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ABSTRAKT 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je podrobná analýza vlivů změny 
technologického toku při výrobě kordové oceli na její mikročistotu. Zhoršená mikročistota 
má výrazně negativní vliv na kvalitu kordové oceli a způsobuje problémy při dalším 
termodynamickém zpracování tažením na drát oválného profilu 0,3 mm. 

V úvodu teoretického rozboru jsou uvedeny základní vlastnosti strusek, jako jsou 
viskozita, povrchové napětí, hustota. Tyto parametry struskových systémů jsou důležité 
pro jejich specifickou úlohu při metalurgickém pochodu. 

Další rozsáhlá kapitola je věnovaná charakteristice syntetických struskových režimů 
používaných v praxi a jejich rafinačním účinkům na taveninu oceli. 

V závěru je provedená praktická analýza a vyhodnocení změny technologického toku 
při výrobě kordové oceli. Jsou identifikovány vlivy této změny na mikročistotu. A nakonec 
je navrhováno možné řešení pro zlepšení výroby se současným zamezením nežádoucích 

vlivů. 

Klíčová slova: 

sekundární metalurgie; rafinace oceli; syntetická struska; nekovový vměstek, kordová ocel, 

vysokouhlíková ocel. 

ABSTRACT 

The intent of this thesis is a detailed analysis of the effects of technological changes 
in the flow of production of steel cord for its inclusion content. The impairment inclusion 
has a significant negative impact on the quality of the steel cord and causes problems when 
further processing by dragging the wire oval profile of 0.3 mm. 

The basic slag properties such as viscosity, surface tension, density are discussed 
in the introduction to the theoretical analysis. The slag system parameters are important 
for their specific role in the metallurgical process. 

Next, the large section is devoted to the characterization of synthetic slag regimes used 
in plant practice and their effects on refining of melted steel. 

In conclusion there is a practical analysis and evaluation of process flow changes 
in the production of steel cord. They identified the effects of this change on the inclusion 
content. Finally, a possible solution is proposed for improving the current production 

by preventing adverse effects. 

Key words: 

secondary metallurgy; refining of steel; synthetic slag; non-metallic inclusion, cord, high 
carbon steel 
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Seznam použitých veličin s názvy a jednotkami 

Značka Název veličiny Jednotka 

η  dynamická viskozita ( s.Pa ) 

E  aktivační energie viskózního toku  ( J ) 

A  konstanta pro danou taveninu  

T  absolutní teplota ( K ) 

R  molární plynová konstanta  ( -1-1 mol.K.J ) 

B  bazicita neboli zásaditost   

MeO  obsah oxidu (hm. %) 

SL  rozdělovací koeficient síry (hm. %) 

( )S  množství síry ve strusce (hm. %) 

[ ]S  množství síry v kovu (hm. %) 

( )Me  prvek ve strusce (hm. %) 

[ ]Me  prvek v kovu (hm. %) 

SK  rovnovážná konstanta  

a  aktivita prvku  

f  aktivitní součinitel prvku.  

v  licí rychlost ( 1min.m − ) 

h  hloubka tekuté fáze v metalurgické délce ( m ) 

Cτ  doba tuhnutí ( min ) 

d  tloušťka předlitku ( m ) 

b  šířka předlitku ( m ) 

k  součinitel tuhnutí ( 2/1min.m − ) 

iw  hmotnostní koncentrace prvku i (%) 

v  index tvařitelnosti vměstku v oceli, 

sqσ  mezifázové napětí pevná-plynná fáze ( -13- m.N.10 ) 

slσ  mezifázové napětí pevná-kapalná fáze ( -13- m.N.10 ) 

lqσ  mezifázové napětí kapalná-plynná fáze ( -13- m.N.10 ) 

θ  kontaktní úhel smáčení (°) 

adW  adhezní práce ( -2m.J.m ) 

σ  povrchové napětí ( -13- m.N.10 ) 

k  konstanta charakteristická pro danou kapalinu  

kT  kritická teplota pro danou kapalinu (K) 

T  teplota kapaliny (K) 

ν  index tvařitelnosti vměstku v oceli  
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iε  skutečné prodloužení vměstku (µm ) 

Sε  skutečné prodloužení oceli (µm ) 

λ  koeficient vměstku (%) 

h  podíl zmenšení oceli (µm ) 

hpk ⋅  koeficient fyzické různorodosti (%) 

niS  plocha nekovového vměstku (µm ) 

wiS  průřez drátu ( mm ) 
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ÚVOD 

Předložená diplomová práce má za úkol diagnostikovat vliv změny technologického 
toku na vyráběný ocelový kordový drát a následně charakterizovat možné důsledky 
na zhoršení jeho mikročistoty. 

Technologie výrobního procesu kordové oceli se skládá z jednotlivých pochodů, 
ve kterých je nutno striktně dodržovat zásady pro zabránění možné kontaminací nečistotami, 
které by mohly být možným zdrojem vzniku škodlivých nekovových netvařitelných vměstků 
např. typu Al2O3. Tyto vměstky jsou zvláště škodlivé pro svou nepoddajnost při válcování 
a hlubokém tažení drátu na velmi jemný profil. Uvedené negativní vlastnosti oxidu hlinitého 
mohou být zdrojem vzniku vad, jako jsou praskliny a v krajním případě i úplné zničení 
materiálu vinou přetržení kordového drátu. 

Standardně používaným postupem před výrobou sekvencí z kordové oceli je aplikace 
tzv. proplachových taveb. Jedná se o tavby vyráběné bez přísady hliníku a zásadně 
pod kyselou wollastonitovou krycí struskou. Úkolem výše uvedeného postupu je propláchnout 
pánve a odstranit napenetrovaný oxid hlinitý a zabránit tak možné kontaminaci kordové oceli. 

Teoretická část předložené diplomové práce se kompletně zabývá rozborem 
a způsobem zpracování ocelové taveniny, počínaje konvertorovým procesem, pokračující 
přes sekundární rafinaci v pánvi, až po samotné odlévání do hotového polotovaru. Jsou 
podrobně rozebrány charakteristické podmínky výroby na výslednou čistotu oceli. 
Samozřejmě nelze opomenout rozbor zkušeností s výrobou vysokouhlíkové oceli v jiných 
ocelárnách ve světě. Tyto cenné zkušenosti dávají možnost jiného úhlu pohledu na daný 
problém a zároveň možnost jejich využití při optimalizaci procesu výroby kordových ocelí 
v podmínkách TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. 

Praktická část si klade za cíl objasnit nebo alespoň zmapovat nárůst hlinitanových 
vměstků, které jsou zásadní pro výrobu kvalitní čisté vysokouhlíkové oceli. Je zde řešen 
možný způsob změny technologického toku při výrobě vysokouhlíkové oceli a jeho vlivu 
na mikročistotu oceli. Při studiu výskytu hlinitanových vměstků v kordových ocelích však 
vyšlo na povrch mnoho dalších možných aspektů, které by zásadně svým účinkem mohly 
ovlivňovat kvalitu oceli. Tyto zjištěné skutečnosti by si vyžádaly, aby jim byla věnovaná 
rozsáhlejší pozornost. Závěrem jsou pak shrnuty získané poznatky. 
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1 CHARAKTERISTIKA PROCESU VÝROBY 
VYSOKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ A SPECIFICKÉ 
POŽADAVKY NA JEJÍ MIKROČISTOTU 

V rámci této diplomové práce bude pozornost zaměřená především na výrobu jakostní 
vysokouhlíkové oceli. Tato ocel sloužící jako polotovar pro výrobu kordové výztuže 
do automobilových pneumatik, většinou se označuje jako tzv. kordová ocel. Vzhledem 
k požadavkům na finální užitné vlastnosti výrobku se způsob jejich výroby liší od běžných 
jakostí (především v rámci zvýšených požadavků na její metalografickou čistotu). 

Primární výroba probíhá v podmínkách TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. 
v kyslíkovém konvertoru zkujňováním odsířeného surového železa, ocelového šrotu vhodného 
chemického složení a struskotvorných přísad. 

Při odpichu z primárního výrobního agregátu do pánve je současně ocel legována 
feroslitinami, uhlíkem a struskotvornými přísadami pro tvorbu strusky charakteristických 
vlastností pro zjištění optimálních kinetických podmínek odsíření. 

Proces sekundární metalurgie zpravidla probíhá ihned po ukončení odpichu oceli 
z kyslíkového reaktoru. Postupně projde jednotlivými stanovišti sekundárního zpracování, 
kde se vysokouhlíková ocel dohotoví z hlediska chemického složení a teplotní homogenizace. 
Jedním z primárních úkolů sekundární metalurgie je rafinace oceli struskou a inertním 
plynem, jejichž důsledkem je odstranění nečistot v podobě nekovových vměstků, které 
se mohou vytvářet během celého výrobního procesu. 

1.1 Výroba tavenin v primárních metalurgických agregátech 

Technologie výroby drátu v ocelárně Tata prochází postupně těmito stanovišti: (Hot 

Metal Desulphurization) dále jen DES, (Basic Oxygen Steelmaking) dále jen BOF, (Argon 

Stir) dále jen ARS, (Ladle Furnace) dále jen LF, (Continuous Casting) plynulé odlévání oceli, 

(Hot rolling-Stelmor)válcování za tepla, (Cooling of Wire Rods) chlazení drátu, celý 

proces je zachycen na obr. 1 [1]: 

 
Obr. 1:  Schéma procesu výroby a zpracování v podniku Tata (Indie) [1]. 
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1.1.1 Kyslíkový konvertorový LD proces výroby vysokouhlíkových ocelí 

Primární surovina pro BOF proces je tvořena z 70–80 hm. % tekutým surovým 
železem z vysoké pece a zbytek tvoří ocelový šrot. Surové železo obsahuje cca 4,3 hm. % 
uhlíku a 1 hm. % nebo méně křemíku. Do lázně je vháněn kyslík vysoké čistoty (> 99,5 %) 
nadzvukovou rychlostí. Ten oxiduje uhlík a křemík obsažený v horkých kovových vsázkách 
a následně uvolňuje velké množství tepla, které roztaví pevné kusy. Po spalování oxidu 
uhelnatého při výstupu se rovněž přenáší teplo zpět do lázně [2]. Celý konvertorový proces 
je znázorněn na obr. 2 [3]: 

 
Obr. 2:  Na obrázku je zachycen konvertorový proces v jednotlivých krocích [3]. 

Začátek foukání je doprovázen ostrým a hlasitým hvízdáním. Brzy však dojde 
ke ztlumení a z roztaveného kovu se oxiduje křemík za vzniku oxidu křemičitého SiO2, který 
reaguje se základním tokem tvořeného plynu, jenž obklopuje trysku. Plyn je především tvořen 
oxidem uhelnatým (CO). Foukání pokračuje v předem stanoveném čase založeném 
na chemickém složení kovu a taveniny. To je obvykle 15 až 20 minut, tryska je obecně 
naprogramovaná k přesunu do různých výšek v období foukání. Během ohřevu je měřená 
teplota a odebrán vzorek. Na základě těchto údajů dynamický model provede úpravu 
na požadovaný obsah uhlíku, fosforu a teploty [2]. 

Po dosažení daných parametrů kovu je následně proveden odpich taveniny do pánve 
umístěné ve voze pod konvertorem se současným legováním potřebnými legurami 
a struskotvornými přísadami pro vznik tekutého kovu dané značky [2]. 

1.2 Procesy sekundární metalurgie 

Podle normovaného názvosloví je pojem metalurgie název pro hutnickou práci, kterou 
tvoří získávání kovů, jejich odlévání, rafinace a přeměna tvaru. Metalurgie oceli se neustále 
rozšiřuje o nové postupy a jim odpovídající nové technologické zařízení, které vedou 
ke snižování obsahu plynů a škodlivých prvků v oceli, které zaručují homogenitu chemického 
složení a teploty velkých objemů tekuté oceli, které homogenizují strukturu lité oceli [4]. 
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1.2.1 Homogenizační stanice ARS 

Stanice ARS slouží jako první stupeň mimopecní rafinace oceli. Jejím úkolem je ocel 
dobře zhomogenizovat z hlediska teplotního, a také i z hlediska chemického složení. 
To se provádí za pomocí vhánění inertního plynu argonu přes porézní keramickou tvárnici 
umístěnou ve dně pánve a současně shora do 2/3 ponořenou ocelovou tryskou pokrytou 
žárobetonem, v jejíž spodní části jsou otvory pro průchod inertního plynu. Intenzivním 
probubláváním plynu dochází k promíchávaní lázně. Po ukončení operace a ustálení 
rovnováhy je pánev s taveninou přesunuta na další stanoviště [5]. 

1.2.2 LF proces zpracování ocelové taveniny 

Jednotka pánvové pece se skládá v podstatě z kovové kopule s šesti otvory. Tři jsou 
pro elektrody, jeden pro legování slitinami, jeden pro odběry vzorků a účely měření a poslední 
pro odsávaní zplodin. Dále je vybavená slitinami, které jsou uloženy v systému 
16ti zásobníků. Energie je dodávaná elektrickým systémem, jehož hlavním zařízením 
je 14 MW (32 KA/310 V), transformátor a dopravní systém ovládaný automatický 
z přístrojové desky. Na obr. 3 je schéma systému pánvové pece [6]. 

 
Obr. 3:  Schéma zachycuje klasickou pánvovou pec včetně zařízení [6]. 

Desoxidace vysokouhlíkových tavenin se aktuálně praktikuje uklidněním oceli pomocí 
feroslitin Si-Mn. Typická délka rafinace na jednotce LF se pohybuje v rozmezí 35–45 minut. 
Poté je tekutá ocel přesunuta na zařízení plynulého odlévaní [1]. 

1.2.3 Rafinace oceli pomocí strusky 

Rafinace tekuté oceli se syntetickou struskou v licí pánvi je efektivní a relativně levný 
způsob snížení obsahu nekovových vměstků se současným snížením obsahu síry a kyslíku. 
Syntetická struska mající požadovanou hustotu a tekutost, která svým složením zajišťuje 
extrakci síry a kyslíku z roztavené oceli na základě Nerstnova rozdělovacího zákona. 
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Tato metoda má také tu výhodu, že se vztahuje na všechny procesní technologie (Electric Arc 

Furnace) dále jen EAF a technologii BOF [7]. 

Viskozita roztavených strusek závisí v podstatě na teplotě, velikosti a na pohyblivosti 
aniontů přítomných v roztavených struskách. S rostoucí koncentrací a se zvětšujícím 
se rozměrem aniontů roste i viskozita struskových tavenin. Kationty působí na viskozitu 
roztavených strusek nepřímo, neboť v závislosti na svém elektrickém poli (poměru náboje 
k poloměru) mohou měnit povahu a stabilitu aniontových komplexů [8]. 

Zvyšováním teploty se mění povaha vazeb mezi atomy v aniontových komplexech, 
a proto se stoupající teplotou roste jejich stupeň disociace na anionty s menšími rozměry, čímž 
klesá i viskozita taveniny [8]. Aktivační energie je velmi důležitým faktorem pro odhad 
viskozity a její závislosti na teplotě vyjádřená Weymann-Frankel vztahem viz rovnice (1) [9]: 

 







=

RT

E
AT expη  (1) 

kde η  je dynamická viskozita  ( s.Pa ), 

 E  - aktivační energie viskózního toku  ( J ), 

 A  - konstanta pro danou taveninu, 

 T  - absolutní teplota  ( K ), 

 R  - molární plynová konstanta  ( -1-1 mol.K.J ). 

Pokusy však ukazují, že uvedená rovnice vyjadřuje víceméně správně průběh viskozity 
křemičitanových tavenin jen v oblasti velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot, neboť 
v prvém případě je vliv asociace velmi malý a v druhém případě při velmi nízkých teplotách 
asociace již skončila, takže při dalším snižování teploty zůstává stupeň asociace 
beze změny [8]. 

Viskozita roztavených strusek roste s obsahem oxidů SiO2, P2O5, Al2O3, které mohou 
tvořit složité komplexní anionty. Působením kationů Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Na+, K+ 
se v závislosti na jejich iontovém potenciálu mění stabilita výše uvedených aniontových 
komplexů, čímž klesá i viskozita tavenin [10].Teplotní závislost viskozity roztavených strusek 
s různou zásaditosti viz obr. 4 [8]: 
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Obr. 4:  Vliv zásaditosti strusky na viskozitu roztavených strusek (čísla u křivek udávají 

zásaditost strusky, tj. bazicitu) [8]. 

Bazicita strusky je dáná poměrem zásaditých a kyselých složek struskového systému, 
a rovnice má tedy tvar viz (2), (3) [11]: 

 
2%

%

SiO

CaO
B =  (2) 

 
322 %%

%

OAlSiO

CaO
B

+
=  (3) 

kde B je bazicita neboli zásaditost, 
 MeO - obsah oxidu  (hm. %). 

Na viskozitě strusky závisí rychlost difúze složek ze strusky do kovu a naopak, a tím 
i kinetika reakcí probíhajících v soustavě ocel-struska. Zpravidla je žádoucí, aby struska byla 
pokud možno řídce tekutá, čili málo viskózní [10]. V praxi se prokázalo, že většina 
efektivních strusek je na bázi CO-Al2O3, CaO-Al2O3-CaF2, CaO-Al2O3-CaF2+NaF [7]. 

Výraznou vlastností těchto strusek je možnost uvolňování škodlivin s negativním 
dopadem na životní prostředí. Jedná se o přítomnost škodlivého fluoru, který obsahuje 
minerální sloučenina s názvem kazivec. Tento minerál byl a v mnohých ocelárnách je stále 
používán jako ředidlo strusky. Vlivem jeho působení dochází ke snížení teploty tavení vápna. 

Nejefektivnější složení pro vznik dobře tekuté struskové fáze v rozsahu teplot 
používaných v metalurgii koreluje s oblastí zakreslenou na obr. 5 [12]: 
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Obr. 5:  Charakteristická oblast složení rafinační strusky [12]. 

Možnost zhodnocení účinnosti rafinace oceli pod struskou udávají následující 
ukazatele. Poměr obsahu síry ve strusce a ocelí udává termodynamický rozdělovací koeficient 
viz rovnice (4) [13]: 

 
( )
[ ]S

S
LS %

%
=  (4) 

kde SL  je rozdělovací koeficient síry  (hm. %), 

 ( )S  - množství síry ve strusce  (hm. %), 

 [ ]S  - množství síry v kovu  (hm. %). 

Z termodynamických a kinetických podmínek vyplývá průběh reakce odsíření 
a dosažení velmi nízkých hodnot obsahu síry v tekutém kovu. Odsíření kovu charakterizuje 
při použití iontové teorie rovnice (5) [4]: 

 [ ] ( ) [ ] ( )−− +=+ 22 SOOS  (5) 

kde [ ]Me  je množství prvku v kovu, 

 ( )Me  - množství prvku ve strusce. 

Vyjádříme-li si z výše uvedené iontové rovnice rovnovážnou konstantu Ks, pak po její 
úpravě lze dosáhnout vztah pro obsah síry v kovu viz rovnice (6) [14]: 

 [ ]
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kde [ ]Me  je množství prvku v kovu  (hm. %), 

 ( )Me  - množství prvku ve strusce  (hm. %), 

 SK  - rovnovážná konstanta, 

 a  - aktivita prvku, 

 f  - aktivitní součinitel prvku. 

Matochkin autor studie o zlepšení rafinace kordové oceli v pánvi uvedl, že 
v posledních letech se zvýšil tlak na význam vyrábění více konkurenceschopných výrobků. 
Proto v běloruské huti (BMP) je prioritou zlepšování výroby kordových ocelí a dále produkci 
mosazí pokrytého lodního drátu, vysokotlakých nádob a ocelových lan [15]. 

Současný systém na výrobu vysokouhlíkové kordové oceli zahrnuje tavení kovu 
v obloukových pecích, redukční ošetření v jednotce pánvové pece a oběhové vakuování 
(RH zařízení). Nicméně tato technologie je drahá a pracná [15]. 

K nedostatkům při výrobě kordové oceli patří použití drahých materiálů, nedostatečně 
splněné odsíření kovu a vysoká eroze vyzdívky v kontaktu se struskou s bazicitou (B=0,8–
1,10). Navíc tento dlouhý a nepružný systém je pracný a drahý při odlévaní do předvalků 
250×300 mm [15]. 

V nové technologii je přidána struska proměnlivé bazicity se současným dmýcháním 
argonu do kovu přes dvě spodní porézní keramické tvárnice pro získání kovu a strusky 
požadovaného složení. Stejně jako maximální odstranění síry a kyslíku, nekovových vměstků, 
které jsou v oceli modifikovány a následně asimilovány struskou. To zajišťuje výrobu kordové 
oceli s obsahem nekovových vměstků menší hustoty než 1000/cm2 o velikosti < 9 µm. Kromě 
toho, dusík a kyslík v oceli pro plynulé odlévání do předvalků průměru 125×125 mm jsou 
limitovány na 50 ppm [15]. 

Zlepšená technologie je testována na pracovišti elektrocelárny. Ocel se taví v souladu 
se současnými technickými předpisy v obloukové peci bez vakuového odplynění a následně 
odlévá do předvalků 125×125 mm. Kov je ohříván v peci na 1600–1660 °C a odpichován 
do licí pánve s obsahem uhlíku 0,21–0,55 hm. % a průměrným obsahem síry 0,0015 hm. %. 
Obsah nečistot je 0,04 hm. % u barevných kovů (Cr, Ni, Cu) a 0,004 hm.% u dusíku. 
Před odpichem je na dno pánve přidáno 150–260 kg nauhličovacího prostředku (s průměrným 
obsahem uhlíku 96 hm. %). Do pánve při odpichu taveniny kovu (kolem 5–10 t) jsou přidány 
500–600 kg vápna (CaO) a 170–200 kg kazivce (CaF2). V polovině odpichu při 100 t v pánvi 
jsou přidány ferosilicium a silikomangan, popřípadě feromangan podle průměrného obsahu 
prvků v kovu. Ve stejné době, aniž je struska odhalována, se do kovu dmýchá inertní plyn 
po dobu 8–10 minut při průtoku 68–110 m3/h. Následně je pánev transportována na jednotku 
pánvové pece [15]. 

Protože nová technologie nezahrnuje vakuování kovu, délka rafinace v pánvi 
na jednotce pánvové pece je 52–64 min, kdy se uspořádá jednotná tavenina. Hlavním cílem 
na jednotce pánvové pece je dosažení požadovaného složení kovu a strusky, odstranění 
co největšího množství síry a kyslíku a modifkace nekovových vměstků v oceli. Přibližně 
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70 % z doby zpracování v jednotce pánvové pece je kov pod vysoce zásaditou bílou struskou 
bazicity (B=2,8–5,0). Po zbývající dobu je přidána redukční směs koksu (1,5–2,2 kg/t) 
a následně tavidlo obsahující SiO2 98 hm. % v dávce (0,7–2,3 kg/t) asi 10–18 minut 
před transportem roztaveného kovu na kontinuální licí stroj pro získání krycí strusky potřebné 
zásaditosti (B=1,5–2,3). Argon je dmýchán do kovu intenzitou 30–125 m3/h. pomocí dvou 
ve dně umístěných porézních keramických tvárnic, aniž by byl kov v blízkosti místa odpichu 
vystaven okolní atmosféře. Teplota kovu v pánvi je 60–90 °C nad teplotou likvida. Podmínky 
pro zpracování experimentálních tavenin v pánvi viz tab. 1 [15]: 

Tabulka 1:  Podmínky zpracování experimentálních taveb v pánvi [15]. 

TAVBA 1 2 

Doba zpracování v min.: 1 a 2   

1. celkem 52 64 

2. s aktuálním průtokem: 21 28 

Spotřeba, kg/t   

CaO 8,7 10,4 

CaF2 1,5 2,5 

směs 1,8 1,5 

Bazicita strusky   

bílá struska 2,8 4,0 

nízkozásaditá struska 1,6 1,8 

Obsah v, hm. %   

(FeO+MnO) 0,3 0,5 

N 0,004 0,004 

Obsah v, ppm   

[O] 2,4 1,5 

[H]  16 14 

Injektovaný průtok l/min. 122 114 

Mezi licí pánví a mezipánvi je kov při odlévání chráněn pomocí žáruvzdorné trubice, 
do které je vháněn argon intenzity 20–40 m3/h. Experimentální tavby jsou lité na šestiproudém 
radiálním kontinuálním odlévání oceli s formátem 125×125 mm. Rychlost lití předvalků 
je regulována v rozmezí 2,1–2,4 m/min. Pro experimentální ocel 70K jsou licí parametry 
znázorněny v tab. 2 [15]: 
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Tabulka 2:  Parametry pokusných taveb [15]. 

TAVBA 1 2 

Teplota kovu v pánvi °C   

splněná před litím z pánve: 1560 1555 

během plnění mezipánve:   

během 1/6 1524 1527 

během 1/2 1523 1515 

během 5/6 1521 1509 

Licí rychlost, m/min 1,8-2,3  

Tab. 3 uvádí metalografická data oxidických vměstků v experimentálním válcovaném 
drátu (průměru 5,5 mm) získané novou technologií a vzorky vyrobené pravidelnou technologií 
zpracování oceli 70K vakuováním. Bylo zjištěno, že hustota, velikost a distribuce kovových 
vměstků v experimentálních vzorcích je stejná jako při zpracování ocelového kordu 70K 
pomocí vakuování. Výsledky viz tab. 3 [15]: 

Tabulka 3:  Výsledky metalografie nekovových vměstků [15]. 
Procento vměstků a velikosti (µm) Chemické složení*( %) 

Kov 
Číslo 

vzorku 
Číslo 

oblasti 
Počet 
vměst. 

Hustota vměstků 
(inc./cm2) 1-3 3-4 5-8 ≥9 A B C 

EXPERIMENTÁLNÍ TAVENÍ BEZ POUŽITÍ VAKUOVÁNÍ 

1 5 437 50 (313-466)/358 74 24 2 - 36 48 16 

2 5 250 66 (545-682)/600 91 6 3 - 12 86 2 
Zač. a 
kon. 
tavení 

3 210 34 (446-580)/506 97 3 - - - 91 9 

KORDOVÁ OCEL ZPRACOVANÁ VAKUOVÁNÍM 

   (190-

1050)/360 

≤1000 

92 9 1 - 16 82 2 

    - - - ≤9 - - 20 

          inc./ 

cm2 

Prům. 
pro 
(240 
tav.) 
BMP 
ZTU 
840-
03-06 
spec.* * A, sulfidické vměstky; B, oxidické vměstky; C, silikátové vměstky. 

Autor zhodnotil celkové výsledky možností zpracování kordové oceli 70K v pánvi, 
a dospěl k závěru, že dochází k výraznému odsíření oceli v počátečním momentu plnění pánve 
a současně v celém jejím objemu. Pro jednotku pánvové pece platí podmínka udržovat strusku 
v tekutém stavu pro její vysokou schopnost absorpce a asimilace nekovových vměstků 
při relativně nízké teplotě kovu (1525–1550 °C), pod podmínkou nízké eroze vyzdívky 
ve struskové zóně [15]. 
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1.2.4 Proces vyplouvání vměstků z oceli 

Přechod nekovových vměstků z oceli do struskové fáze v pánvi během sekundárního 
zpracování oceli je velmi důležitým faktorem pro výrobu čisté oceli. Výsledky ukazují, 
že mezifázové napětí a viskozita strusky mají největší vliv na předpokládaný přechod. Dále 
je referováno, že celková smáčivost vměstků struskou by měla být co možno největší 
a že viskozita strusky co možná nejnižší pro docílení nejefektivnějších podmínek pro přenos 
vměstků na rozhraní ocel-struska a následnou asimilaci nekovového vměstku struskou [16]. 

Autoři studie vyvinuli matematický model přenosu vměstků na rozhraní ocel-struska, 
který byl již dříve prezentován autory Nakajima a Okamura. Model představil dva typy situací 
pro přenos pevných kulovitých vměstků přes rozhraní ocel-struska, viz obr. 6 a obr. 7 [16]: 

 
Obr. 6:  Schéma přenosu vměstku do strusky bez vzniku filmu mezi vměstkem 

a struskou [16]. 

 
Obr. 7:  Schéma přenosu vměstku k strusce s vytvořeným tenkým filmem oceli mezi 

vměstkem a struskou [16]. 

Platí, že v případě, kdy je 1Re ≥ , jsou vměstky vždy doprovázeny obklopenou ocelí. 

V okamžiku, kdy vměstek dosáhne rozhraní ocel-struska, existuje ještě mezi vměstkem 
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a rozhraním tenký film oceli. Pokud je 1Re < , nevzniká žádny film oceli, a vměstek bude 

v přímém kontaktu se struskou na rozhraní [16]. 

Podle výše uvedeného matematického modelu existují tři různé typy chování vměstku, 

které mohou záviset na rozhraní mezifázových vlastností systému, velikosti a počáteční 

rychlosti vměstku, i) přechod, ii) setrvání a iii) kolísaní. Tyto tři způsoby chování vměstku 

jsou schematicky uvedeny na obr. 8 [16]: 

 
Obr. 8:  Tři typy chování (setrvání, oscilace a přechod) pro vměstky Al2O3 na rozhraní ocel-

struska [16]. 

Jak již bylo řečeno, střed vměstku musí být posunut v průměru o jeden vměstek ze své 

původní polohy, aby byl následně z oceli vyloučen a asimilován struskou. Tzv. dochází 

k případu, kdy vměstek zůstává na rozhraní a není zcela převeden do strusky. V případě 

oscilace vměstek zpočátku stoupá vzhůru do maximální polohy odkud sestupuje do polohy 

mírně nad původní místo. Z této pozice vměstek znovu stoupá. To trvá nějakou dobu, zatímco 

kmity se postupně utlumí, a vměstek se nakonec zastaví v rovnovážné poloze se středem 

vměstku umístěného pod rozhraním. Je zřejmé, že jak ustává režim oscilace vměstek, může 

být zanášen zpět do oceli pomocí proudění oceli, které je rovnoběžné s rozhraním. 

Pro dosažení žádoucí čistoty oceli je nutno vyvarovat se těchto dvou režimů [16]. 

Viskozita strusky a celková smáčivost vměstku struskou musí být optimálně vyvážené, 

aby byly správné podmínky pro přechod vměstků do strusky. Nízká viskozita strusky 

a celkově vysoká smáčivost vměstku struskou jsou optimální podmínky pro přestup vměstku. 

Vměstek průměru 100 µm má lepší podmínky pro přechod do strusky. Přičemž případů, kdy 

vměstek zůstane v oceli je méně. Navíc v případě, že vměstek osciluje na rozhraní ocel-

struska, je přechod většího vměstku lepší ve srovnání s menším vměstkem. To znamená, 

že větší vměstek má vyšší citlivost pro kmitání, a proto také s větší pravděpodobností 

následuje ocelový tok zpět do ocelové lázně, než vměstek menší velikosti [16]. 
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1.3 Lití a krystalizace 

V současné době je masově rozšířen proces odlévání oceli tzv. způsobem plynulého lití 
oceli (ZPO). Tento způsobu odlévání oceli umožňuje vysokou produktivitu a dosažení 
kvalitních předlitků s možností efektivního zpracování zejména válcováním a tažením. 
Nehledě na to, že dochází ke sníženému množství ocelového odpadu [17]. 

Co se týká procesu tuhnutí, díky plynulému odlévání je ocel litá s nižším přehřátím 
nad teplotou likvidu a dokonalým odvodem tepla zejména v krystalizátoru, výsledkem čehož 
je dosažení předlitků o vysoké čistotě s pravidelnou strukturou a minimální segregací 
jednotlivých prvků po průřezu předlitků [17]. 

1.3.1 Plynulé odlévání oceli 

Proces plynulého odlévání lze definovat jako technologický postup, při kterém 
je tekutá ocel průběžně přeměňována v předlitek, většinou neomezené délky, jehož průřez 
je přizpůsoben požadavkům následného tvaření za tepla [17]. 

Tekutý kov se odlévá do měděného krystalizátoru s vodou chlazenými stěnami, který 
obvykle osciluje vertikálně sinusoidním pohybem nezávisle na zařízení přivádějícím ocel. 
Krystalizátor, na počátku odlévání na dolním konci uzavřený krystalizační zátkou, se naplní 
tekutou ocelí. Takto vzniklý předlitek je průběžně z krystalizátoru tažen [17]. 

V krystalizátoru vzniklá licí kůra tvoří plášť tekutého jádra předlitku, které pak 
postupně při průchodu licím strojem ztuhne. Odvod tepla v krystalizátoru musí být řízen tak, 
aby předlitek vystupoval z krystalizátoru s dostatečně tlustou a pevnou licí kůrou [17]. 

Radiální ZPO (zařízení plynulého odlévání) se vyznačuje umístěním hlavních částí 
licího stroje podél tzv. licího oblouku, ve kterém je veden předlitek, kde vstupní část tvoří 
rovný krystalizátor a výstup předlitku. Je charakteristické tím, že tuhnutí předlitku, které 
začíná v rovném krystalizátoru, probíhá na sestupné dráze, na níž na předlitek působí 
sekundární chlazení. Přitom ztuhnutí celého průřezu předlitku je podle použitých podmínek 
vedení procesu ukončeno buď ještě na zakřivené dráze, nebo na horizontální dráze předlitku. 
Podle toho probíhá rovnání předlitku buď při zcela ztuhlém průřezu, nebo průřezem, který 
ještě obsahuje tekuté jádro [17]. Typický příklad radiálního ZPO je na obr. 9 [18]: 
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Obr. 9:  Příklad radiálního plynulého odlévání [18]. 

Při maximální a tedy využitelné rychlosti končí tekuté jádro předlitku před oblastí 
rovnání, tj. předlitek je rovnán se zcela ztuhlým průřezem. Rovnání je jednostupňové 
a probíhá v průřezu předlitku, který prochází mezi válci rovnací stolice nad místem dotyku, 
tečny licího oblouku [17]. 

Obecně je možno definovat licí rychlost jako rychlost, kterou opouští předlitek 
krystalizátor. Její hodnota je závislá zejména na příčném průřezu a rozměrech předlitku, druhu 
oceli, rychlosti odvodu tepla z předlitku do okolního chladicího prostředí, pevnosti utuhlé 
kůry na dráze tuhnutí a na způsobech podepření utuhlé kůry v sekundárních oblastech 
chlazení. Baumann uvádí závislost licí rychlosti zejména na těchto činitelích [17]: 

 průřezu předlitku a jeho rozměrech, 
 jakosti oceli, 
 přehřátí oceli, 
 rychlost přenosu tepla do chladící vody, 
 pevnost kůry v oblasti metalurgické délky, 
 podepření kůry po výstupu z krystalizátoru. 

Je patrné, že na licí rychlost mají výrazný vliv poslední tři činitele související s licím 
strojem. Licí rychlost se stanoví vztahem (7)[17]: 

 221 4 −− ⋅⋅⋅=⋅= dkhhv Cτ  (7) 

kde v  je licí rychlost  ( 1min.m − ), 

 h  - hloubka tekuté fáze v metalurgické délce  ( m ), 

 Cτ  - doba tuhnutí  ( min ), 

 d  - tloušťka předlitku  ( m ), 

 b  - šířka předlitku  ( m ), 

 k  - součinitel tuhnutí  ( 2/1min.m − ). 



19 

 

Bc. Bilko, M.: Vliv změny technologického toku zpracování vysokouhlíkových ocelí na její mikročistotu. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

V tab. 4 jsou uvedeny průměrné hodnoty součinitele tuhnutí pro předlitky různých 
jakostí ocelí [17]: 

Tabulka 4:  Příklad průměrných hodnot součinitelů tuhnutí [17]. 

Součinitel tuhnutí k (m.min-1/2) PŘEDLITKY (JAKOST OCELI) 
28 27 26 25 24 

Bramy 
(oceli necitlivé k praskání-hlubokotažné, austenitické 

korozivzdorné oceli aj.) 

  

 

x 

   

(oceli citlivé k praskání-feritické korozivzdorné oceli aj.)   x   

(oceli dynamové)     x 

Bloky  
(oceli necitlivé k praskání) 

 

x 

    

(oceli citlivé k praskání)  x    

Sochory  
(oceli necitlivé k praskání) 

 

x 

    

(oceli citlivé k praskání)  x    

1.3.2 Krystalizace oceli 

Teorie tuhnutí a krystalizace tvoří základ moderní metalurgie. Proces tuhnutí předlitků 
je určující nejen pro stanovení skutečného výkonu zařízení pro plynulé odlévání, ale současně 
pro jakost předlitků. Znalost základních parametrů tuhnutí, jako jsou součinitel tuhnutí, licí 
rychlost, teplotní gradient během tuhnutí a chladnutí předlitku, jsou nezbytné pro předpověď 
jeho výsledné jakosti. Teorie tuhnutí je klíčem pro studium jevu mikrosegregace 
a makrosegregace předlitku umožňující analýzu vzniku pásmové segregace a vycezenin [17]. 

1.4 Specifické požadavky na mikročistotu 

Pojem mikročistota oceli zahrnuje vyjádření množství, počtu, velikostí a rozložení 
vměstků různého chemického složení [19]. 

Vměstky v oceli jsou vysoce nežádoucí, avšak nelze se jim zcela vyhnout. Vyskytují 
se ve vyráběné oceli v podobě exogenních vměstků z žáruvzdorné vyzdívky, dodávaných 
legujících materiálu atd., dále v podobě endogenních vměstků vznikajících jako vedlejší 
produkty probíhajících chemických reakcí [19]. 

Je znám přímý i nepřímý vliv nekovových vměstků na vlastnosti ocelí. Vlastnosti 
nekovových vměstků mají přímý vliv na zlomy při válcování, vznik vad při válcování 
za studena a hlubokém tažení, bodové korozi, kontaktní únavě (odlupování). Vlastnosti 
nekovových vměstků jsou nepřímo spojeny s mechanickými vlastnostmi ocelí skrze jejich 
vztah k mikrostruktuře. Např. pro vytvoření malého zrna je třeba, aby byly v objemu 
nekovové vměstky rovnoměrně rozptýleny pro dosažení vysoké pevnosti a viskozity 
předvalků [19]. 



20 

 

Bc. Bilko, M.: Vliv změny technologického toku zpracování vysokouhlíkových ocelí na její mikročistotu. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

Snahou metalurgických pochodů je vhodným technologickým postupem snížit 
množství vměstků v oceli jejich převedením k mezifázovému rozhraní ocel-struska 
a následnou absorpcí těchto vměstků ve struskové fázi. Dále velice účinným způsobem 
je možnost převedení škodlivých vměstků, tj. jejích modifikací, na méně škodlivé vměstky. 
Pomocí různých metod je tak možno dosáhnout oceli o vysoké čistotě. 

1.4.1 Exogenní vměstky 

Výskyt a charakter exogenních vměstků závisí na komplexu podmínek daných 
použitým výrobním pochodem, technologií výroby, jakostí použitých žáruvzdorných vyzdívek 
a hmot, jakostí dané oceli a kulturou výroby daného podniku [19]. 

Oxidy žáruvzdorných materiálů reagují s prvky a oxidy obsaženými v kovu a strusce. 
Je známá redukce SiO2 ze šamotu hliníkem atd. Vysoce jakostní žáruvzdorné kameny jsou 
odolné chemickému působení, erozi, tepelnému namáhání, jejich rozměry jsou velmi přesné. 
Byl zkoumán vzhled a chemické složení vměstků, které se vyskytují v oceli ve všech údobích 
tavby po roztavení, v oxidaci, po přísadě desoxidačních prvků do pece i vměstky v oceli 
odebrané z pánve. Prokázal, že se obsah CaO, SiO2, MgO, Al2O3 v exogenních vměstcích 
během výroby oceli mění v souladu se změnou chemického složení strusky [19]. 

Další znečištění oceli vměstky nastává při styku oceli se vzduchem. Povrchové vrstvy 
kovu strhují do proudu oceli určitý objem vzduchu. V oceli se při sekundární oxidaci nejprve 
oxiduje volný hliník, po jeho vyčerpání nastává oxidace křemíku, manganu a dokonce železa 
a všechny tyto prvky mohou být přítomny v témž vměstku, jak naznačuje tab. 5 [19]: 

Tabulka 5:  Sekundární oxidace jednotlivých prvků v litém stavu a ve stavu po tváření [19]. 

LITÝ STAV 

I. stádium II. stádium III. stádium 

galaxie Al2O3 (jemné krystaly) jemné krystaly Al2O3 uložené v 

křemičitanu manganu 

zdánlivě hom. velké globulitické 

útvary oxidů s Al, Si, Mn, (Fe) 

PO TVÁŘENÍ 

I. stádium II. stádium III. stádium 

široké dlouhé řádky hlinitanů široké protáhlé útvary uvnitř 

krystalky hlinitanů 

rozdrobené nebo částečně deform. 

nebo nedeform. velké útvary 

Podle výsledků je podíl vměstků, vznikajících erozí žáruvzdorných materiálů, 70 % 
a podíl vměstků, vznikajících sekundární oxidací, 30 %. Pátrání po původu exogenních 
vměstků je velice složité, avšak bezpodmínečně nutné. Složitost problému je dána tím, že téže 
sloučeniny mohou být zplodinami desoxidace, komponenty strusky i žáruvzdorných 
materiálů [19]. 
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1.4.2 Endogenní vměstky 

Endogenní vměstky jsou částice tvořené fázemi, které se tvoří a vylučují při poklesu 
rozpustnosti síry, kyslíku a dusíku v železe a při chemických reakcích síry, kyslíku a dusíku 
s prvky přítomnými v železe [19]. 

Oxidace je významnou operací při výrobě oceli, neboť v tomto údobí je ocel 
zbavována nežádoucích doprovodných prvků (Si, P, Cr částečně C), přičemž vznikajícími 
bublinami CO jsou z oceli odstraňovány plyny i zplodiny oxidace a mechanické příměsi. 
K oxidaci se používá železné rudy nebo plynného kyslíku. V procesu výroby oceli jsou 
řídicími prvky uhlík a kyslík. Jejich vzájemný vztah je obvykle vyjadřován pro tlak 
0,098 MPa a teplotu 1600 °C viz rovnice (8) [19]: 

 [ ] [ ] 0025,0=⋅ OC ww  (8) 

kde iw  je hmotnostní koncentrace prvku i  (%). 

Protože jsou zplodiny reakce uhlíku s kyslíkem plynné, závisí průběh reakce na teplotě 
i tlaku. Zvýšení teploty má za následek rovněž zvýšení rozpustnosti kyslíku v oceli. 
Při chladnutí a zejména při fázových přeměnách železa rozpustnost kyslíku v železe 
klesá [19]. 

Je tedy nutno odlišně desoxidovat ocel intenzivně oxidovanou za vysoké rychlosti 
vyhořívání uhlíku v porovnání s ocelí méně intenzivně oxidovanou. Rovněž ocel s různým 
konečným obsahem uhlíku bývá desoxidována odlišně. Výběrem desoxidovadel lze vyrobit 
roztavenou ocel se žádanou úrovní obsahu kyslíku jako uklidněnou, polouklidněnou 

a neuklidněnou. K desoxidaci oceli se používá řady prvků s vyšší afinitou ke kyslíku, 
než je afinita kyslíku k železu, které tvoří v roztoku železa stabilní sloučeniny oxidy, teplotní 
závislost vzniku oxidů [19] viz obr .10 [20]: 

 
Obr. 10:  Teplotní závislost změny volné entalpie vzniku oxidů [20]. 
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Protože jsou v roztavené oceli vždy přítomny síra i dusík, jsou sulfidy a nitridy 

typickými představiteli endogenních vměstků. Vzájemným porovnáním hodnot ∆G  

lze stanovit teoretické pořadí reakce přisazovaného prvku s kyslíkem, sírou nebo dusíkem 

a ocenit možnost existence určité sloučeniny za daných podmínek. Tato odpověď je důležitá 

při cílevědomém řízení mikročistoty oceli i při vytváření podmínek pro tvorbu dalších 

žádaných precipitátů (karbidů, nitridů) [19]. Teplotní závislost vzniku nitridů a sulfidů 

je patrná z obr. 11 a obr. 12 [14]: 

 

Obr. 11:  Teplotní závislost Gibbsovy energie při vzniku nitridů [14]. 

 
Obr. 12:  Změna Gibbsovy energie při vzniku sulfidů [14]. 

Konvenční praxí bylo zjištěno, že především desoxidace vytvářejí vměstky různého 

složení a na hliník bohaté netvařitelné vměstky, které dělají ocel méně vhodnou pro aplikace 

velmi jemného tažení drátu. Nekovové vměstky jsou přirozené složky oceli [1]. 
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2 VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ MIKROČISTOTY 
VYSOKOUHLÍKOVÉ OCELI 

Mezi vybrané aspekty pro řízení mikročistoty vysokouhlíkové oceli patří zejména, 
složení a charakter strusky, proces homogenizace inertním plynem a použité legující suroviny. 
Správnou kombinací vybraných aspektů a jejich optimálním použitím při výrobě, je možno 
zásadním způsobem ovlivnit proces rafinace tekutého kovů a konečnou čistotu oceli. 

2.1 Rafinační účinek syntetických strusek různého složení 

Průběh každé fyzikálně chemické reakce začíná v heterogenních soustavách vždy 
na rozhraní vzájemně se stýkajících fází. S povrchovými jevy při výrobě oceli úzce souvisí 
koagulace a koalescence nekovových vměstků, pěnění strusky ap. [8]. 

Nezávisle na své povaze se projevují u tavenin síly meziatomárního 
(mezimolekulárního) působení na vlastnosti povrchových vrstev. Atomy v povrchové vrstvě 
uplatňují své energetické možnosti jinak než atomy dokonale obklopené objemem taveniny. 
Pokud se atomy nalézají v tavenině, je silový účinek okolních atomů všestranně symetrický, 
takže vzájemně přitažlivé síly mezi nimi jsou dobře vyváženy. Atomy v povrchové vrstvě jsou 
naproti tomu vystaveny nestejnému silovému účinku vnitřních vrstev a vnějšího prostředí. 
Představuje-li vnější prostředí pára uvažované taveniny, je přirozeně počet molekul 
nad povrchem taveniny v objemové jednotce menší než v tavenině, proto na atomy (molekuly) 
v povrchové vrstvě působí jednostranný tah směřující do objemu taveniny. Z toho je také 
zřejmé, proč taveniny zbavené účinku vnějších sil nabývají kulovitého tvaru, který 
má při daném objemu ze všech geometrických útvarů nejmenší povrch. Snaha taveniny nabýt 
nejmenšího povrchu je výsledkem síly působící na jejich povrchu, kterou označujeme 
povrchovým napětím [8]. 

Smáčivost je zpravidla charakterizována jako kontaktní úhel θ , který se vztahuje 
k povrchu nebo rozhraní volné energie podle rovnice (9) [21]: 

 θσσσ cos⋅+= glslsq  (9) 

kde sqσ  je napětí pevná-plynná fáze  ( -13- m.N.10 ), 

 slσ  - napětí pevná-kapalná fáze  ( -13- m.N.10 ), 

 lqσ  - napětí kapalná-plynná fáze  ( -13- m.N.10 ), 

 θ  - kontaktní úhel smáčení  (°). 

Přilnavost je určena do značné míry adhezní prací adW , která je definována jako 

energie potřebná k oddělení kapaliny z pevné plochy podle rovnice (10) [21]: 

 ( )θσσσσ cos1+⋅=−+= lqsllqsqadW  (10) 
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kde adW  je adhezní práce  ( -2m.J.m ) 

 sqσ  - napětí pevná-plynná fáze  ( -13- m.N.10 ), 

 slσ  - napětí pevná-kapalná fáze  ( -13- m.N.10 ), 

 lqσ  - napětí kapalná-plynná fáze  ( -13- m.N.10 ), 

 θ  - kontaktní úhel smáčení  (°). 

Povrchové napětí roztavených oxidů, křemičitanů strusek je výsledkem vzájemného 
působení mezi ionty. Pro posuzování povrchového napětí roztavených křemičitanů, oxidů 
strusek je důležitou charakteristikou poměr mezi nábojem iontu a jeho poloměrem [8]. 

Vysoké hodnoty povrchového napětí křemičitanů, převyšující nejméně desetinásobně 
hodnoty povrchového napětí u molekulárních kapalin nebo tavenin, jsou přesvědčivým 
důkazem iontové povahy roztavených křemičitanů strusek. K vyjádření teplotní závislosti 
povrchového napětí kapalin se často používá rovnice (11) [8]: 

 ( )6−−⋅= TTk kσ  (11) 

kde σ  je povrchové napětí  ( -13- m.N.10 ), 

 k  - konstanta charakteristická pro danou kapalinu, 

 kT  - kritická teplota pro danou kapalinu  (K), 

 T  - teplota kapaliny  (K). 

Rovnice v podstatě dokazuje, že σ  s rostoucí teplotou klesá. Na rozdíl od řady 

křemičitanových tavenin, kde napětí se vzrůstající teplotou roste, a to tím více, čím je obsah 
oxidu křemičitého v tavenině vyšší. Uvedená tendence je výsledkem snižování stupně 
polymerizace křemičitanových aniontů s teplotou, neboť s rostoucí teplotou se složité 
komplexní křemičitanové anionty štěpí na anionty s menšími rozměry. Tím se zvětšují síly 
elektrostatického působení mezi menšími anionty a kationty, což se projevuje zvyšováním 
povrchového napětí podobných tavenin [8]. 

2.2 Vliv rafinačního účinku inertního plynu na ocel  

Jedním z důvodu vzniků vměstků je emulgace strusky v ocelové tavenině, 
k níž dochází vlivem neustálé homogenizace pomocí plynu argonu, a to zvláště při vyšších 
průtocích média. Charakteristické režimy rozptylu plynu, které mohou být pozorovány 
v lázních znázorňují, že intenzivně probíhají mezifázové interakce. Chování taveniny 
pro různá množství plynu protékajícího porézní keramickou tvárnici jsou znázorněny 
na obr. 13 [22]: 
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Obr. 13:  Typické příklady proudění plynu různé intenzity v lázni dmýchaného porézní 

keramickou tvárnici umístěnou ve dně pánve [22]. 

Z obr. 13 vyplývá, že při nízkých průtocích plynu vzniká charakteristický sloupec 
malých bublinek. V důsledku daného jevu je na rozhraní ocel-struska vzájemná interakce 
menší. Ovšem se zvyšováním intenzity protékajícího media, se vznikající bubliny se shlukují 
do větších celků nad porézní keramickou tvárnicí. Následně pak vzniká na hladině otevřené 
oko větších rozměrů a tím může dojít k emulgaci strusky do kovu natavením na mezifázovém 
rozhraní ocel-struska. Stane se tak proto, že ze stoupajícího sloupce plynu se hybnost 
a dynamická energie převede do horní vrstvy strusky. Struska sama o sobě se pak zrychlí a její 
velmi malé kapičky jsou odděleny od rozhraní ocel-struska. Geometrický tvar otevřeného oka 
na hladině je znázorněn na obr. 14 [22]: 

 
Obr. 14:  Geometrický tvar otevřeného oka hladiny v pánvi způsobený vlivem různé intenzity 

protékajícího plynného média přes porézní keramickou tvárnici [22]. 
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Z obr. 14 vyplývá, že rafinační účinek strusky při větší interakci s kovem bude lepší, 
a tudíž kinetika probíhajících procesů se razantně zvýší, což bude korelovat se značně větším 
množstvím emulgované strusky v kovu [22]. 

Autoři Valentin, Bruch a Gaule zkoumali vliv různého chemického složení strusky 
od různých výrobců na přítomnost vměstků v oceli. Všechny použité strusky tvořily 
po natavení na povrchu kapalné kyselé systémy. Charakteristické složení je uvedeno 
na obr. 15 [22]: 

 
Obr. 15:  Složení strusky v systému CaO-Al2O3-SiO2-5 % MgO [22]. 

Během zpracování v pánvi odebírali vzorky oceli pro stanovení přítomnosti vměstků. 
Zjistili, že obsah CaO je vyšší než bylo očekávano. Ačkoli při zpracování nebyl použit žádný 
Ca. Přítomnost těchto vysokých obsahů CaO může být vysvětlená jen emulsifikací CaO 
bohaté strusky v kombinaci s vhodným obsahem SiO2. Z tohoto hlediska lze konstatovat vznik 
oblastí s tvorbou malých endogenních vměstků SiO2-Al2O3 nacházejících se na okraji systému 
SiO2-Al2O3. A přesouvá se do oblastí eutektik s nízkým bodem tání. Tyto vměstky byly 
generovány emulgací strusky během homogenizace argonem. Obsah CaO ve vměstku určuje 
jeho postavení v ternárním diagramu [22]. 

V každém diagramu hodnoty velikostí a obsahu CaO ukazují téměř lineární nárůst 
v přítomnosti velmi malých vměstků v rozmezí asi 2-5 µm viz obr. 16a. Tyto vměstky jsou 
již definovány jako endogenní SiO2-Al2O3 vzniklé desoxidací. Obsah CaO a velikost vměstků 
nadále poroste až do vyčerpání 20 hm. % CaO. Toto může být způsobeno směsí produktů 
desoxidace SiO2-Al2O3 s emulgovanou struskou. Jakmile CaO dosáhne kritické hodnoty 20–
30 hm. %, dojde k výraznému zvětšení velikosti vměstků v rozmezí 50 až 60 µm. Takto velké 
vměstky vznikají vlivem emulgace strusky až při vyšších průtocích plynu viz obr. 16b a 16c. 
Kromě toho může vysoký obsah CaO podporovat vznik velkých vměstků při působení 
vysokých tlaků plynu 1–1,2 MPa. Toto chování lze vysvětlit tak, že vznikající silný proud 
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plynu vede k turbulencím a následné emulgaci strusky na povrchu během intenzivní 
homogenizace [22]. 

 
Obr. 16:  Vliv průtoku plynu a doby míchání na velikost vměstků zprava obrázek [22]. 

V literatuře se často uvádí, že viskozita strusky a vměstky spolu souvisí. Průběh 
vzniku velikosti vměstku závisí na obsahu CaO ve strusce, 20–25 hm. % tohoto oxidu 
naznačuje vliv emulgačního procesu. Proto strusky a vměstky získané ve studii jsou 
srovnávány s viskozitou v ternárním diagramu CaO-Al2O3-SiO2 viz obr. 17 a obr. 18 [22]: 

 
Obr. 17:  Vliv viskozity na emulgaci strusky (vměstky velikosti 30–60 µm) [22] 
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Obr. 18:  Vliv viskozity na emulgaci strusky (vměstky velikosti < 30 µm) [22]. 

Strusky emulgované během homogenizace se vyznačují nízkým bodem tání a nízkou 
viskozitou. Emulgované struskové vměstky se nacházejí v oblasti eutektik s vysokým bodem 
tání anorthitu, gehlenitu, křemičitany Ca a wollastonitu. Zatímco vápno tvoří ve finále 
křemičitany Ca, jakožto produkt desoxidace s SiO2. Wollastonit se přidává při odpichu 
taveniny kovu pro tvorbu strusky. Autoři vyvodili závěr, že vzhledem k procesu emulgace 
strusky, která je obohacená o SiO2 a částice strusky bohaté na obsah CaO čímž vznikají 
sloučeniny s nízkým bodem tání, které jsou emulgované a následně tají a přecházejí do oceli 
jako velké kapalné vměstky. Tak silná emulgace je však podmíněná vyšším průtokem plynu 
přes porézní keramickou tvárnici [22]. 

2.3 Vliv vměstků na kvalitu a tvařitelnost vysokouhlíkové oceli 

V ocelích uklidněných Si-Mn pro použití na drát je často nezbytné, aby se zabránilo 
precipitaci vměstků (oxidu hlinitého, spinelu, atd.). Při výrobě ocelového drátu dosahuje 
v různých fázích faktor protváření 1000–1500. Nekovové vměstky přítomné v oceli musí být 
tvařitelné, aby se bylo možno vyhnout vzniku trhlin během válcování drátu za tepla stejně 
jako při tažení při relativně nízkých teplotách. Tvařitelnost vměstků je přímo ovlivněna 
složením, zatímco trhliny u oceli jsou funkcí jeho složení a napětí. V důsledku toho musí být 
tvařitelnost vměstků taková, aby mohla pojmout deformační rychlost oceli při pomalém 
počátečním válcování sochorů, stejně jako vysoké rychlosti při dokončení [1]. 

Obvykle se předpokládá, že nízký bod tavení oxidických vměstků např. v oblasti 
spesartitu MnO-SiO2-Al2O3 nebo eutektické oblasti wollastonit-anorthitu MnO-SiO2-Al2O3, 
vykazoval fázový diagram ideální vlastnosti tvařitelností při válcování za tepla. Nicméně bylo 
zjištěno, že pouze dosažení vměstků, které patří do výše uvedených oblastí vyřeší problém 
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úplně. Bylo referováno, že vměstek, který se jevil měkký, účinkem krystalizace se stal 
křehkým a tvrdým. Během následující tepelně mechanické úpravy vykazovaly vměstky 
krystalickou strukturu, která je dominantním faktorem rozhodujícím o jejich tvářitelnosti. 
Proto, aby zůstaly nedeformovatelné při nízkých i vysokých teplotách zpracování oceli, musí 
být oxidické vměstky amorfního charakteru. Bohužel takové přednosti vměstků byly zjištěny 
jen v úzkém rozsahu fázového diagramu vyžadující přesně řízený proces desoxidace. Problém 
čistoty oceli se stává stále aktuálnější při plynulém lití vysokouhlíkových ocelí uklidněných 
Si-Mn v důsledku následujících příčin [1]: 

 precipitaci hlinitanových vměstků lze pozorovat během a po desoxidaci tekuté 
oceli. Mohou vznikat při velmi nízkých koncentracích celkového hliníku 
a dokonce i při obsahu 50 ppm v tekuté oceli většinou pocházející 
z doplňkových feroslitin. Pevné hlinitanové vměstky drasticky zhoršují tažnost 
oceli a kromě toho způsobují ucpání výlevek při odlévání, 

 vzhledem k vysokému obsahu uhlíku v samotné tavenině jsou licí teploty 
poměrně nízké a tento parametr spolu s přítomností oxidu hlinitého zhoršuje 
čistotu tekuté oceli a její slévatelnost, 

 velmi opatrné lití je nezbytné k zabránění problému s reoxidací oceli. 
V opačném případě by to vedlo k nárůstu makrovměstků a tvorbě pěny nebo 
místním skvrnám strusky v odlitých předvalcích [1]. 

Je známo, že v hotové oceli jsou mikrovměstky vzniklé ze sekundární rafinace 
tekutého kovu a lití nebo vznikajících během tuhnutí v zóně solidu a likvidu. K výrobě oceli 
se zaručenými vlastnostmi nekovových vměstků je nutno nejprve zajistit kontrolu tvorby 
a transformace vměstků během sekundární rafinace. Mikrovměstky, které se tvoří 
při sekundární rafinaci oceli jsou v rovnováze s kovem. Reprezentovány převážně produkty 
desoxidace a transformovány jako částice strusky emulgované v kovu. Bylo zjištěno, 
že aktivitou desoxidovadel a zejmena kyslíkem je ovlivňována velikost vměstku k vidění 
na obr. 19 [23]. 

 
Obr. 19:  Tvar a velikost oxidických vměstků v závislosti na lokalitě kyslíku a hliníku [23]. 

Charakteristické požadavky maximálního obsahu plynu pro vznik nekovového 
vměstku dané velikosti jak vyplývá z tab. 6 [24]: 
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Tabulka 6:  Typické požadavky čistoty vysokouhlíkové oceli [24]. 

OCELOVÝ 
VÝROBEK 

MAXIMÁLNÍ PODÍL NEČISTOT 
MAXIMÁLNÍ VELIKOST 

VMĚSTKŮ 

Kord do pneumatik [H] ≤ 2 ppm[N] ≤ 40 ppm; T.O. ≤ 15 ppm 10 µm–20 µm 

Drát [N] ≤ 60 ppm; T.O. ≤ 30 ppm 20 µm 

Pro řešení problému čistoty oceli je třeba nejprve identifikovat zdroj a typ vměstků. 
Jakmile je zdroj identifikován, mohou být přijata opatření k minimalizaci problému. Jsou 
nutné docela přesné informace o celkovém obsahu vměstků, jeho rozptýleném množství 
a relativní četnosti různých typů vměstků v matrici [1]. 

Netvařitelné vměstky působí jako body napětí při formování dutin nebo prázdných 
mikromíst v ocelové matrici. Proto tvařitelnost vměstků je velmi důležitá a požadovaná 
vlastnost oceli pro aplikace hlubokého tažení. Zjednodušeně za netvařitelné vměstky 
považujeme ty, jejichž poměr délka/šířka je menší než tři po tváření za tepla [1]. 

Naštěstí absolutní plasticita vměstků není tak důležitá, ale pro všechny praktické cíle 
je důležitější plasticita vměstků v ocelové matrici. Malkiewicz a Rudnik navrhli následující 

výraz pro tvařitelnost vměstků v oceli označené indexem ( )v  viz rovnice (12) [1]: 

 
h

v
S

i

ln3

ln2 λ

ε

ε
==  (12) 

kde v  je index tvařitelnosti vměstku v oceli, 

 iε  - skutečné prodloužení vměstku  (µm ), 

 Sε  - skutečné prodloužení oceli  (µm ), 

 λ  - koeficient vměstku  (%), 

 h  - podíl zmenšení oceli  (µm ). 

Z indexu tvařitelnosti může být stanoveno chování různých druhů vměstků při různých 
teplotách zpracování oceli. Rudnik studoval nesouvislosti za tepla válcované oceli způsobené 
nekovovými vměstky s různým charakterem tvařitelnosti. Ohlásil, že blíži-li se index 
tvařitelnosti 1, vměstky se natáhnou stejně jako ocel. V tomto případě vazná síla na rozhraní 
vměstek-ocel není nikdy přerušená a vměstky se prodlouží bez toho, aniž by způsobily nějaké 
nesouvislosti v ocelové matrici. Takové vměstky jsou neškodné na vlastnosti oceli. Na druhé 
straně, snižuje-li se index tvařitelnosti, vměstky se během válcování oceli neprodlužují. 

Vměstky s indexem tvařitelnosti =v 0,5–1 byly deformovány s malou četností mikrotrhlin 

na rozhraní vměstek-ocel a ty s =v 0,03–0,3 často dávají možnost vzniku konicky prázdného 

místa. Vměstky s 0,03<v  zůstávají netvařitelné i během zpracování za tepla. Takové 

vměstky jsou často spojovány s prázdnými místy a velkou měrou zodpovědné za vznik trhlin 

v oceli za tepla. Rudnik navrhoval, aby index tvařitelnosti vměstků byl v rozmezí =v 0,5–1, 
proto aby vměstky zůstaly nepoškozené při válcování oceli [1]. 
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Jestliže fáze ocel a vměstky nespolupracují ve všech zpracovatelských operacích, 
tak vměstky mohou být potencionálním zdrojem poruch v hotových výrobcích. Na druhé 
stranně vměstky mohou zlepšit vlastnosti a schopnost oceli lepšího plastického toku. Z těchto 
důvodu je důležitá znalost metalografických vlastností vměstku. Zkoumáním vzorku pomocí 
SEM-EDS vysokouhlíkového válcovaného drátu byly v první řadě odhaleny 2 typy 
vměstků [1]: 

1) lem sulfidů (MnS) vměstků, 

2) oxidické vměstky částečně tvařitelné a netvařitelné. 

MnS v podstatě pochází ze segregace Mn a S během tuhnutí oceli. V současné době 
neexistuje žádný mechanismus jejich úplného odstranění. Jediným řešením je snížení obsahu 
síry v oceli při její výrobě a minimalizace segregace při odlévání předlitků. Obecně platí, 
že MnS je vměstek vysoce tvařitelný s indexem deformovatelnosti blízko jedné, který 
je nezávislý na teplotě v širokém rozsahu od pokojové teploty výše. Normálně se považují 
při hlubokém tažení oceli za neškodné. Vzhledem k tomu, že MnS a ocel mají srovnatelnou 
deformovatelnost [1]. 

Ve srovnání s vměstkem MnS představují oxidické vměstky složité vlastnosti 
ve válcovaném drátu a vzorcích tekuté oceli. V první řadě byly identifikovány následující 
dva typy [1]: 

1) velké oxidické žilky (částečně tvařitelné), 

2) zrnité oxidy (netvařitelné). 

Na obrázku je zachycená rentgenová mapa oxidických a sulfidických nekovových 
vměstků přítomných ve vyrobeném válcovaném drátu, viz obr. 19 [1]: 

 
Obr. 20:  Rentgenová mapa oxidických a sulfidických řádkovitých vměstků ve vzorcích 

válcovaného drátu [1]. 
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Tento typ vměstku se jeví jako objemné řádky skládající se z několika fragmentů 
blízko sebe, které byly uspořádány v podélném směru válcování drátu. Takové řádky byly 
nalezeny téměř ve všech stupních vzorků válcovaného drátu. Tyto vměstky byly klasifikovány 
jako netvařitelné vměstky, které vykazovaly variabilní deformovatelnost z důvodu změn 
v jejich chemickém složení. Z jejich složení byly identifikovaný tyto oxidické řádky označeny 
jako fáze rhodonitu MnO-SiO2-Al2O3, které obsahují 35–40 hm. % MnO, 55–65 hm. % SiO2, 
1–2 hm. % Al2O3 a stopy CaO a TiO2. Na obr. 20 je vidět snímek SEM typického kapalného 
vměstku rhodonitu ve vzorku odebraného z tekuté oceli na LF. Vměstky rhodonitu nacházející 
se ve vzorcích tekuté oceli byly skutečně duplexní vměstky obsahující několik krystalických 
fází SiO2 v matrici křemičitanu [1]. 

 
Obr. 21:  Rentgenová mapa tekuté složky vměstků MnO-SiO2-Al2O3 s několika krystalickými 

fázemi SiO2 v tekuté vysokouhlíkové oceli v pánvi [1]. 

Rhodonit vzniká termodynamicky při relativně vyšším potenciálu kyslíku z reoxidace 
Mn-Si-Al uklidněné tekuté oceli. Pokud není zabezpečená náležitá ochrana, je při manipulaci 
a při všech operacích sekundární metalurgie prakticky nevyhnutelná reoxidace tekuté oceli. 
Produkt reoxidace rhodonit je zodpovědný především za zanášení strusky nebo tvorby pěny 
při lití předvalků z vysokouhlíkové částečně uklidněné oceli [1]. 

2.4 Modifikované vměstky ve vysokouhlíkové oceli 

V OAO Moldavském metalurgickém závodě zvažovali možnost produkce 
vysokouhlíkového válcovaného drátu pro výrobu kordů. Vliv různých faktorů, jako chemické 
složení oceli, obsah nekovových vměstků (jejich makrostruktury a mikrostruktury), 
oduhličení, povrchové vady, určuje výkon válcovaného drátu jednotlivě i jako celku. 
Při zavedení výroby kordové oceli však vznikly problémy, které si vyžádaly hledání možností 
pro zpracování oceli bez nutnosti vakuování nebo elektromagnetického míchání a s použitím 
obyčejného kovového šrotu pro odlévání předvalků průměru 125×125 mm, které mají 
následně mírně snížené nároky na válcování [25]. 

V roce 1998 zkušebně vyrobili experimentální sérii válcovaného drátu. Při následném 
zpracování na kord 9L1527 má válcovaný drát tendenci praskat. S ohledem na technologie a 
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vybavení v OAO Moldavském metalurgickém závodě, odborníci vyvinuli technologii výroby 
pro kontinuální lití oceli a válcování drátu k zajištění požadované kvality kovu [25]. 

Dominantními požadavky bylo docílení uvedených obsahů C, Mn, Si a omezení 
obsahů nečistot Cr, Ni, Cu s minimem škodlivých příměsí P, S, As, Zn, Pb, Sn a eliminace 
nekovových vměstků především typů oxidu hlinitého pro produkci vysoce kvalitních 
kontinuálně litých předvalků s jednotnou strukturou a mechanickými vlastnostmi válcovaného 
drátu ve svitku [25]. 

V OAO Moldavském metalurgickém závodě je garantováno chemické složení 
pro kordové značky ocelí 70KRD, 80KRD a 85KRD. Do vyráběné oceli se však zanášejí 
nečistoty. Dokonce i při pečlivém výběru kovového odpadu s podílem až 30 % surového 
železa, byly obsahy nečistot ve formě barevných kovů příliš vysoké. Je známo, že malé 
obsahy barevných nečistot ( ≤ 0,15 hm. % Cr, ≤ 0,15 hm. % Ni, ≤ 0,25 hm. % Cu) mají jen 
malý vliv na vlastnosti kovu. Při obsahu 0,15–0,45 hm. % součtu těchto nečistot (Cr+Ni+Cu) 
jsou zlepšeny plastické vlastnosti oceli s uhlíkem ≥ 0,67 hm. % [25]. 

Předpokládá se, že dusík (zejména dusík nevázaný) zhoršuje plastické vlastnosti kovu 
z důvodu zrychlení deformačního stárnutí. Pravděpodobnost stárnutí se snižuje 
za předpokladu, že dusík je vázán v boru ve formě nitridu. Navíc bor redukuje velikost 
sloupcovitých krystalů při tuhnutí a snižuje osové vycezování se současným zlepšením 
plasticity a tvařitelnosti válcovaného drátu na 95–97 %. Limity pro vyráběnou kordovou ocel 
jsou 0,007 hm. % volného dusíku a 0,002 hm. % boru při vzájemném poměru B/N ≤ 0,4. 
Vakuováním lze snížit obsah vodíku v oceli na 0,3–1,5 ppm a v menší míře obsah dusíku 50–
70  ppm, což zlepší plasticitu válcovaného drátu [25]. 

Nízký obsah škodlivých příměsí ( ≤ 0,10 hm. % P, ≤ 0,005 hm. % Si, ≤ 0,01 hm. % As, 
≤ 0,001 hm. % Zn, ≤ 0,01 hm. % Pb, ≤ 0,01 hm. % Sn) zlepšuje plasticitu válcovaného drátu 
a jeho schopnost deformace za studena [25]. 

Platí pravidlo, že přetvárné vlastnosti vměstků a kovové matrice jsou různé. 
V důsledku toho se objeví po hranicích mikrotrhliny bez deformace vměstků v náhledu 
na obr. 21. Vliv nekovových vměstků lze hodnotit na základě deformovatelnosti ν, která 
je definována jako poměr napětí vměstku a kovové matrice. Hlinitany a vápenaté hlinitany 

s vysokým bodem tání jsou nejnebezpečnější, a tudíž nedeformovatelné ( 0=v ). Sulfidy 

manganu s nižším bodem tání ( ≤ 1400 °C) jsou nejvíce plastické ( 1=v ), deformují se dobře 

a rozkládají při válcování za tepla v linii malých plastických vměstků, které se deformují 

snadno i při tažení za studena [25]. 
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Obr. 22:  Netvařitelný vápenatokřemičitanový vměstek (délky 34 µm) s následujícím 

chemickým složením (EZMA data): 0,69 hm. % MgO, 0,36 hm. % Al2O3, 
35,66 hm. % SiO2, 62,29 hm. % CaO [25]. 

V OAO Moldavském metalurgickém závodě je ocel efektivně upravená vápníkem 
dodávaným jako drát s SiCa a FeCa vstřelovaným do taveniny na pánvové peci. Tímto 
způsobem obsažené netvařitelné hlinitany MgO . Al2O3 a CaO . Al2O3 s poměrem vápníku 
a kyslíku CaO/Oact.=0,60–1,2 (Oact. značící aktivitu kyslíku), mohou být snadno převedeny 
na plastičtější směsi 12CaO . 7Al2O3 a následně transportovány do strusky [25]. 

V praxi se používají různé metody k posouzení obsahu nekovových vměstků, např. 
analytická metoda, kde se stanovují oblasti nekovových vměstků na jednotku objemu vzorku 
nebo koeficient fyzické různorodosti viz rovnice (13) [25]: 

 winihp SSk =⋅  (13) 

kde hpk ⋅  je koeficient fyzické různorodosti  (%), 

 niS  - plocha nekovového vměstku  (µm ), 

 wiS  - průřez drátu  ( mm ). 

Pro kordovou ocel se např. doporučuje kp.h ≤ 3–5 %. Stejně jako Bekaert, Michelin 

a Pirelli metody, ve kterých je množství, rozložení hustoty, rozměry a určení chemického 

složení jednotlivých vměstků ve výsledku graficky vyobrazeno [25]. 

V roce 2004 Pirelli revidoval tento způsob zavedením omezení pro obsah (hm. %) 

vměstků v zónách A, B, C ternárních diagramů takto: až 76 % všech vměstků v zóně 

A s 25 hm. % Al2O3, do 20 % vměstků v zóně B s 25–50 hm. % Al2O3 a maximálně jen 4 % 

vměstků s více jak 50 hm. % Al2O3. Kromě toho musí být maximální velikost vměstků 30 µm 

pro zónu A a pro zónu B pak 10 µm. Na obr. 22 je znázorněn Pirelliho diagram pro válcovaný 

drát z produkce OAO Moldavského metalurgického závodu [25]. 
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Obr. 23:  Pirelliho diagram ocelový válcovaný drát pro 5,5 m 80KRD [25]. 

Snížením obsahu nekovových vměstků v kordových ocelích 70KRD, 80KRD 
a 85KRD lze vyrobit válcovaný drát pro běžný ocelový kord, vysocepevný a ultrapevný, který 
má dobré vlastnosti při následném zpracování: maximálně 1,5–2,0 trhliny na 1 t válcovaného 
drátu v tahu a ne více než 2,0–2,5 trhliny na 1 t válcovaného drátu ve splétání do svazku. 
Autoři dospěli k závěru, že technologie výroby uhlíkového drátu v OAO Moldavském 
metalurgickém závodě má za následek velmi nízkou úroveň povrchových vad: hloubka 
defektu není větší než 0,15 mm (a v 95 % případu je dokonce jen 0,10 mm). Použití 
kontinuálně litých předvalků a uhlíkového válcovaného drátu výrazně snižuje množství 
nekovových vměstků, stabilizuje strukturu s převahou perlitu a usnadňuje tvorbu wüstitu, 
který je snadno odstranitelný mechanickými a chemickými metodami [25]. 

Choudhary autor studie provedl experiment s modifikací vměstků ve vysokouhlíkové 
oceli za následujících podmínek. Desoxidace vysokouhlíkové oceli se aktuálně praktikuje 
uklidněním oceli feroslitinami Si-Mn, vápnem a kazivcem a následně v závěru zpracování 
injektáži drátu plněného vápníkem na přibližně 150 t tekuté oceli na jednotce pánvové 
pece [1]. 

Ocel obsahovala velký počet kulových oxidických vměstků velikosti 5–20 µm, které 
byly vidět ve všech vzorcích válcovaného drátu. Na obr. 23 je jasně vidět dutiny ve spojení 
s trhlinami v ocelové matrici. Přítomnost těchto vměstků ve válcovaných drátech by se staly 
potenciálními lokalitami pro vznik trhlin při následných fázích tažení drátu. Kromě toho byly 
v některých vzorcích válcovaného drátu nalezeny téměř čisté hlinitanové vměstky [1]. 



36 

 

Bc. Bilko, M.: Vliv změny technologického toku zpracování vysokouhlíkových ocelí na její mikročistotu. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

 
Obr. 24:  Typická rentgenová mapa globulárních oxidických vměstků pozorována ve vzorcích 

válcovaného drátu [1]. 

Charakteristika vměstku odpovídající vzorkům tekuté oceli dokazuje původ 
netvařitelných vměstků ze samovolné reoxidace viz obr. 24 [1]: 

 
Obr. 25:  Vměstek v tekuté oceli vysokouhlíkové oceli po rafinaci v pánvi [1]. 

I přes velký rozptyl dat, většina vměstků nalezených v tekuté oceli odpovídala těm 
ve vzorcích ve válcovaném drátu. Průměrné složení všech vměstků určené pomocí SEM-EDS 
zkoušky ve vzorcích válcovaného drátu a tekuté oceli jsou uvedeny v ternárním diagramu 
CaO-SiO2-Al2O3 viz obr. 25 [1]: 
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Obr. 26:  Složení vměstků pozorované v tekuté vysokouhlíkové oceli a vzorcích válcovaného 

drátu [1]. 

Celkové provedení desoxidační praxe bylo hodnoceno a posuzováno na základě těch 
oblastí fázového diagramu CaO-SiO2-Al2O3, které odpovídaly většině pozorovaným vměstků. 
Oblasti fázového diagramu 1 se jevily s nejvhodnějším složením vměstků (šedá oblast) 
viz obr. 26 [1]. 

 
Obr. 27:  Oblast průměrného složení vměstků ve vysokouhlíkové Si-Mn oceli rafinované 

vápníkem zobrazující oblast ideálního složení (šedá oblast) vměstků pro operace 
hlubokého tažení [1]. 
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Při současné desoxidační praxi je docela běžný vznik precipitační oblasti bohaté 
na hlinitanové vměstky (oblast-II). Takový vzorec chování je funkci po ošetření oceli 
vápníkem uklidněné Si-Mn [1]. 

Široký rozptyl ve složení vměstků, který byl pozorován ve vzorcích tekuté oceli 
z pánvové pece prokázal, že ani po ošetření vápníkem nebylo dosaženo rovnováhy. Většinou 
je obecným trendem, že kapalné vměstky anorthit a gehlenit se vytvářejí během rafinace 
vápníkem. Vměstky typu anortit a gehlenit jsou poměrně nestálé a náchylné k snadné 
krystalizací při ochlazování. Jejich kulovitý tvar poukazuje na to, že byly nejdříve tekuté 
a po ochlazení následně vykrystalizovaly a staly se netvařitelné. Nejvíce žádoucí vměstky 
pro jemné tažení drátu jsou v úzké oblasti ternárních eutektik mezi pseudo-wollastonitem, 
tridymitem a anorthitem fázového diagramu CaO-SiO2-Al2O3 (tj. šedá oblast viz obr. 18). 
Tyto oblasti vykazovaly větší stabilitu vměstků a plasticitu v širokém rozsahu teplot. 
Nezbytnou podmínkou k získání takovýchto žádoucích vměstků bylo zjištění, že je potřeba 
přesné kontroly minima a maxima rozpustného kyslíku a hliníku obsaženého v tekuté oceli. 
Silná desoxidovadla jako vápník, hliník a hořčík zamezí tvorbě netvařitelných vměstků, 
ale také udrží obsah rozpuštěného kyslíku v rámci nezbytného prakticky možného úzkého 
rozmezí. Je zřejmé, že stávající rafinace vápníkem není vhodná pro proces desoxidace 
pro výrobu vysokouhlíkového drátu určeného k hlubokému tažení [1]. 

Celkovou desoxidaci polouklidněné oceli, kromě křemíku a manganu, doplněné 
chemicky upravenou pánvovou struskou, která může rovněž určovat obsah kyslíku v oceli, 
za předpokladu zajištěné účinné interakce mícháním ocel-struska tak, že je snadněji dosaženo 
rovnováhy. To je v podstatě základ pro průběh desoxidační schopnosti strusky. Odpovídající 
chemická vyváženost tekuté oceli a strusky může precizněji kontrolovat rozpuštěný kyslík 
a vlastnosti vměstků v oceli. Pro zamezení tvorby netvařitelných vměstků je také důležité, 
kontrolovat počet příměsí Al, Mg a Ca v tekuté oceli. Termodynamicky, rozpuštěný Al 
v množství pouhých 5 ppm a Mg menší než 0,5 ppm je zcela dostačující pro precipitaci 
netvařitelného oxidu hlinitého a spinelových vměstků v příslušné oceli. Za tímto účelem 
zásaditost strusky má významný vliv na obsah Al, Mg a Ca v oceli. Silný vliv na bazicitu 
strusky v pánvi a typy vměstků mají v oceli také obsahy Al, Mg a Ca viz obr. 27 [1]. 

Autoři uvádějí, že optimální bazicita strusky by měla být blízko k 1 s cílem získat 
charakteristické vlastnosti vměstku v těchto ocelích. Ať tak nebo onak úprava bazicity strusky 
silně závisí na obsahu MgO a Al2O3. Pro poměr CaO/SiO2 1,1 ve strusce, zvýšení obsahu 
oxidu hlinitého o 1 až 3 procenta vykazuje, že to vede ke zvýšení zbytkového Al v kapalné 
oceli 2–5 ppm. V magnezitové pánvi je kontrola obsahu hořčíku v oceli na velmi nízké úrovni 
obtížná. Způsobení růstu obsahu hořčíku v oceli může být zapříčiněno magnezitovou 
vyzdívkou pánve, a to odpovídá zvýšeným nárůstem obsahu MgO ve strusce. Pro desoxidační 
strusku pro polouklidněnou ocel je optimální bazicita 0,9 (téměř neutrální struska) pro pánev 
vyzděnou MgO [1]. 
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Obr. 28:  Vliv obsahu Al, Ca, Mg a O rozpuštěných v oceli na složení strusky v pánvi 

a na složení vměstků ve vysokouhlíkové oceli. (Převzato se svolením z AIST, 
Warrendale, PA, USA) [1]. 

V současné praxi je bazicita strusky udržovaná na hodnotě 2 během rafinace 
vysokouhlíkové oceli. Je zřejmé, že z pohledu chemického složení vměstků, tak vysoká 
bazicita není vhodná. Jak již bylo řečeno dříve ideální bazicita strusky v pánvi by měla 
být udržována blízko 1 pro dosažení zcela tvařitelných vměstků. Nicméně, s takovou neutrální 
struskou není možné dosáhnout významného odsíření tekuté oceli. Ve většině může 
být s touto struskou dosaženo jen okrajového odsíření 10–15 %. Je zřejmé, že požadavky 
na odsíření a regulaci vměstků během rafinace oceli v pánvi jsou ve vzájemném rozporu. 
Proto se zásaditost strusky musí pečlivě upravovat tak, aby bylo dosaženo optimálního 
odsíření, stejně jako lepšího pohlcování vměstků v průběhu rafinace vysokouhlíkové oceli 
v pánvi [1]. 

Bylo zjištěno, že úroveň vměstků oxidu hlinitého začala klesat rychleji, jestliže volný 
kyslík v tavenině dosáhl 20 ppm a při 27 ppm rozpustného kyslíku pevný oxid hlinitý z oceli 
úplně zmizel. Je zřejmé, že nízké obsahy kyslíku nejsou žádoucí pro kontrolu obsahů 
oxidických vměstků v průběhu desoxidační rafinace oceli [1]. 

Autoři konstatovali závěr současné práce provedené ke zjištění účinku na horní 
odlévatelnosti do předlitku a na čistotu vysokouhlíkové oceli. Došlo k široké změně a zlepšení 
celkové čistoty oceli. Toto velké zlepšení bylo zajištěno především kvůli minimalizaci 
reoxidace tekuté oceli během přestupu tekuté oceli z pánve do mezipánve a z mezipánve 
do krystalizátoru a mazání struskou v krystalizátoru během lití. Vměstky z reoxidace byly 
velmi obsáhlé a odpovídaly za rozsáhlé oxidické žilky ve válcovaných drátech [1]. 

Bylo zjištěno, že v první řadě MnO . SiO2 byl s hliníkem i bez něj. Tyto vměstky byly 
identifikovány jako fáze rhodonitu v systému MnO-SiO2-Al2O3, které byly zpočátku kapalné 
v horké kapalné oceli a následně precipitovaly v několika fázích krystalického oxidu 
křemičitého v amorfní matrici na MnO . SiO2, takže vznikly jen částečně nebo poměrně 
deformovatelné. Vměstky vzniklé v současné desoxidační praxi byly kulovité 
a nedeformovatelné, které v první řadě obsahovaly CaO, SiO2, Al2O3 v různém množství. Ty 
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patřily většinou anorthitu a ghelenitu na oxid hlinitý bohaté fáze příslušného fázového 
diagramu. Takové vměstky jsou nevhodné pro hluboké tažení vysocekvalitních tříd ocelí. 
Aktuální způsob desoxidace se ukázal jako nevyhovující pro řízení precipitace na oxid hlinitý 
bohaté netvařitelné vměstky [1]. 
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3 SOUHRN LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

Z teoretického rozboru technologie výroby vysokouhlíkové oceli vyplývají následující 

poznatky: 

1) optimální technologický tok výroby vysokouhlíkové oceli prochází postupně 
těmito stanovišti: (Hot Metal Desulphurization) dále jen DES, (Basic Oxygen 

Steel-makening) dále jen BOF, (Argon Stir) dále jen ARS, (Ladle Furnace) dále 

jen LF, (Continuous Casting) plynulé odlévání oceli, (Hot rolling-Stelmor) 

válcování za tepla, (Hot rolling-Stelmor) chlazení drátu, 

Procesy sekundární rafinace při výrobě oceli jsou zásadním způsobem ovlivňují 

kvalitu hotového výrobku jak metalografickou, tak i chemickou čistotou: 

2) rafinace tekuté oceli se syntetickou struskou v licí pánvi, je efektivní a relativně 
levný způsob snížení obsahu nekovových vměstků se současným snížením 
obsahu síry a kyslíku. Syntetická struska mající požadovanou hustotu 
a tekutost, která svým složením zajišťuje extrakci síry a kyslíku z roztavené 
oceli na základě Nerstnová rozdělovacího zákona. Tato metoda má také 
tu výhodu, že se vztahuje na všechny procesní technologie (Electric Arc 

Furnace) dále jen EAF a technologii BOF, 

3) aby syntetická struska měla výše zmíněné vlastnosti je nutné dosáhnout její 
bazicity v rozmezí 0,8–1,10. Taková struska má však pro svou značnou 

kyselost jen omezenou odsiřovací schopnost, 

4) ze zkušenosti ve světě vyplývá, že pro dosažení optimálního odsíření oceli 
a modifikace vměstku a jejich následná asimilace struskou je vhodné použít 
výhody jak zásadité, tak kyselé strusky najednou. Přibližně 70 % z doby 
zpracování v jednotce pánvové pece je kov udržován pod vysoce zásaditou 
bílou struskou bazicity ( =B 2,8–5,0). Po zbývající dobu je přidána redukční 
směs koksu (1,5–2,2 kg/t), a následně tavidlo obsahující SiO2 98 hm. % 
v dávce (0,7–2,3 kg/t) asi 10–18 minut před transportem roztaveného kovu 
na kontinuální licí stroj pro získání krycí strusky potřebné zásaditosti ( =B 1,5–

2,3), 

Z procesu vyplouvání nekovových vměstků z oceli k mezifázovém rozhraní ocel-

struska a jejich následnou asimilaci ve struskové tavenině vyplývají následující skutečnosti: 

5) přenos nekovových vměstků z oceli do struskové fáze v pánvi během 
sekundárního zpracování oceli je velmi důležitým faktorem pro výrobu čisté 
oceli. Výsledky ukazují, že mezifázové napětí, viskozita strusky mají největší 
vliv na předpokládaný přechod. Je referováno, že celková smáčivost 
nekovového vměstku truskou by měla být co možno největší, a že viskozita 
strusky co možná nejnižší pro docílení nejefektivnějších podmínek pro přenos 
vměstků k rozhraní ocel-struska jejich  následnou asimilaci ve struskové 

tavenině, 
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6) byl vyvinut matematický model přenosu nekovových vměstků. Podle výše 
uvedeného matematického modelu, existují tři různé typy chování vměstku, 
které můžou záviset na rozhraní mezifázových vlastností systému, velikosti 

a počáteční rychlosti vměstku, i) přechod, ii) setrvání a iii) kolísaní, 

7) Navíc oblast, ve které vměstek osciluje na rozhraní ocel-struska je přechod 
větší velikosti lepší ve srovnání s menší velikosti. To znamená, že větší 
vměstek má větší citlivost pro kmitání, a proto také s větší pravděpodobností 

následuje ocelový tok zpět do ocelové lázně, než menší vměstek, 

Pro plynule odlévání ocelí je velmi důležité dodržet určité zásady pro získání odlitků 

charakteristické kvality s vhodnou strukturou: 

8) z procesu plynulého odlévání oceli vyplývá, že pro získání optimální kvality 
je důležitá rychlost lití, která se odvíjí od velikosti přehřátí oceli nad teplotou 

likvidu, což má vliv na konečnou segregaci prvků a strukturu předlitku, 

Vliv a charakter nekovových vměstků na kvalitu vysokouhlíkových oceli je určujícím 

faktorem, který ovlivňuje kvalitu drátu: 

9) v ocelích uklidněných Si-Mn pro použití na drát je často nezbytné, aby 
se zabránilo precipitaci vměstků (oxidu hlinitého, spinelu, atd.). Tvářitelnost 
vměstku je přímo ovlivněna složením, zatímco trhliny u oceli jsou funkcí jeho 

složení a napětí, 

10) blíži-li se index tvařitelnosti 1, vměstky se natáhnou stejně jako ocel. V tomto 
případě vazná síla na rozhraní vměstek-ocel není nikdy přerušená a vměstky 
se prodlouží, aniž by způsobily nějaké nesouvislosti v ocelové matrici. Takové 
vměstky jsou neškodné na vlastnosti oceli. Rudnik navrhoval, aby index 

tvařitelnosti vměstků byl v rozmezí =v 0,5–1, proto aby vměstky zůstaly 

nepoškozené při válcování oceli, 

11) v praxi se používá pro eliminaci škodlivosti nekovových vměstků jejich 
modifikace, čili převod na méně škodlivou formu pomocí vstřelování prach 

nosného drátu SiCa nebo FeCa. 

Další a rozhodující možnosti řízení rafinace je pomocí dmýchání inertního plynu přes 

porézní dyšný element umístěný excentrický ve dně licí pánve: 

12) při větší homogenizací bude rafinační účinek strusky vetší, a tudíž kinetika 
probíhajících procesu se razantně zvýší což bude korelovat se značně větším 
množstvím emulgované strusky v kovu, nevýhodou ovšem je, že následkem 

vyššího průtoku argonu bude docházet k tvorbě větších nekovových vměstků, 

13) optimální je mírná homogenizace při nižších průtocích argonu, která umožňuje 
vyplování vměstků k mezifázovému rozhraní ocel-struska a jejich následnou 

asimilací. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM TECHNOLOGICKÉHO 
TOKU VÝROBY VYSOKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ 
A JEJICH VLIV NA MIKROČISTOTU 

Úkolem dané diplomové práce je zjistit vliv faktoru změny technologického toku 
při výrobě vysokouhlíkové oceli a jeho účinku na metalografickou čistotu kovu. Byl proveden 
rozbor z celkového počtu 823 taveb kvality pro výrobu kordů typu H09C070, H09C080, 
C80TCM a C64SC vyrobených v letech 2009, 2010, 2011 a 2012. 

V TŽ, a.s. je úsek ocelárny, tj. část hutního závodu se specializací na výrobu 
a odlévání oceli značně omezeným provozem, jak prostorově, tak i z hlediska technologických 
možností. Z toho samozřejmě mohou plynout určité nedostatky zvláště při nenadálých 
okolnostech, což neumožňuje vždy zaručit optimální výrobu oceli charakteristické 
metalografické čistoty. 

4.1 Technologický tok při výrobě kordové oceli v TŽ, a.s. 

V TŽ, a.s. je provoz oceláren vybaven dvěma LD kyslíkovými konvertory, dvěma 
SHIP zařízeními a dvěma pánvovými pecemi napájenými střídavým proudem. 

Technologie výrobního toku při produkci vysokouhlíkové oceli je vždy preferována 
pouze na jednom stanovišti každého ze zařízení. Tudíž současně s výrobou drátu na jednom 
ze stanovišť, je na druhém zařízení současně produkován jiný typ značky oceli. Dodržením 
daného postupu se zamezí možné kontaminaci uhlíkové kvality oceli z důvodu rozdílné 
technologie výroby odlišné jakosti. Charakteristický technologický tok při výrobě 
vysokouhlíkové oceli koreluje s obr. 28: 

 
Obr. 29:  Schéma výrobního toku kordové oceli v TŽ, a.s. [26]. 
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Tabulka 7:  Charakteristika celkového technologického toku výroby drátu [26]. 

ZAŘÍZENÍ KONTIJEMNÁ TRAŤ KONTIDRÁTOVA TRAŤ 

  1. Konvertor LD   8. Kroková pec 18. Kroková pec 30. Hotovní pořadí 

  2. Argonová hom. 

stanice 

  9. Ostřik okují 19. zařízení pro ostřik 

okují 

31. Průběžná 

defektoskopická 

kontrola 

  3. Pánvová pec 10. Čtyřstolicové pořadí 

SMS 

20. Horizontálně-

vertikální pořadí 

s výměnnými 

kazetami 

32.-35. Vodní chlazení 

  4. Sochorové kontilití 11. Izolovaný valník 21. Horizontálně-

vertikální pořadí 

s výměnnými 

kazetami 

36. Průběžné měření 

rozměru 

  5. Blokovna 1 12. Předválcovací pořadí 

7 stolic 

22. Izolovaný valník 37. Pokládací hlava 

  6. Vratná trať 13. Hotovní pořadí 23. Nůžky kyvadlové 38. Chladicí dopravník 

Stelmor 

  7. Čištění sochorů 14. Řízení vodní chlazení 24. Druhý ostřik okují 39. Hákový dopravník 

 15. Dvoustolicový blok 25. Předválecí pořadí 40. Lisovací a vázací 

zařízení 

 16. Řízené vodní 

chlazení 

26. Střední pořadí 41. Jiskření 

 17. Navíječky Garret 27. Dvoustolice CL 42. Kontrola kvality 

 18. Volné kompaktní 

ochlazování svitků na 

vzduchu 

28. Vodní chlazení 43. Žíhání 

 19. Pomalé ochlazování 

svitků (izolované 

tunely) 

29. Vodní chlazení 44. Moření 

Charakteristickým procesním jevem před sekvenční výrobou kordových ocelí 
je výroba vysokouhlíkové oceli s využitím tzv. proplachových taveb 5–6 posledních 
v sekvenci. Proplachové tavby slouží k výplachu pánví, jejichž počet v TŽ, a.s. je omezený, 
a tyto se používají při výrobě širokého sortimentu ocelí. Proplach se provádí použitím 
syntetické strusky na bázi tzv. wollastonitu. Úkolem výše uvedeného postupu je zamezit 
znečištění následně vyráběných kordových ocelí. Chemické složení takovéto strusky 
je optimalizováno pro získání poměru zásaditých složek ke kyselým, tj. bazicity v rozmezí 
0,8–1,1. Bazicita dané hodnoty zajistí dobře tekutou strusku vhodných vlastností 
pro koagulací nekovových vměstků. Pro představu je přidán obrázek krystalu wollastonitu 
na obr. 30 [27]: 
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Obr. 30:  Wollastonit - řetězec křemičitanu vápníku v oktaedrické koordinaci [27]. 

V dalších bodech bude přesně rozebrán proces technologie výroby kordových ocelí 
na jednotlivých stanovištích. 

4.1.1 Kyslíkový konvertorový proces 

Kyslíková konvertorová ocelárna byla uvedena do provozu v roce 1983. Je vybavena 
dvěma 180 t konvertory s roční kapacitou 2,4 mil. tun oceli. V letech 2004–2005 byly 
vyměněny původní konvertorové nádoby. K výrobě široké škály ušlechtilých a neušlechtilých 
ocelí používá kvalitní vysokopecní surové železo a šrot. Konvertory jsou vybaveny spodním 
dmýcháním argonu nebo dusíku, sublancí, systémem zásobníků kovových a nekovových 
přísad, plynočistírnou a jímáním konvertorového plynu. Dále je nainstalován řídící model 
Z BOP pro výpočet vsázky, polohování trysky, foukání kyslíku a zavádění přísad. Řízení 
celého konvertorového procesu včetně plynočistírny a jímání konvertorového plynu zajišťuje 
automatizovaný řídící systém. V tab. 8 jsou uvedeny parametry KK v TŽ, a.s. [28]. 

Tabulka 8:  Charakteristika LD konvertoru [28]. 

KONVERTOR 

 dva konvertory typu  LD 

 užitný objem konvertoru  165 m3 

 intenzita foukání kyslíku  550 Nm3/min. 

 spodní dmýchání  8 dmyšných elementů 

 médium  argon a dusík 

 hmotnost tavby  180 t 

Kyslíkový konvertorový proces výroby kordové oceli je založen na použití vsázkových 
surovin výhradně té nejvyšší kvality. Systém napočítává parametry tavby na základě 
vsázkových surovin, tj. obsah uhlíku, teplotu taveniny kolem 1660 °C, přičemž bazicita 
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strusky se pohybuje v rozmezí 3–3,5. Základní vsázkou konvertorového procesu při výrobě 
kordové oceli je surové železo 76 % a kvalitní ocelový šrot 24 %. K ocelovému šrotu se navíc 
přidává 1,5–2 t uhlíku. Dalšími vsázkovými surovinami jsou 2,5–3 t aglomerátu, vápno 10 t, 
kazivec 0,300 t a další suroviny. 

Následuje hlavní foukání kyslíku o čistotě 99,8 % po dobu 16 minut, pak případný 
dofuk taveniny. Během hlavního foukání se postupně oxidují jednotlivé prvky dle afinity 
ke kyslíku. Po ukončení procesu se získá tavenina kovu potřebné teploty a určitého 
chemického složení, které je nutno upravit. Provede se bezstruskový odpich taveniny kovu 
do pánve se současným legováním uhlíku, FeMnAff a FeSiHP (vysoce čisté legury) 
v množství pro získání potřebného obsahu jednotlivých složek dle požadavku kvality oceli. 
Současně s dolegováním se do taveniny kovu přidávají suroviny jako je CaO 80 kg 
a wollastonit 1,5 t pro získání strusky potřebné bazicity 0,8–1,1. Současně s ukončením 
odpichu je ukončeno i legování a pánev je přesunuta na stanoviště SHIP. 

4.1.2 Homogenizační stanice SHIP 

Úkolem stanice SHIP je provést současně spodem přes porézní dmyšný element 
a horem přes keramickou trysku homogenizaci taveniny inertním plynným argonem. 
Homogenizace horem se provede po dobu 6 minut a následně se změří teplota taveniny oceli 
a odebere se vzorek kovu a strusky. Proces se ukončí a pánev s taveninou kovu pokračuje 
na další stanoviště sekundární metalurgie. 

4.1.3 Proces zpracování oceli na stanici LF 

Proces LF je konečná fáze, která významným způsobem ovlivní kvalitu ocelové 
taveniny. Úkolem tohoto stanoviště je teplotně a chemicky doladit taveninu na předepsané 
parametry před odesláním k odlévání na sochorovém osmiproudém radiálním kontilití.  

Celková doba zpracování na jednotce pánvové pece se pohybuje v rozmezí 35–40 
minut. Během této doby se ocelová tavenina přehřeje o 20–30 °C nad teplotu DTP, která 
je stanovena pro přesun na zařízení plynulého odlévání. Ohřev se provádí pomocí elektrického 
oblouku napájeného střídavým proudem. Používá se režim ohřevu, jehož důsledkem je příhřev 
taveniny kovu 4 °C za minutu. Po dosažení vhodné teploty je provedeno legování ocelové 
taveniny na předepsané složení na základě znalosti chemické analýzy odebrané na stanovišti 
SHIP. Po celou dobu zpracování se udržuje mírná homogenizace kovu nízkým průtokem 
argonu přes porézní dmyšný element. Výjimkou je jen proces legování, při němž 
je homogenizace taveniny intenzivnější, podpořena vyšším průtokem argonu pro úspěšnější 
rozpuštění feroslitin. Přičemž k legování se používají opět vysoce čisté a kvalitní suroviny 
pro zamezení možné kontaminace taveniny hliníkem. Následně je provedeno informativní 
měření teploty taveniny pomocí sublance a odebrán vzorek oceli pro stanovení chemické 
analýzy. 

Po obdržení chemické analýzy je tavenina kovu dolegována na předepsaný obsah 
jednotlivých složek kovu. Na závěr se provede doladění teploty na požadovanou dle DTP 
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a kvality oceli a odebere se konečný vzorek strusky a oceli. Těsně před výjezdem na ZPO 
se následně na povrch strusky, která je tvořena wollastonitem provede izolace 500 kg 
ochrannou syntetickou hmotou pro zamezení úniku tepla a proti působení okolní atmosféry. 
Tavenina je po ukončení veškerých operací odeslána k lití. 

4.1.4 Lití oceli ZPO2 

V TŽ, a.s. se vyráběná vysokouhlíková ocel odlévá na kotilití č.2. Jedná 
se o sochorové radiální osmiproudé kontilití, kde se výhradně odlévá čtvercový průměr 
150 mm. Konvexní krystalizátory umožňují vysokou výrobu. Na každém licím proudu jsou 
umístěny dva elektromagnetické míchače oceli, jeden v krystalizátoru, druhý 
pod krystalizátorem, které zajišťují zlepšenou vnitřní kvalitu výrobku. V tab. 9 jsou 
kompletně uvedeny parametry sochorového radiálního kontilití č.2 v TŽ, a.s. [28]: 

Tabulka 9:  Charakteristika sochorového radiálního osmiproudého kontilití č.2 v TŽ, a.s. 
[28]. 

KOTILITÍ Č.2 

počet proudů 8 

typ zařízení radiální 

odlévané formy kvadrát 150 mm 

poloměr zakřivení 9 mm 

počet mezipánví 2  

hmotnost tavby 180 t 

kapacita 1300 kt/rok 

délky kontislitků 6-12 m 

Vysokouhlíková ocel typu kord se na ZPO2 odlévá při teplotě přehřátí, tedy 
nad teplotou likvidu v předepsaném rozmezí 20–30 °C a při tomto přehřátí se rychlost lití 
pohybuje kolem 2,4 m.min-1. 

4.2 Úvod do problematiky změny technologického toku zaměřený 
na mikročistotu oceli 

Jak již bylo referováno výše zkoumaný vzorek analyzovaných taveb, u nichž byl 
proveden podrobný rozbor, odpovídá celkovému počtu 823 taveb. Úkolem zkoumání bylo 
odhalit možnou souvislost se změnou technologického toku a jeho vlivu na mikročistotu 
kordové oceli. Potřebná data byla získána z elektronického systému VIS v TŽ, a.s.  

Filozofií výroby sekvence taveb kordové oceli pro výrobu drátů ∅ 5,5 mm v TŽ, a.s. 

je uvedena na obr. 31 [5]. Tj. např. výrobou na konvertoru KK1 (kyslíkový konvertor jedna), 

čímž je zabezpečeno, že ocel je dále zpracována na zařízení SHIP1 (stanice homogenizace 

inertním plynem jedna), respektive i LF1 (Ladle Furnace 1). Pokud je sekvence realizována 
na KK2, postupuje pak ocel směrem SHIP2, LF2 a ZPO2. 



48 

 

Bc. Bilko, M.: Vliv změny technologického toku zpracování vysokouhlíkových ocelí na její mikročistotu. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

 
Obr. 31:  Příklad standardní aplikace technologického toku při výrobě kordové oceli [5]. 

V případě, že z různých příčin dojde k tomu, že se poruší tento sled a výroba na KK1 
se přesune na KK2, následuje logicky i zpracování na SHIP2. Předchozí tavba, která byla 
na SHIP2 zpracovávána mohla být s přísadou hliníku, což může způsobit vznik případných 
nalepenin na homogenizační trysce s vysokým obsahem Al2O3, které se mohou právě při 
tavbě kordové jakosti uvolňovat do oceli, a tak zhoršovat její mikročistotu. 

Druhý negativní aspekt může být rovněž v tom, že ocel po výrobě např. KK1 

nesměřuje na LF1 ale na LF2, kde rovněž mohla být vyráběná značka oceli s přísadou hliníku. 
V tomto případě mohou v dávkovačích zůstat zbytky přísad s Al, které se následně dostanou 
do kordové jakosti oceli. Obě anomálie mohou platit samozřejmě i v „opačném“ případě. 

4.2.1 Oblast zkoumaných dat a ukazatelé mikročistoty oceli 

Daná studie byla provedená jak již bylo uvedeno výše ze zkoumaného vzorku 823 
taveb vyrobených v letech 2009–2012. Rozsah požadovaného chemického složení 
jednotlivých typů značek ocelových kordů je uvedeno v přehledné tabulce tab. 10: 

Tabulka 10:  Chemické složení jednotlivých prvků v oceli dle DTP. 

PŘEDEPSANÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ ZNAČKA 
C Mn Si P S Cu Cr Ni Al 

H09C070 0,72-0,74 0,50-0,55 0,15-0,30 0,012 0,015 0,08 0,08 0,08 0,004 

H09C080 0,82-0,84 0,50-0,55 0,15-0,30 0,012 0,015 0,03 0,04 0,03 0,004 

C80TCM 0,81-0,84 0,45-0,55 0,15-0,30 0,012 0,015 0,03 0,03 0,03 0,004 

C64SC 0,63-0,65 0,50-0,55 0,15-0,30 0,012 0,015 0,04 0,04 0,04 0,005 

PŘEDEPSANÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ 
ZNAČKA 

Mo V Ti As Sn B N Ni Pb 

H09C070 0,02 - - 0,03 0,01 - 0,007 - 0,003 

H09C080 0,01 - - 0,03 0,01 - 0,006 - 0,003 

C80TCM 0,001 0,001 0,001 0,006 0,007 0,0008 0,006 0,001 0,003 

C64SC 0,01 - - - 0,01 - 0,007 - 0,002 

Požadavky zákazníka na rozložení vměstků v ternárním diagramu (viz. např. obr. 34) 
jsou pro kvalitu SC (Steel Cord) následující v poli A vměstky o průměrné velikosti max. 
30 µm, v poli B 20 % vměstků o průměrné velikosti max. 30 µm, v poli C max. 4 % vměstků 
o průměrné velikosti vměstků max. 10 µm. Hranice mezi poli B a C je na 50 hm. % Al2O3 
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ve vměstku. Požadavek pro kvalitu HW (Hose Wire): dle zákazníka v poli A a B vměstky 
o velikosti max. 30 µm, v poli C max. 8 % o průměrné velikosti vměstků max. 30 µm. 
Hranice mezi poli B a C je na 70 hm. % Al2O3 ve vměstku. V praxi jsou uvolňovány na SC 
a HW pouze ty typy drátů, u kterých je minimálně 70 % vměstků v poli A a jejich velikost 
nepřekračuje 10 µm. Pokud je pod 90 % vměstků v poli A, tavba se přeřazuje na běžnou 
drátovou značku. 

Pro řešení dané studie bylo tedy zvoleno všeobecně používané pravidlo v technické 
vnitropodnikové praxi. Kritériem pro označení tavby jako nevyhovující z hlediska 
mikročistoty je u kordové oceli přítomnost nekovových vměstků v ternárním diagramu 
rozdělených do tří oblastí A 90 %, B do 10 % a v oblasti C 0 %. Nejvíce škodlivé nekovové 
vměstky jsou ty, které se vyskytují v oblasti C, méně škodlivé jsou v oblasti B a nejméně 
škodlivé v oblasti A. 

Dle výše uvedených kritérii lze rozlišit tyto ukazatele mikročistoty kordové oceli: 

 hustota vměstků v ternárním diagramu v oblasti A je přirozená a žádoucí. Jedná 
se o nekovové vměstky „neškodného“ charakteru. V ideálním případě by bylo 
příznivé, kdyby se veškeré nekovové vměstky vyskytovaly výhradně v této 
oblasti. Nicméně pro technickou praxi je potřeba analyzovat vměstky 
z hlediska chemického složení v oblastech B a C ternárního diagramu, kde 
se nacházejí nebezpečné nekovové vměstky, 

 co se týká obsahu některých prvků ve vměstcích [%], zejména obsah Al 
v detekovaných vměstcích platí, že čím je jeho obsah vyšší, tím jsou vměstky 
více nebezpečné. Je však zapotřebí zjistit, co je možnou příčinou zvýšeného 
výskytu Al ve vměstcích. Totéž lze říci o obsahu Ca a Mg v nekovových 
vměstcích, jejichž přítomnost vede ke vzniku velkých, či netvárných 
komplexních vměstků. Nelze ani opomenout počet vměstků větších velikostí 

od 5–10 µm, které jsou škodlivé pro zpracování oceli tažením na drát ∅ 0,3–

0,12 mm a následné zkrucování. Tyto nekovové vměstky jsou velmi 
nebezpečné. 

Před další analýzou vlivu parametrů procesu na ukazatele mikročistoty kordových 
ocelí byly uvedené ukazatele mikročistoty nejprve statisticky prozkoumány pomocí 
grafických prostředků. Obr. 31–32 uvádějí grafické porovnání všech tří hustot vměstků 
najednou, a to pomocí krabicového grafu, tj. obsahu Al, Ca i Mg ve vměstcích, včetně počtu 
větších vměstků od 5–10 µm dle jakostní třídy oceli obr. 32: 
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Obr. 32:  Krabicový diagram znázorňující 
hustotu nekovových vměstků 
v jednotlivých oblastech 
ternárního diagramu 
(CaO+MgO+MnO)-Al2O3-SiO2. 

 

  Obr. 33: Krabicový graf množství vměstků 
5–10 µm dle značky oceli. 

Pro názornost je zde uveden příklad dvou nevyhovujících taveb s graficky 
znázorněnými nekovovými vměstky v jednotlivých oblastech ternárního diagramu viz obr. 34 
a obr. 35: 

 
Obr. 34:  Charakteristická hustota nekovových vměstků zakreslených v ternárním diagramu 

ze vzorku nevyhovující tavby 15771. 
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Obr. 35:  Charakteristická hustota nekovových vměstků zakreslená v ternárním diagramu 

ze vzorku tavby 37856. 

V krabicových grafech je přehledně znázorněn obsah jednotlivých prvků Al, Ca a Mg 
v nekovovém vměstku - viz obr. 36–38 a dále v histogramu je zachyceno množství velkých 
nekovových vměstků - viz obr. 39: 
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Obr. 36:  Krabicový graf obsahu Al 
v nekovových vměstcích 

  Obr. 37:  Krabicový graf obsahu Ca 
v nekovových vměstcích 
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Obr. 38:  Krabicový graf obsahu Mg 
v nekovových vměstcích 

  Obr. 39:  Histogram počtu velkých vměstků. 

Na základě průzkumu grafických hodnot vybraných ukazatelů mikročistoty oceli lze 
konstatovat tyto skutečnosti: 

v oblastech B a C hustoty nekovových vměstků včetně počtu velkých vměstků mají 
extrémní, asymetrické, směřované k vyšším hodnotám, zešikmené a přibližně exponenciální 
rozdělení. Obsahy Al, Ca i Mg v nekovových vměstcích mají asymetrické hodnoty směřující 
k vyšším hodnotám rozdělení. 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že hustota vměstků v oblasti A charakterizuje 
jejich neškodnost a bezprostřední výskyt. Naproti tomu rozdělení zbývajících ukazatelů 
mikročistoty potvrzuje jejich škodlivost. Výskyt odkloňujících se hodnot z nějakých 
technologických důvodů poukazuje na nestandardní tavbu. 

4.2.2 Identifikace a separace faktorů 

Prvním a základním krokem pro odhalení možného vlivu předchozí značky oceli 
na následně vyráběnou kordovou kvalitu bylo provedení separace taveb, u kterých došlo 
ke změně agregátu v průběhu sekvence. Předně s podmínkou změny dominantního výrobního 
agregátu typu KK a s ním i logicky ke změně SHIP. Následně byl proveden rozbor předchozí 
vyráběné značky oceli na daném zařízení pomocí analýzy údajů ze systému VIS. Každá z takto 
odhalených taveb musela být v databázi  systému VIS manuálně vyhledána pro posouzení 
možného vlivu na kordovou kvalitu oceli. Byla provedena kontrola chemického složení dané 
značky oceli. S přihlédnutím k technologii výroby této konkrétní tavby, zejména k tomu, zda 
obsahovala dodatečný hliník nebo ne. Byl-li v dané jakosti oceli obsažen hliník, logicky 
z toho vyplývá, že vliv této tavby na následně vyráběnou kordovou ocel je nezanedbatelný 
a může mít souvislost s jejím znečištěním Al2O3. Tento poznatek bylo nutno vyhodnotit 
v dalším kroku. Vliv znečištění může mít v případě změny výrobního agregátu souvislost 
s těmito skutečnostmi, vezmeme-li v úvahu použití hliníku při předešlé vyráběné značce oceli: 
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 při použití homogenizační trysky pro dmýchání inertního plynu argonu ponořené 
do taveniny kovu dochází k turbulentnímu proudění tekuté lázně. Hliník, který 
se nachází jako složka ocelové taveniny, může ulpívat v podobě Al2O3 v horní části 
trysky tam, kde se její určitá část nachází v úrovni nad hladinou mezifázového rozhraní 
a kde emulgovaná směs oceli a strusky nejvíce víří a na ní pevně ulpívá, 

 nicméně podobný vliv je třeba uvažovat i o ocelovém víku vyzděným žáruvzdorným 
betonem, které je součástí zařízení SHIP a na kterém podobně jako na homogenizační 
trysce může ulpívat Al2O3 při rozstřiku směsi kovu a strusky jejichž je složkou, 

 stejný případ je nutno uplatnit i z hlediska ulpívání složek jako zdroje možného obsahu 
Al2O3, které by mohly ulpívat na pánvovém víku zařízení LF. Důvodem rozstřiku 
taveniny při ohřevu je v prvé řadě homogenizace pomocí keramické porézní tvárnice 
a dále vlivem střídavé elektrické energie procházející elektrodami, jejíž důsledkem 
je vychylovaní oblouků pod úhlem 35–45°. Tavenina je takto rozstřikována v pecním 
prostoru a ulpívá na vnitřní straně víka. 

V případě, že předchozí kvalita oceli produkovaná na daném výrobním agregátu hliník 
neobsahovala, nemohla být tedy možným zdrojem znečištění Al2O3 a byla automaticky 
z úvahy vyloučená. 

Dalším krokem, který bylo nutno provést byl ten, že tavba odseparovaná s podmínkou 
výrobní technologie s použitím hliníku byla dále posouzena z hlediska možné spojitosti 
s vlivem na mikročistotu následně vyráběné kordové značky oceli. Z daného šetření 
vyplynulo, že ne vždy se jednalo o pravidlo.  

Pro tyto účely byly stanoveny a vyhodnoceny nové kategoriální proměnné: 

• PŘÍZNAK A - došlo ke změně KK s podmínkou předchozí vyráběné tavby nekordové 
jakosti oceli; 0 ne, 1 ano. 

• PŘÍZNAK B - došlo ke změně LF s podmínkou předchozí zpracovávané tavby na tomto 
zařízení jiné než kordové jakosti; 0 ne, 1 ano. 

• PŘÍZNAK C - jednalo se o další nepříznivou kombinaci, tj. došlo ke změně výrobního 
agregátu, a to buď KK nebo LF současně s podmínkou předchozí vyráběné tavby 
hliníkovou technologií; 0 ne, 1 ano. 

Kompletní seznam taveb u kterých byl zjištěn PŘÍZNAK A, B nebo C je uveden 
v přehledných tab. 11–14 umístěných v příloze. 

Zjištěné informace jsou převedeny do grafického znázornění PŘÍZNAK A, B a C 
vzhledem k hustotě nekovových vměstků v zónách B a C - viz obr. 40–45: 
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Obr. 40:  Krab. graf příznak A-MS_hustota 
nekovových vměstků v oblasti B. 

  Obr. 41:  Krab. graf příznak A-MS_hustota 
nekovových vměstků v oblasti C. 

  

Obr. 42:  Krab. graf příznak B-MS_hustota 
nekovových vměstků v oblasti B. 

  Obr. 43:  Krab. graf příznak B-MS_hustota 
nekovových vměstků v oblasti C. 

  

Obr. 44:  Krab. graf příznak C-MS_hustota 
nekovových vměstků v oblasti C. 

  Obr. 45:  Krab. graf příznak C-MS_hustota 
nekovových vměstků v oblasti C. 
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Z uvedených výsledků a grafického znázornění vyplývá, že i přes malý počet taveb 
s příznakem A, B či C se v některých případech prokázal jejich výraznější vliv na výskyt 
vměstků v jednotlivých oblastech ternárního diagramu. Je proto možno brát v úvahu určitou 
souvislost změny technologického toku výroby kordové oceli na výslednou mikročistotu 
kordové oceli. Zároveň je nutno dále konstatovat, že k nárůstu nečistot docházelo i u taveb 
beze změny technologického toku. Tento problém se znečištěním kordové oceli má patrně 
souvislost s jinými faktory, které se nepodařilo touto studií vyřešit. Tímto se naskýtá otázka, 
co vlastně způsobuje v takové míře nekovové vměstky v kordových ocelích, a otevírá prostor 
pro rozsáhlejší a důkladnější studium prozatím neobjasněných příčin. 

4.2.3 Obsahy Al, Mg a Ca v detekovaných nekovových vměstcích 

Při hodnocení byla rovněž věnována pozornost vlivu technologických faktorů 
na obsahy Al, Mg a Ca v detekovaných nekovových vměstcích.  

Ze šetření vyplynulo, že změna technologického toku ve vztahu k agregátu typu KK 
(zejména co se týká taveb vyrobených v KK1 byly odhaleny nekovové vměstky s vyšším 
podílem prvků Al, Ca a Mg). Naproti tomu změna technologického toku ve vztahu k agregátu 
typu pánvové pece LF vede všeobecně ke zvýšení obsahu těchto prvků v nekovových 
vměstcích. Pro posouzení jsou zjištěné skutečnosti převedeny do grafického zobrazení, které 
vyjadřuje závislost působení jednotlivých vlivů na znečištění ocelí, k nimž docházelo při její 

výrobě. Přehledně zachyceno na obr. 46–49: 

1 2

Box-and-Whisker Plot

0

4

8

12

16

20

24

M
S

_
A

l

KK_cislo  

1 2

Box-and-Whisker Plot

0

2

4

6

8

M
S

_
M

g

KK_cislo  

Obr. 46:  Krabicový graf MS_Al ve vztahu 

ke změně KK. 
  Obr. 47:  Krabicový graf MS_Mg ve vztahu 

ke změně KK. 
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Obr. 48:  Krabicový graf MS_Al ve vztahu 

ke změně pánvové pece. 
  Obr. 49:  Krabicový graf MS_Ca ve vztahu 

ke změně pánvové pece. 

Ze zkoumaných dat vyplynuly tyto další skutečnosti. Nárůst všech tří prvků 
v nekovových vměstcích se projevil v souvislosti s vlivem a použitím nauhličovadla REC4 

(smolný koks) do pánve pod KK. S růstem legury REC4 stoupal obsah uvedených tří prvků 

v detekovaných vměstcích. Projevil se také vliv stoupající legované dávky FeSi_HP pod KK 
do pánve, který koreloval s růstem obsahu Al a Ca v detekovaných vměstcích. 

Dále se u všech tří prvků projevil vliv složení strusky na LF, a to nejvíce u obsahu 
MnO a MgO, tzn. že s růstem obsahu MnO / MgO ve strusce LF klesá / stoupá obsah 
uvedených tří prvků v detekovaných vměstcích. Znamená to, že je třeba zvýšit obsah MnO 
a současně snížit obsah MgO v této strusce. 

Při zkoumání chemického složení nekovových vměstků se u všech tří prvků ukázal 
jako výrazně ovlivňující obsah dalšího prvku, a to Si. S rostoucím obsahem křemíku koreluje 
klesající obsah Al, Ca i Mg v těchto nekovových vměstcích. Z toho je patrné, že tyto čtyři 
prvky Al, Ca, Mg a Si mají mezi sebou evidentně fyzikálně-chemicky vzájemnou spojitost. 
Podobně se projevuje i Na, Mn, Ti, Cl, S a O. Znamená to, že všechny tyto uvedené prvky 
jsou více či méně fyzikálně-chemicky mezi sebou svázané. 

U některých vybraných veličin statisticky významnějších, nebo technologicky, či 
fyzikálně-chemicky je pozoruhodný jejich vliv na hm. % obsahu Al, Ca, Mg v detekovaných 
vměstcích názorně zachycených graficky na obr. 50–53: 
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Plot of Fitted Model
MS_Al = exp(4.14244 - 0.0588056*MS_Si)
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Obr. 50:  Regresní graf MS_Ca-KK_REC4.   Obr. 51:  Regresní graf MS_Al-MS_Si. 

Plot of Fitted Model
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Plot of Fitted Model
MS_Mg = -0.244021 + 0.37938*MS_Al
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Obr. 52:  Regresní graf MS_Ca-MS_Mg.   Obr. 53:  Regresní graf MS_Mg-MS_Al. 

Z výše provedeného grafického hodnocení lze identifikovat veličiny, které mají větší či 
menší vliv na kolísavý obsah Al, Mg a Ca v nekovových vměstcích. Toto nepříznivé množství 
nežádoucích prvků může mít souvislost se změnou standardního technologického toku 
při výrobě kordové jakosti oceli (KK1 SHIP1 LF1). Další souvislost, která připadá 
v úvahu, se vztahuje k nízkému počtu proplachových taveb. V případě nefunkčnosti 
keramického porézního dmyšného elementu záměna za pánev sice s funkční dmyšnou 
soustavou, ale bez předešlého proplachu pánve. A v neposlední řadě i vyšší bazicita strusky.  



58 

 

Bc. Bilko, M.: Vliv změny technologického toku zpracování vysokouhlíkových ocelí na její mikročistotu. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat vliv změny technologického toku 
na mikročistotu kordových ocelí v podmínkách TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. Svým 
účelem je práce přínosná, i když nevyřešila problém se znečištěním vysokouhlíkových ocelí 
zcela, ale během jejího řešení otevřela nové možnosti pro rozsáhlejší studium souvislostí 
s dalšími vlivy. 

Ze zjištěných údajů a rozborem konkrétních skutečností vyplynuly následující závěry. 
Co se týká vlivu účinku změny technologického toku na výrobu kordové jakosti oceli, 
a to zejména v souvislosti s její mikročistotou, byla potvrzena jejich určitá souvislost. Rovněž 
tak zvyšování obsahu Al, Ca a Mg ve vměstcích lze, z hlediska ocelí určených pro výrobu 
kordových drátů, považovat za velmi nepříznivé. Možnými vlivy na tuto skutečnost by mohl 
být vliv vyzdívky KK, tj. její stav. Dále vliv změny LF v průběhu sekvence taveb, tj. změna 
standardního technologického toku. 

Jedna z možností zkoumaných vlivů změny technologického toku měla souvislost 
se změnou výrobního reaktoru KK a spolu s ní i logicky změna stanoviště SHIP za současné 
podmínky, že předešlá vyráběná tavba na tomto zařízení obsahovala hliník. Ze zjištění 
vyplývá, že nárůst nekovových vměstků v zónách B a C nebyl jednoznačný. Možným 
vysvětlením nejednoznačnosti účinku vlivu změny technologického toku by mohlo být 
odůvodnění blíže rozvedené v prvním bodu týkající se stanoviště SHIP, a to konkrétně 
v souvislosti s homogenizační tryskou. 

Dalšími faktory, které určují škodlivost vměstků v kordových ocelích je jejich velikost. 
Je známo, že vysoce pevné kordové oceli by neměly obsahovat vměstky větší než 8 µm. 
Škodlivé jsou zejména netvárné korundové vměstky, ale i netvárné vápenatohlinitanové 
nekovové vměstky, které při tažení a následném zkrucování drátů mohou způsobovat lomy, 
stejně tak jako později lomy při dynamickém namáhání pneumatiky. A právě tyto vměstky 
se při zkoumání hojně vyskytovaly v nevyhovujících tavbách. Celkově lze konstatovat, 
že hustota nekovových vměstků se výrazně snižuje s počtem proplchových taveb.  

Během šetření dané problematiky změny výrobního technologického toku a jeho 
účinku na čistotu kordové oceli se vyskytly další možné důvody, které by mohly sloužit jako 
námět pro rozsáhlejší studii. Pro přehlednost jsou tyto poznatky shrnuty do několika bodů 
s konkrétní charakteristikou: 

1) stanoviště SHIP a souvislost s nalepeninami jako možným zdrojem 
potencionálních nečistot v podobě Al2O3. Původ vzniku nalepenin je spojen 
s procesem turbulentního chování taveniny, kdy dochází k rozstřiku tavené 
směsi, což je zapříčiněno dmýcháním plynného argonu. Plyn je do taveniny 
vháněn přes střední dutou část ocelové homogenizační trysky, jejíž povrch 
pokrývá vrstva žáruvzdorné betonové hmoty. Vlivem intenzivní homogenizace 
se kapky směsi kovu a strusky na ní zachycují v místě nacházejícím se několik 
centimetrů nad úrovni roztavené lázně. Působením okolní atmosféry dochází 
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k jejich oxidaci, ochlazování a pevnému ulpívání na povrchu trysky. Výška 
taveniny tekutého kovu v pánvi není vždy konstantní, na rozdíl od pracovní 
polohy homogenizační trysky na stanici SHIP, která je konstantní v každém 
případě. V konečném výsledku se výška kapalného kovu a strusky odvíjí 
od stáří pánve, což souvisí s erozí vyzdívky v pánvi a následným zvětšením 
užitného objemu pánve. Proto se nalepenina z trysky nemusí uvolnit 
v následující tavbě, ale až té, v níž bude výška lázně kopírovat lem usazenin 
na trysce v pracovní poloze, 

2) stanoviště LF v souvislosti s možným uvolněním nalepeniny nacházející 
se v klenbě víka. Tato nalepenina vzniká ulpíváním strusky na stěnách vodou 
chlazeného víka, jejíž největší koncentrace je právě v klenbě. K jejímu vzniku 
dochází vlivem vychylování elektrického oblouku a rozstřiku strusky v peci 
během ohřevu taveniny. Tyto místní nalepeniny jsou možným zdrojem Al2O3, 
které se následně při změně a přechodu na zpracování kordové značky oceli 
mohou ze stěn víka uvolnit a kontaminovat jí, 

3) další možností případné kontaminace kordové oceli se nabízí v souvislosti 
s legovacími vibračními zásobníky a s nimi spojená zbytková množství hliníku 
v celé dopravní cestě systému. Dokonale čistou dopravní cestu pro legování 
nelze zajistit zvláště v případě, kdy na tomto stanovišti byla předcházející 
vyráběná tavba korekčně ošetřena právě hliníkem, 

4) další nezanedbatelnou skutečností, která se nabízí jako možný zdroj znečištění 
je společná dopravní cesta pro korekční legování ocelové taveniny. 
I přes možnost větvení se dopravní cesty však rozhodující článek zůstává, 
a proto možnost kontaminace nelze zcela vyloučit, 

5) také nelze zcela vyloučit dobu setrvání oceli v pánvi, kdy jak se zdá větší eroze 
vyzdívky pánve by mohla mít určitou souvislost se znečištěním kordových 
ocelí, 

6) další důležité souvislosti se znečištěním oceli je třeba snažit se nalézt 
a detekovat ve vztahu k odlévání oceli na ZPO. Možnou souvislost lze 
spatřovat v použitých žáruvzdorných hmotách v mezipánvi. V úvahu je také 
třeba vzít ošetření hladiny izolační struskou, ať už v mezipánvi nebo 
v krystalizátoru.  

Závěrem je třeba konstatovat, že je velice zásadní zabývat se zkvalitňováním výroby 
jakostních značek ocelí v podmínkách TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. Vyřešením 
metalografické čistoty kordových ocelí by se zamezilo ztrátám ve výrobě a zvýšila 
by se konkurenceschopnost na trhu. 
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Tabulka 11:  V tabulce jsou uvedeny tavby, které byly dle přijatého kritéria s příznakem A, B 

nebo C. 

TAVBA ZNAČKA POŘ.SEK. 
PŘÍZNAK 

A 
PŘÍZNAK 

B 
PŘÍZNAK 

C 

62763 H09C070 3 1 0 0 

62767 H09C070 6 1 0 1 

11197 H09C080 6 1 0 0 

12629 H09C070 5 1 0 0 

12643 H09C070 6 1 0 0 

12648 H09C070 9 1 0 0 

12661 H09C080 5 1 0 0 

13445 H09C080 5 1 0 0 

13452 H09C080 9 1 0 0 

13698 H09C070 4 1 0 1 

14430 H09C070 7 1 0 1 

14434 H09C070 10 1 0 1 

14439 H09C080 3 1 0 1 

14442 H09C080 5 1 0 1 

14445 H09C080 7 1 0 1 

15043 H09C070 4 1 0 0 

15063 H09C080 7 1 0 0 

15748 H09C080 6 1 0 1 

15751 H09C080 8 1 0 1 

15767 H09C070 6 1 0 1 

15771 H09C070 8 0 1 1 

15774 H09C070 10 1 1 1 

15924 H09C070 8 1 0 1 

15942 H09C080 7 1 0 1 

15947 H09C080 10 1 0 1 

16830 H09C080 3 1 0 1 

16845 H09C070 5 1 0 1 

16848 H09C070 7 1 0 1 

17394 H09C070 4 1 0 0 

17407 H09C070 5 1 0 0 

17420 H09C070 6 1 0 0 

17424 H09C080 8 1 0 0 

17427 H09C080 10 1 0 0 

17745 H09C070 6 1 0 1 

17750 H09C070 9 1 0 1 

17759 H09C080 4 1 0 1 

17764 H09C080 7 1 0 1 
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Tabulka 12:  V tabulce jsou uvedeny tavby, které byly dle přijatého kritéria s příznakem A, B 

nebo C. 

TAVBA ZNAČKA POŘ.SEK. 
PŘÍZNAK 

A 
PŘÍZNAK 

B 
PŘÍZNAK 

C 

18095 H09C070 10 1 0 0 

18678 H09C080 8 0 1 1 

20205 H09C070 8 1 0 0 

20217 H09C080 4 1 0 0 

20226 H09C080 9 1 1 0 

21017 H09C080 3 0 1 0 

21018 H09C080 4 0 1 0 

21041 H09C070 7 1 0 0 

21488 H09C080 8 0 1 1 

21499 H09C070 5 1 1 1 

22284 H09C070 6 1 0 1 

22286 H09C070 7 0 1 1 

22306 H09C080 7 1 0 1 

22602 H09C070 5 1 0 0 

22611 H09C070 10 1 0 0 

22623 H09C080 5 1 0 0 

22630 H09C080 9 1 0 0 

23361 H09C070 4 1 0 1 

23363 H09C070 5 1 1 1 

23363 H09C070 6 1 1 0 

23365 H09C070 7 1 0 0 

23380 H09C070 5 1 0 1 

23387 H09C070 9 1 0 1 

23774 H09C070 3 1 0 0 

23779 H09C070 6 1 0 0 

23786 H09C070 10 1 0 1 

23797 H09C080 6 1 0 1 

23800 H09C080 8 1 0 1 

23804 H09C070 4 1 0 1 

17407 H09C080 10 1 0 0 

24329 H09C070 6 1 0 1 

24357 S64SC 10 1 0 0 

24771 H09C080 8 1 0 0 

24772 H09C080 9 1 1 0 

25159 H09C080 4 0 1 0 

25160 H09C080 5 0 1 0 
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Tabulka 13:  V tabulce jsou uvedeny tavby, které byly dle přijatého kritéria s příznakem A, B 

nebo C. 

TAVBA ZNAČKA POŘ.SEK. 
PŘÍZNAK 

A 
PŘÍZNAK 

B 
PŘÍZNAK 

C 

25162 H09C080 7 0 1 0 

25163 H09C080 8 0 1 0 

25630 H09C070 5 1 0 1 

25647 H09C080 5 1 0 0 

25650 H09C080 7 1 0 1 

25655 H09C080 10 1 0 1 

25995 H09C070 3 1 0 1 

25996 H09C070 4 1 0 1 

26001 H09C070 7 1 0 1 

26013 H09C070 3 1 0 1 

26022 H09C070 8 1 0 1 

26289 H09C080 6 1 0 0 

26294 H09C080 9 1 0 0 

26304 H09C070 4 1 0 0 

26312 H09C070 9 1 0 0 

26921 H09C080 3 0 1 0 

26922 H09C080 4 1 1 0 

26930 H09C080 9 1 0 0 

26944 H09C070 6 1 0 0 

26951 H09C070 10 1 1 1 

27324 H09C070 3 0 1 0 

27325 H09C070 4 0 1 0 

27351 H09C070 9 1 0 0 

27701 H09C080 5 1 0 0 

27710 H09C080 5 1 0 0 

27711 H09C080 6 0 1 0 

27996 H09C080 4 1 0 1 

27997 H09C080 5 1 0 0 

28003 H09C080 9 0 1 0 

28004 H09C080 10 0 1 0 

28422 H09C080 6 1 0 1 

28429 H09C080 10 1 0 1 

28436 H09C080 4 1 0 1 

28443 H09C070 8 1 0 1 

29056 H09C080 4 1 1 0 

29057 H09C080 5 1 0 0 

29064 H09C080 9 0 1 1 
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Tabulka 14:  V tabulce jsou uvedeny tavby, které byly dle přijatého kritéria s příznakem A, B 

nebo C. 

TAVBA ZNAČKA POŘ.SEK. 
PŘÍZNAK 

A 
PŘÍZNAK 

B 
PŘÍZNAK 

C 

29071 H09C070 4 1 0 1 

29076 H09C070 7 1 0 1 

29081 H09C070 10 1 0 1 

29477 H09C080 5 1 0 1 

29480 H09C080 7 1 0 1 

29498 H09C070 7 1 1 0 

29504 H09C070 10 1 0 1 

29813 H09C080 4 1 0 0 

29824 C80TCM 10 1 0 0 

30380 H09C070 4 1 0 1 

30385 H09C070 7 1 0 1 

30403 H09C080 8 1 0 1 

30769 H09C080 4 0 1 1 

30775 H09C080 8 1 0 1 

30792 H09C070 7 1 0 1 

31185 H09C070 8 0 1 1 

31500 H09C080 3 0 1 1 

31506 H09C080 7 1 0 1 

31520 H09C070 4 1 0 1 

31895 H09C070 7 1 0 1 

31914 H09C070 6 1 0 1 

31919 H09C070 9 1 0 1 

32575 H09C080 3 1 0 0 

32582 H09C080 7 1 0 0 

32909 H09C070 5 1 0 0 

32918 H09C070 10 1 0 0 

33275 H09C070 4 1 0 1 

33279 H09C070 7 1 1 1 

33280 H09C070 8 0 1 0 

33295 H09C080 7 1 0 1 

33544 H09C070 3 1 0 1 

33549 H09C070 6 0 1 1 

33554 H09C070 9 1 0 1 

33569 H09C070 7 1 0 1 

33793 H09C080 7 1 0 1 

33798 C80TCM 10 1 0 1 

33821 H09C070 3 1 0 1 

37854 H09C070 2 1 0 0 

 


