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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou strusek používaných v sekundární 

metalurgii. Vlastní práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části je provedena charakteristika 

vzniku strusek se zaměřením na základní teorii strusek a parametry ovlivňující vlastnosti 

odsíření oceli pomocí strusky. Další část je zaměřena na syntetické strusky, jejich vlastnosti, 

funkce a základní chemické složení. Třetí část představuje rozbor literárních poznatků 

zaměřené na provozní zkušenosti a studium strusek v sekundární metalurgii. 

Klíčová slova: strusky, syntetické strusky, sekundární metalurgie, pánvová pec. 

ABSTRACT 

This thesis deals with slags in the secondary metallurgy. Custom work is divided into 

three parts. In the introductory part is made of slags characteristics, focusing on the basic 

theory of slags and the parameters affecting the properties of steel by slag desulphurisation. 

Another section focuses on the synthetic slags, their features, functions and basic chemici 

composition. The third section presents the analysis of literary knowledge, focusing on 

operational experience and study in the secondary metallurgy slags. 

Key words: slags, synthetic slags, secondary metallurgy, ladle furnace 
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ÚVOD 

V moderních ocelárnách jsou primárními zařízeními k výrobě oceli konvertory nebo 

elektrické obloukové pece, které se používají pouze ke zpracování surového železa a tavení 

kovové vsázky (šrotu). Všechny ostatní metalurgické operace, jako legování, homogenizace, 

rafinace a regulace teploty, jsou dosaženy sekundární metalurgií tvořenou ocelářskými 

agregáty. 

Při zpracování oceli na zařízeních sekundární metalurgie hraje důležitou úlohu struska, 

která má výrazný vliv na dosažení čistoty a jakosti oceli. Strusky v sekundární metalurgii 

nebo-li pánvové strusky plní mnoho úkolů: chrání tekutou ocel před oxidační atmosférou na 

straně jedné a slouží k provádění metalurgických úkonů na straně druhé. Proto by měla mít 

pánvová struska vhodné fyzikální a chemické vlastnosti, které se vyznačují nízkou teplotou 

tání i vysokou sulfidickou kapacitou. Odsíření tekutých ocelí pánvovou struskou je jedním 

z nejdůležitějších procesů sekundární metalurgie, protože pro většinu ocelí je síra škodlivým 

prvkem. 

Tato práce se zabývá problematikou strusek v sekundární metalurgii. Vlastní práce je 

rozdělena do tří částí. V úvodní části je provedena charakteristika vzniku strusek se 

zaměřením na základní teorii strusek a parametry ovlivňující vlastnosti odsíření oceli pomocí 

strusky. Další část je zaměřena na syntetické strusky, jejich vlastnosti, funkce a základní 

chemické složení. Poslední část představuje rozbor literárních poznatků zaměřené na provozní 

zkušenosti a studium strusek v sekundární metalurgii. Na závěr je provedeno shrnutí výsledků 

zjištěných poznatků, a to jak z teoretických podkladů, tak i z provozních literárních odkazů. 
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1 TVORBA STRUSKY A MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ 

JEJÍHO SLOŽENÍ RŮZNÝMI PARAMETRY 

Jako u většiny jiných metalurgických pochodů přísluší i při výrobě oceli velmi 

významná úloha roztaveným struskám. Na volbě optimálního struskového režimu závisí při 

výrobě oceli nejen průběh hlavních metalurgických reakcí, ale i hodnoty hlavních technicko - 

ekonomických ukazatelů celého ocelářského pochodu. Na tvorbě ocelářských strusek se 

v podstatě podílejí oxidy vznikající oxidací některých složek kovové vsázky, oxidační nebo 

struskotvorné přísady a další produkty, které vznikají při reakci mezi roztaveným kovem 

a žárovzdorným materiálem. Úloha ocelářských strusek je především v jejich rafinačním 

působení, které je spojeno s oxidací nežádoucích příměsí v roztaveném kovu, 

s odfosfořováním, odsiřováním aj. Kromě toho strusky regulují přechod tepla z plynné 

atmosféry do roztaveného kovu, přičemž zároveň tvoří přirozenou ochrannou vrstvu, ztěžující 

rozpouštění plynů z pecní atmosféry v roztaveném kovu. Jak dalece účinně splňují ocelářské 

strusky uvedené hlavní úkoly, závisí na jejich fyzikálně chemických vlastnostech, které jsou 

určeny především jejich chemickým složením a teplotou [1]. 

1.1 Základní teorie strusek 

V dnešní době se setkáváme v podstatě se dvěmi základními teoriemi o struktuře 

roztavených strusek, a to s teorií molekulární a iontovou. Podle molekulární teorie strusek se 

všechny složky v roztavených struskách nacházejí v podobě jednoduchých molekul nebo 

složitějších sloučenin. V naprostém protikladu k této teorii je iontová teorie roztavených 

strusek, která vychází z úplné elektrolytické disociace chemických sloučenin ve struskách [1]. 

Molekulární teorie strusek: podstatou molekulární teorie je představa, že roztavené 

strusky jsou roztoky zásaditých, kyselých a amfoterních oxidů, které se navzájem slučují na 

složitější sloučeniny. V závislosti na vnějších termodynamických podmínkách (především na 

teplotě) tyto sloučeniny termicky disociují na tzv. volné oxidy, např. podle vzoru [1]: 

 22 SiOMeO2SiOMeO2 +=⋅  (1) 

 
( )2

2

SiOMeO2

SiO
2
MeO

c c
cc

K
⋅

⋅
=  (2) 
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kde: Kc je rovnovážná konstanta, 

 C - koncentrace volných oxidů  (%). 

Se stoupající teplotou roste disociační stupeň a tím i koncentrace tzv. volných oxidů, 

takže zároveň se zvětšuje i hodnota rovnovážné konstanty Kc. Rozdělení nejdůležitějších 

oxidů, které se nacházejí v roztavených struskách, na zásadité, kyselé a amfoterní udává 

tab. 1. Zařazení některých oxidů uvedených skupin je ovšem podmíněné; např. oxidy Fe2O3 

a Cr2O3 se podobají svými vlastnostmi kyselým oxidům, mezi něž se také velmi často 

zařazují. Strusky s převážným podílem oxidů první skupiny se nazývají kyselé na rozdíl od 

zásaditých strusek, v nichž je převážný podíl oxidů skupiny druhé. Nejvýraznější vliv na 

povahu ocelářských strusek projevují v tomto smyslu oxid vápenatý a křemičitý [1]. 

Tab. 1: Ukázka rozdělení základních oxidů na kyselé, zásadité a amfoterní [1] 

Kyselé Zásadité Amfoterní 
SiO2 CaO Al2O3 
P2O5 MgO Fe2O3 
TiO2 FeO Cr2O3 
V2O5 MnO V2O3 

Iontová teorie strusek: iontová teorie předpokládá, že ocelářské strusky se neskládají 

z molekul různých sloučenin, nýbrž z kationtů a aniontů vzájemně se obklopujících tak, že 

každý kationt sousedí s ekvivalentním počtem aniontů a naopak. Nejdůležitější kationty, 

zpravidla přítomné v ocelárenských struskách, můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

o kationty Ca2+, Mg2+, Fe2+, vyznačující se poměrně většími rozměry a poměrně 

malými náboji, 

o kationty Si4+, P5+, Al3+, vyznačující se poměrně malými rozměry a poměrně 

velkými náboji, jež tvoří s anionty kyslíku stálé komplexní anionty. 

Obdobně můžeme rozdělit i nejdůležitější anionty na tři skupiny: 

o jednoduché anionty O2-, S2-, 

o stabilní komplexní anionty −4
4SiO , −3

4PO , −3
3AlO  aj., 

o málo stabilní anionty −2
2FeO , −

2CrO , −OH , aj. 

Vazba mezi kationty a anionty obou prvních skupin má převážně iontový charakter, 

zatímco vazba mezi kationty druhé skupiny a anionty kyslíku je převážně koordinačně 

kovalentní. Koordinačně kovalentní vazba podmiňuje velikou stabilitu aniontových 

komplexů, např. −4
4SiO , −3

4PO , −3
3AlO  atd. [2]. 
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Podíl aniontů kyslíku O2- v ocelářských struskách závisí na přítomnosti Si, Al, P 

apod., s nimiž může tvořit komplexní anionty. Největší podíl „volných“ aniontů kyslíku 

budou mít zásadité strusky, vyznačující se vysokým obsahem CaO a nízkým obsahem SiO2, 

Al2O3 a P2O5 [2]. 

1.2 Odsíření oceli pomocí strusky  

Síra náleží k prvkům, které mají záporný vliv na vlastnosti oceli. Proto jedním 

z nejdůležitějších úkolů metalurgie je výroba oceli s nízkým obsahem síry. Odsíření je 

poměrně složitý pochod a je mu často věnována značná pozornost. 

Odsíření je základní postup při výrobě čistých ocelových výrobků, jako jsou ložiskové 

oceli s vysokou únavovou pevností, které fungují v těžkých provozních podmínkách. Odsíření 

může být provedeno na různých místech v ocelářském procesu a různými činidly; nicméně se 

hlavně provádí za podmínek, kdy je nízká aktivita kyslíku. Jako příklad pro odsíření 

vzájemnou interakcí mezi ocelí a struskou je považován vztah [1, 2]: 

 [ ] ( ) [ ] ( )CaSOOCS +=+ FeaFe      (3) 

kde: [Me] je prvek (síra nebo kyslík) v kovu, 

 (Me) - prvek (síra nebo kyslík) ve strusce. 

Rovnovážnou konstantu této reakce určuje vztah: 

 [ ]
( ) ( )

( ) [ ]FeSCaO

CaSFeO
S aa

aa
K

⋅

⋅=      (4) 

kde: ( ) ( ) ( )CaOCaSFeO aaa ,,  je aktivity (FeO), (CaS), (CaO) ve strusce, 
 [ ]FeSa  -  aktivita síry v roztaveném železe. 

Obecná rovnice odsíření je popsána rovnicí (12), aktivita CaO je důležitou podmínkou 

k posílení reakce. Optimální struska musí být nasycena CaO, jinými slovy aktivita CaO ve 

strusce by měla být vysoká s cílem usnadnit výměnu rozpuštěné síry s kyslíkovými ionty. Na 

druhou stranu, když je struska přesycena CaO (stává se heterogenní), snižuje odsíření 

z důvodů kinetických. Odsiřovací schopnost strusky může být charakterizována ukazatelem 

nasycení (CaOaktivní / CaOnasycené). Odsiřující potenciál je nejvyšší, když index dosáhne 

hodnoty 1,0. Ke stanovení optimálního složení strusky při určité teplotě mohou být použity 

třísložkové diagramy CaO-SiO2-Al2O3. Na obr. 1 jsou znázorněny izotermické části CaO-

SiO2-Al2O3 strusky, zvýrazněné části znázorňují homogenní tekuté oblasti při teplotě 1600°C, 

zatímco zbývající ukazují nežádoucí pevné oblasti. Pro proces odsíření je dobré jakékoliv 
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složení v homogenní tekuté oblasti s aktivitou CaO blízko jedné. Přímka likvidu ´ab´ na 

obr. 1 představuje dokonalou aktivitu CaO [3]. 

 

 

Poznámka: C3S =3CaO.SiO2 
 C2S = 2CaO.SiO2 

CA = CaO.Al2O3 
CA2 = CaO.2Al2O3 
CA6 =CaO.6Al2O3 
A3S2 = 3Al2O3.SiO2 

 

Obr. 1: Izotermické části fázového diagramu soustavy CaO-SiO2-Al2O3 (šedá oblast ukazuje 
předpokládanou homogenní taveninu při 1600° C) [3] 

1.3 Sulfidická kapacita (síry ve strusce) 

Důležitou vlastností strusky, která hraje významnou roli při zkoumání a řízení procesu 

odsíření je sulfidická kapacita. Je to schopnost zcela homogenní roztavené strusky 

odstraňovat síru při interakci strusky a kovu. Toho je často využíváno ke stanovení 

rovnovážného poměru síry mezi struskou a kovem. Její schopnost porovnat odsiřovací 

vlastnosti různých strusek vedlo k vytvoření několika modelů pro její měření. Obr. 2 ukazuje 

sulfidické kapacity CaO-SiO2-Al2O3 systému při různých složeních. Pro optimální složení 

strusky s cílem dosáhnout účinného odsíření by se složení mělo pohybovat v blízkosti přímky 

´ab´ (-log Cs=1). Vhodné složení v blízkosti přímky ´ab´ má také aktivita CaO a vysoká 

bazicita, které jsou důležité pro odsíření [3]. 

 
Obr. 2: Izotermické části systému CaO-SiO2-Al2O3 při 1650 C ukazují hodnotu  (–log) 

sulfidické kapacity pro dané složení strusky [3] 
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1.4 Aktivity oxidů ve strusce 

Aktivity oxidů v roztavené strusce a legujících prvků v roztaveném kovu, stejně jako 

teplota, určují rovnovnovážný potenciál kyslíku v systému. Měření aktivit oxidů ve strusce 

a rozpuštěného kyslíku v oceli je důležité pro kontrolu odsíření. Oxidické aktivity ve strusce 

mají vliv na rovnovážnou aktivitu kyslíku v oceli a také na zásaditost strusky. Obr. 3 ukazuje, 

že při vysoké bazicitě je nízká aktivita oxidu hlinitého a aktivita kyslíku bude taky nízká, 

pokud je vysoký obsah Al v oceli, což je nezbytnou podmínkou pro odsíření [3]. 

 

Obr. 3: Aktivity oxidu hlinitého typické pro pánvové strusky [3]   

1.5 Zásaditost strusky 

Nejvýznamnější vliv na povahu ocelářských strusek mají oxid vápenatý a křemičitý. 

Podle jejich podílu se vyjadřuje zpravidla stupeň zásaditosti: 

 
)SiO(%

CaO)(%B
2

1 =  (5) 

Někdy je bazicita ocelářských strusek počítána dle vztahu: 

 )OAl(%)(SiO
MgO)(%CaO)(%B

322
2 +

+
=

 (6) 

Někdy je zásaditost strusek vyjadřována jako obsah tzv. volného CaO, či obsah 

volných zásad, vyjádřený v hmotnostních procentech: 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )52322
´

3 OP%1,17OAl%1,1SiO%0,93CaO%CaO%~B ++−=  (7) 

Výhodou tohoto vyjádření zásaditosti strusek je jednoduchost, avšak mezi parametry 

popisující děje probíhající mezi struskou a kovem (např. odsíření nebo odfosfoření oceli) 

Bazicita (%CaO)/(%SiO2) 

A
kt

iv
ita

 A
l 2O

3 
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a touto zásaditostí lze nalézt převážně pouze statistické a nikoliv fyzikálně chemické vztahy. 

Dle stupně bazicity lze strusky rozdělit na tři skupiny [1, 2]: 

o Strusky kyselé: ( )
( ) 1,51,3

SiO%
CaO%B

2

−==   

 - obsahující 35-40 hm. % CaO; 25-30 hm. %SiO2, 

o Strusky středně zásadité: ( )
( ) 2,28,1

SiO%
CaO%B

2

−==   

 - obsahující 40-45 hm. % CaO; 20-25 hm. %SiO2, 

o Strusky silně zásadité: ( )
( ) 5,2.min

SiO%
CaO%B

2

==  

 - obsahující 45-48 hm. %CaO; 12-20 hm. % SiO2. 

Jednou z hlavních podmínek odsíření oceli je dostatečně vysoká zásaditost strusky. 

Z hlediska iontové teorie roztavených strusek je mírou zásaditosti strusek koncentrace iontů, 

které jsou schopny dávat elektronové dvojice. V roztavených struskách mohou poskytovat 

elektronové dvojice zejména anionty kyslíku. Při rozpouštění oxidu vápenatého, 

manganatého, hořečnatého a železnatého dochází k jejich disociaci a vznikají kyslíkové 

anionty určující zásaditost strusek. Při rozpouštění kyselých oxidů se koncentrace 

kyslíkových iontů ve strusce snižuje vlivem tvorby složitých aniontových komplexů; tím 

zásaditost strusky klesá. Na poklesu zásaditosti se podílí hlavně SiO2, poněvadž vzniklé 

anionty, vytvořené vazbou O2- na Si4+, pevně váží značné množství aniontů kyslíku. 

Z hlediska odsíření oceli je ve strusce nejdůležitější oxid vápenatý. Protože vápníkový kationt 

Ca2+ přednostně váže sulfidový aniont S2- před aniontem kyslíku, dochází ve strusce ke 

snížení hodnoty součinitele aktivity ( )−2Sγ , a tím i k růstu rozdělovacího součinitele Ls. Oxid 

hořečnatý (MgO) a manganatý (MnO) jsou ve srovnání s oxidem vápenatým (CaO) slabšími 

zdroji kyslíkových iontů, ve strusce působí více na snížení aktivního součinitele kyslíku než 

na snížení aktivního součinitele síry. 

Protože stupeň odsíření závisí na poměru ( ) ( )−− 22 / SO γγ , náhrada oxidu vápenatého 

těmito oxidy ve strusce vede ke zhoršení termodynamických podmínek odsíření. Oxidy 

snižující aktivitu oxidu vápenatého ve strusce zhoršují odsiřovací schopnost strusky. 

Nejpříznivější vliv má v zásadité strusce přítomnost oxidu křemičitého. Křemičitanové ionty 

nejen váží značné množství kyslíku, ale v souladu s teorií mikronestejnorodosti struskových 

tavenin se kolem nich také rozmisťují slabé kationty Ca2+, čímž se aktivita Ca2+, a tím 
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i schopnost vázat S2-, dále snižuje. Obdobným, i když slabším způsobem se projevuje také 

vliv oxidu fosforečného a oxidu hlinitého. Odsiřovací schopnost strusky bývá určována 

rozdělovacím součinitelem síry mezi roztavenou struskou a roztaveným kovem. Rozdělovací 

součinitel strusky se vyjadřuje jako funkce přebytku zásaditých oxidů [4]: 

 

( )

[ ]
.

S

S 164,1
w
w

Ls zbn+==
 (8) 

 )242()(
3232522. OFeOAlOPSiOFeOMnOMgOCaOzb nnnnnnnnn +++−+++=  (9) 

kde: .zbn  je látkové množství (mol/100g strusky). 

1.6 Ztekucující přísady strusek 

Snížení viskozity strusky vhodnými ztekucujícími přísadami vede k urychlení procesu 

odsíření následkem vytvoření homogenní, málo viskózní strusky. Používané ztekucující 

přísady však nepůsobí pouze na ztekucení strusky, ale samy v různé míře ovlivňují odsíření 

oceli. Ke ztekucujícím přísadám je možno řadit: 

o kazivec, 

o bauxit, 

o šamotové zlomky, 

o okuje. 

Uvedené základní složky těchto přísad, způsobující ztekucení strusky, jsou fluorid vápenatý 

(CaF2), oxid hlinitý (Al2O3) a oxidy železa. 

Fluorid vápenatý (metalurgický kazivec): je známá ztekucující, ale i odsíření podporující 

přísada. Při ředění strusky fluoridem vápenatým se snižuje teplota tání strusky vlivem tvorby lehce 

tavitelných roztoků CaO-CaF2 a současně vede ke snížení viskozity strusky, a tím zvýšení její 

reakční schopnosti. Hlavním nedostatkem ztekucujících přísad obsahujících fluorid vápenatý je 

vývoj velmi agresivních a nebezpečných plynných zplodin. Přítomnost CaF2 ve strusce rovněž 

zvyšuje spotřebu žárovzdorných materiálů (opotřebení vyzdívky). 

Oxid hlinitý: s nárůstem iontů Al3+ dochází ke snížení viskozity, poněvadž jsou 

narušeny složité hlinito-křemičitanové kyslíkové komplexy a snižuje se počet pevných 

kovalentních vazeb. Při částečné záměně oxidu křemičitého ve struskách oxidem hlinitým se 

snižuje obsah síry následkem toho, že oxid hlinitý váže menší množství iontů kyslíku než 

oxid křemičitý [4]: 
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−− →+ 4

4
2

2 SiOO2SiO  (10) 

 
−− →+ 2

2
32 AlO2OOAl  (11) 

Oxidy železa: na odsíření z hlediska termodynamiky procesu odsíření působí 

nepříznivě. Poněvadž je někdy rychlost tvorby zásadité strusky pro odsíření důležitější než 

obsah oxidu železa, jsou oxidy železa ve formě okují používány pro ředění strusky. Jejich 

použití umožní rychlé rozpouštění kousků vápna a rychlý nárůst zásaditosti, potřebný pro 

dostatečně rychlé odsíření. 

Používané ztekucující přísady mají i některé nevýhody, které jejich použití omezují. 

Při použití bauxitu se zředěním strusky snižuje její zásaditost vneseným oxidem křemičitým 

a také se intenzivně ochlazuje lázeň [4]. 

1.7 Vliv teploty na vlastnosti strusek 

Z kinetického hlediska má teplota na celkový výsledek odsíření struskami kladný vliv. 

Zvýšení teploty napomáhá snížení viskozity strusky i kovu obr. 4, zvýšení součinitele difúze 

síry a snížení povrchového napětí, a tím vede k urychlení procesu odsíření a rychlejšímu 

přiblížení reakce k rovnovážnému stavu. Vysoká teplota umožňuje použití strusek silně 

a těžce tavitelných, vyžadujících k dosažení potřebné tekutosti vyšší teplotu [3, 5]. 

  

Obr. 4: Závislost viskozity strusky na teplotě [5] 
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2 CHARAKTERISTIKA SYNTETICKÝCH STRUSEK 

Zvláštní požadavky z hlediska čistoty, kladené na moderní oceli a potřebu zvýšit 

účinnost výroby oceli, přinesly zvýšený zájem o syntetické strusky. Díky svým velmi 

příznivým fyzikálně-chemickým vlastnostem jsou používány ke zpracování oceli na 

zařízeních sekundární metalurgie. Až do nedávné doby byly syntetické strusky nejčastěji 

nabízeny v podobě dodatečných struskotvorných směsí. V posledních letech se objevily 

v podobě granulí, pelet, tablet nebo briket, které jsou někdy ve spečené formě, vzniklé 

v důsledku tavení celé řady složek. Tyto strusky jsou vhodné díky homogennímu 

chemickému a odpovídajícímu fázovému složení, protože jsou trvanlivé a homogenní. Pokud 

jde o granulometrické složení, jsou výrazně lepší než ostatní [6]. 

2.1 Základní typy syntetických strusek používané při zpracování oceli 

v sekundární metalurgii 

Zpracování oceli na sekundární metalurgii reaguje na rostoucí požadavky na kvalitu 

vyráběné oceli, což umožňuje současně zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu, 

především díky úsporám energií a legujících přísad. Převzetí rafinačních funkcí od primárních 

výrobních agregátů (KK, EOP, atd.) umožňuje růst produktivity ocelárny [6, 7]. V ocelářských 

procesech prováděných v rámci sekundární metalurgie a odlévání, lze strusky rozdělit na: 

o pánvové strusky používané při zpracování oceli v pánvi nebo během hlavního 

zpracování (v pánvi při odpichu), v pánvi s příhřevem (LF, VAD, VOD) nebo při 

zpracování ve vakuu (VD, RH), 

o specifickým typem pánvových strusek jsou práškové struskotvorné materiály 

foukané do roztavené oceli v pánvi pro hluboké odsíření oceli, 

o strusky pokrývající hladinu v mezipánvi, 

o licí prášky, 

o strusky pro elektrostruskové přetavování oceli. 

Strusky se většinou připravují z dostupných materiálů, jako je vápno, vápenec, soda, 

metalurgický kazivec, karbid vápníku, magnezit, křemičitý písek apod. Poměrně drahý 

technický Al2O3 je možno nahradit např. hliníkovými stěry, tj. struskami získanými ze 

zpracování odpadů hliníku, které obsahují až 80 hm. % Al2O3 a max. 1 hm. % FeO. 

Nekovové složky strusek se zpracovávají mletím, drcením a prosíváním na požadovanou 
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zrnitost, pak se mísí v žádaném poměru. Kovové příměsi o vhodné zrnitosti se přidávají až při 

závěrečném promísení strusky. Optimální zrnitost tuhých strusek se pohybuje v rozmezí  

2 – 5 mm. Příliš jemné frakce prachových materiálů mají při styku s kovem značný úlet, je 

možné původní složky peletizovat přídavkem pojivových materiálů. Velké kusy mají naopak 

malý povrch a tudíž malou reaktivnost [7, 8]. Vyráběné a nabízené syntetické strusky, lze 

rozdělit do následujících skupin: 

Přetavené drcené nebo sintrované v rotační peci - patří mezi nejúčinnější ztekucovala 

strusek, které mají obsah CaO a Al2O3 v poměru blízkém 1:1. Tyto syntetické strusky se díky 

vzniklému eutektiku taví již při teplotách 1362°C a jsou rychle asimilovány struskou, přičemž 

tak snižují její viskozitu. Vysoká kvalita je však spojena s relativně vysokou cenou. Příkladem 

takového produktu je syntetická struska Calumet od firmy Treibacher Industrie AG. Tato 

struska je určená pro účinné odsíření na zařízeních sekundární metalurgie [7, 8, 9]. 

Peletizované syntetické strusky - vznikají peletizací za studena a na trhu se objevují 

z důvodu vysoké ceny přetavených a sintrovaných strusek. Vstupní surovinou jsou v těchto 

případech prachové zbytky z hliníkových stěrů, katalyzátory s vysokým obsahem Al2O3 a jiné 

hlinitanové materiály v kombinaci s hašeným vápnem. Pelety vzniklé touto technologií výroby 

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

způsobuje problémy s prašností při manipulaci. Tento typ ztekucovadel strusek představuje 

např. struska o obchodním názvu Alcatel od výrobce KVS Ekodivize. Na rozdíl od většiny 

produktů v této kategorii je však Alcaten vyráběn speciální technologií chemické úpravy 

(inertizace) hliníkových stěrů, které se následně peletizují s vápnem a poté se vysuší. Produkt 

obsahuje jak Al2O3, tak i kovový hliník [7, 8, 10]. 

Práškové směsi - práškové směsi balené v sáčcích jsou asi nejširší skupinou 

syntetických strusek. Jedná se převážně o odsiřovací a rafinační směsi. Typickým výrobcem 

těchto směsí je například polská firma Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 

která vyrábí několik typů směsí. Podobné směsi vyrábějí i německé firmy Intocast nebo 

Stollberg. Hlavní nevýhodou těchto směsí je prašnost při aplikaci a nemožnost strojního 

dávkování, pokud jsou baleny v sáčcích. Výhodou je absence nežádoucích látek obsažených 

v některých pojivech, možnost použití páleného vápna ve směsích a vysoká rychlost 

rozpouštění [7, 8]. 

Všechny výše uvedené typy syntetických strusek a ztekucovadel jsou s určitými 

omezeními použitelné k ředění strusek a rafinaci oceli místo metalurgického kazivce [7, 8]. 
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2.2 Vlastnosti syntetických strusek 

Syntetické strusky obsahují obvykle Al2O3, CaO, MgO, SiO2 a naopak minimum 

oxidů železa, MnO a síry. Úkolem syntetických strusek přidávaných do pánvových strusek je 

zlepšit fyzikální a chemické vlastnosti pánvových strusek. Vlastnosti rafinační strusky, které 

výše uvedené požadavky ovlivňují, jsou reaktivita, zásaditost, teplota tání, viskozita strusky, 

mezifázové napětí mezi struskou a vměstky, resp. mezi struskou a vyzdívkou – tzn. schopnost 

strusky smáčet vměstky, resp. vyzdívku pánve a izolační vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou 

závislé na chemickém složení strusky a na její teplotě. Stejně důležitá je rychlost formování 

strusky, tzn., jak rychle dosáhne požadovaného chemického složení i teploty a následně 

schopnost odsiřovat ocel, pohlcovat vměstky apod. 

Syntetická struska ovlivňuje vlastnosti pánvové strusky nejen svým chemickým 

složením, ale i složením fázovým a svou zrnitostí, to znamená parametry, které se podílejí na 

rychlosti tvorby pánvové strusky. Např. směs dvou těžkotavitelných oxidů CaO (ttav~2570°C) 

a Al2O3 (ttav~2050°C) smíchaná v poměru hmotností 1:1 se bude ve strusce rozpouštět 

pomaleji, než jejich přetavená fáze mayenit 12CaO.7Al2O3 s teplotou tavení~1400°C [7]. 

Vlastnosti správně připravené syntetické strusky Správné složení a připravení syntetické 

strusky je charakterizováno [6]: 

o nízkou teplotou tání i dobrou tekutostí díky rychlému roztavení v tekuté oceli 

podporující rafinační reakce, 

o opakujícím se přesným chemickým složením, které umožňuje optimalizaci 

rafinačních procesů, 

o vysokou homogenitou složení, 

o nedostatkem (nebo minimálním množstvím) prvků znečišťujících ocel, jako je: 

dusík, vodík, síra, 

o schopností pohlcovat nekovové vměstky, 

o netečností ve vztahu k žárovzdorným vyzdívkám, 

o neohrožováním zdraví, životního prostředí a z hlediska bezpečnosti práce, 

o čistota emisí (neuvolňování škodlivých a toxických látek). 
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2.3 Funkce strusek v sekundární metalurgii 

Hlavní úlohou strusky při rafinaci oceli v pánvi je odsíření a odstraňování nekovových 

vměstků pomocí reakcí mezi ocelí a struskou. Pánvové strusky mají i několik dalších funkcí, 

jak je uvedeno v tab. 2 [6, 11]. 

Tab. 2: Přehled funkcí strusky v sekundární metalurgii [11] 

Úkoly / fungování Funkce strusky 
Odsíření Převést [S] z kovu do strusky ( S2-) 
Dezoxidace Pohlcovat produkty dezoxidace 
Řízení dezoxidace Ovlivňovat a řídit dezoxidaci 
Zabránění reoxidaci  Zabránit oxidaci 
Odstraňování dusíku Odstranit dusík 

Nízké působení na žárovzdorné materiály Nebýt agresivní a chránit vyzdívku od 
elektrického oblouku   

Ochrana proti atmosféře Tvořit ochrannou vrstvu proti O2, N2,H2, H2O 
Tepelná izolace Tvořit tepelnou bariéru 

Odstraňování nekovových vměstků Pohlcovat a zajišťovat správné složení 
nekovových vměstků 

Většina uvedených úkolů probíhá současně, přičemž každý z uvedených úkolů 

požaduje rozdílné podmínky např. odsíření ocelové lázně vyžaduje strusku [6]: 

o vysoké zásaditosti (CaO / SiO2 > 2), s nejnižším obsahem kyselých oxidů (SiO2 + 

0,84 P2O5), 

o nasycenou, ale ne přesycenou vápnem (pokud není struska nasycená vápnem je 

nízký stupeň odsíření z termodynamických důvodů, tj. z důvodu nízké aktivity 

vápna. Na druhou stranu, když je struska přesycena vápnem (stává se 

heterogenní), tím snižuje odsíření z důvodů kinetických. Odsiřovací schopnost 

strusky může být charakterizována ukazatelem nasycení (CaOaktivní / CaOnasycené). 

Odsiřující potenciál je nejvyšší, když index dosáhne hodnoty 1,0, 

o s malým obsahem MgO a s nízkým obsahem kyslíku (nejmenší množství 

FeO+MnO ve strusce), 

o o dostanečné tekutosti (schopnost emulgovat). 

Odstraňování dusíku zase vyžaduje, aby se struska vyznačovala nízkým kyslíkovým 

potenciálem (tj. silně dezoxidována) a vysokou nitridickou kapacitou. Odpovídajícím 

způsobem vysokou nitridickou kapacitu vykazují strusky na bázi CaO-Al2O3-BaO-TiO2 

(např.: 35% CaO, 45% Al2O3, 10% BaO a 10% TiO2). 
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Struska pohlcovala nekovové vměstky pro tuto funkci je nutné splnit podmínku, aby 

součet napětí na mezifázovém rozhraní vměstek – struska nebo kov – struska byl menší než 

mezi vměstkem a kovem: 

 SKSVMKVM −−− +〉 σσσ  (12) 

Odstraňování kyslíku pomocí struskové fáze se nazývá dezoxidace oceli. Přecházení 

rozpuštěného kyslíku z oceli do strusky (difúzní dezoxidace) může probíhat pouze tehdy, 

pokud kyslíkový potenciál v kovu je vyšší než potenciál kyslíku ve strusce. Rychlost tohoto 

procesu je určena rychlostí difúze a velikostí plochy na rozhraní kov – struska. V porovnání 

s jinými mechanismy dezoxidace (srážecí dezoxidace, vakuová dezoxidace) je rychlost 

difúzní dezoxidace velmi malá. 

Za účelem difúzní dezoxidace je nutné zajistit složení strusky s co nejnižším 

aktivitním koeficientem vytvořeného FeO. V systému CaO-Al2O3-SiO2 nejnižsí aktivity FeO 

odpovídají oblastem o složení v blízkosti 40-50 % CaO a 50-60 % Al2O3 i 50 % CaO a 50 % 

SiO2. 

Struska musí nejprve stabilizovat produkty dezoxidace (vztahuje se také na odsíření 

a odfosfoření), nebo oxidy (sulfidy, fosfidy) odděluje z oceli. Toho je dosaženo regulací 

složení strusky, jejichž cílem je zajistit co možná nejnižší aktivitu produktů reakcí. V případě 

dezoxidace to znamená, že nízká úroveň kyslíku může být dosažena v lázni obsahující ještě 

slabší dezoxidovadla. 

Struska může snížit  obsah kyslíku v celém rozsahu v oceli tím, že odstraní oxidické 

vměstky. V případě hliníkem uklidněných ocelí je možné odstranit značné množství produktů 

dezoxidace ve formě Al2O3 z lázně použitím strusky na bázi CaO-CaF2 nebo přetavené CaO-

Al2O3. Vměstky oxidu hlinitého se rozpouští při kontaktu s emulzí uvedených strusek nebo 

tekutou vrstvou na povrchu ocelové lázně. Jednou z podmínek k získání modifikace vměstku, 

tj. vměstek určitého složení a morfologie, je použití vhodné strusky [6]. 

2.4 Složení syntetických strusek 

Výběr vhodného složení strusky, v závislosti na kvalitě oceli a její přísné kontrole, 

tvoří základní podmínky pro optimální zpracování v sekundární metalurgii. Příklady složek 

rafinačních pánvových strusek jsou uvedeny na obr. 5 [6]. 

Pánvová struska, která se používá při výrobě bez-hliníkových ocelí např. na kolejnice, 

ocelová lana, kordy do pneumatik, dráty do předpjatého betonu, atd., by měly mít chemické 
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složení v oblasti výskytu wolastonitu. Zpracování na pánvové peci s použítím této strusky, 

zakončené krycím vápnem, zajišťuje vysokou oxidickou čistotu. Ostatní oxidické vměstky 

v oceli mohou mít chemické složení v oblasti pseudowolastonitu i anortytu. Tyto vměstky se 

vyznačují nízkou teplotou tání a dobrou tažností. Wolastonitová struska se také používá při 

výrobě automatových ocelí [6]. 

 
Obr. 5: Příklady různých typů ocelářských pánvových strusek [6] 

U ocelí uklidněných hliníkem a křemíkem nebo samotným hliníkem, určených k výrobě 

ocelí s velmi vysokou oxidickou a sulfidickou čistotou, např. výroba drátů tažením nebo 

protlačováním za studena, je vyžadována modifikace vápníku. Získání optimální čistoty těchto 

ocelí a vměstků požadovaných vlastností zajišťuje hlinitano-vápenatá krycí struska [6]. 

Vzhledem k tomu, co bylo napsáno v předchozích kapitolách, při navrhování strusky 

je nutné definovat potřebné předpoklady, které stanoví parametry a podmínky, které musí tyto 

materiály splňovat. Stručně řečeno je třeba stanovit: 

o zařízení, kde má být struska použita (LF, IR-UT, RH, DH, VD, VOD atd.), 

o funkce, které má splňovat (pevnost, tažnost atd.), 

o druh oceli, která má být použita, např.: 
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o ocel nezoxidovaná:  

o křemíkem, 

o hliníkem nebo hlíníkem i křemíkem, 

o ocel: 

o odsířená, 

o s řízeným obsahem síry, 

o vysokokřemičitá, 

o množství a složení pecní strusky přetečené do pánve, 

o typ žárovzdorného materiálu použitého jako vyzdívka pracovního zařízení. 

Výše uvedené informace nepřímo určují oblasti chemického složení a princip 

fázových složek, které by mělo odpovídat konkrétní strusce. Je nutno brát na vědomí, že 

zásadité rafinační strusky (které jsou v současnosti nejpoužívanější) jsou multi-komponentní 

systémy, a proto je velmi obtížné určit jejich vlastnosti i předvídat jejich strukturu. Zatím je 

docela dobře známá mineralogická struktura těchto strusek v pevném skupenství. Bohužel to 

není základ pro odvození jejich struktury v kapalném stavu. Z těchto důvodů jsou nezbytné 

studie vlastností surovin a hotových strusek [6]. V tab. 3 jsou uvedeny příklady chemického 

složení syntetických strusek vyráběných u nás i v zahraničí a nabízených jako přísady do 

rafinačních pánvových strusek [8]. 

Tab. 3: Chemické složení vybraných syntetických strusek (hm. %) [8] 

Struska CaO SiO2 Al2O3 MgO FexOy V2O5 S C TiO2 Poznámka 

CALUMET 60 31,0 4,0 57,0 8,0 0,2 0,8 0,4 - - přetavená 

CALUMET 70 23,0 0,5 72,0 2,5 0,2 1,5 0,03 0,1 - přetavená 

Lafarge LSDF 50,7 3,5 40,6 1,0 1,4 0,1 0,04 0,05 1,45 přetavená 

CAS 55 42,5 1,0 52,3 0,3 1,6 0,02 0,05 0,07 -  

JAP 37,9 7,5 44,3 2,2 0,2 0,02 0,10 0,49 -  

Antrakal 8,0 3,6 75,3 5,9 1,6 1,80 0,01 0,40 0,1  

Miluflux 
4,0 1,0 

75,0 
12,0 0,6 5,2 

0,01 
0,20 0,2  

5,0 2,0 18,0 1,1 3,40 0,08 0,4  

Wollastonit 38,1 37,9 6,9 3,6 3,4 - - 2,6 0,5  

Refraflux 48,0 4,0 44,0 1,0 1,0 - - 0,1 0,2 sintrovaná 

Slagmag 90 3,0 0,7 - 88,0 7,8 - - - -  

Almagen 12,0 5,0 55,0 10,0 - - - - - Alkov ~ 10% 

Alkaten 12,0 5,0 65,0 - - - - - - Alkov ~ 10% 
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Z tabulky vyplývá, že se jedná téměř ve všech případech o zásadité strusky soustavy 

CaO–Al2O3–MgO–(SiO2) s minimalizovanými obsahy ostatních složek. Pouze struska 

wollastonit má vysoký obsah SiO2 a struska Slagmag 90 je tvořena převážně MgO. Syntetické 

strusky sázené při odpichu oceli do pánve nebo do pánvové pece obvykle mají jako hlavní cíl 

urychlit tvorbu tekuté pánvové strusky. Zásadité pánvové strusky následně zkracují 

a prohlubují proces odsíření oceli. Naopak snížení zásaditosti pánvové strusky a zvýšení její 

viskozity (snížení tekutosti) je vyžadováno při rafinaci oceli s řízeným (to znamená 

zvýšeným) obsahem síry. K tomu je vhodný například přídavek wollastonitu, resp. strusky 

Slagmag [8]. 
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3 PROVOZNÍ POZNATKY S POUŽITÍM STRUSEK 

V SEKUNDÁRNÍ METALURGII 

Třetí část bakalářské práce představuje rozbor literárních poznatků zaměřených na 

provozní zkušenosti a studium strusek v sekundární metalurgii. Vlastní literární zdroje jsou 

zaměřeny na problematiku optimalizace struskového režimu v sekundární metalurgii 

a zhodnocení mechanizmu přechodu a vazby síry ve strusce. Díky těmto odkazům lze získat 

představu o problematice strusek v sekundární metalurgii. 

3.1 Úprava složení rafinační strusky při zpracování oceli 

Kazivec (CaF2) je dobře známé ztekucovadlo. Má četné využití při výrobě železa 

a oceli, například k rafinaci strusky. Přidáním CaF2 dojde ke snížení viskozity a snížení 

teploty tání strusky. Tyto aspekty mají obvykle pozitivní vliv na odstranění síry, které je 

jedním z hlavních úkolů při rafinaci v pánvi. Použití CaF2 má také nevýhody, především 

negativní vliv na životní prostředí. Vytváří zdraví škodlivé plynné fluoridy. Přítomnost CaF2 

ve strusce rovněž zvyšuje spotřebu žáruvzdorných materiálů. K uspokojení požadavků na 

životní prostředí a snížení spotřeby žáruvzdorných materiálů, soustavné zkoumání účinků 

CaF2 v pánvové strusce a možnost jeho nahrazení je současně prováděno autory [12] 

v ocelárně SSAB Oxelösund ve Švédsku.  

Charakteristika ocelárny SSAB Oxelösund- tato ocelárna představuje uzavřený hutní 

cyklus se dvěma vysokými pecemi, ocelárnou a válcovnou. Ocelárna je vybavena odsířením 

surového železa v torpédových vozech, LD konvertorem, třemi rafinačními pánvovými 

stanicemi a dvěma zařízeními plynulého odlévání. Ocelárenskými produkty jsou bramy o roční 

produkci 1,5 Mt. Finálními výrobky válcovny jsou tlusté plechy a tenké plechy ve svitcích.  

Na první pánvové stanici označené jako TN byly prováděny pokusy s různými typy 

směsí strusek. Ocel na TN stanici je dopravena hned po odpichu z LD konvertoru do pánve 

o obsahu 220t. Stanice je vybavena tryskou k foukání argonu. Hlavním úkolem TN stanice je 

dezoxidace, finální úprava obsahu síry a legování. Argon foukaný tryskou (kopím) do 

taveniny vytváří turbulence a tím vytváří velikou kontaktní plochu mezi ocelí a struskou, 

která je přínosná pro odsíření a vyplouvání vměstků. K legování slouží podavače drátu. 

Vlastní rafinace je rozdělena do dvou období míchání. Po prvním období míchání je odebrán 

vzorek k analýze. Po obdržení výsledku analýzy je provedena konečná úprava složení. 
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Charakteristika strusky - struska se průběhu zpracování na stanici TN skládala 

z přidané syntetické strusky (asi 1500kg), přetečené konvertorové strusky, produktů 

opotřebení vyzdívky a produktů dezoxidace. Celková váha strusky byla asi 2500–3000 kg. 

Aby bylo možné studovat účinky CaF2, autoři návrhu provedli tři série pokusů, a to: 

o experiment 1 - přidáním 13 hm. % CaF2 do syntetické strusky (30 taveb), 

o experiment 2 - přidáním 6 hm. % CaF2 do syntetické strusky (5 taveb),  

o experiment 3 - bez přidání CaF2 (5 taveb).  

Pokusy byly provedeny při dezoxidaci hliníkem i křemíkem. Hliník kompletně 

dezoxidoval titanem legované oceli. Ocel byla také v pozdější fázi pánvového zpracování 

ošetřena přidáním CaSi. Křemíkem uklidněné oceli měly vyšší obsah uhlíku a křemíku. 

V obou případech bylo použito míchání argonem po dobu 20 min. (bez vakuování).  

Charakteristika odběru vzorků - bylo odebráno 4-5 vzorků z každé tavby. Vzorek 

1 byl odebrán před odpichem z LD konvertoru. Vzorek 2 byl odebrán po příjezdu na stanici 

TN před legováním a konečnou dezoxidací. Vzorek 3 byl odebrán po polovině prvního 

míchání argonem. Vzorek 4 byl odebrán hned po prvním míchacím období. Vzorek 5 byl 

odebrán krátce po konečném legování. Byl použit automatický vzorkovač, který zamezuje 

odebrání strusky. Tudíž všechny vzorky (s výjimkou vzorku z LD) byly získány přibližně ze 

stejného místa, pokud jde o hloubku a vzdálenost od stěny pánve. Je třeba zmínit, že bylo 

použito malého množství Al (k uklidnění oceli) uvnitř vzorkovačů použité v konvertoru. 

Tohle preventivní opatření bylo nutné, aby se zabránilo tvorbě pórů, vzhledem k vysoké 

aktivitě kyslíku. Vzorky strusky byly odebrány ručně lžící a zchlazeny na podložce. 

Výsledky chemického složení oceli - celkové chemické složení oceli v pánvi před 

zpracováním na TN stanici a po zpracování je uvedeno v  tab. 4, a to pro obě 

(hliníkem i křemíkem) uklidněné oceli. Za účelem přezkoumání vlivu obsahu CaF2 na proces 

odsíření, jsou výsledky analýz síry všech taveb uvedeny na obr. 6.  

Tab. 4: Celkové složení Si a Al uklidněných ocelí před a po rafinaci v pánvi [12] 

Způsob uklidnění oceli 
Chemické složení (hm. %) 

C Si Mn Al S 

Si uklidněné 
Před 0,12 0,10 1,00 0,002 0,009 
Po 0,13 0,20 1,50 0,040 0,003 

Al uklidněné 
Před 0,05 0,01 1,70 0,010 0,008 
Po 0,06 0,05 1,85 0,025 0,002 
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Obr. 6: Rozdíl obsahu síry před a po rafinaci v pánvi [12] 

Z obrázku je patrné, že počáteční obsah síry se mění s teplotou. Proto stupeň odsíření 

definovaný rovnicí (12) je použit k prezentaci na obr. 6. 

 
[ ] [ ]

[ ] ípočočátečn

konečonípočočátečn
odsířdsí hmS

hmShmS
.%

.%.% −
=η  (13) 

Charakteristika chemického složení strusky - celkové chemické složení vzorků 

strusky je uvedeno v tab. 5. Je zřejmé, že složení strusky v případě Si dezoxidované oceli, je 

založeno na čtyřech typech oxidů (CaO, SiO2, Al2O3 a MgO). Pro Al uklidněné titanem 

legované oceli, se při rafinaci v pánvi obsah TiO2 ve strusce zvyšuje. Koncentrace TiO2 může 

dosahovat až 10 hm. % ve vzorku po rafinaci. Tyto vzorky strusky jsou proto normalizovány 

v pěti jednotlivých odebraných vzorcích. Proto normalizované složení strusky mohou být 

považované za směrodatné. Je také zřejmé, že obsah fluóru může být analyzován zvlášť.  

Tab. 5: Normalizované složení strusky na začátku a na konci rafinace v pánvi (hm. %) [12] 

CaF2 Dezox. Vzorek CaO Al2O3 SiO2 MgO TiO2 F 

13 Al 
První polovina 50-55 30-35 3-6 5-10  2 
Odjezd 50-55 30-35 1-3 8-15 1-10 2 

13 Si 
První polovina 50-55 15-20 15-20 5-10  2 
Odjezd 50-55 20-25 10-15 8-15  2 

6 Al 
První polovina 50-55 30-35 3-6 5-10  1 
Odjezd 50-55 30-35 1-3 7-12 1-10 1 

6 Si 
První polovina 50-55 15-20 15-20 5-10  1 
Odjezd 50-55 20-25 10-15 7-12  1 

0 Al 
První polovina 50-55 30-35 3-6 5-10  0 
Odjezd 50-55 30-35 1-3 7-12 1-10 0 

0 Si 
První polovina 50-55 15-20 15-20 5-10  0 
Odjezd 50-55 20-25 10-15 7-12  0 

Obsah CaO se nebude výrazně měnit, díky zvýšení celkové hmotnosti strusky bude mít vždy 

mírně klesající tendenci. Na rozdíl od CaO, zvýšený obsah MgO je pozorován téměř u všech taveb. 
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Tab. 6 uvádí obsah fluóru analyzovaných vzorků strusky. Ukazuje se, že během 

procesu se vypařilo výrazné množství CaF2. 

Tab. 6: Obsah fluoru ve vzorcích strusky (hm. %) [12] 

Obsah sledované složky TN-první polovina míchání TN-odjezd 
0 hm.% CaF2 <0,1 <0,1 

6 hm.% CaF2 

1,05 1,31 
1,9 2,06 
1,74 1,46 
1,15 1,19 

13 hm.% CaF2 
1,90 1,53 
2,36 2,00 
2,13 1,97 

Výsledky analýzy nekovových vměstků – nekovové vměstky nalezené ve vzorcích oceli 

mohou být zařazeny do 7 typů. Celkové složení různých typů je uvedeno v tab. 7. V tabulce je 

dokonce uvedena i minimální, maximální a střední velikost jednotlivých typů [12]. 

Tab. 7: Průměrné složení, tvar a velikost různých typů vměstků [12] 

Typ Název Velikost Al Ca Si S Mg Mn 
A Al2O3 (klastry) 2,8-10 40-50      
B Al2O3 2,8-10 40-50      
C Spinel 2,8-10 35-40    5-25  
D CaO/Al2O3 2,8-100 35-45 10-15     
E CaO/Al2O3 s MgO 2,8-100 35-45 10-15   5-15  
F CaS 2,8-10  15-90  >5   
G CaO/Al2O3 s TiO2 2,8-100 35-45 10-15     

Typ A je oxid hlinitý ve formě klastrů. Vměstky typu A obsahují pouze fáze Al2O3 jak 

je uvedeno na obr. 7a. Částice oxidu hlinitého slisované dohromady tvoří klastr. Zatímco 

jednotlivé částice oxidu hlinitého jsou malé, velikost klastru může dosahovat 100µm.  

Vměstky typu B obsahují pouze fáze oxidu hlinitého viz. obr. 7b. Na rozdíl od typu 

A, jsou vměstky tohoto typu ve formě malých jednotlivých částic. Velikosti vměstků typu B 

jsou menší než 10µm. Tvar těchto vměstků lze rozpoznat od vměstků typu A, ačkoliv tyto dva 

druhy mají stejnou fázi. 

Vměstky typu C jsou také menší než 10µm. Tvar těchto vměstků je nepravidelný 

s poměrně ostrými hranami, jak je znázorněno na obr. 7c. Analýza EDX ukazuje, že vměstky 

typu C jsou Al2O3.MgO spinely.   
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Vměstky typu D jsou typické hlinitanové vměstky s poměrně stejnorodým složením. 

Složení vměstku kulovitého tvaru obr. 7d naznačuje jeho tekutou povahu při ocelářských 

teplotách. Toto tvrzení lze dokázat porovnáním složení vměstků s fázovým diagramem. 

Vměstky tohoto typu jsou často větší než vměstky typu B a C.  

a)                                       b)                                    c)                                       d) 

 
Obr. 7: SEM mikrografie vměstků typu A – D [12] 

Vměstky typu E také obsahují fáze tekutého hlinitanu vápenatého. Tyto vměstky se 

rozlišují od typu D, přítomností MgO fáze uvnitř tekuté CaO-Al2O3 fáze. Jak vyplývá 

z obr. 8, jsou malé ostrůvky MgO jsou vložené do hlinitanové fáze. Podobně jako u typu D, 

vměstky tohoto typu jsou také docela veliké, dosahují dokonce velikosti 100µm. Ve 

skutečnosti je velmi obtížné rozlišit vměstky typu D a E optickým mikroskopem.  

Vměstky typu F jsou obvykle menší než 10µm. EDX analýza naznačuje, že se 

skládají ze sulfidů vápníku.  

Vměstky typu G se skládají ze dvou fází, a to z oxidu hlinitého, roztoku oxidu 

vápenatého a oxidu titanu. Dvoufázový charakter tohoto typu je zobrazen na obr. 9 pomocí 

SEM mikrografie [12]. 

  
Obr. 8: Zobrazení vměstku typu E [12] Obr. 9: Zobrazení vměstku typu G [12] 

Vliv CaF2 na počet vměstků - počty vměstků větších než 5,7µm ve vzorcích oceli se 

počítají PDA technikou. Obr. 10a-10c udávají množství vměstků na mm2 odebraných ze 

vzorků oceli po polovině prvního období míchání argonem, těsně po prvním míchání a těsně 

před odesláním z pánvové pece. Zatímco počty vměstků nalezené ve 2 vzorcích jsou výrazně 

vyšší než u ostatních (jeden na obr. 10b a druhý na obr. 10c), nedocházelo ke znatelnému 

vlivu CaF2 na celkový počet vměstků. 

Počty vměstků v konečných výrobcích jsou počítány PC-MIC softwarem s využitím 

švédské normy SS111116. Průměrný počet vměstků větších než 5,7µm pro 3 experimentální 
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řady jsou uvedeny na obr. 11. Srovnání obr. 10c a 11 ukazuje, že celkové množství vměstků 

v konečném výrobku se velmi dobře shoduje s PDA výsledkem ze vzorku před odesláním 

z pánvové pece. Poznámka: vliv přídavku CaF2 na počet vměstků, není vidět ani v konečných 

výrobcích [12]. 

a) 

 

b) 

 
c) 

  
Obr. 10: Průměrný počet vměstků větších 

než 5,7µm, analyzovány pomocí 
PDA-OES [12] 

Obr. 11: Počet vměstků větších než 5,7µm 
v konečném výrobku [12] 

Závěry - k získání strusky šetrné k životnímu prostředí a strusky nenarušující 

žáruvzdorné materiály (snížení nákladů na žárovzdorné materiály) byl proveden v SSAB 

Oxelösundu systematický výzkum o vlivu CaF2 v pánvové strusce a možnost nahradit kazivec 

během pánvového zpracování. Účinky na odsíření, opotřebení vyzdívky, typ a množství 

vměstků byly určeny a vyhodnoceny z tohoto výzkumu. Aby bylo možné studovat účinky 

CaF2 během pánvového zpracování, byly provedeny tři série pokusů, z nichž autoři uvádějí 

následující dílčí závěry [12]: 

o stupeň odsíření je konstantní pro různé použití strusky a jsou splněny nároky na konečný 

obsah síry 0,0040 hm. % u všech pokusů. Výzkum ukazuje, že odsíření je složitější 

a pomalejší u křemíkem uklidněných ocelí.  

o zvýšení obsahu MgO ve strusce s 13% hm. CaF2 je podstatně vyšší než bez CaF2. Jediné 

vysvětlení tohoto zvýšení bude opotřebení vyzdívky pánve (vyzdívka je z uhlíku s oxidem 

hořečnatým). 

o neexistuje žádný znatelný vliv CaF2 na celkový počet vměstků. Je projednán původ všech 

typů vměstků zjištěných během pánvového zpracování. 
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o jen asi jedna třetina přidaného CaF2 zůstává v prvním vzorku strusky v případě 13%hm. 

CaF2 a 6%hm. CaF2. Zbytek fluoru uvolněného během pánvového zpracování, lze do jisté 

míry vysvětlit menším vlivem CaF2 na odsíření a vměstky.  

o nicméně, odstranění kazivce z pánvové strusky nebude mít vliv na odsíření a odstranění 

vměstků. Odstranění CaF2 ze strusky má také přínos pro životní prostředí a prodloužení 

životnosti vyzdívky pánve. 

3.2 Síra vázaná ve ztuhlých struskách 

V podniku Voestalpine Stahl GmbH byl autory [13] proveden výzkum v jaké formě je 

síra vázána v pánvových struskách. Za tímto účelem, byly kvalitativně a kvantitativně 

hodnoceny mineralogické fáze pánvových strusek pomocí mikrosondy. Tato charakteristika 

strusky umožnila rekonstruovat vázanou síru v pánvové strusce. Kromě toho, byly projednány 

reakce procesu dle iontové teorie, stejně jako strukturální vzorec mechanismu vázání síry. 

Ocelárna podniku Voestalpine Stahl GmbH má výrobní kapacitu cca 340 000 t/měsíc. 

Výrobní postup lze popsat následovně surové železo je dodáváno z vysokých pecí pomocí 

torpédových vozů. Tři kyslíkové konvertory mají kapacitu 165 t a jsou používány paralelně. 

Produkují v průměru 78 taveb za den. Konvertory jsou vybaveny spodním dmýcháním argonu 

nebo dusíku a systémem IRIS, aby se zabránilo přelití strusky. V podstatě jsou k dispozici tři 

různé zařízení sekundární metalurgie: 

o jedna míchací (homogenizační) stanice, 

o dvě pánvové pece, 

o dvě vakuovací stanice RH. 

Na míchací (homogenizační) stanici a pánvové peci může být do oceli přidáván hliník 

a plněné profily, struska vytvořená přidáním struskotvorných přísad a legur. Ocel a struska je 

zahřívána třemi elektrodami na pánvové peci. Tepelný výkon je 3-5 °C/min. Na vakuovací 

stanici RH se může provést odplynění a odstraňování vměstků. Výběr procesů je vždy závislý 

na metalurgických požadavcích, např. na konečném obsahu síry, vodíku a dusíku, respektive 

na požadovaném stupni čistoty oxidu, oduhličení, modifikaci vměstků nebo zlepšení 

slévatelnosti. Ocel je pak odlévána buď na jednom dvouproudém nebo na dvou 

jednoproudých zařízeních plynulého odlévání. 

Micro-analytické poznatky o pánvových struskách: s ohledem na široký rozsah 

chemického složení, lze očekávat veliké rozdíly v mineralogické struktuře pánvových strusek. 
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Pro mikro-analytické zkoušky mikrosondou bylo vybráno 72 pánvových strusek. S cílem 

získat reprezentativní výsledek podílu různých fází, se analýzy mikrosondou provádějí na 

veliké ploše (cca. 1cm2). Výsledek této fázové kvantitativní analýzy je znázorněn na obr. 12 

až obr. 18. Stanovené fáze, stejně jako jejich podíly, jsou vyneseny jako funkce bazicity, 

která je definována jako B = (CaO) / ((Al2O3) + (SiO2)), a složení strusky (C = CaO,  

A = Al2O3, S = SiO2, M = MgO). 

  
Obr. 12: Oblast podílu C3A v závislosti na 

bazicitě [13] 
Obr. 13: Oblast podílu C12A7 v závislosti na 

bazicitě [13] 

  
Obr. 14: Oblast podílu MA spinelu 

v závislosti na bazicitě [13] 
Obr. 15: Oblast podílu CaO v závislosti na 

bazicitě [13] 

  
Obr. 16: Oblast podílu C2S v závislosti na 

hmotnostním obsahu (SiO2) [13] 
Obr. 17: Oblast podílu MgO v závislosti na 

hmotnostním obsahu (SiO2) [13] 
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Obr. 18: Oblast podílu MgO v závislosti na bazicitě [13] 

U bazicit mezi 1,2 a 1,6 převažuje kalcium hlinitan C3A (obr. 12). Nízký bod tání 

kalcium hlinitanu C12A7 se vyskytuje v celém rozsahu bazicity (obr. 13). Nejvyšší podíl se 

vyskytuje v rozmezí bazicity mezi 0,8 a 1,2. Když bazicita přesahuje 1,2, pak podíl C12A7 

výrazně klesá. Při zásaditosti menší než 0,8 se vyskytují MA spinely (obr. 14). Podíl spinelů 

se zvyšuje s klesající bazicitou na úkor podílu C12A7. Nerozpuštěné a samostatné CaO nastává 

při bazicitě vyšší než 1,2 (obr. 15). Dikalcium silikát C2S se vyskytuje v celém rozsahu 

bazicity. Nejvyšší podíl nastává u bazicit v rozmezí 1,4 až 1,6. Podíl C2S se zvyšuje 

s rostoucím obsahem SiO2 (obr. 16). Trikalcium silikát nastává u bazicit přesahujících 1,5, 

a dále, pokud obsah SiO2 činí 11% hmotnosti (obr. 17). Magnesiumwustite existuje v celém 

rozsahu bazicity. Je-li dobrá redukční pánvová struska, místo magnesiumwustitu vzniká 

periklas při zásaditosti vyšší než 0.8 (obr. 18). Při zásaditosti pod 0,8 vzniká periklas jen při 

vysokém obsahu (MgO), protože pro vznik spilelu je nutný (Mg2+).  

Srážecí fáze - znalost základních srážecích fází je důležitá k úpravě pánvové strusky, 

aby plnila různé metalurgické úkoly. Množství struskotvorných přísad k úpravě sytosti vápna 

a množství přidaného magnezitu (MgO), by mělo být dávkováno co možná nejpřesněji, aby se 

zabránilo srážení vápna a periklasu, neboť se struska stává heterogenní a tím se snižuje její 

reaktivita. 

Ternární systém CaO-Al2O3-SiO2 většinou slouží ke znázornění fázové rovnováhy 

v pánvové strusce. Na základě nasycení magnezitem, je ternární systém rozšířen 

o magnezitovou složku na systém kvarterní CaO-Al2O3-SiO2-MgO. Umístění strusek 

v příslušné primární oblasti srážení, udává fázi, která se vysráží jako první. Primární srážecí 

fáze můžou být odvozeny z grafického znázornění, jestliže jsou považovány za hlavní složky. 

Grafické určování primárních srážecích fází v kombinaci se svým objevem poslouží 

k vytvoření závěrů o sytosti tekutých strusek [13]. 
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Primární srážecí fáze pánvových strusek, závisí především na bazicitě. Většina 

zkoumaných pánvových strusek se skládá z periklasu a vysokého obsahu (FeO), (MnO) 

a magnezitwustitu. Při zásaditosti větší než 1,55, se navíc vyskytuje periklas CaO jako 

základní srážecí fáze. Při zásaditosti menší než 0,8 se vysráží jako první spinel. Na základě 

těchto zjištění byly provedeny odsiřovací studie na ocelárně v komerčním měřítku pro různé 

bazicity za účelem prozkoumání vlivu mineralogických fází na vázání síry.  

Vázání síry ve ztuhlých pánvových struskách - měřením bylo zjištěno, že sulfidická 

kapacita strusky se zvětšuje s rostoucí teplotou a koncentrací základních oxidů. Při 

konstantním obsahu (MgO), se hodnota Cs zvyšuje s rostoucím obsahem (CaO). V důsledku 

toho, byly pro odsíření použity vysoce bazické pánvové strusky. Výsledky rozpustnosti síry 

v kalcium hlinitanových struskách, byly zahrnuty Turkdoganem, včetně dalších údajů. Ozturk 

a Turkdogan zkoumali kalcium hlinitanové strusky v rovnováze s tekutým železem při 1600 

a 1550°C. Strusky byly nasyceny (CaS) a (CaO), resp. (CaS) a (CA) / (CA2). Rozpustnost 

(CaS) se zvyšuje s rostoucí teplotou a rostoucím poměrem (CaO) / (Al2O3). Rozpustnost 

(CaS) při 1600°C se zvyšuje z 1,8 hm. % (u nasycených kalcium hlinitanových strusek) až na 

4,8 hm.% (u vápnem nasycených strusek). 

Zkoumání chování síry v kapalných kalcium hlinitanových struskách dokázalo, že se 

síra vyskytuje ve formě sulfidu v kapalné strusce, za nižších redukčních podmínek. Vázání 

síry ve ztuhlých pánvových struskách, by proto mělo probíhat ve formě sulfidu.  

Z výsledků odsiřovací pokusů hliníkem uklidněných ocelí, byly vybrány dvě 

charakteristické pánvové strusky popisující vázání síry ve ztuhlých pánvových struskách. 

Obr. 19 ukazuje rastrový elektronový obraz, fázovou mapu a fázovou analýzu pánvové 

strusky při zásaditosti 1,34 a obsahem síry 0,82 hm. %. Fáze této pánvové strusky tvoří C3A, 

C3A včetně Mg2+, C12A7, periklasu a CaS. Rastrovací elektronový obraz ukazuje, že CaS se 

sráží na fázové hranici C3A. Proto lze dospět k závěru, že se C3A začíná srážet jako první. 

 
Obr. 19: Zpětně rozptýlený obraz, fázová mapa a výsledky fázové analýzy (bazicita = 1,34, 

(S) = 0,82 hm. %) [13] 
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Obr. 20 ukazuje pánvovou strusku o zásaditosti 1,43 s obsahem síry  0,29 hm.%. 

Následují objevené fáze: C12A7, C3A, C2S a dendriticky vysrážené CaO a MgO. Nebyly 

zjištěny žádné fáze CaS. Obsah síry v různých fázích vykazuje nejvyšší hodnotu pro fázi 

C12A7 (0,96 hm. %).  

 
Obr. 20: Zpětně rozptýlený obraz, fázová mapa a výsledky fázové analýzy (bazicita = 1,43, 

(S) = 0,29 hm. %) [13] 

Závěrem tohoto hodnocení autoři uvádějí, že kromě sulfidu vápníku i fáze mayenit 

C12A7 váže síru ve své mřížce. Měly by být zodpovězeny dvě otázky: 

o jakým způsobem je síra vázána v mřížce C12A7, 

o kdy začíná srážení CaS a kdy je síra vázána do C12A7, 

Krystalická struktura Ca9Al6O18 a Ca12Al14O33 - ke studiu vázání síry do mřížky 

kalcium hlinitanů C12A7 a C3A byly stanoveny následující krystalochemické úvahy. 

Krystalická struktura Ca9Al6O18 se vyznačuje vysokým stupněm prostorového 

zaplnění a také obtížným vázáním sulfidických iontů. Krystalická mřížka Ca12Al14O33 je 

charakterizována otevřenou, trojrozměrnou aniontovou sítí složenou z AlO4
5- čtyřstěnu 

s propojenými okraji obr. 21. V této síti, jsou tvořené veliké intersticiální prostory, které 

mohou být zaplněny ionty vápníku na straně jedné, a volným kyslíkem na straně druhé. 

S ohledem na prostorové podmínky, je jedinou možností nahrazení sulfidického iontu, iontem 

kyslíku, nebo opačně nahrazování sulfidem. Nahrazení nevede k žádné zásadní změně 

v geometrii krystalické mřížky Ca12Al14O3. Výsledkem je obsah síry 2,3hm.% pro mayenite 

v případě, že je volný kyslíkový iont kompletně nahrazen. Složení Ca12Al14O32S vyplývá 

z maximální sulfidické kapacity. Chemický vzorec fáze vázané síry se většinou uvádí 

Ca12Al14O(33-x)Sx, kde x může nabývat hodnoty od nuly do jedné [13]. 
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Obr. 21: Aniontová čtyřstěnná síť Ca12Al14O32S [13] 

Mechanismus vázání síry v pánvových struskách - vázání síry v kalcium 

hlinitanových struskách je stanoveno dvěma faktory: 

o zdrojem sulfidických iont, 

o fázovým složení, jako výsledek bazicity, resp. poměrem (CaO)  /(Al2O3). 

Obsah síry ve strusce je přímo úměrný pravděpodobnosti vzniku CaS během tuhnutí. 

Pokud je zdroj sulfidických iontů v tekuté strusce dostatečně veliký, je překročena rozpustnost 

CaS a sráží se podle následující rovnice: 

( ) ( ) CaSSCa ⇔+ −+ 22               (14) 

Poměr (CaO) / (Al2O3) má vliv na tvorbu CaS, pokud se rozpustnost síry zvyšuje 

s rostoucím poměrem, tedy čím větší poměr (CaO)/(Al2O3) tím více aniontů (S2-) musí 

překročit rozpustnost. 

Pokud však existuje jen několik aniontů (S2-), pak výše uvedená reakce neprobíhá. 

V důsledku toho, síra zůstává rozpuštěná v tekuté strusce bez sraženin vápenatého sulfidu 

vápenatého. Jsou-li krystalické fáze mimo tekutou strusku, které jsou schopny vázat sulfidické 

ionty do svých mřížek, sulfidické ionty soustředěné ve zbývající strusce a CaS se opět 

vysrážejí při dosažení rozpustnosti. Nicméně pokud fáze Ca12Al14O33 vysráží, je sulfidický 

iont postupně začleněn do této fáze a CaS se nevysráží. 

Podle iontové teorie se tekuté strusky skládájí z kationtů, aniontů a aniontových 

komplexů. Krystalizace začíná během ochlazování, když kationty, anionty a aniontové 

komplexy se navzájem kombinují. Co se týče krystalizace Ca12Al14O33, následující reakce je 

možná na základě dostupných iontů a s ohledem na volné kyslíkové ionty v mřížce. 

( ) ( ) ( ) 21112 2
5
4

2 +++ −−+ AlOAlCa                (15) 

( ) ( ) 331412
23

3 OAlCaOAlO ⇔+ −−  
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Krystalizace se uskutečňuje reakcí kationtů (Ca2+) na aniontové komplexy (AlO4
5-), 

(AlO3
3-) a (AlO2

-), stejně jako kyslíkové ionty (O2-). Podle iontové teorie vázání síry 

v Ca12Al14O33 , lze vysvětlit nahrazením sulfidického iontu volným kyslíkovým iontem. 

Sulfidický iont může být začleněný do krystalické mřížky Ca12Al14O33 podle následující 

rovnice. 

( ) ( ) ( ) 21112 2
5
4

2 +++ −−+ AlOAlOCa              (16) 

( ) ( ) ( ) ( ) xxSOAlCaSxOxAlO −
−−− ⇔+⋅−+ 331412

223
3 1  

Obr. 22 znázorňuje průběh vázání síry opět pomocí diagramu. Rozpustnost síry se 

zvětšuje s rostoucím poměrem (CaO)/(Al2O3), a také sulfid vápenatý se může vysrážet 

z tekuté strusky s vysokým obsahem sulfidických iontů v případě vápnem nasycených 

strusek, tj. je nutný obsah síry 2,1 hm. %. Při zásaditosti větší než 1,2 je malý podíl 

Ca12Al14O33, a tak je nejpravděpodobnější vysrážení CaS. U zásaditostí menší než 1,2 je velmi 

vysoký podíl Ca12Al14O33. K vysrážení CaS v této oblasti může dojít pouze v případě, že 

obsah síry v pánvové strusce dosahuje rozpustnosti (např. 1,5 hm. % síry v pánvové strusce 

při zásaditosti 1,0). 

 
Obr. 22: Schématický diagram fází CaO, C12A7 a C3A a rozpustnost síry v kalcium 

hlinitanových struskách [13] 

Závěry - v rámci uvedeného výzkumu bylo zjištěno v jaké formě je síra vázána 

v pánvových struskách. Za tímto účelem, byly mineralogické fáze pánvových strusek 

kvalitativně a kvantitativně vyhodnoceny mikrosondou. Tato charakteristika strusky 

umožňuje rekonstruovat vázání síry v pánvové strusce. Autoři na základě výzkumu uvádějí 

následující dílčí závěry [13]: 

o vázání síry v kalcium hlinitanových struskách je dáno obsahem sulfidických iontů ve 

strusce, jakož i poměr (CaO)/(Al2O3). Když se tento poměr zvyšuje, rozpustnost síry se 

také zvětšuje. 
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o sulfid vápenatý se oddělí pouze v případě, když struska obsahuje veliké množství 

sulfidických iontů. Rozpustnost sulfidu vápenatého je tedy překročena a CaS se oddělí od 

tekuté strusky. Sulfid vápenatý se odděluje při nízkém obsahu sulfidických iontů a to je 

možné pouze v případě, že sulfidické ionty ve strusce jsou obohaceny oddělenými fázemi 

bez vázané síry. 

o když se oddělí fáze Ca12Al14O33, je sulfidický iont postupně začleněn do krystalické mřížky. 

Krystalická mřížka Ca12Al14O33 je charakterizována otevřenou, trojrozměrnou aniontovou 

sítí složená z hliníko-kyslíkového čtyřstěnu s propojenými okraji. V této síti se tvoří veliké 

intersticiální prostory, které mohou být zaplněny vápníkovými ionty na straně jedné 

a volným kyslíkovým iontem na straně druhé.   

o nahrazení sulfidického iontu, volným kyslíkovým iontem nevede k žádné zásadní změně 

v geometrii krystalické mřížky. 

o chemický vzorec pro vázání síry obecně zní Ca12Al14O(33-x)Sx, kde x může nabývat hodnoty 

od nuly do jedné. 
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4 ZÁVĚR 
Bakalářská práce je zaměřena na strusky používané v sekundární metalurgii k rafinaci 

oceli. V úvodní části je provedena charakteristika vzniku strusek se zaměřením na základní 

teorii strusek a parametry ovlivňující vlastnosti odsíření oceli pomocí strusky. Další část je 

zaměřena na syntetické strusky, jejich vlastnosti, funkce a základní chemické složení. Třetí 

část představuje rozbor literárních poznatků zaměřených na teoretické a provozní poznatky při 

použití syntetických strusek. Z provedeného literárního rozboru je možno formulovat 

následující poznatky: 

1. Strusky hrají velkou roli při výrobě oceli, protože většinu rafinačních operacích např.: 

odsíření, odstraňování nekovových vměstků z oceli, zabránění zpětné oxidaci oceli, atd. 

Odsíření je jedním z hlavních úkolů sekundární metalurgie. 

2. Vlastnosti strusky určují následující parametry: sulfidická kapacita strusky, aktivity oxidů 

ve strusce, zásaditost strusky, teplota a použití ztekucujících přísad. Tyto parametry mají 

veliký vliv na proces odsíření. 

3.  Syntetické strusky obsahují obvykle Al2O3, CaO, MgO, SiO2 a naopak minimum oxidů 

železa, MnO a síry. Úkolem syntetických strusek přidávaných do pánvových strusek je 

zlepšit fyzikální a chemické vlastnosti pánvových strusek. Vlastnosti rafinační strusky, 

které výše uvedené požadavky ovlivňují, jsou reaktivita, zásaditost, teplota tání, viskozita 

strusky, mezifázové napětí mezi struskou a vměstky. 

4. Z provozních poznatků vyplývá, že použití metalurgického kazivce (CaF2) v sekundární 

metalurgii při rafinaci oceli nemá žádný znatelný vliv na proces odsíření i na počet 

a modifikaci nekovových vměstků. 

5. Vázání síry v kalcium hlinitanových struskách je dáno obsahem sulfidických iontů ve 

strusce, jakož i poměr (CaO)/(Al2O3). Když se tento poměr zvyšuje, rozpustnost síry se 

také zvětšuje.  

6. Sulfid vápenatý se oddělí pouze v případě, když struska obsahuje veliké množství 

sulfidických iontů. Rozpustnost sulfidu vápenatého je tedy překročena a CaS se oddělí od 

tekuté strusky. Sulfid vápenatý se odděluje při nízkém obsahu sulfidických iontů a to je 

možné pouze v případě, že sulfidické ionty ve strusce jsou obohaceny oddělenými fázemi 

bez vázané síry. 
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