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ABSTRAKT 

Prezentovaná práce začíná popisem historie vývoje a výroby duplexních ocelí. 

Následuje členění duplexních ocelí z hlediska struktury a chemického složení na duplexní, 

super-duplexní a hyper-duplexní. Hlavní náplní práce je literární rozbor výroby duplexních 

austeniticko feritických ocelí, jejichž ideální obsah fází je cca 70 % austenitické a 30 % 

feritické. Je popsaný vliv hlavních legujících prvků, kterými jsou chróm, nikl, molybden 

a dusík. Duplexní oceli patří do skupiny korozivzdorných ocelí, kde vynikají vysokou 

odolností proti korozi. Své využití nacházejí v silně oxidačním prostředí, ale především 

v korozním chloridovém prostředí. Je prezentována výroba duplexních ocelí, pro jednotlivé 

metalurgické agregáty a to z pohledu zahraničních společností, ale také českých. Pro 

jednotlivé agregáty AOD, VOD, EOP aj. je teoreticky popsán a z literárních zdrojů uveden 

praktický způsob zpracování ocelové taveniny duplexní oceli a způsoby oduhličení a 

nadusičení. Na základě literárního rozboru autor vyslovil názor, zda jsou vybrané velké české 

hutní společnosti schopny tyto oceli vyrábět a popř. jakou mají šanci dostat je na zaplněný trh. 

 

Klíčová slova: duplexní ocel, super duplexní ocel, nadusičení, oduhličení, vysoce legované 

oceli 
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ABSTRACT 

The presented work begins with a description of the history of the development 

and production of the duplex steels. It is followed by a division of the duplex steels in the 

terms of a structure and chemical composition of the duplex, super duplex and hyper-duplex 

steels. The main content of the work is duplex steel which has its ideal phase content about 

70 % of austenitic phase and 30 % of ferritic phase. There is also described the main effect 

of the alloying elements, namely chromium, nickel, molybdenum and nitrogen. The method 

of a steel resistance is also demonstrated to mention the relationship with PRE. The duplex 

steels belong to a group of stainless steels that exceed in a high resistance to corrosion. Its 

usage occurs in a strong oxidizing environment but it especially applies in the corrosive 

chloride environments. Consequently the work is focused on the important part like is the 

methods of the production of the duplex steels which are for the different metallurgical units 

mentioned in the conclusion of the work. Accordingly, the practical method of the processing 

steel of the melt duplex stainless steel, decarburization and application high nitrogen for 

individual units of AOD, VOD, EOP are theoretically described and the literature sources 

which supported the author's arguments are mentioned at the end of the work. The author tried 

to express the view that focused on the topic: If the selected major Czech steel companies 

are able to produce these steel and considered what chance they have to enforce them 

in the common crowded market. 

 

Key words: duplex steel, super duplex steel, high nitrogen, decarburization, high alloying 

steel 
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PŘEHLED ZKRATEK 

Zkratka Skutečný název 

AOD Argon Oxygen Decarburation 

ASTM American Society for Testing and Materials 

CLU Creusot-Loire-Uddeholm 

DC-KCB Decarburization Krupp Combined Blowing 

DSS Duplex stainless steel 

EAP Electric Arc Furnace 

EN Evropská norma 

EOP Elektrická oblouková pec 

F-A Feriticko-Austenitická struktura  

Fe-α Ferit 

Fe-γ Austenit 

Fe-δ Delta ferit 

HDSS Hyper duplex stainless steel 

ISSM Integrovaný Systém Sekundární Metalurgie 

KCB-S Krupp Combined Blowing-Stainless 

K-OBM Kontinous Oxygen Blast Maxite 

K-OBM-S Kontinous Oxygen Blast Maxite Stainless 

LD Linz-Donawitz 

LPG Liquefied Petroleum Gas 

ppm Parts per million  

PRE Pitting esistance equivalent number   

PREN Pitting resistance equivalent number, nitrogen N  

RH Ruhrstahl-Heraeus 

RH-OB Ruhrstahl-Heraeus-Oxygen Blast 

SDSS Super duplex stainless steel 

KCB Krupp Combined Blowing 

SS-VOD Super Strong Vacuum oxygen Decarburisation 

VCD Vacuum Carbon Deoxidation 

VCR Vacuum Converter Refiner 

VD Vakuum Deoxidation 

VOD Vacuum Oxygen Decarburisation 
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PŘEHLED VELIČIN A JEJICH JEDNOTEK 

Název Značka Jednotka 

Aktivita a 1 

Chromový ekvivalent Creq 1 

Koeficient difúze Dc m
2·s-1

 

Interakční koeficient e 1 

Aktivitní koeficient f 1 

Efektivní povrch taveniny F m
2
 

Tíhové zrychlení g m·s-1
 

Výška, hloubka h m 

Obsah prvku  i hm % 

Rovnovážná konstanta K 1 

Molekulová hmotnost M 1 

Objem V m
3
 

Niklový ekvivalent Neq 1 

Parciální tlak p Pa 

Celkový parciální tlak P Pa 

Pitting resistance equivalent PRE 1 

Termodynamická teplota T K 

Koncentrace prvku X mol·dm-3
 

Koeficient přenosu hmoty β cm·min
-1

 

Tloušťka difúzní vrstvy γ M 

Hustota ρ kg·m-3
 

Čas τ s 
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ÚVOD 

Záporná vlastnost železa, a to koroze, se projevovala od doby, kdy člověk začal 

zpracovávat železnou rudu. V prvopočátcích vyráběl jednoduché kovové nástroje, jež mu 

umožnily dále se rozvíjet v různých odvětvích, nebo v případě válečných konfliktů zajistily 

převahu nad protivníkem.  Problematika koroze železa, respektive oceli byla plně podchycena 

až začátkem 20 století. První pokusy potlačit nepříznivou korozi spočívaly v nanesení různých 

nátěrů na povrch produktů z oceli, které je měli chránit převážně proti atmosférickým vlivům 

jako je déšť nebo vlhkost. Ovšem postupem času, kdy člověk byl více a více náročnější 

a  z různých důvodů vystavoval ocelové výrobky agresivnějšímu prostředí, které silně 

podporovaly a urychlovaly korozi, bylo zapotřebí změnit ochranu oceli proti těmto vlivům. 

Principiálně bylo zapotřebí dodat železu vlastnost, která mu chybí a to pasivaci. Po objevení 

technologie, která umožnila na legovat ocel takovými prvky, které „dodají“ oceli vlastní 

pasivaci znamenala ve výrobě oceli obrovský rozmach. První oceli schopné pasivace 

dokázaly odolávat dobře atmosférickým vlivů, čímž se razantně zvýšila i jejich životnost, na 

druhou stranu přišly o jiné vlastnosti, především mechanické. Postupem času se díky vývoji 

a výzkumu věnovaného korozivzdorným ocelím, včetně mechanizmu koroze, vinuly třídy 

ocelí, jež jsou schopny odolávat velmi agresivnímu prostředí a to nejen za normálních 

podmínek ale i za zvýšeného tlaku, teploty.  

V této práci jsou popsány antikorozní oceli, které mají strukturu tvořenou austeniticko 

a feritickou fází, jedná se o tzv. duplexní oceli.  Nejprve jsou popsány obecné vlastnosti 

duplexních ocelí, historie vývoje dvoufázových ocelí, jejich struktura, mechanismy koroze, 

jejich výhody a nevýhody. Druhá část je věnována metalurgickým aspektům při výrobě těchto 

ocelím, kde je podrobněji rozebráno legování, především plynným dusíkem. V závěru práce je 

vypracován krátký rozbor velkých hutních společností s návrhem, zda je daná společnost 

schopna takovéto materiály vyrábět.  
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1.    HISTORIE A SOUČASTNOST KOROZIVZDORNÝCH 
OCELÍ 

Korozivzdorné oceli byly vyvinuty téměř před sto lety. Výzkum a následnou výrobu 

korozivzdorných ocelí lze ve světě datovat od roku 1912. Výrobci a zpracovatelé začali 

označovat tento typ oceli obchodními jmény jako nerezová ocel, korozivzdorná ocel, 

antikorozní ocel, ušlechtilá ocel apod., s tím, že správný souhrnný výraz je ušlechtilá 

korozivzdorná ocel nebo pro oblast konzumního zboží ušlechtilá nerezavějící ocel. Rozvoj 

těchto ocelí reagoval na zhoubné účinky koroze, řešil zvýšení životnosti i ekonomiky tehdy 

vyráběných strojních zařízení.  

1.1.   První generace duplexních ocelí 

Výroba prvních DSS (Duplex Stainless Steel) byla zpočátku velmi omezena, jelikož 

nebyly vyřešeny problémy legujících prvků, jejich kombinace a výše obsahu 

v korozivzdorných ocelích a nebyl znám mechanismus koroze. První korozivzdorné oceli 

byly feritické (martenzitické) a austenitické oceli, viz. tab. 1, hodnota PRE (Pitting Resistance 

Equivalent) je vysvětlena v kapitole 3. Například v roce 1930 byla zahájena výroba 

duplexních ocelí v ocelárně Avesta, která již vyráběla korozivzdornou ocel od roku 1924 [1]. 

 

Tab. 1  Typy duplexních ocelí první generace a jejich chemické složení (hm. %) [1] 

 

 

 

 

  

Tato společnost roku 1932 vyprodukovala 6 % duplexní oceli ze svého celkového 

množství korozivzdorné oceli, což odpovídalo množství 5500 tun ročně. Jedním z prvních 

typů duplexních ocelí byla ocel nesoucí označení 453E (26Cr-5Ni), legována chrómem, 

niklem a její předností byla dobrá žáruvzdornost. Oproti tomu ocel 453S (26Cr-5Ni-1Mo) 

navíc legována i molybdenem, měla již dobrou odolnost proti korozi a položila základ velmi 

rozšířené, vyráběné v mnoha zemích, oceli třídy 329. Francouzská třída Uran 50 (21Cr-6,5Ni-

2,5Mo), kterou vyráběla např. ocelárna J. Holtzer, byla použita na podobné produkty jako 

453S. Z těchto ocelí se vyráběly lité vrtule, plavidla pro petrochemický, chemický, 

potravinářský a papírenský průmysl. Další faktory, které omezovaly jejich výrobu, byly 

možnosti tehdejších metalurgických zařízení, tak i technologie. Na zastaralém metalurgickém 

Jakost označení C Cr Ni Mo Cu Si PRE 

453S AISI 329 0,09 26 6 1,5 -  31 

UR50 S32404 0,09 21 6,5 2,5 1,5  30 

3R60 S31500 0,03 18,5 5 2,5 - 1,7 27 



4 

BURY, P. Metalurgické aspekty výroby vysocelegovaných duplexních a superduplexních ocelí. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

zařízení nebylo možno lázeň dobře oduhličit, docházelo k vysokým propalům chromu, 

k tvorbě endogenních vměstků, které tehdejší technologické postupy nedokázaly odstranit 

z lázně na přijatelné hodnoty atd. Padesátá léta přinesla nové teoretické poznatky o oduhličení 

chromových tavenin plynným kyslíkem, na počátku sedmdesátých let byla vynalezena 

mimopecní vakuová metalurgie, která umožnila výrobu korozivzdorné oceli s nízkým 

obsahem uhlíku. Díky těmto pokrokům se zlepšily vlastnosti těchto ocelí, a došlo k rozšíření 

sortimentu. V roce 1960 Sandvik představil 3RE60 (18,5Cr-5Ni-2,5Mo), která umožnila, 

aplikaci „trubka v trubce“ výměníku teplala [1]. Za zmínku stojí ocel nesoucí označení 

Ferralium, při jejíž výrobě byl poprvé použit zvýšený obsah dusíku, jehož použití je spojeno 

se zaváděním druhé generace DSS.  

1.2.   Druhá generace DSS 

Druhá generace DSS je charakterická aplikací plynného dusíku, jež zlepšuje odolnost 

proti mezikrystalické korozi [2]. Později bylo zjištěno, že dusík má i pozitivní vliv na tzv. 

bodovou korozi. Jedním z hlavních rysů duplexních ocelí s dusíkem je přesunutí rovnováhy 

blíže k austenitické fázi. Důležitým obchodním průlomem byla výroba oceli 22Cr, která 

umožnila konstruovat plynovody o dlouhé životnosti, dále se pak uplatnila v ropném 

a plynárenském průmyslu na konci roku 1970. V roce 1980 se díky vynikající korozní 

odolnosti proti různým druhům kyselin začaly konstruovat z DSS tankery pro chemický 

průmysl. Pro neustále se rozšiřující těžbu ropy a plynárenského průmyslu bylo zapotřebí 

výroby vysoce kvalitních materiálů jako např. austenitické oceli 6Mo, která má vysokou 

odolnost vůči mořské vodě. Nicméně, superduplexní oceli, jako je Zeron 100 a SAF 2507 

byly vyvinuty s cílem konkurovat superaustenitické třídě s podobnými vlastnostmi. 

Progresivní metalurgické postupy umožňují vyrábět modifikované korozivzdorné oceli 

s novou konfigurací slitinových prvků o vysoké čistotě, které vyhovují vyšším nárokům na 

korozní odolnost. Zahájení výroby hyper duplexní oceli SAF 2707HD znamená další rozšíření 

aplikace pro DSS. Díky vysokým hodnotám PRE (PRE = 49) tato ocel dobře odolává mořské 

vodě, vysokým teplotám a používá se ve velmi agresivním prostředí rafinerií. V dnešní době 

řadíme mezi korozivzdorné oceli ty oceli, které jsou schopné pasivace a odolávají 

elektrochemické korozi v oxidačním prostředí.  

Pasivace ať už samovolná nebo řízená je schopnost prvku vytvářet na povrchu tzv. 

pasivační vrstvu viz. obr.1, která chrání prvek před oxidací (korozí neboli korozním 

napadání). Se samovolnou pasivací se lze setkat např. u mědi, která je na vzduchu nestálá a za 

působení atmosférické vlhkosti a oxidu uhelnatého se pasivuje a pokrývá se tenkou vrstvičkou 
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zásaditého uhličitanu měďnatého tzv. měděnkou. Mezi další prvky schopné pasivace patří 

stříbro, chrom, zlato apod. S řízenou pasivací se setkáme především u těch prvků, které 

nemají samovolnou pasivační schopnost bránit se proti oxidaci. Nejdůležitějším prvkem, 

který není schopen pasivace, je železo. Tento prvek je základním stavebním kamenem pro 

ocel, které se používají takřka všude a člověk se bez ní neobejde. Chceme-li aplikovat oceli 

tam, kde je prostředí silně agresivní (mořská voda, těžařský průmysl, jaderná energetika 

apod.), musíme oceli tuto schopnost pasivace dodat. Ocel je schopna pasivace obsahuje-li 

chróm v množství větší než 10,5 % Cr. Čím je obsah chrómu větší, tím je i pasivační 

schopnost oceli lepší a dokáže odolávat agresivnějšímu prostředí. Tloušťka pasivační vrstvy 

se zvětšuje s časem působení [3]. Nejlépe význam korozivzdorných ocelí uvidíme na 

spotřebě. Pokud se zaměříme na jednotlivé kontinenty zjistíme, že největším výrobcem je 

Asie viz. tab. 2 a obr. 2. 

 

Obr. 1  Princip pasivace oceli [3] 

 

 

Tab. 2  Produkce korozivzdorných oceli ve světě pro rok 2003-2009 (v mil. t) [4] 

DESTINACE / ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Západní Evropa/Afrika 9,043 9,422 8,823 9,972 8,669 8,272 4,638 

Střední a Východní Evropa 0,322 0,318 310 0,363 0,364 0,333 0,175 

Amerika 2,830 2,933 2,688 2,951 2,604 2,315 1,497 

Asie 10,645 11,897 12,498 15,074 16,200 8,068 5,000 

Čína - - - - - 6,943 6,569 

Celkově 22,840 24,570 24,319 28,359 27,836 25,930 17,921 
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Obr. 2  Produkce korozivzdorných ocelí ve světě pro rok 2003-2009 

 

Celosvětový vývoj produkce korozivzdorných ocelí má stoupající tendenci, což 

prezentuj obr. 2. Výjimku tvoří rok 2008 a 2009, kde se projevil vliv celosvětové krize 

viz. obr. 3. V současné době se vyrábí několik typů duplexních ocelí, jejichž krátký výčet 

uvádí tab. 3. 

 

Obr. 3  Celosvětový vývoj produkce korozivzdorné oceli od roku 2003 
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Tab. 3  Současně vyráběné typy dvoufázových austeniticko feritických ocelení a jejich průměrné 

chemické složení (hm. %) [1] 

 Jakost EN norma ASTM norma Cr Ni Mo Cu W N PRE 

C
r2

2
 2205 1. 4462 S31803 22,5 5 3,2 -  0,17 36 

AL2003 - S32003 21 3,6 1,7   0,17 29 

2
5

C
r 

D
S

S
 

  S32900 26 5 1,5   0,04 32 

44LN 1. 4460 S31200 25 5 2   0,15 34 

Carpenter 7Mo  S32950 25 5 2   0,15 34 

Ferralium 255  S32550 26 5,5 3 1,7  0,17 39 

Uranus 47N  S32550 25 6,5 3   0,18 38 

Sumitomo DP3  S31260 25 6,5 3 0,3 0,3 0,16 38 

S
u

p
er

 D
S

S
 

Zeron 100 1. 4501 S32760 25 7 3,5 0,5 0,6 0,25 42
 

SAF 2507 1. 4410 S32750 25 7 4   0,27 43 

UR52N+ 1. 4507 S32520 25 6 3,5 1,5  0,25 41 

DP3W - S39274 25 7 3  2 0,25 42 

SAF 2906 1. 4477 S32906 29 7 2,2   0,35 42 

DP28W - S39274 25 7,7 1  2 0,35 40 

H
D

S
S

 SAF 2707 HD  S32707 29 9,5 5 1 - 0,5 49 

  S33207 33 9 5 1 - 0.6 50 

O
st

at
ní

 D
SS

 

2304 1. 4362 S32304 23 4 0,3 -  0,1 26 

19D - S32100 20 1,6 0,3 0,3  0,13 23 

LDX 2101 1. 4162 S32101 21,5 1,5 0,3 0,3  0,22 26 

UR2202 1. 4062 S32202 22 2 0,3 0,3  0,2 26 
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2.    CHARAKTERISTIKA DVOUFÁZOVÝCH FERITICKO-

AUSTENITICKÝCH OCELÍ 

Dvoufázové F-A oceli byly vyvinuty s cílem uplatnit přednosti jak austenitických, tak 

i feritických ušlechtilých ocelí. Jsou však i určitým kompromisem jak z hlediska strukturního, 

korozního tak i fázového. Jejich struktura je tedy tvořena jak feritickou fází (Fe-δ) tak 

austenitickou fází (Fe-g) což prezentuje obr. 4. Proti nepříznivé bodové korozi jsou odolné 

feritické oceli, mají vyšší pevnostní charakteristiku, avšak nízkou hodnotu rázové 

houževnatosti. Spojením feritické struktury s austenitickou byly zachovány jejich přednosti 

a odstraněny nežádoucí vlastnosti.  

 

 

Obr. 4  Feriticko austenitická struktura, ocel o složení 25Cr–2Ni–3Mo–3Mn–N, fáze a 

je tmavá, fáze g světlá [5] 

Nahlédneme-li do starší literatury zjistíme, že první snahy spojit fázi austenitickou 

s feritickou vycházely ze snižování obsahu niklu v austenitu, což ovšem nebylo úspěšné. 

Pozdější výzkum se pro změnu snažil docílit vyrovnanosti obou fázi tzn. austenitu 50 % 

a feritu 50 %. Dnes je obecně známo, že pro komerční účely má nejlepší vlastnosti struktura 

s podílem austenitu 70 % a pouze 30 % feritu, což je dáno zejména tím, že austenit má lepší 

houževnatost. Procentuální zastoupení obou fází např. u oceli SAF2507 (EN 1.4410) 

je v rozmezí cca 23-25 % feritické fáze a 75-77 % austenitické fáze [6]. Na výsledné 

vlastnosti F-A ocelí mají značný vliv také hlavní legující prvky Cr, Mo, Ni a N, jejichž 

interakce jsou poměrné složité, nicméně pro dosažení požadovaných vlastností oceli musí být 

určeno jejich přesné množství. Zvláštní úlohu v chemickém složení dvoufázových F-A ocelí 

hraje dusík. Má jednak vliv jako prvek austenitotvorný a jednak působí jako modifikátor 
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ovlivňující stabilitu struktury při ohřevu a při ochlazování, jeho rozpustnost by se měla 

pohybovat mezi cca 50 až 60 % [7]. Aby se zabránilo mezi krystalické korozi, množství 

uhlíku obsažené v oceli nesmí tak jako u nestabilizovaných feritických a austenitických ocelí 

překročit hranici 0,03 hm. %. Obsahy jednotlivých hlavních legujících prvků jsou taktéž 

nízké.  

Jednotlivé typy dvoufázových ocelí můžeme rozdělit do třech skupin a to sice: 

· Duplexní oceli (DSS), 

· Super-duplexní oceli (SDSS), 

· Hyper-duplexní oceli (HDSS). 

Do těchto třech skupin se řadí jednak podle obsahu hlavních legujících prvků, 

ale hlavně se posuzuje jejich odolnost proti korozi. Pro hodnocení odolnosti korozivzdorných 

ocelí proti bodové (štěrbinové) korozi slouží empirická hodnota tzv. PRE (pitting resistance 

equivalent), která je korelací složení oceli a odolnosti proti  bodovému chloridovými ionty. 

Obecný vztah pro výpočet hodnoty PRE není, jelikož se mění podle druhů korozivzdorných 

ocelí a to obsahem legujících prvků, které tuto hodnotu ovlivňují. 

Pro vysoce legované dvoufázové oceli jako např. S32808 nebo S39274, je vztah patřičně 

upraven a může mít například následující podobu (1) [1] 

 ( ) NWMoCrPRE ×++×+= 165,03,3  (1) 

kde PRE je pitting resistance equivalent number  (1),  

 Cr - chrom  (hm. %),  

 Mo - molybden  (hm. %), 

 N - dusík  (hm. %), 

 W - wolfram  (hm. %). 

2.1.  Chemické složení a struktura F-A ocelí 

Dvoufázové oceli jsou ve srovnání s jednofázovými ocelemi strukturně méně stabilní 

a jistou míru stability vykazují v rozmezí 1000 až 1100 ºC [7]. Tato teplotní mez je využívána 

pro teplené zpracování s následným rychlým ochlazením. Při teplotách 1300-1350 ºC se po 

určité době ohřevu struktura stává zcela feritickou. Kupříkladu při svařování s nízkým 

tepleným příkonem velkých, obtížných míst vede k růstu obsahu feritu v oblasti tepelně 

postižené zóny. Protože dvoufázové oceli obsahují jak feritotvorné (Cr, Mo, Si) 

i austenitotvorné prvky (Ni, Mn, C, N), jejich výsledné složení závisí na tom, který vliv 

převáží. Struktura nerezavějících ocelí tedy závisí na obsahu prvků, které zužují oblast g, 
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a prvků, které rozšiřují oblast g. Pro skupinu prvků uzavírajících oblast g se zavádí pojem 

chrom ekvivalent označovaný Crek [2], jež se vypočítá např. podle vztahu (2), který udává 

ekvivalentní působení koncentrace těchto prvků na rozsah oblasti g k působení 1 % obsahu 

chromu. Pro austenitotvorné prvky se zavádí pojem niklový ekvivalent Niek. [2], který 

vyjadřuje např. vztah (3). Zavedení pojmu Crek a Niek umožňuje vyjádřit vliv chemického 

složení na strukturu antikorozních ocelí.  

MoSiCrCreq ×+×+= 88,073,1 , (2) 

CuNCNiNieq ×+×+×+= 4,075,2155,24 . (3) 

Vliv obou ekvivalentů tedy Crek a Niek  na výsledné fázové složení korozivzdorných 

ocelí zobrazuje Schaeffler – Delongově diagramu na obr. 5. Procentuální zastoupení feritu [2] 

se pak vypočítá pomocí vztahu (4) 

TCrFerit eq ×+-×+-= 016,06,501,493,20 , (4) 

kde Ferit je hmotnostní procentuální podíl feritické fáze  (hm. %), 

 T - teplota (°C),  

Náchylnost korozivzdorných ocelí k mezikrystalické korozi lze snížit prvky, jež mají 

vyšší afinitu k uhlíku a chromu např. Ti a Nb nebo snížením celkového obsahu uhlíku 

až řádově na tisíciny hm. %.  

 

Obr. 5  Schafferův diagram kde F - ferit, A - asutenit, M - martenzit [8] 

Abychom dosáhli dvoufázové struktury oceli je třeba docílit obsah chromu v rozmezí 

od 20 do 26 % a obsah niklu od 4 do 10 %. Z ternárního fázového diagramu Fe-Cr-Ni jež 
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je uveden na obr. 6 lze definovat oblast d+g v závislosti na teplotě a odpovídajícímu poměru 

Cr a Ni. Nicméně na zachování požadované rovnováhy duplexní struktury je třeba brát 

v potaz i další legující prvky, které ji přímo ovlivňují a to především dusík a molybden. 

Dalším faktorem ovlivňujícím rovnováhu je rychlost ochlazování, jež určuje množství feritu, 

které lze přeměnit. U duplexní oceli začíná tuhnutí vylučováním feritu, který při peritektické 

reakci reaguje s taveninou za vzniku zrn austenitu. Vzniklá struktura je jemnozrnější 

než struktura austenitických ocelí a segregace jsou rovnoměrněji rozděleny.  

 

 

Obr. 6  Řez systémem Fe-Cr-Ni při 68 % Fe [2] 

 

2.2.   Účinky legujících prvků a jejich vliv na rovnováhu 

Hlavními legujícími prvky v duplexních ocelích jsou dusík, chróm, molybden 

a nikl.Působení jednotlivých prvků je uvedeno níže. 

Dusík je jeden z nejdůležitějších legujících prvků dvoufázových korozivzdorných 

ocelí. Příznivě nám ovlivňuje hned několik vlastností. Zvyšuje hodnotu PRE, tedy zlepšuje 

odolnosti proti bodové korozi, kde snižuje jak její začátek, tak i rychlost. Taktéž dusík 
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rozpuštěný v austenitu zpožďuje možnou precipitaci karbidů, což vytváří spolu s celkově 

nízkým obsahem uhlíku v oceli předpoklad pro její odolnost proti mezikrystalové korozi i při 

zcitlivění v oblasti kritických teplot 600-950 ºC, kde podporuje růst austenitu. Obecně 

je dusík znám jako austenitotvorný prvek a tedy zvyšuje podíl austenitu v F-A struktuře na 

požadovanou hodnotu. Legování dusíkem hraje také velkou roli ve zpomalení vysrážení 

intermetalických fází. Rozpustnost dusíku je větší ve fázi g, než v a, např. u duplexní oceli 

SAF2507 činí toto množství v austenitu 0,46-0,58 hm. % a ve feritu 0,16-0,22 hm. % [6]. Při 

teplotách 1100 ºC může ferit rozpouštět větší množství dusíku, což při pomalém chladnutí 

vede k precipitaci nitridů. Podporuje odolnost proti korozi v kyselině chlorovodíkové a sírové 

a má příznivý vliv na štěrbinovou korozi. Zvyšuje mez pružnosti austenitu bez ovlivnění 

tuhosti feritu. Snižuje spotřebu niklu.  

Chrom, jak již bylo uvedeno, musí být obsažen v oceli minimálně 10,5 % Cr, aby ocel 

odolávala alespoň atmosférické korozi, pro vytvoření pasivační vrstvy s vyšším podílem 

oxidu chromitého (Cr2O3) na povrchu oceli. Stoupne-li, obsah Cr nad 12 % zvětšuje 

se nápadně odolnost proti korozi a různým chemickým vlivům, hlavně kyselině dusičné 

a kyselinám organickým, jakožto i proti žáru. Chrom je feritoutvorným prvkem a tedy 

podporuje kubicky centrovanou mřížku fáze g [2]. Vyšší aplikace Cr v oceli austenitickou 

nebo dvoufázovou strukturu, neboť obsah chrómu cca 15 až 30 % podle obsahu uhlíku, zavírá 

úplně pole g  a v tuhém stavu nenastává žádná překrystalizace, ocel je tedy pouze směsí 

feritu.  

Molybden, taktéž jako chrom je feritotvorný a má tedy kubicky centrovanou mřížku. 

Legování Mo zlepšuje korozní odolnost a tvorbu tepelně stabilních karbidů. Rovněž má sklon 

tvořit škodlivé intermetalické fáze, a proto je jeho množství omezeno ve dvoufázových 

ocelích na méně než 4 %. Zlepšuje odolnost proti bodové korozi obsahuje-li ocel minimálně 

18 % Cr [2].  

Nikl stabilizuje austenit, je tedy austenitotvorný prvek a podporuje změnu krystalové 

mřížky z kubicky centrované na plošně centrovanou, jejíž předností je zlepšení houževnatosti. 

Duplexní oceli obsahují 1,5 % - 7 % Ni [2]. Jen velmi málo brání ve zpomalení tvorby 

intermetalických fází, efekt je daleko větší u austenitických ocelí. Nalegování duplexních 

ocelí niklem se provádí také za účelem zlepšení tuhosti těchto ocelí.  
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2.3.   Intermetalické fáze v duplexní oceli 

Problematika nekovových vměstků, zvláště u stabilizovaných nerezavějících ocelí, 

je podstatně složitější než u ostatních běžných ocelí, protože zde významnou roli sehrává 

výskyt nitridů a karbidů, které se mohou vyskytovat v kombinaci s oxidy [7]. U dvoufázových 

korozivzdorných ocelí dochází k projevům fázové nestability, spojených s výskytem 

austenitické i feritické fáze, což činí jejich používání náročnějším na kontrolu technologie 

výroby, zpracování a dlouhodobé expozice při zvýšených teplotách. Austeniticko-feritické 

oceli musí být zpracovány při teplotách nad 1000 ºC [9], přičemž zvyšování teploty vede 

zpravidla ke zvýšení obsahu feritu. Tvorba jednotlivých fázi ve F-A ocelích je jednak 

zapříčiněna rozdílnou difúzní rychlostí prvků v austenitu a feritu a s ohledem na rozdílné 

složení feritu a austenitu budou precipitační děje a fázové přeměny soustředěny do jedné 

z fází. Ferit je pod teplotu 1000 ºC nestabilní a rozpadá se za tvorby sekundárního austenitu, 

různých precipitátů, které jsou nežádoucí a vyžadují u odlitků jejich následné rozpuštění 

v tuhém roztoku rozpouštěcím žíháním při teplotách 1020 až 1075 ºC [10]. V intervalu teplot 

300-900°C je škála projevů strukturní nestability dvoufázových ocelí široká. Z karbidických 

fází jsou nejčastěji pozorovány karbidy typu M7C3 a M23C6, v dusíkem legovaných 

duplexních ocelích mohou precipitovat částice nitridů typu Cr2N a π-fáze [11]. Vysoké 

obsahy legujících prvků usnadňují dále precipitaci intermetalických fází typu σ-fáze, χ-fáze 

a R-fáze [11]. Při dlouhodobých expozicích při teplotách 300 až 475°C dochází ke 

spinodálnímu rozpadu feritu za vzniku chromem bohatých a chudých oblastí [11]. Fáze sigma 

viz. obr. 7 se objevuje u feriticko-austenitických ocelí mnohem dříve než u austenitických. 

Rychleji vzniká při ohřevu než během ochlazování, což je pro praxi výhodné [12]. Její vznik 

je nestabilní v teplotním rozmezí 1000-600 ºC za tvorby fáze a´ nebo e za přítomnosti mědi 

mezi 600 až 300 ºC [10]. Výsledný účinek fázové nestability na korozní odolnost je pak 

souhrnem vlivu ochuzených oblastí a přítomnosti cizích fází ve struktuře (selektivní 

rozpouštění apod.) a bývá detekovatelný zpravidla jako změna odolnosti k mezi krystalové 

korozi a u výše legovaných materiálů jako snížení odolnosti k bodové korozi, zejména při 

současné precipitaci chrómu, molybdenu a dusíku.  
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Obr. 7  Fáze a-ferit, fáze g- austenit, σ-fáze sigma [5] 
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3.   METALURGIE DUPLEXNÍCH OCELÍ  

3.1.   Historie výroby duplexních ocelí 

Antikorozní oceli byly na konci roku 1940 [13] vyráběny v elektrické obloukové peci. 

Vsázka byla tvořena z kovového odpadu z uhlíkové oceli a železné rudy, dále pak ze strusky, 

páleného vápna, ferokřemíku a fluridu vápenátého. K na legování lázně chromem se výhradně 

používal nízkouhlíkový chrom. Proces výroby korozivzdorných ocelí byl znám pod pojmem 

„nerezová ocel“ jak uvádí autor [13]. Při tomto procesu bylo dosaženo obsahu uhlíku v lázni 

okolo 0,08 % [13]. Později se z ekonomického důvodu místo kovového odpadu z uhlíkové 

oceli začal používat výhradně odpad tvořený nerezovou ocelí. Po roce 1940 se v elektrické 

obloukové peci začal aplikovat kyslík, který se při vysokých teplotách 1850-1950°C [13] 

foukal do lázně, čímž se snížilo množství křemíku, hliníku v lázni a množství uhlíku ve 

ferochromu. Díky této inovace se začal používat fereochrom s vysokým obsahem uhlíku. 

Používání kyslíku při výrobě korozivzdorných ocelí mělo za následek celkové snížení nákladů 

(menší propal chromu), procesního času, obsahu nežádoucích prvků, zejména pak vodíku 

a zvýšení jakosti oceli. V roce 1960 se W. Krivsky ve své laboratoři zabýval experimentálně 

studiem systému C-Cr v závislosti na teplotě [14]. Při experimentu W. Krivsky roztavil slitinu 

chromu a na tuto lázeň za izotermických podmínek foukal kyslík [14]. Když chtěl změřit 

teplotu, začal foukat na lázeň směs kyslíku a argonu. Záhy zjistil, že při foukání směsi argonu 

a kyslíku dojde k odhlučení, přičemž propal chromu je daleko menší, než při foukání pouze 

kyslíku[14]. Tento závěr z Kiriskova experimentu vedl k vývoji tzv. AOD procesu (argon 

oxygen decarburation). V říjnu roku 1967 bylo vyvinuto experimentální zařízení založené na 

procesu AOD s tonáži 15 tun [13]. Následný vývoj a výzkum tohoto procesu vyústil v červnu 

roku 1968, kdy byl AOD proces aplikován v Joslynu nyní State Steel [13]. Během roku 1967 

byly vyvinuty procesy jako DH, RH, ASEA-SKF, Finkl, VAD, [13] aj., které se používaly při 

výrobě uhlíkové oceli a jež vedly k vývoji procesu VOD (vakuum oxygen decarburation). 

Proces VOD byl vyvinut v Německu v letech 1962 až 1967 ve Wittenu (nyní Thyssen), kde 

zároveň byla zahájena experimentální výroba korozivzdorných ocelí tzv. duplexní cestou [13] 

tzn. použití dvou agregátů pro výrobu např. EOP (anglicky EAF) a následně pak AOD. Dnes 

se 90 % výroby korozivzdorných ocelí vyrábí tzv. triplexní cestou [13] obr. 8. Z provozních 

důvodů je možné zařízení EOP resp. EAF obejít, tato technologie se nazývá EAF Bypass 

technologie [15]. 

Tuto technologii je možné použít pouze tehdy má-li výrobce zajištěný kontinuální 

přísun tekutého surového železa z vysokých pecí. 
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Vývoj procesů AOD a VOD mezi lety 1954 až 1968 znamenal revoluci ve výrobě 

antikorozní oceli, což mělo za následek dramatický nárůst produkce v letech 1970 [13] až 

doposud, kdy výrazný pokles výroby byl zaznamenán jen kvůli celosvětové finanční krizi 

trvající od roku 2008, která destabilizovala trh s ocelovými výrobky. Aplikací těchto procesů 

se výrazně snížily celkové výrobní náklady. 

 

Obr. 8  Triplexní a duplexní cesta [14] 

3.2.   Metalurgické agregáty pro výrobu DSS 

Mimo pecní zařízení pro výrobu korozivzdorných ocelí s vysokým podílem chrómu se 

v zásadě rozdělují do dvou směrů, přičemž v každém směru je zařízení různě modifikováno, 

ať už ke snížení ekonomických nákladů, urychlení procesu či zlepšení kvality. V prvním 

případě zařízení pracuje za atmosférického tlaku a parciální tlak oxidu uhelnatého je řízen 

působením inertního plynu. Mezi tyto zařízení patří např. AOD (argon oxygen decarburation) 

a jeho modifikace CLU (Creusot-Loire Uddeholm) kde lze vykonávat prvotní úpravu oceli 

jako oduhličení, oxidaci nežádoucích prvků a ohřev. Ve druhém případě je technologie 

výroby založena na vakuu a patří zde procesy VOD Vacuum Oxygen Decarburisation, SS-

VOD (Strong-stirring Vacuum oxygen Decarburisation). Tato zařízení mají tu výhodu, že 

poskytují větší metalurgické možnosti jako např. hluboké oduhličení, dezoxidaci, odsíření, 
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odstranění endogenních vměstků (oxidy, nitridy) teplenou a chemickou homogenizaci, 

odstranění vodíku, přesné legování. V praxi bylo vakuové zkujňování vyřešeno i pro 

konvertorový proces, který se řadí do zařízení první kategorie. Literární údaje uvádějí 

kombinaci konvertorového pochodu a vakua jako VOD-K. Ilustrace obr. 9 zobrazuje poměrné 

zastoupení výroby antikorozní oceli na jednotlivých agregátech v letech 1983 a 1996. 

Schematicky jsou nejpoužívanější zařízení vyobrazena na obr. 10, obr. 11 a obr. 12.  

 

Obr. 9  Poměrné zastoupení výroby antikorozní oceli na jednotlivých agregátech v letech 

1983 a 1986 [14] 

 
Obr. 10  Zařízení AOD a vpravo jeho modifikace AOD/VCR [14] 
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Obr. 11  Zařízení KCB-S vpravo CLU [14] 

 
Obr. 12  Zařízení pracující za sníženého tlaku vlevo nahoře VOD, vpravo nahoře jeho 

modifikace SS-VOD dole pak RH-OB [14] 
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4.    METALURGICKÉ PROCESY VÝROBY DUPLEXNÍCH 
OCELÍ 

Hlavní metalurgické úkoly při výrobě dvoufázových ocelí ať už duplexních, super-

duplexních nebo hyper-duplexních ocelí je dosažení feriticko-austenitické struktury. Oproti 

jiným druhům oceli je zde požadován zvýšený nebo vysoký obsah dusíku. Z hlediska 

dosažení nízkých obsahů uhlíku je nutné oduhličit lázeň např. procesy VOD nebo AOD na co 

nejnižší obsah uhlíku při ztrátách chrómu, které jsou ekonomicky přijatelné. Při výrobě na 

EOP zařízení je důležité snížit nauhličení oceli grafitovými elektrodami na minimum. 

V obloukových pecích není možné zcela vyloučit nauhličení grafitovými elektrodami, protože 

při korozi povrchu grafitu elektrody opadávají uvolněná zrnka grafitu na strusku. Nauhličení 

je tím větší čím je menší hmotnost tavby a čím déle trvá údobí od konce oxidace. Fosfor 

je u duplexních ocelí nežádoucí prvek a jeho odstranění oxidací a převedením do strusky není 

možné. Technologie založené na odstranění fosforu jako fosfidu v redukčním prostředí zatím 

nejsou provozně zavedeny. Důležité je proto věnovat pozornost složení vsázky a používat 

pouze suroviny o známém složení s nízkým obsahem fosforu.  

4.1.   Teorie hlubokého oduhličení při výrobě duplexních ocelí 

Jak již bylo výše řečeno uhlík stabilizuje austenitickou strukturu a podílí se na tvorbě 

karbidů chrómu, čímž ochuzuje tuhý roztok o chróm. Proto má uhlík na korozní odolnost 

duplexních ocelí negativní vliv. Snížení obsahu uhlíku na velmi nízké hodnoty 

v tavenině oceli je v praxi velmi důležité a nejpoužívanější způsob je znám pod pojmem 

hluboké oduhličení. K dosažení hlubokého oduhličení musíme mít k dispozici volný kyslík 

v ocelové tavenině. Zdrojem tohoto kyslíku může být vlastní tavenina, snadno redukovatelný 

oxid (okuje, MnO, Fe ruda) nebo dmýchání plynného kyslíku [16]. Při oxidaci uhlíku dochází 

zároveň i k oxidaci chrómu tzv. propalu chrómu, což nepříznivě zvyšuje náklady na výrobu 

DSS. Podrobněji o oxidaci uhlíku a chrómu pojednává následující kapitola.  

4.1.1   Termodynamické podmínky oxidace uhlíku a chromu 

 Při oxidaci chrómu vznikají oxidy, přičemž jejich složení závisí na koncentraci 

chrómu v oceli. Při nízkém obsahu chrómu v oceli vznikají spinely 32OCrxFeO × [17]. 

V ocelích s vyšším obsahem chrómu nad 9 % se tvoří 43OCr  v opačném případě 32OCr [17]. 

Na obr. 13 je uvedena závislost mezi obsahem chromu v železe a obsahem kyslíku. Rovněž 
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lze z obrázku zjistit existence jednotlivých oxidů, které vznikají při oxidaci chromu 

v závislosti na jeho množství.  

 

Obr. 13  Rozpustnost kyslíku v tavenině Fe-Cr v rovnováze s 32OCr a 43OCr [18] 

Základní rovnice termodynamické rovnováhy při oxidaci chrómu a uhlíku jsou následující 

reakce: 

[ ] [ ] ( )COOC ®+ , (5) 

[ ] [ ] ( )43043 OCrCr ®+ . (6) 

Sečtením rovnic (5) a (6) vznikne výsledná reakce 

( ) [ ] [ ] ( )COCrCOCr 43443 +®+  (7) 

V objemu taveniny probíhají dvě uhlíkové reakce [16], z nichž převládá reakce popsaná 

vztahem (5). Druhá reakce je popsaná rovnici (8) 

[ ] ( )22 COCOC ®+  (8) 

jež má význam při obsazích pod 0,05% C. Rovnovážná konstanta reakce (5) je vyjádřena vztahem 

(9) 

( )

[ ] [ ]OC

CO

OC
aa

p
K

×
=,  (9) 

Kde OCK ,  je rovnovážná konstanta  (1), 

 ( )COp  - parciální tlak CO  (Pa), 

 [ ]Ca  - aktivita uhlíku  (1), 

 [ ]Oa  - aktivita kyslíku  (1). 

Aktivitu uhlíku a kyslíku je možné vyjádřit pomocí aktivitních koeficientů a koncentrací. 

[ ] [ ]Cfa CC ×=  (10) 

[ ] [ ]Ofa OO ×=  (11) 
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kde [ ]Ca  je aktivita uhlíku  (1), 

 [ ]Oa  - aktivita kyslíku  (1), 

 Cf  - aktivitní koeficient uhlíku  (1) 

 Of  - aktivitní koeficient uhlíku  (1), 

aktivitní koeficienty se vypočtou dle následujícího vztahu (12)  

 [ ]ief j

ii %log ×S=  (12) 

kde if  je aktivitní koeficient prvku i  (1), 

 j

ie  - interakční koeficient prvku i  (1), 

 [ ]i% - rovnovážná koncentrace prvku i   (hm. %). 

K výpočtu aktivitních koeficientů je možné použít hodnoty tabelovaných interakčních 

součinitelů. Hodnoty některých interakčních koeficientů používaných pro termodynamické  

výpočty jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Tab. 4  Hodnoty interakčních koeficientů nejčastěji legovaných prvků používané při výrobě DSS [18] 

Rozpuštěné 

prvky i 
Legující prvek j 

 Al C Cu Mn Mo Ni O Si 

C 0,043 0,14 0,016 -0,012 0,0083 0,012 0,34 0,08 

Cr  0,012 0,016  0,0018 0,002 0,14 0,0043 

O 3,9 0,45 -0,013 -0,021 0,0035 0,006 0,02 -0,131 

 

Po úpravě rovnice (9) získáme termodynamické podmínky pro hluboké oduhličení, vyjádřené 

vztahem (13) 

 [ ]
[ ] [ ]

( )

[ ]O
p

Kff
C

CO

OCOC

Rovn ××
×

=
,

.

11
 (13) 

kde OCK ,  je rovnovážná konstanta  (1), 

 [ ]O  - rovnovážná koncentrace kyslíku  (hm %), 

 Cf  - aktivitní koeficient uhlíku  (1), 

 Of  - aktivitní koeficient kyslíku  (1), 

 ( )COp  - parciální tlak CO  (Pa), 

 [ ] .RovnC - rovnovážná koncentrace uhlíku  (hm. %). 
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Jestliže za parciální tlak plynu ve vzorci (13) CO dosadíme vztah (14) pro výpočet parciálního 

tlaku 

 P
V

V
p CO
CO ×=  (14) 

kde pCO je tlak oxidu uhelnatého  (Pa), 

 VCO - objem oxidu uhelnatého  (m
3
), 

 V - celkový objem  (m
3
), 

 P - celkový tlak (Pa), 

tak lze říci, že rovnovážný obsah uhlíku v oceli určuje rovnovážný obsah kyslíku. Snížení 

objemové koncentrace COV%  v plynné fázi, která je v rovnováze s taveninou se zároveň sníží 

i rovnovážná koncentrace uhlíku. Následkem toho, bude docházet k oxidaci uhlíku při nižší 

aktivitě kyslíku a tudíž i při nižším propalu chrom, což je výhodné zejména z ekonomického 

hlediska. Objemovou koncentraci kyslíku snížíme tak, že budeme spolu s kyslíkem dmýchat 

argon. Argon je inertní plyn a poměr směsi kyslík-argon bude určovat objemovou koncentraci 

oxidu uhelnatého v plynné fázi, pro případ rovnováhy s taveninou. Na začátku procesu 

oduhličení je výhodné dmýchat čistý kyslík, který nastartuje uhlíkový var a uhlík se začne 

oxidovat. Spolu s uhlíkem se v první fázi oxiduje i chróm, čímž dochází k propalu chrómu. 

Proto je výhodné s klesajícím množstvím uhlíku zmenšit objemovou koncentraci kyslíku 

a začít dmýchat argon. Ke konci tavby, kdy je zpravidla již dosaženo velmi nízkého obsahu 

uhlíku v tavenině, se začne dmýchat pouze argon. 

Rovnovážná konstanta reakce (7) se vypočte podle autora [7] dle následujícího vztahu (15) 

 05,8
12200

lnln
4
1

4
3

43

+-=
×

×
=

Taa

pa
K

COCr

CO  (15) 

kde K  je rovnovážná konstanta  (1), 

 [ ]
4
3

Cra  
- aktivita chrómu  (1), 

 ( )COp  
- parciální oxidu uhelnatého  (Pa), 

 
( )
4
1

43OCr
a

 
- aktivita Cr3O4  (1), 

 Ca  - aktivita uhlíku  (1). 

Na obr. 14 resp. obr. 15je vidět teplotní a tlaková závislost. Z této závislosti lze vyčíst ideální 

podmínky pro hluboké oduhličení. Jestliže chceme dosáhnout velmi nízkého obsahu uhlíku 

při obsahu chrómu vyšší, než 20 % je ideální zvolit vysokou teplotu nad 1800°C a parciální 
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tlak CO 0,1 atm. Za těchto podmínek bude rovnovážný obsah uhlíku nižší než 0,03 %. 

Zároveň lze z obou obrázků vyčíst nepříznivý vliv zvyšující se obsahu chrómu na oduhličení. 

 

 
Obr. 14  Závislost rovnováhy Cr-C na teplotě při tlaku COp  1atm [19] 

 
Obr. 15  Závislost rovnováhy Cr-C na parciálním tlaku CO, při teplotách 1705°C a 1815°C [13] 

 

Na proces oduhličení mají vliv i legující prvky, zejména pak nikl a mangan. Jejich 

kladný účinek lze vysvětlit pomocí interakčních koeficientů uvedených v tab. 4. Při vyšším 

obsahu Ni a konstantním obsahu Cr se max. přípustný obsah uhlíku snižuje, protože nikl zvyšuje 

aktivitu uhlíku, čímž snižuje jeho rozpustnost v austenitu a zároveň snižuje aktivitu chrómu. Vliv 

Ni na rovnovážný obsah uhlíku při daném obsahu Cr po oxidaci je dán vztahem (16) podle 

autora [7] 
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Ni
C

Cr
%018,010,2log +=  (16) 

Pro dobré, tedy požadované oduhličení je třeba dodržet obsah oxidu chromitého Cr2O3 ve 

vznikající oxidační strusce na konci oxidace lázně plynným kyslíkem. Tento obsah by měl být 

nižší než 20 %, strusky s vyšším obsahem Cr2O3 než 20 % mají vyšší teplotu tání, větší 

hustotu a omezenou kinetiku redukce oxidu chromu zbylým uhlíkem [17]. 

4.1.2   Kinetika oduhličení 

 Rychlost oduhličení je nezávislá na obsahu uhlíku v lázni až do určitého kritického 

obsahu uhlíku [7]. Po překročení tohoto množství rychlost oduhličení prudce klesá. Kritický 

obsah uhlíku je funkcí chemického složení taveniny, pracovního tlaku a teploty taveniny. 

V první fázi je oduhličení řízeno množstvím dmýchaného kyslíku. Je-li dosaženo kritického 

obsahu uhlíku je důležité přestat dmýchat kyslík do lázně, jelikož další oxidace probíhá již 

podle rovnováhy kyslík-chrom a docházelo by tedy k propalu chromu. Výhodné je dmýchat 

intertní plyn (argon). Spotřebu inertního plynu potřebného pro snížení obsahu uhlíku lze 

vyjádřit podle autora [19] vztahem (17) v obecném tvaru 

 ò ×
-

=
2

1
2

2
4,22 X

X

X

X

Ar dC
X

XA

M
V  , (17) 

kde VAr je objem inertního plynu spotřebovaného na snížení obsahu uhlíku  (Nm
3
. t

-1
), 

 AX - proměnná veličina závislá na teplotě a chemickém složení  (1), 

 MX - molekulová hmotnost (1), 

 X - koncentrace prvku v oceli  (mol.dm
-3

). 

Uhlík dále oxiduje s kyslíkem, který je již rozpuštěný v tavenině nebo ve strusce, případně 

s oxidem chrómu a tím lázeň i dezoxiduje. Na obr. 16 je srovnání rychlosti oduhličení na 

AOD a KCB-S procesu. 
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Obr. 16  Rychlost oduhličení na zařízení AOD a KCB-S [13] 

 

V oblasti pod kritickou koncentrací uhlíku je určujícím faktorem oduhličování difúze 

uhlíku a dá se vyjádřit pomocí Fickova zákona [7] (18) 

[ ] [ ]( )rC CC
V

FD

t

c
%% -××

g
=

¶
¶

- , (18) 

kde Dc je koeficient difúze uhlíku  (m
2
.s

-1
), 

 g   - tloušťka difúzní vrstvy  (m), 

 F - efektivní povrch taveniny  (m
2
), 

 V - objem taveniny  (m
3
), 

 [ ]C%  - koncentrace uhlíku v místě reakce  (hm. %), 

 [ ]rC%  - rovnovážná koncentrace uhlíku  (hm. %). 

Výše uvedený Fickův zákon říká, že rychlost difúze je dána látkovým množstvím látky, která 

projde za časovou jednotku určitou plochou. Kritický obsah uhlíku v souladu 

s termodynamickými předpoklady roste se stoupajícím obsahem chrómu.  

4.2.   Dezoxidace oceli 

 Kyslík patří k nejvýznamnějším prvkům v oceli jak z hlediska výroby, tak z hlediska 

jeho nežádoucího vlivu na užitné vlastnosti oceli. Rozpustnost kyslíku v čistém železe při 

teplotě 1600 °C je zhruba 0,25 hm % [20]. Podílí se prakticky na všech pochodech výroby 

duplexních ocelí a limituje všechny metalurgické reakce pobíhající v oxidačním, redukčním 

údobí tavby a během odlévání a tuhnutí oceli. Ovlivňuje vlastnosti oceli jako např. 
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mechanické, magnetické, elektrické atd. Jak vyplývá z předchozí kapitoly je prvkem, jež se 

úmyslně přivádí do oceli v oxidačním údobí za účelem odstranění nebo snížení nežádoucích 

prvků, zejména pak uhlíku, jehož obsah při výrobě duplexních ocelí má být co možná 

nejnižší. Jak již bylo výše uvedeno, používá se zejména v kombinaci s argonem, neboť 

samotné dmýchání kyslíku zvyšuje propal chromu, což je pak zejména z ekonomického 

hlediska nerentabilní a dále vytváří endogenní vměstky s chromem, křemíkem, hliníkem aj, 

které jsou stabilní i za vysokých teplot a snižují již při obsahu 0,01-0,02 % vlastnosti DSS a to 

zejména jejich korozivzdornost. Dezoxidace má být proto prováděná tak, aby finální aktivita 

kyslíku v oceli byla co nejnižší (cca pod 10 ppm) a současně má ocel obsahovat co nejméně 

produktů dezoxidace. Nejnižší množství kyslíku je důležité v redukčním období, kdy 

odstranění síry je podmíněno jeho pokud možno co nejnižší koncentrací. Dezoxidaci taveniny 

je možno provádět několika způsoby: 

· Dezoxidace za sníženého tlaku, 

· Dezoxidace kovovými dezoxidovaly, 

· Dezoxidace syntetickými struskami, 

· Dezoxidace za sníženého talku. 

4.2.1   Dezoxidace za sníženého tlaku 

 Proces VCD (Vakuum Carbon Deoxidation) využívá vlastnotí uhlíku při hlubokém 

vakuu , kdy za vysokých teplot je velmi silným dezoxidovadlem a může redukovat 

i nejstabilnější oxidy jako MgO nebo CaO. Proces se vyznačuje vysokou homogenitou 

a nízkým obsahem endogenních vměstků. Další výhodou tohoto procesu je, že zároveň 

dochází ke  snížení vodíku z taveniny, který je taktéž nežádoucím prvkem. Při dezoxidaci 

uhlíkem ve vakuu se dosahuje vysoké čistoty oceli. Proces se řídí reakcí (6) a rovnovážná 

konstanta této je reakce vyjádřena vztahem (9) z čehož vyplívá, že aktivita (koncentrace) 

kyslíku je přímo úměrná parciálnímu tlaku oxidu uhelnatého tzn. snížení obsahu oxidu 

uhelnatého způsobí snížení aktivity kyslíku v tavenině. Bubliny CO prostupují ocelovou 

taveninou až na povrch, kde jsou odsáty do vakuovací stanice Vakuová dezoxidace je 

prováděna na zařízení jako RH, RH-OB, VD, kde lze taktéž provést odstranění endogenních 

vměstků vzniklé při dezoxidaci. 

4.2.2   Dezoxidace kovovými dezoxidovaly (srážecí dezoxidace) 

 Je hojně využívána a oblíbená metoda. Jako dezoxidovala se používají prvky, jež 

mají vyšší afinitu ke kyslíku než železo, jedná se především o Ca, Al, Si. Nevýhodou této 
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metody je, že vznikají těžké oxidy (endogenní vměstky), které se z taveniny špatně dostávají, 

obzvláště oxidy vzniklé z kovů vzácných zemin. Vzniklé endogení vměstky se musí 

bezprostředně po dezoxidaci odstranit. Srážecí dezoxidace probíhá obecně podle rovnice (19)  

 ( )glsnmnm
OXOX ,,®+  (19) 

kde m je množství dezoxidačního prvku X  (1), 

 n - množství kyslíku  (1), 

 O - kyslík   (1), 

 X - dezoxidační prvek  (1), 

rovnovážná konstanta reakce (19) je (20) 

 
nn

O

mm

X

OX

OfXf

aa
K nm

×××

×
=  (20) 

kde K je rovnovážná konstanta  (1), 

 
mX

a  - aktivita dezoxidačního prvku X  (1), 

 
nO

a  - aktivita prvku kyslíku  (1), 

 
m

Xf  - aktivitní koeficient prvku X  (1), 

 n

Of  - aktivitní koeficient prvku O  (1), 

 X  - dezoxidační prvek  (1), 

 O  - kyslík  (1), 

 m - množství dezoxidačního prvku X  (1), 

 n - množství kyslíku  (1). 

Rovnovážná konstanta se vrůstající teplotou klesá. Její závislosti na teplotě lze vyjádřit 

vztahem (21) podle autora [21] 

 =-OXKlog
X

X

BT

A

-
 (21) 

kde K  je rovnovážná konstanta  (1), 

 XA  - specifický parametr A prvku X  (1), 

 XB  - specifický parametr B prvku X  (1). 

Specifické parametry tří nejpoužívanějších prvků včetně jejich chemický reakcí při 

dezoxidaci a hodnoty rovnovážné konstanty při teplotě 1600°C jsou uvedeny v tab. 5. 
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Tab. 5  Tabulka se specifickými parametry dezoxidovadel Mn, Si, Al při teplotě 1600 °C [21] 

Dezoxidovalo reakce A B Rovnovážná konstanta při 1600°C 

Mn [ ] [ ] ( )MnOOMn ®+  12440 5,33 1,318 

Si [ ] [ ] ( )22 SiOOSi ®+  30000 11,5 4,518 

Al [ ] [ ] ( )3232 OAlOAl ®+  62780 20,5 13,018 

 

4.2.3   Snížení obsahu vodíku 

 Vodík je obecně nežádoucím prvkem v ocelích, protože způsobuje zhoršení 

plastických vlastností a to zejména houževnatost, aniž by se zvýšila pevnost. Maximální 

rozpustnost vodíku v čistém železe při teplotě 1600°C a standartním tlaku je 24,66 ppm [16] 

a lze ji vypočítat pomocí vztahu (22) podle autora [16]  

 [ ] 644,1
1783

%log --=
T

H
.
 (22) 

Překročí-li obsah vodíku maximální rozpustnost v oceli, mohou vznikat endogení bubliny.  

Dále může docházet k tvorbě vnitřních mikrotrhlin tvz. vloček v důsledku prudkého snížení 

rozpustnosti při fázové přeměně γ→α [20].  

Zdrojem vodíku je vsázka (mokrý kovový odpad, vlhká ruda atd.), ale i pára z pecní 

atmosféry, která obsahuje vodu. Obsah vodní páry ve vzduchu se mění, nejvyšších hodnot 

dosahuje v letním období nejméně v zimním. Dalším zdrojem vodíku může být voda 

z prasklého chladicího zařízení. Ke snížení obsahu vodíku se využívá oxidačního údobí tavby 

např. v AOD zařízení. Při dmýchaní kyslíku, který reaguje s uhlíkem a vytváří se bubliny 

oxidu uhelnatého. Vzniklé bubliny plynu CO mají nulový parciální tlak vodíku, kterému 

odpovídá i nulová rovnovážná aktivita vodíku a nastává difúze vodíku do těchto bublin, kde 

vodík asociuje na molekuly a ve formě plynu H2 odchází společně s bublinou z kovu. Na 

konci oxidačního údobí tzn. konec uhlíkového varu  je obsah vodíku nejnižší, pak již jen 

roste. Vysoká koncentrace kyslíku podporuje snížení obsahu vodíku a to z toho důvodu, že 

jeho interakční součinitelé jsou daleko vyšší než u ostatních prvků. Snížení obsahu vodíku, 

ale i dusíku v tavenině podporuje dmýchání interního plynu např argonu. Pro přechod vodíku 

(dusíku) z lázně do bublin argonu nabývá, podle vztahu (23) konstanta AX tvaru [19] 
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kde KX je rovnovážná konstanta pro reakce přechodu vodíku (dusíku) z plynné fáze 

do taveniny  (1), 

 P - celkový tlak  (Pa), 

 fX - aktivitní koeficient vodíku (dusíku)  (1). 

Teoretickou spotřebu argonu pro snížení obsahu vodíku lze odečíst na obr. 17. 

 

Obr. 17  Závislost obsahu vodíku na množství dmýchaného argonu [19] 

 

Důležitou roli hraje i struskový režim. Při převozu taveniny v pánvi dochází ke styku vzduch- 

kov a jelikož vzduch obsahuje vlhkost docházelo by k opětovnému obohacení taveniny 

vodíkem, což je nežádoucí. Nejnižších hodnot vodíku v oceli cca 1-2 ppm lze dosáhnout při 

použití VOD, které pracuje za sníženého tlaku.  

4.2.4   Snížení obsahu dusíku 

 Dusík patří při výrobě DSS k hlavním legujícím prvkům. Protože dusík se leguje až na 

závěr rafinační periody tavby dojde během oxidační periody, která ji předchází k jeho snížení 

tak jako u vodíku. Do vzniklých bublin CO difunduje dusík, kde asociuje na molekuly N2 

a  polečně s bublinou CO odchází z kovu. Difúzní koeficient je řádově menší, než difúzní 

koeficient vodíku je i výsledné odstranění dusíku z kovu podstatně menší než u vodíku. Na 

rozdíl od vodíku probíhá oddusičení lázně s vysokým obsahem chromu jen při oxidaci 

s intenzivním vývojem CO a to sice jen do tzv. kritického obsahu uhlíku. Z toho vyplívá, že 

konečný obsah dusíku je přímo závislý na obsahu uhlíku před oxidací.  
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4.3.   Legování dusíkem 

 Dusík u běžně vyrobené oceli se pohybuje v rozmezích 30 až 60 ppm, přičemž je 

považován za nežádoucí a proto bývá u vybraných značek ocelí snižován procesem vakuaním [22]. 

Nicméně u dvoufázových ocelí jsou obsahy dusíku záměrně zvyšovány. Obsahy dusíku 

u dvoufázových ocelích se různí dle typu DSS ocelí viz. tab. 3. Dusík pozitivně ovlivňuje 

vlastnosti duplexních ocelí viz. kapitola 2.2. Pro nadusičení jsou využívány v podstatě dvě 

hlavní technologie, a sice pomocí dusíkatých legur (FeCrN),  dusíkatého vápna 2CaCN , nebo 

dmýcháním plynného dusíku [22]. Při výrobě se výhradně používá legování plynným 

dusíkem a to z toho důvodu, že legovaní pomocí dusíkatých legur by bylo ekonomicky 

náročné a nelze pomocí této technologie dosáhnout vysokých obsahů dusíku v oceli. Pro 

nadusičovaní ocelových tavenin jsou principiálně využitelně tytéž vztahy jako pro 

oddusičování. Pro efektivní a zároveň intenzívní nadusičení „levným“ dusíkem v plynné 

formě musí být zajištěny přesně opačné podmínky v porovnání s oddusičováním. Zároveň je 

zřejmé, že obě procedury musí být časově odděleny. Pro nadusičovaní v kesonové nádobě lze 

nejvýhodnější podmínky vytvořit až v samém závěru mimopecního zpracování. V této fázi 

kesonového zpracování je tavenina odplyněna, odsířena, plně nalegována a rafinována. 

Následující kapitola bude pojednávat o termodynamických a kinetických podmínkách procesu 

nadusičení. 

4.3.1   Termodynamické a kinetické podmínky procesu nadusičení 

 Dusík je rozpustný v tuhém i tekutém železe. Jeho rozpustnost je závislá na teplotě 

a potažmo fázových přeměnách železa jež způsobují skokovitě změny v rozpustnosti dusíku, 

což lze vidět na obr. 18. 
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Obr. 18  Rozpustnost dusíku v čistém Fe v závislosti na teplotě a krystalové mřížce 

 

Jak lze vyčíst z obr 18 max. rozpustnost dusíku v čistém železe je okolo 449 ppm. Při 

ochlazení taveniny rozpustnost výrazně klesne až na hodnoty okolo 100 ppm v Fe-δ [20]. 

Následně nepatrně vzroste až na max. 265 ppm při teplotě 910°C v Fe-γ [20]. Nejmenší 

rozpustnost je v Fe-α, kde klesne až na hodnoty 15 ppm. Jednotlivé hodnoty lze vypočítat 

např. pomocí vztahu (24), (25), (26), (27), které uvádí autor [20] 
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 Přenos hmoty z plynné fáze do taveniny probíhá ve dvou fázích: 

1. disociace a sorpce molekul dusíku na mezifázovém rozhraní plyn-taveniny 

2. transport dusíku z fázového rozhraní do objemu kovu fúzí a konvekcí. 

Rozpustnost dusíku v kovové lázni se řídí  Sivertosovym zákonem dle vztahu (28), kdy 

molekuly dusíku jsou absorbovány na mezifázové rozhraní plyn-tavenina 
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1
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Pro oceli je nutné při odvození rovnovážné konstanty namísto koncentrací použít pro dusík 

Henryho aktivit a tedy Sievertsova zákonu ve tvaru (29) 
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Rozpustnost  dusíku v oceli lze zjistit podle vztahu (32) 
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Hodnotu aktivitního koeficientu Nf  v tavenině duplexní oceli (Fe-N-Cr) se stanoví pomocí 

interakčních koeficientů druhého řádu vyjádřené vztahem (33) 

 ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] [ ]CrNrCrrNrCreNef CrN

N

Cr

N

N

N

Cr

N

N
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Na základě interakčních koeficientů a chemického složení z oceli je možno závislost Nf  na 

teplotě vyjádřit v obecném tvaru vztahem (34) 

 b
T

a
fN +=log  (34) 

kde T je teplota (K) 

 a, b - konstanty, které jsou funkcí chemického složení ocelí 

vztah (34) muže mít podle autora [16] při tlaku 0.10 MPa následující tvar  

 246,1
188

log +=
T

fN  (35) 

Ze vztahů (30) a (34) plyne vztah (36) podle autora [22] 

 [ ] ( )( )NNrovn fp
T

N loglog5,0246,1
188

log
2
-×++=  (36) 

Parciální tlak dusíku je možné zvýšit tím, že se zvýší tlak na hladině taveniny (keson se naplní 

dusíkem na normální tlak, resp. na hodnotu mírné převyšující normální tlak dáno technickým 

řešením kesonové nádoby). Dále se využije ferostatická výška taveniny v pánvi tím, že se 

plynný dusík pod tlakem dmýchá pres porézní tvárnicí, umístěnou ve dne pánve. To lze 

vyjádřit podle autora [22] vztahem (37) 
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ghpp oclhladiněnacelk ××+= .r (37) 

kde pcelk je celkový tlak  (Pa), 

 pnh - tlak na hladině  (Pa), 

 ρocl.-  hustota oceli (taveniny)  (kg.m
-3

), 

 h - ferostatická výška taveniny  (m), 

 g - tíhové zrychlení  (m.s
-2

), 

Některé prvky, např. chróm, mangan rozpustnost dusíku zvyšují, naopak prvky jako uhlík, 

kyslík nikl z hlediska vysoké afinity k železu snižují rozpustnost dusíku jak je vidět na obr. 19. 

 

Obr. 19  Vliv prvků na rozpustnost dusíku při teplotě 1600°C a tlaku 1 atm [23]. 

 

Obsah dusíku v závislosti na čase za předpokladu reakce 1. řádu je popsán autorem [7] rovnicí (38) 
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kde [ ]SN%  je rovnovážný obsah dusíku v tavenině  (hm %), 

 [ ]ON%  - počáteční obsah dusíku  (hm %), 

 β - koeficient přenosu hmoty  (cm min
-1

), 

 F - efektivní povrch taveniny  (m
2
), 

 V - objem taveniny  (m
3
), 

 τ - čas  (s) 

Na obr. 20 lze vidět časovou závislost procesu nadusičení na VOD zařízení při různé intenzitě 

dmýchaní  
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Obr. 20  Závislost obsahu dusíku ve VOD při různé intenzitě dmýchání [7] 

 

Hnací silou celého pochodu nadusičení je rozdíl mezi rovnovážnou koncentrací dusíku, 

závislou na složení vyráběného typu oceli, a okamžitým obsahem dusíku v tavenině. 

Akcelerace samotného nadusičovaní je nejvyšší v počátečním stadiu procedury, kdy je 

nejvyšší rozdíl počáteční a rovnovážné koncentrace dusíku. Obsah dusíku v závislosti na čase 

je tedy určen několika faktory. Je to především hodnota rovnovážného obsahu dusíku 

v tavenině, jež je složitou funkcí chemického složení taveniny, teplotě taveniny a dále pak na 

specifickém reakčním povrchu mezi stoupajícím dmýchaným plynem a taveninou. Reakční 

povrch je dále funkcí množstvím dmýchaného plynu, době setrvání bublin v lázni, jejich tvaru 

a velikosti. Doba nadusičení se pak stanoví podle autora [22] vztahem (39) 
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kde τ je doba nadusičení  (s), 

 N - koncentrace dusíku  (hm %), 

 KN - rovnovážná konstanta  (1), 

 F - efektivní povrch taveniny  (m
2
), 

 V - objem taveniny  (m
3
). 

Při dmýchání dusíku do lázně dochází v závislosti na množství dmýchaného plynu 

k nalegování a míchání taveniny a následně k její teplotní a chemické  homogenizaci. Dusík 

může být přiváděn do lázně dnem pánve přes porézní kámen (max. dráha vyplouvání bublin) 

nebo pomocí trysky a však v praxi se tato metoda moc nepoužívá, jelikož je málo účinná 

z toho důvodu, že specifický povrch fázového rozhraní je velmi malý a bohatý na povrchově 

aktivní prvky, které snižují rychlost reakce. Část dusíku se v lázni rozpustí a zbývající část, 
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projde lázní, čímž homogenizuje taveninu a zároveň ovlivňuje kinetické podmínky přestupu 

dusíku, látkové výměny mezi struskou a kovem. S rostoucí intenzitou dmýchání klesá využití 

dusíku, zatímco rychlost nadusičení roste. Čistota dmýchaného dusíku musí být přinejmenším 

99,99 % [16]. V praxi je proto nutno se orientovat na co možná nejvyšší, ale reprodukovatelné 

rychlosti nadusičení, což je však zařízení od zařízení různé. 

 Další možností jak nalegovat lázeň dusíkem je pomocí, v úvodu kapitoly již 

zmíněných, dusíkatých legujících přísad. Nejpoužívanější z nich FeCrN s 3-5 % dusíku 

a FeMnN, které se používá častěji díky vyššímu obsahu dusíku cca 7 % [7]. Dnes je již 

legování lázně pomocí dusíkatých feroslitin rutinní záležitostí, při níž se uplatňují dva výrazné 

faktory. Jednak je nutné respektovat kinetiku uvolňování dusíku z feroslitin, dále pak 

je nezbytné znát výchozí obsah dusíku v lázni po oxidaci. Rozpouštění dusíkatých feroslitin 

ve vakuu je velmi obtížné a existuje reálné nebezpečí vzkypění tavby z pánve v důsledku 

příliš razantního uvolňování dusíku z tekuté lázně při sníženém tlaku [7]. Při legování pomocí 

FeMnN je důležité, aby tavba měla minimalizovaný obsah manganu, aby při dodržení 

konečného požadovaného obsahu manganu byl zachován prostor pro potřebné nalegování 

lázně dusíkem. 
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5.   VÝROBA DUPLEXNÍCH OCELÍ NA EOP, AOD, CLU, VOD 

 Výroba duplexních, super duplexních či hyper duplexních ocelí je principiálně všude 

stejná, jelikož se musí dodržovat jisté zákonitosti. Ovšem jednotlivý výrobci se od sebe liší 

použitým zařízení pro výrobu a tedy i technologický postupem, procesní cestou. V tab. 6 jsou 

uvedeni někteří výrobci korozivzdorné oceli a zařízení, které používají. 

 

Tab. 6  Jednotlivý výrobci korozivzdorných ocelí a vybavení jejich oceláren 

Acerinox (2) AOD/CLU  

Acesita AOD/MRP-L VOD 

ALZ MRP VOD 

Atlas Specialty Steels AOD (2)VOD 

Avesta-Shelffiedl (3) AOD/CLU  

Carpenter Technology Crop. (3) AOD  

Compeny AOD  

Daldo AOD (2) VOD 

First Miss steel Inc. AOD  

Jindal Strips (2) ASM VOD 

Kawasaki K-BOP VOD 

Krupp Thyssen Nirosta Terni 3 (AOD)  

Lukens AOD VOD 

Metarom AOD VOD 

Microsteel K-OBM-S VOD 

Mukand Ltd. ASM VOD 

Outokumpu AOD/CLU  

5.1. Výroba duplexních ocelí na EOP 

Technologie výroby F-A ocelí na elektrických obloukových pecích patřila 

k nejčastějším způsobům výroby. Využívala oxidační periodu, při které se spalují a do strusky 

přecházejí prvky afinní ke kyslíku [10]. Po oxidační periodě, se struska stáhne a následuje 

redukční perioda, vytvoření nové strusky z vápna, kazivce apod. Další procesem bylo samotné 

legování lázně nejdříve prvky s nižší afinitou ke kyslíku jako nikl a molybden a následně pak 

i ferochrómem, kterým lze přidat do lázně až ve chvíli kdy je lázeň zbavena oxidů. 

Nedostatkem této metody je jednak nemožnost použít jako vsázkový materiál kovový odpad 
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s vyšším podílem chrómu a je obtížné lázeň hluboce oduhličit jelikož při celém procesu 

nastává neustálé nauhličení elektrodou, která je v dotyku s lázní [10]. Modifikovaná zařízení 

EOP mívají navíc kyslíkovou trysku díky čemuž lze použít jako vsázkový materiál kovový 

odpad s vyšším podílem chrómu až do 16 % avšak toto množství se řídí konečným obsahem 

uhlíku v oceli. Lázeň se ohřívá na teplotu cca 1650 °C. Po dosažení této teploty se začíná 

dmýchat do lázně čistý kyslík, který nejdříve reaguje s křemíkem a pak již následuje uhlíkový 

var, který je charakteristický plameny nad pecními dvířky. Teplota se prudce zvedne na 

hodnoty cca 1900 °C díky exotermickým reakcím. Tato teplota zaručuje, že přednostně 

probíhá oxidace uhlíku (uhlíkový var) a tedy nedochází k větší oxidaci chrómu. Po zastavení 

dmýchání klesá obsah uhlíku, odebere se zkouška na chemickou analýzu a začne se znovu 

dmýchat kyslík. Samotné dmýchání končí ve fázi, kdy začne houstnout struska. Obsah uhlíku 

klesá na minimální hodnoty což je zřetelné i z plamenů vystupující z pece, které slábnou. 

Podíl chrómu, který zoxiduje během dmýchání kyslíku je tím vyšší, čím je nižší obsah uhlíku.  

K dezoxidaci strusky je vhodné požití chromsilicium jehož množství se řídí obsahem křemíku 

a chrómu v tavenině. Jeho využití je ekonomicky výhodné, neboť je levnější než ferochróm. 

Dezoxidace strusky musí nastat ihned po skončení dmýchání, jelikož struska s vysokým 

obsahem oxidů chrómu rychle houstne a dezoxidace se tak stává méně účinnou. Po rozpuštění 

chromsilicia se struska zamíchá a částečně se stahuje, tak aby na hladině zůstala struska jen na 

pokrytí lázně. Následně se odebírá zkouška, ze které se stanoví chemická analýza, na základě 

které se lázeň doleguje. Pro potřebné množství obsahu chrómu se lázeň leguje ferochrómem 

a je nutné počítat se zvýšením obsahu uhlíku, který ferochróm obsahuje. Legování dusíkem se 

provádí pomocí pevným přísad. Nevýhodou výroby F-A ocelí na zařízení EOP je nutnost 

dosáhnout před i po oxidaci vysokých teplot, které mají za následek vyšší spotřebu 

žáruvzdorného materiálu a nižší produktivitu samotné pece, potřebu omezení obsahu chrómu 

ve vsázce závislého na množství konečného obsahu uhlíku v tavenině a v neposlední řadě 

i složité redukční údobí a řízení zvyšující se teploty lázně. V dnešní době se zařízení EOP 

používá s kombinaci s mimopecní metalurgií, která tyto nedostatky odstraňuje. 

5.2.   Výroba duplexních ocelí na AOD zařízení 

 Postup označovaný AOD (Argon Oxygen Decarburisation) zpracovává taveninu 

připravenou např. v obloukové peci nebo pokud má výrobce kontinuální přísun roztaveného 

surového železa, lze zařízení EOP vynechat pomocí tzv. EAF Bypass technologie. Hlavní 

procedury na AOD zařízení jsou oduhličení, nalegování lázně chromem, niklem, manganem, 

křemíkem a popř. dusíkem [14].  
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 V první fázi nastává oxidace uhlíku (oduhličení), kdy se fouká přes trysku kyslík, 

nejdříve bez argonu a postupně směs kyslík/argon, v závěru pak pouze argon. Koncentrace 

kyslíku ve směsi kyslík/argon se řídí obsahem uhlíku v oceli [17]. Platí zde pravidlo, čím je 

vyšší obsah uhlíku tím je možno dmýchat směs o vyšší koncentraci kyslíku Po oxidační 

periodě se lázeň leguje chromem, niklem a manganem, následuje dmýchání pouze argonu, 

který homogenizuje teplotně a chemicky taveninu, přičemž zbývající uhlík taveninu zároveň 

dezoxiduje. Teplo potřebné ke krytí tepelných ztrát konvertoru, ohřevu a roztavení kovových 

a nekovových přísad a k ohřevu lázně se získává z průběhu exotermických reakcí, zejména 

oxidace křemíku, uhlíku a chromu. V konvertoru se vytváří zásaditá struska, která významně 

ocel odsiřuje a emulguje vměstky. Tento proces umožňuje legování plynným dusíkem, takže 

z ekonomického hlediska je výhodný, jelikož sníží spotřebu FeCrN a FeMnN, které by byly 

potřebné na legování oceli dusíkem. Samotné legování probíhá až po oduhličení. Odpichová 

teplota se řídí obsahem uhlíku v lázni. V tab. 7 jsou uvedeny typické spotřeby jednotlivých 

surovin při výrobě duplexní oceli AISI 304 na 80 tunovém zařízení AOD. 

 

Tab. 7  Spotřeba surovin při výrobě AISI 304 na 80 t zařízení AOD [14] 

Condition/Addition Units Typical Best 

Argon Nm
3
/ton 12 9 

Nitrogen Nm
3
/ton 9-11 9 

Oxygen Nm
3
/ton 25-32 NA 

Lime kg/ton 50-60 42 

Spar kg/ton 3 2 

Aluminum kg/ton 2 1 

Silicon (reduction) kg/ton 8-9 6 

Brick kg/ton 5-9 2 

Decarburization metallics kg/ton 135 NA 

Charge to tap time min. 50-80 40 

Total Cr yiedl % EAF/AOD 96-97 99,5 

Total Mn yeild % EAF/AOD 88 96 

Total Metallic yield % EAF/AOD 95 97 

 

Z technického hlediska bylo zařízení AOD různě modifikováno. Nejvýznamnější modifikace 

je spojení AOD zařízení se zařízením pracující za sníženého tlaku VCR (což umožňuje 

snížení spotřeby argonu a křemíku a je používaná např. v Japonsku Diado Steel. 
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5.3.   Výroba na CLU 

 Zařízení CLU pracuje na podobném principu jako AOD, s tím rozdílem, že 

z ekonomického důvodu se nedmýchá argon, ale horká pára [14]. Proces CLU je neefektivní, 

jelikož dmýchání směsi kyslík/horká pára má za následek endotermickou reakci. Oxidace 

chromu je zde daleko vetší než u procesu AOD [14]. Ačkoli na zařízení CLU je ušetřeno na 

argonu, zvedá se spotřeba křemíku. Při obsahu uhlíku pod 0,18 %, se zvyšuje spotřeba 

křemíku cca o 250 % [13]. Další nevýhodou tohoto procesu je zvýšený obsah vodíku 

v tavenině způsobený dmýcháním vodní páry, který se odstraňuje např. pomocí VOD 

zařízení. Rozkladem vodní páry při tomto postupu ve styku s roztaveným kovem přináší další 

kyslík pro rafinaci a vodík pro zředění produktu uhlíkové reakce. Dnes se již nedmýchá pouze 

směs kyslík/vodní pára, ale různé směsi s obsahem argonu či dusíku. V tab. 8 lze vidět 

spotřebu jednotlivých surovin při výrobě AISI 304 na CLU 

 

Tab. 8  Spotřeba surovin při výrobě AISI 304 na CLU [14] 

Condition/Addition Units AISI 304 AISI 409 

Aim carbon % 0,03 0,01 

Aim nitrogen ppm 350 100 

Melt-in carbon % 1,65 0,96 

Melt-in silicon % 0,2 0,13 

Oxygen Nm
3
/ton 27,7 22,4 

Nitrogen Nm
3
/ton 13,5 1,7 

Steam Nm
3
/ton 10,4 6,0 

Hydrogen ppm 5,9 3,8 

Argon Nm
3
/ton 7,0 17,1 

Silicon Kg/ton 15,5 15,9 

5.4.   Ostatní konvertorové postupy užívané při výrobě DSS 

 Existuje další řada konvertorových zařízení uřvaných pro výrobu duplexních ocelí 

jako např. K-OBM (Klockner Oxygen Blown Maxhutte), K-OBM-S jejíž výroba je obdobná 

jako u AOD či CLU s tím rozdílem, že dmýchání kyslíku, inertních plynů nebo v případě K-

OBM a jeho modifikace K-OBM-S dmýchání uhlovodíkových plynů je řešeno např. 

kombinací horního a dolního dmýchání nebo bočním dmýcháním. Na tomto druhu zařízení se 
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provádí redukce chromů, další procesy (oduhličení, dezoxidace) pak probíhají na zařízení 

sekundární metalurgie VOD, RH apod. 

5.5.   Výroba na VOD zařízení 

Pochod VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation) se používá zejména pro oduhličení 

vysoce legovaných chromových ocelí. Oproti oxidaci v obloukové peci probíhá oxidace 

na zařízení VOD při nižší teplotě, propal chrómu je nízký a dosahuje se nižších obsahů 

uhlíku. Samotné oduhličení probíhá dmýcháním kyslíku, alespoň jednou tryskou, na hladinu 

lázně. Intenzita dmýchaného kyslíku se pohybuje okolo 10 až 70 m
3
.h

-1
 na tunu celkové 

hmotnosti lázně, při podtlaku 10
2
 až 103

 Pa. Čím vyšší je obsah uhlíku ve vsázce tím při nižší 

teplotě se nastartuje uhlíkový var. Nastartování uhlíkového varu co nejdříve po začátku 

dmýchání je důležité, protože do začátku uhlíkového varu se oxiduje v chróm. Oxidace 

chrómu zvyšuje teplotu lázně o 10,57 °C.t
-1

 [17]. Po ukončení vakuové oxidační fáze, kde 

dojde k hlubokému oduhličení až pod 100 ppm a snížení obsahu dusíku na 150 ppm se 

alespoň jednou provádí dmychání plynného dusíku dnem pánve přes porézní kámen. Před 

nebo po nadusičení se provádí, dle potřeby, chemický příhřev lázně, při němž se do lázně 

přidává přísada hliníku nebo křemíku společně s feroslitinami v množství 0,5 až 8 kg na tunu 

oceli. Následuje dmýchaní kyslíku, kde dochází k oxidaci křemíku nebo hliníku a zároveň tak 

ke zvýšení teploty. Po zvýšení teploty lázně, nastává dmýchání dusíku přes porézní kámen, 

umístěný ve dně pánve. Pro nadusičení na hladinu dusíku vyšší než 0,100 % v nerezavějících 

ocelích s rovnovážnou koncentrací dusíku nad 0,200 % je nezbytné použít intenzity dmýchání 

dusíku 113

n thm2 -- ××  a vyšší [24]. 

Ze zařízení VOD vychází zařízení SS-VOD (strong-stirring vacuum oxygen 

decarburisation), které slouží ke snížení obsahu Cr2O3 obsaženého ve strusce. Podstata 

zařízení je v silném dmýchání argonu až 3 m
3
.h

-1
.t

-1
[24], jež je zabezpečena větším počtem 

porézních kamenů nebo kameny se systémem trysek. Výhodou je, že při tomto procesu se 

dosahuje extrémně nízkých obsahů intersticiálních prvků. 

6.   PROCESNÍ CESTA 

 Výběr správné procesní (výrobní) cesty je velmi složité, jelikož je zde spousta faktorů, 

které ji ovlivňují. Patří zde např. vybavení ocelárny, dostupnost materiálu, vyráběný 

sortiment, produktivita a v neposlední řadě také ekonomické stránky jako náklady na výrobu. 

Dostupnost a náklady na určité suroviny mohou být rozhodující při výběru procesní cesty. 
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 Dostupnost vysoké pece nebo COREX, zajišťuje ocelárně kontinuální přísun tekutého 

surového železa, a tedy odstraňuje závislost výrobce na dostupnosti legovaného kovového 

odpadu čímž snižuje vysoké energetické nároky zařízení EOP, výhodné je použití procesu 

konvertor/vakuum. Ovšem při použití tekutého surového železa se musí počítat s vyšším 

obsahem uhlíku a křemíku, jež se musí z taveniny odstranit oxidačním procesem, a tudíž 

zvyšují spotřebu kyslíku a drahého argonu. Má-li, výrobce zajištěn dostatek nerezového 

kovového odpadu je výhodné použít kombinaci EOP/vakuum, která odstraňuje závislost na 

tekutém surovém železe, snižuje spotřebu kyslíku, argonu, na druhou stranu zvyšuje 

energetickou stránku celého procesu ale výsledná jakost oceli je nižší. 

 Maximální produktivitu je možné zajistit pomocí konvertorů nebo kombinaci 

konvertor/vakuum. Taktéž chce-li výrobce mít zajištěnou vysokou výtěžnost chromu, velmi 

nízký uhlík a legování plynným dusíkem, je opět nejlepší použít konvertorové postupy 

spojené se sekundární metalurgií. Na obr. 21 je jedna z možných podob procesní cesty. 

 

Obr. 21  Jedna z možných podob procesní cesty [14] 
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7.   CHARAKTERISTIKA OCELÁREN V ČR 

V České republice existují společnosti disponujícími zařízením, jež umožňuje výrobu 

vysoce legovaných chrómových a duplexních ocelí. Mezi první podniky, které se zabývaly 

výrobou těchto ocelí patřilo POLDI Kladno, jež disponovalo zařízením VOD. V roce 1992 

byl podnik privatizován, prošel kompletní restrukturalizací a dnes se již výrobou duplexních 

ocelí nezabývá.  

Další společnost, která má potřebné zařízení jsou Třinecké železárny. Tato ocelárna 

je vybavena dvěmi LD konvertory s možnostmi dmýchání dusíku, dále pak třemi zařízeními 

EOP a jedním oxidačně vakuovacím kesonem, přičemž výrobní tok pro korozivzdorné oceli 

dle katalogu výrobce [20] začíná na zařízení EOP, pak následuje VOD a nakonec odlévání do 

ingotů horem. Samotné Třinecké železárny vlastní patent [21] na způsob výroby vysoce 

legovaných austenitických a austeniticko feritických ocelí legovaných dusíkem, který byl 

přihlášen v roce 1998. V jejich výrobním sortimentu se nacházejí takřka všechny druhy 

korozivzdorných ocelí (feritické, austenitické, poloferitické, apod.), avšak ze zástupců 

duplexních ocelí nabízí pouze duplex značky ASTM A182 (1. 4462) s obsahy Cr 22 %, 

C 0,03 %, Ni 5,5 % a N 0,175 %. Nutno dodat, že ocelárna prošla modernizací a patří mezi 

nejmodernější v ČR.  

Společnost ŽĎAS je od roku 1999 vybavená zařízením sekundární metalurgie 

VD/VOD/VIC. Pomocí těchto technologií vyrábí vysoce legované chromové oceli aj.  

Společnost EVRAZ Vítkovice Steel je vybavena dvěma konvertory typu OXYVIT, LF 

pecí a moderním zařízením ISSM (integrovaný systém sekundární metalurgie) a dále pak 

ZPO (zařízení plynulého odlévání), avšak výrobou duplexních ocelí se nezabývá.  

Čeští výrobci oceli mají zájem vyrábět duplexní ocel, ale je velmi těžké prodat 

vyrobenou ocel na již tak dost zaplněném trhu. Jak lze vidět z tab. 1, tab. 2 spotřeba 

korozivzdorných se rok od roku zvyšuje, vyjma celosvětové finanční krize, kde její spotřeba 

klesala. Je nutné brát v potaz, že duplexní oceli jsou v rychle se rozvíjejícím průmyslu velmi 

důležité, obzvláště pak v energetickém průmyslu (jaderné elektrárny) nebo i pro lodní 

průmysl. Nelze i opomenout jejich uplatnění při těžbě ropy na moři. Z celkového hlediska 

ocel nelze do budoucna nahradit jinými materiály, jelikož základním prvkem při výroby 

jakékoli oceli je železo, které je vůbec nejstabilnějším prvkem, ovšem nevýhodou oceli je její 

vysoká hmotnost. 
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ZÁVĚR 

Práce popisuje historii vývoje a výroby duplexních ocelí, členění duplexních ocelí 

z hlediska struktury a chemického složení. Hlavní metalurgické aspekty pro výrobu duplexní, 

super-duplexních a hyper-duplexních ocelí byly různými autory vyřešeny. V současné době 

existuje několik metod jejich výroby, přičemž některé byly v této práci uvedeny. Velkým 

pokrokem v samotné výrobě byla aplikace legování plynného dusíku, který nahrazuje drahé 

feroslitiny. Ostatní úkony probíhající při výrobě, legování a dezoxidace taveniny, avšak tyto 

metalurgické procesy jsou běžně používané a dobře známé u všech druhů oceli. Důležité je 

ovšem také navazující proces tváření a tepelné zpracování materiálu do podoby požadované 

konečným odběratelem, což nebylo cílem této práce, ale je nedílnou součástí pohledu na 

danou problematiku. 

Vysoce legované chromové oceli s dvoufázovou feritickou-austenitickou se řadí mezi 

moderní materiály díky, kterým se prodlužuje životnost výrobků z těchto ocelí od těch 

nejběžnějších, které se používají v domácnostech až po ocelové konstrukce monstrózních 

rozměrů. Nicméně jejich zastoupení na trhu není příliš velké a stále bojují o své místo na trhu 

s  jinými typy korozivzdorných ocelí jako jsou feritické, austenitické aj., jež nejsou tak drahé 

a především náročné na výrobu. Lze do budoucna počítat s tím, že duplexní oceli a jejich 

modifikace bude postupně vytlačovat feritickou, austenitickou, aj. ocel, které již nebudou 

schopny konkurovat svými vlastnostmi.  

Zařízení používané pro výrobu duplexních ocelí není nijak neobvyklé a používá se pro 

celou škálu ocelí, jen s tím rozdílem, že pro výrobu duplexních ocelí musí mít výrobce 

k dispozici buď konvertor a zařízení pracující za sníženého tlaku, popř. místo konvertoru 

zařízení EOP anebo modifikaci těchto zařízení jako např. kombinovaný pochod VAD, který 

umožňuje přesné legování, ohřev elektrickým obloukem a zároveň dokáže pracovat za 

sníženého tlaku. 

V České republice existuje několik společností, které by mohly bez sebemenších 

problémů započít s výrobou duplexní feriticko austenitické oceli. Jedná se o TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY a.s., ŹDAS a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. 
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