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ABSTRAKT 
 

Předložená práce se zabývá konstrukcí vakuových indukčních tavících pecí, 
technologií rafinace a systémem odlévání. Předkládá nejmodernější poznatky z oblasti 
vakuové indukční metalurgie a ukazuje potenciál produkce jakostní oceli. V práci je 
zhodnocen vývoj výzkumných úkolů prováděných na výzkumném zařízení Vakuová 
a přetlaková indukční tavící pec (VPIM) společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ 
VÝZKUM s.r.o. Práce předkládá výsledky v oblasti výzkumu redukčního odstranění 
nežádoucích příměsí z ocelové taveniny legované chrómem a/nebo manganem za přetlaku 
argonu a výzkumu technologie výroby duplexních a superduplexních ocelí. Dále se práce 
zabývá problematikou odlévání oceli na zařízení VPIM a uvádí možné návrhy zlepšení čistoty 
a následně i mikročistoty odlévaných ingotů. Byla navrhnuta technologie odlévaní spodem se 
specifickou mezipánví respektující tvar kesonu s možností instalace zařízení pro filtraci 
hrubých a jemných nečistot. Rozbor ingotu odlitého spodem přes novou mezipánev prokázal 
vyšší čistotu zejména na povrchu ingotu oproti dřívějšímu odlévání horem.    
 
Klíčová slova: vakuové indukční tavení, vakuum, přetlak, indukční pec, rafinace, mezipánev, 
odlévání oceli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 
 

This work deals with the design of vacuum induction melting furnaces, refining 
technology and casting system. It presents the latest findings from the vacuum induction 
metallurgy and shows potential for the production of stainless steel. The work evaluates the 
development of research projects facilities realized in research unit “Vacuum and pressure 
induction melting furnace “ (VPIM) in MATERIAL AND METALLURGICAL RESEARCH 
Ltd. The thesis presents results of the research discharge detrimental elements from the Cr 
and/or Mn alloyed molten steel under reduction conditions and pressurized argon, and 
research technology of production duplex and super duplex stainless steel. Then the work 
deals with the casting of steel on VPIM and provides suggestions improving the cleanliness 
and subsequently microcleanliness cast ingots. Bottom casting technology was designed with 
a specific tundish respectful form of caisson with the possibility of installing equipment for 
filtering coarse and fine dirt. Analysis of the bottom cast ingot through a new tundish showed 
higher purity in particular of the surface of ingot that top cast ingot.  
 
Keywords: vacuum induction melting, vacuum, pressure, induction furnace, refining, 
tundish, casting steel 
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ÚVOD 
Rostoucí poptávka po kvalitní oceli s vysokou mikročistotou a zvyšující se požadavky 

na vlastnosti ocelí vedou výrobce k vývoji nových druhů ocelí. Výroba nových značek 
s vysokými užitnými vlastnostmi vyžaduje nové, netradiční technologie výroby na moderních 
technologických zařízeních. Jedním ze způsobů jak vyrobit kvalitní ocel s vysokou 
mikročistotou je vakuové indukční tavení (VIM – Vacuum induction melting). 

Úvodní část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku procesu VIM a jeho 
různé modifikace jako např. proces VPIM (Vacuum pressure induction melting). Dále jsou 
v této části popsány možnosti rafinace v indukční tavící peci pomocí vakua, a využití VIM 
pecí a jejich modifikací pro rafinaci oceli. Rozbor publikované literatury ukazuje potenciál 
výroby oceli ve VIM. 

Další část diplomové práce je uvedena popisem a technickými parametry VPIM 
zařízení, které bylo v roce 2004 postaveno ve společnosti MATERIÁLOVÝ 
A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o (MMV). Zařízení slouží k výzkumu technologií tavení 
ocelí s vysokými parametry metalurgické čistoty různých typů pro náročné aplikace. Dále 
jsou popsány úpravy zařízení, ke kterým došlo v průběhu času na základě zkoušek 
a experimentálních taveb. V rámci předcházejících výzkumných úkolů byla řešena 
problematika redukčního odstranění nežádoucích příměsí z ocelové taveniny legované 
chrómem a/nebo manganem za přetlaku argonu. Dále byla řešena problematika vývoje 
technologie výroby vysocelegovaných chromových ocelí s nízkými obsahy kyslíku a uhlíku a 
vysokým obsahem dusíku. Průběh a výsledky obou úkolů jsou v práci popsány. 

Hlavní část experimentální práce je zaměřena na návrh nové mezipánve 
a mezipánvového uzlu pro odlévání horem a odlévání spodem na zařízení VPIM. Tato část je 
doplněním Technické zprávy “Vakuová a přetlaková indukční tavící pec – Úprava 
mezipánve“ (2010), na které se autor této diplomové části výrazně podílel. Zpráva popisuje 
odlévání oceli na VPIM, zabývá se problematikou přetoku strusky do kokily a navrhuje řešení 
tohoto problému v podobě úpravy mezipánve a celého systému odlévání. Vzhledem 
k citlivosti obsažených údajů není zpráva součástí vlastní diplomové práce. 
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1   VAKUOVÉ INDUKČNÍ TAVENÍ 
Vakuové  indukční tavení „Vacuum Induction Melting“ (dále jen VIM) je jedním 

z nejčastěji používaných procesů sekundární metalurgie pro rafinaci taveniny, úpravu 
chemického složení a úpravu teploty. K dosažení rostoucích požadavků na kvalitu materiálu 
a zároveň úsporu legujících přísad a úsporu energie, je aplikace vakua v indukčním tavícím 
procesu velmi důležitá. Například vakuové indukční tavení je nepostradatelné při výrobě 
speciálních slitin, které musí být taveny ve vakuu, nebo ochranné atmosféře inertního plynu, 
kvůli jejich reaktivitě s atmosférickým kyslíkem. Proces je vhodný pro výrobu vysoce čistých 
kovů v bezkyslíkaté atmosféře, což omezuje tvorbu nekovových oxidických vměstků. 
Vakuové indukční tavení umožňuje efektivní odplynění taveniny a nastavení extra přesného 
chemického složení slitiny, protože teplotu, vakuum, tlak, a míchání lázně (pomocí 
elektromagnetické indukce) lze nastavit nezávisle na jiných aspektech. Pro mnoho značek 
ocelí je velmi důležitý přesně daný obsah doprovodných prvků a přesná koncentrace 
legujících prvků, což jsou aspekty, které se u VIM pecí dají velmi citlivě nastavit [1]. 

Metalurgické výhody VIM jsou: 

 tavení v bezkyslíkaté atmosféře omezuje tvorbu nekovových oxidických vměstků, 

 dosažení nízkých a velmi přesných obsahů plynů v tavenině, 

 odstranění nežádoucích prvků s vysokou tenzí par, 

 dezoxidace taveniny, 

 přesné dolegování a úprava teploty. 

Metalurgické operace jako odfosfoření a odsíření jsou v podmínkách vakuových 
indukčních pecí velmi omezené. Vakuová indukční metalurgie je především zaměřena na 
reakce závislé na tlaku, např. reakce uhlíku, kyslíku dusíku a vodíku. Značný význam ve 
vakuové indukční peci má odstranění škodlivých stopových prvků jako jsou antimon, tellur, 
selen, bismut atd. 

Možnost monitorování uhlíkové reakce je jedním z příkladu univerzálního použití 
procesu VIM pro výrobu např. vysoce legovaných slitin. Vsázkový materiál je třeba pečlivě 
vybírat s ohledem na technologii a ekonomiku provozu. Vzhledem k vysoké tenzi par (high 
vapor pressure) většiny nežádoucích stopových prvků, mohou být tyto prvky sníženy na velmi 
nízkou úroveň destilací během vakuového indukčního tavení, to planí zejména pro slitiny 
s extrémně vysokou pevností při vysokých teplotách. Pro slitiny, které musí splňovat nejvyšší 
požadavky na kvalitu je vakuová indukční pec nejvhodnějším systémem. V závislosti na 
produktu a metalurgickém procesu dosahuje stupeň vakua během rafinace 10-1 až 10-4 mbar 
(100 – 0,1 Pa) [1]. 

K produkci vysoce čisté taveniny v podmínkách vakuové indukční pece je nutno 
přihlížet k následujícím aspektům technologie: 

 řízení atmosféry s malými úniky, 

 výběr více stabilních žáruvzdorných materiálu pro obložení (vyzdění) kelímku, 
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 míchání a homogenizace elektromagnetickou indukcí, popřípadě pomocí 
přídavných elektromagnetických míchačů nebo probublávání inertním plynem, 

 přesná regulace teploty za účelem minimalizaci reakcí kelímku s taveninou, 

 vhodná filtrace a odstranění strusky během odlévání, 

 aplikace vhodné mezipánvové technologie pro vyplouvání vměstků. 

Ocel vyrobená ve vakuových indukčních pecích se vyznačuje vysokou čistotou a je 
často používána pro výrobu součástek mechanických zařízení např. části motorů a dalších 
složitých mechanických strojů. V poslední době se stále se zvyšujícími nároky je kvalita 
materiálu vyprodukovaná pomocí VIM základním krokem, ale nestačí k uspokojení 
nejvyšších požadavků na čistotu a primární strukturu. Materiál produkovaný pomocí VIM 
musí podstoupit přetavování a resolidifikační krok. Pro nejvyšší požadavky na kvalitu musí 
materiál podstoupit několik rafinačních kroků jako je např. proces spojitého přetavování 
sestávající se z po sobě jdoucích procesů: 

 VIM (vakuové indukční tavení), 

 ESR (elektrostruskové přetavování), 

 VAR (vakuové obloukové přetavování). 

Takto vyrobená ocel je na vrcholu pomyslného žebříčku kvality. 

1.1   Obecný popis a charakteristika vakuové indukční pece 
Vakuové středofrekvenční pece jsou indukční pece uzavřené v neprodyšných 

komorách, ze kterých se výkonnými vývěvami vysávají vzduch i plyny, někdy až do 
zbytkového tlaku 0,0001 torr (0,13 Pa) [2]. 

Hlavními částmi pece jsou tavící komora, případně kokilová komora, sázecí zařízení, 
dávkovací zařízení na přísady, komora se zařízením k odběru zkoušek tekutého kovu a na 
měření jeho teploty, zařízení na regulaci, měření a registraci vakua  a elektrické zařízení pece. 

Vakuum se vytváří vakuovými vývěvami mechanickými a difúzními. Zařízení pece 
umožňuje provádět ve vakuu všechny technologické operace nutné k průběhu tavby: sázení 
vsázkových surovin, ohřev a tavení vsázky, odplyňování, srážení „mostů“, které se tvoří ve 
vsázce během tavení, přidávání různých struskotvorných, legovacích a dezoxidačních přísad 
během tavby, měření teploty ocelové lázně, odebírání zkoušek kovu, stahování strusky 
z hladiny kovu, umisťování kokil ve vakuové komoře a jejich odplyňování, lití kovu 
a odsunování kokily s ingotem z vakuové komory [2]. 

Tavící komora je z oceli, nebo nerezavějící oceli, její plášť může být chlazen vodou. 
V komoře je vlastní indukční pec, která je většinou sklopná. Pec má většinou plášť 
z duralových plechů a úhelníků. Tavící kelímek je vypěchován, nebo vyzděn z vysoce 
žárovzdorných materiálů např. oxidu zirkoničitého, oxidu hořečnatého, oxidu hlinitého. 
Kokilová komora je součástí tavící komory, nebo může být napojena pomocí šoupátkových 
uzávěrů. Plyny se z tavící komory odsávají vývěvami [2]. 
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Samotná  indukční pec, která je umístěna ve vakuové tavící komoře (kesonu) se nijak 
neliší od atmosférických indukčních pecí. Pracovní napětí je menší než u otevřených 
indukčních pecí. Při nízkých tlacích by ve vakuových pecích tak vysoké napětí působilo 
doutnavé a obloukové výboje a ohrožovalo indukční cívku chlazenou vodou. U menších 
vakuových pecí s neizolovanou indukční cívkou a při středním kmitočtu proudu nemá 
provozní napětí překročit 250 V. U velkých pecí s výkonem asi do 500 kW by při práci 
s nižším napětím vznikaly v cívce a přívodech velké proudy, proto se používá vyšších napětí 
a izolovaných indukčních cívek. Při použití indukčních cívek s úplnou silikonovou izolací lze 
pracovat při napětí až 1000 V [3]. 

Střídavý  proud procházející induktorem vytváří střídavý magnetický tok (pole), které 
indukuje ve vsázce střídavé elektromotorické napětí opačné polarity. Indukované napětí 
vytváří ve vsázce vířivé proudy kterými se kovový materiál postupně ohřívá na požadovanou 
teplotu až se roztaví. Indukčně lze tedy ohřívat materiály elektricky vodivé, nemusí být ale 
feromagnetické [4]. 

Charakteristickým rysem indukčních kelímkových pecí je elektrodynamický pohyb 
lázně, znázorněný na obr. 1, který je výsledkem vzájemného elektrického působení proudu 
induktoru a proudu v lázni. Míchání v lázni vyrovnává chemickou a teplotní heterogenitu. 
Průvodním jevem tohoto míchání je však charakteristické a nepříznivé vydutí lázně a její 
obnažování následkem toho, že struska stéká ke stěnám kelímku. Toto vydutí se dá potlačit 
rozdělením induktoru na sekce a odpojením horní sekce případně zvýšením frekvence nebo 
snížením výkonu [4]. 

 

 
Obr. 1: Pohyb lázně v indukčních pecích [4]. 

Autoři článku [5] se zabývali numerickou simulací cirkulačního toku 
elektromagneticky míchané taveniny v kelímku indukční pece. Výzkum byl prováděn na 
vakuové indukční tavící peci. Ve vakuové komoře je umístěn vápenný kelímek (160 x 200 
x 260 mm) obklopen cívkou připojenou na napájecí zdroj, jak je vidět na obr. 2. Na základě 
provedených taveb s třemi různými frekvencemi proudu a třemi různými tavícími výkony 
byly počítány indukční proudy a elektromagnetické síly. Tyto výpočty byly následně 
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adaptovány na rovnice proudění tekutin s vytvořením simulace toků taveniny a povrchového 
menisku taveniny. 

Výsledky ukazují, že indukční proudy a elektromagnetické síly se mění s frekvencí, 
tavícím výkonem a s fyzikálními vlastnostmi taveného kovu. Magnetická síla se zvětšuje se 
zvyšujícím se tavícím výkonem a klesající frekvencí cívky. V tavenině byly zjištěny 2 hlavní 
cirkulační smyčky, jak je znázorněno na obr. 3. Tento obrázek přibližuje efekt tavícího 
výkonu a frekvence cívky na rychlostní pole taveniny a úroveň povrchového menisku 
taveniny. Obrázek 3 dále ukazuje situaci, kdy byl nastaven stálý tavící výkon, tedy 50 kW, 
a měnila se frekvence. Při nižší frekvenci byla zjištěna vyšší rychlost taveniny a stoupal 
vrchol menisku. Oproti tomu obr. 4 ukazuje opačný případ kdy byla nastavena stálá 
frekvence 2,5 kHz a postupně se zvyšoval tavící výkon. Při nejvyšší hodnotě výkonu jsou 
vidět nejvyšší rychlosti a vysoký vrchol menisku hladiny. Jednoduše řečeno, vyšší tavící 
výkon a nižší frekvence vede k větší rychlosti taveniny v cirkulačních polích a vyššímu 
menisku hladiny taveniny [5].  

 
Obr. 2: Schématické znázornění VIM, (1) kelímek indukční pece, (2) vakuová komora, 

(3) mezipánev, (4) kokila, (5) evakuační systém, (6) indukční cívka. 

 
Obr. 3: Vývoj rychlosti proudových polí a menisku hladiny při tavícím výkonu 50 kW, 

(a) 1,5 kHz, (b) 2,5 kHz, (c) 4,0 kHz. 
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Obr. 4: Vývoj rychlosti proudových polí a menisku hladiny při frekvenci 2,5 kHz, (a) 30 kW, 

(b) 50 kW, (c) 70 kW. 

Podle  kmitočtu proudu napájecího indukční cívku se indukční kelímkové pece dělí na 
nízkofrekvenční do 500 Hz, středofrekvenční od 500 Hz do 10 000 Hz a vysokofrekvenční do 
10 kHz. Volba kmitočtu a hodnoty indukční cívky (průměr, výška, počet závitů) závisí na 
druhu materiálu, velikosti vsázky a na požadovaném výkonu [3]. 

V  důsledku tzv. skin efektu, což je zhuštění proudu na povrchu vodiče následkem 
vyšší impedance centrálních částí vodiče, ve kterém je vyšší magnetický tok, se největší podíl 
tepla indukuje v povrchové vrstvě ohřívané a tavené vsázky. Hloubku vniku indukovaného 
proudu do vsázky je možno určit z empirického vztahu [4] 






f

3,50   (1) 

kde σ je hloubka vniku indukovaného proudu do vsázky  (cm), 

 ρ - měrný odpor vsázky  (Ω.cm2/cm),  

 f - frekvence proudu  (Hz), 

 μ - relativní permeabilita vsázky, H.m-1 (pro nemagnetické materiály je μ ~ 1, 
pro magnetické materiály je μ > 1). 

Hloubka vniku proudu je: 

 nepřímo úměrná frekvenci – čím větší je frekvence, tím menší je hloubka vniku 
indukovaného proudu. U středofrekvenčních pecí se přibližně 86 % elektrického 
příkonu mění v teplo v oblasti hloubky vniku σ. 

 Nepřímo úměrná relativní permeabilitě vsázky – při teplotě 768 °C se permeabilita 
sníží, hloubka vniku se zvýší. 
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Ve vzorci (1) lze za relativní permeabilitu dosadit 1, jestliže se mají ohřívat 
feromagnetické materiály na Curicovým bodem. U tavících pecí nemá kusovost studené 
vsázky na výpočet žádný vliv, rozhoduje pouze rozměr cívky a kelímku, neboť tekutá vsázka 
přejímá tvar kelímku. Z uvedeného výpočtu vyplývají pro jednotlivé případy použití různé 
kmitočty. Protože by bylo naprosto nehospodárné pořizovat pro každý jednotlivý případ jiný 
generátor, dohodli se výrobci indukčních pecí na určitých kmitočtech: laboratorní pece 10 000 
Hz, střední pece 4000 Hz, velké pece 500 až 1000 Hz [3]. 

Stejně jako u normálních indukčních pecí je zdrojem elektrického proudu o vyšším 
kmitočtu nejčastěji generátor vyššího kmitočtu neboli alternátor, poháněný motorem na 
třífázový proud. V současnosti se již převážně používají statické tyristorové měniče. Aby 
generátor nedodával jalový výkon, musí být induktivní odpor závisící na cívce a vsázce 
vykompenzován odporem kapacitním. Protože se při tavení mění induktivita a měrný 
elektrický odpor vsázky závislostí vodivosti a permeability na teplotě, musí být kapacitní 
odpor vyrovnáván zapojením různého počtu kondenzátorů v kondenzátorové baterii. Hodnota 
připojené kapacity by měla být tak velká, aby se celý obvod choval jako ohmický odpor [3]. 

Výkon lze u středofrekvenčních pecí regulovat dvojím způsobem. U starších pecí 
s rotačním měničem pomocí změny proudu v budicím vinutí generátoru (alternátoru), čímž 
měníme výstupní napětí generátoru. U novějších tyristorových měničů pak změnou kmitočtu. 
Tyristorové měniče si nastavují optimální režim, takže mohou pracovat stále s plným 
výkonem [4].  

Nejdůležitější částí zařízení vakuových indukčních pecí je jejich žárovzdorná 
keramická vyzdívka. Na trvanlivosti kelímků vakuových indukčních pecí závisí jejich 
výrobnost a jakost vyráběného kovu. Ke zhotovení kelímků dusáním se nejvíce využívá 
čistých žárovzdorných keramických materiálů zhotovených z oxidu hořečnatého, hlinitého 
a zirkoničitého nebo jejich směsí. Jakost kelímků závisí do značné míry na zrnitosti použité 
směsi, která bude vždy obsahovat určitý poměr hrubých a jemných částic. Kelímek má mít 
uvnitř hladký, hutný povrch, aby se zmenšila možnost reakce s roztaveným kovem. Má mít 
dostatečně silnou nespečenou vrstvu pro náležitou tepelnou izolaci a vyrovnávání pohybu 
spečené oblasti kelímku. Musí být také náležitě mechanicky odolný proti nárazům 
a hmotnosti vsázky. 

Vakuové indukční pece jsou převážně sklopné a jsou dvojího druhu: se sklopným 
kelímkem a se sklopnou vakuovou komorou. Schéma provozní vakuové indukční pece 
s připojenými vakuovými čerpadly a s kokilovou komorou je uvedeno na obr. 5. 
K potřebnému vybavení vakuových indukčních pecí patří vakuové průchodky pro zavážení 
pece vsázkou, pro přidávání přísad, pro odebírání vzorků a měření teploty. K vybavení pece 
patří samozřejmě vakuová stanice s vývěvami, armatury pro vodní chlazení, elektrické 
vodiče, potrubí a hadice pro vakuování a chlazení a konečně soubor měřících přístrojů 
a spínacích a regulačních zařízení [3]. 
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Obr. 5: Schéma provozní vakuové indukční pece [3]. 1 - pneumatický výtah, 2 - vsázka, 
3 - komora pro vsázku, 4 - zařízení pro přidávání přísad, 5 - průchodka, 6 - tavící komora, 
7 - žlábek, 8 - čep, 9 - tavenina, 10 - vyjímání ingotů, 11 - vlnovec (pružná hadice), 
12 - průchodka, 13 - hydraulicky zdvihaná tyč s kokilou v licí poloze, 14 - kokila, 
15 - komora s kokilami, 16 - otočná deska, 17 - difúzní vývěva, 18 - vývěvy pro předvakuum.  

1.2   Modifikace vakuových indukčních pecí a způsobu odlévání  
Vakuové indukční pece mohou mít spoustu modifikací v závislosti na druhu vyráběné 

slitiny, technologii výroby, způsobu odlévání a dalších technologických a ekonomických 
aspektech. Je třeba si uvědomit, že výroba oceli, nebo spíše její přetavba ve vakuových 
indukčních pecích tvoří jen malou část ve světové produkci oceli a slitin. Většinou jsou 
vakuové indukční pece malých objemů v řádech kilogramů až desítek kilogramů a jsou 
používány zejména v laboratořích k výzkumu. Vysoká poptávka po kvalitní oceli otevírá 
v dnešní době cestu k vývoji poloprovozních až provozních zařízení, která si vydobývají své 
pevné místo v procesu sekundární metalurgie. Vývoj, stavba a následné zavádění technologie 
výroby je však velmi náročné z hlediska ekonomického a technologického. Pomalu se 
objevují firmy, které dokáží postavit až 30-ti tunové vakuové indukční pece s různými 
modifikacemi pro technologii výroby a odlévání. Většinou se ovšem jedná o agregáty, které 
fungují v poloprovozním módu, a je třeba „vychytat prvotní mouchy“. Jednou z firem 
s obrovským potenciálem je německá firma ALD, která se zajímá o veškeré odvětví vakuové 
metalurgie. Na této firmě lze demonstrativně ukázat, kolik modifikací může mít vakuové 
indukční tavení, respektive vakuové indukční pece. Společnost ALD a její předchůdce 
Leybold-Heraeus navrhl, vyrobil, a uvedl, do provozu 2000 VIM pecí po celém světě. Lze 
říci, že společnost ALD je na vrcholu ve vývoji a stavbě vakuových indukčních pecí. Je však 
otázkou, kolik z těchto zařízení dokáže plně fungovat v provozním režimu. 

ALD vakuové indukční tavící a odlévací pece mohou mít kapacitu v rozsahu od 1 kg 
do 30 tun, nebo i více, v závislosti na tom, zda se pec používá pro přesné lití, nebo výrobu 
ingotů, nebo výrobu elektrod pro další zpracování, zvláště pro elektrostruskové přetavování. 
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Široká optimalizace umožňuje vakuové indukční pece přizpůsobovat pro zvláštní požadavky 
[1]. Mezi konstrukční a technologické výhody aplikace vakuových indukčních pecí patří: 

 flexibilita vzhledem k rozdílnému množství vsázky, 

 rychlá změna programu pro různé typy ocelí a slitin, 

 nízké ztráty legujících prvků oxidací, 

 dosažení velmi přesného chemického složení, 

 přesná regulace teploty, 

 nízká úroveň znečištění životního prostředí prachem, 

 odstranění nežádoucích prvků s vysokou tenzí par (vysokým parciálním tlakem), 

 odstranění rozpuštěných plynů (vodíku, dusíku), 

 volba vakua, řízení atmosféry, normální, nebo reaktivní atmosféra, 

 volba různých čerpacích systémů, 

 vysoký stupeň provozní bezpečnosti a dobrá dopravní dostupnost, 

 široká škála standardních příslušenství, 

 vysoká spolehlivost a vysoká produktivita. 

Produktová řada je založena na komorovém (kesonovém) VIM (vacuum induction 
melting - vakuové indukční tavení), nebo na kompaktním VIM-VIDP. V závislosti na 
produkci a ekonomických požadavcích může být VIM pec rozšířena o různé součásti. 
V obrázkové příloze je doloženo několik schémat různých systému VIM [1].  

VIM 02-4000 Vacuum Induction Melting → Vakuové indukční tavení v rozsahu objemu 
0,2 – 4000 litrů 

VIM-VIDP Vacuum Induction Melting – Vacuum Induction Degassing and Pouring  
Funaaces → Vakuové indukční tavení – Vakuové indukční odplyňovací 
a odlévací pece 

VIM-MT with Mold Treatment → s kokilovou sestavou 

VIM-VCC with Vertical Continuous Casting → s vertikálním kontinuálním litím 

VIM-HCC with Horizontal Continuous Casting → s horizontálním kontinuálním litím 

VIM-DS with Directional Solidification → s řízeným tuhnutím 

VIM-FC with Flakes Casting → s vločkovým litím 

VIM-HMC with separate Horizontal or alternatively Vertical Mold 
Chamber → s oddělenou horizontální, nebo vertikální licí komorou 

VIM-P with Over-Pressure Operation → s přetlakem 

VIDIST with Vacuum Induction Distillation → s vakuovou indukční destilací 

VID Vacuum Induction Degassing → vakuové indukční odplynění 
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1.3   Využití vakuových indukčních pecí a jejich modifikací 
Ve VIM pecích se mohou vyrábět speciální oceli např. žáropevné, transformátorové 

apod. Při tavení a odlévání žáropevných ocelí a slitin se tvoří oxidické blány (tzv. kůže), které 
jsou často příčinou zmetkovitosti ingotů a odlitků následkem znečištění makrostruktury, 
nízkých žáropevných vlastností a křehkého porušení slitin a ocelí při lití a kování. Oxidické 
blány se zpravidla vytvářejí po hranicích zrn a tím se snižují hodnoty plasticity kovu. 
Tavením žáropevných ocelí a slitin ve vakuu se vlivem uhlíkové reakce a zvýšené teploty 
podaří rozrušit vznikající oxidické blány, takže lze získat homogenní kov bez oxidických 
blán. Tímto metalurgickým procesem se dosáhne následkem snížení obsahu kyslíku zvýšení 
mechanických hodnot žáropevných ocelí a slitin. Kromě toho vakuové tavení oceli má ve 
srovnání s ostatními rafinačními pochody velmi příznivé podmínky k vypařování stopových 
prvků jak ukazuje tab. 1 [3]. 

Tab. 1: Obsah stopových prvků ve vysokopevnostní oceli vyrobené různými metalurgickými 
procesy (v ppm) [3]. 

Stopové 
prvky 

Tavení na 
vzduchu 

Elektrostruskové 
přetavování 

Vakuové 
obloukové 

přetavování 

Vakuové 
indukční 

přetavování 
Arsen 35 17 17 16 
Cín 40 28 28 15 
Antimon 150 130 90 15 
Olovo 3 3 3 2 
Měď 1200 1200 1200 800 
Bismut 3 3 2 1,7 

Vakuovým tavením transformátorové oceli v indukční peci lze u této oceli dosáhnout 
velmi nízkého obsahu kyslíku (10 až 30 ppm) a nízkého obsahu uhlíku, což vede 
k podstatnému zlepšení tvářitelnosti a elektrotechnických vlastností u těchto ocelí. Jedině ve 
vakuu je možno tavit ocel se zvýšeným obsahem křemíku (až do 6 hm%), aniž se podstatně 
sníží tvářitelnost, jako je tomu při tavení oceli na vzduchu. Snížení obsahu kyslíku 
dosahované při vakuovém indukčním tavení transformátorové oceli vede dále ke snížení 
hysterezních ztrát [3]. 

Hlavním cílem správného metalurgického zpracování ložiskové oceli je dosažení 
nízkého obsahu nekovových vměstků, tj. vysoké čistoty, protože trvanlivost ložisek závisí na 
obsahu nekovových vměstků ve vytavené oceli. Vydrolováním nekovových vměstků 
v drážkách ložisek se vytvářejí nebezpečné úseky koncentrace zvýšeného napětí, které vede 
až k překročení pevnosti a meze kluzu a dojde k poškození ložiska. Tavením oceli ve 
vakuových indukčních pecích se dosahuje hodnot pevnosti 890 – 950 MPa, kdežto u 
ložiskové oceli vyrobené v elektrické obloukové peci jsou tyto hodnoty 650 až 700 MPa, což 
se velmi příznivě projevuje na trvanlivosti ložisek. Zlepšením mechanických vlastností 
ložiskové oceli lze především vysvětlit zvýšením stupně její čistoty [3]. 
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2.   RAFINACE A ODLÉVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY 
V PODMÍNKÁCH VAKUOVÉ INDUKČNÍ PECE 

Rafinace oceli tavením ve vakuu lze považovat za druh mimopecní rafinace oceli, 
protože jde většinou o rafinaci materiálu, který byl předtím vyroben v obvyklé ocelářské 
výrobní jednotce. Tavením ve vakuových indukčních pecích je možno vyrobit kov s poměrně 
velmi přesným složením. Roztavený kov je možno odlít ve vakuu do kokily. Lze vyrobit 
nejrůznější typy slitin a spolehlivě tavit a odlévat slitiny a kovy, které se v normálních 
podmínkách snadno oxidují, váží dusík, vodík a pod. Snížením obsahů plynů a nečistot se 
celkově zlepšuje jakost materiálu. Tavenina v peci je promíchávána indukovanými proudy, 
což napomáhá k brzkému dosažení rovnovážných podmínek a homogenity tavby.  

Nevýhodou vakuových indukčních pecí jsou reakce taveného kovu s materiálem 
kelímku, které mohou při nízkém tlaku probíhat rychleji než při atmosférickém tlaku. 
Vakuové přetavování je dosti nákladné. Proto je nutno používat velmi čisté výchozí suroviny, 
aby odstraňování nečistot, zejména plynů, netrvalo příliš dlouho a nespotřebovalo se mnoho 
energie. Pro odstraňování plynů z oceli je velmi důležitý var, který nastává při tavení vsázky. 
Toto údobí je nutno pečlivě sledovat a řídit. Var je způsoben bublinkami oxidu uhelnatého, 
které vznikají v místě styku taveniny s kelímkem, unikají k povrchu taveniny a při tom do 
nich difundují plyny rozpuštěné v oceli. Je-li var příliš prudký, je třeba zmenšit vakuum, aby 
se kov nerozstřikoval. Při snížení tlaku lze s výhodou využít dezoxidační schopnosti uhlíku 
a dosáhnout velmi dobré dezoxidace, aniž se lázeň znečistí tuhými zplodinami dezoxidace.  

Po natavení vsázky a skončení varu je možno přidávat např. nikl, kobalt nebo 
molybden. Velmi reaktivní kovy jako hliník, titan nebo zirkonium, nebo kovy s vysokým 
tlakem par jako mangan se přidávají až ke konci tavby, neboť to by mohlo mít nepříznivý vliv 
na mechanické vlastnosti vyrobené oceli. Licí teplota má být co nejnižší, pokud to dovolí 
ohled na jakost povrchu ingotu. Kokily se zpravidla předehřívají, aby se z nich odstranily 
adsorbované plyny a vlhkost, které by se při lití uvolňovaly a působily by pórovitost a špatný 
povrch ingotů [3]. 

2.1   Vakuová rafinace 
Příznivé účinky vakua na roztavenou ocel jsou dány tím, že sníženým tlakem lze 

ovlivnit průběh heterogenních reakcí v tavenině. Rozlišuje se vakuové odplynění (snížení 
obsahu vodíku a dusíku) a vakuová uhlíková dezoxidace oceli (snížení obsahu kyslíku). Mez 
dosažitelného snížení obsahu plynů v tavenině železo-uhlík při daném tlaku určují rovnovážné 
konstanty uvedené ve vztazích [3]: 

2][ HHrH pKw   (2) 

2][ NNrN pKw   (3) 
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kde  rOrNrH www ][][][ ;;  jsou rovnovážné hmotnostní podíly (koncentrace) vodíku, dusíku 
  a kyslíku  (hm %), 

 ][Cw  hmotnostní podíl (koncentrace) uhlíku (hm %), 

 KH, KN, KC,O - rovnovážné konstanty, 

 pH2, pN2, pCO - parciální tlaky vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého (Pa), 

 fC, fO - součinitele aktivity. 

Rovnice (2), (3), a (4) vyjadřují rovnovážný stav mezi kovovou a plynnou fází. 
Vytvořením podtlaku (vakua) nad kovovou taveninou vzniká nerovnovážný stav a nadbytečné 
množství plynů v kovové tavenině přejde do plynné fáze. Přitom se obsah plynů sníží na 
hodnoty odpovídající novému rovnovážnému stavu vyvolaného podtlakem. Kinetika 
odplyňovacích reakcí je ovlivněna metodou vakuování. Obecně lze způsoby vakuování 
z hlediska kinetiky odplynění začlenit do těchto tří skupin [3]: 

 odplynění oceli v proudu, 

 odplynění oceli v pánvi, 

 odplynění oceli ve vakuových komorách. 

Vlastní odplyňovací pochod představují dvě stádia, a to: 

 Vznik plynných bublin v tavenině, jejich růst a vylučování z objemu taveniny. Při 
odplyňování licího proudu vzniká roztržení proudu oceli na samotné kapky a při 
odplyňování v pánvi nebo vakuové komoře (při působení sníženého tlaku na 
hladinu kovu) nastává účinkem sníženého tlaku „var“ lázně. V tomto stádiu 
odplyňovacího pochodu má rozhodující význam uhlíková reakce. 

 Odplyňování kovu difúzí plynů k povrchu taveniny a jejich přechod do vnější 
atmosféry. Při odplyňování licího proudu jde o difúzi k povrchu jednotlivých 
kapek rozpadlého licího proudu, při působení sníženého tlaku na hladinu lázně jde 
o difúzi plynu k povrchu této hladiny. Pro druhé stádium je typické při vytvoření 
nerovnovážného stavu odplynění vodíku nebo dusíku podle vztahu (2) a (3). 

Rychlost snižování obsahu vodíku a dusíku je určena difúzními zákony. Obecně je 
rychlost odstraňování vodíku z taveniny vyjádřena vztahem: 

t
V
SD

ww
ww H

rHH

rHH 




][][

][][

0

ln   (5) 

kde ][Hw   je  hmotnostní podíl (koncentrace) vodíku v lázni dosažený v čase t 

   (hmotnostní % nebo cm3/100g),  

 rHw ][  - rovnovážný podíl vodíku (hmotnostní % nebo cm3/100g), 

 
0][Hw  - výchozí podíl vodíku (hmotnostní % nebo cm3/100g), 

 DH - součinitel difúze vodíku v tavenině (3,5 . 10-3 cm2 . s-1),  
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   - tloušťka difúzní vrstvy (cm), 

 S - styčná plocha mezi plynnou fází a taveninou (cm2), 

 V - objem taveniny (cm3), 

 T - doba vakuování (min). 

Obsah vodíku v oceli bude úměrný druhé odmocnině jeho parciálního tlaku (pH2) nad 
taveninou a lze tedy snížením tlaku v prostoru nad taveninou dosáhnout snížení jeho obsahu 
v oceli viz. obr. 6. Dále bude odplynění záviset na součiniteli difúze vodíku, na poměru S/V 
a době vakuování. Obdobné vztahy budou platit pro dusík s tím, že snížení jeho obsahu 
vakuováním může nastat dále jen při rozkladu nitridů železa a legovacích prvků. Tento 
rozklad však vyžaduje nějaký čas a poměrně nízký tlak. Protože při provozním vakuovém 
zpracování roztavené oceli je k dispozice jen omezená doba pro působení sníženého tlaku, 
nelze očekávat podstatné snížení obsahu dusíku. Rovněž difúzní pochod bude u dusíku ve 
srovnání s vodíkem výrazně omezovat odstranění dusíku z lázně. Příčinou je podstatné nižší 
součinitel difúze dusíku, který ve srovnání s vodíkem je o dva řády nižší (6,0 . 10-5 cm2 . s-1), 
nelze proto počítat s přiblížením k rovnováze a k výraznějšímu snížení obsahu dusíku [3]. 

 
Obr. 6: Vliv tlaku na obsah vodíku v oceli. A – teoretická křivka podle Sievertse, 

B průměrná křivka. 

Vliv sníženého tlaku na průběh uhlíkové reakce podle vztahu (4) znázorňuje obr. 7. 
v diagramu je uvedena změna obsahu uhlíku a kyslíku odpovídající stechiometrickému 
poměru obou prvků při oduhličování. 
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Obr. 7: Vliv sníženého tlaku na průběh uhlíkové reakce. 

Snížením tlaku se současně snižuje obsah uhlíku i kyslíku v lázni. Uhlík je za sníženého tlaku 
ideálním dezoxidačním prostředkem. Zplodinou jeho reakce s kyslíkem je plyn, který 
nevytváří v lázni škodlivé vměstky a jeho dezoxidační účinnost je velmi vysoká viz. obr. 8. 

 
Obr. 8: Vliv některých prvků na aktivitu kyslíku v oceli. 

Z diagramu vidíme, že aktivita kyslíku při obsahu uhlíku 0,15 hm % a tlaku 1,013 kPa je 
stejná jako při témž obsahu hliníku. Při tlaku nižším než 101,3 Pa má vyšší dezoxidační 
účinnost než uhlík jen hořčík a vápník. Účinnost dezoxidace lázně uhlíkem je v reálných 
podmínkách omezena jednak ferostatickým tlakem a mezifázovým napětím vznikajících 
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plynných bublin, jednak zpětným přechodem kyslíku do lázně z vyzdívky a strusky. Při 
vakuování ocelové taveniny budou vznikat bubliny oxidu uhelnatého v lázni v tom případě, že 
tlak ve vznikajících bublinách bude splňovat podmínku: 

r
hhpp KKSSVCO

 2
    (6) 

kde pV  je tlak ve vakuové komoře (Pa), 

 K a  S  - hustota strusky a kovu (kg cm-3), 

 hS a hK - výška sloupce strusky a kovu nad místem vzniku bublin (cm), 

 σ - povrchové napětí oceli (N m-1), 

 r - poloměr vznikající bubliny (cm). 

Kinetiku rafinačních pochodů při vakuování si lze představit tak, že plyny rozpuštěné 
v roztaveném kovu difundují buď do okolní atmosféry, nebo do bublin oxidu uhelnatého, 
s nímž přecházejí do okolní atmosféry. Při rafinaci roztavené oceli argonem budou plyny 
přecházet do bubliny argonu. Míchací účinek vyvolaný uhlíkovou reakcí, vznikem bublin 
oxidu uhelnatého nebo bublinami argonu bude dále přispívat k odstranění nekovových 
vměstků v tavenině [3]. 

Bubliny oxidu uhelnatého mohou vznikat v takové hloubce, kdy ferostatický tlak bude 
nižší než 0,1 MPa, protože parciální tlak oxidu uhelnatého v uklidněné oceli nemůže překročit 
tuto hodnotu. Zanedbáme-li v rovnici (6) hodnotu vakua a ferostatického tlaku strusky, lze 
určit hloubku roztaveného kovu hK, pro niž bude vakuování ještě efektivní. 

cm 130
00076,0

1,0


K

CO
K

ph


 (7) 

Během vakuování se efektivní hloubka vakuované lázně bude dále snižovat podle 
stupně dezoxidace oceli, jak bude klesat hodnota parciálního tlaku oxidu uhelnatého. 
Probublávání oceli argonem při současném vakuování oceli bude tedy žádoucí v těch 
případech, kdy celková hloubka lázně oceli bude větší než celková hloubka lázně, v niž 
nastává vakuový var. Avšak i při menších hloubkách se bude při současném probublávání 
vakuované oceli zvyšovat stupeň odplynění a odstraňovat větší množství nekovových 
vměstků [3]. 

Vlivem sníženého tlaku se však současně poruší rovnováha mezi dezoxidačním 
prvkem obsaženým v tavenině, jeho oxidem a rozpuštěným kyslíkem. Výsledkem je rozklad 
oxidických vměstků v lázni, jako například u vměstků na bázi oxidu křemičitého. 

][2][)( 2 OSiSiO   (8) 

Přitom rychlost rozkladu bude určena rychlostí difúze kyslíku z povrchové vrstvy 
oxidických vměstků. Protože většina vakuových pochodů se uskutečňuje při styku taveniny se 
žárovzdorným materiálem, může přechod kyslíku z vyzdívky do lázně probíhat obdobně, jako 
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je tomu při rozkladu oxidických vměstků. Takže eventuální rozklad vyzdívky je jedna 
z dalších omezujících podmínek, které při mimopecním vakuování určují možnost dosažení 
minimálního obsahu kyslíku v oceli [3]. 

Při zpracování oceli ve vakuu probíhají tyto reakce: 

COOC  ][][   (9) 

Rovnovážná konstanta uhlíkové reakce je 

OOCC

CO

fwfw

p
K g




][][

)(  

a přepočtem vyjádříme její logaritmické hodnoty 

][][][ 19,0loglogloglog
)( COCCO wwwpK

g
  

V závislosti na obsahu uhlíku v lázni a sníženém tlaku nad taveninou lze vypočítat obsah 
kyslíku v oceli. Pro další reakce lze vypočítat rovnovážné tlaky 

)(32 3][2][3)( gCOAlCOAl   (10) 

jejíž rovnovážná konstanta je 
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Z této rovnice lze vypočítat rovnovážný tlak 
)( gCOp  který je pro běžné konstrukční oceli 

3 330 Pa. 

)(2 2][][2)( gCOSiCSiO   (11) 
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Rovnovážný tlak průběhu této reakce u týchž ocelí je asi 29,4 104 Pa. Obě reakce mají 
tedy při zpracování oceli ve vakuu při hodnotě 133 Pa dobré podmínky, aby probíhaly 
v žádaném směru. 

Jejich působení může obsáhnout různé formy přítomného kyslíku v oceli. Ať již forma 
kyslíku rozpuštěného v kovové tavenině, který vyjadřuje rovnice (9), nebo v oxidických 
vměstcích, které mohou být přítomné v oceli buď ve formě emulze (kapalný stav), nebo 
suspenze (tuhý stav). Tyto reakce představují rovnice (10) a (11). praxe však ukazuje že 
úbytek uhlíku není takový, jak by odpovídalo snížení obsahu kyslíku v oceli a že při odlévání 
ingotů o velké hmotnosti do vakua (vakuování v proudu) lze zjistit značný výskyt strusky 
během lití. Dlouhodobým sledováním se zjistilo, že reakce probíhající při vakuové dezoxidaci 
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(9, 10, 11) nejsou jediným činitelem ve snížení obsahu kyslíku v oceli, ale že působí jako 
míchací účinek pro uplatnění koagulace a koalescence nekovových vměstků a jejich přechodu 
do strusky, což představuje hlavní zdroj ve snižování obsahu kyslíku při dezoxidaci oceli ve 
vakuu [3].  

2.2   Možnosti rafinace ocelové taveniny v podmínkách vakuových 
indukčních pecí 

Velkou výhodou vakuových indukčních pecí a jejich různých modifikací je nezávislost  
technologických operací. VIM pece dokáží provádět většinu metalurgických úkonů, jako je 
odfosfoření, oduhličení, dezoxidace, odsíření, oddusičení a odvodičení. Záleží na parametrech 
pece a jejím technickém vybavení. Technologickými operacemi jsou: 

 Nezávislá regulace teploty nám zlepšuje podmínky pro metalurgické operace. 
Příhřev lze provádět takřka kdykoli nezávisle na jiných podmínkách jako je 
vakuum, přetlak atd. Po příhřevu taveniny (~1620 °C) máme lepší podmínky pro 
hluboké odsíření, oduhličení a oddusičení za hlubokého podtlaku. Regulace teploty 
není tak závislá na teple z exotermických reakcí jako u jiných agregátů. 

 Elektrodynamický pohyb lázně (míchání lázně), který je výsledkem vzájemného 
elektrického působení proudu induktoru a proudu v lázni nám vyrovnává 
chemickou a teplotní heterogenitu. Intenzitu tohoto pohybu lze regulovat příkonem 
na induktoru. Kombinací s dmýcháním argonu přes porézní tvárnici ve dně 
indukční pece je dosaženo maximálního efektu míchání lázně, což podporuje 
většinu chemických reakcí. 

 Vakuovým zpracováním ocelové taveniny je možno dosáhnout níže uvedených 
metalurgických efektů [6]: 

o oduhličení na žádanou mez; při výrobě AK ocelí, elektrotechnických ocelí a 
hlubokotažných ocelí lze spolehlivě oduhličit pod 0,01 hm % C, 

o ocelovou taveninu lze s výhodou dezoxidovat uhlíkem využitím uhlíkové 
reakce, při této proceduře nezůstávají v oceli nekovové vměstky, 

o odsíření na hodnotu pod 30 ppm při výchozím obsahu síry do 150 ppm dle 
požadavků na obsah síry (spolupůsobení vhodné strusky a dezoxidačních 
prostředků), 

o odsíření na hodnotu pod 50 ppm při výchozím obsahu síry od 150 do 250 ppm 
dle požadavků na obsah síry (spolupůsobení vhodné strusky a dezoxidačních 
prostředků), 

o odsíření na hodnotu pod 80 ppm při výchozím obsahu síry od 250 do 300 ppm 
dle požadavků na obsah síry (spolupůsobení vhodné strusky a dezoxidačních 
prostředků), 

o dosažení požadovaného stupně odplynění – odvodičení pod 1,5 ppm při 
výchozím obsahu až 12 ppm; oddusičení pod 50 ppm při výchozím obsahu 
dusíku do 120 ppm a pod 30 ppm následně po periodě hlubokého odsíření, 
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o dezoxidace na úroveň 30 ppm celkového obsahu kyslíku při výchozím obsahu 
až 1000 ppm, odplyňovat lze i silně uklidněné taveniny, 

o možnost vysoké teplotní a chemické homogenizace ocelové taveniny, 

o možnost dostatečně přesného nalegování včetně mikrolegujících přísad 
s vysokým stupněm využití legur. 

 Vyplnění vnitřního prostoru kesonu inertním plynem (argon) se vytvářejí ideální 
inertní podmínky pro průběh řady metalurgických reakcí (zcela se vyloučí vliv 
okolní atmosféry na jejich průběh). Argonové atmosféry je vhodné využít i při 
prostém přetavování vsázky, eliminuje se tím její propal. 

 Pokud je keson vakuové indukční pece navržen tak, že je možno pracovat 
v přetlaku plynu, můžeme tavit, rafinovat a odlévat taveninu například v přetlaku 
dusíku. Spolu s promícháváním taveniny dusíkem přes porézní tvárnici ve dně 
indukční pece můžeme ocel nadusičit. Obecně je dusík v oceli považován za 
škodlivý, avšak v některých případech je možno dusík použít jako leguru, 
respektive náhradu drahého niklu. 

Je třeba si uvědomit, že vakuová indukční pec, respektive vakuová přetlaková 
indukční pec dokáže provádět většinu metalurgických operací. Vzhledem k ekonomické 
náročnosti provozu VIM pecí je třeba důkladně vybírat vsázkové suroviny tak, aby počet 
metalurgických operací byl minimální a šlo hlavně o operace, které jsou v podmínkách VIM 
pecí vysoce efektivní. 

2.3   Typické příklady publikované literatury 
Vývoj technologie výroby, rafinace a odlévání oceli v podmínkách VIM pecí je 

v dnešní době stále v ranném stádiu. Zařízení o větší tonáži s propracovanou technologií 
a kontinuální výrobou je velmi málo. Vývoj technologií je prováděn na malotonážních 
laboratorních zařízeních a je univerzitami a společtnostmi velmi chráněn jako technologické 
know how. Většina publikovaných článků odborné světové literatury je zaměřena na konečné 
chemické složení vzorků, vlivy jednotlivých prvků, mikročistotu a mechanické vlastnosti 
vyrobené oceli bez přesnější charakterizace technologie výroby a provedení metalurgických 
operací v podmínkách VIM pecí. 

Článek [7] se zabývá analýzou a výzkumem nekovových vměstků oceli 100Cr6 (DIN 
17230/80). Tato ocel patří do skupiny tvrzených ocelí, která se používá na výrobu valivých 
součástek strojů, respektive je nejvíc používána jako ložisková ocel. Experimentální tavení 
probíhalo na otevřené i vakuové indukční peci. Ocelový šrot o předem daném složení byl 
nejprve přetaven v atmosférické indukční peci. Byly odlity vzorky. Následovalo tváření oceli, 
tepelné zpracování a metalografický rozbor. Jako vsázka do vakuové indukční pece byla 
použita ocel již přetavená v atmosférické indukční peci, následovalo odlití oceli a její další 
zpracování jako v prvotním kroku. 

Analýzou nekovových vměstků optickým mikroskopem byla zjištěna přítomnost 
oxidů, oxido-sulfidů, hlinitanů a sulfidů. Tavba z vakuové indukční pece ukázala přítomnost 
„čistých“ sulfidů, které mají větší plasticitu oproti oxido-sulfidickým vměstkům 
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z atmosférické tavby. Závěrem bylo konstatováno, že vakuové tavby měly nižší obsah síry a 
tedy nižší výskyt sulfidických vměstků. U vakuových taveb byl taktéž shledán nižší obsah 
oxidických vměstků. Pozorovatelné vměstky byly u vakuových taveb menší a netvořily tak 
velké shluky oproti tavbám atmosférickým. Celkově byl u vakuových taveb snížen obsah síry, 
fosforu a mědi. Vzhledem k menší vměstkovitosti měly vzorky oceli 100Cr6 vyrobené na VIP 
celkově lepší mechanické vlastnosti 

Článek [8] se zabývá vlivem uhlíku a fosforu na solidifikační mikrostrukturu 
Cr-Ni-Mn-N austenitické oceli. Jedná se o ocel Nitronic 50, což je dusíkem legovaná Cr-Ni-
Mn austenitická nerezavějící ocel s vysokou pevností a dobrou korozní odolností. Tato slitina 
je též známa jako 22-13-5. Pro svou dobrou plasticitu, svařitelnost a odolnost vůči vodíku je 
tato slitina používána jako konstrukční materiál v energetickém chemickém a leteckém 
průmyslu. Její vlastnosti jsou velmi ovlivňovány mikrostrukturou vzniklou během 
solodifikačního procesu při odlévání, následném tepelném zpracování, nebo při svařování. 
Důležitý efekt na mechanické vlastnosti má formát dendritické mikrostruktury. Vlastnosti 
oceli nitronic 50 mohou být značně zlepšeny kontrolovaným snížením obsahu C a P. Cílem 
tohoto článku je analýza optimálních obsahů uhlíku a fosforu a jejich rozložení v matrici v σ-
feritu. 

Experimentální část byla zaměřena na sérii vzorků oceli 22-13-5 obsahující různé 
koncentrace uhlíku a fosforu s jejich efektem na dendritickou strukturu, vlivem na 
solidifikační zóny a jejich obsahem ve feritu. Vzorky byly taveny ve vakuové indukční peci. 
Tavenina byla prodmychávána argonem a rafinována blíže nespecifickým způsobem. Poté 
byla  tavenina odlita do měděné chlazené kokily. Po provedení všech analýz byly 
konstatovány tyto dílčí závěry: 

 U slitiny s nižším obsahem uhlíku a fosforu proběhla feriticko-austenitická 
solidifikace. U slitin s vyšším obsahem C a P byla pozorována mikrostruktura 
austeniticko-feritická. 

 U vzorků se sníženou koncentrací C nebo P jsou jasně odlišitelné primární, 
sekundární a terciální dendritické větve, jak ukazuje obr. 9 a obr. 10. Rozpětí 
mezi primárními větvemi je větší. U vzorků s vyšším obsahem C nebo P tvořily 
sekundární dendrity síťovou mikrostrukturu. 

 Byl pozorován nižší obsah σ-feritu v konečné zóně tuhnutí oproti počáteční zóně 
tuhnutí. Byl tedy vytvořen gradient obsahu σ-feritu klesající od povrchu ku středu 
ingotu [8].  

 
Obr. 9: Efekt C na mikrostrukturu, (a) 0,19 % C, (b) 0,04 % C, (c) 0,019 % C. 
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Obr. 10: Efekt P na mikrostrukturu, (a) 0,30 % P, (b) 0,028 % P, (c) 0,003 % P. 

Autoři článku [9] se zabývali vývojem vměstků po přidání hliníku a titanu do 
roztavené oceli při teplotě 1873 K. Hlavním cílem této práce bylo objasnit přechodové fáze 
při formování vměstků, respektive chemické složení a morfologii vměstků po dezoxidaci 
ocelové taveniny hliníkem a titanem. Tento výzkum vycházel z experimentů zahrnujících 
dezoxidaci s odběrem vzorků uvnitř vakuové indukční pece za podmínek konstantní 
koncentrace kyslíku během tavení a odběru vzorků. U každého vzorku byla provedena 
analýza vměstků (velikost, morfologie a chemické složení). Všechny experimenty byly 
prováděny na základě termodynamické podmínky, že Al2O3 byl jediným stabilním vměstkem. 

Experimentální zařízení je schématicky znázorněno na obr. 11. Příprava taveniny, 
dezoxidace, odebírání vzorků a odlévání probíhalo v 15 kW vakuové indukční peci. Komora 
pece je napojen olejovou a mechanickou vývěvu, které dokáží evakuovat komoru na cca 1 Pa. 
Přes vrchní průzor komory byla v průběhu celého experimentu pyrometrem měřena teplota 
taveniny. Výkon indukční cívky byl nastavován ručně dle stanovené experimentální teploty. 
V peci bylo nainstalováno zařízení pro odběr vzorků, znázorněno na obr. 11, které 
umožňovalo odběr několika vzorků, aniž by došlo ke kontaminaci okolní atmosférou. Jako 
kovonosná vsázka byly použity ocelové třísky, jako dezoxidovadla bylo použito čistého 
hliníku (99,999 %) a/nebo titanových granulí (99,9 %). Pro zvýšení obsahu kyslíku v tavenině 
bylo přidáno Fe2O3 (>99,9 %).  

 
Obr. 11: Experimentální vakuová indukční pec a zařízení pro odběr vzorků. 
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Po nasazení ocelových třísek a nakysličovadla byla komora uzavřena a kompletně 
evakuována na hodnotu cca 1 Pa a napuštěna čistým argonem. Po vyrovnání tlaku Ar 
v komoře s vnějším atmosférickým tlakem bylo spuštěno tavení vsázky uvnitř vysoce čistého 
MgO kelímku. Po 1,5 hodině byla vsázka kompletně roztavena a následně ponechána po dobu 
20 minut pro ustálení teploty. Následně proběhla dezoxidace Al a/nebo Ti. V případě 
přídavku Al se jednalo o hliníkový drát navinutý na tlustý ocelový drát, který byl přidán do 
taveniny. V případě Ti se jednalo o titanové granule zabalené do ocelové fólie. Po přidání 
dezoxidovadel byl pomocí vzorkovacího zařízení odebrán první vzorek. Dodatečný kyslík a 
dusík obsažený v dezoxidačních přísadách (Al 2,5-4,9 g, 6 ppm O, 5 ppm N) (Ti 1,8-7,8 g, 
108 ppm O, 19 ppm N) je zanedbatelný v porovnání s počátečním obsahem kyslíku a dusíku 
v tavenině. Také objem ocelové fólie (okolo 6 g) a drátu (2 g) je zanedbatelný v porovnání 
s počátečním objemem taveniny (~ 3 kg), a proto jakékoli vměstky v těchto přidaných 
materiálech jsou zanedbatelné. Po odebrání všech vzorků byla ocelová tavenina odlita do 
malé ocelové kokily a pec byla vypnuta [9]. 

Experimentální zkoušky byly prováděny na základě předem daných cílů. 

 Dexoxidace Al a Ti za účelem stanovení morfologie vměstků a kinetiky 
dezoxidace. 

 Po dezoxidaci Al následovala dezoxidace Ti za účelem posouzení vlivu Ti na 
vměstky Al2O3. 

 Současné přidání Al a Ti. 

 Byla provedena simulace lokálního zvýšení obsahu Ti v pánvi tak, že po 
dezoxidaci Al bylo přidáno zvýšené množství Ti. 

 V posledním experimentu byl zvýšen počáteční obsah kyslíku na 1000 ppm pro 
sledování vlivu obsahu kyslíku na chemické složení a morfologii vměstků. 

Výsledky prezentované autory ukazují, že dezoxidace hliníkem bude dokončena 
zhruba po 2 minutách po přidání Al, jak ukazuje vytvoření částic Al2O3, které jsou většinou 
kulovitého tvaru. Při přidání Al a Ti se nejprve vytvořily částice Al2O3, poté se na těchto 
stávajících částicích začaly tvořit oxidy titanu. Konečná kompozice vměstků byla blízká 
Al2O3 s obsahem až 20 hm % Ti v závislosti na obsahu Ti. I když všechny dezoxidace s Al a 
Ti vedly k vytvoření stabilních oblastí Al2O3, tvořily se i oxidy Ti, protože místní obsah Al 
klesl v důsledku růstu částic Al2O3, což vedlo ke skladbě části Al2TiO5, nebo k vytvoření 
stabilních oblastí TiOx. Titanové oxidy byly zpětně sníženy hliníkem, avšak toto vedlo ke 
změně morfologie částic ze sférických na polygonální. Změny v morfologii vměstkových 
částic vyplývající z přechodných reakcí by mohly zvýšit tendenci seskupování vměstků, což 
by mohlo následně způsobit častější ucpání výlevek v mezipánvi [9]. 

Mezi technologie zaměřené na produkci oceli určenou pro produkty s vysokou 
přidanou hodnotou patří mimo technologie VIM také elektrostruskové přetavování (ESR). 
V práci [10] se autoři zabývali porovnáním technologie VIM a ESR ve smyslu sledování 
jejich vlivu na relativní míru anizotropie vyrobených ingotů. Zabývali se hlavně přítomností 
vad, do kterých můžeme zahrnout vměstky, hranice zrn jako koncentrátory napětí, segregace a 
mikropórovitost. Laboratorně pomocí vakuové indukční pece byly vyrobeny 2 ocelové ingoty. 
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První ingot byl odléván klasickým způsobem do kokily, druhý byl přetaven pomocí 
elektrostruskového přetavování. Z obou ingotů byly odebrány vzorky, zhruba v polovině 
jejich výšky, a podrobeny analýzám . Pomocí ultrazvukové charakteristiky byla zkoumána 
krystalografická textura a přítomnost vad. Zjednodušené výsledky této práce shrnuje tab. 2. 

Tab. 2: Zhodnocení strukturních informací ESR a VIM ingotů. 

 ESR 

Elektrostruskové přetavování 

VIM 

Vakuové indukční tavení 

Tvar zrn Menší zrno než u VIM (zhruba o 30 %) Větší zrno než u ESR 

Hranice zrn V odpovídajících směrech stejné u obou materiálů 

Mikrostruktura Zrna protáhlé v jednom směru (v radiálním směru) 

Segregace Makrosegregace byla v odpovídajících směrech stejná u obou ingotů. 
Mikrosegregaci nebylo možné určit. 

Hustota Vyšší hustota zapříčiněná menší 
mikropórovitostí 

Nižší hustota, větší 
mikropórovitost 

Vměstky Méně vměstků, izotropní (stejných 
vlastností) 

Více vměstků, anizotropní 

Výše uvedené příklady publikované literatury z oblasti vakuových indukčních pecí 
mohou v dalších fázích výzkumu posloužit jako inspirativní zdroj informací. Ve většině 
literatury není popsána technologie rafinace taveniny v podmínkách VIM. Společnosti 
a výzkumné ústavy si velmi cení svých vyvíjených technologií. Z těchto důvodů se většina  
autorů pouze zmiňuje, že ocel byla vyráběná na zařízení VIM, dále se zabývají jen rozborem  
a analýzou vyrobené oceli. Tento fakt ukazuje kolik druhů a značek ocelí je možné vyrábět, 
ukazuje tedy na obrovský potenciál VIM zařízení. 
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3   VAKUOVÁ A PŘETLAKOVÁ INDUKČNÍ TAVÍCÍ PEC 
SPOLEČNOSTI MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ 
VÝZKUM s.r.o. 

Projekt vakuové a přetlakové indukční tavící pece byl realizován roku 2004 ve 
společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Pro výzkumné účely byla shledána 
jako nejvhodnější indukční tavící pec v kesonu. Od začátku projektu byl kladen důraz nato, 
aby keson pece umožňoval realizovat celý metalurgický proces ve vakuu i v přetlaku dusíku. 

3.1   Koncepce vakuové a přetlakové indukční tavící pece 
Realizované zařízení vychází z obecných návrhů vakuových indukčních pecí. 

Dovoluje tavení ve vakuu a přetlaku 4 bar dusíku. Právě přetlak u kesonu o průměru 3000 
mm dělá zařízení značně technicky náročné. Lití tekutého kovu je také v přetlaku nebo ve 
vakuu do připravené kokilové sestavy, která je v kesonu [11]. 

Zařízení se skládá z následujících technologických celků: 

 Keson pece průměru 3000 mm s oddělitelným víkem pro práci ve vakuu 
a přetlaku. Uvnitř kesonu je indukční tavící pec tonáže 1700 kg. Z důvodu 
indukčních proudů je vnitřní keson nerezový. Plášť kesonu je dvojitý chlazený 
vedou pro zajištění dobrého odvodu tepla. Keson je navržen a zkonstruován na 
pracovní přetlak 4 bar (400 000 Pa) dusíku, a nebo pracovní vakuum 0,5 mbar 
(50 Pa). Do vnitřního prostoru kesonu ústí řada energetických, signalizačních 
a chladících kabelů pro provoz a sledování vlastní indukční pece. Průchodky 
těchto kabelů se tak stávají velmi důležitými články celého zařízení a je třeba jim 
věnovat značnou pozornost. Pro vakuování a tlakování kesonu slouží spojovací 
potrubí, pro přívod energií a signálů jsou vybudovány dva kolektory. Ve spodní 
části kesonu je nástavec pro kokilové sestavy. Na víku kesonu je uzavírací 
šoupátko sázecího kesonu a otvor pro průzor. Přívod a odvod vody do pláště a víka 
je realizován přírubovým potrubím [11]. 

 Induktor pece je navržen pro práci ve vakuu i přetlaku. Pec je sklopná za pomoci 
dvou hydraulických válců. Koncové snímače sledují krajní polohy pece, tedy 
polohu „tavení“, kdy je pec ve vertikální poloze, a polohu „lití“, kdy je pec 
naklopená. Ve dně indukční pece (IP) v jejím středu pod výduskou je umístěna 
dmýchací tvárnice. Takto umístěnou tvárnicí pod výduskou je možné kdykoli 
dmýchat dusík nebo argon, popřípadě ji během tavby nepoužít vůbec. Dmýchací 
tvárnice je napojená na ovládací počítač VPIM, kde lze nastavovat průtočné 
množství plynu. Nastavené průtočné množství není závislé na tlaku plynu nad 
hladinou taveniny. Dmýchací tvárnice dále slouží k promíchávání taveniny, 
odstraňování škodlivých prvků (H, N2) a vměstků. Vzhledem k zadusání tvárnice 
pod výdusku je životnost tvárnice shodná s životností výdusky.  

 Po obou stranách kesonu v podélném směru jsou koleje pro pojezd víka kesonu. 
Víko kesonu odjíždí tak, že je zcela mimo půdorys pláště kesonu pece. Na 
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pojezdovém voze jsou zvedací hydraulické válce pro zvedání víka. Toto řešení 
umožňuje sadit do indukční pece kusy přesahující dělící rovinu víko-plášť. 

 Pro možnost dosazování vsázky do pece bez porušení vakua nebo přetlaku je mezi 
hlavním kesonem a sázecím kesonem oddělovací uzavírací šoupátko 
s „nafukovacím“ těsněním. 

 Sázecí keson je tlaková nádoba o vnitřním průměru 500 mm. Tlakové parametry 
jsou shodné jako u hlavního kesonu. Výška sázecího kesonu je zhruba 1500 mm. 
Ve spodní části je příruba s uzávěrem obdobným jako u hlavního kesonu. Zvedací 
síla musí zvednout vlastní rameno se sázecím kesonem a sázecím košem se 
vsázkou. Zvedací rameno pozvedne sázecí keson i se vsázkou z těsnící příruby 
a otočí se buď nad víko nebo mimo pec nad přípravné místo. 

 Hydraulika pro ovládání pece je samostatná a musí zajišťovat operace jakými jsou 
sklápění pece ovládané ručním proporcionálním rozvaděčem, zvedání víka 
hlavního kesonu zajišťují čtyři hydraulické válce, zvedání sázecího kesonu atd.  

 Vývěvová stanice pro vytvoření vakua se skládá ze čtyř stupňů. První tři stupňe 
jsou parovzdušné vývěvy, čtvrtý stupeň jsou tři vodokružné vývěvy. Ovládání 
stanice vývěv je řízeno samostatným počítačem. 

 Vodní hospodářství slouží zejména pro chlazení kondenzátoru porovzdušných 
vývěv. Na odtoku z kondenzátoru je nastaven tlak 2,7 bar. Odtékající voda je 
přivedena do pláště kesonu. Plášť je konstrukčně proveden na tlak chladící vody 
max. 2 bar. Chlazení induktoru tavící indukční pece je napojeno na chladící okruh 
atmosférických pecí [11]. 

 Pro zajištění argonové atmosféry v kesonu je přiváděn argon z energomostu přes 
pneumaticky ovládaný kulový kohout do spojovacího potrubí. Argon pro dmyšnu 
pece je přiveden trubkou přes průchodový kolektor do kesonu za indukční pec, 
odtud kovovou hadicí je přiveden k přívodní trubce dmyšny ve dně pece. 

 Pro tavení v přetlaku 4 bar dusíku je potřeba zhruba 1000 m3 dusíku na naplnění 
celého kesonu. Používá se dusík o čistotě 99,996 %. Dusík je přiveden do 
spojovacího potrubí přes pneumaticky ovládaný kulový kohout. Před kulovým 
kohoutem je redukční ventil, který zajišťuje pracovní tlak max. 4 bar (400 000 Pa). 
Před redukčním ventilem jsou odbočky pro redukční ventily přívodu dusíku do 
dmyšny v indukční peci. 

 Řídící, ovládací a archivační počítač VPIM s dotykovou obrazovkou umožňuje 
řízení všech technologických celků VPIM z jednoho místa. Ovládací počítač 
VPIM nejen že řídí a monitoruje průběh tavby, ale také archivuje vybrané 
parametry. Mezi základní řízené technologické celky patří chlazení, vakuovací 
stanice – vodokružné a parovzdušné vývěvy, dmýchání Ar a N do tvárnice, 
hydraulika, pohyb kesonu 3000, pohyb jeřábku a kesonu 500. Zdroj elektrického 
příkonu indukční pece je řízen samostatně. Ovládání je velmi jednoduché 
a intuitivní pomocí několika obrazovek dotykového displeje náležících 
jednotlivým technologickým celků. 
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 Zařízení Oxyterm slouží pro okamžité měření teploty taveniny a aktivity kyslíku 
v tavenině a k odběru vzorků a k archivaci naměřených údajů. Zařízení je také 
schopno vypočítat obsah uhlíku, nebo hliníku v tavenině složené ze železa 
a uhlíku. 

3.2   Parametry VPIM 
Základní  parametry zařízení. Vakuová a přetlaková indukční tavící pec - zkráceně 

VPIM, jsou [12]: 
 Elektrický příkon pro tavení    600 kW 
 Hmotnost taveniny v indukční tavící peci  1750 kg 

 Frekvence indukční cívky    1000 Hz 
 Porézní tvárnice ve dně pece         Ar: 1-50 Nl.min-1, N: 2,4-120 Nl.min-1 

 Rozměry tavícího kelímku                 průměr 590 mm, výška 880 mm 
 Objem tavícího kelímku     245 dm3 

 Objem kesonu pece     26,4 m3 
 Průměr kesonu      3000 mm 

 Výška kesonu s víkem     4250 mm 
 Pracovní vakuum      50 Pa (0,5 mbar) abs. 

 Pracovní přetlak (Ar, N)     0,5 MPa (5 bar) abs. 
 Hmotnost litého ingotu V2A    1750 kg 

 Maximální výška kokilové sestavy (1750 kg)   2800 mm 

3.3   Konstrukční úprava na VPIM 
Po postavení VPIM byly provedeny základní zkoušky funkčnosti celého systému ze 

kterých vyplynuly následující poznatky s nutností úpravy VPIM. Při tavení v indukční tavící 
peci se indukuje elektromagnetické pole uvnitř i vně induktoru, uvnitř taví vsázkový materiál 
a vně se ztrátově rozprostírá do okolí. Elektromagnetické pole vznikající, při tavení 
v atmosférických indukčních pecích, vně induktoru se nekonečně rozkládá do prostoru kolem 
indukční pece. Při umístění indukční tavící pece do kesonu, jako v případě zařízení VPIM, 
dochází k nahuštění elektromagnetického pole mezi induktor a stěnu kesonu. Toto nahuštění 
má za následek, že všechny magnetické materiály se začnou ohřívat na teploty vyšší, než je 
dovolená max. teplota jednotlivých součástí. Z důvodu vysokého přehřívání všech součástí IP 
vyrobených z austenitické oceli, ke kterému u atmosférických IP nedochází, byly všechny 
tyto součásti vyrobeny z materiálu AlMgSi. 

Atmosférické indukční tavící pece se vyrábějí z několika typů materiálů, jejich výčet 
je uveden v tab. 3 spolu s porovnáním použitých materiálů pro indukční tavící pec zařízení 
VPIM před úpravou a po úpravě. Dále jsou v tab. 3 uvedeny u jednotlivých součástí 
indukčních pecí maximální naměřené hodnoty teploty [12]. 
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Tab. 3: Materiály hlavních součástí indukčních tavících pecí, spol. MMV, atmosférické 
a VPIM před a po úpravě, s max. naměřenými teplotami. 

VPIM, 600 kW, 1700 kg, a max. 
na\měřenými teplotami 

 

Materiál 
Atmosférická IP, 
600 kW, 1700 kg, 

s max. naměřenými 
teplotami Před úpravou Po úpravě 

Bočnice 75°C Bočnice 80°C 

Přední štít 80°C Přední štít 84°C 

Hydraulický válec 
55°C 

 
 

Dural 
 
 
 

 

 

Stojan 84°C 

Spojovací tyče 50°C Spojovací tyče 
50°C 

Spojovací tyče 55°C 

Spojovací materiál 
50°C 

Spojovací materiál 
50°C 

Spojovací materiál 
50°C 

 

 

Nerezová ocel 

Přední štít 120°C Bočnice 250°C  

Stojan 70°C Stojan 140°C 

Hydraulický válec 
50°C 

Hydraulický válec 
150°C 

 

Magnetická 
ocel 

Spojovací materiál 
60°C 

Spojovací materiál 
100°C 

 

Žárobeton Spodní a horní nosný 
díl induktoru 

Spodní a horní 
nosný díl induktoru 

Spodní a horní nosný 
díl induktoru 

Vermiculit  Přední štít  

Měď induktor induktor induktor 

3.3.1   Zalití induktoru indukční tavící pece do žárobetonu 

Jak uvádí autor [12], původní induktor pro zařízení VPIM byl zalitý do epoxidu, který 
velmi dobře elektricky izoloval indukční cívku od vzniku doutnavých výbojů, které by mohly 
vzniknout mezi závity cívky při vakuování a současném tavícím příkonu do IP. Tato 
skutečnost byla potvrzena na zkušebních tavbách. Epoxid bylo nutné chránit sekundárním 
chlazením před teplem přicházejícím přes výdusku z taveniny. Použití epoxidu pro VPIM 
o hmotnosti taveniny 1700 kg a příkonu 600 kW se ukázalo jako nevyhovující. Epoxid 
tepelně zdegradoval a mechanicky poškodil induktor. Induktor musel být demontován, očištěn 
a opraven. Následně bylo provedeno zalití do žárobetonu, jak ukazuje obr. 12, označeného 
jako capscreed. 
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Obr. 12: Zadní pohled na nově sestavenou VPIM před montáží do kesonu, s patrnými 

novými duralovými bočnicemi, duralovými stojany a induktorem zalitým do žárobetonu. 

3.3.2   Duralové součásti ndukční tavící pece 
 Na základě vysokých teplot ocelových součástí indukční pece, viz tab. 3, byla dle 
autora [12] provedena výměna ocelových součástí za duralové. V prvé řadě se jednalo 
o výměnu za duralové stojany, duralový přední štít viz obr. 13,  a duralové bočnice indukční 
tavící pece viz obr. 12. 
 Vzhledem k tomu, že ocelové hydraulické válce se během tavení zahřívaly na velmi 
vysokou teplotu, byla provedena ochrana ocelovými kryty. Tímto se docílilo snížení teploty 
hydraulického válce ze 150 °C na 100 °C. Avšak i tato teplota je pro danou součást vysoká, 
a proto aby se předešlo jejímu poškození musela být provedena celková výměna ocelových 
hydraulických válců za duralové, jejíž teplota při provozu je max. 55°C. 

 
Obr. 13: Přední pohled na nově sestavenou VPIM po montáži do kesonu, s patrnými novými 

duralovými stojany, a předním duralovým štítem. 
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3.3.3   Úprava Průchodky elektrovodných kabelů přes stěnu kesonu 

V současné době se jeví jako klíčový bod průchodka elektrovodných kabelů indukční 
tavící pece přes stěnu kesonu. Původní průchodka měla dobré elektrické izolační vlastnosti 
(vnitřní odpor, i odpor proti plazivým proudům ve vakuu), ale byla nevyhovující z hlediska 
pevnosti. V kesonu se pohybuje tlak v rozmezí od 50 Pa do 0,4 MPa, průchodka praskla 
a byla dále nepoužitelná. Z tohoto důvodu byla navržena a vyrobena nová průchodka 
z materiálu Tecapeek, jehož elektrické izolační a pevnostní vlastnosti si materiál zachovává 
do teploty trvalého použití 260 °C, krátkodobě i do 300 °C [12]. 

Průchodka je z kvalitního materiálu, ovšem při snižování tlaku v kesonu za 
současného tavícího příkonu do VPIM dochází ke vzniku doutnavých výbojů, ty vznikají i při 
snížení tlaku na 50 Pa a následném zapnutí tavícího příkonu do VPIM. Doutnavé výboje 
vznikají mezi mosaznými, silikonovou páskou elektricky izolovanými, koncovkami 
elektrovodných kabelů procházejících přes průchodkou kesonu a vnitřní stěnou kesonu.  

Příčinou vzniku doutnavého výboje mezi elektrodami za sníženého tlaku je ionizovaný 
plyn. Ionizovaný plyn jsou rozštěpené neutrální molekuly na záporné a kladné 
ionty - ionizace. K ionizaci plynu je zapotřebí ionizační energie, (udává se v eV, což je 1,6.10-

19 J), která závisí na druhu molekuly plynu. Je to nejmenší energie potřebná k ionizaci plynu. 
Ionizační energie v praktických podmínkách závisí na tvaru, vzdálenosti a umístění elektrod 
a zdrojů magnetického pole, tvaru a velikosti výbojového  prostoru, tlaku a druhu plynu, ve 
kterém výboj nastává. V zařízení VPIM nastává samostatný doutnavý výboj, neboť díky 
sníženému tlaku překročil zápalné napětí Uz jak ukazuje obr. 14. Příčinou vzniku 
ionizovaného plynu za sníženého tlaku je zvětšující se dráha mezi dvěma srážkami iontů. Na 
delší dráze získávají ionty větší kinetickou energii a snáze dochází k ionizaci plynu nárazem. 

Z hlediska vedení taveb jsou doutnavé výboje velkým problémem a je třeba jim 
věnovat patřičnou pozornost. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že odstranit doutnavý 
výboj lze úplným elektrickým zaizolováním mosazných konců elektrovodných kabelů a popř. 
i stěny kesonu, nebo dle obr. 14 zvýšením vzdálenosti mezi nimi [12]. 

 
Obr. 14: Zápalné napětí plynů v závislosti na součinu tlaku a vzdálenosti [13]. 
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4   PRŮBĚH VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ 
A EXPERIMENTÁLNÍCH TAVEB 

Po realizování úprav byly provedeny experimentální tavby s cílem odstranit nežádoucí 
příměsi z oceli. Nejprve byly vypracovány technologické postupy a pokyny taveb. Následně 
dle těchto pokynů byly na zařízení VPIM provedeny dvě základní experimentální tavby, jejíž 
cílem bylo odstranění především fosforu a dalších škodlivých příměsových prvků z taveniny 
oceli legované chrómem a manganem v podílu nad 1 hm %. Byla použita technologie rafinace 
ocelové taveniny v silně redukčním prostředí za působení vápníku a přetlaku argonu. 

Další etapa výzkumného úkolu měla stejný cíl jako první dvě základní zkušební tavby. 
Bylo provedeno 12 experimentálních taveb. 

Poslední publikovaná etapa se zabývala výzkumem a vývojem technologie výroby 
vysocelegovaných chromových ocelí s nízkými obsahy kyslíku a uhlíku a vysokým obsahem 
dusíku. 

4.1 Základní experimentální tavby 
První experimentální tavba interně označená jako 3/9, chemické složení je uvedeno 

v tab. 4, byla provedena na jakosti odpovídající normě ČSN 17102, avšak s výrazně vyšším 
obsahem uhlíku. Kelímek indukční pece byl vydusán magnezitovou výduskou. Celý průběh 
první experimentální tavby, tavení, měření, dávkování a lití bylo prováděno za přetlaku Ar 
(0,5 Mpa, abs) [12]. 

Po roztavení vsázky byl při určité teplotě odebrán vzorek č. 1. Po cca 15 minutách byl 
odebrán pro kontrolu  vzorek č. 2. Následovalo dávkování přísad CaF2 a CaC2 na hladinu 
tekutého kovu. Přísada CaFe se vzhledem ke své povaze přidávala pomocí speciálního 
dávkovacího zařízení ponořením do objemu taveniny. Asi 10 min po přidání všech přísad byl 
odebrán vzorek č. 3 a po dalších 30 min byl odebrán vzorek kovu č. 4.  

Po posledním odebrání vzorku byl v kesonu odfukem snížen tlak na atmosférický tlak, 
poté byla tavenina odlita do předem připravené kokilové sestavy při teplotě 1570 °C. 

Tab. 4: Chemické složení ocelové taveniny, tavby 3/9, (1. část) 

Označení vzorku C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo 
vzorek 1 0.54 0.011 0.42 0.23 0.014 0.13 0.11 6.08 0.028 
vzorek 2 0.52 0.012 0.42 0.24 0.015 0.13 0.10 5.29 0.028 
vzorek 3 0.68 0.006 0.46 0.30 0.014 0.13 0.10 5.24 0.023 
vzorek 4 0.63 0.006 0.46 0.32 0.012 0.13 0.10 5.22 0.024 

Tab. 4: (2. část). 

Označení vzorku V Ti Nb W Co As Sb Sn 
vzorek 1 0.024 0.005 <0.003 <0.005 0.007 0.005 0.003 0.008 
vzorek 2 0.023 <0.005 <0.003 <0.005 0.006 0.005 0.003 0.009 
vzorek 3 0.024 0.007 <0.003 <0.005 0.007 0.005 0.003 0.007 
vzorek 4 0.024 0.007 <0.003 <0.005 0.006 0.005 0.003 0.008 
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Z tab. 4 je patrné snížení obsahu S o 0,005 % a P o 0,002 %. Autor konstatuje, že bylo 
úspěšně provedeno odstranění síry a z části fosforu. Reakční látku (CaFe) se u prvého 
experimentu podařilo dostat pod hladinu kovové taveniny jen asi z jedné třetiny. Po první 
experimentální tavbě bylo zjištěno znehodnocení výdusky VPIM v oblasti struskové čáry. Ta 
se od hladiny tekutého kovu do výšky 200-300 mm, zcela, až na výmaz rozpustila do strusky. 
Autor dodává, že během dávkování CaF2, CaC2 a CaFe došlo k zadýmení vnitřního objemu 
kesonu, což značně zkomplikovalo kontrolu metalurgických procesů průzorem ve víku 
kesonu [12]. 

Výduska poškozená při první experimentální tavbě byla opravena šamotovým 
opravárenským materiálem. A následně byla provedena druhá experimentální tavba, a to 
u stejné značky oceli, avšak s dvojnásobným obsahem uhlíku. Aby nedošlo ke styku kovu, 
nebo strusky s opravenou výduskou, byl kelímek naplněn na cca. 2/3 (1000 kg) svojí tonáže. 
Celý průběh druhé experimentální tavby, tavení, měření, dávkování a lití, byl prováděn za 
přetlaku Ar (0,5 MPa, abs).  

V tab. 5 je uvedeno chemické složení vsázky kovu, před dosazením legujících přísad. 
Z tavebních zkoušek po natavení přísad (vzorek 1 a 2) nebylo možno zjistit chemické složení. 
Stejně jako u první experimentální tavby následovalo dávkování přísad CaF2 a CaC2 na 
hladinu tekutého kovu a ponořením CaFe (ponoření asi z jedné poloviny) do objemu taveniny, 
po cca 10 min byl odebrán vzorek 3 a po dalších 20 min (30 min po dávkování CaFe) byl 
odebrán vzorek 4. 

Tab. 5: Chemické složení ocelové vsázky a ocelové taveniny, tavby 3/10, (1. část) 

Označení vzorku C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo V 
vsázka kovu 0.14 0.011 0.66 0.18 0.017 0.17 0.062 0.085 0.013 0.007 

vzorek 3 1.17 0.003 0.63 0.24 0.014 0.16 0.079 5.23 0.006 0.016 
vzorek 4 1.11 0.004 0.63 0.23 0.013 0.16 0.078 5.18 0.010 0.016 

Tab. 5: (2.část) 

Označení vzorku Ti Nb W Co As Sb Sn 
vsázka kovu <0.005 <0.003 0.005 0.003 0.007 0.004 0.011 

vzorek 3 0.009 <0.003 0.005 0.003 0.003 0.001 0.007 
vzorek 4 0.009 <0.003 0.005 0.003 0.003 0.001 0.008 

Z tab. 5 je patrné snížení obsahu S o 0,007 %, P o 0,004 % , As o 0,004 %, 
Sb o 0,003 % a Sn o 0,003 %. Snížením příměsových prvků oproti první experimentální tavbě 
přičítáme většímu podílu reakčnímu činidla (CaFe), které se dostalo do objemu kovové 
taveniny při aplikaci. Z výše uvedených skutečností konstatujeme, že odstranění škodlivých 
příměsových prvků je popsaným způsobem v daných podmínkách schůdné a proveditelné. 

Projevil se fakt, že i při tlaku 0,5 MPa se část Ca z reakčního činidla odpaří a způsobí 
zadýmení vnitřního prostoru kesonové nádoby. Zadýmení bylo příčinou toho, že reakční 
činidlo nebylo zcela ponořeno. Podle autora je tedy do budoucna důležité vyřešit způsob 
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odvětrávání zařízení VPIM a spolehlivější způsob vnášení reakčního činidla dostatečně 
hluboko pod hladinu kovové taveniny [12]. 

4.3   Redukční odstranění nežádoucích příměsí z ocelové taveniny legované 
chrómem a/nebo manganem za přetlaku argonu 

Cílem tohoto projektu bylo posouzení vlivu vápníku a jeho sloučenin na odstranění 
některých dalších škodlivých příměsových prvků z ocelové taveniny legované chrómem 
v rozmezí 0,58 – 45,00 % a/nebo manganem v rozmezí 0,42 – 2,72 % [14]. Experimentální 
tavby byly prováděny na zařízení VPIM. Kelímek indukční pece byl v této fázi zhotoven 
z magnezitové výdusky o složení 96,8 % MgO, 0,1 % Al2O3, 1,3 % SiO2, 0,3 % Fe2O3, 
2,0 % CaO. 

Nežádoucí příměsové prvky v ocelích mohou snižovat jejich mechanické vlastnosti 
a jakostní hodnoty. Odstranění některých prvků, např. prvky s vysokou tenzí par jako je As, 
Sn, Zn atd., je za pomocí standardních způsobů sekundární metalurgie velmi obtížné, 
v některých případech zcela nemožné. U vysoce legovaných ocelí je odstranění nežádoucích 
příměsových prvků ještě složitější. Oxidační metody jsou  v těchto případech nežádoucí 
z důvodu snižování legujících prvků v tavenině, zvýšení propalu oceli a v důsledku toho 
zvýšení energetické a ekonomické náročnosti výroby. Lze rovněž využít i redukčních 
pochodů, kde odstranění škodlivého příměsového prvku závisí na velikosti jeho afinity 
k redukčnímu prvku. Jedním z nejsilnějších redukčních činidel, ale také dezoxidačních, 
desulfuračních a modifikačních, užívaných v sekundární metalurgii je vápník.  

Při atmosférickém tlaku 0,1 MPa je teplota tavení Ca 842 °C a teplota varu 1492 °C. 
Čistý CaC2 s teplotou tavení 2300 °C se taví v tekuté oceli již v rozmezí 1400 – 1700 °C [15]. 
Jako výsledné produkty chemických reakcí sledovaných škodlivých prvků a vápníku a jeho 
sloučenin se předpokládají CaO, CaS, Ca2Sn, Ca2Pb, Ca3N2, Ca3P2, Ca3As2, Ca3Sb2, CaZn, 
CaCu2. Průběh vybraných reakcí při teplotě 1600 °C prezentuje obr. 15. 

 
Obr. 15: Termodynamická stabilita produktů reakcí některých škodlivých prvků s vápníkem 

v tavenině železa. 
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Průběh experimentálních taveb, vyjma jejich chemického složení byl v zásadě totožný. 
Na atmosférické indukční tavící peci byla vyrobena základní vsázka a spodem odlita do 
ingotu V2A o hmotnosti cca. 900-1400 kg. Odlitý ingot byl po stripování použit jako základní 
vsázka do VPIM, ke kterému byly přidány legující přísady. Po uzavření kesonu byl tlak 
v jeho prostoru snížen vakuováním na hodnotu 100 Pa (abs.). Po roztavení byl odebrán první 
vzorek kovové taveniny na provedení chemické analýzy, následovalo dávkování směsi 
karbidu vápníku CaC2 a kazivce CaF2. druhý vzorek kovové taveniny na chemickou analýzu 
byl odebrán za cca 20 min. po přidání směsi CaC2 a CaF2. Bezprostředně poté bylo pod 
hladinu tekutého kovu,  za pomocí dávkovacího přípravku, ponořeno reakční činidlo – plněný 
profil se slitinou CaFe (97 % Ca, 3 % Fe). Dávkovací zařízení udrželo CaFe pod hladinou 
taveniny po celou dobu jeho chemických reakcí. Je třeba dodat, že tato podmínka se 
nepodařila zajistit u taveb 1/8, 2/8, 5/8, a 2/4 u kterých se pro dané chemické reakce podařilo 
vnést pod hladinu taveniny pouze 75 % CaFe, u tavby 2/8 pouze 33 % (zbylé přísady CaFe 
zůstaly v dávkovacím přípravku. Třetí vzorek kovu pro provedení chemické analýzy byl 
odebrán cca. 20 min. po přísadě CaFe. Vzorky kovové taveniny byly odebírány ponornými 
sondami, se současným měřením teploty [14]. 

Inertní argonová atmosféra uvnitř kesonu během celého metalurgického procesu 
(tavení, dosazování, legování odebíraní vzorků a měření teploty) dosahovala tlaku 
0,4-0,5MPa (abs.) [14]. 

V sérii dvanácti experimentálních taveb bylo dle autora dosaženo níže publikovaných 
výsledků. Výčet hmotností taveb a chemické složení tavenin po roztavení vsázky a legujících 
přísad, tedy po odebrání prvního vzorku kovové taveniny na provedení chemické analýzy je 
v tab. 6. U tavby 2/8 byl první vzorek odebrán jiným způsobem, tavba nebyla proto dále 
hodnocena. Jak je zřejmé z tab. 6, hmotnosti taveb byly různé, relativní hmotnost přísad však 
zůstávala u všech taveb stejná: 17,5 kg CaC2∙t-1 oceli, 4,7 kg CaF2∙t-1 oceli a 4,7 kg CaFe∙t-1 
oceli. U všech odebraných vzorků kovů z roztavené lázně byla provedena komplexní 
chemická analýza se stanovením 22 chemických prvků viz tab. 6 [14]. 

Po provedení tavby byly odebrány vzorky strusky, jež byly analyzovány na obsah C, 
S, FeO, Fe2O3, Fekov, Fecelk, MnO, Cr2O3, V2O5, CaO, K2O, SiO2, Al2O3, P2O5, MgO, Na2O, 
CaF2, BaO. Cl, As, Sb, Sn a N. 

Pro hodnocení odstranění škodlivých prvků z taveniny kovu byl použit stupeň 
odstranění ηx v % vypočtený podle vztahu 

1

31100
X

XX
X


  (12) 

kde ηx  je  stupeň odstranění prvku X  (%), 

 X1 -  obsah prvku X v prvním odebraném vzorku kovové taveniny  (hm %), 

 X3 -  obsah prvku X v třetím odebraném vzorku kovové taveniny  (hm %). 

Vypočtené stupně odstranění škodlivých příměsových prvků z kovové taveniny jsou 
uvedeny v tab. 7. Z tabulky a rovněž z obr. 16 je patrné, že nejmarkantnější bylo snížení S o 
0,005 hm % (tavba 1/8, ηS 45 %), P o 0,008 hm. % (tavba 7/8, ηP 40 %), As o 0,003 hm. % 
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(tavba 7/8, ηAs 75 %), Sb o 0,003 hm. % (tavba 3/8, ηSb 75 %) a Zn o 0,016 hm. % (tavba 3/8, 
ηZn 84 %). Tyto prvky, především S, P, AS a Sb přešly do strusky, což potvrzuje jejich 
zvýšený obsah v analyzované strusce po odlití, oproti ostatním tavbám viz tab. 8. Průměrný 
stupeň odstranění škodlivých prvků vypočtený pro jednotlivé tavby podle vztahu 

 n
Xi

prumer


  (13) 

je uveden  v posledním sloupci tab. 7. Z něj je patrné, že v průměru se podařilo odstranit 
nejvíce škodlivých prvků z taveb (o obsahu chrómu / manganu) 3/8 (12,89 / 0,68 %), 7/8 
(0,65 / 1,9 %), 8/8 (12,2 / 0,81 %), a 2/4 (4,39 / 1,05 %). Na obr. 17 a obr. 18 jsou 
vyobrazeny závislosti stupně odstranění škodlivých prvků na obsahu legujících přísad . Z nich 
je patrné, že stupeň odstranění škodlivých příměsových prvků není u provedených taveb nijak 
závislý na obsahu Cr a/nebo Mn [14].  

Tab. 6: Chemické složení odebraných vzorků kovu z roztavené lázně, (hm % ), (1. část). 

Tavba C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo V Ti Nb 
1/8 0,54 0,011 0,42 0,23 0,014 0,13 0,11 6,48 0,028 0,024 0,005 <0,003 
2/8 0,14 0,011 0,66 0,18 0,017 0,17 0,06 0,09 0,013 0,07 <0,005 <0,003 
3/8 0,82 0,003 0,68 0,19 0,020 0,14 0,12 12,89 0,007 0,028 0,013 0,004 
4/8 1,42 0,003 0,72 0,39 0,026 0,16 0,18 12,70 0,067 0,090 0,018 <0,003 
5/8 0,88 0,003 0,70 0,51 0,026 0,11 0,16 16,80 0,007 0,051 0,013 0,013 
6/8 0,86 0,008 0,58 0,60 0,026 0,11 0,19 20,34 0,010 0,051 0,019 0,005 
7/8 0,39 0,006 1,90 0,42 0,020 0,12 0,10 0,65 0,048 0,061 0,005 0,012 
8/8 1,28 0,006 0,81 0,32 0,021 0,10 0,12 12,20 0,011 0,048 0,029 0,015 
1/4 0,55 0,012 0,55 0,27 0,022 0,17 0,14 4,63 0,020 0,017 0,006 <0,003 
2/4 0,86 0,005 1,05 0,41 0,017 0,10 0,09 4,39 0,014 0,032 0,011 0,018 
3/4 0,96 0,003 0,45 0,33 0,030 0,10 0,21 45,00 0,014 0,088 0,038 <0,003 
4/4 0,44 0,009 2,72 0,17 0,018 0,11 0,06 0,58 0,017 0,074 0,005 0,004 

Tab. 6: Chemické složení odebraných vzorku kovů z roztavené lázně, (hm %), (2. část). 

 
Tavba 

 
W 

 
Co 

 
As 

 
Sb 

 
Sn 

 
Pb* 

 
Zn* 

 
Ca* 

 
Alcelkový* 

 
Ntřísky 

Hmotnost 
tavby 
[kg] 

1/8 <0.005 0.007 0.005 0.003 0.008 <0.001 0.005 0.001 0.010 0.020 1470 
2/8 0.005 0.003 0.007 0.004 0.011 0.001 0.006 <0.001 0.044 0.009 940 
3/8 0.007 0.014 0.006 0.004 0.008 <0.001 0.019 0.002 0.006 0.038 810 
4/8 0.020 0.021 0.006 0.004 0.008 <0.001  <0.001 0.007 0.026 840 
5/8 0.020 0.024 0.004 0.003 0.005 <0.001 0.008 0.001 0.001 0.042 1150 
6/8 0.025 0.026 0.005 0.004 0.007 <0.001 0.018 <0.001 0.007 0.060 935 
7/8 0.029 0.005 0.006 0.003 0.007 <0.001   0.030 0.014 1300 
8/8 0.020 0.010 0.004 0.002 0.006 <0.001 0.005 <0.001 0.040 0.022 1000 
1/4 0.009 0.003 0.007 0.004 0.012 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.016 1400 
2/4 0.008 <0.003 0.006 0.004 0.008 <0.001 0.006 <0.001 0.003 0.017 1200 
3/4 0.055 0.035 0.003 0.002 0.004 <0.001 0.003 <0.001 0.042 0.079 450 
4/4 <0.005 <0.003 0.004 0.003 0.007 0.001 0.005 <0.001 0.005 0.014 970 
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Tab. 7: Stupeň škodlivých prvků po přísadě CaC2, CaF2 a CaFe, (%). 

Tavba ηS ηP ηCu ηAs ηSb ηSn ηZn ηprůměr 
1/8 45 14 0 0 0 0 -20 6 
2/8 64 24 6 57 75 27 -33 31 
3/8 0 10 0 17 75 38 84 32 
4/8 0 -23 0 0 0 0 - -4 
5/8 0 4 9 -25 0 -20 75 6 
6/8 13 -8 0 0 0 14 83 15 
7/8 33 40 0 50 33 29 - 31 
8/8 33 10 0 25 0 33 80 26 
1/4 33 18 0 29 -25 17 - 12 
2/4 40 6 0 33 25 38 0 20 
3/4 0 17 0 0 50 0 33 14 
4/4 44 -6 0 -50 0 -14 -120 -21 

Tab. 8: Obsah vybraných škodlivých prvků ve strusce po odlití, (hm  %). 

Tavba S P2O5 As* Sb* Sn* 
1/8 0,38 0,17 0,05 0,02 <0,01 
2/8 0,23 0,16 0,05 0,02 0,02 
3/8 0,30 0,25 0,14 0,03 <0,01 
4/8 0,06 0,10 0,04 0,03 <0,01 
5/8 0,04 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
6/8 0,41 0,62 0,20 0,08 <0,01 
7/8 0,47 0,72 0,23 0,09 <0,01 
8/8 0,31 0,30 0,13 0,06 <0,01 
1/4 0,22 0,03 0,85 0,11 0,01 
2/4 0,28 0,23 3,11 0,12 0,01 
3/4 0,20 0,18 3,59 0,02 <0,01 
4/4 0,20 0,09 1,30 0,02 0,02 
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Obr. 16: Stupeň odstranění škodlivých prvků z kovové taveniny. 
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Obr. 17: Závislost stupně odstranění škodlivých prvků z taveniny oceli na obsahu Cr. 
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Obr. 18: Závislost stupně odstranění škodlivých příměsových prvků z taveniny oceli na 

obsahu Mn. 

Jak uvádí autor, závěr z provedených experimentálních taveb na VPIM, jejich 
průběhu, provedených chemických analýz vzorků kovů a strusek, je následující: 

 Možnost odstraňování škodlivých příměsových prvků z taveniny legované 
chrómem a/nebo manganem za přetlaku argonu v redukční atmosféře vápníku 
a jeho sloučenin byla těmito experimentálními tavbami potvrzena. 

 Pro jednoznačné určení vlivu chrómu a manganu v ocelové tavenině na stupeň 
odstranění škodlivých příměsových prvků redukčními procesy je zapotřebí provést 
více taveb. V prezentované práci se podařilo dosáhnout těchto stupňů 
odstranění: ηS 45 %, ηP 40 %, ηAs 50 %, ηSb 75 %, a ηZn 84 %.  

 Bylo prokázáno, že k udržení redukčních chemických reakcí reakčního činidla 
CaFe v objemu taveniny tekutého kovu je zapotřebí přetlak argonu. Tlak argonu 
0,4-0,5 MPa (abs.) během experimentálních taveb byl dostačující. Při nižším tlaku 
v kesonu, cca. 0,1 MPa (abs.) bylo, dle předpokladů, při ponořování CaFe do 
taveniny opticky pozorováno vypařování vápníku a zadýmení celého prostoru 
kesonu. 

 V případě zavedení této technologie pro stejně velké agregáty jako VPIM, o 
vnitřním průměru kelímku 600 mm, je reakční plocha mezi kovem 
struskotvornými přísadami dostatečná. Na druhou stranu dochází k nadměrnému 
opotřebení žáruvzdorného materiálu kelímku, jehož životnost se snižuje deseti 
násobně, v našem případě na zhruba 5 taveb [14]. 
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4.4   Výzkum a vývoj technologie výroby vysocelegovaných chromových 
ocelí s nízkými obsahy kyslíku a uhlíku a vysokým obsahem dusíku 

Autor [16] v práci prezentuje získané poznatky o problematice vysocelegovaných 
chromových ocelí, duplexních a superduplexních ocelí. Dále jsou popsány pilotní 
experimentální tavby na zařízení VPIM zaměřující se na tuto problematiku. 

Dle autora se v dnešní době dostává do popředí výzkum a výroba superduplexních 
ocelí (SDSS – Super Duplex Stainless Steel), jejichž podstata vychází z duplexních ocelí 
(DSS – Duplex Stainless Steel). Obecně řečeno DSS jsou korozivzdorné oceli, ve kterých 
jsou zastoupeny obě strukturní fáze, austenit i ferit. Poměr austenitické a feritické fáze je 
většinou v poměru 50:50, popřípadě 40:60. Duplexní oceli mají díky austenitické fázi lepší 
odolnost proti lokální korozi, zvláště pak korozi trhlin,  a proti napěťovému koroznímu 
praskání. Oproti klasickým austenitickým korozivzdorným ocelím mají zvýšený obsah 
chrómu a nižší obsah niklu (např. 22 % Cr, 5 % Ni s přísadou cca 3 % Mo). 

Superduplexní oceli patří do skupiny korozivzdorných ocelí s vysokým odolnosti proti 
důlkové korozi tzv. PREN – Pitting Resistence Equivalent Numer. Výsledná hodnota PREN 
dosahuje u těchto ocelí hodnoty min. 40. Hodnota PREN se dle autorů [17] a [18]  stanoví 
podle následujícího vztahu (14):  

NMoCrPREN %20%3,3%   (14) 

kde PREN je odolnosti proti důlkové korozi (Pitting Resistence Equivalent Numer)  

 %Me - obsah prvků vyjádřený v hmotnostních % 

Tato korozivzdorná ocel je magnetická vzhledem k zastoupení feritu. Hlavními 
legujícími prvky jsou chróm (~25 %), molybden (~5 %), nikl (~7 %), a dusík (~0,4 %), jež 
nejsou rovnoměrně rozmístěny ve feritu a austenitu. Chróm a molybden se více rozpouštějí ve 
feritické fázi, zatímco nikl a dusík v austenitu. Množství chrómu a molybdenu a jejich 
rozdělení v austenitu a feritu má velký vliv na složení jednotlivých fází. Obsah Cr a Mo pro 
ferit je dle autora [17]  vyjádřen vztahem (15): 




VMoCrV

objem
MoCr

MoCr VPV
c

c



,

,
, )1(

 (15) 

kde objem
MoCrc ,  je celkový obsah chrómu a molybdenu v oceli (hm %), 

 
MoCrc ,  - obsah chrómu a molybdenu v austenitu (hm %), 

 
VV  - podíl austenitické fáze (hm %), 

 
MoCrP ,  - poměr rozdělení chrómu a molybdenu ve feritické fázi (1). 

Poměr rozdělení chrómu molybdenu ve feritické fázi se vypočte podle vztahu (16): 






i

i
i c

c
P   (16) 

kde 
ic  je obsah prvku „i“ (chrómu nebo molybdenu) v austenitické fázi (hm %), 

 
ic  - obsah prvku „i“ (chrómu nebo molybdenu) ve feritické fázi (hm %). 
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Jednou z cest zvyšování hodnoty PREN je zvyšování obsahu chrómu a molybdenu 
v oceli v souladu se vztahem (14). Další zvýšení PREN je možné pomocí legující přísady 
dusíku, který se rozpouští především v austenitické fázi a jehož nižší rozpustnost ve feritické 
fázi má za následek vznik nitridů chromu (především Cr2N) ve feritické fázi. Precipitace 
nitridů chromu ve feritické fázi snižuje hodnotu PREN. Chceme-li zvyšovat PREN musíme 
správně vyvážit poměr austenitické a feritické fáze v oceli. Dále je zapotřebí snižovat obsah 
nitridů chromu především ve feritické fázi přidáváním legujících přísad (např. manganu). 

Chemické složení duplexních a superduplexních ocelí s nižšími obsahy dusíku lze 
dosáhnout na klasických metalurgických zařízeních po provedení menších konstrukčních 
úprav. Nejjednodušším příkladem je změna dmýchaného plynu přes dno licí pánve z argonu 
na dusík. Vzhledem k obsahu dusíku v oceli kolem 0,3 %, je potřeba z důvodu zkrácení řasu 
pro nadusičení ocelové taveniny, zvýšit průtok argonu tvárnicí, či zvýšit počet tvárnic ve dně 
licí pánve. Nadusičení superduplexních ocelí plynným dusíkem na vysoké obsahy, řádově 
0,5 %, viz např. tab. 9, již není jednoduchá záležitost. 

Tab. 9: Chemické složení vysocelegovaných duplexních ocelí, (hm %). 

Jakost Cmax. Cr Ni Mo N PREN 

SAF 2507 0,03 25 7 4 0,3 44 

SAF 
2707HD 0,03 27 6,5 5 0,4 51 

SAF 
3207HD 0,03 32 7 3,5 0,5 54 

Rovnovážný obsah dusíky v roztavené oceli (nadusičování) je vyjádřen pomocí 
stejných rovnic jako v případě oddusičování a řídí se tedy stejným Sievertsovým 
zákonem (17): 
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  (17) 

kde KN je rovnovážná konstanta reakce rozpuštění dusíku v roztavené oceli, 
 aN - aktivita dusíku atomárně rozpuštěného v roztavené oceli,  
 fN - koeficient aktivity dusíku atomárně rozpuštěného v roztavené oceli, 
 p{N2} - parciální tlak dusíku v molekulární podobě nad roztavenou ocelí. 

Vlastní rozpuštění dusíku v železe je endotermická reakce tzn., že se vzrůstající 
teplotou roste rozpustnost dusíku, vyjma rozpustnosti v železe γ, kde převažují exotermické 
reakce vzniku nitridů železa a rozpustnost se vzrůstající teplotou tedy mírně klesá. Pro 
výpočet koeficientu aktivity fN se využívá tabelovaných hodnot interakčních součinitelů 
a aktuální analýzy taveniny, získané chemickým rozborem ze vzorku, odebraného před 
nadusičením [16]. 
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Na obr. 19 jsou graficky znázorněny vlivy obsahů jednotlivých legujících prvků na 
rozpustnost dusíku v železe při teplotě 1600°C a tlaku 0,1 MPa. Z obrázku je patrné, že uhlík 
a nikl snižují rozpustnost dusíku v železe, jejich obsah je v superduplexních ocelích, vyjma 
niklu nízký. Naopak obsah chrómu, vanadu, manganu, křemíku a molybdenu zvyšuje 
rozpustnost dusíku v oceli. 
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Obr.19: Vliv legujících prvků na rozpustnost dusíku v oceli při teplotě 1600 °C 

a tlaku 0,1 Mpa. 

Experimentální zkoušky byly nejdříve zaměřeny na snížení obsahu uhlíku a kyslíku 
a nadusičení ocelové taveniny plynným dusíkem. Tyto zkoušky už byly řešeny v rámci 
dřívějšího výzkumného záměru. Snížení obsahu uhlíku a kyslíku bylo prováděno procesem 
vakuové uhlíkové dezoxidace tzv. VCD – Vacuum Karbon Dezoxidation. Proces VCD byl 
realizován následovně: zahřátí taveniny na 1750 °C, poté byl vupnut elektrický tavící příkon 
a bylo započato se snižováním tlaku po dobu cca. 20-30 min. při současném snižování teploty 
taveniny, poté byl opět zvýšen tlak na 0,1 MPa a teplota taveniny byla zvýšená na cca 
1750°C. tento cyklus trval 60-80 min. a opakoval se tak dlouho, dokud probíhal uhlíkový var, 
což bylo 5x-8x. Zdrojem kyslíku v procesu VCD byla železná ruda, jež byla dodávána 
v průběhu snižování tlaku. Nadusičení bylo prováděno přes porézní tvárnici zabudovanou ve 
dně kelímku indukční pece. Oba procesy probíhaly při zavřeném kesonu. Odlévání ocelové 
taveniny pak probíhalo horem přes mezipánev do předem připravené kokilové sestavy typu 
V2A, při tlaku dusíku 0,5 MPa. Tuhnutí ingotu v kesonu probíhalo při stejném tlaku po dobu 
cca. 50 min [16]. 

První uváděnou tavbou byla zkouška snížení obsahu C a O v tavbě označené A, 
viz tab. 10 o hmotnosti 1088 kg. Jak je z tab. 10 patrné, snížení obsahu C a O se nedosáhlo 
(0,32 %C a 0,030 %O). sekvence výše popsaného procesu VCD byla většinou zakončena při 
tlaku 100 Pa. 

V procesu VCD bylo započato se zkouškou vysokého nadusičení při tlaku dusíku 
v kesonu 0,5 MPa. Nadusičování probíhalo přes porézní tvárnici cca po dobu 120 min. 
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s průtokem 40 l.min-1. Podařilo se zvýšit obsah dusíku z hodnoty 0,005 % N na 0,328 % N 
(v tavenině) a 0,320-0,340 % N (v utuhlém ingotu, A – hlava, Z – pata), což lze považovat za 
kladný výsledek, ale nikoli dostačující. 

Po tavbě A následovaly další zkoušky nadusičování v procesu VCD, které byl 
zakončeny experimentální tavbou jakosti 0CH18N4G11AF, o hmotnosti 1334 kg. Tato tavba 
měla obdobný průběh jako tavba A. Po získání zkušeností s řízením procesu VCD a 
dávkováním železné rudy na zařízení VPIM bylo u jakosti 0CH18N4G11AF dosaženo snížení 
obsahu C z 0,32 % na 0,03 % a O z 0,026 % na 0,013 %, viz tab. 11, což lze u vakuových 
indukčních pecí považovat za velmi kladný výsledek. Po procesu VCD následovalo napuštění 
kesonu dusíkem na tlak 0,5 MPa a byla přisazena legující přísada FeMn (99 % Mn). 
Vzhledem k problémům v průběhu tavby nebylo přisazeno požadované množství FeMn. Po 
roztavení FeMn bylo započato s dmýcháním dusíku přes porézní tvárnici s průtokem 120 
l.min-1 po dobu 80 min. Obsah dusíku v oceli se v průběhu nadusičení zvýšil z 0,053 % N (v 
tavenině) na 0,706 % N (v utuhlém ingotu). Obsahy 0,76 % N a 0,04 % C v utuhlém ingotu 
byly vyhodnoceny jakožto dostačující pro další etapu řešení návrhu a realizace technologie 
snižování obsahu C, O a N, či zvyšování N v ocelové tavenině.  

Tab. 10: Chemické složení experimentální tavby A, (hm %). 

 C Mn Ni Cr O N 
Předpis <0,10 <0,20 7,00-9,00 17,0-19,0 - - 
Po natavení 0,60    0,030 0,005 
Po VCD 0,32    0,030 0,006 
Po nadusičení 0,30    0,020 0,328 
Ingot – odběr A 0,29 0,65 6,60 15,49 0,029 0,340 
Ingot – odběr B 0,29 0,65 6,73 15,7 0,031 0,320 

Tab. 11: chemické složení experimentální tavby jakosti 0CH18N4G11AF, (hm %). 

 C Mn Ni Cr Mo V O N 
Předpis <0,08 10,5-12,5 4,00-5,00 18,0-19,5 <0,30 0,9-1,2 - 0,48-0,55 
Po natavení 0,32 0,56 5,5 19,7 0,25 0,06 0,026 0,265 
Po VCD 0,03      0,013  
Po nadusičení 0,15 7,70 5,1 18,3 0,20 0,90  0,053 
Ingot – odběr A 0,04 5,90 5,13 18,76 0,21 1,00   
Ingot – odběr B 0,05 5,99 5,17 18,78 0,21 1,00 0,0196 0,706 

Závěrem dle autora lze říci, že na zařízení VPIM je možné vhodně navrženou 
technologií snížit obsah kyslíku v tavenině ocelí jakostí 0CH18N4G11AF z 0,026% na 
0,013%, uhlíku z 0,32% na 0,03% a zvýšit obsah dusíku z 0,053% na 0,706%. Po dokončení 
plánované rekonstrukce zařízení budou následovat další naplánované experimentální tavby 
s cílem dosáhnout podstatného snížení obsahu C a O a zvýšení N v tavenině na požadovanou 
úroveň. Současně bude probíhat návrh technologického postupu výroby vysocelegovaných 
chromových ocelí, nejen v uvedeném experimentálním zařízení, ale rovněž s cílem aplikace 
této technologie na metalurgická zařízení externí společnosti [16].  
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5   NÁVRH NOVÉ MEZIPÁNVE A MEZIPÁNVOVÉHO UZLU 
PRO ODLÉVÁNÍ HOREM A ODLÉVÁNÍ SPODEM 

Původní účel, za kterým bylo postaveno výzkumné zařízení vakuová a přetlaková 
indukční tavící pec „Vacuum Pressure Induction Melting“ (dále jen VPIM), bylo přetavení 
vsázky s následnou rafinací kovové taveniny, způsoby a možnosti rafinace taveniny, dosažení 
určitého chemického složení a mikročistoty oceli. Výstupem z takovéto tavby byl vzorek 
odlité taveniny, nebo odlitý ingot, který byl dále analyzován. O následném zpracování 
surového ingotu tvářením na konečný výrobek uvažováno nebylo. V dnešní době, kdy je 
kladen velký důraz na finanční stránku výzkumných úkolů je zapotřebí, aby výstupy 
z poloprovozních zařízení jako je VPIM byly zpracovatelné a prodejné. Takovýmto způsobem 
může být zlepšena finanční flexibilita celého projektu a projekt má tak větší potenciál pro svůj 
další rozvoj.  

Za předpokladu fungující technologie přetavení a rafinace za účelem dosažení 
požadovaného složení taveniny, by bylo možno na VPIM zařízení odlévat ingoty, které by 
byly dále válcovány, nebo kovány na příslušný konečný výrobek. Jedná se zejména o 
kovářské ingoty V2A o hmotnosti 1750 kg. Je však třeba upravit stávající technologii 
odlévání, zejména tedy zamezit přetoku strusky z mezipánve do kokily. 

Současný stav nedovoluje odlévat ingoty, které by bylo možno použít pro proces 
tváření. Hlavním problémem je přetok strusky z mezipánve do kokily. Povrch ingotu je 
pokryt utuhlou struskou, která je zavařena do povrchových vrstev. Při kování je struska 
zatlačována do objemu výkovku, což je z hlediska mechanických vlastností výkovku 
nemyslitelné. Z tohoto důvodu musí být strusková místa na ingotu broušena, což výrazně 
zvyšuje cenu konečného výrobku. Ingot odlitý na VPIM zařízení za současného stavu není 
tedy efektivně použitelný. Z těchto důvodů vyplývá nutnost úpravy stávajícího způsobu 
odlévání. Popis stávající technologie odlévání zařízení VPIM, rozbor  technických problémů 
a návrh zlepšujících prvků je popsán v neveřejné technické zprávě. Vzhledem k citlivosti dat 
obsahující problematika odlévání, byla ve spolupráci se společností Materiálový 
a metalurgický výzkum s.r.o. vytvořena technická zpráva, která je neveřejnou součástí této 
diplomové práce. Zpráva popisuje systém odlévání oceli v podmínkách VPIM, rozebírá 
technické problémy odlévání, jako je přetok strusky z mezipánve do kokily, zabývá se 
příčinou tohoto problémů, a uvádí možné návrhy zlepšení čistoty a následně i mikročistoty 
odlévaných ingotů. 

5.1 Výsledky úpravy technologie odlévání  
Technická zpráva “Vakuová a přetlaková indukční tavící pec – Úprava mezipánve“ 

[19], na které si diplomant výrazně podílel, předkládá návrh nové mezipánve a tří 
mezipánvových uzlů pro odlévání horem. Pro variantu odlévání spodem byla navrhnuta nová 
licí sestava s novou mezipánví respektující tvar kesonu s možností instalace zařízení pro 
filtraci hrubých a jemných nečistot. Odlévání spodem bylo shledáno jako nejlepší varianta 
z navržených možností a tak bylo přistoupeno k vlastní realizaci systému. Pro ověření 
funkčnosti byla provedena experimentální tavba zakončená odlitím ingotu V2A. Pro lepší 
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vizualizaci proudění taveniny a zajištění bezpečnosti probíhalo odlévání v atmosféře při 
otevřeném kesonu. 

Zkouška odlévání spodem prokázala funkčnost celého systému zvláště nové 
mezipánve. Tavenina proudila usměrněným tokem v požadovaném směru. Do mezipánve 
nebylo prozatím instalováno žádné speciální zařízení pro separaci hrubých nečistot a strusky. 
Provozním pokusem prověřené, dobré podmínky proudění taveniny nabízí možnost pro 
instalaci keramických sítek a děrovaných přepážek, které by měly zadržet hrubé nečistoty a 
přelitou strusku. Obr. 20 nabízí porovnání ingotu odlitého horem a spodem. U ingotu odlitého 
spodem je patrné menší znečištění struskou na povrchu.  

Technologie odlévání spodem s mezipánví vybavenou funkčními systémy separace 
hrubých nečistot se jeví jako nejlepší řešení pro stávající VPIM zařízení.  

 

(a)  
(b) 

Obr. 20: Porovnání ingotů, (a) ingot odlévaný horem, patrná velká strusková místa na 
povrchu, (b) ingot odlévaný spodem, povrch bez větších struskových míst. 
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ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce byl rozbor světové literatura a nových poznatků v oblasti 

vakuového indukčního tavení a zvýšení čistoty a mikročistoty oceli vyráběné a odlévané ve 
vakuové a přetlakové indukční tavící peci (VPIM) společnosti MATERIÁLOVÝ 
A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (MMV).  

Teoretická část diplomové práce je věnována popisu vakuové indukční metalurgie, 
možnostem rafinace a způsobu odlévání. Rozbor publikované literatury ukazuje na možnosti 
výroby vysoce jakostních ocelí ve VIM. 

Další část diplomové práce popisuje VPIM pec společnosti MMV, která je zaměřena 
na vývoj technologie výroby vysocejakostních ocelí s vysokou přidanou hodnotou. 

Výsledky předchozích experimentálních taveb prokázaly možnost účinně odstranit 
škodlivé příměsové prvky z chromové a/nebo manganové ocelové taveniny za pomocí přísady 
redukčního činidla CaC2 a CaF2. Tavby zaměřené na problematiku vysocelegovaných 
chromových ocelí, duplexních a superduplexních ocelí potvrdily, že na zařízení VPIM lze 
vhodně navrženou technologií snížit obsah kyslíku a uhlíku v tavenině a zvýšit obsah dusíku. 

Hlavní záměr experimentální části je odkázán na technickou zprávu popisující vývoj 
nové technologie odlévání VPIM, která zajišťuje vyšší čistotu a následně i mikročistotu odlité 
oceli. Byla navrhnuta mezipánev a tři mezipánvové uzly pro odlévání horem. Pro variantu 
odlévání spodem byla navrhnuta nová licí sestava s mezipánví. Vzhledem k výhodám byla 
schválena a realizována varianta odlévání spodem, která byla ověřena experimentální tavbou.  

Poznatky získané v rámci diskutované problematiky lze shrnout následovně: 

1. V technické zprávě je detailně popsán systém odlévání na zařízení VPIM.  

2. Na základě předchozích taveb byl zjištěn přetok strusky přes mezipánev do kokily při 
odlévání oceli. Tato negativní zkušenost vedla k rozboru problému  a k návrhu nové 
mezipánve, která by dokázala zachytit přelitou strusku.  

3. Byla navržena nová mezipánev respektující rozměry kesonu s větší plochou oproti 
stávající mezipánvi a s možností instalace zařízení pro separaci strusky. Pro odlévání 
horem byly navrženy 3 varianty mezipánvového uzlu.  

4. Každá varianta byla hodnocena dle náročnosti na výrobu, zástavby do prostoru VPIM a 
předpokládané schopnosti optimálně zachytit strusku a efektivně separovat vměstky. 

5. Jako druhá varianta systému odlévání bylo navrhnuto odlévání spodem. Tato varianta byla 
zhodnocena jako nejjednodušší a nejefektivnější a proto bylo přistoupeno k její realizaci.  

6. Po úpravě licího kůlu byla přestavěna kokilová sestava s kokilou V2A tak, že ji je možno 
zabudovat do kesonu VPIM. Byla navrhnuta a vyrobena mezipánev respektující rozměry 
kokilové sestavy.  

7. Po výrobě mezipánve a sestavení kokilové sestavy byla provedena experimentální tavba. 
Ocel byla roztavena a rafinována pomocí vakua v zařízení VPIM. Pro lepší vizualizaci a 
řízení procesu proběhlo odlévání přes pánev v atmosféře mimo vakuový keson.  
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8. Tato zkouška prokázala funkčnost mezipánve a celého systému odlévání spodem. 
Vzhledem k příznivému proudění taveniny v nové mezipánvi je možno uvažovat o 
instalaci systému na separaci strusky a nečistot. 

9. V poslední části této zprávy je navrhnuto několik možností pro separaci strusky a hrubých 
nečistot. S použitím keramických filtrů v licím kanálku kokilové sestavy by bylo možno 
efektivně separovat z oceli i jemné nečistoty a nekovové vměstky. 

Experimentální tavba ukončená odlitím ingotu prokázala funkčnost mezipánve a celé 
technologie odlévání spodem. Bylo prokázáno dobré proudění taveniny v mezipánvi. Rozbor 
odlitého ingotu ukázal na menší znečištění hrubými nečistotami a struskou. V budoucnu bude 
možné v úspěšné optimalizaci využití VPIM pro výrobu vysoce jakostních ocelí pokračovat 
ve smyslu dalšího zdokonalování podmínek vedení tavby a také odlévání. Způsob proudění 
oceli přes soustavu mezipánev, licí kůl, kanálky a ingot naznačuje další možnost intenzifikace 
filtračních technologií, které výrazným způsobem přispějí k dalšímu žádanému zvýšení 
kvality vyráběné oceli. 
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OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 

Příloha - ALD produktová řada VIM, modifikace VIM 

 
Laboratorní vakuová indukční pec. Základní provedení s jedno-komorovým systémem, 

sklopný kelímek, integrovaná vertikální odlévací (kokilová) komora, vakuová čerpací stanice, 
jednotka tavícího napájení. 

 

 
Malá vakuová indukční tavící pec pro prvotní produkci (výzkum). 
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VIM-VMC pec je dvoukomorová s vertikální kokilovou komorou. 

 
 
 

 
VIM-VMC pec s vertikálním odlévacím komorovým systémem 
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VIM-VCC s vertikálním litím pásku, nebo drátu. 

 
 
 

 
VIM-VCC  

Vakuové indukční tavení s následným vertikálním kontilitím pod inertním plynem zabraňuje 
oxidaci povrchu drátů, tyčí, nebo pásků. 
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VIM  
Běžná tonáž 0,5 – 15 metrických tun,  VIM-VMC pec s vertikálním kokilovým  
jedno-komorový systém s vertikální  systémem. 
tavící komorou. 
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VIM-HMC  

Běžná tonáž 0,5 – 20 tun, dvou-komorový systém s horizontální kokilovou komorou. 
 
 
 

 

 
VIM s žlabovým systémem, dvou-komorový systém s jedním žlabem pro krátké ingoty 

dalším pro dlouhé ingoty. Vyměnitelné a vyhřívané žlaby. 
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VIM se spodním čištěním. 

VIM pec může být vybavena předehřevem mezipánve. Kelímek s přívodem plynu ve své 
spodní části pro rafinaci taveniny (probublávání taveniny). Pro další zkoumání je také možné 

probublávání kyslíku. 
 

 

 
1-20 tunová VIM pec. 

Jedno-komorový systém s horizontální tavící komorou a pohyblivými uzamykatelnými 
dveřmi pro výměnu cívky s kelímkem. 
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VIM s dvou-dveřovým uspořádáním. 

Běžná tonáž 5 – 30 metrických tun. Dvou-komorový systém s horizontální tavící komorou a 
dvěma výměnnými indukčními pecemi. 

 
 

 
 

 
VIM-HMC 

Multi-komorový systém s příčně pohyblivými dveřmi a vysouvací pecí pro snadnou údržbu. 
Hydraulické sklápěcí zařízení a napájecí kabely jsou uspořádány v atmosféře. 
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VIM-V 6, 4/6 t, 

Pec pro výrobu feroniklu. 
 

 

VIM-V 6, 25 t, 
Tavící/odlévací komora s oddělenou kokilovou komorou pro produkci vysoce legovaných 

slitin. 
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VIDP pec, výroba tyčí Ø 40 - 200 mm. 

 
 
 

 
VID – Vakuové indukční odplynění. 

VID pec je kompaktních rozměrů s malým objemem komory vhodné pro tavení oceli a litin. 
Vsázka může být kapalná, nebo pevná. Aplikuje se na tavení a odplynění speciálních ocelí a 

neželezných kovů, odlévání v atmosféře do pánve nebo odlévání do forem (kokil). Běžná 
tonáž od 1 do 15 metrických tun. 
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VIDP – 8 t pec pro kontinuální lití 

Doncasters (Ross & Catherall), Sheffield 
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3 t VIM VID 300 
Vacuumschmelze, Hanau, Germany 

Výkyvná kompaktní komorová pec. Odlévání pod atmosférou, nebo tlakem inertního plynu. 
 

 


