chemickou a teplotní homogenizací, 

tak i s průběhem jednotlivých rafinačních reakcí probíhajících během tohoto způsobu 

rafinace. A právě na tyto parametry má poměrně významný vliv vnitřní průměr ponorných 

trubic, který se v důsledku koroze a eroze žárovzdorné vyzdívky v průběhu jejich činnosti 

zvětšuje. Průtočné množství taveniny v závislosti na měnícím se průměru ponorných trubic 

a intenzitě dmýchání inertního plynu lze určit z rovnice (6) vyjádřené v kapitole 3.2 

diplomové práce. Co se týče grafické závislosti průtočného množství taveniny na rostoucím 

průměru ponorných trubic fyzikálního vodního modelu a rostoucí intenzitě dmýchání 

inertního plynu, tak ta je zobrazena na obr. 22. Je potřeba však zmínit, že rovněž tvorba 

bublin CO, H2 a N2 ve vtokové ponorné trubici vede ke zvýšení průtočného množství 

taveniny, zejména na začátku procesu rafinace. S rostoucí intenzitou dmýchání plynu do 

určité hodnoty roste i průtočné množství taveniny. Určitou hodnotu podmiňuje stav nasycení, 

který pro případ ponorných trubic o průměru 30 cm nastává při intenzitě dmýchání plynu  

900 Nl·min-1 a má hodnotu 31 t·min-1. 
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Obr. 22:  Průtočné množství v závislosti na intenzitě dmýchání inertního plynu a rostoucím 

průměru obou ponorných trubic [20] 

Obr. 23 zato porovnává vypočtené hodnoty týkající se identické závislosti 

jako v případě obr. 22 s těmi naměřenými. Tendence je však v obou případech úplně stejná. 

Rovněž tady průtočné množství taveniny roste s rostoucí intenzitou dmýchání plynu 

a s rostoucím vnitřním průměrem ponorných trubic, a to až do určité kritické hodnoty, 

kdy dochází v důsledku příliš velké intenzity dmýchání inertního plynu ke koalescenci 

jednotlivých plynových bublin. Důsledkem je, že kontaktní plocha mezi plynnou a tekutou 

složkou se již dále v důsledku koalescence nezvětšuje. [20, 21] 

 

Obr. 23:  Závislost průtočného množství na intenzitě dmýchání inertního plynu a průměru 

ponorných trubic jak v případě vypočtených, tak i v případě naměřených 

hodnot [21] 

Na obr. 24 je zobrazen charakter toku taveniny v pánvi, kde proud vstupující do pánve 

z jedné z ponorných trubic naráží přímo do dna pánve. Potom se zvedá podél boční stěny 

pánve a tvoří mnoho smyček ve výšce 2/3 hladiny v pánvi. Následně velké množství taveniny 

proudí směrem ke vtokové ponorné trubici, čímž dochází k uzavření cirkulační smyčky. 

Tato hlavní smyčka spolu se všemi vznikajícími víry popisuje charakter míchání a přenos 

hmoty v pánvi během vakuování. V oblastech vyskytujících se kolem volného povrchu a mezi 

vtokovou a výtokovou ponornou trubicí je pohyb taveniny poměrně malý, jelikož vektory 

rychlosti jsou v těchto místech nejmenší. [20, 21, 22] 
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Obr. 24:  Charakter proudění oceli v pánvi [20] 

Vztah mezi intenzitou dmýchání inertního plynu a časem nezbytným pro zpracování 

taveniny obsažené v pánvi vakuováním v závislosti na měnícím se průměru ponorných trubic 

vykresluje obr. 25. Obecně i tato zahraniční literatura [20] potvrzuje, že tento čas s rostoucí 

intenzitou dmýchání klesá. 

 

Obr. 25:  Závislost času potřebného pro rafinaci na intenzitě dmýchání plynu a na průměru 

obou ponorných trubic [20] 

Celková doba zpracování taveniny obsažené v pánvi je závislá na intenzitě míchání 

dané proudem oceli vytékající skrze výtokovou ponornou trubici z vakuové komory do pánve, 

což vyjadřuje rovnice (8) získána empiricky pomocí regresní analýzy. 

50,0m      (s) (8) 

kde m  je čas potřebný na vakuovou rafinaci taveniny obsažené v pánvi  (s), 

   - energie míchání  (W·t-1). 

Energii míchání taveniny danou proudem sestupující oceli je možno vypočítat dle 

rovnice (9). 
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375,0      (W·t-1) (9) 

kde   je energie míchání taveniny  (W·t-1), 

 lQ  - průtočné množství taveniny  (l·min-1), 

 dD  - průměr výtokové ponorné trubice  (cm), 

 w  - hmotnost taveniny v pánvi  (kg). 



28 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

Rovnice (9) vykazuje, že mezi hlavní parametry mající vliv na energii míchání 

taveniny pro danou tonáž patří průtočné množství a vnitřní průměr ponorné trubice, kterou 

tavenina vytéká z vakuové komory do pánve. Průtočné množství taveniny roste s rostoucí 

intenzitou dmýchání inertního plynu, což má za následek i růst energie míchání taveniny 

v pánvi. Nicméně vliv vnitřního průměru ponorné trubice na energii míchání je daleko 

složitější. Podle rovnice (9) má pokles jejího průměru příznivý vliv na navýšení energie 

míchání. Avšak pokles vnitřního průměru dle rovnice (6) sníží rovněž průtočné množství 

taveniny. V opačném případě, pokud vzroste vnitřní průměr ponorné trubice, vzroste rovněž 

průtočné množství taveniny, ale to není příznivé z hlediska vzrůstu energie míchání, protože 

poklesne rychlost vytékajícího proudu oceli. Tato komplexní závislost vysvětluje jev, kdy pro 

stejné průtočné množství taveniny dojde zvýšením vnitřního průměru trubic k poklesu času 

potřebného na zpracování oceli, ale v určitých hodnotách nabývá zcela totožnou hodnotu 

nezávisle na tom, jestli se průměr ponorných trubic o něco zvýší nebo ne. Všechny výsledky 

článku [20] získané pomocí fyzikálního modelování se po porovnání shodovaly s výsledky 

z praxe. 

Podobný charakter závislosti je zobrazen na obr. 26, kde je navíc brána v potaz 

hloubka ponoru trubic. Pro všechny hodnoty hloubek ponoru, rovněž podobně jako v případě 

závislosti znázorněné na obr. 25, čas potřebný na zpracování roste s klesajícím průměrem 

ponorné trubice. Avšak od určité hodnoty průměru výtokové ponorné trubice nabývá tato 

závislost strmějšího růstu. Tuto hodnotu lze nazvat jako kritický průměr ponorné trubice. 

 

Obr. 26:  Závislost času potřebného pro rafinaci na průměru výtokové ponorné trubice pro 

různé hloubky ponoru [22] 

3.5 Vliv hloubky ponoru trubic 

Jak je možno vypozorovat z výše uvedeného obr. 26, svou úlohu mezi operačními 

parametry ovlivňujícími průběh zpracování oceli na vakuovací stanici procesem RH odehrává 

také hloubka ponoru trubic. Její vliv na průtočné množství taveniny, a to ještě i v závislosti 

na intenzitě dmýchání plynu a vnitřním průměru ponorných trubic, znázorňuje obr. 27. 

Rovněž z této závislosti vyplývá příznivý účinek rostoucí hloubky ponoru trubic na průtočné 

množství taveniny, i když u určité hodnoty hloubky ponoru a vnitřního průměru trubice, 

konkrétně 0,65 m a 0,6 m v tomto pořadí, průtočné množství taveniny dosahuje tzv. stavu 

nasycení a dále již se s rostoucí hloubkou ponoru nezvyšuje. Na druhou stranu v případě 
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vnitřního průměru ponorné trubice 0,7 m nebylo v daném rozmezí hloubek ponoru trubic 

pozorováno dosažení stavu nasycení, takže průtočné množství taveniny se neustále zvyšovalo, 

i když pomaleji než v počátečních hodnotách. [15] 

 

Obr. 27:  Vliv hloubky ponoru trubic a intenzity dmýchání plynu na průtočné množství 

taveniny [15] 

Podobný průběh vykazovaly i studie popsané v článcích [23, 24]. Vybraný obr. 28 

popisuje recirkulační dobu v závislosti na měnící se hloubce ponoru trubic a intenzitě 

dmýchání plynu. Tato závislost má při měnící se intenzitě dmýchání plynu vždy podobnou 

tendenci. Do hloubky ponoru trubic 560 mm se doba recirkulace s rostoucí hloubkou ponoru 

zkracuje. Nejzřetelnější vliv na dobu recirkulace má rostoucí hloubka ponoru trubic 

do hodnoty 480 mm. Pokud je však hloubka ponoru větší než zmíněných 560 mm, 

tak se doba recirkulace protahuje, z čehož vyplývá, že při hloubce ponoru trubic 560 mm 

nabývá doba recirkulace svého minima. Existují dva aspekty ovlivňující recirkulační dobu 

přes růst hloubky ponoru trubic. Zaprvé profil toku roztavené oceli se s rostoucí hloubkou 

ponoru trubic zkracuje. Na druhou stranu však hodně experimentů vykazuje, že profil 

rychlosti a odpor roztavené oceli na dně pánve s rostoucí hloubkou ponoru roste. 

Ve studii [24] však do hloubky ponoru trubic 560 mm vliv prvního aspektu převažuje 

nad vlivem toho druhého. 

 

Obr. 28:  Závislost doby recirkulace na hloubce ponoru trubic a intenzitě dmýchání 

plynu [24] 

Pozitivní vliv měla rovněž rostoucí hloubka ponoru trubic na stupeň odplynění, který 

byl autory definován jako hmotnostní podíl vakuově zpracované oceli v poměru k celkové 
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hmotnosti roztavené oceli v rámci jedné cirkulační periody taveniny na zařízení RH. Graficky 

je tato závislost spolu s měnící se intenzitou dmýchání inertního plynu znázorněna na obr. 29. 

Z této závislosti je zřejmé, že s rostoucí hloubkou ponoru trubic dochází ke zvýšení stupně 

odplynění až na případy, kdy intenzita dmýchání inertního plynu je nižší než 600 Nl·min-1 

a hloubka ponoru trubic je menší než 480 mm. Oba aspekty mající vliv na tuto závislost jsou 

zcela identické jako v předchozím uvedeném případě. Je potřeba však zdůraznit, 

že ovlivňování hloubky ponoru trubic je výrazně omezeno rozměrovými parametry 

vakuovacího zařízení. 

 

Obr. 29:  Závislost stupně odplynění na hloubce ponoru trubic a intenzitě dmýchání 

plynu [24] 

3.6 Vliv hodnoty podtlaku a průměru trysek 

Mezi další operační parametry je možno zařadit podtlak ve vakuové komoře. Jeho vliv 

zejména na recirkulační množství roztavené oceli nelze zanedbat, což potvrzuje obr. 30. 

Hodnota průtočného množství taveniny s rostoucí hodnotou tlaku ve vakuové komoře výrazně 

klesá. A proto s cílem zvýšit recirkulační množství oceli by měl tlak ve vakuové komoře být 

snížen a udržován na čím jak nejnižší hodnotě. S poklesem tlaku totiž stejné množství 

dmýchaného inertního plynu působí větší vztlakovou silou z důvodu větší rozpínavosti 

plynových bublin. Neboli objemové množství taveniny vyskytující se ve vakuové komoře 

s poklesem tlaku naroste, což vede ke vzrůstu celkového podílu objemu sloupce plynu. Rozdíl 

hladin taveniny ve vakuové komoře při stonásobném snížení tlaku nabýval 

hodnoty 0,2 m. [15] 

 

Obr. 30:  Vliv hodnoty podtlaku ve vakuové komoře a intenzity dmýchání plynu na průtočné 

množství taveniny [15] 
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Co se týče vlivu průměru trysek dmýchajících argon do vtokové ponorné trubice, tak 

ten je patrný z obr. 31. Za stejných hodnot intenzity dmýchání inertního plynu pomocí snížení 

průměru trysek dochází ke zvýšení recirkulačního objemu taveniny. Důvodem je, že snížení 

vnitřního průměru trysek má za následek zvýšení počáteční rychlosti bublin inertního plynu 

na výstupu z trysky, tvorbu jemnějších bublin a s tím spojené zvýšení hloubky penetrace 

a zlepšení rozptýlení plynu v objemu ponorné trubice. Nicméně s klesajícím průměrem trysek 

roste pravděpodobnost jejich ucpání a blokace, což je velmi nežádoucí, protože to má naopak 

nepříznivý vliv na samotný průběh rafinace procesem RH. V případě blokace trysek je 

potřeba rozlišit symetrickou blokaci od nesymetrické a celkový počet ucpaných trysek. 

Symetrická blokace totiž při ucpání malého počtu trysek nemá výrazně negativní vliv na 

charakter proudění. Zato negativní vliv nesymetrické blokace na průtočné množství taveniny 

je velmi významný. Pokud hovoříme o nízkém počtu ucpaných trysek, máme na mysli 

hodnoty maximálně do 3. Po překročení této hodnoty je nezbytné ucpané trysky pročistit 

nebo při komplexnějším problému vakuovou komoru s ponornými trubicemi nahradit nově 

vyzděnou. [19, 25] 

 

Obr. 31:  Vliv průměru trysek ve vtokové ponorné trubici a intenzity dmýchání plynu na 

průtočné množství taveniny [25] 

3.7 Další parametry ovlivňující průběh zpracování procesem RH 

Dodatečně mezi ne zcela běžné způsoby zvyšující efektivitu zpracování roztavené 

oceli na vakuovací stanici RH je možno zařadit: 

 použití ponorných trubic oválného průřezu, 

 použití většího počtu ponorných trubic, 

 použití elektromagnetického míchání ve vtokové ponorné trubici, 

 použití dmýchání inertního plynu během samotného procesu vakuování skrze tvárnici 

umístěnou ve dně pánve s důrazem na její umístění, 

 zavedení kompozitního materiálu do pánve během odplynění. [23, 26, 27, 28, 29] 

Jako nejméně představitelný způsob ze všech se jeví způsob posledně jmenovaný, 

a proto je této technologii níže věnována určitá pozornost. Autoři článku [29] tuto novou 

technologii, jejímž účelem je odstranění jemných vměstků pomocí výbušné reakce vyvolané 

kompozitními materiály ve tvaru kuliček obsahujícími struskotvorné přísady, zkoumali 
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podrobněji. Tento materiál byl navržen a připraven v laboratorních podmínkách a byl 

přiváděn do taveniny (princip zavádění bude vysvětlen níže) až na konci vakuové rafinace 

procesem RH. Cílem bylo, aby díky této technologii byl počet oxidických vměstků 

ve srovnání s konvenčními postupy odstraňování vměstků snížen na nižší úroveň. Důraz byl 

kladen zejména na velikostně menší vměstky, protože navzdory mnoha snahám stávající 

technologie neposkytují optimální podmínky pro účinné odstranění vměstků, jejichž průměr 

je menší než 50 μm. 

Výstupem této technologie by měl být nový proces sloužící k účinnému odstranění 

tuhých a tekutých vměstků obsažených v oceli skrze současnou produkci jemných bublin 

plynu a částic strusky, čímž dochází ke tvorbě vhodných podmínek mezi plynnou a tekutou 

fází. Základní myšlenkou této nové technologie bylo představit kompozitní materiál ve tvaru 

kuliček, který může být příčinou tvorby jemných bublin a malých částic strusky v tekuté 

oceli, což je schematicky zobrazeno na obr. 32. 

 

Obr. 32:  Tvorba jemných bublin a částic strusky v tekuté oceli skrze výbušnou reakci [29] 

Tyto kompozitní pelety se skládají ze tří částí. Vnitřní část tvoří prášková směs 

předtavené strusky, následují částice vápence a pojivové přísady. Střední průměr částic prášku 

d50 je 100 μm. Předtavená struska má nízký bod tání (< 1400 °C) a vysokou schopnost 

zachycovat vměstky, jakým je oxid hlinitý. Vápenec nebo dolomit, rovnoměrně rozptýlený 

v předtavené strusce, odehrává velmi důležitou roli. Zaprvé může v důsledků své disociační 

reakce (10), resp. reakce (11), vytvářet jemné bubliny CO2 v tekuté oceli, jejichž velikost je 

určována práškem vápence nebo dolomitu. 

825 °C: CaCO3 → CaO + CO2↑ (10) 

625 °C: MgCO3 → MgO + CO2↑ (11) 

Zadruhé disociační reakce jemného prášku v tavenině může vést k tvorbě lokálních 

turbulencí, které podporují rozptýlení částic předtavené strusky a vytvářejí vhodné podmínky 

při míchání, které můžou zvýšit účinnost přenosu nečistot. Prostřední část tvoří vrstva 

vápence, na které závisí rozsah výbuchu pelet v tekuté oceli. Čím silnější je vrstva vápence, 

tím intenzivnější je následná výbušná reakce. Vnější část je tvořena vrstvou oxidu 

vápenatého, která má velký vliv na stabilitu pelet při vysokých teplotách. Vnější vrstva 

společně s prostřední odpovídají rovněž za pevnost a kompaktnost kompozitního materiálu. 

Tuto technologii lze použít právě i na proces rafinace oceli během vakuového 

zpracování procesem RH, což uvádí obr. 33.  
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Obr. 33:  Zavádění kompozitních pelet do pánve stanice RH [29] 

Kompozitní pelety jsou uloženy v zásobníku s možností podávání do vakuové komory, 

jejíž výška je ve skutečnosti přes 5 m. Z tohoto důvodu při zavádění kompozitních pelet 

ze zásobníku jejich rychlost v důsledku působení gravitace roste. Při dosažení povrchu 

taveniny hybnost kompozitních pelet je tak velká, že můžou proniknout do roztavené oceli. 

Díky jejich vysoké stabilitě při teplotách ocelářských pochodů výbušná reakce nenastane 

okamžitě, takže pelety budou cirkulovat společně s roztavenou ocelí. Vzhledem k vysoké 

rychlosti proudění tekuté oceli, konkrétně přes 0,5 m·s-1, pelety budou přeneseny až do spodní 

části pánve. Zde se uskuteční výbušná reakce, která má za následek uvolnění spousty jemných 

bublin a částic předtavené strusky. Jemné bubliny ve vysoce turbulentním toku mají velkou 

šanci zachytit vměstky, což platí rovněž pro případ částic předtavené strusky. Když dojde 

ke srážce vměstku s částicí strusky, proběhne chemická reakce a vměstek ulpí na povrchu této 

částice. Částice strusky se budou shlukovat do větších útvarů, které můžou snadno vyplout 

na povrch taveniny v pánvi. 

Ve srovnání s konvenčními metodami tato nová technologie přináší nový koncept 

výroby čistých ocelí s daleko vyšší mírou odstranění vměstků a co je nejdůležitější, 

nevyžaduje instalaci žádného speciálního zařízení a může být realizována ve většině oceláren. 

Vápno a vápenec byly rozdrceny a rozemlety na částice o velikosti přibližně 100 μm. 

Podle konceptu zpracování byla nejdřív laboratorně připravena jemná směs obsahující dané 

suroviny a následně byly připraveny pelety obsahující již zmíněné tři části. Jádro pelet, 

které tvoří prášková směs předtavené strusky, částice vápence a pojivových přísad, má průměr 

kolem 8-20 mm. Střední průměr částic d50 této práškové směsi je 100 μm. Předtavená struska, 

jejíž chemické složení zobrazuje tab. 9, má bod tání menší než 1400 °C a také vysokou 

schopnost zachycovat vměstky, jakým je například oxid hlinitý. 

Tab. 9:  Chemické složení předtavené strusky [29] 

Chemické složení (hm. %) 

CaO Al2O3 SiO2 MgO TiO2 P2O5 S FeO Fe 

50,00 33,90 5,47 7,35 0,70 < 0,01 0,29 0,36 0,27 
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Prostřední vrstvu pelet tvoří vápenec a její tloušťka se pohybuje kolem hodnoty 

1-5 mm. Stejné rozmezí tloušťky má i vnější vrstva, která je tvořena vápnem. Surové pelety 

byly za účelem odstranění vlhkosti nejdřív sušeny na vzduchu a následně v peci. 

Složení oceli použité v tomto experimentu bylo následující: 0,003 hm. % C, 

0,03 hm. % Si, 0,20 hm. % Mn, 0,012 hm. % P, 0,010 hm. % S, 0,003 hm. % N, 0,07 hm. % 

Ti a 0,05 hm. % Al. Výrobní proces oceli byl následující: BOF + RH + plynulé lití. Základní 

parametry experimentu vyčísluje tab. 10. 

Tab. 10:  Parametry experimentu [29] 

Objem pánve [t] 180 

Objem mezipánve [t] 60 

Plynulé lití Dvouproudé radiální (rádius 12 m) 

Množství zaváděného materiálu [t·min-1·proud-1] 2,6 – 2,8 

Rozměr bramy [mm] 220 x (1100 – 1650) 

Přehřátí v mezipánvi [°C] 15 – 30 

Pelety byly podávány do pánve na stanici RH po procesu legování a poté roztavená 

ocel cirkulovala po dobu 0-15 min. Zaváděné množství pelet bylo 0,1-1 kg·t-1 oceli. 

Po zavedení pelet teplota roztavené oceli byla kolem 1600 °C a tlak v RH komoře by měl být 

nižší než 200 Pa. Aby tato technologie byla vyhodnocena co nejobjektivněji, bylo provedeno 

více než padesát průmyslových experimentů. 

Celkový obsah kyslíku (dále jen TO) se často používá pro analýzu čistoty oceli. 

Vzorky z rafinačního procesu a vzorky z odlitých bram (220 x 1150 x 70 mm) byly odebrány 

pro případ použité a nepoužité rafinace peletami v pánvi. Metalografické vzorky byly 

odebrány z vnitřní čtvrtiny odlité bramy pro případ zavedení pelet. Porovnání odebraných 

vzorků a obsažených oxidických vměstků bylo provedeno pomocí metalografické analýzy 

za použití metalografického mikroskopu Zeris Axiovert 200 MAT. Spektroskopická analýza 

(dále jen EDX) vměstků obsažených v oceli byla provedena na přístroji Philips 

Quanta 400 SEM. 

Obr. 34 znázorňuje rozdíl hodnoty TO v oceli v závislosti na tom, zda byly použity 

pelety nebo ne. Celkový obsah kyslíku ve vzorcích z RH pánve při použití pelet výrazně klesá 

ve srovnání se stejnými vzorky, kde pelety použity nebyly. Konkrétně jeho průměrná hodnota 

v případě vzorků roztavené oceli odebraných ze zmíněného místa je přibližně 35 ppm, 

zatímco po zavedení pelet tato průměrná hodnota klesne pod 35 ppm s nejnižší dosaženou 

hodnotou pouhých 21 ppm. Z toho je zřejmé, že technologie zavádění pelet má vysoký vliv na 

odstranění oxidických vměstků. S klesající hodnotou TO ve vzorcích roztavené oceli klesá 

rovněž tato hodnota ve vzorcích z mezipánve a z odlitých bram. Z výsledků vyplývá, 

že průměrná hodnota celkového obsahu kyslíku v mezipánvi bez použití pelet je 21 ppm 

a po jejich použití může tato hodnota dosahovat 13 ppm. V případě vzorků odebraných 
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z odlitých bram průměrná hodnota TO bez použití pelet je 14 ppm, zatímco po jejich použití 

je pouhých 5 ppm. 

 

 

Obr. 34:  Rozdíl celkového obsahu kyslíku vzorků odebraných během procesu rafinace 

a z odlitých bram pro jejich porovnání v závislosti na tom, zda byly během rafinace 

použity pelety [29] 

Poznámka: 1 – TO bez použití pelet po dokončení rafinace RH, 

                   2 – TO v mezipánvi bez použití pelet, 

                  3 – průměrná hodnota TO ze vzorku odlité bramy bez použití pelet.  

Ve vzorcích, kde pelety nebyly použity, byly často nalezeny shluky vměstků Al2O3. 

Tento druh vměstku byl nalezen rovněž ve vzorcích odebraných z odlitých bram po přidání 

pelet během rafinace, avšak jejich počet byl daleko nižší. Kromě toho také maximální velikost 

těchto vměstků byla ve druhém případě výrazně snížena, což dokazuje obr. 35.   

 

Obr. 35:  Maximální velikost vměstků odebraných z odlité bramy pro případ nepoužité 

rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

Z výsledků optické mikroskopie vyplývá, že po zavedení pelet během rafinace 

taveniny v pánvi stanice RH byla snížena jak hustota oxidických vměstků, vyjádřena počtem 

vměstků na mm2, tak i jejich plošný podíl a výsledné vměstky jsou daleko jemnější. Všechny 

tyto zmíněné výsledky zobrazují obr. 36 až obr. 38. 
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Obr. 36:  Hustota oxidických vměstků odebraných z odlité bramy pro případ nepoužité 

rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

 

 

Obr. 37:  Plošný podíl oxidických vměstků odebraných z odlité bramy pro případ nepoužité 

rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

 

 

Obr. 38:  Rozsah velikostí oxidických vměstků odebraných z odlité bramy pro případ 

nepoužité rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

Konkrétně pro případ bez použití pelet je hustota oxidických vměstků o velikosti 

v rozmezí 3-5 μm rovna 5,51 na mm2, jejich plošný podíl je roven  

0,01344 % a procento jejich množství vychází na 47,42 %. Zato v případě jejich použití 

během procesu rafinace je hustota oxidických vměstků ve stejném rozmezí velikosti rovna 

1,95 na mm2, jejich plošný podíl vychází na 0,00465 % a procento jejich množství je rovněž 

sníženo na konečných 21,48 %. Kromě toho s použitím dané rafinace množství jemných 

vměstků s velikostí menší než 3 μm roste a představuje tak 65 % z celkového počtu 

oxidických vměstků. 
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Je všeobecně známo, že adheze mezi bublinou a zachyceným vměstkem je závislá na 

úhlu, který mezi sebou svírají. Pokud vměstky nejsou smáčeny taveninou, dojde k jejich 

zachycení bublinou. Úhel, který svírají s taveninou vměstky Al2O3 a SiO2, je roven 144 

a 115°, z čehož vyplývá, že tyto vměstky nejsou smáčeny taveninou, takže je snadné pro tyto 

vměstky ulpět k bublině. Wang a kolektiv [30] vyvinuli matematický model, který určuje 

optimální velikost bubliny pro odstranění vměstků z taveniny pomocí jejich flotace. 

Tento model navrhuje pro odstranění vměstku oxidu hlinitého o velikost i 50 μm z taveniny 

optimální průměr bublin menší než 10-3 m. Tady v této studii byl pro tvorbu jemných bublin 

použit jemný prášek CaCO3, z čehož vyplývá, že po výbuchu pelet v tavenině dochází 

k jeho uvolnění a k tvorbě jemných bublin v důsledku disociační reakce. Za předpokladu, 

že CO2 je ideálním plynem a platí stavová rovnice ideálního plynu pV=nRT, poloměr bubliny 

CO2 vzniklé v tavenině v důsledku disociační reakce je určován podle rovnice (12). 

224
COdn

pr

TR
dr







     (m) 

(12) 

kde r  je poloměr bubliny CO2  (m), 

 T  - teplota taveniny  (K), 

 
2COn  - počet molů plynu CO2  (mol), 

 R  - molární plynová konstanta  (J·K-1·mol-1), 

 p  - hydrostatický tlak určován podle rovnice (13)  (Pa).  

hgp tav        (Pa) (13) 

kde tavρ  je hustota taveniny  (kg·m-3), 

 g  - tíhové zrychlení  (m·s-2), 

 h  - místo průběhu disociační reakce CaCO3  (m).  

Použitím rovnice (12) může být předpovídána velikost bubliny vzniklé v tavenině 

jako produktu disociační reakce. Například střední průměr prášku CaCO3 použitého pro tento 

výzkum měl hodnotu přibližně 100 μm, z toho lze odhadnout průměr bublin vzniklých 

v hloubce 5 m pod povrchem taveniny, který by byl roven přibližně 28,032 μm, což názorně 

zobrazuje obr. 39. 

 

Obr. 39:  Znázornění rozložení velikosti prášku CaCO3 (a) a velikosti bublin vzniklých 

v roztavené oceli v důsledku disociační reakce (b) [29] 
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Je zřejmé, že bubliny vzniklé v důsledku disociační reakce prášku CaCO3 jsou 

mnohem jemnější než v případě injektáže inertního plynu, což bude mít za následek vysokou 

účinnost odstraňování při jejich kolizi s vměstky. 

Z výše uvedených podmínek experimentu vyplývá, že CaCO3, CaO a částice 

předtavené strusky, které byly použity pro výrobu pelet, mají své průměry kolem 100 μm. 

Z uvedené analýzy je zřejmé, že filtrace roztavené oceli struskou je rovněž efektivním 

způsobem pro odstraňování vměstků. Běžně bývá použita struska s nízkým bodem tání na 

bázi CaO-Al2O3-SiO2. Roztavené částice strusky se mohou srazit s jemnými vměstky, což má 

za následek vznik větších částic, s čímž souvisí i vysoká rychlost flotace. Jak již bylo řečeno, 

pelety byly zavedeny do taveniny během vakuového zpracování procesem RH a díky své 

vysoké stabilitě výbušná reakce proběhla až uvnitř v roztavené oceli, čímž došlo k uvolnění 

velkého množství jemných částic strusky. Kvůli svému nízkému bodu tání se částice strusky 

roztaví a okamžitě vyplavují směrem nahoru. Rozptýlené roztavené částice strusky mají 

podobný účinek jako jemné bubliny. Proces odstraňování vměstků se obvykle skládá ze tří 

částí, které schematicky zobrazuje obr. 40. Nejdřív roztavené částice strusky a vměstky 

plavou samostatně do doby, než dojde k jejich vzájemné kolizi a k zachycení vměstku. 

Pak už společně vyplouvají směrem k povrchu taveniny. 

 

Obr. 40:  Schematické zobrazení zachycení vměstků částicí strusky během jejího 

vyplouvání [29] 
Poznámka: (1) – částice strusky a vměstky plavou samostatně, 

                   (2) – kolize a vzájemná reakce, 

                  (3) – společné vyplouvání částice strusky s vměstky.  

Nicméně zcela odlišný je průběh odstraňování jemných vměstků při jejich kolizi 

s roztavenými částicemi strusky. Dojde k chemické reakci, během níž se jemný vměstek 

rozpustí v částici roztavené strusky. Průběh rozpouštění je podporován rozdílem koncentrace 

mezi danými složkami. Složení strusky použité v této studii uvádí tab. 9 a ternární diagram 

fází CaO-Al2O3-SiO2 při 1600 °C je znázorněn na obr. 41. Je zřejmé, že dané chemické 

složení strusky podporuje rozpouštění Al2O3. Tímto způsobem může být zlepšena čistota 

roztavené oceli prostřednictvím filtrace struskou. Navíc lze předkládat další metody 

odstraňování vměstků skrze provedení změn v chemickém složení materiálu obsaženém 
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v peletách. Z tohoto důvodu je potřeba v budoucnu provést další experimenty zkoumající tuto 

novou technologii odstraňování vměstků. [29] 

 

Obr. 41:  Schematické zobrazení nasycení strusky pro rozpouštění Al2O3 během zavedení 

pelet na stanici RH při 1600 °C [29] 
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3.8 Souhrn analýzy parametrů vakuového zpracování procesem RH 

dle literatury 

Na základě analýzy literárních údajů zabývajících se jednotlivými parametry 

vakuového zpracování procesem RH a jejich vlivem na výslednou mikročistotu oceli byly 

získány následující poznatky: 

1. Vakuová rafinace oceli způsobem RH je dosti složitý metalurgický proces, 

jelikož souběžně probíhá řada důležitých dějů, které jsou současně ovlivňovány hned 

několika parametry. Efektivita zpracování oceli na vakuovací stanici RH je ovlivněna 

zejména způsobem cirkulace taveniny vyjádřené pomocí průtočného množství oceli 

skrze ponornou trubici vakuové komory za jednotku času. 

2. Profil a s tím související způsob toku taveniny oceli závisí na operačních podmínkách 

samotného procesu vakuování a na rozměrech jednotlivých komponentů vakuovací 

stanice RH. 

3. Míra odstranění vměstků roste s rostoucí dobou zpracování oceli s tím, že největší 

množství vměstků je odstraněno v prvních 15 minutách procesu. Celkové množství 

vměstků tím pádem s časem klesá, avšak s rostoucí dobou zpracování je pokles čím 

dál tím menší, což souvisí především s jejich vlastnostmi. 

4. S rostoucím počtem trysek umístěných ve vtokové ponorné trubici roste průtočné 

množství taveniny, ale po překročení určitého kritického počtu průtočné množství 

taveniny se již dále nezvětšuje nebo dokonce i klesá. 

5. Rostoucí počet trysek má za následek pokles hloubky penetrace plynu, takže jako 

optimální počet trysek v jedné vrstvě byla zvolena hodnota 6, jelikož další navýšení 

počtu trysek nad tuto hodnotu již nepřináší pozitivní efekt. 

6. Dmýchání inertního plynu pomocí trysek rozmístěných ve vtokové ponorné trubici 

ve dvou vrstvách umožňuje zmenšit bubliny inertního plynu a také je rovnoměrně 

rozložit v objemu protékající oceli. Výsledkem pak jsou mnohem lepší dynamické 

podmínky v ponorné trubici, z čehož vyplývá i menší množství času potřebného 

pro oběh roztavené oceli mezi komorou a pánví. 

7. Při nižší intenzitě dmýchání inertního plynu skrze trysky rozmístěné ve vtokové 

ponorné trubici oblasti, do kterých zasahuje plyn z trysek, zůstávají až k volnému 

povrchu vytvořenému ve vakuové komoře oddělené. Avšak při zvýšení intenzity 

dmýchání plynu dochází k rozšíření těchto oblastí, což vede k jejich vzájemnému 

propojení a k tvorbě jednotného plynového sloupce. 

8. S rostoucí intenzitou dmýchání plynu roste hloubka penetrace plynu do objemu oceli 

v ponorné trubici. Rychlost pohybu taveniny oceli roste s rostoucím objemovým 

množstvím plynu, a to má za následek rovněž růst průtočného množství taveniny. 

S rostoucí intenzitou dmýchání plynu tak roste průtočné množství taveniny, které však 

při určité hodnotě závislé na rozměrových parametrech dosahuje svého maxima. 
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9. Průtočné množství taveniny roste s rostoucím vnitřním průměrem ponorné trubice, 

a to až do určité kritické hodnoty, kdy dochází ke koalescenci jednotlivých plynových 

bublin a k poklesu velikosti kontaktní plochy mezi plynnou a tekutou složkou. 

10. Pokles vnitřního průměru ponorné trubice má příznivý vliv na navýšení energie 

míchání, avšak sníží rovněž průtočné množství taveniny. Nárůstem vnitřního průměru 

trubice vzroste rovněž průtočné množství taveniny, ale to není příznivé z hlediska 

vzrůstu energie míchání, protože poklesne rychlost vytékajícího proudu oceli. 

11. Hodnota rostoucí hloubky ponoru trubic, která je však omezena rozměry vakuovacího 

zařízení, má v kombinaci s rostoucí intenzitou dmýchání inertního plynu pozitivní vliv 

na průtočné množství taveniny, resp. recirkulační dobu. 

12. Hloubka ponoru trubic má však pro každou kombinaci ostatních parametrů, ať už 

operačních nebo rozměrových, své maximum, kdy při dalším jejím růstu dochází 

k poklesu průtočného množství taveniny, resp. růstu recirkulační doby. 

13. Pokles tlaku ve vakuové komoře má za následek, že dmýchaný inertní plyn v důsledku 

své větší rozpínavosti působí na taveninu oceli větší vztlakovou silou, a tudíž roste 

hodnota průtočného množství taveniny. 

14. Snížení vnitřního průměru trysek při stejné intenzitě dmýchání inertního plynu vede 

ke vzrůstu recirkulačního objemu taveniny, jelikož dochází ke zvýšení počáteční 

rychlosti jednotlivých bublin opouštějících ústí trysek. 

15. Symetrická blokace do 3 trysek na rozdíl od jakékoli kombinace nesymetrické blokace 

významně neovlivňuje průtočné množství taveniny oceli. V ostatních případech je 

potřeba zvolit vhodné protiopatření pro uvolnění průtoků jednotlivých trysek, 

v krajním případě je nezbytná dokonce i výměna celé komory. 

16. Efektivním způsobem odstraňování vměstků se jeví rovněž zavedení pelet na bázi 

CaCO3, CaO a částic předtavené strusky během vakuového zpracování procesem RH. 

Po jejich výbušné reakci dochází k uvolnění velkého množství jemných částic strusky, 

které v tekutém stavu okamžitě vyplouvají směrem nahoru a mají podobný účinek 

na vměstky jako jemné bubliny plynu. Roztavené částice strusky se mohou rovněž 

srazit s velikostně menšími vměstky, což má za následek vznik větších částic, s čímž 

souvisí i vyšší rychlost flotace. 

Z uvedených poznatků teoretické části diplomové práce lze stanovit ideální podmínky 

týkající se parametrů vakuového zpracování oceli procesem RH pro účinné zlepšení 

mikročistoty. Ta závisí především na cirkulačním množství taveniny, které nabývá 

optimálních hodnot v případě 12 trysek rozmístěných ve vtokové ponorné trubici ve dvou 

řadách po 6, nižšího vnitřního průměru trysek, vyšší intenzity dmýchání inertního plynu,  

vyššího vnitřního průměru ponorných trubic, větší hloubky ponoru trubic a nižšího tlaku 

ve vakuové komoře. Je potřeba však dodat, že tyto parametry mají daleko komplexnější 

charakter, a proto je nezbytné pro každou vakuovací stanici typu RH najít jejich optimální 

kombinaci.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM ZPRACOVÁNÍ OCELI 

NA VAKUOVACÍ STANICI RH 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo zjistit obecně vliv rafinace oceli na 

vakuovací stanici RH na mikročistotu oceli na základě provedených měření a vyhodnocení 

dat analýzy vzorků oceli odebraných z provozních taveb. V rámci provozních možností 

bylo snahou i potvrdit vliv jednotlivých parametrů vakuování, které byly analyzovány 

v teoretické části diplomové práce, na výslednou mikročistotu. Vzhledem ke složitosti 

provádění měření v provozních podmínkách měly konzultace s technology a samotná měření 

svůj původ již na začátku roku 2018. Celá experimentální část byla řešena v rámci podniku 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Z organizačních důvodů vyplývajících ze složitosti 

provozních podmínek byly pro měření použity různé značky oceli. Analýza mikročistoty byla 

prováděna jak pomocí stanovení celkového obsahu kyslíku (dále také TOS), tak pomocí 

elektronového mikroskopu (dále jen SEM). 

4.1 Postup zpracování oceli 

Z důvodu zaměření diplomové práce je v následující části pomocí obr. 42 logicky 

uveden sled dvou rafinačních zařízení, konkrétně pánvové pece a vakuovací stanice RH, 

řadících se do zařízení sekundárního zpracování ocele v prostorách kyslíkové konvertorové 

ocelárny (KKO) TŽ, a.s., které jsou široce využívány po samotném procesu výroby oceli 

v kyslíkovém konvertoru LD a před odléváním na zařízení plynulého lití. Obr. 42 rovněž 

schematicky zachycuje časové body, ve kterých byly odebírány vzorky oceli. 

 

Obr. 42:  Schéma úseku technologického toku zpracování oceli na zařízeních sekundární 

metalurgie KKO TŽ, a.s. včetně časového zařazení odběru vzorků TOS 

Po provedení odpichu kyslíkového konvertoru ocel míří na tzv. argonovací stanici, 

kde je především chemicky a teplotně homogenizována pomocí dmýchání argonu nebo dusíku 

shora přes zavedenou trysku a zdola přes porézní tvárnici umístěnou ve dně pánve. Na konci 

tohoto způsobu rafinace je odebírán vzorek oceli a měřena její teplota. 



43 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

Dalším zařízením je pánvová pec. Tady dochází hlavně k ohřevu oceli skrze elektrický 

oblouk, dále pak k její homogenizaci a úpravě chemického složení pomocí kusových přísad 

o určité zrnitosti nebo aplikace plněných profilů. Samozřejmostí je i zde odběr vzorků oceli 

a měření teploty taveniny. Pánvová pec je také známa výhodnými podmínkami pro proces 

odsíření, konkrétně vysokým obsahem CaO a nízkým obsahem FeO ve strusce a v důsledku 

vysokých teplot ohřevu elektrodami i řídkou struskou. 

Poslední stanici před procesem plynulého odlévání představuje vakuové zpracování 

oceli. V případě KKO TŽ, a.s. se jedná o vakuové zpracování procesem RH. Obecné 

charakteristice odplynění oceli tzv. oběžným způsobem byla věnována pozornost v teoretické 

části diplomové práce. Rovněž tady dochází k legování, a to jak pomocí přísad zaváděných do 

vakuové komory v průběhu vakuového zpracování, tak pomocí plněných profilů po samotném 

procesu odplynění. Pokud bereme v úvahu nově vyzděnou vakuovou komoru, tak průměr 

vtokové a výtokové ponorné trubice se pohybuje kolem hodnoty 460 a 540 mm, v tomto 

pořadí. Samozřejmostí je, že v průběhu životnosti vakuové komory dochází ke korozi a erozi 

žárovzdorné vyzdívky a tím pádem ke zvětšení průměrů obou ponorných trubic, a to téměř až 

o třetinu, čímž dochází k výraznému pozměnění množství a profilu toku roztavené oceli mezi 

pánví a vakuovou komorou. Co se týče způsobu rozmístění trysek ve vtokové ponorné trubici, 

tak ty jsou rozmístěny ve dvou řadách po šesti. Přívody pro dmýchání plynu jsou vždy 

tvořeny spojením dvou trysek nad sebou, takže celkový přívod je tvořen šesti větvemi. 

V závislosti na vyráběné značce oceli je dmýchán buď argon, nebo dusík. Průtoky nastavené 

pro jednotlivé plyny se liší v závislosti na stáří komory dané počtem taveb, s čímž souvisí 

zmíněna změna průměru jednotlivých ponorných trubic. Běžná hodnota intenzity dmýchání 

argonu se pohybuje kolem 60 Nm3·h-1. 

4.2 Princip odběru a analýzy vzorků 

Principiálně byly vzorky oceli během zpracování na RH stanici odebírány 

a analyzovány dvěma rozdílnými způsoby. V prvním případě byl pro stanovení celkového 

obsahu kyslíku proveden odběr vzorků oceli v pánvi před a po zpracování vakuováním 

poloautomaticky skrze sondu a pneumatickou jednotku. Principem této metody odběru vzorku 

je ponoření vzorkovače do pánve s roztavenou ocelí a nasátí tekutého kovu. Samotný odběr 

vzorků TOS byl uskutečňován pomocí inertního plynu, konkrétně argonu. Vzorek odebraný 

tímto způsobem má nespočet výhod, mezi které patří hlavně jeho čistota, jelikož není 

znečištěn struskou ani dalšími nečistotami, není zoxidován a neobsahuje dutiny. Vyjmutí 

vzorku ze sondy je rovněž poměrně snadné a samotná kvalita vzorku zajišťuje 

bezproblémovou přípravu pro následnou analýzu v laboratoři. Celkový kyslík byl pak 

stanoven v laboratoři na zařízení LECO ONH836 použitím techniky fúze inertního plynu 

a infračervené detekce. Toto zařízení je široce používáno i pro stanovení obsahu dusíku 

a vodíku a to v různorodých materiálech. Charakteristickým rysem tohoto typu zařízení je, 
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mezi jinými, minimalizace styku zkoumaného vzorku s atmosférou během jeho analýzy 

a dále pak schopnost samočištění elektrodové pece. Celkový kyslík v oceli je pak součtem 

kyslíku rozpuštěného v oceli a kyslíku vyskytujícího se v oceli ve formě oxidů, což graficky 

vysvětluje obr. 43. [31, 32] 

 

Obr. 43:  Grafické vysvětlení pojmů celkového obsahu kyslíku, kyslíku vyskytujícího se 

ve formě vměstků a kyslíku rozpuštěného v kovu [33] 

Druhou metodou analýzy získaných vzorků byla metoda skenovací elektronové 

mikroskopie na plně automatickém zařízení TESCAN VEGA3. Využívány tady byly vzorky 

odebrané během mimopecního zpracování oceli pomocí ponorných vzorkovačů typu 

„lollipop“. Skenovací elektronová mikroskopie (dále jen SEM) obecně slouží k pozorování 

různých povrchů. V porovnání se světelným mikroskopem je u elektronového mikroskopu 

obraz tvořen prostřednictvím sekundárního signálu zpětně odražených nebo sekundárních 

elektronů. V případě sekundárních elektronů se jedná o elektrony vyražené z vnějších 

elektronových slupek atomu. Co se týče pak počtu odražených elektronů, tak ten závisí na 

protonovém čísle daného prvku a ze vzniklého obrazu je rozeznáváno fázové složení vzorku. 

Obrovskou výhodou SEM je poměrně značná hloubka ostrosti a vznik řady dalších signálů, 

které umožňují stanovit prvkové složení pozorovaného vzorku a také za určitých podmínek 

i kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků. Principem SEM je detekce signálů, které byly 

nad povrch preparátu primárním svazkem elektronů uvolněny. Právě k tomu slouží 

jak detektory sekundárních a odražených elektronů, tak i elektronika pro zpracování a zesílení 

signálu. Nejčastěji používaným zdrojem elektronů je žhavené wolframové vlákno. 

Rozlišovací schopnost takovýchto přístrojů se pohybuje v rozmezí 10 až 15 nm. Primární 

elektrony, které prolétají soustavou elektromagnetických čoček, jejichž úkolem je co nejvíc 

snížit průměr svazku elektronů, jsou urychleny elektrickým potenciálem mezi katodou 

a anodou. Tento zúžený paprsek primárních elektronů je pomocí vychylovacích cívek 

rozpohybován takovým způsobem, že pokryje řádky určitou malou plošku. Tvorba obrazu 

SEM je pak založena na interakci tohoto paprsku s povrchem vzorku, při které právě dochází 

k uvolnění již zmíněných sekundárních elektronů, které jsou následně detekovány. [34, 35] 



45 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

4.3 OB faktor v souvislosti s opotřebením žárovzdorné vyzdívky trubic 

Je dobře známo, že v průběhu činnosti vakuové komory na vakuovací stanici typu RH 

dochází k opotřebení žárovzdorné vyzdívky jak vnitřního prostoru komory, tak zejména pak 

obou ponorných trubic. I když snahou je v mezitavbových prostojích pomocí průběžného 

nanášení torkretačního materiálu prodloužit dobu činnosti vakuové komory a jednotlivých 

ponorných trubic na co možná nejdelší dobu, tak jejich životnost se ve většině případů 

pohybuje kolem cca 140 zpracovaných taveb. 

S opotřebením žárovzdorné vyzdívky trubic souvisí změna jejich vnitřních průměrů, 

což má významný vliv na tok taveniny oceli, konkrétně na průtočné množství taveniny za 

jednotku času, což je odvozená veličina OB faktoru. Počáteční a konečné rozměry 

jednotlivých ponorných trubic zachycuje tab. 11. 

Tab. 11:  Počáteční a konečné rozměry ponorných trubic vakuové komory typu RH 

 Vtoková ponorná trubice Výtoková ponorná trubice 

Počáteční průměr 

(0 zpracovaných taveb) 
460 mm 540 mm 

Konečný průměr 

(140 zpracovaných taveb) 
640 mm 700 mm 

Z tab. 11 je patrné, že nárůst rozměrů ponorných trubic v průběhu jejich životnosti je 

značný. V případě vtokové ponorné trubice zvětšení jejího vnitřního průměru na konci 

životnosti této trubice představuje přibližně 39% podíl počátečního průměru. Co se týče 

výtokové ponorné trubice, tak podíl jejího zvětšení v porovnání s počátečním průměrem 

nabývá hodnoty přibližně 30 %. Tyto rozměrové nárůsty se musí za předpokladu, 

že nedochází k výraznému pozměnění operačních parametrů vakuové stanice typu RH, 

bezesporu projevit na průtočném množství taveniny a tím pádem i na celkových podmínkách, 

za kterých je daná tavenina oceli na této stanici zpracovávaná. 

Zahraniční literatura uvádí hned několik vzorců pro výpočet průtočného množství 

taveniny za jednotku času, které se liší parametry použitými v jednotlivých vzorcích. Názorný 

příklad takového výpočtu je uveden v podkapitole 3.2 diplomové práce. Tyto vzorce však 

mají jednu věc společnou, a tou je, že ve všech je použit v nějaké podobě rozměr jednotlivých 

ponorných trubic vakuové komory. Obr. 44 zobrazuje měnící se hodnoty průtočného 

množství taveniny za jednotku času vypočtené dle vzorců uvedených v příspěvcích 

[13, 14, 17, 19], a to v závislosti na době činnosti vakuové komory, se kterou tak úzce souvisí 

rostoucí rozměry jednotlivých ponorných trubic. Pro tyto výpočty bylo opotřebení 

žárovzdorné vyzdívky ponorných trubic v průběhu životnosti vakuové komory předpokládáno 

za pravidelné, resp. rovnoměrné.    
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Obr. 44:  Závislost průtočného množství na době činnosti vakuové komory 

Navzdory výše uvedenému předpokladu týkajícímu se rovnoměrnosti opotřebení 

žárovzdorné vyzdívky ponorných trubic z obr. 44 jasně vyplývá, že rozdíl mezi průtočným 

množstvím taveniny oceli v případě nově vyzděné vakuové komory v porovnání 

s opotřebenou je významný, což potvrzuje i obr. 45 znázorňující výše zmíněné výpočty 

průtočného množství taveniny oceli už jen v závislosti na průměru jednotlivých trubic. 

I při znázornění této závislosti byl použit předpoklad, že jak v případě vtokové ponorné 

trubice (upleg), tak v případě výtokové ponorné trubice (downleg) dochází k rovnoměrnému 

opotřebení žárovzdorné vyzdívky. 

 

Obr. 45:  Závislost průtočného množství na změně vnitřních rozměrů ponorných trubic 

Také z tendence závislostí znázorněných na obr. 45 lze tvrdit, že pro všechny použité 

vzorce dle uvedené literatury [13, 14, 17, 19] je konečná hodnota průtočného množství 

taveniny oceli v důsledku zvýšení vnitřních rozměrů jednotlivých ponorných trubic značně 

vyšší v porovnání s počáteční. Konkrétně se jedná o zvýšení průtočného množství taveniny 

oceli v rozmezí od 46 do 50 %. To je důvod, proč je doba činnosti vakuové komory typu RH 

zařazována mezi významné faktory mající vliv na průběh zpracování oceli na RH vakuovací 

stanici a s tím související i její výslednou mikročistotu, a proto jí v žádném případě nelze 

zanedbávat. 
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4.4 Analýza výsledků mikročistoty z hlediska celkového obsahu kyslíku 

Principiálně pro stanovení celkového obsahu kyslíku v roztavené oceli byl postup 

odběru vzorků popsán v podkapitole 4.2. Co se týče časového zařazení odběru tohoto typu 

vzorku v průběhu sekundárního zpracování taveniny a jeho označení, tak to bylo uvedeno 

v podkapitole 4.1. Během tohoto typu provozního experimentu bylo celkem na vakuovací 

stanici s označením RH č. 1 analyzováno 16 taveb rozdílných značek. Byl sledován zejména 

celkový obsah kyslíku po vakuovém zpracování oceli v závislosti na celkovém obsahu 

kyslíku po příjezdu tavby z pánvové pece, což vyjadřuje poměr TOS 2/TOS 1. Druhým 

sledovaným parametrem byl součinitel odstranění celkového obsahu kyslíku vyjádřen 

rovnicí (14). 

100
1

12







 


TOS

TOSTOS
O      (%) (14) 

kde O  je součinitel odstranění celkového obsahu kyslíku  (%), 

 2TOS  - celkový obsah kyslíku po vakuovém zpracování  (ppm), 

 1TOS  - celkový obsah kyslíku před vakuovým zpracováním  (ppm). 

Jak poměr TOS 2/TOS 1, tak i součinitel odstranění celkového obsahu kyslíku byl 

analyzován především z hlediska doby vakuování a následně vzájemně porovnáván. Nejdříve 

však byl vypočtený poměr TOS 2/TOS 1 pro přehlednost graficky zaznamenán v závislosti na 

čísle tavby, což dokazuje obr. 46. 

 

Obr. 46:  Poměr celkového obsahu kyslíku po a před vakuováním v závislosti na čísle tavby 

Z obr. 46 lze vyhodnotit, že u většiny taveb došlo po vakuování na RH stanici 

k poklesu celkového obsahu kyslíku a tudíž k potvrzení teorie pozitivního vlivu vakuového 

zpracování oceli na její mikročistotu. Mezi tyto tavby patří všechny, jejichž hodnota poměru 

TOS 2/TOS 1 je menší než 1. Avšak u čtyř taveb, konkrétně tavby č. 1, 3, 4 a 8, došlo 

po vakuování ke zvýšení celkového obsahu kyslíku, což naznačuje, že vakuové zpracování 

má u každé čtvrté tavby negativní dopad na její mikročistotu. Navíc u tavby č. 16 se hodnota 

celkového obsahu kyslíku nezměnila. Je potřeba si však uvědomit, že provozní měření je 
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ovlivněno mnoha parametry a právě z důvodu proměnlivých podmínek při odebírání vzorku 

z pánve, a z toho vyplývajících nepřesností při měření, se může ve výše zmíněných případech 

vakuové zpracování jevit z hlediska mikročistoty jako neprospěšné. Identickou tendenci 

zobrazenou na obr. 47 měla hodnota součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku 

v závislosti na čísle tavby. 

 

Obr. 47:  Závislost součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku na čísle tavby 

Výsledky a závěry vyplývající z obr. 47 jsou zcela shodné s výsledky a závěry 

vyplývající z obr. 46. Takže rovněž tady je potřeba odůvodnit příčinu nárůstu celkového 

obsahu kyslíku u 25 % taveb po procesu vakuování jako určitou nepřesnost vyskytující se 

ve zvýšeném měřítku při provozním měření, jelikož u žádného z ostatních sledovaných 

parametrů, které by mohly výsledný celkový obsah kyslíku, a tím i samotné měření, nějakým 

způsobem negativně ovlivňovat, nebyla tato tendence potvrzena. 

Poměr TOS 2/TOS 1 byl rovněž analyzován z jiného statistického hlediska, 

a to pomocí histogramu znázorněného na obr. 48 a Paretovy analýzy znázorněné na obr. 49. 

 

Obr. 48:  Histogram poměru TOS 2/TOS 1 
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Obr. 49:  Paretova analýza poměru TOS 2/TOS 1 

Z histogramu na obr. 48 znázorňujícího četnost naměřených dat v závislosti na jejích 

výskytu ve zvolených intervalech a z výsledků Paretovy analýzy na obr. 49 znázorňující 

jednotlivé četnosti pomocí procentuálního vyjádření lze tvrdit, stejně jako v předchozím 

případě, že vakuování mělo většinou pozitivní vliv na mikročistotu oceli, jelikož díky tomuto 

sekundárnímu zpracování převažovaly tavby, kdy došlo k poklesu celkového obsahu kyslíku. 

 Obdobně je tomu i v případě výsledků histogramu a Paretovy analýzy součinitele 

odstranění celkového obsahu kyslíku, které zobrazuje obr. 50 a obr. 51. Také tyto dva 

statistické nástroje potvrdily prospěšnost vakuového zpracování oceli z hlediska mikročistoty 

a to tím, že názorně potvrdily převahu záporných hodnot vypočteného součinitele odstranění 

celkového obsahu kyslíku, což rovněž odkazuje na pokles celkového obsahu kyslíku 

v důsledku vakuování. 

 

Obr. 50:  Histogram součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku 
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Obr. 51:  Paretova analýza součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku 

Z databáze dat sestavené na základě získaných naměřených a vypočtených výsledků 

byla následně provedena párová regresní analýza vybraných parametrů procesu, a to zejména 

na pokles hodnoty celkového obsahu kyslíku po rafinaci vakuováním. 

Na obr. 52 je pro vysvětlení a lepší pochopení znázorněna závislost mezi poměrem 

TOS 2/TOS 1 a součinitelem odstranění celkového obsahu kyslíku. 

 

Obr. 52:  Vztah mezi součinitelem odstranění celkového obsahu kyslíku a poměrem 

TOS 2/TOS 1 

Z obr. 52 je zřejmá lineární závislost mezi naměřeným poměrem TOS 2/TOS 1 

a vypočtenou hodnotou součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku, která potvrzuje 

mezní hodnotu v čísle 1. Tato hodnota poměru TOS 2/TOS 1 je průlomová, co se týče 

potvrzení příznivosti vakuového zpracování oceli na její mikročistotu, jelikož pokud 

naměřený poměr TOS 2/TOS 1 nabývá hodnot menších než 1, čemuž odpovídají záporné 

hodnoty vypočteného součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku, tak lze v těchto 

případech hovořit o zlepšení mikročistoty oceli z hlediska celkového obsahu kyslíku 

v důsledku vakuování oběžným způsobem. A právě těmto hodnotám odpovídalo při výše 

zmíněném způsobu měření 75 % zkoumaných taveb. 

Důležitý je však poměr TOS 2/TOS 1, resp. progres mikročistoty, výše uvedených 

taveb v závislosti na době vakuování, což zobrazuje obr. 53. 
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Obr. 53:  Progres mikročistoty z hlediska poměru TOS 2/TOS 1 v závislosti na době 

vakuování 

Z obr. 53 jasně vyplývá příznivý vliv rostoucí doby vakuového zpracování procesem 

RH na mikročistotu, protože s rostoucím časem klesá hodnota poměru TOS 2/TOS 1. Na tuto 

závislost lze nahlížet rovněž z hlediska teorie článků [7, 16], ve kterých byla zdůrazňována 

důležitost doby vakuování do 15 minut, jelikož v tomto časovém intervalu dochází 

k odstranění největšího podílu vměstků. Také tady, pokud budeme brát v úvahu pouze 

hodnoty poměru TOS 2/TOS 1 menší než 1, tak v prvních 15 minutách vakuového zpracování 

při daných operačních parametrech je mezi těmito hodnotami v závislosti na rostoucím čase 

až na jeden případ daleko větší rozdíl, resp. úbytek, v porovnání s časovým intervalem 

vakuování prodlouženým nad 15 minut. Tuto tendenci zcela zřetelně zachycuje obr. 54, 

kde je úbytek poměru TOS 2/TOS 1 právě v prvních 15 minutách významný. 

 

 

Obr. 54:  Důležitost prvních 15 minut vakuového zpracování z hlediska mikročistoty 

I když z výše uvedených výsledků měření celkového obsahu kyslíku a z toho 

odvozené závislosti mikročistoty na průběhu vakuového zpracování roztavené oceli procesem 

RH lze vypozorovat určitý vztah, jako mnohem významnější z hlediska konečné čistoty se 

v tomto případě jevilo, v jakém stavu, co se týče čistoty, tavba na vakuovou stanici dorazila ze 

stanice pánvové pece. Z této závislosti znázorněné na obr. 55 je patrné, že v průběhu 
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vakuového zpracování oceli procesem RH dochází k určitému zlepšení mikročistoty, avšak ne 

vždy ve stejném poměru. Zásadní roli odehrává čistota oceli, resp. celkový obsah kyslíku 

v tavenině, po výjezdu z pánvové pece. Při vyšších hodnotách celkového obsahu kyslíku 

v oceli před samotným vakuováním dochází v důsledku zpracování procesem RH k větší míře 

poklesu celkového obsahu kyslíku, ale zato výsledná hodnota celkového obsahu kyslíku 

v oceli je vyšší v porovnání s výslednou hodnotou celkového obsahu kyslíku, kdy míra jeho 

poklesu v důsledku počáteční nižší hodnoty, resp. vyšší čistoty, je menší. Z toho všeho 

vyplývá, jako zcela zásadní pro výslednou čistotu oceli a s tím související její výslednou 

kvalitu, tendence, kde výsledný celkový obsah kyslíku v oceli po jejím vakuovém zpracování 

je daleko více než na parametrech vakuového zpracování závislý na počátečním celkovém 

obsahu kyslíku, resp. čistotě oceli po výjezdu z pánvové pece, což koresponduje s výsledky 

příspěvku [16], kde závěrem bylo, že dosáhnout vysoké čistoty oceli lze za předpokladu 

poměrně vysoké čistoty oceli již před samotným vakuovým zpracováním.   

 

Obr. 55:  Závislost celkového obsahu kyslíku v oceli po vakuovém zpracování na 

celkovém obsahu kyslíku po výjezdu z pánvové pece 

4.5 Analýza výsledků mikročistoty pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu 

Během druhého typu provozního experimentu detailně popsaného v podkapitole 4.1 

a podkapitole 4.2 diplomové práce byly odebrány vzorky oceli pro případ 55 taveb nezávisle 

na jejich značce. Rovněž v rámci tohoto způsobu měření byla sledována mikročistota oceli, 

konkrétně především hustota vměstků typu CaO-Al2O3-MgO a typu CaO-Al2O3-CaS a také 

množství těchto typů vměstků, avšak z hlediska jejich intervalů jednotlivých velikostí, a to po 

jejím výjezdu ze stanice pánvové pece typu LF a tyto výsledky byly porovnávány s výsledky 

mikročistoty oceli po jejím vakuovém zpracování procesem RH. Dále pak byla pozorována 

také změna chemického složení v důsledku vakuového zpracování taveniny oceli procesem 

RH, a to pomocí ternárních diagramů. Pod pojmem uvedené hustoty vměstků je potřeba 

rozumět počet vměstků vztažený na cm2. 
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4.5.1 Analýza parametrů mikročistoty z hlediska průběhu zpracování na 

vakuovací stanici RH 

Stejně jako v případě analýzy výsledků mikročistoty z hlediska celkového obsahu 

kyslíku, tak i na analýzu výsledků mikročistoty pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu je nejdřív nahlíženo spíše ze statistického hlediska a až následně z hlediska 

závislostí provozních parametrů. V tomto případě je to pomocí boxplotů, resp. krabicových 

diagramů. 

Na obr. 56 byly pro přehlednost zaznamenány změny hustot jednotlivých typů 

vměstků z hlediska chemického složení. Jedná se o rozdíl hustoty vměstků oceli po vakuovém 

zpracování procesem RH v porovnání s původní hustotou vměstků před tímto způsobem 

rafinace, resp. po dokončení rafinace na stanici pánvové pece. Takže pokud hovoříme 

o úbytku vměstků v důsledku vakuového zpracování, tak by tento rozdíl měl nabývat 

záporných hodnot. 

 

Obr. 56:  Porovnání hustot jednotlivých typů vměstků po zpracování oceli na pánvové peci 

LF a vakuovací stanici RH 

Z postavení boxplotů na obr. 56 je možno vyvodit, že pro oba typy vměstků z hlediska 

jejich chemického složení má vakuové zpracování taveniny oceli procesem RH vesměs 

pozitivní vliv, co se týče mikročistoty, jelikož ve většině případů dochází po tomto způsobu 

zpracování k poklesu hustoty vměstků v porovnání s hodnotou hustoty vměstků v oceli 

po dokončení jejího zpracování na stanici LF. 

Zajímavě se jeví rovněž porovnání hustot stejných typů vměstků, a to opět po 

zpracování na pánvové peci a vakuovací stanici, ale tentokrát z hlediska jejich poměrů. 

Při hodnocení jakéhokoli parametru pomocí poměru dochází totiž k daleko většímu 

zohlednění původního stavu, to znamená stavu z hlediska čistoty, v jakém tavba přijela ze 

stanice LF. Tuto závislost znázorňují krabicové diagramy na obr. 57. 
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Obr. 57:  Srovnání poměrů hustot jednotlivých typů vměstků obsažených v tavenině oceli 

Také poměry z obr. 57 vměstků typu CaO-Al2O3-MgO a typu CaO-Al2O3-CaS 

vyjádřené hodnotou jejich hustoty po vakuovém zpracování k hodnotě jejich hustoty 

po zpracování na pánvové peci potvrzují příznivý vliv vakuového zpracování procesem RH 

na výslednou mikročistotu oceli, protože většina těchto poměrů obou typů vměstků nabývá 

hodnot menších než 1, což opět dokazuje finální pokles hustoty vměstků jako důsledek 

vakuování. 

V případě porovnání množství konkrétních velikostí jednotlivých typů vměstků byl 

brán v úvahu pouze jejich poměr, jelikož z rozdílu nejsme schopni určit a nemáme představu 

o původním stavu, což je v případě množství dosti podstatné. Na obr. 58 jsou zobrazeny 

poměry množství vměstků typu CaO-Al2O3-MgO v závislosti na jejich konkrétní velikosti 

nebo intervalu velikosti. 

 

Obr. 58:  Srovnání poměrů množství jednotlivých velikostí vměstků 

typu CaO-Al2O3-MgO 

Co se týče poměrů množství vměstků typu CaO-Al2O3-MgO, tak pro jednotlivé 

velikosti bude opět kritickou hodnotou hodnota 1. Pod touto hodnotou poměru množství lze 

totiž hovořit o poklesu výskytu jednotlivých velikostí tohoto typu vměstku v důsledku 

vakuového zpracování procesem RH, což v případě vměstků typu CaO-Al2O3-MgO 
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znázorněného na obr. 58 převažovalo pro všechny uvažované velikosti. S rostoucí velikostí 

vměstků se však zvyšovala četnost tohoto poměru nacházející se pod výše zmíněnou 

hodnotou 1, z čehož vyplývá, že čím větší vměstek typu CaO-Al2O3-MgO, tím je příznivost 

vakuového zpracování patrnější. 

U vměstků typu CaO-Al2O3-CaS byla tendence poklesu poměru množství vměstků 

v závislosti na jejich jednotlivých konkrétních velikostech, resp. jejich intervalu velikostí, 

zcela totožná jako tomu bylo u vměstků typu CaO-Al2O3-MgO, což dokazuje obr. 59. Obecně 

rovněž tady nabývá hodnota poměru množství vměstků typu CaO-Al2O3-CaS s jejich rostoucí 

uvažovanou velikostí nižších hodnot v porovnání s vměstky o menší velikosti. 

 

Obr. 59:  Srovnání poměrů množství jednotlivých velikostí vměstků 

typu CaO-Al2O3-CaS 

Pokud se zaměříme z určitého úhlu pohledu na rozbor mikročistoty v závislosti na 

provozních parametrech zpracování taveniny oceli na vakuovací stanici RH, tak se bude 

jednat zejména o již zmíněný poměr hustot jednotlivých typů vměstků v závislosti na době 

vakuování, což pro vměstky typu CaO-Al2O3-MgO uvádí obr. 60 a pro vměstky typu 

CaO-Al2O3-CaS obr. 61. 

 

Obr. 60:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-MgO na době vakuování 

 



56 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

 

Obr. 61:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-CaS na době vakuování 

Jak z obr. 60, tak i z obr. 61 je patrná tendence rostoucího poměru hustot vměstků 

typu CaO-Al2O3-MgO i vměstků typu CaO-Al2O3-CaS s rostoucí dobou vakuového 

zpracování taveniny oceli. Tato potenciální závislost svou podstatou nekoreluje se závěry 

příspěvků [7, 16]. Příčinu lze hledat především v náročnosti přípravy a realizace provozního 

experimentu, který je ovlivněn mnoha dalšími parametry včetně lidského faktoru, nebo také 

výběrem počtu a druhu analyzovaných taveb. 

Po záměně analyzovaného parametru mikročistoty z výchozího poměru hustot na 

parametr poměru maximální velikosti vměstků získáme úplně opačnou závislost, co se týče 

vlivu rostoucí doby vakuování, což znázorňuje obr. 62. V tomto případě rostoucí doba 

vakuování procesem RH má pozitivní dopad na maximální velikost vměstků obsažených 

v tavenině oceli, jelikož s její rostoucí hodnotou jejich maximální velikost ve většině případů 

klesá. 

 

Obr. 62:  Závislost poměru maximální velikosti vměstků na době vakuování 

Jednotlivé závislosti poměrů množství vměstků typu CaO-Al2O3-MgO a typu 

CaO-Al2O3-CaS tří rozdílných velikostí, resp. intervalů velikostí, na rostoucí době vakuového 

zpracování oceli procesem RH postupně zobrazuje obr. 63, obr. 64 a obr. 65. 

Ze zmíněných obrázků je patrné, že ani rozdělení jednotlivých typů vměstků dle jejich 

velikostí do tří skupin se neprojevilo na charakteru závislosti na době vakuování. To znamená, 

že stejně jako v případě obr. 60 a obr. 61, kde byl analyzován poměr hustot jednotlivých typů 

vměstků, rostoucí doba vakuování nevykazuje příznivý dopad v tomto případě na konečné 
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množství jednotlivých typů vměstků, a to ani u jedné z jejich vymezených velikostí. 

Jako důvod lze stejně jako v předchozím případě uvést komplikovaný průběh provozních 

experimentů, a s tím související možné faktory ovlivňující na rozdíl od matematického 

nebo fyzikálního modelování naměřené hodnoty, a tudíž i získané závislosti. Tímto však 

vzniká do budoucna námět pro realizaci dalších analýz a experimentů. 

  

a) b) 

Obr. 63:  Závislost poměru množství jednotlivých typů vměstků vel. 1 μm na době 

vakuování 
Poznámka: a) vměstky typu CaO-Al2O3-MgO, b) vměstky typu CaO-Al2O3-CaS. 

 

  

a) b) 
Obr. 64:  Závislost poměru množství jednotlivých typů vměstků vel. 2 μm na době 

vakuování 
Poznámka: a) vměstky typu CaO-Al2O3-MgO, b) vměstky typu CaO-Al2O3-CaS. 

 

  

a) b) 
Obr. 65:  Závislost poměru množství jednotlivých typů vměstků vel. 3-7 μm na době 

vakuování 
Poznámka: a) vměstky typu CaO-Al2O3-MgO, b) vměstky typu CaO-Al2O3-CaS. 
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V návaznosti na podkapitolu 4.3 diplomové práce zdůrazňující význam opotřebení 

žárovzdorné vyzdívky obou ponorných trubic na změnu profilu toku taveniny oceli a s tím 

související změnu průtočného množství taveniny za jednotku času vyjádřené v této diplomové 

práci pomocí změny tzv. OB faktoru byla sestavena závislost mezi OB faktorem, vypočteným 

dle literatury příspěvku [19], a dobou vakuování, kterou zachycuje obr. 66. 

 

Obr. 66:  Závislost hodnoty OB faktoru na době vakuování 

Hodnoty OB faktoru vznikly vynásobením vypočtené hodnoty průtočného množství 

taveniny uvedené v podkapitole 4.3 časem vakuování oceli. Jedná se tedy o množství oceli 

vyjádřené pomocí hmotnosti, které prošlo za celkovou dobu vakuování dané tavby vakuovou 

komorou zařízení typu RH. Z obr. 66 je patrná určitá závislost mezi faktorem OB a dobou 

vakuování blížící se lineární závislosti, avšak je potřeba dodat, že hodnoty OB faktoru na 

rozdíl od doby vakuování zohledňují právě rostoucí průměr ponorných trubic v důsledku 

opotřebení žárovzdorné vyzdívky. Tento fakt se ihned projevil, pokud byla hodnota OB 

faktoru vztažena na poměr hustot jednotlivých typů vměstků, což uvádí obr. 67 a obr. 68. 

Z těchto dvou obrázků je zcela zřejmé, že za stejných ostatních parametrů zpracování oceli na 

vakuovací stanici RH v důsledku opotřebení žárovzdorné vyzdívky obou ponorných trubic 

a s tím souvisejícím nárůstem hodnoty OB faktoru dochází ke změně podmínek, za kterých je 

ocel na této stanici zpracovávaná, což se projeví klesající závislostí hustoty obou typů 

vměstků v porovnání s hustotou po zpracování oceli na stanici LF. 

 

Obr. 67:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-MgO na hodnotě 

OB faktoru 
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Obr. 68:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-CaS na hodnotě 

OB faktoru 
 

Grafy znázorněné na obr. 67 a obr. 68 potvrdily, co se týče hodnocení průběhu 

zpracování oceli na vakuovací stanici RH a jejího vlivu na výslednou mikročistotu oceli, 

důležitost zahrnutí opotřebení žárovzdorné vyzdívky ponorných trubic vakuové komory, 

protože na rozdíl od samotné doby vakuování OB faktor ve svých závislostech zohledňuje 

také právě rostoucí průměr trubic. 

4.5.2 Analýza změny chemického složení vměstků 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.1 této diplomové práce, vakuovému zpracování 

oceli procesem RH v rámci podniku TŽ, a.s. předchází rafinace oceli na stanici pánvové pece 

typu LF, jejíž význam dle výsledků měření celkového obsahu kyslíku uvedených 

v podkapitole 4.4 diplomové práce je z hlediska konečné mikročistoty oceli zcela 

nezastupitelný. Podobný názor prezentovali i autoři příspěvku [36] na mezinárodní konferenci 

konající se v loňském roce v Budapešti, kteří zkoumali změny ve složení vměstků v průběhu 

zpracování oceli jak na stanici pánvové pece typu LF, tak i na stanici vakuování procesem 

RH. Vliv doby zpracování na stanici pánvové pece typu LF na změnu chemického složení 

vměstků pomocí ternárních diagramů znázorňuje obr. 69. 

 

Obr. 69:  Ternární diagramy CaO-Al2O3-MgO v závislosti na době zpracování na pánvové 

peci typu LF [36] 
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Z výsledků ternárních diagramů zobrazených na obr. 69 je možno konstatovat, 

že s rostoucí dobou zpracování oceli na LF pánvové peci současně roste podíl vměstků ve 

formě MgO·Al2O3 a CaO-Al2O3 na úkor vměstků se značně převažujícím podílem Al2O3. 

Rovněž v důsledku vakuového zpracování procesem RH dochází ke změně charakteru 

vměstků, což porovnává pomocí ternárních diagramů s charakterem vměstků vznikajících po 

zpracování na pánvové peci obr. 70. 

 

Obr. 70:  Ternární diagramy CaO-Al2O3-MgO porovnávající charakter vměstků po 

jednotlivých rafinačních procesech na stanici LF a RH [36] 

Z obr. 70 je patrné, že po vakuovém zpracování procesem RH složení vměstků je 

rozloženo mezi oblasti Al2O3 a CaO-Al2O3 uvedeného ternárního diagramu, zatímco vměstky 

typu MgO·Al2O3 v porovnání s množstvím po zpracování oceli na pánvové peci zcela 

vymizely. Příčinou jsou vlastnosti jednotlivých typů vměstků, zejména pak jejich úhel 

smáčení, který má výrazný vliv na možnost jejich odstranění, o čemž názorně 

vypovídá obr. 71. 

 

Obr. 71:  Závislost úhlu smáčení vměstků na možnosti jejich odstranění [36] 

V případě tuhých vměstků typu MgO·Al2O3 se jejich úhel smáčení pohybuje kolem 

hodnoty 134° a v případě vměstků typu CaO-Al2O3, které se nachází v oceli v tekuté podobě, 

úhel smáčení nabývá hodnot v rozmezí 54°-65°. To je důvod, proč během vakuového 

zpracování oceli jsou vměstky typu MgO·Al2O3 z oceli zcela odstraněny v porovnání 

s tekutými vměstky typu CaO-Al2O3, které i po vakuové rafinaci procesem RH v oceli 

setrvávají. A proto z důvodu jejich vysoké termodynamické stability a nízké hodnoty úhlu 
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smáčení a s tím související možnosti jejich odstranění by mělo být snahou vyhnout se tvorbě 

vměstků na bázi CaO již před příjezdem tavby na vakuovací stanici RH. [36] 

V průběhu vlastního experimentálního studia byly s cílem analýzy chemického složení 

vměstků před a po vakuovém zpracování procesem RH získány vlastní ternární diagramy, 

které vykazují zcela identickou tendenci v chování vměstků jako ve výše uvedeném případě, 

což dokazuje obr. 72. 

 

Obr. 72:  Vlastní ternární diagramy CaO-Al2O3-Mg porovnávající charakter vměstků 

po jednotlivých rafinačních procesech na stanici LF a RH 

I v případě této analyzované tavby po zpracování oceli na stanici pánvové pece typu 

LF vzrostl podíl vměstků vyskytujících se zejména ve formě MgO·Al2O3. Avšak po 

následném zpracování této tavby na vakuovací stanici typu RH tento typ vměstků z oceli 

téměř zcela vymizel, ale zato vzrostl podíl tekutých vměstků na bázi CaO, který představuje 

oblast F ternárního diagramu, konkrétně o 8 %. Důkaz o rostoucím procentuálním množství 

tekutých vměstků patřících svým složením do oblasti F ternárního diagramu v závislosti na 

rostoucí době vakuování procesem RH udává obr. 73. Při sestavování této závislosti byly 

brány v úvahu tavby zpracovávané na vakuovací stanici RH za srovnatelných podmínek 

i z hlediska druhů a množství přidávaných přísad, jelikož ty ve značné míře ovlivňují tvorbu 

jednotlivých typů vměstků. 

 

Obr. 73:  Závislost podílu tekutých vměstků oblasti F ternárních diagramů na době vakuování 

procesem RH 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv parametrů vakuování na výslednou 

mikročistotu oceli po jejím zpracování na vakuovací stanici typu RH. V prvních dvou částech 

diplomové práce byl charakterizován pojem čistoty oceli a dále také rafinační proces 

odplynění oceli a chování obsažených vměstků v průběhu vakuování na stanici RH. Třetí část 

práce byla věnována rozboru literárních údajů zahraničních autorů, jejichž hlavním 

předmětem zájmu byla analýza operačních a rozměrových parametrů vakuování taveniny 

oceli a jejich vlivu na mikročistotu oceli. Souhrn těch nejdůležitějších poznatků vyplývajících 

z literární analýzy je uveden v podkapitole 3.8 diplomové práce. Poslední část diplomové 

práce byla věnována vyhodnocení mikročistoty oceli jako výsledku provozního měření na 

vakuovacím zařízení RH nacházejícím se v podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Snahou 

bylo nalézt souvislost mezi mikročistotou a dostupnými parametry vakuování. Vzorky 

odebrané z tekuté oceli před a po zpracování na vakuovací stanici byly vyhodnoceny pomocí 

stanovení celkového obsahu kyslíku na zařízení LECO ONH836 a pomocí metody skenovací 

elektronové mikroskopie na zařízení TESCAN VEGA3. Poznatky získané na základě 

experimentální části lze stručně shrnout do následujících bodů: 

1. Ze statistického hodnocení celkového obsahu kyslíku (TOS) a jeho součinitele 

odstranění lze vyvodit, že vakuování má z hlediska mikročistoty oceli ve většině 

případů analyzovaných taveb pozitivní vliv na její hodnotu.  

2. Rostoucí doba vakuového zpracování oceli procesem RH má příznivý vliv na hodnotu 

poměru TOS 2/TOS 1 (TOS 2 po a TOS 1 před zpracováním na vakuovací stanici), 

který je lineárně závislý na součiniteli odstranění celkového obsahu kyslíku v oceli. 

3. V prvních 15 minutách vakuování dochází k největšímu úbytku podílu vměstků 

obsažených v tavenině oceli, jelikož za tento časový interval nabývá pokles poměru 

TOS 2/TOS 1 nejvyšších hodnot. 

4. Z hlediska vyhodnocení celkového obsahu kyslíku v oceli se jako nejvýznamnější 

parametr, co se týče výsledné čistoty oceli, jeví stav, resp. celkový obsah kyslíku, 

v jakém daná tavenina na stanici RH dorazila ze stanice pánvové pece. 

5. Ze statistické analýzy výsledků mikročistoty stanovené pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu vyplývá, že jak v případě vměstků typu CaO-Al2O3-MgO, 

tak i v případě vměstků typu CaO-Al2O3-CaS má proces vakuového zpracování oceli 

typu RH značně pozitivní vliv z hlediska výsledné hustoty (množství vměstků 

vztažené na cm2) jednotlivých typů vměstků obsažených v oceli. 

6. Přínos vakuování procesem RH je o něco zřetelnější u vměstků typu CaO-Al2O3-MgO 

a CaO-Al2O3-CaS pohybujících se v intervalu velikostí 3-7 μm, jelikož u vměstků této 



63 
 

 

CIENCIALA, M. Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění 

na vakuovací stanici RH. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019. 

velikosti obsažených v oceli je jejich podíl poklesu po vakuovém zpracování daleko 

výraznější v porovnání se stejnými typy vměstků o menší velikosti. 

7. U poměrů hustot a poměrů množství tří rozdílných velikostí, resp. intervalů velikostí, 

jednotlivých typů vměstků na rozdíl od maximální velikosti vměstků není patrná 

žádná výrazná závislost na délce času vakuování. Příčinou je zejména komplexnost 

a náročnost realizace provozního měření, jehož výsledky jsou závislé na mnoha 

dalších parametrech včetně lidského faktoru. 

8. V důsledku opotřebení žárovzdorné vyzdívky obou ponorných trubic a s tím 

souvisejícím nárůstem hodnoty OB faktoru, který tyto proměnné včetně doby 

vakuování zohledňuje, dochází za stejných ostatních parametrů vedení technologie 

ke změně podmínek zpracování oceli vakuováním procesem RH. Důsledkem jsou 

klesající závislosti hustoty obou typů vměstků v porovnání s hustotou po zpracování 

oceli na stanici LF s rostoucí hodnotou OB faktoru. 

9. S rostoucí dobou zpracování oceli na pánvové peci LF roste podíl vměstků ve formě 

MgO·Al2O3 a CaO-Al2O3 na úkor vměstků se značně převažujícím podílem Al2O3. 

Zato po vakuovém zpracování procesem RH složení vměstků je rozloženo mezi 

oblasti Al2O3 a CaO-Al2O3, zatímco vměstky typu MgO·Al2O3 v porovnání 

s množstvím po zpracování oceli na pánvové peci jsou zcela odstraněny.  

10. Důvodem rozdílného chování vměstků během vakuování je jejich úhel smáčení, 

konkrétně u tuhých vměstků typu MgO·Al2O3 je daleko větší v porovnání s tekutými 

vměstky typu CaO-Al2O3. Tudíž kvůli jejich nízké hodnotě úhlu smáčení a vysoké 

termodynamické stabilitě by snahou v ocelářských výrobních procesech mělo být 

vyhnout se tvorbě vměstků na bázi CaO již před samotným příjezdem tavby na 

vakuovací stanici typu RH. 

Z výše uvedených poznatků experimentální části a ze zkušeností nabytých v průběhu 

provozního měření v podniku TŽ, a.s. lze zcela jistě říct, že co se týče optimalizace průběhu 

zpracování taveniny oceli na vakuovací stanici typu RH, tak se jedná o dosti složitý proces ve 

všech ohledech. Z rozboru je zřetelné, že velmi důležitou roli z hlediska výsledné 

mikročistoty oceli odehrává průběh zpracování oceli na stanici pánvové pece, 

která bezprostředně předchází samotnému procesu vakuování. Dále pak se jeví, že zcela 

zásadní vliv na průběh vakuového zpracování oceli má opotřebení žárovzdorné vyzdívky 

obou ponorných trubic, jelikož v důsledku jejího opotřebení, a s tím spojeného jejich 

průběžně rostoucího průměru, dochází k výraznému pozměnění hodnoty OB faktoru, který je 

daleko komplexnějším a prokazatelnějším parametrem než samotná doba vakuování. 

Avšak v několika případech se navzdory teoretickým předpokladům a znalostem nepodařilo 

najít závislost mezi parametrem mikročistoty oceli a parametrem vakuování, což dává prostor 

k případné další úvaze a do budoucna tak i námět k realizaci dalších provozních experimentů.  
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Obr. 20:  Vliv intenzity dmýchání plynu a počtu trysek na dobu promíchání taveniny [18] 

Obr. 21:  Vliv intenzity dmýchání plynu a počtu trysek na objemový podíl plynu ve výšce 

     835 mm ode dna pánve [18] 
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Obr. 22:  Průtočné množství v závislosti na intenzitě dmýchání inertního plynu a rostoucím 

     průměru obou ponorných trubic [20] 

Obr. 23:  Závislost průtočného množství na intenzitě dmýchání inertního plynu a průměru 

     ponorných trubic jak v případě vypočtených, tak i v případě naměřených 

     hodnot [21] 

Obr. 24:  Charakter proudění oceli v pánvi [20] 

Obr. 25:  Závislost času potřebného pro rafinaci na intenzitě dmýchání plynu a na průměru 

     obou ponorných trubic [20] 

Obr. 26:  Závislost času potřebného pro rafinaci na průměru výtokové ponorné trubice pro 

     různé hloubky ponoru [22] 

Obr. 27:  Vliv hloubky ponoru trubic a intenzity dmýchání plynu na průtočné množství 

     taveniny [15] 

Obr. 28:  Závislost doby recirkulace na hloubce ponoru trubic a intenzitě dmýchání 

     plynu [24] 

Obr. 29:  Závislost stupně odplynění na hloubce ponoru trubic a intenzitě dmýchání 

     plynu [24] 

Obr. 30:  Vliv hodnoty podtlaku ve vakuové komoře a intenzity dmýchání plynu na průtočné 

     množství taveniny [15] 

Obr. 31:  Vliv průměru trysek ve vtokové ponorné trubici a intenzity dmýchání plynu na  

     průtočné množství taveniny [25] 

Obr. 32:  Tvorba jemných bublin a částic strusky v tekuté oceli skrze výbušnou reakci [29] 

Obr. 33:  Zavádění kompozitních pelet do pánve stanice RH [29] 

Obr. 34:  Rozdíl celkového obsahu kyslíku vzorků odebraných během procesu rafinace 

     a z odlitých bram pro jejich porovnání v závislosti na tom, zda byly během rafinace 

     použity pelety [29] 

Obr. 35:  Maximální velikost vměstků odebraných z odlité bramy pro případ nepoužité 

     rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

Obr. 36:  Hustota oxidických vměstků odebraných z odlité bramy pro případ nepoužité 

     rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

Obr. 37:  Plošný podíl oxidických vměstků odebraných z odlité bramy pro případ nepoužité 

     rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

Obr. 38:  Rozsah velikostí oxidických vměstků odebraných z odlité bramy pro případ 

     nepoužité rafinace peletami (1 a 2) a použité rafinace peletami (3-5) [29] 

Obr. 39:  Znázornění rozložení velikosti prášku CaCO3 (a) a velikosti bublin vzniklých 

     v roztavené oceli v důsledku disociační reakce (b) [29] 
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Obr. 40:  Schematické zobrazení zachycení vměstků částicí strusky během jejího  

     vyplouvání [29] 

Obr. 41:  Schematické zobrazení nasycení strusky pro rozpouštění Al2O3 během zavedení 

     pelet na stanici RH při 1600 °C [29] 

Obr. 42:  Schéma úseku technologického toku zpracování oceli na zařízeních sekundární 

     metalurgie KKO TŽ, a.s. včetně časového zařazení odběru vzorků TOS 

Obr. 43:  Grafické vysvětlení pojmů celkového obsahu kyslíku, kyslíku vyskytujícího se 

     ve formě vměstků a kyslíku rozpuštěného v kovu [33] 

Obr. 44:  Závislost průtočného množství na době činnosti vakuové komory 

Obr. 45:  Závislost průtočného množství na změně vnitřních rozměrů ponorných trubic 

Obr. 46:  Poměr celkového obsahu kyslíku po a před vakuováním v závislosti na čísle tavby 

Obr. 47:  Závislost součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku na čísle tavby 

Obr. 48:  Histogram poměru TOS 2/TOS 1 

Obr. 49:  Paretova analýza poměru TOS 2/TOS 1 

Obr. 50:  Histogram součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku 

Obr. 51:  Paretova analýza součinitele odstranění celkového obsahu kyslíku 

Obr. 52:  Vztah mezi součinitelem odstranění celkového obsahu kyslíku a poměrem 

     TOS 2/TOS 1 

Obr. 53:  Progres mikročistoty z hlediska poměru TOS 2/TOS 1 v závislosti na době 

     vakuování 

Obr. 54:  Důležitost prvních 15 minut vakuového zpracování z hlediska mikročistoty 

Obr. 55:  Závislost celkového obsahu kyslíku v oceli po vakuovém zpracování na 

     celkovém obsahu kyslíku po výjezdu z pánvové pece 

Obr. 56:  Porovnání hustot jednotlivých typů vměstků po zpracování oceli na pánvové peci 

     LF a vakuovací stanici RH 

Obr. 57:  Srovnání poměrů hustot jednotlivých typů vměstků obsažených v tavenině oceli 

Obr. 58:  Srovnání poměrů množství jednotlivých velikostí vměstků 

     typu CaO-Al2O3-MgO 

Obr. 59:  Srovnání poměrů množství jednotlivých velikostí vměstků 

     typu CaO-Al2O3-CaS 

Obr. 60:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-MgO na době vakuování 

Obr. 61:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-CaS na době vakuování 

Obr. 62:  Závislost poměru maximální velikosti vměstků na době vakuování 

Obr. 63:  Závislost poměru množství jednotlivých typů vměstků vel. 1 μm na době 

     vakuování 
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Obr. 64:  Závislost poměru množství jednotlivých typů vměstků vel. 2 μm na době 

     vakuování 

Obr. 65:  Závislost poměru množství jednotlivých typů vměstků vel. 3-7 μm na době 

     vakuování 

Obr. 66:  Závislost hodnoty OB faktoru na době vakuování 

Obr. 67:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-MgO na hodnotě 

     OB faktoru 

Obr. 68:  Závislost poměru hustoty vměstků typu CaO-Al2O3-CaS na hodnotě 

     OB faktoru 

Obr. 69:  Ternární diagramy CaO-Al2O3-MgO v závislosti na době zpracování na pánvové 

     peci typu LF [36] 

Obr. 70:  Ternární diagramy CaO-Al2O3-MgO porovnávající charakter vměstků po 

     jednotlivých rafinačních procesech na stanici LF a RH [36] 

Obr. 71:  Závislost úhlu smáčení vměstků na možnosti jejich odstranění [36] 

Obr. 72:  Vlastní ternární diagramy CaO-Al2O3-Mg porovnávající charakter vměstků 

     po jednotlivých rafinačních procesech na stanici LF a RH 

Obr. 73:  Závislost podílu tekutých vměstků oblasti F ternárních diagramů na době vakuování 

     procesem RH 


