
 

 

  



 

 

  



  



 

  



Abstrakt 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce bylo nalezení optimálních podmínek při 

výrobě specifické vysokochromové taveniny se středním obsahem uhlíku, vysokým obsahem 

chrómu a nízkým obsahem titanu, která se pouţívá jako tekutá legující přísada při výrobě 

speciálních ocelí. Pozornost byla věnována zejména problematice sníţení obsahu titanu na 

obsahy v desítkách ppm za současné minimalizace propalu chrómu. V rámci literárního 

rozboru byla provedena analýza výroby vysokochromových tavenin, a to jak výroby ocelí, tak 

litin, ale i výroby ferochromu. Na jejím základě byla pozornost zaměřena na upřesnění 

aktivity uhlíku při jeho vyšších obsazích v tavenině a termodynamiku vysokochromových 

tavenin. Pro upřesnění chování titanu ve vysokochromových taveninách byly prostudovány 

práce zabývající se rovnováhou titanu a kyslíku. Pro moţnost redukce oxidů chrómu byla 

studována moţnost redukce chrómu ze strusky pomocí uhlíku, křemíku a hliníku. Na základě 

studia dostupné literatury lze při výrobě středně uhlíkové vysokochromové taveniny s nízkým 

obsahem titanu pod 30 ppm doporučit zahájení oxidace taveniny při teplotě 1490 °C, cílit 

bazicitu natavovací strusky na hodnotu 1,3 a ke sníţení oxidů chrómu ve strusce pouţít uhlíku 

(mletý koks, antracit). 

Klíčová slova:  vysokochromová tavenina, uhlík, titan, oxidace, redukce.  

 

Abstract 

The main aim of this bachelor thesis was to find the optimal conditions in production 

of specific high chromium melt. This melt contains about 3 wt.% of carbon, high content 

of chromium and minimum of titanium. The high chromium melt is used as liquid alloy 

during production of special steel grades. Especially, the attention was devoted to decreasing 

of titanium content under tens of ppm and minimisation of burn - off chrome at the same time. 

In literary analysis, the production of high - chromium melt, namely steel making, cast iron, 

but also ferrochromium production was mentioned. Based on literature analysis, the attention 

was also focused on specification of thermodynamic activities of high carbon contents in melt 

and thermodynamic condition of high - chromium melt. For understanding of the behaviour 

of titanium in high chromium melts, the balance between titanium and oxygen were studied. 

Moreover, there was investigated the possibility of chromium reduction from slag using 

carbon, silicon and aluminium. In conclusion of this bachelor thesis, the better conditions 

of production of high chromium melts are recommended: the beginning of melt oxidation 

at temperature about 1490 °C, the basicity of smelt slag about 1.3 and for reduction 

of chromium oxides from slag use carbon (coke or anthracite). 

Key words:  high chromium melt, carbon, titanium, oxidation, reduction. 

 

  



PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkuji vedoucímu práce panu prof. Ing. Karlu Michalkovi, CSc. za odbornou pomoc při 

zpracování této bakalářské práce, a taktéţ za odbornou pomoc paní Ing. Markétě 

Tkadlečkové, Ph.D. a Ing. Tomáši Huczalovi. 

 

 



1 

 

KALETA, J. Specifika při výrobě vysokochromových tavenin. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra metalurgie a slévárenství. 2012. 

 

Obsah 

 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ..................................................................................... 2 

ÚVOD  ........................................................................................................................................ 3 

1 TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADY VÝROBY VYSOKOCHROMOVÝCH 

TAVENIN NA EOP ...................................................................................................... 4 

1.1 Technologie výroby vysokochromových ocelí a litin na EOP ................................ 4 

1.2 Výroba ferochromu ................................................................................................... 7 

1.2.1 Výroba ferochromu v Tornio závodě společnosti Outokumpu ........................ 7 

1.2.2 Ferochromové strusky ....................................................................................... 8 

1.2.3 Výroba nízkouhlíkového a středněuhlíkového ferochromu .............................. 8 

1.3 Shrnutí specifik, daných technologií výroby vysokochromové taveniny ............ 10 

2 ZÁKLADY TERMODYNAMIKY PŘI VÝROBĚ VYSOKOCHROMOVÝCH 

TAVENIN .................................................................................................................... 12 

2.1 Aktivita, aktivitní koeficienty ................................................................................. 12 

2.2 Volba interakčního koeficientu uhlíku a koeficient 2. řádu ................................. 14 

2.3 Termodynamika vysokochromových tavenin ....................................................... 17 

2.4 Oxidace a redukce titanu a chrómu ve vysokochromových taveninách ............. 19 

2.5 Vliv prvků na obsah kyslíku a jeho aktivitu .......................................................... 20 

2.6 Vliv chrómu na aktivitu kyslíku ............................................................................. 20 

2.7 Soustava Fe-Ti-O ..................................................................................................... 21 

2.8 Soustava Fe-Cr-Ti-O ............................................................................................... 22 

2.9 Zpětná redukce oxidů chrómu a titanu ze strusky ............................................... 23 

3 STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY VYSOKOCHROMOVÉ 

TAVENINY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH A STANOVENÍ TEPLOTY 

ZAHÁJENÍ OXIDACE .............................................................................................. 27 

3.1 Výpočet teoretické teploty začátku dmýchání O2 ................................................. 27 

3.2 Struskový režim ....................................................................................................... 29 

4 ZÁVĚR ......................................................................................................................... 30 

5 POUŽITÁ LITERATURA: ........................................................................................ 31 

6 PŘÍLOHY .................................................................................................................... 33 

 

  



2 

 

KALETA, J. Specifika při výrobě vysokochromových tavenin. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra metalurgie a slévárenství. 2012. 

Seznam zkratek a symbolů 

Zkratky Význam 

HC ferochrom ferochrom s vysokým obsahem uhlíku (High Carbon) 

MC ferochrom ferochrom se středním obsahem uhlíku (Medium Carbon) 

LC ferochrom ferochrom s nízkým obsahem uhlíku (Low Carbon) 

EOP elektrická oblouková pec 

VOD označuje proces (zařízení) pro sníţení obsahu uhlíku oxidací při sníţeném 

atmosférickém tlaku (Vacuum Oxygen Decarburization) 

AOD označuje proces (zařízení) pro sníţení obsahu uhlíku oxidací při sníţení 

parciálního tlaku CO mícháním s inertním plynem (Ar) (Argon Oxygen 

Decarburization) 

 

Veličiny Význam Jednotka 

pi  tlak páry rozpouštědla i nad roztokem (taveninou) Pa 

pi
0
 tlak páry nad čistým rozpouštědlem (Fe) Pa 

Hi Henryho konstanta Pa 

xi  molární zlomek sloţky i v roztoku (tavenině) - 

[%i] hmotnostní procento sloţky i v roztoku (tavenině)  

γ
i
 koeficient aktivity sloţky i v roztoku (tavenině) -*) 

fi koeficient aktivity sloţky i v roztoku (tavenině) -*) 

ai aktivita sloţky i v roztoku (tavenině) -*) 

ei
j
 interakční koeficient 1. řádu, vyjadřující vliv prvku j na aktivitní 

koeficient prvku i v ternárním roztoku (Fe-i-j) 

-*) 

εi
j
 interakční koeficient 1. řádu, vyjadřující vliv prvku j na aktivitní 

koeficient prvku i v ternárním roztoku (Fe-i-j) 

-*) 

ri
j
 interakční koeficient 2. řádu, vyjadřující vliv prvku j na aktivitní 

koeficient prvku i v ternárním roztoku (Fe-i-j) 

-*) 

ρ
i

j
 interakční koeficient 2. řádu, vyjadřující vliv prvku j na aktivitní 

koeficient prvku i v ternárním roztoku (Fe-i-j) 

 

∆GT
0  teplotní závislost změny standardní Gibbsovy energie J.mol

-1
 

T termodynamická teplota (K) 

t teplota (°C) 

K rovnováţná konstanta - 

xi   molární koncentrace sloţky i v roztoku (tavenině) - 

Mi Molární hmotnost sloţky i g.mol
-1

 

 

*) Číselná hodnota veličiny závisí na zvoleném standardním stavu  
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Úvod  

Výroba vysokochromové taveniny se středním obsahem uhlíku tvoří značnou část 

výroby elektroocelárny Třineckých ţelezáren, a.s. Vysokochromová tavenina je vyuţívána 

jako vsázková přísada pro výrobu speciálních jakostí ocelí v kyslíkových konvertorech, 

a proto se z hlediska pouţití blíţí feroslitině typu FeCr. Na tuto vysokochromovou taveninu 

nejsou kladeny vysoké poţadavky z hlediska jejího odsíření, odfosfoření, odplynění či stupeň 

dezoxidace. Specifickým poţadavkem je však dosaţení velmi nízkého zbytkového obsahu 

titanu, a to s ohledem na její pouţití pro náročné značky ocelí, u kterých je obsah titanu 

striktně limitován. Titan i chróm se oxidují přednostně za niţších teplot, coţ jsou při výrobě 

taveniny v elektrické obloukové peci protichůdné procesy. 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce proto bylo provedení teoretického 

rozboru aktuální dostupné literatury z oblasti technologie výroby vysokochromových tavenin 

za současného zefektivnění oxidace titanu, sníţení propalu chrómu a optimálního vedení 

struskového reţimu.  

Za účelem prozkoumání moţností sníţení obsahu titanu na obsahy v desítkách ppm 

a současně minimalizace propalu chrómu, a tedy zvýšení efektivity výroby, byla v první 

kapitole věnována pozornost výrobě vysokochromových tavenin, a to nerezových ocelí, přes 

výrobu vysokochromových litin aţ po výrobu ferochromu. Na jejím základě byl proveden 

teoretický rozbor termodynamických podmínek v těchto taveninách, zejména byla pozornost 

soustředěna na upřesnění aktivity uhlíku při jeho vyšších obsazích v tavenině, a na rovnováhu 

titanu a kyslíku během oxidačního i redukčního údobí vedení tavby. Rovněţ byla studována 

moţnost redukce chrómu ze strusky pomocí uhlíku, křemíku a hliníku.  

Na základě poznatků literární analýzy byly vytipovány nejvýznamnější výrobní 

parametry, které by měly přispět k optimalizaci podmínek při výrobě vysokochromové 

taveniny. 
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1 Technologické základy výroby vysokochromových tavenin na 

EOP 

Podle pouţití lze rozdělit vysokochromové taveniny na : 

1)  Legující přísady 

a. Vysokouhlíkové 

b. Středněuhlíkové 

c. Nízkouhlíkové 

2) Ţelezné slitiny 

a. Ocelové slitiny 

b. Vysokolegované litiny 

 

V následující části bakalářské práce bude pozornost věnována výrobě 

vysokolegovaných slitin, resp. specifikům při výrobě vysokochromové slitiny se zvýšeným 

obsahem uhlíku a současně nízkým obsahem titanu. Při studiu literárních poznatků z oblasti 

výroby vysokochromových tavenin byly jako zdrojové literatury pouţity i publikace [1], [2], 

[3], [4], vydané v 80.- 90. letech 20 století, a na něţ je v  nejnovějších literárních zdrojích [5], 

[6] odkazováno.  

1.1 Technologie výroby vysokochromových ocelí a litin na EOP 

Vysokolegované oceli a litiny s vysokým obsahem chrómu se v průmyslu vyuţívají 

zejména pro svou výbornou korozivzdornost, která je dána vznikem pasivační mikrovrstvy na 

povrchu oceli.  

Podmínkou pasivace je minimální obsah chrómu okolo 11,5 % v tuhém roztoku [6]. 

Chróm má však vysokou afinitu k uhlíku, kdy přednostně vznikají karbidy chrómu. Obsah 

chrómu a uhlíku je proto dán obsahem obou prvků, protoţe vznik komplexních karbidů 

ochuzuje obsah chrómu v tuhém roztoku, a to zejména v oblastech, kde karbidy chrómu 

vznikají, tzn. po hranicích zrn. Vznik těchto karbidů vede pak ke zvýšení náchylnosti 

k mezikrystalové korozi oceli. K potlačení tvorby karbidu chrómu se pouţívá legování 

karbidotvornými prvky s vyšší afinitou k uhlíku, např. niobu a titanu, nebo se vyţaduje nízký 

obsah uhlíku.  

Na druhou stranu, vysoká afinita chrómu k uhlíku, kdy je přednostně vázán jako 

komplexní karbid uhlíku (Cr,Fe)7C3 případně (Cr,Fe)23C6, je vyuţita u vysokolegovaných 

otěruvzdorných litin – tzv. karbidických bílých litin. Tyto litiny [13] tvoří rozsáhlou skupinu 

litin vysokolegovaných chrómem v rozmezí 10 - 30 %, případně dalšími prvky, ke zvýšení 

prokalitelnosti. Komplexní karbidy chrómu jim dávají vysokou otěruvzdornost. Chemické 

sloţení Cr a C je dáno poţadavkem na mechanické vlastnosti, tvrdost a houţevnatost. Často 

se legují dalšími prvky pro zaručení prokalitelnosti. Houţevnaté litiny obsahují jen 

2 aţ 3 % C. Nejtvrdší jsou litiny s 3,5 % C. Obsah chrómu se volí tak, aby se dosáhlo 

eutektického sloţení. Nejznámější je litina ČSN 422497 pouţívána na výrobu mlecích koulí a 

součásti tryskacích strojů. 

Třinecké ţelezárny vyrábí několik jakostí těchto litin. Technologie výroby na EOP je 

přetavbou. Vsázka je sestavována z vysokolegovaného a nelegovaného odpadu a feroslitin. 

Výroba přetavbou je poměrně jednoduchá a zvládnutá. Nevýhodou přetavby je zvyšování 

vodíku v oceli. Pro vysoký obsah uhlíku nehrozí nechtěné nauhličování lázně. 
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Vysokochromové oceli lze vyrábět podle konečného poţadovaného obsahu chrómu 

a  uhlíku následujícími technologiemi [3]: 

 dvoustruskovou technologií, 

 redukční přetavbou, 

 přetavbou s oxidací.  

Dvoustrusková technologie se pouţívá při výrobě vysokolegovaných ocelí s nízkým 

obsahem fosforu. Vsázka je tvořena nelegovaným ocelovým odpadem a pracuje se 

s oxidačním a redukčním údobím. Úlohou oxidačního údobí je sníţení obsahu uhlíku na 

poţadovanou hodnotu, odfosfoření a odplynění lázně. Prvky s vyšší afinitou ke kyslíku neţ 

ţelezo lze přidávat jiţ do vsázky nebo během oxidačního údobí (např. Ni nebo Mo). K oxidaci 

lze pouţít rudy nebo dmýchání O2, jako u výroby nelegovaných ocelí. Oxidační údobí končí 

staţením oxidační strusky. Pro zajištění homogenity je třeba lázeň míchat. U velkých pecí se 

pouţívá indukční míchání nebo dmýchání inertního plynu. V redukční fázi tavby se pak 

pouţívá redukční struska, která můţe zabezpečit sníţení obsahu kyslíku a síry. 

Přetavba umoţňuje zpracování vratného vysokolegovaného odpadu. Tavba je vedena 

bez oxidačního údobí, propal chrómu je proto minimální. Nevýhodou je zvyšování obsahu 

vodíku, nemoţnost odfosfoření lázně a nelze sníţit obsah uhlíku či spíše je potřeba počítat 

s nauhličením lázně elektrodami. Pro dosaţení poţadovaného obsahu chrómu rozpuštěného 

v tuhém roztoku se často vyţaduje zajištění co nejniţšího obsahu uhlíku. 

Přetavby s oxidací 
umoţňují sníţení obsahu uhlíku 

a vodíku. Vsázka se skládá 

z vratného vysoce legovaného 

odpadu a legujících přísad. Je-li 

tavba na EOP i dohotovována, 

je výhodné část chrómu 

přidávat aţ po oxidaci uhlíku 

pod poţadovanou hodnotu pro 

zchlazení lázně. V oxidačním 

údobí tavby dochází ke sníţení 

obsahu Cr o 2 - 3 %, který jako 

oxid přechází do strusky. 

Oxidace se provádí výlučně 

pomocí dmýchání O2 do lázně. 

Při zahájení dmýchání se 

teplota ocelové lázně uvádí 

okolo 1600 - 1630 °C, její výše však závisí od skutečných obsahů C a Cr, respektive poměru 

Cr/C, jak je vidět z obr. 1. Začátek oxidace plynným kyslíkem určuje i obsah Si, protoţe 

oxidace křemíku je silně exotermická reakce, a uvolněné teplo zvyšuje teplotu lázně. 

Legování se provádí po dezoxidaci lázně pomocí ferosilicia, silikochromu a hliníku. Koks, 

kvůli poţadovanému nízkému obsahu uhlíku (u nerezavějících ocelí), nelze pouţít. Struska se 

na správnou bazicitu upravuje přísadou vápna. Strusky s vysokým obsahem Cr2O3 jsou velmi 

viskózní, podle literatury [3] se k ředění pouţívá CaF2 (tzv. kazivec). CaF2 však reaguje 

s SiO2 ve strusce za vzniku fluoridu křemičitého SiF4, coţ je jedovatý plyn. Proto se 

v současnosti od jeho pouţití upouští. 

 

Obr. 1: Termodynamická rovnováha uhlíku a chrómu [25] 
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Při výrobě oceli na EOP je velmi problematické dosáhnout nízkých hodnot uhlíku 

z toho důvodu, ţe nelze zcela zamezit nauhličování lázně grafitovými elektrodami. Dalším 

omezením je odolnost vyzdívky pece, protoţe k dosaţení nízkých obsahů uhlíku je zapotřebí 

vysokých teplot, jak vyplývá z grafu na obr. 1. 

V současnosti je výroba 

těchto ocelí na EOP zastaralá 

a pouţívá se většinou jen 

v malých slévárnách, které 

nedisponují moţností 

mimopecní metalurgie. Obvykle 

dnes EOP slouţí jako 

natavovací agregát a pro 

dohotovení se pak pouţívají 

zařízení sekundární metalurgie, 

nejčastěji AOD nebo VOD, 

které vyuţívají k dosaţení 

niţších obsahů uhlíku posunu 

rovnováţné konstanty 

oduhličovací reakce vlivem 

sníţeného parciálního tlaku CO. 

Podle [14] se 65 - 75 % světové 

produkce vyrábí duplexním 

pochodem EOP - AOD. Při zahrnutí triplexního pochodu EOP - AOD - VOD je to aţ 

75 - 80 % světové produkce. Schéma moderních postupů výroby je na obr. 2. Patentovány 

jsou i jiné metody, většinou se jedná o kombinace či úpravu klasického konvertoru AOD nebo 

VOD. 

Elektroocelárna Třineckých ţelezáren a.s. disponuje zařízením VOD, které umoţňuje 

výrobu feritických i austenitických ocelí. V současnosti se prosazuje výroba duplexních ocelí, 

na jejíţ zpracování na VOD vlastní Třinecké ţelezárny a.s. patent CZ 291706 B6. 

Technologie výroby vysokochromových tavenin se středním obsahem uhlíku a 

nízkým obsahem titanu v elektrické obloukové peci se blíţí podmínkám výroby 

nerezavějících ocelí, tzn. s pouţitím oxidačního údobí tavby. Specifikem při výrobě 

vysokochromové taveniny je však, oproti klasické výrobě nerezavějících ocelí, poţadavek na 

velmi nízký obsah titanu (pod 0,003 %) a současně vysoký obsah uhlíku a chrómu 

(2,9 - 3,6 % C, 25 - 27 % Cr). Sníţení obsahu titanu pod tak nízkou hranici však vyţaduje 

oxidačního údobí tavby, coţ při obsahu 25 - 27 % Cr, přináší ztrátu chrómu propalem. 

Naopak otěruvzdorné vysokochromové litiny se blíţí svým sloţením dané vysokochromové 

tavenině, technologie výroby je ale v rámci technologických postupů na elektroocelárně 

pouze redukční přetavbou. Dokonalé zvládnutí technologie výroby vysokochromové taveniny 

se proto významně odráţí v ekonomice provozu. 

Protoţe se vysokochromová tavenina, vyuţívaná jako jedna z legujících surovin pro 

výrobu speciálních ocelí v Třineckých ţelezárnách a.s., blíţí svým pouţitím slitinám 

ferochromu, je v následující kapitole věnována pozornost rozboru literatury i z oblasti výroby 

ferochromu. Vysokouhlíkový ferochrom je vyráběn redukční technologií, proto byla do studia 

zahrnuta i oblast výroby středněuhlíkového a nízkouhlíkového ferochromu, kde je pouţita 

i technologie oxidační rafinace vysokouhlíkového ferochromu. 

 

Obr. 2:  Schéma duplexního a triplexního pochodu výroby  

nerezových ocelí [14] 
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1.2 Výroba ferochromu 

Světová výroba vysokouhlíkového ferochromu „charge“ a uhlíkatého ferochromu, 

označovaného jako HC FeCr (High Carbon), byla v roce 2005 přibliţně 6 miliónů tun. 

Výroba vzrostla o 2,8 % od roku 2004. Téměř všechen ferochrom se vyrábí v elektrických 

obloukových pecích. Surovinou pro výrobu ferochromu je chromit, který je oxidem chrómu a 

ţeleza s obsahem minerálů. Chromit se pouţívá jako kusová ruda nebo jemný koncentrát, 

který musí být pro pouţití ve vsázce upraven (aglomerát, pelety). Jinak je příčinou 

nestabilního provozu tavící pece a sníţení produktivity. K redukci se vyuţívá různých forem 

uhlíku, nejpouţívanější je metalurgický koks. Maximální výkon a jednotná kvalita je zajištěna 

pečlivou kontrolou kvality vstupních surovin. Jako struskotvorných přísad se pouţívá 

křemence, bauxitu, dolomitu, korundu, vápna a olivínu pro správné sloţení strusky. 

Produktem tavicí pece je slitina ferochromu a struska. Produkce strusky je 1,1-1,6 t na t FeCr, 

v závislosti na sloţení vstupních surovin. Pouţitím moderních procesů a kvalitních vsázek lze 

dosáhnout optimálního sloţení strusky. Důleţitými faktory jsou teplota a sloţení strusky, 

viskozita a elektrická vodivost. Mezi hlavní sloţky strusky patří SiO2, Al2O3 a MgO. 

Ve strusce jsou obsaţeny i oxidy chrómu a ţeleza a oxid vápenatý. Běţné fáze strusky jsou 

skla, spinely a forsterit. Chemické sloţení strusky je podstatné pro efektivní výrobu 

ferochromu [24]. 

1.2.1 Výroba ferochromu v Tornio závodě společnosti Outokumpu 

Výroba ferochromu v Tornio závodě byla představena na mezinárodním kongresu 

výroby feroslitin INFACON [24]. Surovinami, pouţívanými při výrobě ferochromu, jsou 

obohacené kusové rudy a jemné koncentráty z dolu Kemi. Jemný koncentrát je základem pro 

výrobu pelet v peletizačním závodě. Pelety jsou pak slinuté ve slinovací peci při teplotě 

1400 °C. Vsázka pro tavicí pece je sloţena z pelet, upravené rudy, redukovadla (metalurgický 

koks) a tavidla křemence. Materiál je předehříván na teplotu 500 - 800 °C. Teplo je získáváno 

spalováním oxidu uhelnatého v šachtě předehřívače. V Tornio závodě na výrobu ferochromu 

jsou dvě výrobní linky, jejíţ výrobní kapacita je 280 000 t FeCr za rok. Výkon transformátoru 

menší pece je 40 MVA a větší 75 MVA. 

Oxidy chrómu a ţeleza jsou 

redukovány na kov ve strusce 

v elektrických obloukových 

pecích pomocí metalurgického 

koksu. Zároveň je vyredukována 

i část křemíku. Vyrobená jakost 

kovu je označována jako 

„ferochrom charge“, který 

obsahuje 53 % Cr, 7 % C  

a 4 - 5 % Si. Typické redukční 

reakce v peci na výrobu 

ferochromu jsou uvedeny 

na obr. 3. 

Další produkty v procesu tavení 

jsou CO plyn a ferochromová 

struska. Plyn CO je výsledek redukční reakce. Jeho mnoţství je 700 N.m
3
.t

-1
 FeCr a obsahuje 

85 - 90 % CO a 5 % H2. Při vysokých teplotách se vsázka začne tavit. Suroviny se netaví jako 

kov, ale tvoří především silikáty, z kterých se vytváří ferochromová struska. Produkty tavící 

pece, slitina ferochromu a struska se vypouštějí do pánve po 2,5 hodinových intervalech. 

 

Obr.3: Reakce při tavení ferochromu [24] 
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Na 1 tunu FeCr se vyrobí 1,2 tuny strusky. Jedná se především o granulát a zbytek chladne na 

vzduchu. Pro navýšení výtěţnosti ferochromu je k dispozici vlastní speciální zařízení a linka 

pro separaci kovu ze strusek vychlazených na vzduchu, zbytek pak je finální tříděná struska. 

Tento proces je řízen pomocí subdodavatelů, prodej pak i externě [24]. 

1.2.2 Ferochromové strusky 

Jak bylo výše uvedeno, při výrobě vysokouhlíkového ferochromu se vyrobí velké 

mnoţství strusky, proto je nedílnou součástí výroby i její zpracování. Teplota strusky při 

odpichu je 1700 °C a ferochromu 1600 °C. Bod tavení strusky musí být vyšší neţ bod tavení 

slitiny, protoţe se slitina ohřívá pomocí roztavené strusky. Optimální bod tavicí teploty byl 

určen mezi 1680 - 1720 °C. Správné sloţení vsázky je řízeno podílem křemence. Kaţdý den 

se provádí odběr zkušebních vzorků a určuje analýza. Typická struska při výrobě ferochromu 

má sloţení 30 % SiO2, 26 % Al2O3, 23 % MgO a 2 % CaO. Obsah chrómu ve strusce je 8 % 

a ţeleza 4 %. Struska je kyselá. Zásaditost B3, podle vzorce (1) je 0,8: 

 B3 =
0,0178 ∙ %CaO + 0,0248 ∙ %MgO

0,0166 ∙ %SiO2 + 0,0098 ∙ %Al2O3
 (1)  

Hustota tekutého kovu a strusky se značně liší, takţe struska je oddělena od kovu. 

Hustota ferochromové strusky je mezi 2,5 - 2,8 g.cm
-3

 a ferochromu 6,8 g.cm
-3

. Viskozita je 

funkcí teploty a tlaku. Viskozita má také zásadní význam pro rozdělení kovu a strusky. 

Viskozita strusky se podle [24] zvýší s rostoucím obsahem SiO2 a Al2O3, kdy se zvětšují 

i řetězce molekul SiO2 a Al2O3.  

Chemické sloţení strusky určuje pořadí krystalizace během ochlazování. Na míru 

krystalizace má vliv rychlost ochlazování. Pro proces tavení v tavící peci je důleţité, aby 

vsázkové materiály měly optimální hodnotu odporu. Struska v procesu výroby v Tornio 

závodě společnosti Outokumpu má vodivost 50 - 70 S.m
-1

 podle Johnstonova vzorce [24]. 

1.2.3 Výroba nízkouhlíkového a středněuhlíkového ferochromu 

Vyrobený ferochrom je nasycen uhlíkem a v tuhém stavu tvoří komplexní karbidy 

ţeleza a chromu. Při výrobě nerezových ocelí, kde je vyţadován nízký obsah uhlíku, je 

z technologických důvodů potřeba pouţít k legování ferochromu s nízkým obsahem uhlíku. 

Oduhličení ferochromu je náročné a výrazně zvyšuje náklady výroby. Autoři v [20] provedli 

SWOT analýzu základních technik oduhličení. Ty lze rozdělit na dvě skupiny: konvenční 

a nekonvenční. 

Mezi konvenční metody patří oduhličení pomocí: 

 ferochromové rudy, 

 plynného kyslíku nebo vzduchu (konvertorový způsob), 

 pouţití SiO2. 

Pro úplnost byly procesy výroby FeCr doplněné o procesy metalotermické 

 Silikotermická výroba ferochromu 

 Alutermická výroba ferochromu  

Oduhličení pomocí ferochromové rudy vyţaduje vysoké teploty a prakticky je spojen 

i s vysokou viskozitou strusky a její nízkou oxidační schopností. K dosaţení 2 % C ve 

ferochromu je zapotřebí teploty 2175 K. Tato teplota je dána termodynamickou rovnováhou 

chrómu a uhlíku, obdobně jako u vysokochromových ocelí. 
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Pouţití kyslíku v konvertoru je účinnější neţ pouţití vzduchu, kterým lze dosáhnou 

jen relativně nízkých teplot kvůli ztrátě tepla ohřevem velkého mnoţství dusíku. Zároveň 

chróm zvyšuje rozpustnost dusíku ve slitině. Nedostatky tradičních metod byly překonány 

pouţitím duplexních a triplexních procesů. 

Rafinace pomocí SiO2 vyţaduje sníţený atmosférický resp. parciální tlak. Proces je ale 

zdlouhavý a vyrobená slitina obsahuje vyšší obsahy křemíku. Další moţností je sníţení 

rozpustnosti uhlíku ve slitině pomocí křemíku, čímţ je usnadněna oxidace uhlíku. Tato 

metoda umoţňuje dosaţení obsahu uhlíku pod 0,03 %. Vyţaduje ale provoz tří pecí a je 

časově náročná proto je výroba málo efektivní. Tímto způsobem vyrobíme FeCr s nízkým 

obsahem uhlíku ale s vyšším obsahem křemíku (tzv. silikochrom). 

Aluminotermická resp. silikotermická metoda výroby FeCr je vhodná pro výrobu 

feroslitiny v malém měřítku.  

Nekonvenční metody pak pouţívají technologii výroby ferochromu v pevném stavu za 

podstatně niţších teplot. Tyto procesy jsou ale zdlouhavé a hotový produkt obsahuje oxidické 

zbytky. 

Výrobě středně uhlíkatého ferochromu z vysokouhlíkatého ferochromu v AOD 

konvertoru v indickém závodě FACON se věnuje článek [21]. Zpracování vysokouhlíkatého 

ferochromu v AOD konvertoru patří mezi tzv. vysokorychlostní technologie a autoři 

poukazují na její výhodnost v současném trendu zvyšující se poptávky po ferochromu 

s niţšími obsahy uhlíku. Ke sníţení 

parciálního tlaku CO je pouţíváno ředění 

pomocí kombinace dusíku, vzduchu 

a argonu. 

  Postup výroby je znázorněn na 

obr. 4. Konvertor je vyzděn 

dolomitovými, magnezit-chromovými 

nebo magnezit-uhlíkovými tvarovkami. 

Vyzdívka vydrţí cca 80 taveb. Důleţité 

pro její ţivotnost je řízení teploty, která by 

neměla přesáhnout 1700 °C. Pro 

technologii výroby MC ferochromu nebo 

ferochromu jako meziproduktu pro další 

zpracování autoři článku uvádějí tyto 

hlavní výhody procesu: 

1. Obsah uhlíku můţe být sníţen z 7,8 % 

na 1-4 %. 

2. Volitelná oxidace bez výrazného 

propalu Cr, Mn a pod. 

3. Obsah síry pod 0,025 %. 

4. Čistota slitiny bez nekovových vměstků 

a vyuţití exotermického tepla reakcí 

5. Snížení obsahu Ti pod 0,06 %. 

6. Pouţití konvertoru k výrobě dalších 

feroslitin se specifickým sloţením. 

7. Rychlost a spolehlivost s vysokým 

stupněm kontroly ve výrobě 

středněuhlíkatých ferochromů.  

Tavicí pec 

výroba HC ferochromu 

 

Odpich a přelití do AOD konvertoru 

Rafinace 

dmýchání Ar, N, vzduchu 

struskotvorné přísady 

Redukce 

přidání CrSi/FeSi 

struskotvorné přísady 

chlazení 

 

Homogenizace 

Odpich 

Obr.4:  Postup výroby MC ferochromu. 
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1.3 Shrnutí specifik, daných technologií výroby vysokochromové taveniny 

Ze základních technologických postupů výroby tavenin bohatých na chróm, 

uvedených v předchozí kapitole, lze najít základní rozdíly při výrobě taveniny na 

elektroocelárně: 

1) Legura se nevyrábí jako klasický ferochrom z chromové rudy, ale z jiţ hotového 

vysokouhlíkového ferochromu a vratného vysokolegovaného chromového odpadu. Tato 

technologie je podobná technologii výroby nerezové oceli, kdy se EOP pouţívá pouze 

k natavení nebo jen částečné oxidaci uhlíku a dohotovení se provádí mimopecní metalurgií. 

Oxidace není primárně určena ke sníţení obsahu uhlíku, ale obsahu Ti a dalších 

doprovodných prvků jako Al a Si, které výrazně ovlivňují aktivitu kyslíku a tím sniţují 

moţnost oxidaci titanu během tavení i během následného oxidačního údobí. Tyto reakce 

probíhají obecně úplněji za nižších teplot. Sníţení teploty k oxidaci těchto prvků přináší ale 

zvýšený propal chrómu. Pro sníţení propalu chrómu by bylo výhodné, aby se teplota začátku 

oxidace blíţila termodynamické rovnováze chrómu a uhlíku, jak bylo uvedeno u výroby 

vysokochromových ocelí.  

2) Vysoký obsah uhlíku mění termodynamické podmínky oxidačních procesů. 

Aktivita kyslíku je sníţena i přítomnosti vysokého obsahu chrómu. Jejich obsahy jsou ale 

dány poţadovaným sloţením taveniny a jejich hmotnostní obsah lze měnit spíše jen 

z technologického hlediska. Např. niţší natavovací obsah uhlíku umoţňuje legování taveniny 

na poţadované sloţení HC ferochromem, který je výrazně levnější neţ nízkouhlíkový 

ferochrom.  

3) Při vysokém obsahu uhlíku nehrozí nechtěné nauhličování z elektrod EOP. V úvahu 

je nutno vzít i moţnost sníţení propalu chrómu a tedy i moţnosti zpětné redukce chrómu ze 

strusky. Ta je rozšířena o moţnost pouţití uhlíku, nejčastěji ve formě koksu. Moţnost redukce 

je rozšířena o oblast relativně nízkých teplot. Redukce strusky při výrobě nerezové oceli na 

EOP, AOD probíhá při vyšších teplotách, respektive při sníţeném tlaku, např. na VOD. 

Moţnost výroby vysokochromové taveniny za sníţeného tlaku nebude diskutována, protoţe 

ovlivňuje především termodynamiku oduhličovací reakce, a jak vyplývá z grafu na obr. 5 

publikovaného v literatuře [4], vliv sníţeného tlaku na rovnováhu uhlíku a kyslíku v tavenině 

s rostoucím obsahem uhlíku klesá, takţe při obsahu kolem 3 % C jiţ není ani ekonomicky 

výhodná. 

 

 
Obr.5: Rovnováha uhlíku a kyslíku [4] 

 

  



11 

 

KALETA, J. Specifika při výrobě vysokochromových tavenin. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra metalurgie a slévárenství. 2012. 

 

4) Technologie výroby vysokochromové taveniny s nízkým obsahem Ti se nejvíce 

blíţí technologii výroby nerezových ocelí, mezi které ji ale nejde zařadit z důvodu 

poţadovaného středního obsahu uhlíku. V oblasti výroby litin ale nebyly v literárních zdrojích 

nalezeny technologie výroby s pouţitím oxidace vysokochromových tavenin. 

5) Při výrobě vysokochromové taveniny na EOP, určené k dalšímu zpracování na 

VOD, je v [3] uvedena teplota začátku dmýchaní plynného kyslíku do lázně 1530 °C, pro 

C  = 2 % a běţných obsazích chrómu. Poměr uhlíku k chrómu odpovídá přibliţně poměru ve 

vyráběné vysokochromové tavenině, ale nemusí odpovídat poměru jejich efektivních 

koncentrací. Proto je další část práce zaměřena na termodynamický popis daného problému. 

 

Z rozdílů, nalezených v technologii výroby, lze pro další bližší studium odvodit tato 

témata: 

 

 Vyjádření efektivní koncentrace uhlíku a chrómu v tavenině 

 Vliv vysokého obsahu uhlíku na termodynamiku oxidace 

 Moţnost oxidace titanu ve vysokochromových taveninách 

 Moţnosti dezoxidace taveniny a zpětné redukce oxidů chrómu 

 Struskový reţim 
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2 Základy termodynamiky při výrobě vysokochromových 

tavenin 

Pro zjištění vlivu jednotlivých faktorů uváděných v závěru kapitoly 1.3 bude v dalších 

kapitolách věnována pozornost vlivu volby interakčních koeficientů k upřesnění aktivity 

uhlíku pro určení rovnováhy uhlíku a chrómu, vlivu teploty, moţnosti oxidace titanu a 

moţnosti redukce oxidů chrómu pomocí C, Si a Al. Pro metalurgické reakce je důleţité 

i správné sloţení strusky, proto je zhodnocen i vliv struskového reţimu na rovnováhu oxidace 

a redukce titanu a chrómu. 

2.1 Aktivita, aktivitní koeficienty 

V metalurgické praxi se místo koncentrací využívá aktivit. Termodynamická aktivita 

umoţňuje [2] komplexní posouzení chování prvků v kovové tavenině při odpovídajících 

teplotách a kvantitativně popsat chování reálných soustav roztavených kovů a strusek. Proto 

je pro vyjádření termodynamické rovnováhy chrómu a uhlíku zapotřebí přihlédnout 

k aktivitě těchto prvků, tedy k jejich efektivní koncentraci. V polykomponentní soustavě se 

vyuţívá k určení aktivity interakční součinitele (koeficienty), definované Wagnerem. 

Aktivity se popisují pomocí Henryho nebo Raoultova zákona. U ideálního roztoku 

dvou sloţek 1 a 2 si je energetické působení částic  (vzájemná interakce) rovno. 

Platí: ε11 = ε22 = ε12 . Raoultův zákon pak lze vyjádřit vztahem: 

 𝑝𝑖 = pi
0 ∙ 𝑥𝑖      (Pa) (2)  

kde pi   je tlak páry rozpouštědla i nad roztokem  (Pa), 

pi
0
 -tlak páry nad čistým rozpouštědlem  (Pa), 

xi  - koncentrace rozpouštědla v roztoku. 

Parciální tlak nasycené páry sloţky nad roztokem se rovná tlaku nad čistou sloţkou 

násobenému jejím molovým zlomkem. 

U nekonečně zředěných roztoků se vzájemná interakce sloţky 2 neprojeví, protoţe 

jsou částice od sebe vzdáleny a obklopeny částicemi rozpouštědla a interakce mezi 

rozpouštědlem je pro pravděpodobnost konfigurace velmi malá. Pak vyjadřuje koncentraci 

rozpuštěného plynu v kapalině, vyjádřené jeho molovým zlomkem, úměrnost jeho parciálního 

tlaku nad kapalinou: 

 𝑝𝑖 = Hi ∙ 𝑥𝑖     (Pa) (3)  

kde pi   je tlak páry rozpouštědla i nad roztokem  (Pa), 

Hi - Henryho konstanta, charakteristická pro daný plyn a kapalinu  (Pa), 

xi  - koncentrace rozpouštědla v roztoku. 

U reálných roztoků si vzájemné interakce částic nejsou rovny a roztoky vykazují 

odchylku od Raoultova či Henryho zákona. Kvantitativně pak nahrazujeme koncentrace 

sloţek aktivitami. Pro Raoultův zákon pak platí vztah: 

 𝑝𝑖 = 𝑝𝑖
0 ∙ 𝑎𝑖      (Pa) (4)  

 𝑎𝑖 = 𝛾𝑖 ∙ 𝑥𝑖  (5)  

kde  𝛾𝑖  je koeficient aktivity sloţky i v roztoku 

 𝑎𝑖  - aktivita sloţky i v roztoku. 
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Stejně tak i pro vyjádření Henryho zákona. Protoţe u velmi zředěných roztoků je 

moţno molovou koncentraci nahradit hmotnostními procenty, vyjadřuje se často aktivita ai 

pomocí hmotnostních procent a aktivitního koeficientu 𝑓𝑖 : 

 𝑓𝑖 =
𝑎𝑖

 %𝑖 
 (6)  

Pro Henryho zákon pak platí: 

 𝑝𝑖 = Hi ∙ 𝑎𝑖      (Pa) (7)  

kde [%i]  jsou hmotnostní procenta rozpuštěné sloţky i. 

Aby bylo moţno kvantitativně vyjádřit aktivitu rozpuštěné látky v roztoku, je třeba její 

působení určit vztaţením k přesně definovanému standardnímu stavu. V metalurgii se 

nejčastěji volí standardní stavy: 

 Stav čisté látky - Raoultův zákon, 0 < 𝑥 < 1 

 Stav čisté látky – Henryho zákon,0 < 𝑥 < 1 

 Stav 1% roztoku (hmotnostní procenta)-Henryho zákon, 0 < [%𝑖] < 100 

 Pro plynnou fázi se volí za standardní stav atmosférický tlak 

Pro plynnou fázi, jejíţ aktivita je stanovena z parciálních tlaků, platí: 

 𝑎𝑖 =
𝑝𝑖

𝑝𝑖
0 (8)  

Pro aktivitní koeficienty odvozené z Raoultova zákona 𝛾𝑖
𝑅, a Henryho zákona 𝛾𝑖

𝐻 platí vztah: 

 
𝛾𝑖
𝑅

𝛾𝑖
𝐻 = 𝛾𝑖

0 (9)  

kde 𝛾𝑖
0  bývá označován jako směrnice Henryho přímky v Raoultově stupnici aktivit 

a umoţňuje přepočet aktivitních koeficientů 𝛾𝑖
𝑅  𝑎 𝛾𝑖

𝐻. 

Ve vědeckých výpočtech se často pouţívá molárních (atomových) zlomků, 

v metalurgické praxi se obvykle pouţívá hmotnostních procent a Henryho aktivity, při 

standardním stavu parciálního tlaku sloţky rozpuštěné látky nad 1 % roztokem. 

V polykomponentních soustavách o sloţkách A, B, C, D, E lze podle Wagnera 

vyjádřit aktivitní koeficient sloţky B, 𝑓𝐵
𝐴…𝐸  v rozpouštědle A v závislosti na sloţkách C, D, E: 

pro 𝑎 %𝑖 
𝐻 : log 𝑓𝐵

𝐴…𝐸 = log 𝑓𝐵
0 + 𝑒𝐵

𝐵 %𝐵 + 𝑒𝐵
𝐶 %𝐶 + 𝑒𝐵

𝐷 %𝐷 + 𝑒𝐵
𝐸[%𝐸] (10)  

pro 𝑎𝑥𝑖
𝑅 : ln 𝛾𝐵

𝐴…𝐸 = ln 𝛾𝐵
0 + 𝜀𝐵

𝐵𝑥𝐵 + 𝜀𝐵
𝐶𝑥𝐶 + 𝜀𝐵

𝐷𝑥𝐷 + 𝜀𝐵
𝐸𝑥𝐸  (11)  

kde  𝑓𝐵
0  𝑎 𝛾𝐵

0  jsou aktivitní koeficienty Henryho přímky a v Henryho stupnici jsou rovny 

jedné, log 𝑓𝐵
0 𝑎 ln 𝛾𝐵

0 pak jsou rovny nule. 

Přesnější hodnoty se dosáhne pouţitím interakčních koeficientů vyšších řádů: 

 ln 𝛾𝑖
𝑗

= 𝜀𝑖
𝑗
𝑥𝑗 + 𝜌𝑖

𝑗
𝑥𝑗

2 + 𝜏𝑖
𝑗
𝑥𝑗

3;    log 𝑓𝑖
𝑗

= 𝑒𝑖
𝑗
[%𝑗] + 𝑟𝑖

𝑗  %𝑗 2 + 𝑡𝑖
𝑗  %𝑗 3 (12)  

kde 𝜀, 𝑒 jsou interakční koeficienty prvního řádu, 

 𝜌, 𝑟 - interakční koeficienty druhého řádu, 

 𝜏, 𝑡  -interakční koeficienty třetího řádu. 
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2.2 Volba interakčního koeficientu uhlíku a koeficient 2. řádu 

Jak jiţ bylo uvedeno, k určení termodynamické rovnováhy chrómu a uhlíku je 

zapotřebí znát jejich efektivní koncentrace v tavenině, které jsou dány aktivitou sloţky 

v roztoku. Ta byla definována v předešlé kapitole. K určení aktivity sloţky v roztoku pomocí 

rovnic (5,6,10,11) je zapotřebí znalost interakčních koeficientů. Tyto koeficienty jsou 

tabelovány. Problémem je, ţe z různých zdrojů se hodnota nebo teplotní závislost 

interakčních koeficientů značně liší. Dále nejsou často uvedeny rozsahy teplot, či platný 

rozsah koncentrací pro danou hodnotu či teplotní závislost. K  nejcitovanějším, i kdyţ ne 

nejnovějším, ale současnými publikacemi stále odkazovanými, jsou např. zdroje [1,2]. 

Na základě údajů Richardsona a Dennise, kteří jako první provedli detailní studii 

systému Fe-Cr-C studiem rovnováhy CO a CO2, Chipman spočítal interakční parametr 𝑒𝐶
𝐶 , tj. 

vliv zvýšené koncentrace uhlíku na jeho vlastní interakci: 

 𝑒𝐶
𝐶 =

358

𝑇
 (13)  

kde T je absolutní teplota v Kelvinech. 

Velmi často je citována hodnota interakčního koeficientu 1. řádu 𝑒𝐶
𝐶 =  0,14  při 

1600 °C. V popisu termodynamiky vysokochromových tavenin však jsou některými autory 

uváděny vyšší hodnoty. Aktivita uhlíku viz tab. 1 při jeho obsahu v tavenině ţeleza [C] = 3 % 

s pouţitím nejvyšší udávané hodnoty (0,243) je více jak dvojnásobně vyšší neţ při nejníţe 

udávané hodnotě (0,14). Přesnost termodynamických výpočtů závisí i na přesnosti určení 

aktivity chrómu. Pro jeho aktivitu ovšem nejsou v literárních zdrojích uváděny tak velké 

rozdíly. Proto pro stanovení termodynamické rovnováhy chrómu a uhlíku v tavenině ţeleza 

bude zásadní přesné stanovení aktivity uhlíku s pomocí upřesnění hodnot interakčních 

koeficientů 1. a 2. řádu. 

Tab.1:  Aktivity uhlíku vypočtené podle rovnic (9),(13) pomocí int. koeficientu 1. řádu 𝑒𝐶
𝐶  

𝒆𝑪
𝑪 0,14 [1] 0,191 (13) 0,243 [7] 

𝒂𝑪(𝟑 %𝐂) 7,89 11,22 16,07 

 

Stanovení aktivitního koeficientu uhlíku v binárním roztoku se zabývá práce [7], jejíţ 

výsledek autoři pouţili k výpočtu termodynamické rovnováhy uhlíku a kyslíku ve 

vysokochromových taveninách. Jak se v [7] uvádí, v případě relativně vysokých obsahů 

uhlíku by měly být použity koeficienty druhého řádu. Tyto koeficienty, publikované 

v různých příručkách, se podstatně liší, coţ působí obtíţe při výpočtech. Pro přesnost výpočtů 

je zapotřebí výběr korektních veličin a stanovení jejich teplotních závislostí. Při výpočtu 

aktivity uhlíku při koncentraci nad 1 % autoři [7] doporučují pouţít interakčního koeficientu 

druhého řádu.  

V [1] se uvádí teplotní závislost interakčního koeficientu uhlíku: 

 𝑒𝐶
𝐶 =

158

𝑇
+ 0,0581,        𝑟𝐶

𝐶 =
8,94

𝑇
+ 0,0026 (14)  

 

Malyutin a Paderin [7] vychází z Raoultova zákona a rovnováţného stabilního 

diagramu Fe-C, kdy se na čáře likvidu uvaţuje při vylučování grafitu nasycený roztok. 

Raoultova aktivita je pak rovna jedné.  
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Změnu Gibbsovy energie reakce přechodu uhlíku ze standardního stavu "čistá látka" 

do standardního stavu "hypotetický1 % roztok" uvádí:  

 Cgrafit =  𝐶 1% (15)  

 ∆GC = 17230 − 39.87𝑇,    J. mol−1 (16)  

určili koeficient aktivity nekonečně zředěného 𝛾𝐶
∞  roztoku: 

 R𝑇ln 𝛾𝐶
∞ = ∆GC

∞ − R𝑇
AFe

100AC
 (17)  

kde: AFe  a AC  jsou atomové hmotnosti rozpouštědla (ţelezo) a rozpuštěné látky (uhlík).  

 ln 𝛾𝐶
∞ =

2072

𝑇
− 1.726 ,    𝛾𝐶,1873

∞ = 0,54 (18)  

 Výsledek však neodpovídá jejich uváděnému vztahu, protoţe v rovnici (17) je špatně 

uveden člen RT𝑙𝑛  
AFe

100AC
  

Teplotní závislost koeficientu prvního řádu pro vlastní interakci uhlíku v tavenině 

ţeleza 𝑒𝐶
𝐶  a jeho hodnota při 1873 K je uvedena v [1]: 𝑒𝐶,1873

𝐶 = 0,143 

Převod na molární koeficient 𝜀𝐶
𝐶  podle rovnice 

 𝜀𝐶
𝐶 = 230

Ac

AFe
𝑒𝐶
𝐶 +

AFe − AC

AFe
 (19)  

dává hodnota 𝜀𝐶
𝐶 = 7.8. Další hodnotu, pravděpodobně z Thermochemistry For Steelmaking 

autorů Elliota, a spol, vydanou v ruském překladu,  𝜀𝐶,1873
𝐶 = 11, uvádějí - 𝑒𝐶,1873

𝐶 = 0.21. Při 

přepočtu bylo zjištěno, ţe hodnota neodpovídá vztahu uváděnému v [7], 

𝑒𝐶
𝐶 =

1

230

AFe

AC
𝜀𝐶
𝐶 +

AC − AFe

AFe
 

Ten by podle rovnice (19) měl být: 

 
𝑒𝐶
𝐶 =

1

230

AFe

AC
 𝜀𝐶

𝐶 +
AC − AFe

AFe
  

(20)  

Hodnotu pro výpočet vybrali ze Steelmaking Data Source Book: 𝑒𝐶,1873
𝐶 = 0.243, ale 

protoţe její závislost na teplotě není uvedena, pouţili teplotní závislost parametrů uvedené 

v [1] se zvýšením hodnoty při 1873 K z 0,143 aţ na 0,243. Pomocí závislosti koeficientů 

v rovnici (19), která je aplikována pro výpočet molárního koeficientu z hmotnostního 

koeficientu, byla získána teplotní závislosti molárního parametru uhlíku pro vlastní interakci: 

 𝜀𝑐
𝐶 =

7787

𝑇
+ 8,622 ,     𝜀𝐶,1873 𝐾

𝐶 = 12.8 (21)  
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Odhad druhého řádu interakčního koeficientu uhlíku provedli pomocí dvou verzí 

fázového diagramu Fe-C. Předpokládáme-li, ţe je nasycený roztok uhlíku v tekutém ţeleze, 

aktivita uhlíku na likvidu je potom rovná 1. Pak úpravou logaritmováním rovnice (9) 

a pomocí rovnic (11), (12) můţeme odvodit rovnici pro výpočet parametru 𝜌𝐶
𝐶 : 

 𝜌𝐶
𝐶 =

−(ln 𝛾𝐶
∞ + 𝜀𝐶

𝐶𝑥C,SAT + ln𝑥C,SAT  )

 𝑥C,SAT   
2  (22)  

Parametry vypočtené pro teplotu 1873 K podle opravené rovnice (17) a podle rovnice 

(20) jsou ln 𝛾𝐶
∞  =  −0,620 a 𝜀𝐶

𝐶 = 12,8. Z fázového diagramu pro T = 1873 K bylo nalezeno 

sloţení [C] = 5,20 % a 𝑥𝐶  =  0,203 . V tomto případě je koeficient podle rovnice (8)  

 𝜌𝐶
𝐶 =  −9,32. Analogické výpočty koeficientů byly provedeny při jiných teplotách taveniny, 

tj. při 1426-1973 K, pomocí bodů na čáře likvidu pro dvě verze fázového diagramu Fe-C 

Podle teorie interakčních koeficientů v zředěných roztocích by teplotní závislost měla tvar: 

𝜌𝑖
𝑖 =

a

𝑇
+ b 

Výsledky byly zaneseny do grafu v souřadnicích 𝜌𝐶
𝐶  - 1/T. Metodou nejmenších 

čtverců byla vypočtena regresní rovnice 

 𝜌𝐶
𝐶 𝑇 = −

19733

𝑇
+ 1,33 (23)  

Výpočet podle rovnice (23) je doporučen v rozmezí teplot 1426-1973 K 

Pro porovnání jsou v následujícím grafu na obr. 6 uvedeny aktivity vypočítané 

pomocí interakčních koeficientů 1. řádu z rovnice (13) a 1. i 2. řádu podle [1] a [7]. Aktivita 

vypočítaná podle [7] byla přepočtena podle vzorců (24), a vzorců pro přepočet aktivitních 

koeficientů (19) a (25), uváděných v [1]. 

 𝑎𝐻(%𝑖) = 𝑎𝐻(𝑥) ∙
100 ∙ M2

M1
,    𝛾𝐻(𝑥) =

𝛾2
𝑅(𝑥)

𝛾2
∞  (24)  

 𝜌𝑖
𝑗

=
230

(M1)2  100Mj
2𝑟𝑖

𝑗
+ Mj M1 − Mk 𝑒𝑖

𝑗
 +

1

2
 

M1 − Mj

M1
  (25)  

kde Mi  je molární hmotnost sloţky i. Číselně je rovna atomové hmotnosti 

sloţky i. 

Rovnice převodů aktivitních koeficientů a převodů aktivit z molových zlomků na 

hmotnostní procenta platí přesně jen pro nekonečně zředěné roztoky, při vyšších 

koncentracích, je potřeba počítat s chybou 

V této kapitole byly kriticky zhodnoceny moţnosti volby interakčních koeficientů 

uhlíku z různých literaturních zdrojů. Pro potřebu upřesnění jejich teplotních závislostí 

k určení termodynamické rovnováhy chrómu a uhlíku, byla pozornost věnována jedné 

z nejnovějších prací na toto téma [7]. Jejími autory byla zvolena v literárních zdrojích 

uváděná nejvyšší hodnota interakčního koeficientu 1. řádu (0,243). K ní byla upřesněna 

hodnota 2. řádu podle oblasti nasycení uhlíkem v binárním stabilním diagramu Fe-C. Pro 

střední obsahy uhlíku tyto výpočty nebyly verifikovány. Výpočty byly provedeny 



17 

 

KALETA, J. Specifika při výrobě vysokochromových tavenin. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra metalurgie a slévárenství. 2012. 

s koncentracemi v molových zlomcích. Převody mezi interakčními koeficienty z molových na 

hmotnostní procenta vykazují pro vyšší koncentrace odchylku. Pro určení termodynamické 

rovnováhy chrómu a uhlíku ve vysokochromové tavenině se středním obsahem uhlíku je 

k vyjádření aktivity uhlíku v hmotnostních procentech výhodnější pouţít v metalurgii 

osvědčenou teplotní závislost interakčních koeficientů (14) zveřejněnou v práci Sigwortha a 

Elliota [1]. 

 

 

Obr. 6 Porovnání vypočítaných aktivit podle [7,1] a hodnoty 1. řádu (13) 

 

Upřesnění aktivity uhlíku umoţňuje bliţší přiblíţení k termodynamické rovnováze 

chrómu a uhlíku. Tato rovnováha, jak jiţ bylo výše řečeno, je výhodná pro zahájení oxidace 

vysokochromové taveniny a sníţení propalu chrómu. Vyjádření této rovnováhy je uvedeno 

v další kapitole. 

2.3 Termodynamika vysokochromových tavenin 

Při oxidaci taveniny s více jak 10% Cr vznikají oxidy Cr3O4 [5]. Podle [6] je 

CrO.Cr2O3 při niţších teplotách nestabilní a mění se na Cr2O3. Ten jako stabilnější existuje 

i v silně oxidačních podmínkách strusek. 

Podle binárního diagramu Cr-O [26] je při niţších teplotách stabilní Cr2O3. Ten se 

redukuje přímo na Cr. Oxid Cr3O4 existuje aţ při teplotách nad 1650 °C.  

V [10] je pro výpočty rovnováhu chrómu a kyslíku uvaţován oxid Cr2O3 při 

koncentracích chrómu nad 6 - 7 % Cr. Aktivitu oxidu uvádí rovnou 1 podle Raoultova zákona 

Při niţších obsazích Cr, pod 6 - 7 % , je uváděn oxid FeO.Cr2O3. 
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Obr. 7: Binární diagram Cr-O [26], s isobarami kyslíku log O2 (atm) 

 

 

Rovnováţnou konstantu pro vyšší obsahy chrómu lze určit z rovnic uváděných 

v literatuře [6].  

Rovnováţná konstanta homogenní uhlíkové reakce v tavenině ţeleza: 

 log KC,O = log
𝑝𝐶𝑂

𝑎𝐶 ∙ 𝑎𝑂
=

1168

𝑇
+ 2.07 (26)  

Rovnováţná konstanta oxidace chrómu: 

 
3

4
 Cr +  O =

1

4
 Cr3O4  (27)  

 log KCr ,O
1/4

= log
𝑎𝐶𝑟

3/4
∙ 𝑎𝑂

𝑎𝐶𝑟3𝑂4

1/4
= −

13 377

𝑇
+ 5,99 (28)  

Rovnováţná konstanta redukce oxidu Cr3O4 pomocí uhlíku : 

 1/4 Cr3O4 +  C = 3/4 Cr + {CO} (29)  

 

𝑙𝑜𝑔KCr ,C
1/4

= log
𝑎 𝐶𝑟 

3/4

𝑎 𝐶 
= −

12 200

𝑇
+ 8,05 

(30)  

 

Výpočet vychází z předpokladu, ţe strusky jsou oxidem Cr3O4 nasyceny a aktivitu lze 

povaţovat za rovnou jedné. Parciální tlak při oxidaci kyslíkem za atmosférického tlaku lze 

vyjádřit jako jednotkový.  
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V [5] jsou reakce v taveninách s obsahem chrómu do 9% popsány rovnicemi (31-33): 

 2 Cr + 3 O =  Cr2O3 ;     ∆G1
0 = −821 899 + 356,92 ∙ 𝑇     (J) (31)  

 3 CO = 3 O + 3 C ;           ∆G2
0 = 3 ∙  19972 + 40,98 ∙ 𝑇      J  (32)  

 2 Cr + 3 CO =  Cr2O3 + 3 C ;     ∆G3
0 = −761983 + 479,86 ∙ 𝑇     (J) (33)  

 

Rovnováţná konstanta, vyjádřena obdobně jako v (30) je pak pro reakci (34) dána vztahem: 

 ln K = ln
𝑎 𝐶 

3

𝑎 𝐶𝑟 
2 = −

∆G3
0

R𝑇
=

91650,6

𝑇
− 57,72 (34)  

 

Podle [3] lze teplotní závislost poměru Cr/C určit z rovnice (35). V [13] je tato rovnice 

uvedena i s ohledem na parciální tlak CO.  

 log
 𝐶𝑟 

[𝐶]
= −

13800

𝑇
+ 8,76 (35)  

Hilty, Rassbach a Crafst odvodili a zjednodušili tuto termodynamickou rovnici (35) 

pro praktické pouţití v koncentračním rozmezí 3 aţ 30 % chrómu [22]. Tato rovnice, která 

byla přijata širokou veřejností při vývoji technologických postupů na elektrických pecích, 

velmi dobře přibliţuje termodynamickou rovnováhu v teplotním rozmezí 1700 - 1815 ° C a 

pro koncentrace od 10 % aţ 17 % chrómu, typické pro praktické podmínky na EOP. Nicméně, 

v širším sloţení a teplotním intervalu se objevily odchylky této rovnice. 

Z uvedených rovnic vyplývá, ţe v závislosti na poměru aktivit, resp. obsahů, chrómu 

a uhlíku, se při určité teplotě bude přednostně oxidovat uhlík nebo chróm.  Při nízké teplotě se 

bude přednostně oxidovat chróm. Dmýchání kyslíku při vyšší teplotě umoţní přednostní 

spalování uhlíku a přechod chrómu ze strusky do kovu a tím i menší propal chrómu. 

2.4 Oxidace a redukce titanu a chrómu ve vysokochromových taveninách 

Oxidace prvků s vyšší afinitou ke kyslíku neţ má ţelezo probíhá jiţ v menší míře 

v údobí tavení vsázky. Po natavení se k oxidaci vysokochromových tavenin, za účelem 

sníţení obsahu uhlíku, pouţívá plynného kyslíku. Při jeho dmýchání se rychle zvýší teplota 

lázně a zmenší se propal chrómu. Pořadí oxidace určuje podle literatury [3]  

Le Chatelierův - Braunův princip, podle něhoţ je průběh exotermických reakcí podporován 

nízkou teplotou, endotermických pak teplotou vysokou. Jak jiţ bylo v úvodu zmíněno, 

sníţená teplota je výhodná pro oxidaci titanu, ale zároveň je tím zvýšen propal chrómu. 

K porovnání redukčních vlastností prvků se nejčastěji pouţívá míra chemické afinity 

ke kyslíku, která je rovná úbytku volné entalpie, za konstantního tlaku a teploty. Čím 

zápornější je hodnota změny volné entalpie reakce vzniku oxidu, tím stálejší je oxid. Prvky 

s vyšší afinitou ke kyslíku, tj. zápornější hodnotou změny volné entalpie, jsou schopny 

redukovat oxidy prvků s niţší afinitou ke kyslíku. Obdobně se určuje aktivita i k dalším 

významným prvkům, uhlíku a síře. 

Vícemocné oxidy téhoţ prvku podléhají postupné disociaci. Nejméně stabilními oxidy 

jsou oxidy s nejvyšším mocenstvím prvku [12]. 
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2.5 Vliv prvků na obsah kyslíku a jeho aktivitu 

Prvky s vyšší afinitou ke kyslíku neţ má ţelezo se vyuţívají ke sníţení obsahu 

rozpuštěného kyslíku v tavenině. Tento fyzikálně-chemický proces se nazývá dezoxidace [2]. 

Rovnováha mezi jednotlivými prvky s kyslíkem je proto v literatuře zkoumána pro porovnání 

dezoxidačních schopností prvků. Obecně lze určit [2] obsah O z rovnováţné konstanty dle 

rovnice (36) 

 X𝑚O𝑛 = 𝑚X + 𝑛O,    K = 𝑎𝑋
𝑚 ∙ 𝑎𝑂

𝑛  ,    𝑎𝑋𝑚𝑂𝑛
= 1 (36)  

 log %𝑂 =
1

𝑛
(log K −𝑚 ∙ log𝑎𝑋 − 𝑛 ∙ log 𝑓𝑂

𝑋)  (37)  

Vliv prvků na aktivitu kyslíku lze určit podle rovnice : 

 log𝑓𝑂
𝑋 = −𝑒𝑂

𝑋 %𝑋 + 𝑟𝑂
𝑋 %𝑋 2 ± 𝑡𝑂

𝑋 %𝑋 3 (38)  

Z rovnice (38) vyplývá, ţe největší záporné hodnoty log 𝑓𝑂
𝑋  se budou vyskytovat 

v oblasti nekonečně zředěných roztoků. 

V soustavách Fe-X-O určuje hodnota interakčního koeficientu 1. řádu polohu minima 

na křivce rozpustnosti kyslíku a hodnota interakčního koeficientu 2. řádu polohu maxima [2]. 

Hodnotu minima lze spočítat pomocí interakčních koeficientů 𝑒𝑋
𝑋 , 𝑒𝑂

𝑋  pro obecnou 

rovnici: 

  %𝑋 O,min  = −
𝑚

2.3 ∙  𝑚 ∙ 𝑒𝑋
𝑋 + 𝑛 ∙ 𝑒𝑜

𝑋 
 (39)  

kde  %𝑋 O,min je obsah prvku při minimálním obsahu kyslíku v soustavě Fe-X-O. 

 

2.6 Vliv chrómu na aktivitu kyslíku 

Vliv chrómu na aktivitu kyslíku [2] lze určit z rovnice (38)  

log 𝑓𝑂
𝐶𝑟 = −0,042 %𝐶𝑟 + 0,00025[%𝐶𝑟] 

Obsah kyslíku klesá aţ do obsahu kolem 6,56 % Cr podle [2] nebo podle [9] -  9,09 % Cr, pak 

se zvyšuje. Aktivita kyslíku ale stále 

klesá, viz obr. 8. 

Na obr. 8 je znázorněna rovnováha 

chrómu a kyslíku rovnice (28). Pouţité 

údaje jsou v tab. 2. 

Tab.2:  Hodnoty pouţité k vykreslení 

grafu na obr. 8 

log KCr,O 𝑒𝐶𝑟
𝐶  *𝑒𝑂

𝐶𝑟  𝑟𝑂
𝐶𝑟  

-4,61 (28) -0,12 -0,042 +0,00025 

*V [2] se při pouţití interakčního 

koeficientu 1.řádu uvádí hodnota -

0,044. 

  

 

Obr.8:  Rovnováha v systému Fe-Cr 
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Uhlík sniţuje aktivitu Cr, coţ se projeví i zvýšením obsahu kyslíku při stejném obsahu 

Cr, zároveň sniţuje i aktivitu kyslíku. 

Podle literatury [2] chróm obecně sniţuje aktivitu kyslíku a zároveň zvyšuje aktivitu 

pouţitých dezoxidovadel. V případě přítomnosti Si v tavenině vyjadřujeme jeho působení na 

rovnováhu rovnicí: 

 2 ∗ log
%𝑂𝐹𝑒−𝑆𝑖

%𝑂𝐹𝑒−𝐶𝑟−𝑆𝑖
=  𝑒𝑆𝑖

𝐶𝑟 + 2𝑒𝑂
𝐶𝑟 ∙ [%𝐶𝑟] (40)  

Jak je dále uvedeno, v daném případě při pouţití interakčního koeficientu  

𝑒𝑆𝑖
𝐶𝑟 = 0,011, převažuje negativní působení Cr na aktivitu kyslíku. Obdobně je porovnána 

dezoxidační schopnost Ti a Al v tavenině ţeleza s 20 % Cr. Uvádí se, ţe pevnost vazebních sil 

kyslíku s chrómem je natolik značná, ţe při nízkých obsazích Si, Ti a Al se již obsah kyslíku 

nemění. Při 20 % Cr bylo v [2] nalezeno 0,4 % Si, 0,01 % Ti, 0,001 % Al. 

Požadavku na snížení obsahu Ti na méně než 0,003 % při 26-27 %Cr je tedy v tomto 

případě pod hranici rovnováhy. V uvaţovaném případě není zahrnut vliv C, který jakoţto 

karbidotvorný prvek sniţuje aktivitu Cr i Ti. 

2.7 Soustava Fe-Ti-O 

Soubor prací zabývající se rovnováhou titanu ve slitinách ţeleza byl zveřejněn 

v odborném časopise ISIJ International, jejímţ spoluautorem je Mitsutaka HINO. 

První práce [9] „Rovnováha 

titanu a kyslíku v roztavené slitině 

Fe - Ti  v přítomnosti oxidů Ti při 

1873 K“ se zabývá binárním 

systémem Fe-Ti nasyceném 

různými typy oxidů titanu při 

1873 K. Práce rozebírá velké 

mnoţství studií, které byly 

prováděny aţ do obsahu 30 % Ti. 

V této práci se dále poukazuje na 

nejednoznačnost pouţitých 

materiálů kelímků při 

experimentech, který má vliv na 

velký rozptyl výsledků, protoţe 

rovnováha reakce mezi Ti a O se mění podle typu vzniklého oxidu nebo pouţité keramiky 

kelímku. Jak autoři uvádí, Suzuki a Sanbongi měřili aktivitu mezi Ti a O v rozsahu  

0,01 - 0,25 % Ti v Fe - Ti tavenině v kelímku z TiOx (0 < x < 1). Zjistili, ţe produktem 

desoxidace byl Ti3O5 s malým mnoţstvím ţeleza. Ostatní autoři pouţili kelímky z Al2O3, 

MgO nebo CaO a při výpočtu byla pouţita jednotková aktivita oxidu. Jak je známo, tyto 

oxidy reagují s oxidy titanu, coţ způsobilo nejednoznačnost těchto experimentů, jak je  

z obr. 9 patrné. Proto byly provedeny experimenty v rozmezích koncentrací 

0,0004 – 16,6 % Ti s různými typy oxidů titanu při 1873 K. Výsledky rovnováhy byly 

termodynamicky analyzovány pomocí Wagnerova formalismu interakčních koeficientů a 

Darkenova kvadratického formalismu pouţitého s polynomem typu Redlich-Kister pro 

výpočet regulárních roztoků. Teplotní závislost rovnováţných konstant a interakčních 

koeficientů byly upřesněna v publikaci [10] Stejně jako v první zde uvedené práci [9] jsou 

výsledky výpočtů podle Wagnerova formalismu a Dankerova kvadratického formalismu, jak 

autoři uvádějí, ve shodě se zjištěnými experimentálními daty:  

 

Obr 9: Rovnováha v systému Fe-Ti-O [9] 
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Pro reakci: Ti2O3(s)
= 2Ti + 3O 

log KTi2O3
= −

42 940

T
+ 12,94;    (1823 K < 𝑇 < 1923 𝐾) 

 
−10.61;    0,28 < %𝑇𝑖 < 0,49;   1823 𝐾
−9,99;     0,40 < %𝑇𝑖 < 6,22;     1873 𝐾
−9,39;     0,52 < %𝑇𝑖 < 2,79     1923 𝐾

  

Pro reakci: Ti3O5(s)
= 3Ti + 5O 

log KTi3O5
= −

68280

T
+ 19,95;     1823 K < 𝑇 < 1923  

 
−17,50;     0,0100 < %𝑇𝑖 < 0,28;     1823 𝐾
−16,52;     0,0060 < %𝑇𝑖 < 0,40;     1873 𝐾
−15,56;     0,0045 < %𝑇𝑖 < 0,52;     1923 𝐾

  

2.8 Soustava Fe-Cr-Ti-O 

V práci [11] autoři navazují na práci [10] a zkoumají rovnováhu mezi 

titanem a kyslíkem v systémech Fe-Cr a Fe-Cr-Ni. Rovnováha oxidu titanu a taveniny byla 

určena pomocí EBSD analýzy (metoda difrakce zpětně odraţených elektronů). Dále byla 

provedena analýza vzorků pomocí FE-SEM (elektronový emisní rastrovací mikroskop). 

Výsledky byly analyzovány pomocí změny volné entalpie při změně směšovacích parciálních 

entalpií v Fe-Cr-(Ni)-Ti-O systému pomocí Redlich-Kisterova polynomu. 

 

Obr.10: Rovnováha mezi Ti a O ve slitině Fe-20%Cr  

v porovnání s čistým Fe při 1823-1923 K [11] 

V poslední zde uvedené práci [23] se z dosavadních experimentů snaţí autoři upřesnit 

aktivitu tuhého roztoku Ti3O5. Experimenty byla zjištěna rozpustnost oxidů Fe, Cr nebo Ni 

v tuhém roztoku Ti3O5. V předchozích výpočtech byly pouţity pouze experimentální údaje, 

kdy rozpustnost oxidů byla niţší, neţ udává vztah: 

𝑥𝐹𝑒 + 𝑥𝐶𝑟 + 𝑥𝑁𝑖

𝑥𝑇𝑖
= 0,05 

kde xMe – je molová koncentrace prvku v tuhém roztoku Ti3O5. Pak byla aktivita Ti3O5 

uvaţována jako jednotková. Pro nízké hodnoty Ti byla pouţita extrapolace (viz obr. 10). 
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V práci [23] byla zkoumána 

aktivita produktu dezoxidace titanem, 

Ti3O5, v rovnováze se slitinami Fe-Ni, 

Fe-Cr, Fe-Cr-Ni a vyhodnocena 

pomocí Redlich-Kisterova polynomu 

(obr. 11). Rovnováha reakce titanu a 

kyslíku při nízkém obsahu Ti ve 

slitině byla analyzována pomoci 

aktivity fáze Ti3O5 . 

Ze zjištěných skutečností 

vyplývá, že rovnováha reakce vzniku 

oxidu Ti3O5 je při nízkých obsazích 

Ti ovlivněna snížením aktivity oxidu. 

Obsah kyslíku ve slitině se jiţ 

podstatně neměnní. Výsledek je 

v souladu s výsledky podle [2], viz 

kapitola 2.6. Podle extrapolovaných 

hodnot na obr. 10 se nízké obsahy Ti neprojeví na rovnováhu Ti-O. Sníţení obsahu Ti je však 

moţné v důsledku sniţování aktivity Ti3O5. Ve výsledcích uvedených studií je třeba 

přihlédnout k absenci vlivu uhlíku, který bude zeslabovat aktivitu kyslíku i titanu a chrómu, 

se kterým tvoří uhlík karbidy. 

V soustavě Fe-Cr-C-O není moţné, při vysokém obsahu těchto prvků, uplatnit vliv Cr a C 

podle známých interakčních koeficientů na aktivitní koeficient kyslíku, protoţe jejich vliv 

𝑓𝑂 = 𝑓𝑂
𝑂 ∙ 𝑓𝑂

𝐶𝑟 ∙ 𝑓𝑂
𝐶  bude menší, neţ odpovídá ternárním roztokům a pro upřesnění výpočtu by 

bylo zapotřebí zahrnout i vliv křížových interakčních koeficientů. Tyto kříţové interakční 

koeficienty byly odvozeny [1], ale neexistuje prakticky ţádný zdroj verifikovaných hodnot. 

Problematika je ještě sloţitější v polykomponentní soustavě Fe-Cr-C-Ti-O, kde je titan dalším 

karbidotvorným prvkem, který je silně ovlivněn přítomností vysokého obsahu uhlíku. 

Pro bliţší přiblíţení lze vycházet pouze ze základních poznatků a studií v soustavách Fe-Cr-C 

a Fe-Cr-O s přihlédnutím na sníţení aktivit prvků vlivem interakce s vysokým obsahem 

uhlíku.  

2.9 Zpětná redukce oxidů chrómu a titanu ze strusky 

Termodynamické stability oxidů titanu v oblasti sloţení TiO-TiO2,
 
obecně jako TiOx 

(x = 1-2), byly porovnávány podle fyzikálně-chemických počítačových simulací v [15]. 

Redukční řada oxidů titanu je na obr. 12. Nejstabilnějším oxidem je TiO2. Ten patří mezi 

kyselé oxidy. Podle předešlé kapitoly je stabilním oxidem v soustavě Fe-Cr oxid Ti3O5, který 

patří mezi slabě kyselé oxidy. Z rovnováţného diagramu Ti-O na obr. 13 vyplývá, ţe uţ při 

teplotách niţších jak 500°C je stabilní fáze TiO. Při teplotách metalurgických pochodů se tedy 

budou vyšší oxidy titanu redukovat přednostně na TiO. Ten, jak vyplývá z grafu na obr. 14 je 

těţko redukovatelným a silně zásaditým oxidem. Ve strusce se bude vázat na kyselé oxidy. 

Redukovat se bude lépe v zásaditých struskách. Protoţe se při výrobě vysokochromových 

tavenin nepouţívá ani silně zásaditých ani silně kyselých strusek, lze aktivitu oxidů TiOx 

nejúčinněji ovlivnit jeho nízkým obsahem ve strusce. Titan mohou redukovat prvky s vyšší 

afinitou, v praktických podmínkách tavení na EOP je to především Al. K redukci pomocí 

uhlíku je zapotřebí vysokých teplot. Usnadnit ji můţe vznik karbidu titanu. 

 

Obr. 11:  Aktivita Ti3O5 v tuhém roztoku Ti3O5  

ve slitině Fe-Cr [23] 
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Obr.12:  Redukční řada oxidů TiOx [15] 

 

 

Obr.13:  Rovnováha v soustavě Ti-O [26] 

 

U chrómu je potřeba otázku moţnosti redukce pojmout v širším rozsahu údobí tavení, 

neţ jen na dohotovení tavby. Oxidy chrómu zvyšují viskozitu strusky a ztěţují oxidační 

i redukční pochody. Je proto potřeba zabránit nadměrnému mnoţství oxidu chrómu ve strusce 

jiţ během tavení a oxidace. Proces lze taky ovlivnit teplotou, coţ bylo jiţ probráno 
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v kapitole 2. Struskový reţim lze nalézt ve starší literatuře jako např. [3], ale v novější 

literatuře jako např. [5],[6] probírán není. Např. v [3] je doporučováno redukovat strusku při 

výrobě nerezové chromové oceli po roztavení lázně 3 kg koksu, 2 kg ferosilicia a zahustit 

3 kg vápna na tunu oceli a částečně stáhnout. Redukčních schopností uhlíku je vyuţito i při 

tvorbě pěnivé strusky. Technologie pěnivé strusky je nejmodernějším technologickým 

trendem současné výroby na EOP. Umoţňuje sníţení nákladů lepší tepelnou účinností, lepší 

stabilizací elektrického oblouku a zároveň sniţuje hluk, čímţ zlepšuje environmentální 

podmínky. Rychlé natavení vsázky v kombinaci s mimopecním zpracováním zvyšuje 

výrobnost. Vyuţívá se foukání kyslíku a prachového zplyňovadla, nejčastěji antracitu do 

primárně napěněné strusky. Jak je uvedeno v [19], tato praxe je u uhlíkových ocelí jiţ 

dlouhodobě vyuţívána, ale u nerezových ocelí jsou podmínky pěnění diametrálně odlišné. 

U ocelí s vysokým obsahem chrómu se při foukání kyslíku do lázně oxiduje především 

chróm, jenţ má menší rozpustnost ve strusce ve srovnání s oxidy ţeleza při stejné teplotě 

a bazicitě a zároveň i redukce oxidů chrómu je, ve srovnání s oxidy ţeleza méně intenzívní. 

 

Obr.14:  Změna Gibssovy energie oxidů vztaţena na 1 mol O [18] 

Problémy klasické technologie pěnivé strusky odstraňuje nová patentovaná 

technologie, vyvinutá SMS Demag AG (Německo) ve spolupráci práci s AGH-Univerzita 

vědy a techniky v Krakově (Polsko) a průmyslově testovány Acesita SA (Brazílie). Tato 

technologie se zásadně odlišuje v porovnání se všemi známými pouţívanými a vyzkoušenými 

technologiemi pracujících na základě injektáţe. Pouţívá zvláště připravené brikety jako 

reagující látky na mezifázovém rozhraní strusky a kovu, kde se tvoří oxid uhelnatý a uhličitý 

nezbytné pro pěnivý efekt. Tato idea byla poprvé testována v laboratoři. Jako vhodná 

zásaditost je uváděna 1,3 - 1,35. Viskozitu zvyšuje nerozpuštěné vápno, coţ je v závislosti na 

teplotě, a přítomnost Cr2O3 ve strusce. Autory je také uváděn pokles oxidu chrómu ve strusce 

o 4,2 %. Jako referenční struska po natavení při 1600 °C je uváděna v tab. 3. 

Tab.3:  Chemické sloţení strusky po natavení: 

Chemické sloţení strusky po natavení při 1600°C 

CaO SiO2 FeO MnO MgO Al2O3 Cr2O3 

40,33 30,21 5,11 5,44 7,8 8,42 11,86 
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V redukčním údobí se k redukci oxidů chrómu zpět do lázně při výrobě nerezových 

ocelí pouţívá reakce s křemíkem případně hliníkem. Omezeně pomocí uhlíku, který 

způsobuje nauhličení lázně. Uhlík ve formě metalurgického koksu je přitom nejlevnějším 

redukovadlem. Podle [3] je potřeba zvýšit bazicitu strusky pro sníţení oxidů chrómu ve 

strusce. Jak se uvádí, nejniţší obsahy byly nalezeny ve struskách s bazicitou nad 1,5. Moţnost 

redukce strusek z výroby nerezové oceli, za účelem druhotného zpracování, je probírána 

v [16], [17] a [25]. Tyto práce posuzují moţnosti redukce pomocí uhlíku, křemíku a hliníku. 

Podle [16] je nejlepším redukovadlem hliník, je však taky cenově nejdraţším. Výhodnou 

volbou je použití uhlíku, který je levným řešením. Křemík lze pouţít dvěma způsoby. Pro 

přímou redukci oxidů chrómu ve strusce i jako rozpuštěného v kovu, kde následně reaguje se 

struskou. Podle [17] hliník sice nejlépe redukuje Cr2O3 , ale zároveň redukuje i SiO2, kterého 

je ve strusce mnohem více. Shodně uvádí, ţe se jedná o nejdraţší variantu. Bylo taky zjištěno, 

ţe při pouţití uhlíku (koksu), byl v redukovaném kovu nejnižší obsah titanu. Podle grafu na 

obr. 15, který je uveden v [17], křemík redukuje Cr2O3 úplněji aţ při vyšší teplotě neţ uhlík.  

 

Obr.15:  Termodynamické výpočty redukce oxidu Cr2O3 uhlíkem a křemíkem [17] 

Uhlík při vyšších teplotách redukuje i SiO2. Jak studie uvádějí, je potřeba pro co největší 

úplnost redukce chrómu jednotkovou aktivitu oxidu ve strusce. Ta je funkcí bazicity a teploty. 

Cr2O3 se při redukci za vyšších teplot částečně redukuje na kyselý oxid CrO. Největší vliv má 

na aktivitu obsah CaO, jehoţ přísada zabraňuje sníţení aktivity CrO reakcí s kyselým oxidem 

SiO2. Při vysokém obsahu však sniţuje aktivitu Cr2O3, který má v zásaditých struskách kyselý 

charakter. Optimální hodnota poměru CaO/SiO2 ve strusce je udávána 2. Rychlost redukce 

však závisí i na viskozitě strusky, proto někteří autoři doporučují i niţší hodnotu. Cr2O3 tvoří 

v zásaditých struskách spinel s MgO, který zvyšuje viskozitu strusky. Proto i obsah MgO 

ovlivňuje úplnost a rychlost zpětné redukce chrómu. Uhlík částečně sniţuje mnoţství SiO2 ve 

strusce, sám ale více bazicitu neovlivňuje. Pouţití křemíku k redukci vede ke zvýšení potřeby 

CaO k vázání vzniklého kyselého oxidu SiO2. V určitém rozmezí zlepšuje viskozitu strusky 

oxid Al2O3, který je produktem redukce hliníkem nebo můţe být přidán jako struskotvorná 

přísada. 
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3 Stručný popis technologie výroby vysokochromové taveniny 

v Třineckých železárnách a stanovení teploty zahájení oxidace 

K výrobě vysokochromové taveniny se v TŢ, a.s. vyuţívá EOP č.4, která je primárně 

určena pro tavení ocelí a litin s vysokým obsahem chrómu. Pecní transformátor má výkon 

4,0 MVA. Na elektrody o průměru 300 mm je přiváděn při nejvyšším napěťovém stupni 

200 V proud 10,5 kA. Řízení reţimu je umoţněno celkem šesti napěťovými stupni. Pec je 

vyzděna magnezitovými tvarovkami. Sázení je umoţněno otočnou klenbou a provádí se 

pomocí sázecích košů, v případě lehkého šrotu je sázení prováděno na vícekrát s pouţitím 

sázecích koryt. Jmenovitý objem pece je 12 t. 

Jak jiţ bylo uvedeno, chemickým sloţením se vysokochromová tavenina blíţí 

otěruvzdorné vysokolegované litině s obsahem C 2,9 - 3,6 % a Cr 25 - 27 %. Specifický 

poţadavek na nízký obsah titanu (pod 0,003 %) však vyţaduje provedení oxidační rafinace 

plynným kyslíkem. Z důvodu moţné zpětné redukce titanu se po oxidaci neprovádí 

dezoxidace, proto se ve struskách vyskytuje vysoký obsah Cr2O3, který činí strusku značně 

viskózní. Vsázka se zpravidla skládá z vratného vysokolegovaného chromového odpadu, 

vysokouhlíkového ferochromu, koksu a páleného vápna. V případě pouţití uhlíkového nebo 

nízko legovaného odpadu a ferochromu jsou obsahy Ti po natavení menší, zvýší se ale cenové 

náklady. Oxidace dmýcháním plynného kyslíku pomocí ocelové dmyšny je ukončena při 

začátku uhlíkové reakce. Pro nárůst teploty vlivem spalování doprovodných prvků, hlavně Si, 

se začíná dmýchat kyslík při nízkých teplotách, často před úplným roztavením vsázky. 

Odpichová teplota byla stanovena v rozsahu teplot 1680-1700 °C. Teplotu likvidu lze 

přibliţně stanovit podle rovnice uvedené v [5] 

 𝑡𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑢 = 1539 − 𝑘𝑖𝑋𝑖 ;         (°𝐶) (41)  

Hodnota Xi představuje hmotnostní procenta jednotlivých prvků v tavenině 

a koeficient ki udává sníţení teploty tání čistého ţeleza způsobené přísadou 1 % prvku. Pro 

hlavní sloţky jsou jeho hodnoty: C - 70, Si - 14, Cr - 1,4. Pro sloţení C = 3 %, Si = 0,2 % 

a Cr = 26 % : 

𝑡𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑢 = 1539 −  3 ∗ 70 + 14 ∗ 0,2 + 1,4 ∙ 26 = 1289,8 °C 

Jak se ale v [8] uvádí, je vliv Cr nad 15 % minimální a od obsahu 25 % se teplota 

likvidu zvyšuje. Pak pro teplotu likvidu platí: 

𝑡𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑢 = 1539 −  3 ∙ 70 + 14 ∙ 0,2 + 15 ∙ 1,4 − 1,4 = 1306,6 °C 

Vysokouhlíkový ferochrom i vratný vysokolegovaný šrot mají vyšší teploty likvidu, 

proto je nutno lázeň přehřívat na vyšší teplotu. Po dosaţení poţadovaných hodnot obsahu Ti 

se upravuje viskozita strusky a stahuje do struskové pánve. Struska je separována 

a likvidována externí firmou jako nebezpečný odpad. 

3.1 Výpočet teoretické teploty začátku dmýchání O2 

Vysoký obsah uhlíku dává předpoklad k posunu rovnováţné konstanty KCr ,C  podle (30) 

i (34) výrazně k niţším hodnotám. K upřesnění výpočtu by měly být pouţity interakční 

koeficienty pro danou teplotu. Jak je uvedeno v [7], pro jinou teplotu lze pouţít korekční 

vztah: 

 𝜀𝑖 ,𝑇
𝑗

= 𝜀𝑖 ,1873
𝑗

∙
1873

𝑇
 (42)  
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Interakční koeficienty pro výpočet teploty z termodynamické rovnováhy chrómu 

a uhlíku jsou v tab. 4. Pro uhlík bylo přihlédnuto k závěru kapitoly 2.2. V závorce jsou 

uvedeny hodnoty pro teplotu 1600 °C. Jak jiţ bylo uvedeno, pro moţnost legování 

HC ferochromem je vhodné cílit uhlík na spodní hranici. Chróm je cílen na 26,5 %. Proto 

byly pro výpočet zvoleny hodnoty C = 3% a Cr = 26,5 %. 

Tab.4:   Přehled teplotních závislostí interakčních koeficientů a jejich hodnot pro 1600°C 

𝑒𝐶
𝐶  𝑟𝐶

𝐶  𝑒𝐶
𝐶𝑟  𝑒𝐶𝑟

𝐶𝑟  𝑒𝐶𝑟
𝐶  odkaz 

158

𝑇
+ 0,0581 

(0,142) 

8,94

𝑇
+ 0,0026 

(0,0074) 

-0,024 -0,0003 -0,12 [1] 

0,14 0 -0,024 -0,0003 -0,103 [5] 

358

𝑇
 

(0,191) 

0 54

T
+ 0,006 

*(0,0348) 

0 234

T
+ 0,012 

*(0,137) 

[6] 

158

T
+ 0,0581 

(0,142) 

8,94

T
+ 0,0026 

(0,0074) 

−44,61

T
 

(-0,024) 

-0,0003 −193,13

T
− 0,016 

**(-0,12) 

Pouţito 

 k výpočtu 

*** 

 

*Hodnota 𝑒𝐶
𝐶𝑟  podle [6] dává kladnou hodnotu 0,035. Při rozboru literatury bylo zjištěno, ţe 

se pravděpodobně jedná o chybně uvedený údaj. Po úpravě rovnice na tvar 

𝑒𝐶
𝐶𝑟 =

−54

𝑇
+ 0,006, je její hodnota -0,023, coţ více odpovídá hodnotám uváděných jinými 

autory i principu, ţe tvoří-li spolu prvky sloučeninu, v případě uhlíku a chrómu jsou to 

karbidy, je její hodnota záporná. Pravděpodobně bude stejně chybně uveden i údaj pro 𝑒𝐶𝑟
𝐶 . 

**Hodnota 𝑒𝐶
𝐶𝑟 = −0,103  odpovídá přepočtu z hodnoty 𝜀𝐶

𝐶𝑟 = −5,1 , při převodu podle 

zkrácené verze rovnice (19). Vzhledem k velkému rozdílu atomových hmotností by se mělo 

uţívat celého tvaru rovnice, tomu odpovídá hodnota 𝑒𝐶
𝐶𝑟 = − 0,12 . Tak je tato hodnota 

uvedena i v[1]  

***Teplotní závislosti 𝑒𝐶
𝐶𝑟 , 𝑒𝐶𝑟

𝐶 ,byly určeny podle vzorce (42) a (20). Pro malý rozdíl 

atomových hmotností byl zanedbán druhý člen rovnice hodnoty 𝑒𝐶
𝐶𝑟 . 

Výpočet teploty podle rovnice (35): 

log
 𝐶𝑟 

 𝐶 
= −

13800

𝑇
+ 8,76 => T =

−13800

log
 𝐶𝑟 
 𝐶 

− 8,76
=

−13800

log 
26,5

3 − 8,76
= 1766 K 

𝑡 = 1766 − 273 = 𝟏𝟒𝟗𝟑 °𝑪 

Protoţe pro výpočty teplot podle rovnic (30) a (34) byly pouţity teplotní závislosti 

interakční koeficientů 1. a u uhlíku i 2. řádu, byl výpočet pro přehlednost proveden 

v programu WXMaxima. Výpis z výpočtů rovnic (30) a (34) je uveden v příloze 1 a 2. 

Rovnice (34) byla upravena pro pouţití rovnic (10) a (12) převodem na dekadický logaritmus.  
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Nalezené teploty: 

 pro redukci Cr3O4 (30)  - t = 1337°C 

 pro redukci Cr2O3 (34)  - t = 1489°C 

 podle rovnice (35)         - t = 1493°C 

Z uvedených výsledků vyplývá, že oxidaci lze zahájit za relativně nízké teploty. 
Rovnice (30) předpokládá oxid Cr3O4, který je za tak nízkých teplot nestabilní a ve strusce 

oxiduje na Cr2O3. Teplota 1337°C je blízko teploty likvidu taveniny vypočtené podle 

rovnice (4). Z rovnováţné konstanty K
1/4

 (30) lze podle rovnice reakční izotermy vypočítat 

hodnotu změny volné entalpie oxidu při teplotě 1337°C 

∆G°𝑇 = −R𝑇 ∙ 4  
−12200

𝑇
+ 8,05       J. mol−1  

∆G°1610 = 405746,4 − 267,7 1337 + 273      (J. mol−1) 

∆G°1610 = −25 282,8     J. mol−1 

 
Reakce má při této teplotě malou zápornou hodnotu změny volné entalpie. Pro 

zahájení oxidace je vhodnější teplota ≈1490°C odpovídající výpočtům podle (34) a (35). 

Z rovnice (34) lze vypočítat pro tuto teplotu hodnotu změny volné entalpie 

 ∆G1736 = −84010,18 J. mol−1.  

V praktických podmínkách tavení vysokochromové taveniny s 25 – 27 % Cr  

a 2,9 - 3,6 % C bylo zjištěno zahájení uhlíkového varu přibliţně kolem teploty 1550 °C. 

Uhlíkový var v tavenině nastává aţ po překročení termodynamické rovnováhy uhlíku a 

kyslíku. Vypočtená teplota 1490 °C pro rovnováţné obsahy chrómu a uhlíku je v relativní 

shodě s praktickými údaji. Po dosaţení uhlíkového varu zůstane obsah kyslíku jiţ prakticky 

konstantní. Zvýšit se můţe jen sniţováním obsahu uhlíku. Účinné sníţení obsahu titanu, při 

nízkém propalu chrómu, je nejvýhodnější v rozmezí těchto teplot, tedy v rozmezí 

termodynamické rovnováhy chrómu a uhlíku a dosaţením nadrovnováţného stavu, 

potřebného k rozvinutí uhlíkové reakce. V praktických podmínkách je zapotřebí k výchozí 

teplotě dmýchání kyslíku ocelovou dmyšnou uvaţovat moţné zvýšení teploty 

z exotermických reakcí doprovodných prvků, převáţně křemíku. 

3.2 Struskový režim 

V podmínkách tavení vysokochromových tavenin byla v kapitole 2.9 pro správnou 

viskozitu při tvorbě pěnivé strusky doporučována hodnota bazicity 1,30-1,35. Na základě 

tohoto poznatku bylo na EOP v TŢ vyzkoušeno přidání SiO2 ve formě slévárenského písku 

a šamotových zlomků (SiO2+Al2O3) k přísadě páleného vápna. V praktických podmínkách se 

této hodnotě nepodařilo přiblíţit. To mohlo být způsobeno i niţší teplotou (1450 °C) při 

odběru vzorku a nedostatečným rozpuštěním CaO ve strusce. Výsledný poměr CaO/SiO2 po 

natavení byl kolem hodnoty 1. Struska obsahovala relativně vysoký obsah TiOX a poměrně 

nízký obsah Cr2O3. V tab. 5 je uvedena analýza strusky z pokusné tavby A. Před zahájením 

oxidace byla struska částečně stáhnuta a poté byla upravena její bazicita přísadou páleného 

vápna. Obsah Ti byl sníţen z původní hodnoty 0,033 % analyzované po natavení na konečnou 

hodnotu 0,0023 %. 

Tab. 5  Analýza strusky vysokochromové taveniny 

Tavba SiO2 Al2O3 MnO MgO P2O5 S Cr2O3 TiO2 CaF2 CaO CaO/SiO2 

A 30.2 16.8 1.56 11.6 0.01 0.07 4.41 2.03 0.52 29.8 0.99 
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4 Závěr 

V bakalářské práci byl proveden kritický rozbor literatury problematiky výroby 

vysokochormových tavenin. Protoţe nebyla nalezena zdrojová literatura věnující se přímo 

problematice výroby vysokochromových taveniny se  středním obsahem uhlíku a chrómu 

a současně nízkým obsahem titanu, byla pouţita literatura, která se věnuje specifikům při 

výrobě feroslitin či vysokochromových ocelí. Byly prostudovány jednotlivé způsoby výroby 

tavenin s vysokým obsahem chrómu a na základě zjištěných skutečností pak podrobné 

studium termodynamických podmínek, specifických pro danou oblast problému. Pro vysoký 

obsah uhlíku byla v kapitole 2.2 věnována pozornost upřesnění jeho aktivity pomocí 

interakčních koeficientů a jejich teplotních závislostí. Výsledky byly pouţity k výpočtu 

teploty začátku oxidace pomocí rovnováţný poměrů chrómu a uhlíku, vyuţívaných 

v termodynamických výpočtech v oblasti výroby nerezových ocelí i výroby ferochromu. Dále 

byly prostudovány moţnosti oxidace titanu a moţnosti redukce chrómu v závislosti na teplotě 

a struskovém reţimu. Ze studovaných literárních pramenů a  vypočtených hodnot lze pro 

praxi při výrobě taveniny s obsahem C 2,9 - 3,6 %, Cr 25 - 26 % a < 0,003 % Ti doporučit 

následující úpravu podmínek výroby: 

 pro omezení propalu chrómu je vhodná teoretická teplota začátku foukání plynného 

kyslíku do lázně 1490 °C. V praxi je nutno přihlédnout k obsahu křemíku, případně 

dalších doprovodných prvků; 

 lze doporučit dmýchat krátce plynný kyslík do lázně v závěru tavení pro sníţení 

obsahu křemíku a homogenizaci taveniny; 

 pro sníţení aktivity TiOX ve strusce, při vyšším natavovacím obsahu Ti, lze jako 

účinnější neţ zvyšování hmotnosti strusky doporučit stáhnout natavovací strusku; 

 pouţití uhlíku (ve formě koksu nebo antracitu) nemá tak významný vliv na zpětnou 

redukci Ti jako pouţití Al. Použití koksu je proto výhodné pro omezení obsahu 

Cr2O3 ve strusce, a tím i zlepšení viskozity strusky. Jedná se o cenově nejlevnější 

redukovadlo. Optimální teplota redukce uhlíkem je kolem 1600 °C; 

 snížení odpichové teploty na hodnotu nad 1600 °C, v případě, ţe toto bude moţné i z 

technologického hlediska při dalším zpracování. Vysoká teplota vede k rychlejšímu 

opotřebení pánví, zároveň sniţuje ţivotnost pecní vyzdívky, respektive zvyšuje 

spotřebu opravárenského materiálu; 

 přidání tavidla na bázi SiO2 k přísadě páleného vápna do vsázky. Před oxidací zvýšit 

poměr CaO/SiO2 nad hodnotu 1,5. 

Některé z uvedených skutečností budou zapracovány do postupů výroby. Další 

postupy budou předmětem diplomové práce. Zvláště upřesnění sloţení strusek a vliv na 

jednotlivé fáze tavení spolu s maximalizací redukce chrómu s pouţitím uhlíku, který byl 

v této práci vyhodnocen k danému účelu jako nejefektivnější. Cílem je rovněţ i minimalizace 

mnoţství strusky, která je vedena v kategorii nebezpečný odpad.  
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6 Přílohy 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

Příloha 1 – výpočet rovnice (30) v programu WXMaxima. 

Příloha 2 – výpočet rovnice (34) v programu WXMaxima. 
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