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SEZNAM  SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

 

KVZ                               kovy vzácných zemin 

K 4                                  mikročistota, norma DIN 50 602 počítaná od velikostního ukazatele 4 

Dn                                    indikace velikosti vměstku 

SS                                   sulfidické vměstky v čárkované formě 

OA                                  oxidické vměstky v rozpojené formě 

OS                                   oxidické vměstky v čárkované formě 

OG                                  oxidické vměstky v globulární formě 

UZ                                   ultrazvuk 

A 120                              pánev objemu 120 t 

EOP                                elektrická oblouková pec 

ASEA SKF                     rafinace na pánvové peci 

VOD                               rafinace  nerez oceli klasickou technologii 

RH                                  vakuování 

FATT                              Fracture Appearance Transition Temperature - přechodová teplota 

 

Metody hodnocení mikročistoty 

 

LIMCA                            Liquid Metal Cleanliness Analyzer 

CUS                                  Conventional Ultrasonic Scanning 

MIDAS                             Mannesmann Inclusion Detection by Analysis Surfboards 

MMO                               metalografické mikroskopické pozorování 

EPMA                              Electron Probe Micro Analyse 

 

 

 

AES                                  Augerova elektronová spektroskopie 

OES                                  optická emisní spektroskopie 

PDA                                  Pulse Emission Spectrometry 

LAMMS                           Laser Microprobe Mass Spectrometry 

XPS                                   X ray Photoelectron Spectroscopy 
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1. ÚVOD 

Výroba hmotných produktů (odlitky a výkovky) byla započata ve větším míře 

v dvacátých letech minulého století. Ovšem zásadní rozvoj výroby hmotných výrobků přišel 

s obdobím narůstající potřeby elektrické energie, rostoucím rozvojem dopravy a průmyslu 

vůbec. Produkce takovýchto výrobků s sebou přináší mnoho problémů a úskalí, která 

potřebují odpovídající vybavení a technické know-how. Jednou z několika firem, zabývajících 

se v celosvětovém měřítku dlouhodobě výrobou hmotných odlitků a výkovků je firma Pilsen 

steel (dříve Škodovy závody).  

Významným faktorem, bezesporu ovlivňujícím kvalitu produkce je čistota oceli. 

Z tohoto důvodu je nutno přítomnosti vměstků v oceli věnovat velkou pozornost. Jak je 

všeobecně známo, tvorba a složení vměstků většinou odvisí od chemického složení oceli a od 

způsobu dezoxidace a legování oceli. Zásadní význam pro charakter a typ vměstků rovněž 

závisí na obsahu kyslíku a na úpravě vměstků při mimopecním zpracování oceli pomocí 

vápníku. 

Znečistění oceli nadměrnou vměstkovitosti může tedy představovat významnou příčinu 

vedoucí ke vzniku degradačních procesů a tím ke znehodnocení výrobku. U dosažení 

potřebné čistoty je rovněž nutno dodržovat správnou technologii výroby, aby ani v průběhu 

procesu výroby a úpravy oceli nedošlo k poruchám na příslušném zařízení, což by rovněž 

mohlo způsobit zhoršení čistoty a tedy kvality oceli.  
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2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Cíl disertační práce vychází z provozních potřeb firmy Pilsen Steel. V první fázi bylo 

cílem vyrobit příslušnou značku ocelí předepsaného složení a provést lití spodem pro získání 

předmětného ingotu. Při výrobě hmotných ingotů může docházet v důsledku možných 

technologických poruch ke vzniku trhlin a jeho následné degradaci. Disertační práce byly 

řešeny otázky objasnění mechanizmů těchto degradačních procesů a jejich popis v závislosti 

na možných technologických poruchách. Konkrétně se může jednat  o poruchu porézní 

argonové tvárnice ve dně pánve A120t, která byla použitá při výrobě spodem odlitého 

polygonálního ingotu. Disertační práce byla prováděna na vzorcích odebraných ze získaného 

výkovku o hmotnosti 70t, oceli jakosti ČSN 16 971, použitého pro rotor parní elektrárny. 

který měl pracovat jako rotor v parní elektrárně ve firmě Siemens Gröditz a z důvodu 

degradace nemohl být použit. 

 

Cíle byly shrnuty do následujících bodů: 

●   Výroba  příslušné značky ocelí pro získání výrovku rotoru 

 

●   Hodnocení  jakosti materiálu provedením: 

 

       *chemické analýzy tavby a přítomných inkluzí 

*makroskopických zkoušek 

*metalografického rozboru mikrostruktury 

*hodnocením čistoty materiálů analýzou přítomných vměstků 

*mechanických zkoušek 

*faktografického rozboru 

*rtg. mikroanalýzy vyhoučených inkluzí 

 

   ●   Posouzení technologických aspektů tavby 

 

   ●   Posouzení příčin vnitřních vad rotoru 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3. Teorie tvorby oxidických vměstků 

3.1 Endogenní vměstky 

  Endogenní vměstky vznikají během výroby a mimopecního zpracování oceli z prvků 

v oceli přítomných. Jsou to tedy produkty dezoxidace a vměstky, které vznikají v průběhu 

tuhnutí a chlazení oceli. 

Produkty dezoxidace 

  K dezoxidaci ocelí se nejčastěji využívá křemík nebo hliník, které reagují s kyslíkem 

rozpuštěným v oceli za vzniku SiO2, resp. A12O3. Zatímco oxidy křemíku se vyskytují 

v globulární formě (oxid křemičitý je při teplotě tavení oceli tekutý), oxidy hliníku se mohou 

vyskytovat ve více formách - od malých polyedrických krystalů, dendritických nebo 

destičkových krystalů po velké krystaly, případně klastry a agregáty menších krystalů. Tvar a 

velikost souvisí s poměrem koncentrací kyslíku a hliníku. Při vysokém obsahu kyslíku 

převažuje vznik zárodků, naopak při nízkém převažuje růst precipitátů. 

V případě legování oceli s prvky s vyšší afinitou ke kyslíku, než má hliník (například 

Ti, Nb, resp. kovy vzácných zemin apod.), pak vznikají i oxidy těchto prvků, obvykle ve 

formě velmi jemných precipitátů. Pořadí reakce kyslíku v oceli je dáno hodnotou změny 

volné entalpie uvedených reakcí, jak vyplývá z obr. 1. 

  
 

Obr. 1 Změna volné entalpie doprovázející vznik oxidů [1] 
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Tvoří-li uvažovaný prvek několik druhů oxidů, jsou vždy nejnižší oxidy nejstabilnější. 

 

Vznik oxidických vměstků v průběhu výroby a mimopecního zpracování oceli na 

pánvové peci.  

 Endogenní vměstky 

Při odpichu má ocel obvykle vysoký obsah kyslíku, ale podle Zhanga  a kol. [1] jeho 

výše nemá vliv na konečný obsah celkového kyslíku ve vyrobené oceli. Při odpichu navíc 

dochází v důsledku  promísení s oxidickou pecní struskou k další reoxidaci oceli. Protože 

rychlost reoxidace je dána obsahem kyslíku v oceli, může dezoxidace oceli, která je prováděná 

při odpichu v konečném důsledku zvyšovat reoxidaci (snižování obsahu kyslíku během 

dezoxidace oceli má za následek zvýšenou oxidaci oceli atmosférickým kyslíkem). 

Při dezoxidaci hliníkem, pokud je přidán do proudu při odpichu, vznikají nejprve velké 

globulární vměstky (A12O3 vlivem reakčního tepla taje - teplota tavení činí 2050°C - a 

vměstky se spojují koalescencí). Tyto vměstky následně rychle vyplouvají. Podobně by se 

chovaly křemičité nebo hlinitokřemičité vměstky. Později se vměstky A12O3 vylučují 

v jemné disperzní krystalické formě. Vměstky A12O3 mají malou smáčivost, takže díky 

povrchovému napětí mohou koagulovat (spojovat se ve větší) nebo být zachyceny struskou. 

Pokud má ocel dostatečnou kinetiku, je pravděpodobnost koagulace nebo zachycení vměstků 

struskou vyšší.  

U křemičitých vměstků je smáčivost větší, a tudíž hlavní roli pro jejich vyplouvání hraje 

to, že jsou tekuté (dochází ke koalescenci) a projevuje se vztlak oceli. Při odstátí se tedy 

sníží počet křemičitanových vměstků. U hlinitanových (a podobně u vměstků Ti, Zr a pod.) 

existuje kritická velikost vměstků, pod kterou již během odstání oceli nevyplouvají. 

Postupná dezoxidace hliníkem v dalším kroku způsobuje vznik většího množství drobných 

hlinitanových vměstků, které mohou vyplout jen při intenzivním pohybu oceli inertním plynem 

(argonování), i když může dojít i ke zvětšení velikosti stávajících vměstků. 

Existuje optimální obsah hliníku v oceli (cca 0,1 hm.%, přičemž tento odvisí od složení 

oceli), při kterém je obsah kyslíku nejnižší. Na druhé straně obsah hliníku ovlivňuje tvar 

sulfidických (případně komplexních) vměstků, které vznikají až při tuhnutí oceli. Podle Bůžka 

[2] při obsahu Alrazp 0,005 - 0,020 vznikají řetízky MnS na hranicích primárních zrn., které 

jsou nejméně vhodné z hlediska tváření. 
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Obr. 2 Závislost rozpuštěného kyslíku na obsahu rozpustného hliníku 

 v oceli při 1600°C [1] 

 

Hlinitanové vměstky jsou obvykle modifikovány vápníkem (pomocí CaSi, CaFe nebo 

čistého Ca), kdy při nízkém obsahu síry (<0,010 hm.%) a hliníku (<0,020 hm.% ) jsou vzniklé 

oxidy CaO . Al2O3 tekuté a při vyšších obsazích síry (nad 0,010 hm.%) vznikají tuhé komplexní 

vměstky CaO. Al2O3 . CaS. Takto vzniklé vměstky jsou díky tvaru a tvařitelnosti přijatelnější 

než shluky hlinitanů. 

Vměstky, vznikající precipitací během tuhnutí a chladnutí oceli 

 

V průběhu chladnutí oceli klesá rozpustnost kyslíku, dusíku a síry, takže dochází 

k precipitaci oxidů, nitridů a sulfidů. Jako zárodky mohou sloužit oxidy, které 

vznikají v průběhu  dezoxidace nebo jiné, již existující pevné nečistoty.  Výsledné 

vměstky mají obvykle komplexní složení. 

3.2 Exogenní vměstky 

 

Exogenní vměstky vznikají jako důsledek chemických reakcí tekuté oceli s okolním 

prostředím (reoxidace) nebo mechanickým působením tekuté oceli na materiály, se kterými 

přichází do styku během výrobního procesu (zachycení strusky nebo eroze vyzdívky). 

Exogenní vměstky mají následující obecné charakteristiky: 

 

 větší velikost (50 μm a více): vměstky původem z vyzdívky jsou obecně větší než 

částice zachycené strusky.
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 variabilitu v chemickém složení, 

 hliník v tekuté oceli reaguje s FeO, MnO a SiO2 ve strusce nebo ve vyzdívce, vzniklý 

Al2O3 může zůstat na jejich povrchu, 

 na povrchu exogenních vměstků se mohou adsorbovat hlinitanové vměstky, případně 

mohou tyto vměstky sloužit jako precipitační centra pro další vměstky vznikající při 

tuhnutí oceli, 

 nepravidelný tvar, pokud se nejedná o zachycenou strusku. Sférické vměstky tvořené 

zachycenou struskou jsou velké (> 50 μm), kdežto produkty desoxidace křemíkem 

jsou malé a tvořené pouze SiO2, 

 malý počet, sporadický a náhodný výskyt v oceli na rozdíl od prakticky homogenně 

rozptýlených malých vměstků. Tyto vměstky díky své velikosti snadno vyplouvají 

(záleží na místě vzniku). Často se vyskytují blízko povrchu, protože při 

vyplouvání z tekutého jádra odlitku jsou zachyceny rostoucí licí kůrou. 

Exogenní vměstky vzniklé reoxidací: 

Obvyklým zdrojem reoxidace je atmosférický vzduch, který se do tekuté oceli může 

dostat dvěmi způsoby 

 otevřenou hladinou tekuté oceli v pánvi, mezipánvi nebo krystalizátoru v průběhu lití 

při silném turbulentním proudění oceli (například na začátku lití) nebo při nevhodně 

použité krycí strusce, 

 při nasátí vzduchu do stínící trubice nebo do ponorné výlevky. 

Vměstky vzniklé reoxidaci jsou až o dva řády větší než vměstky vzniklé při dezoxidaci. 

Obsahují prvky s vysokou afinitou ke kyslíku, tj. Al, Si, Ca, Ti apod. 

Druhým zdrojem kyslíku jsou FeO, SiO2  a MnO ve strusce a ve vyzdívce. Jejich reakcí 

s Al vzniká oxid hliníku ve formě velkých vměstků proměnlivého složení. Kromě toho 

dochází ke změnám v povrchové vrstvě vyzdívek, což může usnadnit jejich erozi. 

Exogenní vměstky pocházející ze strusek: 

K zachycení krycí strusky nebo licího prášku dochází především při turbulentním 

proudění tekuté oceli a při vzniku vírů v oblasti hladiny oceli. Obvykle jsou sférického tvaru. 
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Exogenní vměstky vznikající erozi vyzdívek a stínění, případně vtokové soustavy 

Vměstky vzniklé erozí vyzdívky jsou velké a mají nepravidelný tvar. Jejich složení 

odpovídá složení původního materiálu s tím, že na jejich povrchu mohou být zachyceny další 

malé vměstky. 

K větší erozi dochází obecně u méně kvalitní vyzdívky, nicméně při reakci hliníku 

s SiO2  z vyzdívky dochází k narušení povrchu, přičemž některé značky oceli jsou z hlediska 

koroze agresivnější. Druhou podmínkou eroze je silné proudění oceli. Míru eroze je možné 

odhadnout z úbytku vyzdívky v průběhu výroby. 

Zvláštní případ tvoří produkty dezoxidace, které se zachytí na vyzdívce a později jsou 

jako velké vměstky strženy do oceli. Příkladem je vznik sklovitého povlaku na vnitřním 

povrchu pánve nebo zanášení ponorné výlevky oxidy hliníku. 

Mechanismy tvorby různých typů oxidických vměstků 

 

a) Mechanismy tvorby vměstků  MgO . Al2O3 

 

Mechanismy tvorby vměstků  MgO . Al2O3 dle různých autorů [3] a uvedených 

v literaturách  [4 až 29 ] jsou zřejmé z tab. 1. 

Jsou zde rovněž uvedeny druhy použitých dezoxidačních přísad, typ legované oceli a 

experimentální parametry, respektive druh technologického nebo laboratorního zařízení. 

Současně jsou uvedeny sledované parametry.  
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Tab. 1 Mechanismy tvorby MgO . Al2O3 vměstků dle různých autorů a uvedených 

v literaturách [4 až 29] 

 

Researcher    mechanism    Alloy system Deoxidants Experimental parameter  lit.  

Sunami           Crystal       Fe-0,6~0,75C         Si  LF-CC practice     4 

Suzuki            Singular   Fe-17Cr-7Ni         Al       VOD practice                  5 

Hojo                Crystal         Fe-18Cr-8Ni                    Si               AOD practice     7 

Kim                 Crystal Fe-18Cr-8Ni                     Si               AOD practice     8 

Kato             Crystal and     High C Steel           Al and Si Review paper     9 

                       singular Stainless steels 

Nishi              Singular       Fe-42Ni     Mn, Si            Slag composition, Mn                10 

                                                                                and  Si contents 

 Nishi  Singular        Fe-18Cr-8Ni                    Al Slag composition  11 

Okuyama   Singular       Fe-16Cr          Al    Slag composition (kineties)       12 

Todoroki Singular        Fe-18Cr-8Ni                    Si              Al and Ca in Fe-Si alloys 13 

Mizuno Singular        Fe-18Cr-8Ni                    Si              Al and Ca in Fe-Si alloys 14 

Matsuno   Singular        Fe-1C             Al   With or without flux  15 

Ehara Crystal          Fe-18Cr-8Ni                    Si              C/S, Al2O3 content in  16 

        oxide inclusion 

Todoroki Singular        Fe-18Cr-8Ni                    Al              Al content   17 

Todoroki Singular        Fe-18Cr-8Ni                    Al              SiO2 content in slag  18

  

Cha Crystal          Fe-16Cr          Al              Crucible, Slag composition 19 

Sakata Singular        Fe-18Cr-8Ni                    Al  Slag composition    6 

Park Singular        Fe-16Cr                     Al(Si/Mn)       Al content and Ca treatment 20 

Park Crystal                 -                                  -              C/S, Al2O3 and F contents in 

                    oxide inclusion          21,23 

Park Singular        Fe-16Cr-14Ni                  Si              Al content in Fe-Si alloys 22 

Park Crystal          Fe-20Cr-13Ni-3Si           Si              AOD(-LT-CC) practice  24 

Park Crystal          Fe-16Cr-14Ni                  Si              AOD(-LT-CC) practice  25     

Ehara Crystal          Fe-18Cr-8Ni                    Si              C/S, Al2O3 content in  26 

        oxide inclusion 

Ehara Singular        Fe-18Cr-8Ni                    Si              AOD(-LF-CC) practice  27

  

Park Crystal          Fe-11Cr-Ti    Ti(Al/Si) Slag composition  28 

Jiang Singular        Fe-0,4C-1Cr         Si  Slag composition  29 

 

 

Mechanismy tvorby těchto vměstků jsou rozděleny na dva typy. 

První je tvorba singulárního spinelu skládajícího se pouze z MgO . Al2O3 a další je 

krystalizace na rozmezí tuhnutí kapek aluminosilikátů, jehož primární fázi je spinel. 

Tvorba singulárního MgO . Al2O3 vměstku  

 

Tento typ je považován jako vměstek, jehož rovnováha je uchovávána mezi tekutou 

ocelí a vměstkem. 
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Na obr. 3 je znázorněn předpokládaný mechanismus často uváděný v literaturách [4 až 

29]. Rozpustný Mg je dodáván ze struskové fáze a žáruvzdorného materiálu dle následujících 

reakcí (1) až (5): 

 

Schematické zobrazení mechanismu tvorby singulárních spinelových vměstků je zřejmé 

z obr. 3 

 

 

 

Obr. 3 Schematické zobrazení mechanismu tvorby singulárních spinelových vměstků [4] 

 

      3(MgO)in slag  + 2Al  →  (Al2O3) in slag  + 3Mg     (1) 

 

      3MgO(s)in refractory +  2Al  →  (Al2O3) in slag  + 3Mg       (2) 

 

      MgO(s) in refractory  → (MgO) in slag        (3) 

 

Při rafinaci nerezavějících ocelí jsou obvykle používány žáruvzdorné materiály na bázi 

MgO kvůli chemické analýze rafinační strusky. To jeden z důvodu proč se spinelové vměstky 

objevují u nerezavějících ocelích. 

U vysoce uhlíkatých ocelí současně s reakcemi (1) a (2) probíhají následující reakce (4) 

a (5) [9, 15]: 

      (MgO) in slag  + C  →  CO(g) + Mg      (4) 
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      MgO(s) in refractory  + C  →  CO(g) + Mg      (5) 

 

Aluminátové vměstky, které se tvoří okamžitě po přidání Al do tekuté oceli reagují 

s rozpustným Mg, což vede k tvorbě MgO . Al2O3 vměstků jak je níže vyjádřeno rovnicí (6). 

4Al2O3(s) + 3Mg  →  3MgO . Al2O3(s) +2Al     (6) 

Výše uvedené reakce jsou nejjednodušším vyjádřením, kde alumináty jsou vměstky 

primárně vytvořené při dezoxidaci oceli hliníkem. 

Jestli-že jsou oceli uklidněny křemíkem, vytváří se silikátové vměstky, přičemž reakce 

jsou složitější. Silikátové vměstky jsou obvykle tvořeny z CaO - SiO2 – MgO - Al2O3. Občas 

jsou ve vměstcích obsažena malá množství  MnO a Cr2O3. Hlavní reakce jsou vyjádřeny 

rovnicemi (7) a (8). 

    SiO2(l)    +  2Mg  →  2MgO(l) + Si      (7)  

 

    3 SiO2(l) +  2Al  →  2Al2O3(l) +3Si      (8) 

 

MgO a Al2O3 se postupně koncentrují dle výše uvedených reakcí (7) a (8) místo reakce 

(6). Následně dochází k tvorbě spinelu – MgO . Al2O3. Autoři [13] poukazují na možnost 

reakce s Ca. 

Je třeba uvést, že při dezoxidaci oceli obvykle se nejedná pouze o čisté Al nebo Si. 

Obecně je známo, že Fe – Si slitiny obvykle obsahují kolem 1 hm.% Al a Ca. Hliník obsažený 

ve slitině FeSi hraje důležitou roli při redukci MgO ve struskové fázi, přičemž vzniklý Mg 

přechází do tekuté oceli. Tento proces byl potvrzen experimentálně autory [13,14 a 22]. Je 

třeba poznamenat, že změny vměstků postupují až na spinel, protože obsahy Al a Mg se 

dostávají až do oblasti, kde je spinel nejstabilnější. Většina termomechanických dat je shrnuta 

ve dvou klasických odborných pracích [30, 31]. Tyto jsou shrnuty v  tab. 2.   

Reakce ve vztahu k CaO jsou rovněž v uvedených tabulkách zahrnuty, protože Ca je 

někdy spojován s vměstky spinelu, a sice, že se na nich podílí. 

V případě, že místní rovnováha mezi vměstky a tekutou ocelí je zachována, pak pro ocel 

s 18 hm. % Cr, 8 hm.% Ni, 0,5 hm.% Si a 1 hm.% Mn  platí diagram na obr. 4. 

Platnost uvedených předpokladů experimentálně prověřil Okuyama, přičemž bylo 

potvrzeno, že reakce mezi vměstky a ocelí byla dostatečně rychlá [12]. Z uvedeného diagramu 

je možno vidět, že experimentální výsledky jdou dobře umístěny v oblasti spinelu – viz obr. 

4. 
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Následující rovnice (9) platí pro výpočet na rozhraní MgO/MgO . Al2O3. 

4 MgO(s) + 2Al  → MgO . Al2O3(s) +3Mg     (9) 

U tohoto příkladu je rovnovážná konstanta výše uvedené rovnice dána vztahem dle 

rovnice (10), která byla získána kombinací studií prezentovaných v [30, 34 a 42] a uvedených 

v tab. 2. 

                                   50 880 

Log K(9)  =  -33,09 + -------------       (10) 

                                                T 

                   aMgO . Al2O3 . a
 3

Mg            a MgO . Al2O3 . f
 3

Mg . [hm.%Mg]3
  

      K(9)  =  -----------------------  = ---------------------------------------   (11) 

                       a
4

MgO . α
2

Al  a
4

MgO . f
 2

Al . [hm.%Al]2 

 

 

Pro výpočet rozhraní MgO/MgO . Al2O3 pak platí následující reakce (12).  

 

3MgO . Al2O3(s) +2Al  →  4Al2O3(s) + 3Mg                                                          (12) 

 

Následující rovnice byla získána rovněž ze studií [30, 34 a 42] uvedených v tab. 2. 

Tab.  2 Rovnovážné konstanty reakcí ve vztahu k tvorbě spinelů [30, 34, 44] 

 

 

Reakce             ΔG
o
(J/mole)          log K   lit. 

       1 225 000-393,8T           20,57-64 000/T   30 

Al2O3(S) →2Al + 3O          867 370-222,5T           11,62-45 300/T   32 

             907 580-235,9T                       12,32-47 400/T   33 

            89 960 + 82,0T                     -  4,28-  4 700/T   34 

                                                   277 580          - 7,74        35 

    279 730          - 7,80   36 

MgO(S) → Mg + O            728 600-238,4T            12,45-38 060/T            31 

                                          499 930-157,8T            8,241-26 110/T   37

         258 570         - 7,21     33 

SiO2(S) →Si + 2O 576 440-218,2T            11,40-30 110/T      30 

 592 800-227,1T            11,86-30 960/T    38 

 645 200-148,7T              7,76-33 700/T   31 

 138 240+ 63,0T             -3,29 - 7 220/T   39 

CaO(S) → Ca + O        370 820        - 10,34   35 

        297 660        -   8,30   30 

        264 310          -   7,37   31

   18 828  +  6,3T             -0,32 – 980/T   42 

MgO. Al2O3(S) →   20 790  + 15,7T    -0,82 – 1 086/T    43 

→Al2O3(S)+MgO(S)   15 734  + 13,42T             -0,70 – 822/T   44 
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                                46 950 

      log K(12)  =  -34,37 + ------------       (13) 

             T 

 

   

   a
4

Al2O3 . α
3

Mg     a
4

Al2O3 . f
 3

Mg . [hm.%Mg]3
  

        K(12)  =  ------------------------- = -------------------------------------  (14) 

   a
3

MgO . Al2O3 . αa
2

Al   a
3

MgO . Al2O3 . f
 2

Al . [hm.%Al]2 

 

      log fAl = Σ e 
j
Al [hm.% j]         (15) 

 

      log fMg = Σ e 
j
Mg  [hm.% j] + r

O
Mg [hm.% O]

2
 + r 

Mg,O
Mg [hm.% Mg][hm.% O] +  

                     

r 
Cr,O

Mg [hm.% Cr][hm.% O] + r 
Ni,O

Mg [hm.% Ni][hm.% O]   (16) 

 

kde: e 
j
Mg   je interakční koeficient prvního řádu a  

r
O

Mg , r 
Mg,O

Mg , r 
Cr,O

Mg , r 
Ni,O

Mg jsou interakční koeficienty druhého řádu Mg. 

Standardní stavy oxidů jsou brány jako čisté pevné stavy v rovnicích (9) a (12). Při 

kombinaci rovnic (10), (11) a (13) dostáváme vztah (16).  

Diagram fázové stability složení vměstků u experimentálních výsledků, kde A je Al2O3 

a S je spinel je uveden na obr. 4. 

 

Obr. 4 Diagram fázové stability složení vměstků u experimentálních výsledků, kde A je 

Al2O3 a S je spinel [30,34,42] 
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Je nutno poznamenat, že nedávné studie prováděné Fujiim a kolektivem [43] ukázaly 

variace v aktivitách MgO . Al2O3 v oblasti tuhého roztoku jako funkce složení – viz obr. 5. 

Tento poznatek významně přispěl k tomu, jakou hodnotu aktivity spinelu vzít při výpočtu. 

V rovnici (11) je aktivita MgO brána jako jednotka vzhledem k zanedbatelné 

rozpustnosti Al2O3 v MgO, zatímco aktivita MgO. Al2O3 je 0,80. 

V rovnici (14) byla hodnota aktivity MgO. Al2O3 brána jako 0,47, zatímco aktivita od 

Al2O3 je rovna 1, protože je zanedbatelně nízká rozpustnost MgO v Al2O3.  

Aktivity  MgO, Al2O3, a MgO . Al2O3 (MA) při rozpouštění spinelu v tuhém stavu při 

teplotě 1 873 K jsou uvedeny na obr. 5. 

 

 

Obr. 5 Aktivity  MgO, Al2O3, a MgO . Al2O3 (MA) při rozpouštění spinelu v tuhém stavu 

při teplotě 1 873 K [16]   

 

Obsah SiO2 v rafinační strusce pochází jednak z vyteklé pecní strusky a dále z oxidace 

Si při dezoxidaci a legování feroslitinami na bázi křemíku. Obsah Al2O3 je tvořen především 

jako produkt dezoxidace. Někteří autoři uvádějí, že pokles teploty  vede k růstu Al2O3 obsahu 

ve vměstcích dle následující reakce [16, 22 a 24 až 27]: 

     3(SiO2)inclusion   +   4Al  →  2(Al2O3)inclusion  + 3Si                (17) 
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Důvodem výrazného nárůstu obsahu Al2O3 je rovněž reakce rozpustného hliníku 

s volným kyslíkem v oceli. Ehara a kol. [16, 26, 27] stanovili, že tendence je rostoucí  

s poklesem teploty. 

V případě, že obsah Al2O3 docílí kritické hodnoty v tvorbě spinelu, pak se precipitují ve 

formě aluminosilikátových vměstků. 

Kritickou podmínku je možno termodynamicky vyjádřit následující rovnicí: 

     MgO . Al2O3inclusion   →  MgO inclusion  +  Al2O3inclusion    (18) 

Jak uvádějí autoři Rein a Chipman [42], hodnoty aAl2O3 x aMgO  větší než 0,14 jsou při 

teplotě 1 873 K. Ve skutečnosti tato podmínka koresponduje s oblastí, kde primární spinelové 

krystaly precipitují ve fázovém diagramu. To znamená, že krystalizace spinelu je možná 

tehdy, když obsah Al2O3 je větší jak výše uvedená podmínka. Standardní stav MgO . Al2O3 

(MA) je stechiometrická sloučenina. 

Tvorba spinelu s vyteklou pecní struskou, která vesměs obsahuje vyšší obsahy SiO2, 

reagují v průběhu mimopecního zpracování na pánvové peci s Al2O3, přičemž vytvořené 

tekuté aluminosilikáty v oceli obalují krystaly spinelu (MgO . Al2O3). 

Důležité pro složení spinelových vměstků a pro změnu morfologie vměstků je 

vstřelování Ca do tekuté oceli, což se děje skrz struskovou fázi. 

Jak uvádějí autoři [13 a 17], jestliže vysoce bazická struska jako CaO - Al2O3 – 10 

hm.% MgO – 21 hm.%  CaF2 (C/A = 6,4) byla  v rovnováze s nerezavějící ocelí a 

dezoxidovanou hliníkem, pak aluminátové clustery se vytvořily bezprostředně po přidání 

hliníku. Souběžně proběhne redukce MgO a CaO po přísadě Al a rozpustný Mg a Ca se 

dostává do tekuté oceli. Následně se aluminátové vměstky změnily na MgO . Al2O3 vměstky, 

jelikož reagují  s Mg vzhledem k jeho vyšší aktivitě než je aktivita Ca v tavenině. Další reakce 

s Mg vede k tvorbě MgO vměstků. Na závěr se vytváří CaO - Al2O3 – MgO vměstky, které 

jsou tekuté v tekuté oceli, přičemž se vytvoří jako nejstabilnější fáze. V provozních 

podmínkách tudíž dochází k tvorbě kalcium – aluminátů bez Al2O3 a MgO . Al2O3 vměstků, a 

to i bez přímého zpracování vápníkem. 

Průběh transformačních reakcí vměstků vyskytujících se v nerezavějících ocelích 

dezoxidovaných  hliníkem je zřejmý z obr. 6. 
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Obr. 6 Transformační reakce vměstků vyskytujících se v nerezavějících ocelích 

dezoxidovaných  hliníkem [13] 

 

Schematické zobrazení změny morfologie vměstků v tekuté slitině dezoxidované 

křemíkem je uvedeno na obr. 7 [10]. 

 

 

Obr. 7 Schematické zobrazení změny morfologie vměstků v tekuté slitině dezoxidované 

křemíkem [10] 
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Nicméně, když se SiO2  dostane do struskové fáze, výše uvedené opatření by nemohlo 

být efektivní při rafinaci na pánvové peci. Obsah SiO2 se obvykle zvyšuje v pánvové strusce 

v důsledku výtoku pecní strusky z ocelářského agregátu. Při přítomnosti cca 10 hm.% SiO2 ve 

strusce o složení CaO -  Al2O3  - 9 hm.% MgO – 20 hm.% CaF2 (C/A = 6,2) bylo pozorováno, 

že brání po sobě jdoucí redukci MgO nebo CaO hliníkem ve strusce, a tím i nedodává 

rozpustný Mg nebo Ca do oceli /28/. Tudíž následný vývoj reakce od spinelu (MgO . Al2O3) 

k MgO nebo tekutý CaO  - Al2O3 –MgO vměstek nebyly pozorovány. Tento výsledek 

potvrzuje požadavek co možná nejnižšího obsahu SiO2. Také obsah hliníku by měl být řízen 

tak, aby byl přiměřený, a tím modifikoval vměstky MgO nebo tekuté kalcium - alumináty.  

 

Snížení bazicity (C/S), podílu C/A a obsahu Al2O3 a MgO ve strusce 

 

Kim a kolektiv [8] zjistili, že spinelová fáze přednostně krystalizuje 

v aluminosilikatovém vměstku, když strusková kapka, která  se dostala  do ocelové taveniny 

během chladnutí od odpichu oceli do procesu odlévání na ZPO.  

Vývoj morfologie vměstku byl rovněž zkoumán ve slitinové tavenině Fe – 42 hm.% Ni 

dezoxidované křemíkem a manganem [20]. Schematické zobrazení změny morfologie 

vměstku je uvedeno na obr. 7. 

Nárůst obsahu Al2O3  s časem byl pozorován v produktech dezoxidace MnO - SiO2. 

Mohly se vytvořit protažené MnO - SiO2 –  Al2O3 vměstky, které vznikají rozkladem Al2O3 

ve struskové fázi a reakcí mezi Al a vměstky dle rovnice (19). 

     2(Al2O3)in slag  + 3Si  →  3(SiO2 )in slag  + 4Al             (19) 

 

Rostoucí množství MgO ve vměstcích bylo rovněž pozorováno v tom procesu, kde se 

tvoří spinelová  (MgO . Al2O3) fáze. Zde se předpokládá transport Mg z povrchové vrstvy 

strusky do vměstků jako výsledek reakce dle rovnice  (20). 

2(MgO) in slag  + Si  → (SiO2 )in slag   + 2Mg     (20) 

 

Změny průměrného obsahu MgO ve vměstcích vypočtené dle modelu, ve kterém difúze 

Mg v mezifázové vrstvě struska – kov probíhá dle stanoveného podílu [22], což  je zřejmé 

z obr. 8. 
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Obr. 8 Změny průměrného obsahu MgO ve vměstcích vypočtené dle modelu, ve kterém 

difúze Mg v mezifázové vrstvě strusky – kov je dle stanoveného podílu [22] 

Je vhodné poznamenat, že redukce MgO a Al2O3 v horní vrstvě strusky při dezoxidaci 

Si se zvyšuje v případě, že aktivita SiO2 ve strusce by byla významně nižší než v případě 

rafinačního procesu v pánvi. 

Stejná experimentální metoda byla použita při zkoumání rovnováhy tvorby spinelových 

vměstků při dezoxidaci taveniny pomocí Al [11]. Obsah MgO ve vměstcích postupně vzrůstal  

s reakčním časem během zpracování a maximum obsahu MgO bylo ovlivněno rozmezím 

bazicity (C/S) v horní vrstvě strusky. U strusek s bazicitou C/S v rozmezí od 1,2 do 2,4 se 

pohyboval ve vměstcích obsah MgO od 2 do 15 hm.%. Při tomto složení strusky byly také 

tvořeny spinelové vměstky. Původní hořčík ve vměstcích  dle předpokladu pochází 

z disociace, respektive redukce MgO z horní vrstvy strusky při místní rovnováze na rozhraní 

struska – kov a kov – vměstek jak plyne z rovnice (1). 

Okuyama a kol. [12] předpokládali následující mechanismus přechodu Mg přes vrstvu 

strusky do oceli. Podíl difúze Mg v tekuté oceli byl silně ovlivněn složením rafinační strusky. 

Při zvýšení bazicity C/S (CaO/SiO2) nebo podílu C/A (CaO/Al2O3) v horní vrstvě strusky 

transfer Mg do oceli roste vzhledem k rostoucí aktivitě MgO ve strusce. Změna průměrného 

obsahu MgO v Al2O3 vměstcích, které se snadno tvořily po dezoxidaci hliníkem, byly 

vypočteny dle modelu a jejich dobrou korespondenci ke změřeným výsledkům ukazuje obr. 

8. Aktivity MgO a Al2O3 v horní vrsvě strusky ovlivňují složení vměstků. U zkoumané 
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nerezavějící oceli molární zlomek MgO/Al2O3 ve vměstcích, log (XMgO /XAl2O3)inclusion, 

lineárně klesá při poklesu aktivity podílu MgO/Al2O3, log (aMgO / aAl2O3) slag v horní vrstvě  

strusky [20]. Velmi podobné výsledky byly zjštěny Jiangem a kol. [29] u chromových 

vysokopevnostních ocelí. Tudíž, jestliže se používají vysoce bazické strusky, ve kterých jsou 

aktivity MgO vyšší než aktivity  od Al2O3  jako CaO-, MgO-, a CaO-MgO duálně nasycené 

podmínky, pak pevný roztok  aluminatu bohatého na MgO, například MgO-MgAl2O4 je 

tvořen tak, jak je zřejmé dle obr. 9. 

 

Obr. 9   Vztah mezi jednotlivými složkami ve vměstcích a ve strusce [12] 

 

 

Jak bylo výše uvedeno, složení vměstků odvisí od použité dezoxidační přísady, resp. od 

složení feroslitiny. 

Jedním z významných prvků, který je velice rozšířen pro stabilizaci uhlíku a dusíku, 

které jsou škodlivé z hlediska vlastnosti oceli, jako je korozní odolnost a tvářitelnost je titan. 

Efekt Ti na tvorbu MgO . Al2O3 spinelových vměstků je velice důležitý z hlediska kvality 

výrobků. 

Fujimura a kol. zjistili, že komplexní oxidické vměstky se tvořily při 0,15 hm.% Ti 

přidaného do feritické nerezavějící oceli (16 hm.% Cr). Předpokládá se, že tekuté Al-Mg-Ti-O 
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vměstky se tvořily po přidání Ti, přičemž následovala krystalizace spinelu a pak nukleace  

TiN. 

Vypočtený fázový diagram systému MgO - Al2O3  - TiO2 -  při teplotě 1 873 K je 

uveden na obr. 10. 

 

Obr. 10 Vypočtený fázový diagram systému MgO - Al2O3  - TiO2 -  při teplotě 1 873 K 

[29] 

Poměr aktivit  Al2O3 k TiO2 ve strusce má významný vliv na rovnováhu torby 

spinelových vměstků při teplotě 1 873 K, jak je zřejmé z obr. 11. 

Z uvedeného plyne, že by aktivita Al2O3 měla být řízena tak, aby byla nižší než aktivita  

TiO2 ve strusce. 
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Obr. 11 Vliv aktivity podílu  Al2O3/ TiO2 ve strusce na složení vměstků v oceli při teplotě 

1 873 K [29] 

 

Variace ve složení vměstků při použití různých feroslitin je uvedena na obr. 12. 
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Obr. 12 Změny ve složení vměstků,  když jsou nízké obsahy Al a Ca (typ 1 v tab.č. 4) (a), 

vysoký Al  a nízký Ca (typ 2 v tab.č. 4) (b), a vysoký Al a  vysoký Ca (typ 3 v tab.č. 4) (c) 

/, přičemž FeSi je použito jak dezoxidační činidlo [2] 

 

 

Slitina FeSi je používána jako dezoxidační  přísada, přičemž byly použity různé druhy, 

kdy obsahy Al se pohybovaly v rozmezí od 0,02 do 3,5 hm.% a obsahy Ca byly v rozpětí  od 

0,01 do 1,75 hm.%,  jak je  uvedeno v tab. 3. 
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Tab. 3 Složení několika typů FeSi. 

 

   Si    Al      Ca  

Typ 1 74,9   0,02   <0,01 

Typ 2 76,0   0,09   <0,01 

 74,9   1,03   <0,01 

 76,0   2,91   <0,01 

Typ 3 76,1   1,71        0,07 

 76,0   1,42      0,84 

 76,4   3,49      0,43 

 75,9   3,00      1,75 

Typ 4 74,4   0,21      1,70 

 

Přestože k dezoxidaci slouží  FeSi, tak hliník z FeSi přispívá k redukci MgO ve strusce 

a vznikající Mg přechází do tekuté oceli [6, 22]. Toto bylo zřejmé, že MgO . Al2O3 spinelové 

vměstky se tvořily v případě, kdy FeSi obsahovalo přes 0,5 hm.%  Al – viz. obr. 12 (b).  

V případě použití FeSi, které obsahovalo Al a Ca nebo když se jednalo o FeSi, které 

neobsahovalo žádné nečistoty, tak se vytvořily čisté CaO - SiO2 - Al2O3  -  MgO – viz. obr. 

12 (c) nebo MnO - SiO2  - viz. obr. 12 (a) silikátový typ vměstků. 

Složení vměstků je rovněž ovlivněno použitými žáruvzdornými materiály. Při použití 

magnezitové vyzdívky byl přechod Al z horní vrstvy strusky do tekuté oceli nižší než u 

aluminátové vyzdívky [19]. Toto je způsobeno nižší aktivitou Al2O3 ve strusce nasycenou 

s MgO než u strusek nasycených s Al2O3. 

Schematické zobrazení  mechanismu tvorby  vměstků obsahujících spinelové krystaly 

při zpracování  nerezavějící oceli s 16 hm.% Cr a 14 hm.% Ni je uvedeno na obr. 13. 
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Obr. 13 Schematické zobrazení  mechanismu tvorby  vměstků obsahujících spinelové 

krystaly u nerezavějící oceli s 16 hm.% Cr a 14 hm.% Ni [19] 

        

Jak je zřejmé z obr. 13, klasické kalcium – silikátové vměstky /typ 1/ se tvoří v tekuté 

oceli dezoxidované křemíkem v konvertoru, přičemž obsahy MgO a Al2O3 kontinuálně rostou 

během zpracování na pánvové peci. Nakonec kalcium – silikátové vměstky se přeměňují na 

magnezito – aluminátové systémy, které obsahovaly spinelové krystaly v mezipánvi a 

v krystalizátoru. Na druhé straně MnO – silikáty /typ 2/ byly současně zjištěny po odpichu 

z konvertoru. S vysokou pravděpodobností se tyto oxidy tvoří z reoxidace tekuté oceli během 

odpichu, jelikož tento typ vměstků se zřídka vyskytují v konvertoru. Během odpichu tekuté 

oceli se tvoří sklovité manganové silikáty obsahující MnCr2O4, a to reoxidací. Nicméně MnO 

a Cr2O3  jsou kontinuálně redukovány  křemíkem obsaženým v tavenině v průběhu zpracování 

na pánvové peci a postupně jsou redukovány hliníkem, z čehož rezultují na Al2O3 bohaté 

alumino – silikátové vměstky v mezipánvi  a v krystalizátoru.  Následně obsah Al2O3  ve 

vměstcích narůstá, a tudíž vznikají velké spinelové krystaly v odlité oceli. 

 

4. Teorie tvorby sulfidických vměstků 

 

Vlastnosti oceli jsou kromě základních prvků rovněž ovlivněny přítomností nekovových 

vměstků. Vliv nekovových vměstků na jakost oceli je dán jejich množstvím, velikostí, tvarem, 
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složením a jejich rozložením v oceli. K prvkům které negativně ovlivňují vlastnosti oceli, 

patří síra a její sloučeniny. 

Sulfidické vměstky byly dle Simse [45] rozděleny do 3 základních typů podle tvaru a 

rozložení v oceli. K nim byla později přiřazena skupina sulfidů IV. typu: 

I. typ  -  globulární vměstky, 

II.  typ    -  eutektické vměstky rozložené po hranicích zrn, 

III. typ   -  ostrohranné vměstky, 

IV. typ   -  shluk drobných krystalů sulfidů, vznikajících při nadměrné přísadě modifikačních 

prvků. 

Tato základní skupina byla později Bůžkem [2] upřesněna podle jejich chemického 

složení. Dle této zpřesněné klasifikace jsou sulfidické vměstky stejného tvaru, ale odlišného 

chemického složení od klasického typu, označeny písmenem „b“ (viz obr. 14). 

 

Obr. 14 Schematické znázornění vlivu chemického složení oceli a použitého způsobu 

dezoxidace na vznik jednotlivých typů sulfidických vměstků [2] 

 

Jednotlivé typy vměstků vykazují rozdílný vliv na vlastnosti oceli. Typ, tvar a rozložení 

vznikajících vměstků lze ovlivňovat kromě snižování obsahu síry druhem a množstvím 

použitých dezoxidačních přísad a modifikačních prvků (viz tab. 4) [2]. 
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Tab. 4 Zpřesněná klasifikace typu sulfidických vměstků vznikajících ve středněuhlíkové 

oceli na odlitky dezoxidované jednosložkovými i komplexními dezoxidovadly a kovy 

vzácných zemin [2] 

 

typ vměstků tvar a použitý typické složení typ vměstků 

podle zpřesněné rozmístění způsob zabarvení vměstků podle klasické 

Simsovy klasifikace vměstků dezoxidace vměstků   Simsovy klasifikace 

I. kulovité Mn, Si, malá světle a  ((MnS).(MnO.SiO2) I. 

  heterogenní množství Al, kom- tmavě šedé     

  vměstky, plexní dezoxidovadla podíly     

  v oceli na podkladě Si       

I.b rovnoměrně nadkritická množství světle šedé a (U,Mn).S. (UO2),   

  rozmístěné uranu světle hnědé popř. USt+x.(UO2).   

     podíly USt+x   

I.b  nadkritická množství zelenošedé, (CeS).(CeO2) popř.   

   Ce či směsného kovu temně šedý (Ce.Mn).S.(CeO2)   

     precipitát     

I.b  Al+CaSi u vysokolego- světle a  CaO.Al2O3.MnS   

   vaných-zvláště Ni oce- tmavě šedé     

   lí,Al+CaSiBa (CaSiSr), podíly     

   zejména u nízkouhlíko-       

    vých ocelí       

II. eutektikum na nadkritická množství růžové TiS2   

  hranici zrn Ti       

III. homogenní, nadkritická množství světe šedé, MnS často s oxi- III. 

  zpravidla hranaté Al,Zr,Ti,  pro C≥0,6%), zpravidla s dickým jádrem   

  vměstky U, Al + SiCa temně šedým     

      jádrem     

III.b homogenní, Si(Zrzb>0,10%) žlutohnědé Zr3S4   

  zpravidla hranaté         

  vměstky, nepravi-         

  delného tvaru s         

  

krystalickým 

omezením ploch         

           

III.b hranaté vměstky nadkritická množství Ce temně šedé CeS1+K   

  vyskytující se         

  ve shlucích         

IV. shluky velmi přebytek Ce či SK temně šedé sulfidy KVZ IV. 

  drobných vměstků   žluté     

 

Je třeba uvést, že sulfidické vměstky vznikají zpravidla až při ochlazování a tuhnutí 

oceli.  

Sulfidické vměstky jsou dle původu rozděleny do dvou skupin: 

a) Endogenní sulfidické vměstky se vyskytují nejčastěji jakožto vměstky, které vznikají 

při reakci jednotlivých složek oceli se sírou.  
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b) Exogenní sulfidické vměstky se nacházejí většinou ve formě komplexů s oxidickými 

exogenními vměstky struskového původu.  

Neméně důležitým faktorem je rychlost ochlazování oceli. Při pomalém tuhnutí dochází 

u nízkouhlíkové oceli k vyloučení vměstků III. typu, zatímco vměstky II. typu se vylučují 

rychlým ochlazením. Podmínkou k vyloučení  vměstků III. typu je však zajištění obsahu 

zbytkového hliníku nad 0,01 hm.%. Jak uvádí Bůžek [2], je možno vliv rychlosti tuhnutí 

vysvětlit vytvořením podmínek pro segregaci hliníku ve zbytcích tekutého kovu. 

Sulfidy I. typu 

Jsou charakteristické pro oceli bez přísady, případně s omezeným obsahem hliníku. 

Nejčastěji se vyskytují v ocelích dezoxidovaných křemíkem a jsou tvořeny obvykle jako 

oxisulfidy. 

Na jejich složení se podílejí i další prvky přítomné v oceli, především kyslík, mangan, 

křemík, případně hliník. S rostoucím obsahem zbytkového hliníku podíl oxisulfidů klesá. 

Ovšem velice nesnadné je stanovit přesné rozmezí obsahu hliníku, který by zaručoval 

vyloučení vměstků požadovaného typu. Potřebné množství hliníku je ovlivňováno přítomností 

dalších prvků, zejména uhlíku (viz obr. 15). 
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Obr. 15 Vliv obsahů deoxidačního prvku a uhlíku v oceli na odlitky a výskyt 

jednotlivých typů sulfidických vměstků při dezoxidaci [2] 

a) hliníkem, b) titanem,  c) zirkonem,  d) cerem 

 

Jak uvádí Kepka [46], u nízkolegovaných manganových ocelí se mohou tvořit současně 

vměstky všech tří typů, přičemž koncentrace hliníku určuje pouze jejich vzájemný podíl. 

K vytvoření sulfidů I. typu je třeba kyslík, který snižuje teplotu tavení MnS. Velikost vměstků 

I. typu je značně ovlivňována i rychlostí ochlazování oceli. Rostoucí rychlost ochlazování 

vede ke zmenšování vměstků. 

Sulfidy II. typu 

Vznikají u ocelí dezoxidovaných hliníkem. K jejich tvorbě dochází v důsledku snížení 

obsahu kyslíku a zvýšení rozpustnosti sulfidů v oceli. Tím se vytvoří podmínky pro vyloučení 

sulfidů v závěru krystalizace. Vylučují se typické řetízkové vměstky. Tyto vměstky  se 

vytvoří při zbytkovém obsahu hliníku v oceli v rozpětí 0,005 až 0,020  hm.%. Síra se zde 

vylučuje až u posledních zbytků matečné taveniny v podobě MnS.  Jak vyplývá z obr. 14, na 
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chemickém složení těchto vměstků se podílí pouze mangan a síra. Vliv rychlosti ochlazování 

je u vměstků II. typu, na rozdíl od I. typu, velmi nepatrný. 

První i druhý typ vměstků je vytvářen monotektickou reakcí, kdy se z tekuté fáze 

vylučují tekuté sulfidy a tuhá fáze železa. 

Sulfidy III. typu 

 

Jsou tvořeny komplexními sulfidy hliníku, železa a manganu a vylučují se v počáteční 

fázi krystalizace. Tyto sulfidy jsou v kovu rozloženy libovolně, jsou malých rozměrů a mají 

ostrohranný tvar. Vliv hliníku na jejich tvorbu je dán vysokou afinitou ke kyslíku. Podle 

Vinogradova [17] je v roztoku komplexu MnS obsažen kyslík, který snižuje jeho teplotu 

tavení. Snížení obsahu kyslíku u ocelí dezoxidovaných hliníkem vede ke zvýšení podílu fází 

přítomných ve formě tuhých krystalických částic.  Kromě ostrohranných vměstků jsou zde 

zařazovány rovněž globulární vměstky, které vznikají při použití uranu, selénu, tantalu, 

zirkonu, barya nebo ytria a jsou označovány jako typ III.b [2, 47]. 

Vyloučení globulárních vměstků lze rovněž zajistit přidáním modifikačních přísad, 

např, vápníku, ceru a kovů vzácných zemin. Tyto zajišťují  přeměnu sulfidů II. a III. typu na 

globulární vměstky I.b typu.  Vápník patří k významným rafinačním prostředkům, přičemž 

má rovněž dobré modifikační schopnosti. Studiem složení nekovových vměstků v oceli 

zpracované hliníkem a vápníkem [48] se prokázalo, že vápník modifikuje původní hlinitanové 

vměstky na komplexní hlinito - vápenaté vměstky. U ocelí s vyššími obsahy síry dochází při 

použití vápníku rovněž k modifikaci sulfidických vměstků. Vzniklé komplexní oxisulfidy 

mají oxidické jádro, které je obklopeno sulfidickou obálkou. 

Podle výsledků prací autorů [49, 50]  se mohou, kromě výše uvedených heterogenních 

oxisulfidických vměstků,  vyskytovat částice s homogenním  složením Al2O3  -  CaO  -  CaS, 

kde je sulfid vápníku rozložen rovnoměrně.  

Názory na mechanismy vzniku komplexních oxisulfidických vměstků se různí. 

Například autoři [51] znázornili mechanismus vzniku komplexních vměstků v základních 5 

fázích – viz obr. 16. 
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Obr. 16 Schema reakce odsíření vápníkem a vzniku komplexních vměstků [51] 

 

Přestože je tvorba komplexních oxisulfidických vměstků jednoznačná, názory na 

mechanismus jejich vzniku jsou doposud nejednotné.  Při studiu vlivu množství přidávaného 

vápníku na přeměnu hlinitanových a sulfidických vměstků bylo u nízkolegovaných ocelí 
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zjištěno, že pro začátek přeměny sulfidů je potřebný poměr Ca/S = 0,8  [1] a pro úplnou 

přeměnu sulfidů na I.b typ (CaS) je zapotřebí dosáhnout poměru Ca/S  =  1,3  [2]. V poslední 

době se k modifikaci vměstků stále častěji používají kovy vzácných zemin. Výhodou jejich 

použití je rovnoměrné rozdělení síry v oceli i při pomalém chladnutí. Je to dáno vysokou 

teplotou tání většiny oxidů a sulfidů KVZ. Teplota tání těchto vměstků je vyšší než teplota 

tuhnutí oceli, což vede k tomu, že vměstky se vylučují dříve a jsou umístěny uvnitř krystalů 

oceli [52]. 

Sulfidy KVZ mají vysoký odpor proti tváření a válcování, čehož se využívá pro 

zvyšování vrubové houževnatosti a svařitelnosti oceli. Nevýhodou používání KVZ je 

stanovení přesného množství přísady pro danou ocel. Při nízkém množství přísady mohou 

vznikat směsné sulfidy (KVZ, Mn)S  nebo (KVZ)S x MnS, které mají  vyšší plasticitu než 

oxisulfidické vměstky KVZ. Jejich výskyt není proto žádoucí zejména u mikrolegovaných 

ocelí. Při nadměrném množství KVZ dochází ke shlukování vměstků IV. typu, které ovlivňují 

nepříznivě mechanické vlastnosti oceli [2]. Využívání KVZ je doposud omezováno jejich 

výrobou a poměrně vysokou cenou, takže jsou ekonomicky použitelné jen při výrobě 

náročných ocelí. 

 

Termodynamické hodnocení tvorby oxi – sulfidických vměstků v oceli 

Nekovové vměstky jsou nejčastěji tvořeny oxidy, nicméně se setkáváme i se směsnými 

vměstky tvořenými oxidy a sulfidy, tzv. duplexními vměstky [53]. 

Vápník rozpuštěný v tekuté oceli reaguje s pevným Al2O3 za tvorby CaO - Al2O3  vměstků 

podle následující reakce: 

     x[Ca] + (1-2/3x)Al2O3 → (CaO)x(Al2O3)1-x + 2/3x[Al]    (21) 

kde: 0<x≤1 

Detailním rozborem CaO – Al2O3 binárního systému bylo stanoveno, že při teplotě 

v rozmezí 1 723 až 1 823 K probíhá modifikace tuhého Al2O3. Při progresivní  přísadě 

vápníku se objeví přes tuhý roztok CaO . 6 Al2O3  (CA6), CaO . 2 Al2O3   (CA2),  CaO . Al2O3 

(CA) a tekutou fázi 12 CaO . 7 Al2O3 (C12 A7)  a konečně až k tuhé fázi 3 CaO . Al2O3  (C3A). 

Síra přitom v rozpuštěné formě zůstává v tekuté oceli, ale během lití a tuhnutí reaguje 

s manganem, přičemž vytvoří MnS vměstky v oceli. Termodynamické propočty indikovaly, 

že pro tvorbu MnS hodnota  /Mn/ x /S/ by měla být větší než 2 při teplotě tuhnutí u oceli 
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s 0,25 hm.% C, 1,5 hm.%. Mn a 0,05 hm.% síry v oceli  [54]. Kritická hodnota /Mn/ x /S/ 

závisí na složení oceli. Pro většinu ocelí hodnoty /Mn/ a /S/ nejsou dostatečně vysoké pro 

tvorbu MnS v tekutém objemu. Tudíž vměstky MnS se běžně nevyskytují v tekuté oceli. 

Nicméně jakmile ocel tuhne /Mn/ a /S/ nejsou přijaty tuhnoucími dendrity, což způsobuje 

nárůst jejich koncentrace ve zbývající tekuté oceli (interdendritická  segregace), což nakonec 

vedlo k precipitaci MnS ke konci tuhnutí, přitom MnS je snadno deformovatelný při teplotách 

válcování za tepla. 

 

Teoretická analýza tvorby duplexního vměstku s čistým CaS jako sulfidická fáze 

 

Ze všech kalcium – aluminátových vměstků má nejnižší teplotu tavení komplex 12 CaO 

. 7Al2O3 (C12 A7). Proto při licí teplotě (okolo 1 823 K), pak cílené složení vměstku v tekuté 

oceli musí být o blízkém složení (C12 A7), čímž je zajištěna dobrá odlévatelnost.  

Aktuální poznatky ukázaly, že k plné modifikaci  (tzn. k tvorbě tekutého vměstku) 

dochází při obsazích Al2O3  v rozmezí 43 až 58 hm.% (tzn. směs  CA + C12 A7  nebo C3 A  +  

C12 A7) ve vměstku při teplotě 1 823 K [55]. 

Z tohoto důvodu by mělo být množství přidaného vápníku závislé na koncentraci Al2O3 

vměstků. 

Celkový obsah kyslíku přitom docela dává dobrou představu o koncentraci oxidických 

vměstků v ocelích s nízkým obsahem síry. 

Proto je možno stupeň modifikace vměstku monitorovat měřením obsahu celkového 

kyslíku a celkového obsahu vápníku v oceli. 

Teploty tavení různých fází kalcium – aluminátů jsou zřejmé z binárního diagramu na 

obr. 17. 
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Obr. 17 Binární diagram CaO -  Al2O3 [55] 

 

Vycházejíce ze stechiometrie různých sloučenin v systému CaO - Al2O3, hodnot /Ca/total 

/ /O/ total  byly vypočteny pro všechny sloučeniny. Z hodnot /Ca/total / /O/ total , variací /Ca/total s  

/O/ total v oceli byly odvozeny pro různé kalcium – alumináty jak je zřejmé z obr. 18.  

 

Podobné závislosti byly získány a prezentovány i jinými autory [56 a 57], kde byla 

pozorována dobrá shoda mezi predikcí a realitou – viz obr. 18.  
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Obr. 18  Zobrazení  obsahu celkového vápníku a  kyslíku v oceli různé kalcium – 

aluminátové vměstky [56, 57] 

Normálně je podíl /Ca/total  ku  /O/ total  nad 0,6 považován za uspokojivý z hlediska 

odlévání. V případě, že je těsně nad 0,6, pak vměstky budou směsí tuhé fáze CA a tekuté fáze  

(CaO)0,57(Al2O3)0,43 při licí teplotě  1 823 K [55]. Toto je dostačující pro zajištění dobré 

odlévatelnosti, přičemž nemusí být vměstky zcela tekuté. Plné ztekucení vměstků  by mohlo 

být vyžadováno při podílu /Ca/total / /O/ total  nad nebo rovno 0,77 při teplotě okolo 1 823 K 

(například, když jsou převážně vytvořeny  vměstky 12 CaO . 7 Al2O3 (C12 A7) ) [55]. 

U výše uvedené stechiometrické analýzy se předpokládá, že všechen vápník je navázán 

pouze na kyslík ve vměstcích. Pouze v tomto případě podíl (Ca)total / (O) total mohl dát 

realistický obrázek o modifikaci vměstku. Avšak vápník může také reagovat s rozpuštěnou 

sírou za tvorby tuhého CaS. 

V tomto případě (Ca)total / (O) total, nemohou poskytovat skutečný obraz o modifikaci 

vměstků. Precipitace CaS spolu s kalcium - silikáty jsou považovány za typy vměstků, které 

byly vytvořeny během zpracování vápníkem. 

Termodynamická rovnováha systému Al – Ca – O – S  řídící tvorbu duplexních 

vměstků v tekuté oceli mohou být popsány následujícími rovnicemi: 

     2[Al] + 3[O] → Al2O3(s)                           (22) 

 

     [Ca] + [O] → CaO(s)        (23) 
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     [Ca] + [S] → CaS(s)        (24) 

 

     (CaO) + (Al2O3) → (CaO . Al2O3)      (25) 

 

     12(CaO) + 7 (Al2O3) → (12CaO . 7Al2O3)     (26) 

 

 

Přeskupením rovnic (22) až (26) získáme následující reakce: 

     4/5 (12CaO . 7Al2O3) + 2[Al] + 3[S] → 33/5 (CaO . Al2O3) + 3(CaS)  (27) 

K tomu, aby se vytvořil výhradně tekutý C12 A7 vměstek, obsahy Al a S v tekuté oceli 

musí být menší než ty pro rovnováhu u reakce (27). Podstatou rovnice (27) je to, že závisí 

pouze na obsazích /Al/ a /S/ a ne na obsahu /Ca/. 

Proto nesrovnalosti spojené s  termodynamickými daty vápníku, které byly výše 

diskutovány, lze eliminovat zrušením vlivu vycházejících z rovnice (27). 

Platnost rovnice (27) je také v souladu se skutečností, že během tvorby CaS, vysoce 

modifikované formě  kalcium-  aluminátů, které se transformovaly na nižší modifikace 

kalcium – aluminátů [58]. 

Rovnovážná konstanta reakce (27) je dána vztahem: 

 

      (αCaO . Al2O3)
33/5 

(a αCaS)
3
 

     K6  → ------------------------------------       (28) 

     (α12CaO . 7Al2O3)
4/5

 [hAl]
2
[hS]

3 

 

kde:  α i je aktivita  i (kde i = CaO . Al2O3, 12CaO . 7Al2O3 nebo CaS) …….. 

 hi je aktivita pro 1 hm.% standardního stavu  (i = Al a S) 

 

V této práci je uvažováno, že aktivity CA a C12 A7 byly brány tak, že činí hodnotu 

rovnou 1, přestože hodnoty aktivit tekutého C12 A7, jak byly prezentovány /56/, kolísaly od 

0,8 do 1. 

Rovnovážná konstanta pro rovnici (27) byla stanovena z volné energie u rovnic (22) až 

(26) posbíraných z různých standardních dat zdrojů [59 až 63] - viz tab. 5. 
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Tab. 5 Hodnoty volné energie u reakcí uvedených v prezentovaných pracích [59 až 63] 

 

Reaction ΔG
o
 ΔG

o
 1873 Source 

  Jmol
-1

 kJmol
-1

   

2 [Al]+3[O] = Al2O3(s)  -1 225 417+393,8T -488,0 Reference : 59 

[Ca]  + [O] = CaO(s)  -629 998+144,75T -359,0 Reference:  59 and 61 

[Ca]  + [S]  = CaS(s)  -542 531+124,15T -310,0 Reference:  59,60 and 62 

 [Mn] +[S] =  MnS(s)  -168 822+98,87T 16,0 Reference:  59,60 and 62 

12CaO(s)+7Al2O3(s)=12CaO.       

.7Al2O3(l)  +617 977-612T -528,0 Reference: 63 

CaO(s)+Al2O3(s)=CaO.Al2O3(s)  - 19 246 – 18T -53,0 Reference: 63 

      

V tab. 5 jsou uváděny hodnoty, které pocházejí z více zdrojů, takže vznikly kombinací 

reakčních složek. Příkladem je ΔG° pro následující reakci:  

     [Mn] + [S] → MnS(s)        (29) 

pro kterou ΔG° pro tvorbu MnS z čistého Mn a čisté S bylo bráno ze zdroje 1 (Kubaschewski 

a kolektiv [62]), volné energie rozkladu Mn a S, tzn. 

     Mn(s) → [Mn]1 hm.%         (30) 

 

     ½ S2(g) → [S]1 hm.%        (31) 

 

Tyto byly brány ze zdrojů 2 [62] a 3 [62]. 

Co se týče výše uvedeného, následující vztah mezi obsahy /Al/ a /S/ v tekuté oceli při 

rovnováze s tekutými C12 A7, tuhými Ca a CaS vměstky při teplotě 1 823 K, vycházelo se za 

předpokladu, že Henryho aktivitní koeficienty /Al/ a /S/ byly rovny 1. 

     [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3
 = 2,05 x 10

-9
(aCaS)     (32) 

Za předpokladu, že aCaS se rovná 1: 

     [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3
 = 2,05 x 10

-9
                 (33) 

Geldenhuis a ostatní [55] uváděli odchylky  - rozdíly v [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3
 (SAL) 

s hm.%  v obsahu kalcium-  aluminátu. Autoři uváděli, že hodnota SAL se rovná 5,6 x 10
-9 

při 

teplotě 1 823 K pro [Al] a [S] při rovnováze s tekutými vměstky (CaO)0,57(Al2O3)0,43  a   

(CaO)0,5( Al2O3)0,5  nasycenými s CaS, kdy (CaS = 1) při teplotě 1 823 K [55]. 
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U předložené práce [55] byla zjištěna hodnota SAL cca 2,5 krát nižší než hodnota 

stanovena Geldenhuisem a kolektivem [55] - viz obr. 19. 

 

Obr. 19  Porovnání prezentovaných předpovědí s údaji od Geldenhuise a kol. pro (αCaS = 

1) [55] 

 

Rozdíly jsou pravděpodobně dány rozdílem v předpokládaných složeních vměstků u 

porovnávaných studií (48 hm.% CaO u prezentované práce a 42 hm.% CaO u srovnávaných 

údajů ). U  vyšších obsahů CaO prezentované práce se předpokládalo, že vměstek má vyšší 

aktivitu CaO, a tudíž i vyšší odsíření taveniny. 

Larsen a Fruehan [56] považovali rovnováhu podobně jako v prezentované práci, kde se 

při výpočtech předpokládalo, že αCaS = 0,75. 

Z obr. 19  je zřejmé, že aby byly obdrženy především tekuté C12 A7  vměstky bez tvorby 

nějakých tuhých  (CaO . Al2O3 nebo CaS) vměstků u daných teplot, složení oceli musí ležet 

pod uvedenou křivkou. Vzhledem ke skutečnosti, že C12 A7 jsou tekuté při teplotě 1 823 

K, mohou tvořit tekutý vměstek, lehce nad křivkou, pokud je jeho aktivita nižší než 1. Jestliže 

je Ca injektován do tekuté oceli, mající složení nad křivkou, pak by mohl být převeden na 

CaO . Al2O3 spolu s CaS. 

Porovnání prezentovaných předpovědí s údaji, které uváděl Larsen a kolektiv [56] pro 

(αCaS = 0,75) je uvedeno na obr. 20. 
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Obr. 20 Porovnání prezentovaných předpovědí s údaji, které uváděl Larsen a kolektiv 

pro (αCaS = 0,75) [56] 

Larsen a Fruehan [56] se rovněž zabývali podmínkami pro proběhnutí reakce  (27), 

přičemž dospěli k závěru, že pokud  je hodnota součinu  [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3
 vyšší než 

vypočtená rovnovážná hodnota pro reakci (27), pak modifikace vměstků není úspěšná a tvoří 

se více tuhých vměstků CaS než tekutých CaO . Al2O3. Limitující hodnota síry pro vyhnutí se 

precipitace CaS před tekutými vměstky CaO . Al2O3  nastává tehdy, je – li součin  [hm.%Al]
2
 

x [hm.%S]
3
  v oceli nižší než  2,05 x 10

-9
 při teplotě 1 823 K a při předpokládané hodnotě aCaS  

rovnající se 0,75. Uvedené hodnoty jsou zřejmé z obr. 21 a 22. 

Varianty hodnot  součinu  [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3 
v závislosti na [hm.%S] pro různé 

obsahy síry v oceli 1 823 K při hodnotě  αCaS = 0,75  jsou uvedeny na obr. 21. 
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Obr. 21 Varianty hodnot  součinu  [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3 
v závislosti na [hm.%S] pro 

různé obsahy síry v oceli 1 823 K (αCaS = 0,75) [56] 

 

Maximálně přípustné hodnoty obsahu síry ve vztahu k rozpustnému hliníku v oceli pro 

vyhnutí se precipitace CaS v tekuté oceli jsou zřejmé z obr. 22. 

Z grafu na obr. 22 je evidentní, že u oceli obsahující 0,03 hm. % Al při teplotě 1 823 K  

maximálně přípustný obsah síry by měl být nižší než 0,01 hm.%. 

 

Obr. 22 Varianty limitních hodnot obsahu síry ve vztahu k rozpustnému hliníku v oceli 

pro vyhnutí se precipitace CaS v tekuté oceli při teplotě 1 823 K (αCaS = 0,75) [56] 
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Tvorba duplexního vměstku se sulfidovou  fází CaS – MnS je zřejmá z obr. 23. 

Aktivity CaS v CaS – MnS  tuhém roztoku byly stanoveny z běžného roztoku na 

základě modelu a byly  popsány autory Lu a kol. [64]. 

Varianty aktivit  CaS a MnS v závislosti na hodnotách XCaS  při teplotě 1 823 K jsou 

zřejmé z obr. 23. 

 

 

Obr. 23 Varianty aktivit CaS (αCaS) a MnS (αMnS) ve vztahu k XCaS v CaS – MnS tuhém 

roztoku při teplotě 1 823 K [64] 

 

Detaily modelu jsou následující : 

     Ω = 2RTC          (34) 

kde: Ω  = je parametr vztaženy k interakčním energiím v uvedeném roztoku, 

   TC = je kritická teplota pro CaS – MnS tuhý roztok, přičemž  TC  činí 1 403 K /64/. 

Aktivity CaS a MnS v tuhém roztoku CaS – MnS mohou být stanoveny z následujících 

vztahů: 

     XCaS + XMnS = 1         (35) 

 

            aCaS                     Ω 

     ln (---------)  =   ----- (1- XCaS)        (36) 

            XCaS                   RT 
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             AMnS                 Ω 

     ln (---------)  =   ----- (1- XMnS)        (37) 

            XMnS                 RT 

 

Z rovnic  (35) a (36), aktivity CaS a z rovnic (35) a (37), aktivity MnS v tuhém roztoku 

CaS – MnS mohou být stanoveny pro různé hodnoty XCaS .  

Závislost  součinu  [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3
 na aktivitě CaS  (αCaS) při teplotě 1 823 

K pro precipitaci duplexních vměstků v tekuté oceli je zřejmá z obr. 24 

 

 

Obr. 24  Závislost  součinu  [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3
 na aktivitě CaS  (αCaS) při teplotě 

1 823 K pro precipitaci duplexních vměstků v tekuté oceli [64] 

 

Z uvedeného obrázku je zřejmý postupný nárůst součinu  [hm.%Al]
2
 x [hm.%S]

3
  

 v závislosti na αCaS, přičemž finální hodnota činí  2,05 x 10
-9

 při αCaS  rovno jedné. 

 

5. Způsoby ovlivnění typů vyloučených sulfidických vměstků a jejich morfologie 

 

Jak vyplývá z literárních poznatků, je možno dříve nabyté znalosti o mechanismech 

vznikajících typů vměstků [45, 65 až 67] uplatnit k vědomému řízení typu a charakteru 

vměstků, a tím i ovlivňovat jakost vyráběné oceli. Přitom je známo, že obsah síry v oceli má 

základní význam při tvorbě sulfidů. Jak uvádí autor [68], při obsazích nad 0,02 hm.% se 
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sulfidy netvoří ve formě samostatné fáze, ale vylučují se na jiných vměstcích a na 

mikrotrhlinách v oceli, tj. zejména na místech s vysokými hodnotami volné entalpie. Změny 

volné entalpie, doprovázející vznik oxidů a sulfidů, jsou uvedeny na obr. 25. 

 

 

Obr. 25 Změny volné entalpie doprovázející vznik oxidů a sulfidů [65] 

 

Vznik různých typů sulfidických a oxisulfidických vměstků a jejich vliv na čistotu a 

jakost oceli jsou dány způsobem dezoxidace, druhem použitých dezoxidačních prvků a 

pořadím jejich použití a obsahem kyslíku v oceli. 

Podle Eeghema [69] je tvorba typů sulfidů ovlivněna obsahem kyslíku a sice 

následujícím způsobem: 

typ vměstků                                               I                                  II                                   III 

 

obsah celkového kyslíku /hm.%/        > 0,012                   0,012  -  0,008                  < 0,008 

 

Tvorbu sulfidů je možno rovněž charakterizovat obsahy uhlíku a zbytkového hliníku, 

případně dalších prvků (Ti, Zr, Ce), což je graficky zobrazeno na obr. 15 [2].  
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6. Použití vápníku v mimopecní metalurgii 

 

Vápník patří mezi prvky s velkou afinitou jak ke kyslíku, tak k síře, a proto je ve značné 

míře využíváno jeho vlastností při odsíření oceli a při globularizaci vměstků.  

Vápník se přidává do tekuté oceli z následujících důvodů: 

a) Pro modifikaci oxidických vměstků. 

b) Pro desulfuraci oceli. 

c) K řízení tvaru sulfidických vměstků. 

6.1 Desulfurace vápníkem 

 

Vápník v roztavené oceli vykazuje rovněž vysokou afinitu k síře, což potvrzují hodnoty 

změny standardní volné entalpie tvorby sulfidů [66].   

 

Obr. 26 Závislost rovnovážného obsahu síry v železe na koncentraci přítomných prvků 

[66]   
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Pro reakci plynného vápníku se sírou rozpuštěnou v železe se uvádí rovnice: 

       Ca(g)   +   /S/    →    /CaS/m            (38) 

 

       ΔG
0

T   =   -570 995  +  171,41 T      /J.mol
-1

/   [70]    (39) 

 

       ΔG
0

T   =   -702 357  +  193,22 T      /J.mol
-1

/   [71]    (40) 

 

Pro reakci rozpuštěného vápníku se sírou v roztaveném železe uvádí autor [72] vztah: 

       /Ca/  +  /S/     →    /CaS/m       ΔG
0

T   =   -551 610  +  123,51 T     /J.mol
-1

/ (41) 

 

Rovnovážné konstanty desulfurace železa vápníkem jsou shrnuty v tab. 6.  Autoři [73 

až 78] zjišťovali tuto hodnotu experimentálně i výpočtem. Rozdíly mezi získanými hodnotami 

si vysvětlují vypařováním vápníku a tím, že při experimentálním určování celkového obsahu 

vápníku a síry jsou v této hodnotě zahrnuty i produkty desulfurace, kdežto při výpočtu se 

uvažuje pouze rozpuštěný vápník a síra. 

Tab. 6 Rovnovážné konstanty desulfurace železa vápníkem [73 - 78] 

 

autor rok rovnovážná konstanta K T/K/ 

D.Sponseller      1964 K´= /%Ca/ . /%S/ 1,5 . 10
-9

  1873 

K.Suzuki             1977 K´= /%Ca/ . /%S/ 3,8 . 10
-7

 1873 

K.Sanbongi        1979 K´= /%Ca/ . /%S/ 4,4 . 10-8 1873 

T.Gammal         1981 K´= PCa . /%S/ 3,5 . 10-4 1873 

T.Gammal         1983 K´= /%Ca/ . /%S/ 1,2 . 10
-7

 1873 

    K´= /%Ca/ . /%S/  x) 1,5 . 10
-9

 1873 

M.Nadif              1986 K´= aCa . aS/aCaS 1,7 . 10
-5

 1873 

    K´= aCa . aS/aCaS         x) 3,8 . 10
-10

 1873 

 

Pozn.:   x) označuje hodnoty zjištěné výpočtem 

 

Protože však prvky s vysokou afinitou k síře mají také vysokou afinitu ke kyslíku, je 

třeba při desulfuraci uvažovat rovněž rovnováhu s kyslíkem. Při teplotě 1873 K je změna 

volné entalpie tvorby oxidu vápníku 430,34 /kJ.mol
-1

/, zatímco u sulfidu vápníku 346,35 

/kJ.mol
-1

/, z čehož vyplývá, že desulfurace může nastat teprve po značném snížení obsahu 

kyslíku [74]. 

 



44 

Autor [78] předpokládá, že při zavedení vápníku do roztaveného kovu se vápník 

odpařuje a jeho páry vystupují taveninou a reagují se sírou a kyslíkem, rozpuštěnými v kovu, 

podle rovnic:   

 

         Ca(g)  +  /S/     →    CaS(S)       ΔG
0

T   =   -570 996  +  171,41 T     /J.mol
-1

/ (42) 

         Ca(g)  +  /O/    →    CaO(S)       ΔG
0

T   =   -664 278  +  192,22 T     /J.mol
-1

/ (43) 

 

Za předpokladu, že aktivity CaS a CaO jsou rovny 1, lze nalézt teplotní závislosti 

parciálních tlaků vápníkových par:  

       RT 1n pCa =  -570 996  +  171,41 T  -  RT 1n  aS    (44) 

       RT 1n pCa =  -664 278  +  192,22 T  -  RT 1n  aO    (45) 

 

Na základě těchto vztahů byl sestrojen nomogram (obr. 27), v němž každý bod 

vyjadřuje rovnováhu mezi aktivitami síry a kyslíku při dané teplotě. Z nomogramu lze určit, 

do jaké míry je třeba snížit aktivitu kyslíku, aby vápník mohl působit jako desulfurátor při 

různých aktivitách síry, resp. nakolik lze snížit aktivitu síry bez současné další dezoxidace 

lázně. 

 

 

 

Obr. 27 Nomogram závislosti parametru RT 1n pCa na teplotě při různých aktivitách aS  

a  aO  [78] 
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 Sanbongi [75] stanovil při teplotě 1873 K pomocí interakčních koeficientů, uváděných 

Kobayashim [79] - viz tab. 7, hodnotu rovnovážné konstanty pro koncentraci kyslíku /O/ = 4 

– 8 ppm: 

 

       log KCaS    =  -7,1  +  98 /%Ca/  +  124 /%S/  +  /%O/  +(-)  0,24  (46) 

 

Při teplotě 1873 K je  e
Ca

O  =  -416  a  e
O

Ca  =   -1040. Tyto hodnoty jsou srovnatelné 

s hodnotami interakčních součinitelů uváděných v dalších pracích – viz tab. 7. 

 

 

Tab. 7 Interakční koeficienty při dezoxidaci kyslíkem [70, 79, 80] 

 

Autor rok -e
Ca

O e
O

Ca -ε
Ca

O T/K/ 

S.Kobayashi    1971 535 1330 88 000 1823 

I.S. Kulikov     1975 580 1445 95 000 1873 

I.S. Kulikov     1985 416 1040 68 000 1873 

 

Hodnoty rovnovážných konstant pro systém Fe-O-S-Ca podle dalších autorů jsou 

uvedeny v tab. 8. 

 

Tab. 8 Rovnovážné konstanty a interakční součinitelé systému Fe-O-S-Ca [71, 74] 

Autor rovnovážné konstanty e
Ca

O T/K/ 

K. Suzuki          aS . aCa  =   7,9 . 10
-8

 -100 1873 

  aO . aCa  =  2,5 . 10
-9

 -535 1873 

S. Gustafsson     aO . aCa  =  4,5 . 10
-8

 -150 1873 

  aS . aCa  =   3,2 . 10
-7

 -110 1873 

 

 

Termodynamické ocenění rafinačních schopností vápníku v systému Fe-O-S-Ca 

provedli Garncarek aj. [81]. Reakce rozpuštěného vápníku s kyslíkem a sírou v oceli vyjádřili 

rovnicemi: 

       /Ca/   +  /O/    →    CaO         (47) 

       /Ca/   +  /S/     →    CaS          (48) 

 

Za předpokladu, že reakce (47) a (48), závislé na termodynamických podmínkách 

v systému ocel – vápník, probíhají současně, je možné tento děj popsat rovnicí: 

CaS  +  /O/    →    CaO  +  /S/       (49), 
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kde CaS CaO jsou produkty reakcí (47) a (48). Uvažuje-li se současná existence síry a kyslíku 

v roztavené oceli za přítomnosti rozpuštěného vápníku, je rovnováha reakce (49) dána 

vztahem: 

log/%O/  - log/%S/  =  log fS  -  log fO  +  log K2  +  log K1    (50) 

kde : 

K1, K2 = rovnovážné konstanty reakcí (47) a (48) 

fS, fO   = aktivitní koeficienty síry a kyslíku 

 

Pomocí interakčních součinitelů podle [75] a [83]  e
Ca

O  =  -535, e
O

Ca  =  -1330, e
Ca

S  =  

-115 a součinitele e
S

Ca  =  -144, vypočteného podle Wagnerova vztahu /82/, dostane rovnice 

(50) tvar: 

 

        log/%O/   +  0,07/%O/  =  log/%S/  + 0,111/%S/  +  415/%Ca/  -  0,715   (51) 

 

7. Vliv vměstků na mechanické vlastnosti oceli 

      

 Přítomnost vměstků v oceli se projevuje nepříznivě zejména při tváření oceli, kde 

způsobují trhliny s vrubovým účinkem, což je způsobeno malou soudržností vměstků se 

základním kovovým materiálem. Zvlášť výrazně se projevuje vliv nekovových vměstků na 

mechanické vlastnosti u jakostních ocelí. Při výrobě oceli je nutno zvolit technologii, která 

minimalizuje množství a velikost vměstků. 

V případě vzniku vměstků je třeba zajistit optimální formu a typ vměstků z hlediska 

dalšího použití oceli. U ocelí určených pro tváření je třeba dbát na vyloučení vměstků 

s dobrou tvářitelností, zatímco u oceli pro odlitky je nutno se zaměřit na vměstky, které 

nezhoršují povrch odlitků a nesnižují tekutost ocelí. Působení jednotlivých typů vměstků na 

hodnoty vrubové houževnatosti pro různé způsoby dezoxidace je zřejmé z obr. 28 [65]. 
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Obr. 28 Vliv jednotlivých typů vměstků na hodnoty vrubové houževnatosti 

laboratorních taveb oceli na odlitky ČSN 42 27 14 dezoxidovaných různým způsobem 

[84] 

 

 

Podle chemického složení se v oceli vyskytují oxidy, sulfidy, nitridy, karbidy, fosfory a 

komplexní vměstky jako oxisulfidy, aluminosilikáty, karbosulfidy apod. 

Oxidické vměstky působí nepříznivě na mechanické vlastnosti oceli i v ocelích 

s nízkým obsahem síry a jsou příčinou různých vad vznikajících při tváření za tepla i a 

studena. Zatímco vznik oxidických vměstků při tavení a mimopecním zpracování oceli je 

běžný, vznik sulfidů, prvků běžně používaných k desoxidaci, není možný a sulfidové vměstky 

se  tvoří až při krystalizaci oceli. Při teplotách ocelářských pochodů a při běžných obsazích 

dezoxidačních a legujících prvků, kromě vápníku, hořčíku a kovů vzácných zemin, nemohou 

vznikat sulfidy těchto prvků, což u většiny značek ocelí vylučuje účast legujících a 

dezoxidačních přísad na snižování obsahu síry. Tyto přísady však mají vliv na tvar a 

rozmístění sulfidických vměstků. Jak bylo zjištěno v práci [84], při přísadě hliníku v množství 

0,2 až 0,5 kg.t
-1 

 oceli se ukazatele tvařitelnosti a vrubové houževnatosti značně snižují a při 

přísadě hliníku v množství 0,7 kg.t
-1 

 oceli znovu dosahují vysokých hodnot až do obsahu 2,5 



48 

kg.t
-1

. Rovněž se zvýšením obsahu síry v oceli nastává podstatné zhoršení mechanických 

vlastností, obzvláště v rozmezí kritického množství přisazovaného hliníku (viz obr. 29)  [84] . 

 

Obr. 29 Vliv síry na tvářitelnost a vrubovou houževnatost lité středněuhlíkaté oceli [84] 

 

 

 

1 = bez Al 

2 = 0,05 – 0,1 hm.% Al 

2 = 0,015 – 0,025 hm.% Al 

 

Snižování obsahu síry v oceli zpomaluje jednak průběh koroze a dále vede ke snížení 

křehkosti oceli (viz obr. 30) [85]. 
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Obr. 30 Vliv injektáže CaSi na tranzitní teplotu [85] 

 

 

Vliv mimopecního zpracování se rovněž projevuje při zvýšení absorbované energie (viz 

obr. 31).   

 

 

Obr. 31 Vliv mimopecního zpracování na absorbovanou energii [85] 
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Při tváření za tepla se obsah síry projevuje na lámavosti za červeného žáru a současně 

ovlivňuje i lámavost za bílého žáru. Tímto dochází ve směru deformace i k prodlužování 

sulfidů a ke snížení tvařitelnosti v příčném směru. Oxidací sulfidů v povrchových oblastech, 

kdy dochází k tvorbě nízkotavitelných eutetik, se ale výrazně zhoršují podmínky pro tváření 

[86]. Ve tvářené oceli, obsahující sulfidy, se projevuje anizotropie vlastností oceli mezi 

hodnotami získanými v podélném a příčném směru, což je způsobeno tím, že se tvárné 

vměstky, převážně sulfidy manganu, během tváření deformují ve směru tváření. Rozdíl 

v hodnotách mechanických vlastností roste do určitého obsahu síry, pak již zůstává v podstatě 

stejný [87 až 89]. Pro získání izotropních vlastností oceli je nutno zajistit velmi nízké obsahy 

síry  -  pod 0,008 hm.%. Celková délka sulfidů je v těchto ocelích ve směru tváření  malá a 

snižuje se s poklesem obsahu síry (viz obr. 32) [90]. 

 

 

 

Obr. 32 Závislost délky sulfidů na obsahu síry a způsobu výroby a mimopecního 

zpracování oceli [90] 

 

 

U válcovaných plechů se vliv síry spojuje se zhoršením tažnosti, zúžení a vrubové 

houževnatosti. Nepříznivé uspořádání vměstků, převážně sulfidů MnS v příčném směru u 

plechů, vede rovněž ke snížení hodnot kontrakce. Vliv obsahu kyslíku a síry na hodnoty 
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kontrakce v normálním směru v konstrukčních ocelích o pevnosti  Rm = 500 až 600 MPa je 

uveden na obr. 33 [91]. 

 

 

Obr. 33 Vliv obsahu kyslíku a síry na hodnoty kontrakce v normálovém směru u 

konstrukční oceli o pevnosti 500 až 600 MPa  [91] 

 

 

V litých ocelích je za optimální tvar vměstků považován I. typ vměstků, který je tvořen 

oxisulfidy. V běžných uklidněných ocelích však není výskyt těchto vměstků možný, jelikož 

vzniká při obsazích rozpustného hliníku pod 0,005 hm.%. Dezoxidaci je tedy nutno vést tak, 

aby vznikl příznivý III. typ nebo I.b typ. 

Dosažení vyloučení vměstků I.b typu je možné přísadou modifikačních prvků, nejčastěji 

vápníku nebo kovů vzácných zemin. Nevýhodou této technologie modifikace je zajištění 

přesných množství. Při předávkování přísady totiž dochází k tvorbě nežádoucích vměstků IV. 

typu. 

U ocelí určených k tváření jsou vlivy vměstků I. a III. typu  na mechanické vlastnosti 

rozdílné, poněvadž tyto vměstky mají při válcování za tepla různou tvařitelnost. Jednofázové 

vměstky III. typu jsou  tvařitelnější. Plasticita vměstků VI. typu roste s doválcovací teplotou. 

Jak rovněž uvádí autor [2], jsou  v tvářených ocelích nepříznivé i vměstky I.b typu. 

Nepříznivý vliv sulfidických vměstků na vlastnosti oceli, jak litých, tak i tvářených, 

souvisí především s výskytem II. typu vměstků. Z tohoto důvodu by měla veškerá 

technologická opatření vést k zabránění vzniku těchto vměstků.  
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8. Hodnocení čistoty oceli 

Stanovení původu vměstků v oceli byla v minulosti již věnována značná pozornost [92 

až 102]. Hodnocení čistoty oceli vyžaduje hlubokou znalost technologie výroby oceli a 

případně i značné zkušenosti v oboru hodnocení čistoty a mikročistoty oceli. Metody 

sledování původu vměstků jsou rozděleny na přímé a nepřímé. V běžné praxi je pro určení 

původu konkrétní vady nebo vměstku většinou použita kombinace několika metod. 

 

8.1 Přímé metody hodnocení 

Obecně platí, že přímé metody jsou přesné, nicméně jsou velmi nákladné. Autoři [1] ve svém 

článku uvádějí celkem 23 různých  metod přímého stanovení čistoty oceli.  Z hodnocených metod 

vybírám nejčastěji používané. U pěti metod přímého hodnocení je možno rovněž provést analýzu 

/resp. složení/ vměstků.  

8.1.1 Hodnocení výbrusů 

Čistota (mikročistota) oceli je nejčastěji hodnocena z výbrusů provedených na 

odebraných vzorcích z tekuté oceli, meziproduktů nebo finálních výrobků. 

Jedná se o tradiční metodu hodnocení vměstků ve dvojrozměrném provedení.   Běžný 

způsob úpravy povrchu je leštění a leptání vzorku oceli, což umožní získání potřebných 

informací o čistotě oceli. Výbrusy jsou hodnoceny buď přímo (makrolepty) nebo častěji 

pomocí optické mikroskopie s případnou analýzou obrazu. 

Klasickou metodou je tzv. „Metalografické mikroskopické pozorování„ /MMO/, 

přičemž optická mikroskopie umožňuje hodnotit četnost výskytu vměstků na dané ploše a 

distribuci jejich velikosti, přestože je vzorek oceli ve skutečnosti trojrozměrný, a u této 

metody je hodnocena plocha [1]. Především informace o velikosti, tvaru a případném 

chování vměstků při deformaci jsou důležité pro identifikaci jejich původu. 

Detailnější trojrozměrné hodnocení jednotlivých vměstků je možné provádět 

pomocí skenovacího elektronového mikroskopu /SEM/, i když příprava vzorků je 

náročnější [93]. Chemické složení jednotlivých vměstků se stanovuje pomocí „ Electron 

Probe Micro Analyzer /EPMA/, což je velmi podstatný údaj pro stanovení původu vměstku 

[94]. 

Další možností lokální analýzy je například Augerova elektronová spektrometrie 

/AES/, kde tato metoda využívá svazek elektronů ke zmapování složení malé plochy poblíž 

povrchu plochého vzorku [94]. 
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Uvedené metody hodnotí čistotu oceli z analýzy dvojrozměrné plochy. V případě 

náhodného výskytu velkých vměstků je malá pravděpodobnost jejich nálezu těmito 

metodami.  

K hodnocení makro vměstků, případně trhlin bohatších na síru je s oblibou používána 

metoda sulfidických /Baumannových/ otisků [95, 96], byť se jedná o poměrně nákladnou 

dvourozměrnou metodu.  

Prvky rozpustné v tekuté oceli jsou analyzovány pomocí tzv. optické emisní 

spektrometrie /OES/. Pro měření obsahu celkového kyslíku, distribuce mikro vměstků a 

jejich složení slouží metoda „Optical Emission Spectrometry s Pulse Discrimination 

Analysis“ /OES – PDA/ [95, 97, 98, 99]. 

Další metodou, využívající laserových paprsků je tzv. „Laser Microprobe Mass 

Spectrometry“ /LAMMS/, kdy jednotlivé částice jsou ozářeny pulsním laserovým svazkem 

paprsků [100].  

Rentgenové paprsky ke zmapování chemického stavu jednotlivých vměstků větších 

než 10 mikronů se používají u metody „ X – ray Photoelectron Spectroscopy“ /XPS/ [94]. 

 

8.1.2 Hodnocení objemu 

Vzorky oceli, případně celé výrobky je možné hodnotit pomocí metod nedestruktivní 

defektoskopie - ultrazvukového skenování, využití metody vířivých proudů, případně 

rentgenové radiografie, přičemž poskytují informace o výskytu především velkých vměstků ve 

vzorku nebo ve výrobku. 

Pokud je nutné vměstky dále analyzovat (zjistit jejich rozměry a distribuci velikostí, 

případně stanovit chemické složení), je vhodná chemická nebo elektrochemická separace 

vměstků. Při této separaci je rozpuštěna ocelová matrice, přičemž vměstky (oxidy, sulfidy a 

karbidy) zůstanou nerozpuštěné. Čím větší vzorek oceli je rozpuštěn, tím je větší 

pravděpodobnost zachycení i velkých vměstků, jejichž případný výskyt je spíše 

sporadický. Autoři [1] popisují rozbor vměstků u vzorků do hmotnosti 2 kg. 

V současné době existuje rovněž celá řada přímých metod měřících vměstky 

v trojrozměrné ocelové matrici. 

První skupina těchto metod využívá ultrazvuk nebo rentgenové paprsky. Další skupina 

těchto objemových metod nejdříve separuje vměstky z oceli. 
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Vměstky s velikostí nad 20 mikronů jsou detekovány a počítány v tuhých ocelových 

vzorcích nedestruktivní metodou s označením „Conventional Ultrasonic Scanning“ /CUS/ 

[95].  

U metody s označením „Mannesmann Inclusion Detection by Analysis Surfboards 

/MIDAS/ [101] jsou ocelové vzorky nejdříve vyválcovány za účelem odstranění pórovitosti a 

pak ultrazvukem se skenují pro detekci pevných vměstků a složeniny pevných vměstků a pórů 

plynu. 

Tato metoda je vhodná pro detekci vměstků větších než 40 mikronů. Obojí, tj. plyn i 

vměstky jsou následně spočteny. 

V posledních letech byly rovněž vyvinuty metody, které umožňují detekovat vměstky 

v tekutém kovu. 

Metoda„Ultrasonic Techniques for Liquid System“zachycuje odrazy ultrazvukových 

impulsů, což umožňuje on-line detekci vměstků v tekutém kovu [102]. 

Na podobném principu je metoda „Liquid Metal Cleanliness Analyzer“ /LIMCA/. Tato 

metoda rovněž detekuje vměstky přímo v tekutém kovu. V současné době je tato metoda běžně 

používána u hliníku a dalších kovů. Pro použití u ocelí je stále prováděn výzkum [102]. ¨ 

 

8.2 Nepřímé metody hodnocení 

Výhodou nepřímých metod je nižší cena a rychlejší stanovení v porovnání s přímými 

metodami. Jsou však vhodné pouze jako srovnávací indikátor. 

U těchto nepřímých metod je čistota oceli hodnocena na základě celkového kyslíku, 

nárůstu obsahu dusíku a další nepřímé metody. 

 

8.2.1 Stanovení celkového kyslíku 

 

Celkový kyslík v oceli je sumou volného kyslíku /rozpuštěného kyslíku/ a kyslíku 

vázaného ve formě nekovových vměstků. Volný neboli aktivní kyslík lze změřit poměrně 

snadno pomocí tzv. kyslíkových sond. 
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Tato metoda vychází ze zjištění, že obsah rozpuštěného (volného, aktivního) kyslíku je v 

dané jakosti oceli v termodynamické rovnováze s rozpuštěným hliníkem a je prakticky 

neměnný -- pro hliníkem uklidněné oceli se obsah rozpuštěného kyslíku pohybuje v rozmezí 

3 - 5  ppm. Celkový obsah kyslíku je tedy úměrný obsahu oxidických vměstků.  

Rovnovážný stav mezi dezoxidačním hliníkem a kyslíkem během dezoxidace  byl uveden 

již dříve a je zřejmý z obr. 2. Jsou zde uvedeny závislosti rozpuštěného kyslíku na obsahu 

rozpustného hliníku v oceli při teplotě 1600°C  od různých autorů [1].  

 

U nízkých obsahů hliníku je toto vyjádřeno rovnicí (52). 

 

log K = ([%Al]2[%O]3
)  =  -62 780/T(K) + 20,54     (52)                                               

 

Z obr. 34 a z rovnice (52) plyne, že je – li obsah Al v oceli v rozmezí 0,03 až 0,06 

hm.%, pak obsah aktivního kyslíku se pohybuje v rozmezí 3 až 5 ppm při teplotě 1 600 °C. 

Tudíž celkový obsah kyslíku skutečně prezentuje pouze úroveň malých oxidických 

vměstků. 

Nízký obsah celkového kyslíku avšak snižuje pravděpodobnost výskytu velkých 

oxidických vměstků /103/ - jak je zřejmé z obr. 34 [96]. 
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Obr. 34 Vztah mezi obsahem celkového kyslíku a makro vměstky  /nad 50 

mikronů/ v oceli [96] 

 

       Touto metodou je možné stanovovat stav čistoty oceli již v průběhu 

mimopecního zpracování oceli. Obecně platí, že při postupném odběru  vzorků z 

pánve, mezipánve a předlitku obsah celkového kyslíku klesá.  

       Zhang a kolektiv [1] uvádí přehled obsahu celkového kyslíku v pánvi, mezipánvi, 

krystalizátoru a předlitku u přibližně 40 výrobců oceli (včetně rozdílů při rozdílném způsobu 

rafinace oceli). 

       Při stanovení obsahu kyslíku termoevoluční analýzou v režimu programované 

teploty je možné z průběhu termoevolučních křivek kyslíku odhadnout intervaly teplot, při 

kterých dochází k rozkladu oxidů a odtud lze určit typy oxidů vyskytujících se v oceli 

včetně jejich podílů. 

 

8.2.2 Stanovení nárůstu obsahu dusíku 

   Při reoxidaci atmosférickým vzduchem je ocel kromě kyslíku ve styku i s dusíkem a 

dochází k jeho absorpci. Absorpce kyslíku je výrazně vyšší než absorpce dusíku, která navíc 

závisí i na složení oceli, přesto může být nárůst obsahu dusíku měřítkem reoxidace při 

konkrétní operaci. Vztah mezi nárůstem obsahu dusíku, obsahem celkového kyslíku a 

kvalitou oceli je uveden na obr. 35 
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Obr. 35 Vztah mezi nárůstem obsahu dusíku, obsahem celkového kyslíku a kvalitou 

oceli [104]  

 

8.2.3 Pokles obsahu rozpuštěného hliníku 

 Každá reoxidace snižuje obsah rozpuštěného hliníku v oceli, tato metoda ovšem 

neumožňuje určit, zda k reoxidaci došlo díky atmosférickému kyslíku nebo díky oxidům 

železa a oxidu křemíku obsaženým ve vyzdívce nebo ve strusce. 

8.3 Chemická fázová analýza 

 Chemická fázová analýza je komplexní metodika, která využívá celý soubor 

chemických analýz doplněných o chemickou a elektrochemickou separaci vměstků. Obvykle 

je stanovován celkový a rozpuštěný kyslík, celkový, oxidický, nitridický a rozpuštěný hliník, 

křemík, případně další prvky. Odtud je možné bilančními metodami stanovit podíl 

jednotlivých fází [105]. 

 

8.4 Měření složení strusky 

Většina vměstků je zachycena ve strusce, takže její složení se v průběhu zpracování 

mění. Určitým problémem je vzorkování strusky, jelikož strusky bývají heterogenní. 

8.5 Sledování stavu vyzdívek a ponorné výlevky 

Míra opotřebení (eroze) vyzdívek dává informaci o tom, kolik exogenních vměstků se 

dostalo do oceli v průběhu určité doby. Čím větší eroze, tím lze očekávat horší čistotu oceli. 
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Na druhé straně je nutné počítat s vyplouváním vměstků, které jsou v případě eroze vyzdívky 

velké a budou vyplouvat snadno. 

U kontinuálního odlévání oceli dochází u ponorných výlevek v případě nižší čistoty oceli 

k jejímu zarůstání vměstky Al2O3. Toto je také jedno z měřítek čistoty oceli. 

 

8.6 Testy finálních výrobků 

Konečným měřítkem čistoty oceli je dosažení požadovaných mechanických vlastností 

finálního výrobku, případně dosažení požadované kvality povrchu nebo požadované korozní 

odolnosti. Pokud výrobek nesplňuje požadavky, jsou využívány výše uvedené přímé metody ke 

stanovení příčiny tohoto stavu. 

 

8.7 Stopovací metody 

Stopovací metody patří mezi nepřímé metody, ovšem vzhledem k rozsahu možností jsou 

uvedeny samostatně. 

 

8.7.1 Vliv vstupních materiálů na vznik povrchových vad 

Při použití stopovací metody se využívají k označení vlivu vstupních materiálů 

(dezoxidační hliník, žáruvzdorné vyzdívky, struska, licí prášek apod.) na vznik povrchových 

vad vhodné prvky, které se v oceli obvykle nevyskytují (neaktivní stopování). Následně je 

sledován výskyt tohoto prvku v oblasti vad odlitků nebo finálních výrobků. Přítomnost 

stopovacího prvku znamená souvislost vady k příslušným vstupním materiálům. 

Totéž platí pro stopování, kdy je použit vhodný radionuklid (aktivní stopování), 

přičemž přítomnost radioaktivity ve vadě znamená souvislost této vady se značeným vstupním 

materiálem. 

8.7.2 Neaktivní stopování 

Pro neaktivní stopování jsou nejčastěji využívány kovy vzácných zemin, nicméně je 

možné využití i dalších prvků, například barya a stroncia [106 až 108]. Uvedené prvky se v 

oceli běžně nevyskytují. Využívají se obvykle ve formě oxidů, které mají vysoký bod tavení. 

Tyto prvky mají vysokou afinitu ke kyslíku, a tudíž nepřecházejí do oceli (nerozpouštějí se 

v něm) a zůstávají trvale ve značeném materiálu. 
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Základním požadavkem je jemná zrnitost stopovací látky (pod 1 mikron), aby mohlo 

dojít k jejímu homogennímu promísení se vstupním materiálem. Tento rozměr navíc musí 

být výrazně menší, než jsou rozměry sledovaných vměstků (přepokládáme, že vady mohou 

způsobit spíše větší vměstky, obvykle nad 100 mikronů). 

8.7.2.1 Obsah stopovací látky ve vstupním materiálu 

Z pohledu následných analýz, kterými je stanovována přítomnost stopovací látky v 

oblasti vady nebo ve vměstcích je vhodný její co nejvyšší obsah. Na druhé straně nesmí 

dojít ke změně vlastností vstupního materiálu (vyzdívky, krycí strusky, licího prášku -

především jejich teploty tavení a viskozity). Z provozních zkušeností vyplývá, že maximální 

obsah stopovací látky se pohybuje okolo 3-5%. 

8.7.2.2 Způsob vyhodnocení, citlivost metody 

Způsob vyhodnocení je nejjednodušší v případě nálezu vady. Vada je následně podrobena 

metalografické analýze. Vměstky v oblasti vady jsou analyzovány pomocí elektronového 

mikroskopu s EDX sondou.  

V případě, že vady nejsou nalezeny, je nutné zkoumat čistotu oceli a sledovat obsah 

stopovací látky především ve velkých vměstcích, které mohou být zdrojem vady. Pro tyto 

analýzy je vhodné odebrat vzorky z místa s vyšší pravděpodobností výskytu vměstků. U 

kontinuálního odlévání oceli je to obvykle podpovrchová oblast horní strany předlitku. 

Nejvhodnější přitom je předlitek, při jehož lití bylo zařízení v nestabilním stavu (začátek lití, 

výměny pánve, kolísání hladiny v krystalizátoru, konec životnosti ponorné výlevky apod.). 

Na odebraných vzorcích je možné hodnotit mikročistotu přímo pomocí optické a 

elektronové mikroskopie a pomocí EDX sondy analyzovat vybrané vměstky na obsah 

stopovací látky. Citlivost této metody je obdobná jako v případě analýzy vměstků v oblasti 

vady. 

Druhou možností je kombinace elektrochemické separace vměstků a vhodné analytické 

metody (ICP, NAA). V obou případech lze dosáhnout celkové citlivosti 10 
- 6

 %. To umožní 

detekovat ve vzorcích z běžné oceli vměstky původem ze značeného vstupního materiálu, 

pokud tvoří alespoň 10 % celkového objemu vměstků. 

Nedostatkem obou metod je náhodný výskyt velkých vměstků. Lze uvažovat o 

rozpuštění většího objemu kovu - v literatuře [1] bylo citováno rozpouštění vzorků nejméně o 
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hmotnosti 1 kg.  Obecně lze uvažovat o využití nedestruktivní defektoskopie pro nalezení 

velkých podpovrchových vměstků- 

 

8.7.3 Aktivní stopování 

Při aktivním stopování jsou k označení vstupního materiálu využívány radioaktivní látky - 

příslušný radionuklid musí splňovat z chemického hlediska obdobné požadavky jako neaktivní 

stopovací látka - především mít afinitu ke kyslíku vyšší než je afinita u Fe a Al. Tímto nebude 

rozpustný v tekutém kovu, ale přejde do formy oxidu. Z hlediska radiační ochrany je vhodný 

poločas rozpadu řádově týden až měsíc, aby bylo možné provést potřebná měření, a zároveň, 

aby bylo možné odpady likvidovat přirozeným rozpadem. Z hlediska radiační ochrany je 

vhodný poločas rozpadu řádově týden až měsíc, aby bylo možné provést potřebná měření, a 

zároveň aby bylo možné odpady likvidovat přirozeným rozpadem (méně než 1 rok). Tento 

radionuklid by měl být gama zářičem, aby bylo možné jej detekovat pomocí ručních 

detektorů, případně ve vzorcích kovu podstatně citlivěji gama spektrometricky. 

Vhodné jsou především prvky vzácných zemin. Zeder a Pócz  [109] popisují současné 

využití 
140

La, 
141

Ce, 
153

Sm, 
l52

Eu, 
l66

Ho a 
175

Y, přičemž každý radionuklid značil jiný vstupní 

materiál (vyzdívky, materiál výlevek a žlábků, ...). Benkó a kol. [107] využili 
140

Ba ke 

studiu původu inkluzí. 

8.7.3.1 Způsob vyhodnocení, citlivost metody 

Po nalezení vady je tato vada včetně nejbližšího okolí odebrána jako vzorek (například 

odvrtáním) a analyzována pomocí gama záření. Přítomnost radionuklidu znamená, že vada 

má souvislost se značeným vstupním materiálem. Uvedenou metodikou jsou detekované 

vměstky tvořené značeným licím práškem o velikosti od cca 100 mikronů. 

Pokud nejsou vady nalezeny, pak na odlitcích jsou radiometricky hledána místa se 

zvýšeným dávkovým příkonem - zde by se mohly vyskytovat značené vměstky. Jednoznačné 

vyhodnocení je opět prováděno po odběru vzorku materiálu z tohoto místa pomocí 

gama záření. 

Pokud nejsou nalezeny vady ani místa se zvýšeným dávkovým příkonem, jsou z 

vhodného místa odlitků odebrány vzorky a z nich jsou elektrochemicky separovány 

vměstky, které jsou analyzovány pomocí gama záření na přítomnost příslušného 

radionuklidu. Tato metodika je schopna detekovat ve vzorku oceli běžné jakosti vměstky 
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původem z licího prášku nebo krycí strusky, pokud tvoří alespoň 10% celkového objemu 

vměstků. 

 

9. Vnosy vybraných prvků z různých kovonosných materiálů  

 

Při výrobě oceli se používají různé typy kovonosných materiálů. Tyto obsahují kromě 

železa celou řadu dalších prvků, přičemž mnohé z nich jsou nežádoucí, zejména z hlediska 

negativního vlivu na mechanické vlastnosti oceli. Autoři Jungreithmeier a kolektiv [110] se 

zabývali posouzením vnosu a rozdělením stopových prvků při výrobě oceli ve společnosti 

VOEST-ALPINE STAHL LINZ GmbH při použití různých typů šrotu – viz obr. 36.    

 

 

Obr. 36 Obsahy stopových prvků v oceli při zpracování různých typů šrotu [110] 

 

 

Zejména tzv. nakupovaný ocelový odpad obsahuje kromě různých typů barevných kovů, 

další nežádoucí příměsi jako různé nátěry, umělé hmoty, oleje, mastnoty,  apod., které 

převážné přecházejí do úletů nebo do strusky. Z barevných kovů naopak většina přechází do 

oceli /zejména Cu,Cr,Ni,Sn,Mo,As,Sb,Co, a dále S a P. Přestože řada prvků, jako především 

Cu,Cr,Ni,Mo a V je u mnoha značek ocelí používána jako  legující přísada, u některých 

značek ocelí mají negativní vliv na mechanické vlatnosti oceli. Fosfor lze odstranit během 

oxidické fáze v průběhu výroby oceli a síru, která tvoří vesměs nežádoucí vměstky,jak bylo 

již výše podrobně popsáno, lze odstraňovat jak během výroby oceli, tak zejména při 

mimopecním zpracování oceli. 

 



62 

Bilance vnosu stopových prvků v LD konvertoru při použití vlastního ocelového odpadu 

a při zpracování tzv. schredrovaného ocelového odpadu jsou uvedeny na obr. 37. 

 

 

Obr. 37 Bilance vnosu stopových prvků v LD konvertoru při použití vlastního  

ocelového odpadu a při zpracování tzv. schredrovaného ocelového odpadu [110] 

 

 

Jak je zřejmé z výše uvedeného obrázku, tak kromě ocelového odpadu tvoří 

kovonosnou vsázku surové železo a brikety z ocelárenských úletů.  Prvky s nižími teplotami 

odpařování jako Zn, Cd a Pb přecházejí během výroby oceli většinou se spalinami do úletů. 

Jak je uvedeno na obr. 37,  Zn a Pb z briket tvoří hlavní část vnosu v rámci vsázky. Vanad je 

vnášen především surovým železem. U obou typů šrotu jsou Cu,Sn,Ni,Cr a Mo vnášeny 

především tímto materiálem, byť při zpracování vlastního /vratného/ ocelového odpadu jsou 

relativní podíly těchto prvků nižší. Autoři [110] se taktéž zabývali bilancemi  uvedených 

prvků z hlediska jejich přechodu při výrobě oceli do oceli, do strusky a do úletů /hrubých a 

jemných/ - viz obr. 38. 
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Obr. 38 Bilance stopových prvků /relativní podíly/ z hlediska jejich přechodu do oceli, 

strusky a do úletů při zpracování vratného a štedrovaného ocelového odpadu [110] 

 

Z uvedeného obrázku je zřejmé, že hlavně Cu, Sn, Ni a Mo přecházejí do oceli. Vanad 

přechází převážně do strusky jakožto V2O5, Cr přechází zčásti do oceli a zčásti do strusky 

jakožto Cr2O3. V případě výtoku pecní strusky do pánve během odpichu oceli dochází při 

mimopecním zpracování oceli u těchto oxidů, stejně jako v případě  P2O5 a TiO2 k jejich 

redukci a následně vyredukované prvky se dostávají zpětně do oceli. Jedná se totiž o lehce 

redukovatelné oxidy. 

 

Z uvedeného vyplývá, že u ocelí, kde jsou tyto prvky nežádoucí z hlediska zhoršování 

mechanických vlastností, je nutno zpracovávat „čistší“ kovonosné materiály jako HBI, DRI 

případně pevné surové železo. Toto platí především u ocelářských agregátů, které 

zpracovávají výhradně pevnou kovonosnou vsázku /např. EOP/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

10. Vliv barevných kovů na vlastnosti   

 

Při výrobě oceli v elektrických obloukových pecích jsou kromě obsahu uhlíku a dalších 

legujících prvků /Mn, Si, Al, apod./ důležitým parametrem obsahy barevných kovů, zejména  

Cu, Sn, Sb, Mo, As, Bi, apod. 

Toto souvisí s kovonosnou vsázkou, kdy stopové prvky jsou vnášeny zejména s tzv. 

nakupovaným ocelovým odpadem.  

Negativním vlivem barevných kovů na mechanické vlastnosti oceli byla v minulosti již 

věnována značná pozornost [111, 112,113, 114 a 115].   

 

Například Matsuoka [115] uvádí, že měď nebo suma  Cu + Sn mají škodlivý vliv na 

tažnost /kontrakci/ za vyšších teplot – viz obr. 39. 

 

 

Obr. 39 Vliv mědi a cínu na kontrakci u oceli s různými obsahy uhlíku při různých 

teplotách [115] 

 

 

Pokles tvárnosti /kontrakce/ souvisí s rostoucím obsahem mědi a cínu a je větší u 

výšeuhlíkatých ocelí. Nicholson [116] navíc zjistil, že cín v případě nepřítomnosti mědi nemá 

škodlivý vliv na povrchovou kvalitu odlitku. Antimon je téměř stejně škodlivý jako cín v tom, 

že redukuje rozpustnost Cu v austenitu ve stejném rozsahu. 
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Vliv cínu a arsenu na rovnoměrné zatížení v závislosti na deformační teplotě je zřejmý 

z obr. 40. 

 

 

Obr. 40 Vliv Sn a As na rovnoměrné zatížení při různé deformační teplotě [116] 

 

 

Z uvedeného obrázku je zřejmé, že rovnoměrné zatížení roste s přítomností arsenu a 

cínu v  C – Mn oceli.  Obzvláště výrazné je toto navýšení při zvýšení obsahu cínu. 

Závislost rekrystalizovaného podílu na obsahu arsenu a cínu při deformaci za tepla u 

nízkouhlíkové oceli je zřejmý z obr. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Závislost rekrystalizovaného podílu na obsahu arsenu a cínu při deformaci za 

tepla u nízkouhlíkové oceli [116] 
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 Z obr. 41  vyplývá, že rekrystalizační podíl  klesá s přítomností arsenu a cínu, přičemž 

výraznější vliv je zřejmý u oceli s 0,08 hm.% Sn. 

Jak uvádí Herman a kol.[111], je vliv cínu mnohem zřetelnější než u arsenu, přičemž 

podobné výsledky byly zjištěny u oceli s 0,11 hm.% uhlíku – viz obr. 42.  

 

Zde jsou obsahy arsenu a cínu vyšší a činí 0,48 hm.%. Obecně platí, že tyto prvky 

způsobují problémy jak při výrobním procesu, tak i z hlediska vlastnosti výrobků. 

 

Obr. 42 Vliv cínu a arsenu na rekrystalizovaný podíl při deformaci za tepla [111] 

 

Obdobně mají As a Sn nepříznivý efekt na kinetiku rekrystalizace během žíhání za 

studena válcovaných  ELC ocelí- viz obr. 43. 

 

Autoři [111] uvádějí, že u hodnocených ELC ocelí s rostoucím obsahem cínu a arsenu 

roste i teplota pro plnou rekrystalizaci. Následkem toho musí být upraveny i teploty žíhání, 

což v provozních podmínkách vyvolává problémy při kolísání obsahu cínu ve vyrobené oceli.  

 

Vliv obsahu cínu a arsenu na rekrystalizační prodlevy /tvrdosti HR 30T/ v závislosti na 

teplotě je uveden na obr. 43. 
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Obr. 43 Závislost tvrdosti HR 30T dle specifické stupnice na teplotě [111] 

 

 

W. Jager [117] se zabýval vlivem obsahu cínu na poměr hodnot AX/AF  v závislosti na 

obsahu uhlíku při různých obsazích cínu – viz obr. 44. 

 

 

Obr. 44 Rovnovážná segregace cínu na hranicích zrn feritu v soustavě Fe-Sn-C (poměr 

vrcholů Augerovy spektroskopie, žíháno při teplotě 550 
o
C) [117]

 

 

Přitom : 

AX -  značí množství nerozpustné segregované fáze C (terciární cementit) nebo Sn ve feritu, 

resp. na hranicích zrn, 

AF  -  značí množství rozpustné  fáze C (terciární cementit) nebo Sn ve feritu. 
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Z uvedeného grafu plyne, že nízkouhlíkaté oceli jsou mnohem citlivější na kolísání 

stopových prvků než výše uhlíkaté oceli.  

 

Jak již ukázaly dřívější práce [113, 114], stopové prvky mohou segregovat na hranicích 

zrn během ochlazování po tváření za tepla, přičemž  byly posuzovány účinky mědi, antimonu, 

cínu a arsenu při degradaci povrchových vlastností ocelí při ohřevu za vysokých teplot.   

Vliv stopových prvků, včetně fosforu je definován tzv. K – faktorem, v němž jsou 

odstupňovaně vyjádřeny vlivy jednotilých příměsí následovně: 

 

K = ( Mn + Si ) . ( 10 P + 5 Sb + 4 Sn + As )                                                        (53) 

 

Tento vztah má své nejzávažnější uplatnění při kriteriárním hodnocení Ni – Cr – Mo – 

V ocelí [113,118].  

 

 

Obr. 45  Vztah mezi velikosti atomů a rozvojem zkřehnutí  [114] v oblastech 

a) zhouževnatění /Ductilizing/ 

b) zkřehnutí /Embrittling/ 

c) intermediální /Intermediate/ 

 

Na obr. 45 je vynesena závislost mezi velikostí přísadových atomů a náchylností ke 

křehkému porušení. Seah [114] se pokusil vyjádřit vliv na dekohezi hranic zrn feritu na 

základě rozdílné velikosti atomárních poloměrů segregujících prvků. 
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Zvýšení přechodové teploty /ΔTT/, která charakterizuje změnu dislokačního 

mechanizmu plastické deformace na intergranulární dekohezi, lze vyjádřit následujícím 

vztahem (54) [113]: 

 

 Δ(TT) (
o
C) = 0,28P + 0,38Sb + 0,016Sn + 0,018As – 21C – 20B         (54) 

 

 

Z uvedeného obr. 45 a vztahu (54) plyne příznivý vliv uhlíku a boru z hlediska 

dosahované pevnosti hranice zrn feritu [115]. 

 

Autoři [119] uvádějí, že by měl být ve vztahu (54) vyjádřen i příznivý vliv dusíku, který 

také omezuje intergranulární segregaci fosforu, obdobně jako působení uhlíku a boru. 

 

11. Vliv argonování a mimopecního zpracování na mikročistotu oceli   

 

Argonování oceli v odlévací pánvi zajišťuje jednak homogenizaci oceli, ale hlavně 

přispívá k vyplouvání vměstků. Podmínkám argonování a jejího vlivu na čistotu oceli byla 

v posledních letech věnována již značná pozornost [120]. Toto souvisí se stále rostoucími 

požadavky na kvalitu vyráběné oceli. Z tohoto důvodu je stále větší podíl ocelí podroben 

různým technologiím mimopecního zpracování ocelí, které umožňují zajistit nízké obsahy 

nežádoucích prvků /zejména S, P, H2, O2, případně N/ a hlavně snížení obsahu nežádoucích 

vměstků. 

Mezi nejrozšířenější technologie mimopecní zpracování oceli patří : 

a) Argonování, 

b) Vakuování /VOD, RH, DH apod./ 

c) Rafinace na pánvové peci – LF, ASEA – SKF apod. 

 

Důležitým parametrem pro dobrou homogenizaci oceli a vyplouvání vměstků je způsob 

argonování  a umístění dmýšen v odlévací pánvi. 

Matematickému modelování vyplouvání vměstků a hodnocení čistoty oceli byla 

věnována práce [120]. Byly zde hodnoceny 4 druhy technologií s různým umístěním 

porézních  dmyšen ve dně pánve: 
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a) Typ A – jedna porézní tvárnice umístěna ve středu pánve, 

b) Typ B – jedna porézní tvárnice umístěna excentricky, 

c) Typ C – dvě porézní tvárnice umístěné proti sobě v polovině vzdálenosti poloměru 

dna pánve, 

d) Typ D -  tři porézní tvárnice umístěné na polovině poloměru dna pánve.  

Predikované distribuce kinetické energie  při turbulenci v pánvi pro různé typy umístění 

dmýšen ve dně pánve jsou zřejmé z obr. 46. 

 

Obr. 46  Predikovaná distribuce kinetické energie  při turbulenci v pánvi pro různé typy 

umístění dmyšen ve dně pánve [120] 

Z uvedeného obrázku je zřejmé, že nejhorší promísení oceli je u typů umístění porézních 

tvárnic A a B, kde byla ve dně pánve instalována pouze jedna tvárnice. 
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Predikovaná distribuce hustoty vměstkového čísla v čase 400 sec. od počátku 

argonování  pro různé typy umístění porézních tvárnic ve dně pánve  je zřejmé z obr. 47 

[120].  

Je třeba uvést, že k nejlepšímu vyplouvání vměstků dochází tehdy, když vměstky ulpí, 

resp. jsou pohlceny bublinkami dmýchaného plynu a jsou přímo vzneseny do rafinační 

strusky. 

Dále k tomu příspívá skutečnost, jestliže je silná turbulence kinetické energie, což 

zefektivňuje koalescenci vměstků, a následně i jejich snažší vyplouvání z oceli. Toto se pak 

projevuje v tom, že větší vměstky snaze vypouvají a tím se zlepšuje i čistota rafinované oceli.   

 

Obr. 47 Predikované distribuce hustoty vměstkového čísla v čase 400s v pánvi pro různé 

typy umístění porézních tvárnic ve dně pánve [120] 

Vliv doby argonování a použitého typu porézních tvárnic na vměstková čísla pro různé 

velikosti vměstků je zřejmý z obr. 48. 
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Obr. 48 Vliv doby argonování a použitého typu porézních tvárnic na vměstková čísla 

pro různé velikosti vměstků [120] 

a) Pro velikost vměstků 0 až 5 mikronů, 

b) Pro velikost vměstků 5 až 10 mikronů, 

c) Pro velikost vměstků 10 až 15 mikronů, 

d) Pro velikost vměstků 15 až 20 mikronů, 

e) Pro velikost vměstků nad 20 mikronů, 

Z uvedených grafů na obr. 48 vyplynuly následující základní poznatky: 
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1) Nejvhodnější umístění porézní tvárnice je dle typu D, což potvrzuje největší podíl 

vměstků, které přešly do rafinační strusky, a sice 95,9 %. 

2) Nejhorší podmínky pro vyplouvání vměstků byly u jedné centrálně umístěné porézní 

tvárnice. 

3) Nejdelší doby argonování pro docílení požadované čistoty oceli jsou při použití jedné 

porézní tvárnice. Toto se negativně projevuje na teplotních poklesech při rafinaci 

oceli. 

4) Vyšší kinetická energie při použití více porézních tvárnic umístěných excentricky se 

příznivě projevuje na snížení podílu větších vměstků v oceli. 

5) Nevýhodou jsou zvýšené náklady na dmýšné  porézní tvárnice. 

Vyplouvání vměstků je charakterizováno rychlostí vyplouvání dle vztahu (55)  

     

   (55) 

kde vi je objem vměstku i, je jeho hustota, je hustota oceli. f je tzv. koeficient tření, za 

který je pro kulovité částice možno dosadit výraz (Stokesův vzorec)  

    (56) 

kde η0 je viskozita oceli a ri poloměr vměstku. Za objem kulovité částice můžeme do rovnice 

(55) dosadit  

    (57) 

a dostaneme vztah pro rychlost vyplouvání vměstku v oceli (tzv. Stokesův zákon)  

   (58) 

 

12. Posouzení vybraných parametrů na zvyšování čistoty oceli    

Jak bylo již výše hodnoceno, množství vměstků je charakterizováno celkovým obsahem 

kyslíku v oceli v odlévací pánvi. 
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Vliv některých způsobů mimopecního zpracování oceli na množství vměstků je zřejmý 

z obr. 49 [1]. 

 

Obr. 49 Závislost množství vměstků na celkovém obsahu kyslíku u různých technologií 

mimopecního zpracování oceli [1] 

 

Z uvedené závislosti je zřejmé, že největší čistoty oceli /nejnižšího množství vměstků/ 

bylo docíleno při vakuování oceli a injektáži prachového vápníku, kdy někteří výrobci uváděli 

snížení celkového obsahu kyslíku až pod 15 ppm [121]. 

 

Dalšími technologickými parametry, které se příznivě projevují na čistotě oceli je 

intenzita míchání oceli, dobrá dezoxidace oceli a kvalitní tekutá, dobře dezaktivována 

rafinační struska. 

 

Vliv intenzity míchání na dezoxidační stupeň u různých rafinačních procesů je zřejmý 

z obr. 50 (dmýchání Ar [122], ASEA-SKF [122], VOD a RH [123]).  

 

 



75 

 

Obr. 50 Vliv intenzity míchání na dezoxidační stupeň u různých rafinačních procesů 

[122, 123] 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že nejlepších výsledků z hlediska stupně odstranění 

celkového kyslíku, a tím i docílení největší čistoty oceli je při rafinaci ocelí technologií 

ASEA- SKF . Naopak nejhorších výsledků dezoxidace a tím i nižší čistoty oceli bylo docíleno 

při rafinaci oceli klasickou technologií VOD [122,123]. Jak je dále známo, musí být zajištěna 

optimální intenzita míchání, kdy nedochází k nádměrnému odkrytí hladiny oceli a tím i 

k sekundární oxidaci oceli, zejména u prvků s vysokou afinitou ke kyslíku. Při příliš vysoké 

intenzitě mísení může taktéž dojít ke vtažení makrovměstků do oceli a současně i ke zvýšené 

erozi vyzdívek pánví, a tím i ke zvýšení množství exogenních vměstků.  

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

13. Výroba tekuté oceli 26NiCrMoV14-5“V“ na mimopecním zařízení ASEA SKF 

 

Tekutá ocel pro turbinový rotor o normativním označení oceli 26NiCrMoV14-5“V“   

byla po primárním zpracováním na Elektrické Obloukové Peci (dále jen EOP) převezena 

v ocelářské pánvi s označením A 120 na mimopecní zpracování na ASEA SKF pod číslem 

tavby 20736 A. Pánev byla předehřáta na provozní teplotu 943°C. Označení A 120 vyjadřuje 

maximální objem pánve, v tomto případě 120t tekuté ocele. Pánev je konstruována z pláště 

z nemagnetické oceli, na kterém jsou ve vzdálenosti 1,5m od hrany vrchu pánve umístěny 

manipulační čepy. Vnitřní část pánve je tvořena izolačním filmem (Promatherm) od firmy 

Promat, dále pak Forstieritovou vrstvou a následně pracovní vyzdívkou tvořenou z Mg – C 

cihel. Dno pánve obsahuje výtokový uzel od firmy Shinagawa, jehož součástí je tří - deskový 

šoupátkový mechanismus, který umožňuje plynulou regulaci licího proudu v průběhu 

odlévání. Pánev A120 má excentricky ve dně instalovanou porézní tvárnici ke které je pomocí 

rychlospojky připojen Argon. Jeho průtok byl nastaven na 30 Nl . min-1. Tento porézní vstup 

zajišťuje promývání oceli inertním plynem a uvede do pohybu likvidickou ocel 

v horizontálním směru.  

Pánev včetně připojeného argonu byla vložena do pánvového vozu, jenž je součástí 

sekundárního zařízení. Ve voze je integrováno indukční vinutí (Cu cívky seskupené 

horizontálně pod sebou), které je regulováno v rozmezí 0 – 1300A. Při průchodu elektrického 

proudu vinutím vzniká silné elektromagnetické pole, toto uvede do pohybu likvidickou ocel a 

to v horizontálním směru. Systémy pohybu oceli za stálého promývání argonem přispívají 

k vysokému stupni mikročistoty (zbavení se vměstků, nehomogenních fází atd.) oceli.  

 

14. Porucha porézní tvárnice 

 

V průběhu zpracování tekuté oceli došlo u výrobní pánve A120 k poruše na argonové 

porézní tvárnici a ani při nastavení maximálního průtoku Argonu, to je 200 Nl . min-1, nedošlo 

k promývání oceli. Ve standardní situaci by došlo k ukončení produkce v takto porušené 

pánvi a ocel by byla přelita do nové funkční pánve. Avšak náhradní pánev nebyla k dispozici 

a tak byla tavba dále dohotovována, aniž byla předepsaným způsobem promývána argonem. 
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Po odlití ingotu  J110 VNH, tzn. po vyprázdnění pánve, byla provedena kontrola pánve a bylo 

zjištěno, že porézní tvárnice byla prasklá přes celou svou šířku a kompletně zanesena ocelí.  

To zapříčinilo absenci průtoku inertního plynu do taveniny a tím i vlastní proces promývání a 

rozpohybování ocele ve vertikálním směru. Takový to pohyb ocele, jak je patrno z výsledků 

níže, zabezpečuje řádnou homogenizaci taveniny v pánvi a bubliny inertního plynu (bubliny o 

různých velikostech – objemech), zase vznos vměstků a váží na sebe plyny, jako je H a O, 

čímž dochází i k odplynění taveniny. 

 

15. Metalografická čistota oceli 

 

Základním parametrem kvality vyrobené oceli je její metalografická čistota, tzn. objem 

defektních pozic v solidickém stavu oceli. V současné době je obvzláště pro rotory tohoto 

typu kladen významný důraz na vnitřní jakost výrobku. Toto je předepisováno v podmínkách 

pro ultrazvukovou a magnetickou zkoušku na finálním produktu. V námi zkoumaném 

výrobku  byly v okolí  osy výkovku v oblasti těla rotoru s opracovaným průměrem 1172 mm a 

v délce těla 1890 mm od  jeho kraje na  hlavové straně ingotu, zjištěny nepřípustně velké  

indikace, tj. indikace  náhradní velikosti větší než 2 mm. Bylo zjištěno celkem 35 nepřípustně 

velkých indikací o Dn 2,1 až 2,6 mm, když většina z nich byla o Dn 2,1-2,2 mm a pouze tři  

z indikací měly rozměr Dn = 2,4 mm a jen jedna rozměr Dn = 2,6 mm. Všechny tyto indikace 

ležely v hloubkách 427 – 558 mm ( osa výkovku) pod povrchem těla rotoru. Téměř celá 

polovina těla rotoru na půdní straně ingotu byla bez nepřípustně velkých vad. 

   

15.1 Mikročistota a její hodnocení  

Stupeň čistoty je údaj o obsahu nekovových vměstků ve formě sulfidů a oxidů příslušné 

jednomu z následujících zjišťovacích postupů: 

a) Maximální velikostní hodnoty různých typů vměstků – metoda M 

b) Charakteristická hodnota plošného podílu nekovových vměstků ve struktuře 

jako součtová hodnota plošně proporcionálního výpočtu od stanovené velikosti 

vměstku, vztaženo na plochu 1000 mm
2
. Tato charakteristická hodnota je 

označována jako   metoda K. Označení zkoušky na vyhodnocení  nekovových 

vměstků podle této normy, metoda K, při počítání vměstků od velikostního 

ukazatele 4  je : 

DIN 50 602 – K4  [124]. 
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Stanovení stupně čistoty jedné tavby se provádí obvykle na nejméně 6 zkušebních 

vzorcích. Oblast zkoušení není náhodná, výřez je v místě určeném normou. Zkušební vzorky 

se odebírají tak, aby vyhodnocovaná plocha výbrusu ležela pokud možno paralelně ve směru 

hlavního protažení vměstků a při rotačně symetrických průřezech v rovině osy vzorku. Při 

broušení zkušebních vzorků nesmí být vměstky vytrhávány nebo měněn jejich vzhled. 

Rovněž nesmí být do plochy výbrusu vtlačovány žádné částice brousícího nebo leštícího 

prostředku. 

Základ příslušné, výše uvedené normy,  tvoří tabulky obrazových řad - 1 - , což jsou 4 

obrazové řady nejčastěji pozorovaných forem vměstků s typovými ukazateli 1, 3, 6, 8   

(základní řady) po 9 obrazech s velikostními ukazateli 0 až 8. Zvětšení tabulky obrazových 

řad – 1 – je 100 : 1. 

Rozeznáváme následující typy vměstků: 

a) Typ vměstku SS – Sulfidické vměstky v čárkované formě 

b) Typ vměstku OA – Oxidické vměstky v rozpojené formě (oxidy hliníku) 

c) Typ vměstku OS – Oxidické vměstky v čárkované formě (silikáty) 

d) Typ vměstku OG – Oxidické vměstky v globulární formě 

Odvozené obrazové řady jsou pak 0, 2, 4, 5, 7 a 9. 

 

Devět obrazů jedné obrazové řady s velikostními ukazateli 0 až 8 ukazuje pod 

velikostním ukazatelem 0 nejmenší mikroskopický vměstek vyhodnotitelný při zvětšení 100 : 

1 a pod velikostním ukazatelem 8 částečné vměstky v už makroskopické oblasti právě 

platného vměstkovitého typu. Plošný obsah zobrazených vměstků se zdvojnásobuje od obrazu 

k obrazu příslušně geometrické řadě 2
n
, přičemž – n – je velikostní ukazatel. Velikostní 

ukazatel 9 je vyhrazen makroskopickým vměstkům, které přesahují ohraničení obrazového 

pole. 

Metalografické výbrusy jsou prohlíženy mikroskopem při zvětšení 100 : 1. Toto 

zvětšení je rovno měřítku zobrazení tabulky obrazových řad - 1 - . Pozorování může být 

prováděno buď na okuláru nebo na výbruse promítaném na matnici. Pozorovací pole musí mít 

stejnou velikost jako srovnávací obrazy tabulky obrazových řad - 1 - , což představuje průměr 

80 mm. K pozorování velmi tenkých vměstků je výhodné pracovat při zvětšení 200 : 1. Mají-

li se uvnitř jednoho pozorovaného pole vměstky různých druhů a forem jednoznačně od sebe 

odlišit, pracuje se s nimi tak, jako by se vyskytovaly odděleně v různých pozorovacích polích. 

Leží-li na jedné línii za sebou v řádcích vměstky typů SS, OS těsně za sebou, a dále vměstky 
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OA, pohlíží se na ně jako na souvislé řádky tehdy, když vzdálenost mezi dvěma vměstky je 

menší, než délka menšího z nich. 

16. Popis a příprava zkušebních vzorků 

 

Aby mohly být indikované vady definovány a stanovena příčina jejich vzniku, byla 

napříč tělem rotoru přes oblast s indikacemi vyříznuta deska o tloušťce cca 20 mm, která byla 

určena k materiálové expertize (viz obr. 51-rozřezový plán). Bylo provedeno narýsování pásů 

o šířce 80 a 105 mm a  okrajů vzorků A,B,C,AA,BB,K,L,M,KK,LL délky 220 mm a jejich 

označení vyražením značky do pravého horního rohu při orientaci jako na náčrtu obr.51. 

Vzorky A,B,C,AA,BB o rozměru 80x220mm jsou primárně určeny k provedení 

leptacích zkoušek, následně budou rozřezány podle obr. 53, přičemž z pásu o šířce 55mm se 

zhotoví zkušební tyče pro zkoušku rázem (Charpy V2). Pás o šířce asi 20 mm bude použit 

k přípravě podélných metalografických výbrusů pro dokumentaci typu vměstků a 

mikrostruktury a pro stanovení průběhu tvrdosti HV30 v závislosti na vzdálenosti od povrchu 

výkovku. Vzorky K,L,M,KK,LL byly rozřezány na hranoly min. šířky 20 mm podle (obr. 52) 

a budou použity k výrobě zkušebních tyčí l = 10 mm pro zkoušku tahem a stanovení závislosti 

pevnostních a tvárných vlastností v závislosti na vzdálenosti povrchu výkovku. Dále byly 

narýsovány pásy o šířce 55 mm a okrajů vzorků R,S,T,RR,SS,TT a délky podle výkresu (obr. 

53) a jejich označení vyražením značky do pravého horního rohu při orientaci jako na obr. 51. 

Vzorky R,S,RR,SS jsou určeny pro výrobu zkušebních tyčí pro zkoušku rázem (Charpy 

V2 ) pro stanovení přechodové teploty FATT a rozdílů ve FATT u povrchu a v blízkosti osy 

výkovku. Byly vyříznuty pásy o šířce 80 a 105 mm a 55 mm. Provedlo se rozřezání pásů na 

vzorky A,B,C,AA,BB,K,L,M,KK,LL,R,S,T,RR,SS,TT. 
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Obr. 51 Rozřezový plán 
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Obr. 52 Rozřezový plán pro zkoušku tahem a stanovení závislosti pevnostních a 

tvárných vlastností v závislosti na vzdálenosti povrchu výkovku 
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Obr. 53  Rozřezový plán pro zkoušku rázem (Charpy V2 ) pro stanovení 

přechodové teploty FATT a rozdílů ve FATT u povrchu  a v blízkosti osy 

výkovku. 
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 17.  Experimentální analýzy 

17.1 Chemické složení 

 

Tavbové chemické složení oceli 26NiCrMoV14-5“V“ je v porovnání s výrobním 

předpisem pro uvedenou ocel a s chemickým složením experimentální desky v oblasti vad 

uvedeno v tab. 9. Jak je z chemické analýzy patrno,tavba se vyznačuje výrazně vyšším  

obsahem vodíku, než je přípustno. Porucha průtoku argonu zásadně ovlivnila obsah H 

v tavenině. Ostatní chemické prvky jsou v rozmezí výrobního předpisu, kromě C, ale ten 

nemůže být brán v potaz vzhledem k jeho segregaci v okolí vad.  

 

Tab. 9 Tavbové chemické složení oceli t.č. 20736 A a chemické složení experimentální 

desky v místě vad v porovnání s výrobním předpisem pro ocel 26NiCrMoV145“V“   

(hmotnostní % , *ppm) 

 

 C Mn Si P S Cr Ni Mo V W Al Cu 

Tavbová analýza 0,26 0,37 0,20 0,003 0,001 1,61 3,44 0,40 0,07  0,018 0,06 

7838 v místě vad 0,32 0,39 0,23 0,005 0,002 1,67 3,43 0,44 0,08 0,01 0,021 0,07 

7838 v místě vad 0,31 0,39 0,23 0,004 0,001 1,66 3,45 0,42 0,08 0,01 0,021 0,007 

Výrobní předpis 0,24 0,35 0,15 Max Max 1,55 3,40 0,40 0,07  0,015 max 

0,28 0,40 0,25 0,007 0,002 1,70 3,60 0,45 0,10  0,025 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2 Baumannův otisk 

 

Baumannův otisk byl proveden na příčném řezu těla experimentálního rotoru přes jeho 

celý průměr 1180 mm v pásu o šířce 810 mm, což je šířka největšího dostupného vhodného 

fotografického papíru. Vzhled tohoto otisku odráží velmi nízký obsah síry v dané rotorové 

oceli, tj. 0,001%, což znamená, že otisk je nevýrazný, nekontrastní a nelze ho jako celek 

fotograficky zdokumentovat. Sulfidů manganu je v posuzované oceli málo, částice MnS jsou 

relativně malé a ani v místech ingotu, kde se projevuje nejvýraznější odmíšení prvků, tj. v ose 

 Sn Pb As Sb Ti Nb Ca* B* H* N O* 

Tavbová analýza 0,006  0,004 0,0013 0,002 0,00 1 4 1,2 0,008  

7838 v místě vad 0,006  0,005 0,0013 0,003 0,00 1 4  0,008  

7838 v místě vad 0,005  0,004 0,0013 0,002 0,00 1 4  0,006  

Výrobní předpis   max max     max   

  0,01 0,002     0,8   
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v hlavové části ingotu a ve vycezeninách, se síra na makroskopické úrovni příliš 

nekoncentruje.  

 

Okraj otisku je do vzdálenosti 70-75 mm pod povrch rotoru zcela čistý, což je důsledek 

relativně rychlého chladnutí povrchové vrstvy tuhnoucího ingotu a v návaznosti na to i tvorby  

dispersních a rovnoměrně distribuovaných sulfidů manganu v této okrajové zóně. Projevy 

existence jednotlivých sulfidů manganu větších rozměrů, tj. v jednotkách a desítkách 

mikrometrů, jsou patné jako jednotlivé, řídce distribuované tmavohnědé body, s rozměry o 

obvyklém průměru 0,2-0,3 mm po celé ostatní ploše Baumannova otisku. V mezikruží o 

nejmenším průměru asi 300 mm a největším průměru asi 700 mm se pak na Baumannově 

otisku projevuje také existence stvolových vycezenin v hlavové části ingotu - výkovku. Patrný 

je jejich příčný průřez o obvyklém průměru do 2 mm. Tyto vycezeniny jsou od sebe vzdálené 

několik desítek milimetrů. I tyto stopy po vycezeninách, v nichž je síra koncentrovaná,  se 

jeví jako malé a nevýrazné.  

 

17.3 Makrostruktura 

 

Makrostruktura byla posouzena na příčném řezu tělem rotoru o průměru 1180 mm přes 

celý průřez výkovku podle rozřezového plánu na obr. 51. Byla vyvolána činidlem nital na 

jemně broušeném povrchu experimentálních desek o průřezu asi 150 a 220 mm x 55 mm a 

bylo pro ni charakteristické: 

 

a) dendritická segregace a dendritická struktura se projevovaly v celém průřezu 

opracovaného výkovku včetně jeho okrajových povrchových vrstev. Jednotlivé dendrity byly 

relativně malé, délky v milimetrech a byly chaoticky uspořádané. 

 

b) do hloubky asi 200 mm pod povrch se projevovala dendritická segregace méně 

intensivně než v ostatní části průřezu výkovku. Makrostrukturu do hloubky asi 220mm pod 

povrch výkovku lze posoudit z obr. 54a) b) /vzorky A, AA/  a obr. 55 a) b) / vzorky R, RR /. 

Obr. 56 pak představuje detail vzorku AA. 

 

c) v mezikruží o malém průměru asi 300 mm a velkém průměru asi 700 mm na 

průřezu výkovku je dendritická segregace zjevně výraznější než při povrchu výkovku, 

přičemž dominantním jevem v této zóně jsou naleptaná místa existence stvolových vycezenin. 
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Na obr. 57 a) b) / vzorky B, BB / a obr. 58 a) b) /vzorky S,SS / jsou dobře patrné chaoticky 

uspořádané dendrity a příčné průřezy stvolových vycezenin. Na obr. 59 /vzorek BB/ 

pořízeném při větším zvětšení je zřejmé, že vycezeniny mají obvyklý průměr kolem 2 mm.    

 

d) osová oblast výkovku rotoru o průměru asi 300 mm je stejně jako povrchová zóna 

výkovku stvolových vycezenin prostá (obr. 60 - C), intensita dendritické segregace se jeví na 

stejné úrovni jako ve výše popsaném mezikruží. 

 

Z předložených snímků makrostruktury je zřejmé, že licí dendritická mikrostruktura 

nebyla za daných podmínek kování ingotu eliminována ani v povrchové vrstvě výkovku 

(opracovaného). Příznivou skutečností je, že dendrity byly v celém průřezu těla výkovku 

rotoru relativně jemné, a že leptací zkouška neodhalila ani náznaky osové mikroporezity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54 a)                                                                          Obr. 54 b) 
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     Obr. 55 a)                                                               Obr. 55 b) 
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    Obr. 56 
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Obr. 57 a)                                                                            Obr. 57 b) 
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   Obr. 58 a)                                                                         Obr. 58 b) 
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  Obr. 59 
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    Obr. 60 
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17.4 Materiálová expertiza 

17.4.1 Metalografický  rozbor  

 

Metalografickým rozborem bylo zjištěno, že mikrostruktura vyrobené oceli 

26NiCrMoV14-5“V“ je v celém objemu jemnozrnná a tvořená popuštěným heterogenním 

bainitem, což svědčí jednak o vysoké prokalitelnosti předmětné oceli použité k výrobě rotoru 

a jednak o optimálním režimu kalení. Mikrostruktura je prezentována na obr. 61. 

 

            

           Obr. 61   vzdálenost od povrchu 20 mm 

 

Ze snímku je patrná jemnozrnnost základní kovové matrice, a tedy i austenitu, z něhož 

bainit vznikl. Snímek byl pořízen při malém zvětšení z povrchové vrstvy rotoru ( vzdálenost 

20 mm od povrchu ) a je na něm pozorován kontrast mezi jednotlivými výchozími 

austenitickými zrny s různou krystalografickou orientací zafixovanou v bainitickém feritu 

následkem relativně rychlého zchlazení povrchu rotoru při kalení do vody. Ve větších 

vzdálenostech od povrchu již tento efekt vlivem pozvolnějšího ochlazování není tak zřetelný. 

To je patrno z obr. 62 – 400 mm pod povrchem a obr. 63 – 580 mm pod povrchem. 
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        Obr. 62   vzdálenost 400 mm pod povrchem 

 

 V oblasti prezentované na obr. 63, se rovněž, v souvislosti s dendritickou segregací, 

projevuje lokálně zvětšená velikost původního austenitického zrna v mikrolokalitách s nižším 

obsahem uhlíku.  

 

 

           

          Obr. 63   vzdálenost 580 mm pod povrchem 
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Jak je patrno z následujícího obr.64, struktura základní kovové matrice má převážně 

jehlicovitý charakter a ve větších hloubkách pod povrchem rotoru se vyznačuje i výraznějšími 

dendritickými segregacemi – obr.63. 

 

 

           

          Obr. 64   vzdálenost 480 mm pod povrchem 

 

S velkou pravděpodobnosti v oblastech s nižším obsahem uhlíku, jež existují hluboko 

pod povrchem, se  vedle bainitu, vyskytují i jehlice probainitického feritu (obr.64). 

Přítomnost globulitických karbidů, rozlišitelných světelným mikroskopem při zvětšení 1000 x 

potvrzuje, že bainit byl po kalení popuštěn na vysokou teplotu. 

V zóně, ležící přibližně v jedné polovině poloměru těla rotoru, tedy napůl ve vzdálenosti 

mezi povrchem rotoru a jeho osou, byly detekovány ojedinělé stvolové vycezeniny-obr.62. 

V nich se vyskytovaly shluky rozměrnějších sulfidů manganu a ostrohranných částic 

karbonitridů titanu růžové barvy, uspořádané v řádcích – viz obr. 65. Místo stvolové 

vycezeniny se jeví v mikrostruktuře jako tmavé následkem lokálně zvýšeného obsahu uhlíku a 

tím i většího množství jemných globulitických karbidů v této oblasti.  
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      Obr. 65   vzdálenost 400 mm pod povrchem 

 

Metalografický rozbor byl dále  zaměřen na identifikaci vad, které byly na příčné desce 

dohledány magnetickou a kapilární zkouškou a na mikrostrukturu v jejich okolí. Z desky na 

obr. 66 tak byly z defektních míst vyznačených kroužky a z míst, kde se nepatrné defekty 

jevily jako uspořádané v řádcích (obr. 67), zhotoveny četné vzorky pro metalografický rozbor 

a lomové zkoušky. Metalografické výbrusy a vruby na vzorcích pro lomové zkoušky byly 

zhotoveny v podélném směru výkovku.  

Metalograficky byly v místech UZ nálezů nalezeny diskontinuity v podobě hrubých 

vměstků (obr. 68, 69), oblých protáhlých dutin (obr. 70) a hrubých vměstků situovaných 

uvnitř dutin (obr. 71). Největší z těchto diskontinuit měly na metalografických výbrusech 

délku kolem 1 mm a byly ztotožněny s indikacemi zjištěnými UZ kontrolou výkovku.  

Mimo oblast defektů podle UZ nálezu se v celém objemu zkoumané části výkovku 

vyskytovaly drobné oxidické a sulfidické vměstky mikrometrových rozměrů a nitridy či 

karbonitridy titanu (obr. 72). 

Mikrostruktura výkovku v oblasti výskytu vad byla tvořena popuštěným bainitem a 

v okolí vad nebyly zjištěny žádné viditelné strukturní změny (obr. 71). 
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                       Obr. 66 Experimentální deska o průměru 1180mm. Defektní 

oblasti jsou vyznačeny kroužky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Zv.  2,5x 

 

                  Obr. 67 Lokalita s bodovými defekty uspořádanými v řádku 

(jsou vyznačeny šipkami) a dohledanými kapilární 

zkouškou. 



98 

 

 
 

   Obr. 68 Jeden z větších komplexních vměstků v místě UZ 

indikací. 

 

 

 

 
                           

 

                          Obr. 69 Jeden z větších komplexních vměstků v místě UZ 

indikací. 
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                          Obr. 70  Dutina v místě UZ indikací. 

 

 

 

 

 

 
 

                           Obr. 71 Mikrostruktura v okolí jednoho z komplexních 

vměstků. Křída kolem vměstků po dříve 

provedené kapilární zkoušce ukazuje, že 

vměstek je situován v dutině. 
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                         Obr. 72 Nitrid (karbonitrid) titanu v kombinaci se 

sulfidem manganu. 

 

 

Jak bylo metalografickou analýzou zjištěno, výše deklarovaná bainitická mikrostruktura 

v celém průřezu těla rotoru vedla jen k nepatrným rozdílům v pevnostních vlastnostech 

povrchových vrstev a v blízkosti osy rotoru. Tuto skutečnost potvrzuji diagramy 

mechanických vlastností na obr. 73 - 75. 
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 Obr. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 74 

Mechanické vlastnosti v závislosti na vzdálenosti od povrchu výkovku turbinového rotoru o průměru 

1172 mm ve stavu po konečném tepelném zpracování. V.č.7838, ocel 26CrNiMoV14-5"V". 
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Mechanické vlastnosti v závislosti na vzdálenosti od povrchu výkovku turbinového rotoru o průměru 1172 mm ve stavu

 po konečném tepelném zpracování. V.č.7838, ocel 26CrNiMoV14.5"V". 
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Obr. 75   

 

Mírný pokles tažnosti se vzdálenosti od povrchu rotoru je možné spojovat se 

vzrůstajícím množstvím probainitického feritu v mikrostruktuře s klesající rychlostí 

ochlazování rotoru při kalení. Tendence výraznějšího poklesu kontrakce se vzdálenosti od 

povrchu rotoru má pravděpodobně stejnou příčinu. Skokovité snížení kontrakce, projevující 

se v diagramech na obr. 73 a 74 v blízkosti osy rotoru jednoznačně souvisí pouze s výskytem 

vměstků na bázi Al2O3, které nebyly odstraněny s oceli vlivem selhání procesu abonování 

taveniny v pánvi. 

Jak bylo uvedeno v kap. 16 byly připraveny zkušební tyče pro zkoušku rázem (Charpy 

V2)  pro stanovení přechodové teploty FATT a rozdílů ve FATT u povrchu a v blízkosti osy 

výkovku. Diagram pro stanovení přechodové teploty u povrchu výkovku je na obr. 76 a 

diagram pro přechodou teplotu v blízkosti osy výkovku na obr. 77. 

Vrubová houževnatost v závislosti na vzdálenosti od povrchu výkovku turbinového  rotoru o 

průměru 1172mm ve stavu po konečném tepelném zpracování. V.č.7838, ocel 26CrNiMoV14-5"V".  
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            Obr. 76 
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             Obr. 77 

 

 

 

17.4.2 Elektronová mikroanalýza okolí trhlin 

   

Technikou elektronové rtg. mikroanalýzy [1] bylo na metalografických vzorcích 

stanoveno jednak chemické složení hrubých vměstků z oblasti UZ indikací, jednak chemické 

složení drobných vměstků obvyklé velikosti a morfologie rozptýlených v objemu výkovku 

v posuzované oblasti. Výsledky provedených analýz jsou uvedeny v tab. 10 a 11.  

V tab.10 jsou uvedeny výsledky chemické analýzy vměstků z oblasti UZ indikací, 

konkrétně vměstků na obr. 68. Je zřejmé, že vměstky v dutinách tvoří konglomeráty 

nekovových částic, jejichž dominantní složkou jsou křehké ostrohranné komplexní oxidy 

s bází MgO.Al2O3.CaO, vedle nichž se objevují také sulfidy nebo oxisulfidy manganu, příp. i 

nitridy či karbonitridy titanu. Některé signály o přítomnosti prvků v analyzované oblasti 

zřejmě pocházejí z kovové matrice a jsou v tab. 10 vyznačeny hvězdičkou. 
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V tab. 11 jsou uvedeny výsledky chemických analýz vměstků obvyklé velikosti a 

morfologie, které jsou rozptýlené v objemu výkovku. Tyto vměstky na rozdíl od vměstků 

rozměrných a indikovaných UZ neobsahují vápník.   

 

Tab. 10 Chemické složení rozměrných vměstků v oblasti nesvařených dutin 

v lokalitě s nepřípustně velkými  UZ indikacemi [hm.%] 

 

Spektrum O Mg Al Si S K Ca Ti Cr Mn Fe Ni 

1
 oxid

 49,6 10,8 31,1 1,4  1,2 5,3   0,6   

2
 oxid

 47,4 12,9 30,2    1,5   0,6 7,4  

3
 oxid

 52,2 13,9 32,7   0,4 0,8      

4
 oxid

 50,6 14,0 33,6    0,9   0,9   

5
 oxid

 13,6      0,7  1,5  84,1  

6
oxisulf

 31,6 4,6 8,4  26,7  24,9   2,3 1,6  

7
TiN

 8,8       6,0 1,8* 0,9 78,9* 3,7* 

 

 
oxisulf

- oxisulfid,
 TiN

-vměstek s bází nitridu titanu,
 oxid

-oxidy s bází MgO.Al2O3.CaO, 

*-prvky patrně z kovové matrice v sousedství vměstků 

 

Tab. 11 Chemické složení  drobných vměstků vyskytujících se ojediněle mimo 

lokalitu s nepřípustně velkými  UZ indikacemi [hm.%] 

 

Spektrum O Mg Al Si S K Ca Ti Cr Mn Fe Ni 

1
sulf

  5,4 0,2  40,7 2,2    49,9 4,0  

2
oxisulf

 30,5 11,4 23,7  2,6 2,2   0,7* 2,8 25,4* 0,8* 

3
 oxisulf

 16,3 10,1 13,0  27,9     31,0 1,8  

4
 oxisulf

 40,6 12,5 24,0  9,3     10,5 3,3  

5
oxid

 34,8 13,2 26,9      0,5*  23,9* 0,7* 

6
 oxid

 43,2 14,6 31,7        10,4  

 
sulf

- vměstek s bází sulfidu manganu, 
oxid

-oxidy s bází MgO.Al2O3, 
oxisulf

- oxisulfidy, 

*-prvky patrně z kovové matrici v sousedství vměstků 
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17.4.3 Fraktografická analýza 

 

Další části experimentálních prací byla fraktografická analýza pomocí elektronové 

řádkovací mikroskopie. Na následujícím obr. 78 je prezentována morfologie 

transkrystalického křehkého štěpení, která je charakteristická pro podstatnou část lomové 

plochy. Jemné štěpné fazety charakterizují  bainitickou strukturu, která byla detekována dříve 

metalografickým rozborem. 

 

 

                   
                  Obr. 78   Morfologie bainitické struktury na lomové ploše 

 

Na lomové ploše vzorků po tahové zkoušce se projevily defekty na lomové ploše jak je 

patrno z následujících obr. 79 a) b). Tyto defekty je možno z největší pravděpodobnosti 

přičítat působení vodíku. Jak vyplynulo z analýzy chemického složení (tab. 9), jeho obsah 

vlivem porušení technologie totiž převyšoval o 50% maximální přípustnou hranici. O 

opodstatnění tohoto tvrzení svědčí i výskyt interkrystalického porušení v oblasti defektních 

plošek – viz obr. 80.  Detail této interkrystalické oblasti je prezentován na obr. 81.  
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                                      a)                                                                          b) 

 

Obr. 79   Projev defektů na lomové ploše po tahové zkoušce 

 

 

 

 

 

 

      

                        
 

                      Obr. 80   Lomová plocha s defektní ploškou a interkrystalickou oblastí po 

tahové zkoušce 
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                    Obr. 81   Detail interkrystalické oblasti u defektní plošky 

 

 

 

 

                     
                    Obr. 82   Okrouhlá defektní ploška s vyřádkovanými vměstky v ose 

 

 

 

Na obr. 82 je prezentována okrouhlá defektní ploška s vyřádkovanými vměstky v ose a 

následující obr. 83 pak dokumentuje vyřádkované vměstky v centru světlé plošky. Na obr. 84 

je pak uveden detail vměstků uspořádaných v řádcích.  
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                   Obr. 83   Vyřádkované vměstky v centru světlé plošky 

 

 

 

 

 

 

                     
 

                     Obr. 84   Detail řádkovitých vměstků 

 

Následující obr. 85 představuje morfologii rozměrnějších vměstků, patrně oxisulfidů, 

pokrytých vrstvou ostrohranných jemných oxidů vyloučených  v centru defektní plošky a obr. 

86 pak morfologii oxidických vměstků vyloučených na volném povrchu. 
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                   Obr. 85    Rozměrnější kulovité útvary v centru defektní plošky 

  

 

 

 

 

                    
                   Obr. 86   Morfologie  vměstků vyloučených na volném povrchu dutiny 
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Z vměstků, vyskytujících se na lomové ploše ve formě řádků, byla provedena rtg. 

mikroanalýza. V následující tab.12 jsou shrnuty výsledky elektronové mikroanalýzy 

vyřádkovaných vměstků a na obr. 87 prvkové spektrum z analýzy vyřádkovaných vměstků. 

 

 

               Tab. 12  Výsledky rtg. mikroanalýzy vyřádkovanýchch vměstků [hm.%] 

 

Spectrum  O  Mg  Al  Si  S  K  Ca  Fe  

Spectrum 

1  52,4  12,3  27,1  0,0  2,7  0,0  5,5  0,0  

Spectrum 

2  47,8  13,2  29,5  0,0  0,9  0,0  6,2  2,5  

Spectrum 

3  52,5  10,6  23,1  0,3  4,7  0,5  7,2  1,1  

Spectrum 

4  51,7  11,2  24,9  0,0  4,3  0,0  6,7  1,3  

Spectrum 

5  54,0  11,5  24,3  0,4  4,1  0,0  5,9  0,0  

Spectrum 

6  51,1  13,0  29,4  0,4  0,5  0,3  2,1  3,2  

Spectrum 

7  54,9  12,2  26,9  0,5  1,7  0,5  3,4  0,0  

Spectrum 

8  52,4  12,1  25,9  0,4  2,9  0,3  5,1  0,9  

Spectrum 

9  55,6  11,1  27,3  0,8  0,8  0,7  3,7  0,0  

Spectrum 

10  47,7  11,0  29,7  0,2  0,6  2,2  4,7  3,9  

                           

Average  52,0  11,8  26,8  0,3  2,3  0,5  5,0  1,3  

St. Dev  2,5  0,8  2,2  0,3  1,6  0,6  1,5  1,4  

Max.  55,6  13,2  29,7  0,8  4,7  2,2  7,2  3,9  
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   Obr. 87   Prvkové spektrum z analýzy vyřádkovaných vměstků 
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18. ZÁVĚR 

V rámci předložené disertační práce byl proveden detailní materiálově inženýrský 

rozbor hmotných ingotů, zejména v souvislosti s čistotou dané oceli za účelem objasnění 

příčin degradačních procesů. Ingoty jsou určeny pro kovárenské zpracování a výkovky, 

v našem případě z oceli  26NiCrMoV14-5“V“, pro rotory parních elektráren. 

 

Významnou úlohu má v oblasti kvality produkce čistota oceli. Proto byla pozornost 

zaměřena prvořadě na analýzu přítomných vměstků, v souvislosti s jejich úlohou při stanovení 

příčin degradačních procesů předmětného rotoru. S event. přítomností nekovových inkluzí 

souvisí rovněž nutnost správného technologického postupu při vedení tavby. 

 

Základním parametrem kvality vyrobené oceli je tedy její metalografická čistota, tzn. 

objem defektních pozic v solidickém stavu oceli. Obvzláště pro rotory daného typu je kladen 

významný důraz na vnitřní jakost výrobku. Toto je předepisováno v podmínkách pro 

ultrazvukovou a magnetickou zkoušku na finálním produktu. 

 

 V námi zkoumaném výrobku  bylo v okolí  osy výkovku v oblasti těla rotoru 

s opracovaným průměrem 1172 mm a v délce těla 1890 mm od  jeho kraje na  hlavové straně 

ingotu, zjištěno celkem 35 nepřípustně velkých indikací  velikosti větší než 2 mm. Téměř celá 

polovina těla rotoru na půdní straně ingotu byla bez nepřípustně velkých vad. 

 

Tavbové chemické složení předmětné rotorové oceli 26NiCrMoV14-5“V“ bylo v 

souladu s výrobním předpisem pro uvedenou ocel s výjimkou uhlíku, který nemůže být brán 

v potaz vzhledem k jeho segregaci v okolí vad.  Tavba se však vyznačovala  výrazně vyšším  

obsahem vodíku, než je přípustno. Porucha průtoku argonu způsobena poruchou argonové 

dlaždice,  zásadně ovlivnila obsah vodíku v tavenině.  

 

Baumannův otisk byl proveden na příčném řezu těla experimentálního rotoru. Vzhled 

tohoto otisku odráží velmi nízký obsah síry v dané rotorové oceli, tj. 0,001%. Sulfidů 

manganu je v posuzované oceli málo, částice MnS jsou relativně malé a ani v místech ingotu, 

kde se projevuje nejvýraznější odmíšení prvků, tj. v ose v hlavové části ingotu a ve 

vycezeninách, se síra na makroskopické úrovni příliš nekoncentruje. Z otisku dále vyplynulo, 

že povrch rotoru je zcela čistý, což je důsledek relativně rychlého chladnutí povrchové vrstvy 

tuhnoucího ingotu a v návaznosti na to i tvorby  dispersních a rovnoměrně distribuovaných 
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sulfidů manganu v této okrajové zóně. Projevy existence jednotlivých sulfidů manganu 

větších rozměrů jsou patrné jako jednotlivé po celé ostatní ploše Baumannova otisku. 

V hlavové části výkovku se na otisku projevuje také existence stvolových vycezenin. 

   

Ze snímků makrostruktury je zřejmé, že licí dendritická mikrostruktura nebyla za 

daných podmínek kování ingotu eliminována ani v povrchové vrstvě opracovaného výkovku.  

Příznivou skutečností je, že dendrity byly v celém průřezu těla výkovku rotoru relativně 

jemné, a že leptací zkouška neodhalila ani náznaky osové mikroporezity.  

 

Metalografickým rozborem bylo dále zjištěno, že mikrostruktura vyrobené oceli 

26NiCrMoV14-5“V“ je v celém objemu jemnozrnná a tvořená popuštěným bainitem, což 

svědčí jednak o vysoké prokalitelnosti předmětné oceli použité k výrobě rotoru a jednak o 

optimálním režimu kalení. Bylo zjištěno, že struktura základní kovové matrice má převážně 

jehlicovitý charakter a ve větších hloubkách pod povrchem rotoru se vyznačuje i výraznějšími 

dendritickými segregacemi. Metalografický rozbor byl dále  zaměřen na identifikaci vad, 

které byly detekovány magnetickou a kapilární zkouškou a na mikrostrukturu v jejich okolí. 

Metalograficky byly v místech UZ nálezů nalezeny diskontinuity v podobě hrubých vměstků , 

oblých protáhlých dutin a hrubých vměstků situovaných uvnitř dutin. Největší z těchto 

diskontinuit měly na metalografických výbrusech délku kolem 1 mm a byly ztotožněny 

s indikacemi zjištěnými UZ kontrolou výkovku. Mimo oblast defektů podle UZ nálezu se 

v celém objemu zkoumané části výkovku vyskytovaly drobné oxidické a sulfidické vměstky 

mikrometrových rozměrů a nitridy či karbonitridy titanu. Mikrostruktura výkovku v oblasti 

výskytu vad byla tvořena popuštěným bainitem a v okolí vad nebyly zjištěny žádné viditelné 

strukturní změny. 

 

 Výše deklarovaná bainitická mikrostruktura v celém průřezu těla rotoru vedla jen 

k nepatrným rozdílům v pevnostních vlastnostech povrchových vrstev a oblastí v blízkosti osy 

rotoru. Mírný pokles tažnosti se vzdálenosti od povrchu rotoru je možné spojovat se 

vzrůstajícím množstvím probainitického feritu v mikrostruktuře s klesající rychlostí 

ochlazování rotoru při kalení. Tendence výraznějšího poklesu kontrakce se vzdálenosti od 

povrchu rotoru má pravděpodobně stejnou příčinu. Skokovité snížení kontrakce, v blízkosti 

osy rotoru jednoznačně souvisí pouze s výskytem vměstků na bázi Al2O3, které nebyly 

odstraněny s oceli vlivem selhání procesu abonování taveniny v pánvi. 



115 

 Fraktografická analýza pomocí elektronové řádkovací mikroskopie prokázala 

morfologii transkrystalického křehkého štěpení, která je charakteristická pro podstatnou část 

lomové plochy. Jemné štěpné fazety charakterizují  bainitickou strukturu, která byla 

detekována dříve metalografickým rozborem. Na lomové ploše po tahové zkoušce byly 

detekovány defektní plošky, které byly doprovázeny interkrystalickým porušení. Příčinou je 

pravděpodobně zvýšená přítomnost vodíku o 50% oproti nejvyšší přípustné hodnotně, 

způsobena poruchou v technologickém procesu, jmenovitě poruchou tvárnice pro dmýchání 

argonu. 

 

Na základě detailního materiálového rozboru bylo možno konstatovat, že že zařízení 

ASEA pro použití sekundární metalurgie, které obsahuje indukční míchač není dostatečně 

účinné v případě poruchy mikroporézní tvárnice pro promývání taveniny inertním plynem. 

V případě poruchy, která je výše diskutována, dochází k dostačující homogenizaci taveniny ( 

viz chemická analýza, FATT apod.), ale z hlediska objemu exotermických vměstků není 

dostačující pro výrobu ocelí s vysokým nárokem na vnitřní jakost ( čistotu ). Rovněž stupeň 

odplynění, přes hluboké vakuum, nedosahuje potřebné úrovně a v součinnosti s exotermními 

vměstky dochází k znehodnocení vyrobené oceli pro další použití v oblasti rotorů. 
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