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Značka Název      Jednotka 

aX aktivita prvku X v oceli    1 

a(X) aktivita prvku nebo sloučeniny X v oxidu, sulfidu 

 či ve strusce     1 

Ks rovnováţná konstanta reakce X   1 

T teplota   .      K 

PH2 parciální tlak H2     Pa 

K/H/ rovnováţná konstanta reakce odvodičení  1 

 (S)K konečný obsah síry ve strusce   hm.% 

/S/0 počáteční obsah síry v kovu    hm.% 

/S/K konečný obsah síry v kovu    hm.% 

moc hmotnost oceli     kg 

mst hmotnost strusky     kg 

 stupeň odsíření     % 

LS rozdělovací součinitel síry    1 

CS
´ sulfidová kapacita strusky    1 

/O/K konečný obsah kyslíku v kovu   hm.% 

 optická bazicita strusky    1 

ISSM  integrovaný systém sekundární metalurgie 

LF  pánvová pec 

C/A  poměr oxidů CaO ku Al2O3  
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1. ÚVOD 

V roce 2006 bylo na ocelárně EVRAZ Vítkovice Steel vybudováno nové 

zařízení a to vakuová pánvová pec ISSM. V roce 2009 bylo více neţ 95% taveb 

zpracováno na nově vybudovaném zařízení. Z toho bylo 65% produkce vyrobeno 

v technologickém toku kyslíkový konvertor OXYVIT – pánvová pec LF – 

vakuovací pánvová pec ISSM – kontilití. Zavedením tohoto technologického 

postupu došlo k historickému sníţení zmetkovitosti v uvedené ocelárně. 

Velkou část produkce v ocelárně EVRAZ Vítkovice Steel zahrnují oceli jakosti 

X52 aţ X70. Tyto oceli slouţí k výrobě produktovodů do kyselého prostředí a musí 

vyhovět při zkoušce HIC (hydrogen induce cracking). Ačkoli výše zmíněný 

technologický tok je ideální pro výrobu jakostí X, je zapotřebí zdokonalovat 

technologické postupy tak, aby bylo moţno vyrábět oceli vyšších tříd neţ je X70. 

Oceli jakostí X70 aţ X100 vyţadují dosaţení těchto parametrů: 

- obsah síry pod 20 ppm  

- obsah vodíku pod 2 ppm 

- vyšší vnitřní čistoty oceli 

Vyšší vnitřní čistotou oceli se rozumí, dosaţení co nejniţšího počtu vměstků.  

Pro splnění takto náročných poţadavků je zapotřebí zavést takový 

technologický tok, který by s vysokou provozní jistotou dokázal zajistit výše 

uvedené parametry oceli. Proto se tato disertační práce zabývá technologickými 

postupy, respektive jejich vlivem na obsah síry, obsah vodíku,  mnoţství a sloţení 

vměstků v oceli. 

Cílem práce je porovnat vliv dvou různých technologií dezoxidace, 

v podmínkách ocelárny EVRAZ Vítkovice Steel, na čistotu tekuté oceli. Především 

pak dávkování silikokalcia na pánvové peci LF a vypuštění fáze dávkování 

vápníkových profilů po odplynění na vakuové pánvové peci ISSM. Dávkování 

silikokalcia na pánvové peci LF má vést: 

- k sníţení obsahu kyslíku v oceli, coţ povede k hlubšímu odsíření oceli. 

-  k modifikaci vměstků (na tekuté v oblasti ocelářských teplot) před 

odplyněním, která povede k jejich snaţšímu odstranění z oceli. 

Vypuštění fáze dávkování vápníku po odplynění má: 

- zabránit rehydrogenaci odplyněné oceli. 

- zabránit vzniku nových vměstků po odplynění oceli. 

 

2. LITERÁRNÍ ROZBOR PROBLEMATIKY 

2.1 Podmínky odsíření 

Pro úspěšné odsíření je třeba nastavit vhodné termodynamické podmínky, které 

vyplývají z rovnice odsíření: 

    OCaSSCaO 
      (1) 
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Vyjádříme-li rovnováţnou konstantu KS rovnice a za aktivity prvků dosadíme jejich 

obsahy v hm.% (podle Henryho zákona), dostaneme po úpravě rovnice vztah pro 

výpočet rovnováţného obsahu síry v oceli: 

 

 

S

CaO

CaS
K

a

Oa
S .

.


         (2) 

Z rovnice (2) je tedy patrné, ţe jednou z nutných podmínek pro odsíření je 

nízký obsah kyslíku v oceli. Ten je závislý na stupni dezoxidace, která se provádí 

pomocí přísad, respektive prvků s vyšší afinitou ke kyslíku neţ má ţelezo. Reakce 

mezi prvky s vyšší afinitou a kyslíkem probíhají v rámci sráţecí dezoxidace. Jsou 

exotermní a proto jejich průběhu prospívá relativně nízká teplota. Ocel se nejčastěji 

dezoxiduje manganem (ve formě feromanganu), křemíkem (ve formě ferosilicia) a 

hliníkem. V podmínkách sníţeného tlaku je moţné vyuţít  uhlíkové dezoxidace, při 

které vzniká plynný produkt [1].  

Další nutnou podmínkou pro úspěšné odsíření je vysoká aktivita CaO ve strusce. 

Ta je ovlivněna obsahem CaO a ostatních oxidů ve strusce. Běţné pánvové strusky 

obsahují oxidy: CaO, Al2O3, SiO2 a MgO. Pro tyto oxidy vyjádřili Sosinski a 

Sommerville optickou bazicitu strusky [3], kterou vyjádřili následující rovnicí: 

     
      ).(0294,0%.025,0%.033,0%.0178,0

).(0176,0%.0195,0%.0153,0%.0178,0

322

322

OAlMgOSiOCaO

OAlMgOSiOCaO






   (3) 

Pomocí optické bazicity lze pak vypočítat sulfidovou kapacitu strusky, která udává 

schopnost strusky absorbovat síru: 

9,236,43
5464021920

´log 






 


T
C

S

     (4) 

Obecně lze říct, ţe sulfidová kapacita je tím vyšší, čím je vyšší obsah CaO [5]. 

Nicméně, aby byla struska schopna odsířit musí být tekutá v oblasti ocelářských 

teplot a dále musí být zajištěno její promíchání z ocelí.  

Aby byla čtyřsloţková struska na bázi CaO-Al2O3-SiO2-MgO tekutá v oblasti 

ocelářských teplot, měl by být poměr CaO ku Al2O3 kolem 1,7. Konkrétně je vhodné 

drţet obsah CaO do 56 hm.% a obsah Al2O3 od 30 do 35 hm.%. Zbytek strusky by 

měl obsahovat oxidy MgO a SiO2 v poměru 25/40, při kterém je (při výše 

uvedených obsazích CaO a Al2O3) teplota likvidu strusky pod 1450°C [2]. 

Nastavení vhodných termodynamických podmínek ještě nezajišťuje dosaţení 

plného vyuţití sulfidové kapacity strusky. K dosaţení termodynamické rovnováhy je 

zapotřebí určitý čas k promíchání obou fází. To se obvykle zajišťuje indukčním 

mícháním nebo dmýcháním argonu přes jednu nebo více porézních tvárnic. Obecně 

lze říct, ţe větší průtok argonu zajistí vyšší promíchání strusky a oceli, coţ vede 

k vyššímu vyuţití sulfidové kapacity [7]. Ještě lepší situace nastává ve vakuu, kde na 

bubliny argonu nepůsobí atmosférický tlak a mohou tak více zvětšovat svůj objem 

[6]. Míchání ve vakuu je moţno podpořit průběhem uhlíkové reakce.  

Dalším způsobem intenzifikace odsíření je dávkování prachových přísad, 

takzvaných odsiřovadel. Tyto odsiřovadla jsou dávkována do oceli pomocí trysky a 
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nosného plynu. K odsíření se pouţívá různých typů odsiřovadel jako silikokalcium, 

karbid vápníku [4] a různé směsi strusky na bázi CaO s příměsí kazivce (CaF2) [8] 

nebo bauxitu (Al2O3) [9].  

Schopnost strusky pohltit síru se určuje různými kritérii. Jedním z kritérií je 

výpočet hmotnosti síry odstraněné z kovu, která se vypočte z bilanční rovnice: 

   
st

oc
KK

m

m
SSS .

0


     (5) 

Dalším způsobem jak posoudit úspěšnost odsíření je výpočet stupně odsíření: 

%100.

0

K

S

S


      (6) 

nebo podle rozdělovacího součinitele síry mezi struskou a kovem Ls: 

 
S

S
Ls 

       (7) 

2.2 Podmínky odvodičení 

Odstraňování vodíku z ocelových tavenin probíhá při mimopecní rafinaci 

v zařízení kesonového typu přes bubliny dmýchaného inertního plynu a volnou 

hladinu taveniny, vystavenou účinku sníţeného tlaku. Pokud je vyvolána pod tlakem 

také uhlíková reakce, pak vzniklé bubliny oxidu uhelnatého rovněţ zajišťují 

vylučování vodíku z taveniny. V podstatě jde o extrakci vodíku podle rovnice: 

)(22
1

gHH 
      (8) 

Za předpokladu, ţe atomárně rozpuštěný vodík v oceli představuje zředěný 

roztok, můţeme jeho rovnováţný obsah vyjádřit Sievertsovým zákonem: 

2HH
pKH     (9) 

Z rovnice je patrné, ţe obsah vodíku v oceli závisí na parciálním tlaku vodíku. 

Parciální tlak je ovlivněn celkovým tlakem v atmosféře nad lázní [11]. Tlak 

v bublině argonu (nebo oxidu uhelnatého) je navíc ovlivněn ferostatickým tlakem, 

který působí na bublinu. Ferostatický tlak v bublině těsně pod hladinou, před její 

expanzí do atmosféry, závisí na jejím poloměru, respektive na velikosti bubliny [13]. 

Velikost bubliny je moţno ovlivnit mnoţstvím dmýchaného argonu a typem tvárnice.  

Podobně jako u odsíření, je při sniţování obsahu vodíku v oceli nutno zajistit 

cirkulaci či promíchání kovu. Reakční plocha i její obnovení se dá řídit různými 

způsoby míchání [11]. Hlavním cílem míchání je zajistit, aby se co největší objem 

oceli dostal do kontaktu s vakuem. Prodlouţení doby odplynění vede rovněţ 

k vyššímu promíchání kovu a tedy k hlubšímu odplynění [12]. 

Dalším parametrem ovlivňující odvodičení je mnoţství strusky. Větší mnoţství 

strusky v pánvi znamená pomalejší odvodičení, protoţe struska brání odhalení 

hladiny oceli [14]. 
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Negativní vliv na obsah vodíku má dávkování přísad do jiţ částečně nebo zcela 

odplyněné oceli [4]. Většina přísad dávkovaných do oceli obsahuje vodík a to buď 

ve formě hydridů nebo vody. 

 

2.3 Odstraňování vměstků 

Čistota oceli je hodnocena podle obsahu a typu nekovových vměstků. 

Minimalizace  nekovových vměstků je jedním z hlavních cílů sekundární metalurgie.  

Podle původu rozeznáváme nekovové vměstky endogenní a exogenní. 

Exogenní vměstky vznikají převáţně korozivním a erozivním působením oceli na 

ţáruvzdorný materiál. U zásaditých ocelářských pochodů se velmi často pouţívá 

vyzdívka z MgO materiálu s uhlíkovým pojivem (dále MgO-C).  

K opotřebení vyzdívky dochází při její reakci mezi struskou a kovem. K 

nejsilnějšímu opotřebení vyzdívky dochází hlavně v oblasti struskové čáry a to 

vlivem reakce mezi struskou a vyzdívkou. Mimo jiné při teplotách nad 800°C 

dochází v pánvích bez oceli k reakci uhlíku z vyzdívky se vzdušným kyslíkem. Tím 

dochází k degradaci vyzdívky v důsledku ztráty pojiva [11]. Poškozená vyzdívka 

obsahuje póry, do kterých (v průběhu zpracování či odlévání oceli) proniká struska a 

reaguje s MgO z vyzdívky. Opotřebení vyzdívky se neustále kumuluje a se stářím 

pánve narůstá mnoţství penetrující strusky do vyzdívky [15] . 

Během ocelářského pochodu se kyslíkem oxiduje uhlík a doprovodné prvky 

v surovém ţeleze. Zbývající kyslík zůstává po zkujnění rozpuštěný v oceli. Aby při 

tuhnutí oceli nedošlo k uvolňování bublinek oxidu uhelnatého, musí být zbylý kyslík 

z oceli odstraněn. Dezoxidace oceli probíhá různě, např. argonováním, mimopecním 

vakuováním apod. Nejčastějším způsobem je však sráţecí dezoxidace [16]. 

Nejběţnějším dezoxidovadlem je hliník, který po reakci s kyslíkem vytváří Al2O3 

vměstky. Produkty sráţecí dezoxidace mohou být tuhé či tekuté a řadí se mezi 

vměstky endogenní. 

Podle autorů prací [17, 18] můţe při výrobě ocelí (s vyšším obsahem hliníku), 

dojít k redukci hořčíku ze zásadité strusky s vyšším obsahem MgO. Redukovaný 

hořčík následně reaguje s hlinitanovými vměstky a dojde k tvorbě spinelu 

MgO.Al2O3. 

Rychlost redukce hořčíku ze strusky (s konstantním obsahem MgO) roste s její 

bazicitou [17]. To znamená, ţe při rostoucím poměru CaO/SiO2 roste obsah MgO ve 

vměstku. 

Hlinitanové a spinelové vměstky mají vysokou teplotu tavení a proto jsou při 

ocelářských teplotách tuhé. Tuhé vměstky nemají zpravidla kulový tvar a 

s odchylkou od kulového tvaru vzrůstá při vyplouvání hydrodynamický odpor [16]. 

To má za následek pomalejší vyplouvání nekulových vměstků. Proto je třeba tyto 

vměstky modifikovat a zajistit jejich ztekucení. 

Spinelové a hlinitanové vměstky je moţné modifikovat vápníkem rozpuštěným 

v oceli [18]. Aby mohlo dojít k modifikaci spinelových vměstků na tekuté, musí být 
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do oceli nadávkováno potřebné mnoţství vápníku. Při nedostatečném mnoţství 

vápníku dojde k modifikaci vměstků na CaO.6Al2O3,  popřípadě CaO.2Al2O3 [19]. 

Tyto vměstky mají teplotu tavení 1850, respektive 1750°C, coţ je vysoko nad 

teplotou zpracování oceli. Větší mnoţství dávkovaného vápníku vede k zvětšení 

velikosti a k zvýšení stupně modifikace vměstků [20] na CaO.Al2O3 a 

12CaO.7Al2O3. Tyto modifikované, tekuté vměstky jsou vhodnější jak pro 

vyplouvání z oceli, tak pro jejich asimilaci struskou. To vede k celkovému sníţení 

jejich počtu.  

Mnoţství vápníku, potřebného k ztekucení hlinitanů a spinelů, se musí volit 

podle chemického sloţení oceli [21]. Obecně lze říct, ţe vyšší mnoţství kyslíku 

rozpuštěného v kovu má za následek větší počet dezoxidačních produktů (např. 

hlinitanů) a proto je zapotřebí pouţít větší mnoţství vápníku [22].  

Ihned po dávkování vápníku je chemické sloţení jednotlivých vměstků velice 

rozptýlené [23]. Mícháním oceli dochází ke koagulaci a koalescenci vměstků a 

rozdíly v jejich chemickém sloţení se postupně zmenšují. V důsledku koagulace a 

koalescence dochází rovněţ k zvětšování vměstků [24]. V souladu se Stokesovým 

zákonem dochází s rostoucím poloměrem vměstků k zvyšování jejich rychlosti 

vyplouvání, coţ vede k rychlejšímu sníţení počtu vměstků v oceli. 

Modifikace vměstků je ovlivněna i obsahem síry v oceli a to tak, ţe při vyšším 

obsahu síry a vápníku dochází k precipitaci CaS okolo oxidického jádra[22]. 

Při tuhnutí oceli dochází ve vměstcích k sniţování poměru CaO ku Al2O3. To je 

způsobeno tím, ţe s klesající teplotou klesá rozpustnost síry v ţeleze a vápník se 

váţe na síru [25]. 

Ve vakuu je míchání oceli intenzivnější neţ při atmosférickém tlaku. To je 

spojeno s expanzí bublin argonu při niţším tlaku. V důsledku intenzivnějšího 

míchání mezi struskou a kovem je sloţení vměstků ovlivněno sloţením strusky. 

Přesněji lze říct, ţe s mnoţstvím jednotlivých oxidů ve strusce roste jejich obsah ve 

vměstku [26]. Proto můţe dojít, při zpracování oceli pod bazickou struskou, 

k modifikaci hlinitanů a spinelů na tekuté CaO.Al2O3 vměstky bez přídavku vápníku 

[27]. Prodlouţení doby vakua vede k růstu velikosti vměstků a k celkovému sníţení 

jejich počtu [28]. 

  

3. CÍLE ŘEŠENÍ 

Na základě literárních údajů bylo zjištěno, ţe: 

- k zvýšení odsíření je zapotřebí: 

- rychle dezoxidovat ocel tak, aby byl zajištěn co nejniţší obsah kyslíku 

v oceli. Dávkování vápníku po ukončení dezoxidace hliníkem způsobí 

sníţení aktivity kyslíku v oceli.  

- vytvořit co nejdříve strusku vhodného chemického sloţení s vysokou 

sulfidovou kapacitou a nízkou teplotou tavení. Tím dojde k vyššímu 

vyuţití sulfidové kapacity.  
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- k sníţení obsahu vodíku je zapotřebí: 

- prodlouţit dobu odplynění dle poţadovaného obsahu vodíku. Delší doba 

odplynění zajistí vyšší promíchání oceli ve vakuu a tím bude dosaţeno 

niţšího obsahu vodíku. 

- zabránit vnášení legujících a struskotvorných přísad při a po odplynění. 

Dávkování přísad způsobí rehydrogenaci odplyněné oceli. 

- k sníţení počtu vměstků je třeba: 

- provést modifikaci vměstků před odplyněním. Ve vakuu je parciální tlak 

kyslíku nízký a proto nebude docházet k reoxidaci oceli. Modifikované 

vměstky budou snáze vyplouvat z oceli a jejich odstranění bude vyšší. 

- zabránit vnášení legujících a struskotvorných přísad v průběhu odplynění 

a vypustit dávkování vápníku po odplynění. Struskotvorné přísady zanáší 

do oceli kyslík a jiné nečistoty.  

Z těchto důvodů byla (v technologickém toku kyslíkový konvertor OXYVIT – 

pánvová pec LF – vakuovací pánvová pec ISSM – kontilití) navrţena nová 

technologie dezoxidace na sekundární metalurgii, která zajistí dosaţení vyšší čistoty 

oceli. 

Nová technologie vychází ze skutečnosti, ţe v době kdy je ocel ve vakuu není 

vystavena kyslíku z atmosféry a nemůţe tedy dojít k následné reoxidaci. Ve 

srovnání se současnou technologií zahrnuje tyto změny: 

- tvorba struskového reţimu a legování oceli musí být dokončeno na 

pánvové peci LF.  

- dávkování silikokalcia před koncem zpracování na pánvové peci LF. 

- vypuštění závěrečného dávkování profilů plněných vápníkem a dobu pro 

vstřelování profilů nahradit prodlouţením odplynění. 

  

4. NÁPLŇ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Praktická část je rozdělena na tři podčásti, které se věnují vlivu nové 

technologie na odsíření, odvodičení a vývoj vměstků. 

 V první části je zkoumán vliv nové technologie na sníţení obsahu kyslíku a 

obsahu síry v oceli. Následně je věnována pozornost úpravě parametrů strusky 

(chemické sloţení, mnoţství) tak, aby bylo dosaţeno co nejvyššího odsíření. 

V závěru první části je posuzován vliv doby zpracování oceli v podmínkách 

sníţeného tlaku na odsíření.  

Druhá část je zaměřena na predikci obsahu vodíku na konci odplynění. Je zde 

zkoumán vliv doby odplynění na obsah vodíku v intervalu od 700 do 1280 sekund. 

Protoţe je v nové technologii vypuštěno závěrečné dávkování plněných profilů po 

odplynění,  je stanoven vliv dávkování plněných profilů na změnu obsahu vodíku 

v oceli.  
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Třetí část se zabývá vývojem vměstků v oceli při zpracování na sekundární 

metalurgii. Jednotlivé technologie jsou porovnávány z hlediska počtu vměstků na 

konci zpracování. Mimo jiné je sledován vývoj velikosti a chemického sloţení 

vměstků v průběhu celého zpracování. Dále je věnována pozornost homogenitě, 

tvaru a mechanismu vzniku nalezených vměstků u jednotlivých technologií.  
 

5. DOSAŢENÉ VÝSLEDKY A JEJICH HODNOCENÍ 

5.1 Vliv nové technologie na odsíření oceli 

Jak bylo zjištěno z literární rešerše, základním kamenem pro odsíření je 

dezoxidace oceli. Proto je první část, která má za úkol porovnat technologie 

z hlediska odsíření,  zaměřena i na vývoj obsahu kyslíku v oceli a to především na 

vliv dávkování vápníkových profilů na pánvové peci LF.  
 

5.1.1 Vliv dávkování vápníku ve formě CaSi popř. AlCaFe na LF 

Nejprve byla sledována změna obsahu kyslíku v oceli, způsobená dávkováním 

vápníku ve formě CaSi. U šesti taveb byla, v průběhu technologického toku, měřena 

teplota a obsah kyslíku v oceli. Do tří z těchto šesti taveb bylo na pánvové peci 

dávkováno CaSi. U taveb do kterých bylo dávkováno CaSi došlo po dávkování 

k výraznému poklesu aktivity kyslíku. V porovnání s tavbami bez CaSi byl rozdíl 

obsahu kyslíku (na pánvové peci LF) 5,4-8,8 ppm. Tento rozdíl se při zpracování ve 

vakuu rychle zúţil, ale i tak byl obsah kyslíku (na konci odplynění) u taveb bez CaSi 

vyšší a to o 0,5-1,8 ppm. 

Niţší obsah kyslíku v oceli by měl zajistit niţší obsah síry v oceli. Pro ověření 

této skutečnosti bylo vyrobeno 30 taveb stejné jakosti, které byly rozděleny do tří 

skupin po deseti. Prvních deset taveb bylo vyrobeno běţným způsobem bez 

dávkování vápníku na pánvové peci. U dalších deseti taveb byl na pánvové peci 

dávkován plněný AlCaFe profil. Mnoţství přidávaného AlCaFe bylo 1,6kg na tunu 

oceli. U posledních deseti taveb byl na pánvové peci dávkován plněný CaSi profil. 

Mnoţství přidávaného CaSi bylo 1,6kg na tunu oceli. Nakonec byly tavby 

odplyněny v kesonu. U všech taveb bylo (z obsahu síry v konvertoru a síry 

v mezipánvi) vypočteno průměrné odsíření oceli. U taveb bez dávkování vápníku na 

pánvové peci LF bylo dosaţeno průměrného odsíření 62,85 % a u jedné tavby bylo 

dosaţeno pouze 44,44 % odsíření. U taveb s AlCaFe bylo dosaţeno průměrného 

odsíření 75,28 %. V této skupině deseti taveb byla tavba s nejvyšším odsířením a to 

88,83 %. Průměrné odsíření u taveb s CaSi bylo 73,32 %. Při dávkování vápníku na 

pánvové peci bylo zajištěno vţdy minimálně 60 % odsíření. 

 

5.1.2 Vliv úpravy strusky 

Pro stanovení vlivu chemického sloţení strusky bylo vyrobeno 35 taveb stejné 

jakosti u kterých bylo analyzováno sloţení strusky. Všechny strusky splňovaly tyto 

podmínky: 

- FeO + MnO méně neţ 2 hm.% 

- MgO v rozmezí 6,36 3,24 hm.% 
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- SiO2 v rozmezí 7,26 2,57 hm.% 

- CaO + Al2O3 více neţ 80 hm.% 

U těchto strusek byl stanoven vliv poměru CaO ku Al2O3 na odsíření (dále C/A). 

Odsíření bylo vyjádřeno dvěma způsoby podle: 

- stupně odsíření v % 

- rozdělovacího součinitele síry mezi struskou a kovem 

Stupeň odsíření  byl vypočten z obsahu síry v konvertoru před odpichem a z 

obsahu síry v mezipánvi na kontilití. Rozdělovací součinitel síry Ls byl vypočten 

z obsahu síry ve strusce a obsahu síry v oceli. Podle poměru C/A ve strusce byly 

tavby rozděleny do sedmi skupin po pěti. Pro kaţdou skupinu byl vypočten 

průměrný stupeň odsíření a rozdělovací součinitel síry. Nejvyššího stupně odsíření a 

rozdělovacího součinitele síry bylo dosaţeno u taveb, zpracovaných pod struskami 

s poměrem C/A v rozmezí od 1,6 do 1,7 hm.%. U těchto taveb bylo dosaţeno 

průměrného odsíření 88,595 % a rozdělovací součinitel síry byl v průměru 288,124. 

Ze skupiny taveb zahrnující strusky s nejvhodnějším poměrem C/A bylo stanoveno 

optimální sloţení strusky pro podmínky ocelárny EVRAZ Vítkovice steel. 

Optimální struska musí obsahovat 52,35 hm.% CaO, 7,30 hm.% SiO2, 6,89 hm.% 

MgO a 31,45 hm.% Al2O3. 

U všech 35 taveb byla vypočítána sulfidová kapacita strusky podle Sosinskiho a 

Sommervilla a porovnána se skutečně dosaţeným odsířením oceli. Protoţe u taveb 

nebyl měřen obsah kyslíku v oceli, bylo počítáno s průměrnou hodnotou 1 ppm. Při 

porovnání bylo zjištěno, ţe u taveb se struskami s poměrem C/A do 1,75, bylo 

během 12-ti minut hlubokého vakua dosaţeno termodynamické rovnováhy mezi 

struskou a kovem. Při vyšším poměru C/A nebyla plně vyuţita sulfidová kapacita 

strusek. 

Pro stanovení vlivu mnoţství strusky bylo vybráno 25 taveb stejné jakosti 

s úzkým rozptylem chemického sloţení strusek. Mnoţství strusky bylo vypočítáno 

z celkové bilance Al v systému a z jeho naměřeného obsahu ve strusce a v oceli. Ze 

statistického vyhodnocení vyplývá, ţe s mnoţstvím strusky roste stupeň odsíření. 

Hmotnost strusky ku hmotnosti oceli můţe být aţ 0,03, coţ představuje 3% 

hmotnosti oceli. 

 

5.1.3 Vliv doby zpracování 

Doba zpracování byla nahrazena dobou hlubokého vakua. A to z toho důvodu, 

ţe ve vakuu dochází k zlepšení kinetických podmínek a tedy k rychlejšímu dosaţení 

termodynamické rovnováhy reakce odsíření. Ke kvantifikaci tohoto vlivu bylo 

vybráno dalších 13 taveb s úzkým chemickým sloţením strusek a s různou dobou 

odplynění. U těchto taveb byl vypočten stupeň odsíření  a rozdělovací součinitel 

síry Ls. Ze stanovené závislosti bylo patrné, ţe proces odsíření pokračuje i po 12-ti 

minutách odplynění. Protoţe bylo zjištěno, ţe během 12-ti minut hlubokého vakua 

dojde k dosaţení termodynamické rovnováhy mezi struskou a kovem (podle 

Sosinskiho a Sommervilla) znamená to, ţe musí i po tomto čase docházet k poklesu 
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obsahu kyslíku v oceli. Proto byl proveden u všech strusek výpočet sulfidové 

kapacity a obsahu kyslíku podle Sosinskiho a Sommervilla. Na základě výpočtu 

bylo usouzeno, ţe obsah kyslíku  v oceli klesá i po 12-ti minutách hlubokého vakua 

(bez přídavků dalších dezoxidovadel). To vede (při konstantním sloţení strusky) 

k dalšímu poklesu obsahu síry v oceli. 

 

5.1.4 Shrnutí přínosu nové technologie na odsíření 

Porovnáme-li současnou a novou technologii z hlediska odsíření musíme 

konstatovat tyto výhody nové technologie: 

- při zavedení nové technologie došlo k průměrnému sníţení kyslíku na 

pánvové peci  o 10 ppm a to mělo za následek průměrné zvýšení odsíření o 

10,47 % v případě pouţití silikokalcia a o 12,43 % při pouţití AlCaFe. 

- při tvorbě vhodného struskového reţimu na pánvové peci LF došlo k dosaţení  

termodynamické rovnováhy mezi struskou a kovem během 12-ti minut 

hlubokého vakua. U současné technologie dochází při kaţdém přidání vápna 

či jiných struskotvorných přísad k narušení stavových podmínek a není plně 

vyuţita sulfidová kapacita strusky. 

- prodlouţení doby odplynění vedlo k dalšímu poklesu obsahu kyslíku v oceli 

(aţ na neměřitelnou úroveň), coţ vedlo k ještě hlubšímu odsíření. U současné 

technologie je odplynění předčasně ukončeno, aby mohly být nadávkovány 

plněné profily.  

- mnoţství strusky na pánvové peci LF můţeme navýšit do poměru hmotnosti 

strusky ku hmotnosti oceli aţ 0,03, protoţe prodlouţená doba odplynění zajistí 

dostatečné promíchání i tak vysokého mnoţství strusky. Větší objem strusky 

pojme více škodlivé síry. 

 

5.2 Vliv nové technologie na odvodičení oceli 

Pro sníţení obsahu vodíku v oceli je zapotřebí zpracovat ocel ve vakuu. Aby 

byl obsah vodíku co nejniţší, je nutné zařadit vakuování na konci technologického 

toku. Z literatury je známo, ţe konečný obsah vodíku v oceli závisí na úrovni vakua, 

na stupni promíchání oceli, na době odplynění oceli a na jeho počátečním obsahu 

v oceli. Aby bylo moţno řídit obsah vodíku v oceli je třeba zajistit konstantní 

podmínky odplynění (úroveň vakua, počáteční obsah vodíku, průtok argonu atd.) 

Úroveň vakua je v podmínkách ocelárny EVRAZ Vítkovice Steel vţdy pod 1 

milibar. Vliv počátečního obsahu vodíku v oceli na jeho konečnou hodnotu nebyl 

v podmínkách ocelárny prokázán. To je pravděpodobně způsobeno vysokou 

rychlostí odvodičení na počátku odplynění. Pro zajištění potřebné reakční plochy 

mezi hladinou oceli a atmosférou je do pánve dmýchán argon přes dvě porézní 

tvárnice zabudované ve dně pánve. Po nastavení konstantních podmínek lze řídit 

obsah vodíku v oceli dobou odplynění. K tomu je zapotřebí nejprve stanovit 

závislost konečného obsahu vodíku na době odplynění. 
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5.2.1 Vliv doby odplynění na obsah vodíku v oceli 

Za účelem stanovení vlivu doby odplynění na úroveň vodíku bylo vybráno 10 

taveb stejné jakosti. Do všech taveb bylo při odpichu nasypáno stejné mnoţství 

dezoxidačních, legujících a struskotvorných přísad. K úspěšnému odvodičení musí 

být nastaven vhodný průtok argonu, který by zajistil potřebnou reakční plochu mezi 

hladinou oceli a atmosférou. Tento průtok byl stanoven na hodnotě 80 litrů za 

minutu v průběhu odplynění. To znamená, ţe do kaţdé tvárnice bylo dmýcháno 40 

litrů za minutu. Pro kontrolu průchodnosti tvárnic byl měřen tlak v argonovém 

potrubí před vstupem do pánve. Všechny tavby byly odplyňovány minimálně 700 

sekund při tlaku pod 1 milibar. U všech taveb byl změřen obsah vodíku v oceli před 

a po zpracování (přístrojem Hydris od firmy Electronite). 

Obsah vodíku v oceli před odplyněním byl vţdy okolo 8 ppm (7,6-8,5 ppm). Po 

700 sekundách odplynění byl obsah vodíku v oceli vţdy pod 2 ppm, respektive se 

pohyboval v rozmezí 1,1-1,7 ppm. Proto byla stanovena závislost obsahu vodíku 

v oceli na době vakua v intervalu od 700 do 1280 sekund. V uvedeném intervalu je 

vidět silná závislost (tg je roven -0,602obsahu vodíku na době vakua. Z výsledků 

byla na závěr stanovena exponenciální rovnice závislosti, do které lze dosadit 

poţadovaný obsah vodíku a vypočítat dobu vakua potřebnou k odplynění. 

 

5.2.2 Vliv dávkování plněných profilů na obsah vodíku v oceli 

K určení vlivu plněných profilů na obsah vodíku bylo vyrobeno 20 taveb. 

Hmotnost taveb se pohybovala od 72 do 78 tun. Tavby byly vyrobeny ve stejném 

technologickém toku a se stejným mnoţstvím struskotvorných přísad. U kaţdé tavby 

byl změřen obsah vodíku v oceli po odplynění a po dávkování plněných profilů. 

Vybrané tavby byly roztřízeny do čtyř skupin po pěti tavbách podle druhu pouţitých 

plněných profilů. Kaţdá skupina slouţila k vyhodnocení vlivu konkrétního profilu. 

Pouţité profily obsahovaly tyto náplně:  

- CaSi  

- C (uhlík) 

- Ca (vápník) 

- Ti (titan)  

Pro kaţdou skupinu byl vypočten průměrný vliv konkrétního profilu na obsah 

vodíku v oceli. Dávkování všech profilů způsobuje nárůst obsahu vodíku v oceli. 

Nejvyšší nárůst obsahu vodíku byl zaznamenán u Ca a to 0,02369 ppm na kg 

plněného profilu. Porovnáním Ca s dalším profilem obsahujícím vápník (a to CaSi) 

lze říct, ţe nárůst byl téměř třikrát vyšší neţ u CaSi, kde je průměrný nárůst 0,00848 

ppm na kg plněného profilu. Navíc při pouţití Ca byl nárůst obsahu vodíku vţdy 

minimálně 0,02 ppm na kg plněného profilu. Zatímco při pouţití CaSi byl nárůst 

maximálně 0,012 ppm na kg plněného profilu. Aby byl zjištěn vliv vyššího nárůstu 

vodíku způsobený Ca, byly pouţívané profily odeslány na stanovení obsahu vody, 

respektive vodíku v náplni a kovovém obalu. Laboratorní výsledky neprokázaly 

ţádnou vodu ani vodík v náplni. Pouze v kovovém obalu obou profilů byl zjištěn 
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nepatrný obsah vodíku v jednotkách ppm. Stanovení obsahu vodíku v náplni můţe 

být zkresleno pouţitou metodou, která není schopna rozpoznat vodík ve formě 

hydridů. Předpokládáme-li, ţe plněné profily neobsahují takové mnoţství vodíku, 

které by způsobilo naměřený nárůst, můţeme říct, ţe se vodík dostává do kovu 

z atmosféry nad lázní. Při dávkování vápníkových profilů dochází k varu lázně a 

tedy k roztrhávání krycí strusky. To způsobí, ţe odvodičená ocel se dostává do 

kontaktu se vzduchem a tím dochází k rehydrogenaci oceli. Při dávkování čistého Ca 

je var oceli silnější neţ při dávkování CaSi a to vede i k vyššímu nárustu obsahu 

vodíku v oceli. Mimo jiné je doba dávkování u Ca delší neţ u CaSi (z důvodu niţší 

hustoty)!!! 

Průměrný  nárůst vodíku na kilogram uhlíkem plněného profilu je téměř stejný 

jako u CaSi.  Můţeme tedy říct, ţe i uhlíkový profil zvyšuje obsah vodíku v oceli. 

Jelikoţ při dávkování C (uhlíkového) profilu se hladina oceli téměř neotevírá byla 

provedena zkušební tavba, která by podala jasný důkaz o nárustu vodíku v oceli po 

dávkování C profilu. U této tavby byl změřen vodík před a po dávkování C profilu. 

Zkouška prokázala, ţe i při dávkování uhlíkového profilu dochází k nárustu vodíku 

v oceli.  

Poslední zkoumaný profil byl titanový. U tohoto profilu se projevil nejniţší 

nárůst vodíku na kilogram a to pouze 0,00505 ppm. 

 

5.2.3 Shrnutí přínosu nové technologie na odvodičení 

Přínos nové technologie  spočívá v: 

- prodlouţení doby odplynění, coţ vede k neustálému poklesu obsahu vodíku 

v oceli. U současné technologie je odplynění předčasně ukončeno, aby mohly 

být nadávkovány plněné profily. 

- ukončení zpracování ihned po odplynění a dosaţení niţší úrovně vodíku. 

V současné technologii dochází dávkováním plněných profilů k nárůstu jeho 

obsahu. 

 

5.3 Vliv nové technologie na vývoj vměstků v oceli 

K posouzení vývoje vměstků byly vybrány tři druhy jakostí pro výrobu 

konstrukčních ocelí, k výrobě lodních plechů a k výrobě produktovodů do kyselého 

prostředí. Z kaţdé jakosti byly vyrobeny dvě tavby. U první tavby z kaţdé jakosti 

byly na pánvové peci modifikovány vměstky Al2O3 vápníkem (ve formě CaSi) a u 

druhé ne. Z kaţdé tavby byly odebrány vzorky oceli v různých obdobích zpracování. 

Vzorky byly nasáty do ponorného vzorkovače a rychle zchlazeny ve vodě, aby byly 

zachovány vměstky přítomné v tekuté oceli a naopak omezena moţnost vzniku 

vměstků v průběhu chladnutí a tuhnutí oceli. U všech vzorků byla provedena 

chemická analýza vměstků. Vzorky byly posuzovány z hlediska počtu, velikosti a 

chemického sloţení vměstků. 
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5.3.1 Vývoj počtu vměstků v oceli 

Nejprve byla sledována změna počtu vměstků v jednotlivých údobích 

zpracování. A to nejprve u taveb, u kterých byla provedena modifikace vměstků 

silikokalciem na pánvové peci.  

Po dávkování silikokalcia na pánvové peci došlo pokaţdé k nárůstu počtu 

vměstků. Zvýšení počtu vměstků po dávkování silikokalcia si lze vysvětlit sníţením 

aktivity Al2O3 v oceli a následnou reakcí kovového hliníku s kyslíkem. Jejich počet 

však v průběhu vakuování rychle klesá a na konci odplynění bylo odstraněno ve 

všech případech více neţ 73 % vměstků. Rychlost odstranění vměstků se sniţovala 

s jejich počtem. Po závěrečném dávkování vápníku došlo ve všech případech 

k nárůstu počtu vměstků v oceli. To můţe mít stejný důvod jako v případě 

dávkování silikokalcia. To znamená, ţe sníţením aktivity Al2O3 v oceli, dojde k 

následné reakcí kovového hliníku s kyslíkem. Protoţe je obsah kyslíku v oceli po 

odplynění méně neţ 5 ppm, je vznik nových vměstků Al2O3 značně omezený. 

Nicméně při dávkování vápníku dochází v důsledku varu k odhalení hladiny oceli. 

Silně dezoxidovaná ocel se při kontaktu se vzduchem okysličí a reaguje s hliníkem 

v oceli. Takto nově vzniklé vměstky musí být malé z důvodu nízkého obsahu 

kyslíku v oceli.  

Podobný vývoj počtu vměstků je moţno pozorovat i při technologickém toku 

bez modifikace vměstků na pánvové peci. V průběhu odplynění počet vměstků klesá 

a po modifikaci vápníkem dochází opět k zvýšení jejich počtu. 

Porovnáme-li úspěšnost odstranění vměstků ve vakuu u taveb po modifikaci 

s tavbami bez modifikace můţeme konstatovat, ţe po modifikaci dochází k lepšímu 

odstranění vměstků. Zatímco u taveb se silikokalciem bylo odstraněno od 73,9 do 

97,3 %, u taveb bez silikokalcia to bylo od 57,3 do 71,3 %. Tohoto výsledku je 

dosaţeno ihned po odplynění. Po závěrečném dávkování vápníku však dojde ještě 

k dalšímu nárůstu počtu vměstků. 

 

5.3.2 Vývoj velikosti vměstků v oceli 

Vývoj počtu vměstků do velikosti 1 mikrónu je podobný jako celkový počet 

vměstků v oceli. To znamená, ţe po dávkování silikokalcia dojde k nárůstu počtu 

vměstků. To by potvrzovalo teorii o vzniku nových vměstků v důsledku sníţení 

aktivity Al2O3 v oceli. Počet malých vměstků ve vakuu klesá ještě rychleji neţ počet 

všech vměstků. Jejich počet během první minuty ve vakuu byl ve všech případech 

méně neţ 25 %.  

U vměstků velikosti od 2 do 5 mikrónů je vývoj jejich počtu odlišný. Počet 

těchto vměstků se po dávkování silikokalcia příliš nezměnil. V jednom případě 

došlo dokonce k jeho sníţení. Rovněţ sníţení počtu větších vměstků v průběhu 

odplynění (ve vakuu) je oproti nejmenším vměstkům nevýrazný. Z toho vyplývá, ţe 

větší vměstky kromě toho, ţe z oceli vyplouvají, současně nově vznikají koalescencí 

a koagulací nejmenších vměstků. K dalšímu sníţení jejich počtu dochází aţ po 

úplném odplynění. Po dávkování vápníkového profilu uţ nedochází ke zvýšení 

počtu velkých vměstků, coţ ukazuje na vznik pouze nejmenších vměstků. 
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5.3.3 Vliv na chemické sloţení vměstků v oceli 

V první zkoušce z kaţdé tavby byly nalezeny vměstky na bázi Al2O3 

s částečným obsahem MgO a CaO. Po dávkování silikokalcia došlo u všech tří 

modifikovaných taveb k očekávanému nárůstu obsahu CaO ve vměstcích. Obsah 

MgO ve vměstcích se téměř nezměnil a obsah CaO narostl z 0 aţ 30 hm%. na 10 aţ 

70 hm.%. U jedné z taveb pro výrobu produktovodů neproběhla modifikace vměstků, 

tak úspěšně jako u dalších dvou jakostí. To je pravděpodobně způsobeno přísnějším 

poţadavkem na obsah fosforu a tedy vyšším překysličením tavby. Horší ztekucení 

všech vměstků mělo za následek i niţší odstranění vměstků u této jakosti. Proto je 

třeba konstatovat, ţe u těchto jakostí musí být dávka silikokalcia zvýšena. Nicméně i 

při horší modifikaci došlo k sníţení počtu vměstků o 73,9%. 

Další vzorky byly odebrány v průběhu odplynění. Zatímco po přidání 

silikokalcia bylo chemické sloţení vměstků velice rozptýlené, při zpracování oceli 

ve vakuu dochází k zhuštění oblasti. V průběhu následujícího odplynění jiţ nedošlo 

k výrazné změně chemického sloţení vměstků, ale jenom k sníţení jejich počtu. 

Z důvodu dobré kinetiky při zpracování ve vakuu a z důvodu nedostatku kyslíku nad 

lázní jiţ pravděpodobně nedochází k vzniku nových vměstků, ale pouze ke 

koagulaci, respektive koalescenci jiţ přítomných vměstků a k jejich následnému 

odstranění z oceli. Chemické sloţení vměstků po odplynění odpovídá obsahu CaO 

od 30 do 60 hm.%. Obsah SiO2 a MgO ve vměstcích je nepatrný (do 5 hm.%). Zbylé 

mnoţství ve vměstku je tvořeno oxidem Al2O3. Této oblasti odpovídají vměstky 

typu CaO.Al2O3, 12CaO.7Al2O3 aţ 3CaO.Al2O3 a většina vměstků je v oblasti 

ocelářských teplot tekutá.  

U taveb bez silikokalcia dochází v průběhu vakuování také k zvyšování obsahu 

CaO ve vměstcích. Jeho obsah po odplynění je však od 10 do 52 hm.%. Obsah SiO2 

je sice podobný jako u taveb se silikokalciem (do 5 hm.%), ale obsah MgO ve 

vměstcích je aţ 24 hm.%. Al2O3 zaujímá ve vměstcích největší obsah a pohybuje se 

v rozmezí od 37 do 78 hm.%. Vměstky tohoto chemického sloţení mají vysoké 

teploty tání a to 1600 aţ 1850 °C a odpovídají sloučeninám CaO.6Al2O3, aţ 

CaO.2Al2O3 aţ CaO.Al2O3 se zvýšeným obsahem MgO. Tavby bez silikokalcia jsou 

ještě na závěr modifikovány vápníkem. Po jeho nadávkování došlo k zvetšení 

rozptylu CaO ve vměstcích, který se pohyboval od 18 do 78 hm.%. I tak je obsah 

MgO ve vměstcích do 20 hm.%. 

 

5.3.4 Vliv na homogenitu a tvar vměstků v oceli 

V první odebrané zkoušce byly ve všech tavbách nalezeny vměstky, které byly 

tvořeny spinelem Al2O3.MgO nebo čistým Al2O3. Tyto vměstky mají tvar obdélníku, 

popřípadě nepravidelného mnohaúhelníku. Po nadávkování silikokalcia dochází 

k tvorbě dvoufázových vměstků. Tmavé jádro je tvořeno spinelem Al2O3.MgO a 

obal fází xCaO.yAl2O3. Rozptyl CaO a Al2O3 v jednotlivých vměstcích je po 

nadávkování silikokalcia značný. Chemické sloţení vměstků ukazuje na to, ţe 

některé vměstky jsou při teplotě zpracování tekuté a některé tuhé. V průběhu 

odplynění dochází k vyplouvání vměstků z oceli a k jejich asimilaci struskou. Neţ 

ovšem dojde k vyplutí vměstku z oceli můţe dojít ke kolizi s jiným nebo obdobným 
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typem vměstku a k jejich vzájemné reakci. Po jejich vzájemné reakci vznikají 

homogenní či heterogenní vměstky.  

U taveb modifikovaných silikokalciem byly po odplynění oceli nalezeny dva 

základní typy vměstků. Sloţení většiny nalezených vměstků odpovídalo prvnímu 

typu. První typ vměstku se skládá z homogenní fáze jejíţ typické sloţení odpovídá 

oblasti 12CaO.7Al2O3 či CaO.Al2O3. U některých vměstků však dochází na okraji 

k precipitaci samostatné fáze CaS. Druhý typ vměstku je heterogenní, ale jeho tvar 

je kulatý. Kulatý tvar je způsoben tekutým obalem odpovídající oblasti 

12CaO.7Al2O3. Uvnitř tekutého obalu jsou tmavé ostrůvky, které jsou z 80 hm.% 

tvořeny oxidem Al2O3. Ve zbytku tmavých částí bylo identifikováno MgO do 17 

hm.% a malé mnoţství SiO2 a CaO.  

Ačkoli bylo u nové technologie dosaţeno poţadovaného chemického sloţení 

vměstků jiţ po odplynění, bylo třeba zjistit jak se změní morfologie vměstků po 

dávkování vápníku. Vápník se u některých druhů jakostí leguje, aby byly zajištěny 

poţadované mechanické vlastnosti oceli. Zajištění mechanických vlastností je 

spojeno se vznikem CaS při tuhnutí na úkor vměstků FeS a MnS. Po dávkování 

vápníku byly v oceli nalezeny tři typy vměstků. U prvního typu bylo 

patrné přesycení vměstku oxidem CaO, protoţe došlo k precipitaci samostatné fáze 

CaO na jeho povrchu. Druhý typ obsahuje dvě oblasti. První oblast obsahuje 

homogenní fázi CaO.Al2O3 odpovídající fázi nalezené ve vzorcích před dávkováním 

vápníku. Na povrchu této fáze precipitovala fáze CaS. Celkové mnoţství CaS je aţ 

99 hm.%. Z chemického sloţení vměstku vyplývá, ţe v silně dezoxidované oceli 

reaguje vstřelený vápník se sírou a dochází k vzniku CaS na povrchu jiţ existujících 

vměstků. To ukazuje na vznik fáze CaS v tekuté oceli. Tato fáze nebude nukleovat 

samostatně, ale je moţné, ţe dojde k její nukleaci na povrchu menších vměstků, 

které nebyly před dávkováním vápníku patrné ani pod mikroskopem. Tomuto 

tvrzení  odpovídá i velikost nalezených vměstků. Stejně tak můţe dojít k modifikaci 

těchto nepatrných vměstků a vzniku vměstku třetího typu, který obsahuje jednu 

homogenní fázi s 85 hm.% CaO a zbytkem Al2O3.  

Není-li na pánvové peci provedena modifikace vměstků vápníkem, obsahují 

nalezené vměstky více MgO a to aţ 23 hm.%. To by znamenalo, ţe vměstky nejsou 

tekuté a mají ostrohranný tvar. Přesto nebyl v odplyněné oceli nalezen jediný 

ostrohranný vměstek. Hlavním představitelem nalezených vměstků je heterogenní 

vměstek. Tento heterogenní vměstek má tekutý obal xCaO.yAl2O3.zMgO.wSiO2 a 

spinelové jádro s malým obsahem SiO2. Ačkoli nebyl do tavby dávkován ţádný 

vápníkem plněný profil, došlo přesto ke vzniku tekutého vměstku. Pravděpodobný 

mechanismus vzniku tohoto vměstku lze určit z chemického sloţení jednotlivých 

fází. Při dezoxidaci dochází ke vzniku spinelového jádra. Díky výborným 

kinetickým podmínkám ve vakuu je vměstek dopraven na rozhranní struska-kov. 

Tento vměstek je však velmi špatně smáčitelný struskou a proto nedojde k jeho 

zachycení ve strusce. Nicméně vměstek na svém povrchu zachytí část strusky 

se kterou přechází zpět do kovu. Tento proces se můţe opakovat dokud není 

vměstek pohlcen struskou. Souběţně s tímto dějem můţe dojít ke koagulaci a 

koalescenci s dalšími vměstky a k vzniku větších vměstků. Po závěrečné modifikaci 
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vápníkem dochází k sníţení procentuelního obsahu spinelu na úkor zvětšení tekuté 

fáze. Spinelová fáze je však stále přítomna a vměstek je heterogenní. 

 

5.3.5 Shrnutí přínosu nové technologie na vývoj vměstků 

Přínos nové technologie  spočívá v: 

- modifikaci vměstků na pánvové peci. To zajišťuje tyto výhody: 

. niţší počet vměstků na konci zpracování 

. uţší rozptyl chemického sloţení vměstků 

. lepší homogenitu vměstků 

- prodlouţení doby odplynění, coţ vede k sníţení počtu vměstků   

- ukončení zpracování po odplynění a zabránění vzniku nových vměstků. 

V současné technologii dochází dávkováním plněných profilů po odplynění 

k vzniku nových vměstků. 

 

6. PRAKTICKÁ APLIKACE DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ 

Disertační práce, respektive její experimentální část se zabývá vlivem 

technologie dezoxidace na čistotu oceli. Hlavní změny v technologii dezoxidace 

spočívají  v dávkování silikokalcia před zpracováním oceli ve vakuu, v dokončení 

tvorby struskového reţimu na pánvové peci LF a k vypuštění fáze dávkování 

vápníku po odplynění. Přínos nového způsobu dezoxidace je shrnut v následujících 

šesti bodech, kde jsou uvedeny nejpodstatnější rozdíly obou technologií: 

1. Na základě porovnání taveb vyráběných oběma moţnými způsoby 

technologie dezoxidace bylo zjištěno, ţe dávkování silikokalcia na pánvové 

peci LF prokazatelně sniţuje obsah kyslíku v oceli, coţ vede k niţšímu 

konečnému obsahu síry v oceli. 

2. Vyhodnocením závislosti stupně odsíření na jednotlivých parametrech 

strusky bylo stanoveno optimální sloţení a mnoţství pánvové strusky, které 

zajistí odsíření aţ 88%. 

3. Analýzou vodíku po odplynění byla stanovena závislost obsahu vodíku 

v oceli na době hlubokého vakua po 12-ti minutách. 

4. Měřením obsahu vodíku v oceli po odplynění a po dávkování plněných 

profilů byl prokázán negativní vliv plněných profilů na obsah vodíku v oceli. 

5. Stanovením počtu vměstků v tavebních vzorcích u tří taveb obou technologií 

bylo prokázáno, ţe dávkování silikokalcia na pánvové peci LF vede 

k výraznému sníţení počtu vměstků, coţ je spojeno s jejich ztekucením a 

tedy zlepšením podmínek pro vyplouvání a asimilaci struskou.  

6. Metalografickým rozborem vměstků nalezených v oceli bylo dokázáno, ţe po 

dávkování silikokalcia na pánvové peci LF jsou vměstky dostatečně 

modifikovány a dávkování vápníku po odplynění není zapotřebí. 
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Aplikací výsledků této disertační práce v praxi ocelárny došlo k výraznému 

zvýšení provozní jistoty při dosahování obsahu síry pod 20 ppm, obsahu vodíku pod 

1,5 ppm a minimalizaci počtu vměstků v tekuté oceli před jejím plynulým 

odléváním. 

 

7. ZÁVĚR  

Poznání různých způsobů technologií dezoxidace a hlavně jejich vlivů na 

čistotu oceli vede k větším moţnostem kaţdého podniku, jak zlepšit své postavení 

na trhu s ocelovými výrobky. Ačkoli se tímto problémem zabývá mnoho autorů 

zůstává řada procesů dostatečně neobjasněna. A to zvlášť v případě ocelárny 

EVRAZ Vítkovice Steel, kde byla postavena nová vakuová pánvová pec ISSM. Tato 

nová vakuová pánvová pec je zařazena do výrobního technologického toku ocelárny 

a proto je nutné shromáţdit  a vyhodnotit řadu poznatků. 

Profesní zaměření vedlo autora předkládané práce ke zkoumání jevů 

probíhajících při zpracování oceli na sekundární metalurgii, aţ po její předání 

k plynulému odlévání. Poţadavky na výrobu ocelí do kyselého prostředí, které se 

pouţívají na výrobu produktovodů, byly impulsem k navrţení nové technologie 

dezoxidace. Nová technologie měla nastavit podmínky pro dosaţení přísných 

poţadavků na chemickou a metalografickou čistotu oceli. 

V předkládané práci je provedena literární rešerše odkazů zaměřených na 

způsoby a nastavení vhodných podmínek pro odsíření a odplynění oceli. Dále jsou 

popsány typy vměstků přítomných v tekuté oceli a způsoby jejich modifikace a 

odstranění. 

Praktická část je zaměřena na zavedení nové technologie dezoxidace do 

provozu ocelárny. V provozu ocelárny je proveden sběr dat z původní a nové 

technologie. Tyto získané data jsou následně vyhodnocena a na základě 

vyhodnocení jsou obě technologie porovnávány z hlediska odsíření, odvodičení a 

počtu vměstků. 

Výsledky dokázaly, ţe zavedení nové technologie zajišťuje vyšší jistotu 

dosaţení poţadovaných parametrů oceli do kyselého prostředí. Navíc byly získány 

nové poznatky o původní technologii a to zejména o vývoji vměstků v tekuté oceli. 

V praxi pak bylo vyuţito těchto poznatků k výrobě ocelí s limitovaným 

obsahem síry do 50 aţ 20 ppm a dosaţeno téměř 100% úspěšnosti (zmetkovitost pod 

0,08 %) ve splnění tohoto cíle.  

Některé poznatky budou navrţeny k úpravě způsobu modifikace vměstků v 

oceli a to především k nastavení mnoţství vápníku na pánvové peci LF. 
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8. SUMMARY 

Understanding of various technologies of deoxidation and their effects on the 

purity of steel enbles each company to improve its position in the market of steel 

products. Despite a large amount of studies focusing on improving the way of 

deoxidation, there are still  many things which remain unclear. Regarding Evraz 

Vitkovice Steel and its new vacuum ladle furnace ISSM (An Integrated System of 

Secondary Metallurgy), which is being used in a technology flow, it is especially 

necessary to collect and analyse data from the technological process and thus ensure 

its futher development. 

The aim of this study is to explore effects that occur in the process of steel-

making in the stage of secondary metallurgy up to the stage of continuous casting. A 

production of steel that is used for making  large-diameter grade line pipes and thus 

must comply with high standards of  steel purity, served as an impulse to devise new 

technologies and methods of deoxidation. The new technology should set up such 

conditions for steel-processing that would comply with the stringent requirements 

for a chemical and metallographic purity of steel. 

Literature search has been focused on various methods of a desulfurization and 

degassing of steel and setting up appropriate conditions to achieve them in the 

process of steel-making. Further, it describes types of inclusions present in liquid 

steel and methods of their modification and elimination. 

A practical part is focused on introducing new technology of deoxidation in the 

steel factory operation. In comparison with the original technology, following 

changes have been made: 

- a complete development of the slag system before degassing 

- using CaSi at the end of the LF before degassing 

- an elimination of the final dose of calcium 

During the steel making process, data were collected while using both the 

original as well as the new technology. Based on an analysis of acquired data, both 

technologies are compared in terms of  

- desulphurization 

- degassing and a content of hydrogen 

- a number, shape and size of inclusions 

Final results demonstrate that the introduction of the new technology is able to 

secure a considerable compliance with required parameters of steel for line-pipe 

production. In addition, new facts were obtained considering the original technology, 

particulary about the evolution of inclusions in liquid steel. 

The acquired knowledge was further used to produce steel with a content of 

sulphur under 20 or 50 ppm and proved to be almost 100% efficient. Morover, 
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information obtained from the study could help to adjust a method of the 

modification of inclusions in steel, mainly due to regulation of an amount of calcium 

in the laddle furnace. 
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