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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá parametry, které ovlivňují odplynění oceli v podmínkách 

nastolených při zpracování na vakuovací stanici RH. Vlastní práce je rozdělena do dvou částí. 

V teoretické části jsou popsány hlavní celky vakuovací stanice RH, základní typy plynů 

rozpuštěných v oceli a termodynamické podmínky jejich rozpuštění. Další část představuje 

rozbor literárních poznatků různých fyzikálních a matematických modelů zaměřených na 

analýzu kritérií ovlivňujících odplynění na vakuovací stanici. Na závěr je uveden kritický 

rozbor analyzovaných parametrů odplynění oceli. 

Klíčová slova: vakuování, stanice RH, plyny v oceli, ocel 

 

ABSTRACT 

Bachelor work focuses on parameters which influence the steel degassing in conditions during 

treatment in vacuum station RH. The work consists of two parts. In the theoretical part, main 

units of vacuum station RH, basic types of gases dissolved in the steel and thermodynamic 

conditions of their solution are described. The second part covers analysis of literature 

findings focused on various physical and mathematical models specialized in analysis of 

criteria influencing degassing in the vacuum station. In conclusion, critical study of analysed 

parameters of steel degassing is mentioned.  

Key words: vacuum degassing, station RH, gases in steel, steel 
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ÚVOD 

V dnešní době je celosvětovým trendem vyrábět ocel co možná nejvyšší kvality, za 

současného snižování ekonomické náročnosti výroby. Mimopecní rafinace oceli, do které 

patří i vakuové zpracování, je dnes běžnou součástí moderních hutnických podniků. Vakuové 

zpracování umožňuje značný pokles obsahu nežádoucích plynů, působí příznivě na 

vyplouvání nekovových vměstků, a tím do značné míry ovlivňuje mikročistotu oceli. 

Mimopecní vakuovou rafinaci oceli lze provádět více způsoby, jeden z druhů zařízení 

pro vakuové zpracování je vakuovací stanice typu RH. Tento proces byl poprvé použit v roce 

1958 v závodě Hattinger Heinrichshütte. Jedná se o oběhový způsob vakuování, který probíhá 

ve vakuové komoře. V této komoře dochází k odplynění oceli a je-li opatřena systémem pro 

legování, tak i k velmi přesnému ekonomickému  nalegování oceli, z důvodu absence strusky 

v komoře. Ocel je do komory dopravována pomocí inertního plynu, který je vháněn přes 

vtokovou násosku a po odplynění odtéká zpět do pánve přes výtokovou násosku.  

Tato bakalářská práce má v první části za úkol popsat stanici RH, charakterizovat 

průběh odplynění oceli a analyzovat zdroje a vlivy vodíku, dusíku a kyslíku na vlastnosti 

oceli. Dále se zaměřuje na fyzikálně chemickou podstatu vakuování a věnuje se také 

termodynamickým i kinetickým podmínkám, které jsou nastoleny při vakuování oceli 

oběžným způsobem. Další část se zabývá parametry, které ovlivňují odplynění oceli na 

vakuovací stanici RH, jako je například intenzita dmýchání inertních plynů, rychlost proudění  

a také analýzou literárních zdrojů v nových trendech RH vakuovacího pochodu. Závěr práce 

obsahuje zhodnocení analyzovaných parametrů na odplynění oceli a jejich kritickou analýzu. 
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1 Základní popis stanice RH a charakteristika průběhu 

odplynění oceli 

První část této bakalářské práce je zaměřena na problematiku odplynění oceli na 

vakuovací stanici RH. Ocel je nejdůležitější materiál současnosti. Rostoucí poptávka po oceli 

vyvinula inovační posun ve výzkumu a ve vývoji konstrukčních zařízení pro mimopecní 

zpracování oceli, do které patří i vakuování tekuté oceli na stanici RH. Zařízení pro 

mimopecní zpracování jsou rozdělená v tab. 1. [2] 

Tab. 1. Zařízení mimopecního zpracování a jejich účel [2] 

Podmínky Typ procesu 

Odstraňování prvků Zpracování 

ΔC 

ΔO 

pomocí C 

ΔO 

pomocí 

Al ΔP ΔS ΔN ΔH 

legování 

homogenizace ohřev 

A
tm

o
sf

ér
ic

k
ý
 t

la
k

 

homogenizace 

tryskou 
  • (•) •   •  

injektáž 

práškových legur 
    •     

podávání drátu     •   •  

chemický ohřev 

IR-UT 
       • chemicky 

pánvová pec LF     •   • elektricky 

S
n
íž

en
ý
 t

la
k
 

(v
ak

u
u
m

) 

RH • • •   (•) • •  

RH-top blowing • • •  (•) (•) • • chemicky 

VD • • •  • • • •  

VD-OB • • •  • • • • chemicky 

VOD • • • (•) • • • • chemicky 

Poznámka: (•) - funguje pouze částečně, nebo se nedoporučuje 

 •  - určeno pro tento pochod  

Požadavky výrobců oceli po zlepšení jakosti oceli vedly k vývoji tzv. RH vakuové 

metody použité poprvé v r. 1958 v závodě Hattinger Heinrichshütte. Dodnes bylo postaveno 

více než 200 zařízení tohoto typu. Cílem této vakuové metody je zbavit ocel škodlivých plynů 

a vytvořit co možná nejvíce homogenní a čistou ocel vysoké kvality. Historie patentu sahá do 

roku 1957, kdy nahlásil jako patent A. Lorenz z firmy Heraeus metodu „vakuového odplynění 

roztaveného kovu, především však oceli“. Písmena „R“ a „H“ byla odvozena od tehdejšího 



3 

Kaszperydes, Aleš. Parametry ovlivňující odplynění oceli v podmínkách vakuovací stanice RH. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 

vlastníka „Heinrichshuette“ „Ruhrstahl akciová společnost“, stejně tak od mateřské firmy 

vynálezce – „Heraeus“. Na obr. 1 je jedna z prvních RH vakuovacích stanic. [4] 

   

Obr. 1: Foto jedné z prvních RH vakuovacích stanic v ocelárně Heinrichshütte v Německu 

uvedené do provozu 24. června 1958 [4] 
 

Vakuovací stanice typu RH (Ruhrstahl-Heraeus) slouží k vakuování tekuté oceli 

oběžným (recirkulačním) způsobem. Je to metalurgický pochod, sekundární metalurgie, při 

kterém je ocel nasávána z licí pánve (LP), a dále protéká přes vakuovou (RH) komoru. Na 

obr. 2 jsou dobře viditelné obě ponorné násosky nově postavené RH vakuovací stanice 

v Bhilai Steel v Indii [6]. Ve vakuovací komoře dochází k metalurgickým reakcím a to 

ke snížení obsahu vodíku a dusíku, dezoxidaci a také k dekarbonizaci (oduhličení) nasáté 

oceli. Poté se vrací zpět do licí pánve. Dále dochází při zpracování na vakuovací stanici 

k úpravě chemického složení odstraněním nekovových vměstků a k tepelné a chemické 

homogenizaci oceli v licí pánvi. Přiváděním inertního plynu (argonu nebo dusíku) do vtokové 

násosky dochází k nasátí směsi plynu a tekuté oceli z licí pánve do vakuovací komory za 

současného snížení tlaku ve vakuovací komoře. Ocel je v komoře v důsledku dmýchání 

inertního plynu v neustálém turbulentním pohybu [1]. Celkový pohled na moderní RH 

vakuovací stanici pro až 300 tunové tavby v ocelárně Llanwern ve Velké Britanii je na obr. 3 

[13].  

Ke snížení tlaku se používá paroproudých nebo mechanických vývěv. Ve vakuovací 

komoře dochází také k nalegování oceli na požadované rozmezí. Důsledkem nepřítomnosti 
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rafinační strusky v komoře je výtěžnost legujících prvků značně vyšší než u jiných pochodů 

sekundární metalurgie. 

      

 

Obr. 2: RH komora pro 130t tavby uvedena do provozu na ocelárně Bhilai Steel v Indii [6] 

  

Obr. 3: RH vakuovací stanice pro 300 tunové tavby kolébkového typu v ocelárně Llanwern ve 

Velké Británii.[13] 

1.1 Popis vakuovací stanice RH 

Vakuovací stanice typu RH, viz obr. 4, se skládá z RH komory válcového typu, která 

je opatřena dvěmi ponornými násoskami. Tyto jsou nainstalovány na spodní část komory. 

Jedno ponorné hrdlo, které je opatřeno tryskami pro přívod interního plynu, slouží k nasátí 

oceli do vakuovací komory. Druhé ponorné hrdlo slouží k odtoku již zpracované oceli zpět do 

pánve. 

Na horní části komory je nainstalováno vakuovací koleno, které vyúsťuje přes chladič 

plynu do odsávacího potrubí a do systému vakuových vývěv. Vakuová komora, obě ponorné 
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násosky i odsávací koleno jsou opatřeny žáruvzdornou vyzdívkou. Vakuová komora je 

opatřena vlastním ohřevem z důvodů eliminace teplotních ztrát během zpracování a omezení 

tvorby slitku v komoře. Tento ohřev je řešen buď jako elektro-odporový pomocí grafitové 

tyče, nebo se používá kyslíko-plynový hořák. K vakuovací komoře je připojen zdvižný 

systém, který slouží k pohybu komory nahoru či dolů. Je možno zvedat i licí pánve (LP), ale 

toto se jeví jako nevýhodné z důvodu vyšší hmotnosti LP.  Schematické znázornění vakuovací 

stanice RH je na obr. 4. [1] 

 

Obr. 4: Schematické znázornění RH vakuovací stanice: 1) – průmyslová kamera, 2) – vakuový 

systém, 3) – RH vakuová komora, 4) – komorový ohřev, 5) – přívod inertního plynu argonu, 6) – 

ponorné vtokové hrdlo, 7) – blokovací vakuový systém pro přívod legujících prvků, 8) – plnící 

systém legovacích prvků, 9) – ponorné výtokové hrdlo, 10) – licí pánev [1] 

1.2 Technologie zpracování na vakuovací stanici RH 

  Licí pánev s tekutou ocelí se dopraví pod vakuovací stanici RH. Při zpracování se 

ponorné násosky ponoří do taveniny, dokud nedosáhnou předem definované hloubky za 

současného dmychání inertního plynu do vtokového hrdla. Jestliže jsou hrdla ve stanovené 

hloubce, spustí se systém vakuových vývěv. Při nuceném rozdílu mezi atmosférickým tlakem 

a nižším tlakem ve vakuovací komoře je roztavená ocel nasávána přes ponorná hrdla dovnitř 

vakuovací komory. Výška nasátého sloupce oceli je cca 1,5 metru. [12] 
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Do vtokové násosky je přes soustavu asi 16 až 20 trysek o průměru 2 až 3 mm 

dmýchán inertní plyn (nejčastěji argon). Z tekuté oceli a inertního plynu vznikne směs o nižší 

hustotě než má ocel, která odtéká přes výtokové ponorné hrdlo. Důsledkem tohoto jevu je 

zvýšení hladiny tekuté oceli nad vtokovou ponornou násoskou. Vlivem dmychání inertního 

plynu dochází k nepřetržitému turbulentnímu pohybu tekuté oceli ve vakuovací komoře. [1] 

Systém trysek je dobře viditelný na obr. 5. [5] 

  

Obr. 5: Vtoková a výtoková násoska RH vakuovací stanice [4] 

 

Za účasti vakua ve vakuovací komoře dochází k intenzivnímu uvolňování plynu, 

rozstřiku oceli a vytváření velmi velkého aktivního povrchu oceli, který napomáhá 

odstraňování nežádoucích plynů z oceli. Po odplynění tekuté oceli dochází k odtoku této oceli 

přes výtokovou násosku zpět do pánve. Pro dosažení snížení obsahu vodíku v oceli o 50 

a více procent je nutno, aby obsah pánve prošel vakuovací komorou 3 až 5 krát. Výtokovou 

rychlost lze stanovit přibližně pomocí rovnice (1) [9],[10] 

  (1) 

 

kde  

∆h  je  výška vzdutí hladiny oceli v RH komoře (mm) 

  g   -  tíhové zrychlení (m.s
-
²) 
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Na ponorné násosky se před zpracováním oceli připevní odlučovače strusky, které 

zamezí vniknutí strusky do prostoru vakuovací komory při ponoření do taveniny. Odlučovače 

strusky jsou vyrobeny z tenkého plechu, který se snadno roztaví při ponoření násosek do 

tekuté oceli. Reakční doba ve vakuové komoře je dosti malá, proto se snažíme o co největší 

reakční povrch oceli v poměru k objemu nasáté oceli. Je požadováno, aby výtoková rychlost 

byla co největší z důvodu dobrého promíchávání odplyněné a neodplyněné oceli v pánvi. 

Doba odplynění na stanici RH je závislá na oběžné rychlosti oceli v komoře, celkové 

hmotnosti oceli v pánvi a požadovanému obsahu nežádoucích plynů v oceli. 

 Zpravidla se doba zpracování pohybuje mezi 15 až 25 minutami.  Provozní tlak se 

pohybuje od 106,7 Pa (0,8 Torr), kterého je dosaženo na konci zpracování oceli, po tlak 

1333,2 Pa (10 Torr) na začátku zpracování oceli na vakuovací stanici RH. Během vakuování 

ocel zchladne o cca 30-40 ºC, tento pokles teploty je závislý na množství zpracované oceli 

a teplotě vakuovací komory. Množství zpracovávané oceli je téměř konstantní, proto je nutné, 

aby teplota komory byla co nejvyšší. Bylo prokázáno, že při teplotách komory nad 1450 ˚C se 

pokles teploty oceli snižuje a tím se výrazně sníží tvorba slitku v komoře. Tvorba slitku ve 

vakuové komoře negativně ovlivňuje výsledný efekt odplynění. [2] [9] [11] 

1.3  Plyny v roztavené oceli 

 

V metalurgii rozumíme pod pojmem „plyny v oceli“ vodík, dusík a kyslík. Tyto plyny 

jsou v oceli rozpuštěny v atomární formě. Vzhledem k nárůstu teploty jejich rozpustnost 

stoupá. Tyto procesy mají totiž převážně exotermický charakter. [8] 

Rozpustnost plynů v oceli je několikastupňový proces, který lze vyjádřit pomocí 

několika následných dějů: 

  - difuze molekul plynu k povrchu oceli z okolní atmosféry 

  - adsorpce molekul plynu na povrchu oceli a jejich rozklad na atomy 

  - desorpce a následná difuze atomů plynu z povrchu do objemu oceli. 

Atomy plynu v některých případech reagují s prvky, které jsou již rozpuštěny v oceli za 

vzniku chemických sloučenin. Rozpouštění plynů v atomární formě lze obecně popsat rovnicí 

(2). [8] 

   (2) 

S příslušnou rovnovážnou konstantou 
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  (3) 

    
kde: ax - aktivita plynu atomárně rozpuštěného v kovu (1) 

        fx - koeficient aktivity plynu ((%)
-1

) 

    (px2) - relativní parciální tlak plynu nad kovem (1) 

     [X]  - rovnovážný obsah atomárně rozpuštěného plynu v kovu  (%) 

 

Rozpustnost plynů v oceli je závislá na obsahu plynu v oceli, na parciálním tlaku plynu 

nad roztavenou ocelí a na termodynamické teplotě. Tuto závislost určuje Sievertsův zákon, 

který je vyjádřen rovnicí (4). [8] 

  (4) 

přičemž 

                             (5) 

kde: Kx  je rovnovážná konstanta Sievertsova zákona (%, ppm, cm
3
/100g) 

   (px2)r  - relativní parciální tlak plynu nad kovem (1) 

     Px2   -  parciální tlak plynu nad kovem (Pa) 

     px2
0
 -  tlak plynu ve standardním stavu 101325 Pa (Pa) 

     [X]  -   rovnovážný obsah atomárně rozpuštěného plynu v oceli (%, ppm, cm
3
/100g) 

Sievertsův zákon je případem obecnějšího Henryho zákona, který popisuje 

molekulární rozpouštění plynů v roztocích. Při rozpouštění plynů v kovech, které nemají zcela 

atomární podobu, pak mocnitel tlaku v rovnici (4) nemá hodnotu 0,5, ale je v rozmezí od 0,5 

do 1,0. Rozpustnost plynu při daných termodynamických podmínkách, tedy při hodnotách 

teploty T a tlaku p, které charakterizují adsorpční schopnosti daného plynu, určuje 

rovnovážná koncentrace. Rozpustnost se udává v hmotnostních procentech, ppm nebo v cm
3
 

ve 100g kovu. Obsah atomárně rozpuštěného plynu v roztaveném kovu lze vztáhnout 

k teplotě při konstantní teplotě pomocí následující rovnice (6). [8] 

 (6)

  
kde:    ∆H je   celkové teplo rozpouštění 1 molu plynu (J. mol

-1
) 

         C  –     konstanta závislá na druhu kovu a plynu (%) 

          R  =  8,314– molární plynová konstanta (J.K
-1

.mol
-1

) 
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Číslo 2 ve jmenovateli je součinitel, který ukazuje, že se plyn rozpouští v atomární 

formě. Teplo potřebné k rozpouštění plynu je složeno ze součtu tepla adsorpčního ∆HA, 

disociačního (rozkladného)∆HD a v případě, že plyn s kovem reaguje za vzniku chemických 

sloučenin tak i reakčního tepla ∆HR. [8] 

    (7) 

 

kde:   ∆H je celkové teplo rozpouštění (J. mol
-1

) 

 ∆HA -  adsorpční teplo (J. mol
-1

) 

 ∆HD - disociační teplo (J. mol
-1

) 

 ∆HR - reakční teplo (J. mol
-1

) 

1.4 Vodík v roztavené oceli 

 

Vodík přechází do oceli při její výrobě v ocelářské peci. Rozpouští se atomárně a řídí 

se Sievertsovým zákonem. S rostoucí teplotou jeho rozpustnost narůstá. S klesající teplotou 

rozpustnost klesá a při teplotě tuhnutí dosahuje maximálně hodnoty 0,0007 hm %. Je vnášen 

do lázně vsázkovými materiály, kovovou i nekovovou vsázkou, dále pak dezoxidačními  

a legujícími přísadami. [1] 

Vodík může být i při nižším obsahu, kdy netvoří ve ztuhlé oceli bubliny, nositelem 

poklesu hodnot vlastností oceli a vzniku vlasových trhlin v oceli (vloček). Vznik vloček lze 

eliminovat postupným ochlazováním, tzv. protivločkovým žíháním. Tento postup je však 

velmi zdlouhavý a nákladný, proto se využívá vhodné vakuové rafinace oceli v tekutém stavu. 

Požadovaná hodnota obsahu vodíku, kdy už nedochází k tvorbě vloček, je 2cm
3
/100g oceli. 

Závislost teploty na rozpuštěném množství vodíku v tuhém α, γ, δ železe i v tekutém železe, 

při tlaku pH2= 0,1 MPa je uvedena v tab. 2. [1] 

Tab. 2: Teplotní závislost rozpustnosti vodíku v oceli  

Železo 
log KH = log [H]=  

∆H 

(kJ.mol
-1

) pro /H/ v (hm %) 

α,δ  55,6 

γ  54,4 

tekuté  72,8 
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Výraz A v teplotní závislosti rozpustnosti vodíku zahrnuje rozpouštěcí teplo 1 molu 

plynu 

 

 (8) 
kde: ∆H je celkové teplo rozpouštění 1 molu plynu (J mol

-1
) 

         R  =  8,314 – molární plynová konstanta (JK
-1

mol
-1

) 

       2  –  disociace molekuly na atomy 

  2,303   – převod přirozeného na dekadický logaritmus 

Vypočtené hodnoty rozpustnosti vodíku v tekutém železe a v α, γ, δ železech jsou na  

obr. 6. 

                                          

Obr. 6: Vliv teploty na rozpustnost vodíku v železe při tlaku 0,1 MPa [7] 

 

Rozpustnost vodíku uvedená na obr. 6 koresponduje s rovnováhou čistého železa 

s plynnou fází, která obsahuje pouze vodík, a to při tlaku 0,1 MPa. Ve skutečných 

podmínkách mimopecního zpracování dochází k vakuové rafinaci polykomponentní taveniny 

oceli, která obsahuje celou řadu prvků a plynů. Vodík se rozpouští v tavenině železa 

obsahující třetí prvek a tato rozpustnost je určována silami vzájemného působení mezi 

rozpouštěnou látkou (vodíkem), rozpouštědlem (železem) a legujícím prvkem. Legující prvky 

lze v závislosti na rozpustnosti vodíku v oceli rozdělit do tří základních skupin: [1] 

1) Prvky, které s vodíkem vytvářejí hydridy (Zr, Ti, Nb, V, Ce), tyto prvky zvyšují 

rozpustnost vodíku v oceli. 
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2) Prvky, které s vodíkem hydridy nevytvářejí (Cr, Ni, Mn, Co, Mo, W). Tato skupina 

prvků ovlivňuje rozpustnost jen velmi málo. 

3) Skupina prvků, která v oceli tvoří spolu s železem karbidy, silicidy, sulfidy, fosfidy  

 (C, Si, S, P). Tyto prvky snižují rozpustnost vodíku z důvodu snížení 

termodynamické aktivity železa při vytváření těchto sloučenin. [1] 

1.5 Dusík v roztavené oceli 

 

V oceli je vždy určité množství rozpuštěného dusíku, jehož obsah závisí na způsobu 

výroby oceli. Obvyklé obsahy dusíku v ocelích vyrobených různými výrobními postupy 

udává tab. 3. [10], [8] 

Tab. 3: Obsahy dusíku v ocelích vyrobených různými metodami [8]. 

 

 

Rozpouštění dusíku v oceli je endotermický pochod. [11] Dusík se rozpouští v oceli 

také v atomární formě. Rozpuštěný dusík tvoří v již ztuhlé oceli za určitou dobu nitridy železa 

(Fe4N, Fe2N). Tvorba nitridů železa má velký vliv na vlastnosti oceli, protože stoupá tvrdost, 

pevnost a také mez kluzu. Vlivem zvýšení předchozích atribut dochází ke snížení plastických 

vlastností (tažnost, vrubová houževnatost) a také mez únavy. Vlivem stárnutí oceli se také 

zhoršují magnetické vlastnosti oceli. Účinky dusíku v oceli je možno snížit včasnou 

a optimální přísadou prvků, které mají afinitu k dusíku vyšší než železo (hliník, titan, zirkon, 

cer, lanthan) a tímto dochází k vytvoření stabilních nitridů, které vlivem času nemění své 

vlastnosti. [1] 

  Rozpustnost dusíku je ovlivněna stejně jako u vodíku vlivem legujících prvků. Tyto 

prvky lze rozdělit do několika skupin: 

1) Ti, Zr, V, Nb a další tvoří s dusíkem stabilní nitridy a tím pádem se zvyšováním jejich 

koncentrace roste i rozpustnost dusíku v železe. 

2) Cr, Mn, Mo mají vysokou afinitu k dusíku. Z důvodu této vlastnosti zvyšují rozpustnost dusíku 

v roztaveném železe, třebaže netvoří při obvyklých koncentracích spolu s dusíkem nitridy. 

3) C, P, Ni, Cu zvyšují aktivitu dusíku a tím snižují rozpustnost dusíku v železe. 

Způsob výroby oceli Obsah dusíku (ppm) 

martinská zásaditá pec 40 - 70 

kyslíkový konvertor LD  30 - 50 

kyslíkový konvertor OBM 20 - 40 

oblouková elektrická pec 180 - 160 
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4) Si, Al tvoří sice nitridy s dusíkem, ale hliník rozpustnost dusíku v železe skoro vůbec nemění a 

křemík ji dokonce snižuje. 

5) O a S se na rozpustnosti dusíku v železe podílejí jen velmi málo. 

Teplotní závislosti na množství dusíku, který je rozpuštěn v tuhém  α, γ, δ železe  

a také v tekutém železe, při tlaku pH2= 0,1 MPa jsou uvedeny v tab.4 [1]. 

Tab. 4. Teplotní závislost rozpustnosti dusíku v oceli. 

železo 
log KH = log [N]=  

∆H 

(kJ.mol
-1

) pro [N] ( hm %) 

α  
60,5 

δ  
-16,08 

γ  
50,9 

tekuté  
7,2 

 

Rozpustnost dusíku v oceli je endotermický pochod. Tak jako u vodíku platí pro výraz 

A v teplotní závislosti vzorec číslo (8). Vypočtené hodnoty teplotní závislosti na rozpustnosti 

dusíku v tekutém železe a v α, γ, δ železech jsou na obr. 7. [10] [1] 

 

 

Obr. 7: Vliv teploty na rozpustnost dusíku v železe při tlaku 0,1 MPa [7] 

 

1.6 Kyslík v roztavené oceli 

 

  Kyslík se rozpouští v tekuté oceli následkem jiného mechanismu, než jak se 

rozpouští vodík a dusík. Z důvodu vysoké afinity kyslíku k železu, při kontaktu s tekutou 
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ocelí chemicky reaguje za vzniku oxidů (FeO, Fe3O4, Fe2O3). Produkt této chemické reakce 

FeO se následně v tekuté oceli rozpustí. Strukturu tohoto děje lze vyjádřit následujícími 

rovnicemi: 

Fe (l) + ½O2 (g) = (FeO); Fe3O4; Fe2O3        (9) 

(FeO)=Fe(l)+ [O]    10) 

½ O2(g) = [O]   (11) 

Reakce (11) nevyjadřuje skutečnou sumární reakci průběhu rozpouštění kyslíku 

v oceli. Potvrzením tohoto mechanismu je také skutečnost, že jenom vakuováním nelze snížit 

obsah kyslíku. Protože rovnice (10) neobsahuje plynnou fázi, nemá vakuum na rovnováhu 

reakce žádný vliv. Z rovnovážné konstanty reakce (11) v teplotní závislosti lze počítat 

rovnovážné tlaky kyslíku v okolní atmosféře. Tyto tlaky se rovnají dosahovaným obsahům 

kyslíku v oceli.  

 (12) 

Rovnovážný tlak kyslíku v atmosféře odpovídající obsahům kyslíku v oceli při t = 1600 °C  je 

znázorněn v tab. 5. 

 

Tab. 5 Rovnovážný tlak kyslíku v atmosféře odpovídající obsahům kyslíku v oceli při 

t=1600°C 

Kyslík Tlak 

[O] pO2 
(ppm) (atm) (Pa) 

100 1,15.10
-11 

1,16.10
-6

 

500 2,87.10
-10

 2,91.10
-5

 

2300 6,07.10
-9

 6,15.10
-4

 

 

Hodnoty v tab. 5 ukazují, že již nepatrné obsahy kyslíku v atmosféře (řádově 10
-4

 Pa) 

mohou zajistit vysoké obsahy tohoto prvku v oceli. Z toho vyplývá, že parciální tlaky kyslíku 

v oceli jsou velice malé a není v praxi možné jen pouhým snížením tlaku při vakuování oceli 

dosáhnout snížení obsahu kyslíku v tavenině [1]. 

1.7 Izochronní rozpustnost kyslíku a vodíku v oceli 

 

  Během výroby v ocelářské peci, mimopecní rafinace a také při odlévání se ocel 

dostává do styku s okolní atmosférou, která obsahuje vodík převážně ve formě vodní páry. 

Vodní pára se ve styku s roztaveným železem rozkládá na vodík a kyslík. Rozklad probíhá 

podle reakce (13).  Kyslík se rozpouští v roztaveném železe podle reakce (14) a vodík 
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přechází do železa v souladu se Sievertsovým zákonem (15). Výsledná reakce (16) je pak 

součtem těchto tří reakcí: [8] 

H2O (g) + Fe (l) = H2 (g) + (FeO)  (13)   

(FeO) = Fe (l) + [O] (14) 

H2 (g) = 2 [H]  (15) 

H2O (g) = 2 [H] + [O] (16) 

1.8 Termodynamické podmínky odplynění oceli 

 

Základní termodynamickou podmínkou pro odplynění oceli je nižší parciální tlak 

vodíku a dusíku v plynné fázi než je rovnovážný tlak těchto plynů odpovídající jejich obsahu 

v oceli. Plynnou fází se rozumí atmosféra nad ocelovou taveninou nebo bubliny plynů 

v tavenině. Rovnice (17) vyjadřuje tuto podmínku. [8] 

 (17) 

 

kde:  px2 je parciální tlak vodíku nebo dusíku v plynné fázi (Pa) 

        px2r - rovnovážný parciální tlak vodíku nebo dusíku podle Sievertsova zákona (Pa) 

 

Pro snížení obsahu plynů v  roztaveném kovu, a to povrchem hladiny lázně nepokryté 

rafinační struskou, platí, že parciální tlak plynu (vodíku nebo dusíku) v atmosféře závisí na 

vnějším tlaku a obsahu příslušného plynu v atmosféře nad lázní. [8] 

 

 (18) 

 

Při snížení obsahu plynů v  roztaveném kovu pomocí difuze atomárně rozpuštěného 

vodíku nebo dusíku do bublin inertního plynu (argonu) nebo CO v objemu taveniny je 

rovnovážný parciální tlak jmenovaných plynů závislý na celkovém tlaku v bublině. [1] 

 

 (19)

 
  

Celkový tlak v bublině je roven součtu tlaku vnějšího, ferostatického a kapilárního 

 (20)

  
kde:  P je celkový tlak plynu v bublině (Pa) 

       pv – tlak plynu nad lázní (Pa) 
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       pf – ferostatický tlak sloupce kovu nad bublinou (Pa) 

       pσ – kapilární tlak (Pa) 

      [X2] – obsah vodíku nebo dusíku nad lázní nebo v bublině (hm %.) 

Obsahy vodíku i dusíku v roztaveném kovu je možné vyjádřit ze Sievertsova zákona: 

 (21)

  
 

 (22)

  
Rovnice (21) a (22) dokazují, že dosažitelný obsah vodíku v roztaveném kovu bude tím nižší, 

čím bude nižší celkový tlak nad lázní, resp. v bublině plynu. Jelikož se na celkovém tlaku 

v bublině plynu a zvláště při vakuových procesech podstatnou měrou podílejí ferostatický 

a kapilární tlak (při podmínce  pv→ 0, pak P = pf + ps), bude dosažitelný rovnovážný obsah 

vodíku nebo dusíku v roztaveném kovu vypočtený podle rovnice (21) nižší, než podle rovnice 

(22). Z tohoto vyplývá, že odplynění vodíku a dusíku při vakuování oceli probíhá v největší 

míře přes hladinu kovu a jestliže plyny difundují do bublin, pak toto probíhá v blízkosti 

hladiny lázně. [8] 

 

1.9 Kinetika odplynění oceli 

 

Obsah vodíku a zvláště dusíku v tekuté oceli po provedeném odplynění obvykle 

převyšuje hodnoty vypočítané z podmínek termodynamické rovnováhy. To je způsobeno 

neúplností odplynění vzhledem k omezeným rychlostem jednotlivých článků procesu 

odplyněním oceli. Odstraňování vodíku a dusíku z oceli probíhá přes mezifázové rozhraní 

kovu s plynnou fází. Fázovým rozhraním může být hladina kovu nepokrytá struskou, povrch 

proudu kovu během odlévání nebo povrch bublinek dmýchaného argonu nebo oxidu 

uhelnatého při probíhajícím uhlíkovém varu. Odplynění kovu je tudíž heterogenní proces, 

jehož mechanismus se skládá z několika následných pochodů: 

1. Přenos atomů plynu z objemu kovu k mezifázové hranici kov – plyn obvykle turbulentní 

difuzí a jejich adsorpce na této mezifázové hranici [1] 

 (23) 
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2. Vzájemná reakce adsorbovaných atomů reagujících plynů, která vede ke vzniku molekul 

plynu následovaná desorpcí molekul plynu z mezifázového rozhraní [1] 

 

 (24)

  
V praxi i v laboratorních podmínkách bylo dokázáno, že nejpomalejším pochodem 

celého procesu odplynění oceli je první pochod a z tohoto důvodu tento pochod také určuje  

i rychlost difuze atomů plynu z objemu kovu k jeho povrchu. Tuto rychlost je možno popsat 

následující rovnicí. [1] 

 

 (25)

  

 

 

kde     je úbytek koncentrace plynu rozpuštěného v kovu v čase dτ  (% hm.s
-1

) 

               
- součinitel přenosu hmoty (m.s

-1
) 

                     
D - difuzní součinitel plynu v kovu, (m

2
.s

-1
) 

                δ  -  tloušťka difuzní vrstvy (m)  

                F   -  plocha povrchu mezifázového rozhraní kov – plyn (m
2
) 

                V  -  objem kovu (m
3
) 

   - koncentrační gradient rozpuštěného plynu v objemu a na povrchu kovu 

(hm %) 

S růstem součinitele přenosu hmoty roste stupeň odplynění v závislosti na měrném 

povrchu a času. Součinitel přenosu hmoty závisí na difuzivitě a tloušťce difuzní vrstvy. 

Hodnoty difuzivit rozpuštěných plynu v teplotě oceli jsou známy, viz tab. 6. [1] 

Tab. 6 Hodnoty difuzivit rozpuštěných plynů při teplotě oceli 1600˚C 

Teplota Difuzivita 

1600˚C 
DH= 3,5 . 10

-7
 (m

2
s

-1
) 

DN= 5,5 . 10
-9

 (m
2
s

-1
) 

Tloušťku difuzní vrstvy je nutno stanovit experimentálně. Rostoucí intenzita míchání 

roztavené oceli má vliv na snižující se tloušťku difuzní vrstvy a zvyšujícím se součiniteli 

přenosu hmoty. Toto také vyvolává zvýšení povrchu mezifázového rozhraní plyn – tavenina. 

Na základě známých hodnot difuzivit a rovnice (24) je zřejmé, že hodnota rozpuštěného 
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vodíku v oceli klesá vlivem vakuování rychleji než u dusíku. Stupeň odplynění výrazně 

narůstá s rostoucím součinitelem přenosu hmoty β. [8] 

1.10 Podmínky dosažení rovnováhy v soustavě [C] - [O] - CO(g) ve vakuu 

 

Kyslík je v oceli obsažen jednak v atomární formě a jednak ve formě oxidických 

sloučenin. Z toho vyplývají i dva způsoby, jak snížit obsah kyslíku v oceli během dmýchání 

inertního plynu. První způsob spočívá ve vytvoření podmínek pro započetí a vlastní průběh 

uhlíkové reakce. Druhý způsob spočívá ve vytvoření podmínek pro vyplouvání oxidických 

vměstků, a to usměrněným proudem oceli a také flotací vměstků k bublině inertního plynu. 

  Uhlíková reakce je výrazně závislá na tlaku a jeho snížením při vakuování 

a argonování oceli (v bublině argonu se tlak pCO blíží nule), proto lze ocel úspěšně 

dezoxidovat, aniž by vznikaly tuhé nebo tekuté oxidické vměstky. [1] 

Snížení obsahu uhlíku a kyslíku v průběhu reakce (26) 

 (26) 

 

2 Analýza parametrů ovlivňujících odplynění na vakuovací 

stanici RH  

Mezi hlavní parametry, které ovlivňují odplynění v RH vakuovací stanici, zajisté patří 

počet, tvar a průměr trubiček, které slouží k dmýchání inertního plynu do vtokové násosky, 

neboť cirkulace plynu je základem RH procesu. Další základní parametr je rychlost cirkulace 

ocelové taveniny v RH nádobě, která ovlivňuje oběhový faktor a tento určuje, kolikrát 

zpracovaná ocel protekla přes nádobu. Dalším ovlivňujícím faktorem je hloubka ponoření 

násosek do ocelové taveniny. Tyto a další parametry byly zkoumány v mnoha matematických 

a fyzikálních modelech a poté zkoušeny i v provozních podmínkách. 

2.1 Kinetika odplynění oceli oběžným způsobem 

  Pro oběžné vakuování v RH vakuovací komoře lze podmínky odplynění oceli popsat 

pomocí rovnice: 

 

 (26)

  
lze vyjádřit ve hmotnostních procentech (MC = 12, MO = 16) 

  

   (27)
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Na obr. 8 je znázorněn vztah uhlíku a kyslíku při 1600 ° C v různých absolutních tlacích. 

 

                                          

Obr. 8: Vztah uhlíku a kyslíku při 1600 ° C při různých absolutních tlacích [7] 

 

 (28) 

 

přičemž 

-
 (29)

  

kde: [X]τc je obsah plynu v oceli v čase τc (%) 

        [X]o  –  počáteční obsah plynu v oceli (%) 

         [X]p –  obsah plynu v povrchu oceli ve vakuové komoře, který je v rovnováze s jeho 

                       obsahem v plynné fázi (%)  

            –  objem dávky oceli nasáté do vakuové komory (m
3
) 

           V  –  celkový objem oceli v pánvi (m
3
) 

                –  povrch vakuované dávky oceli ve vakuové komoře (m
2
) 

             Vi  –  objem nasáté resp. vyteklé oceli z vakuové komory za jednotku času (m
3
.s

-1
) 

             τc  –  celková doba vakuování na vakuovací stanici typu RH (s) 

Závislost stupně neúplnosti odplynění na celkové době vakuování je na obr. 9. 
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Obr. 9: Účinnost RH vakuovací komory v závislosti na době vakuování a době průtoku 

Podmínky ke snížení obsahu plynu lze ovlivnit: 

- zmenšením poměru celkového objemu oceli v pánvi ve vztahu k objemu oceli ve vakuové 

komoře   

- zvýšením rychlosti průtoku oceli komorou Vi 

- zvětšením měrného povrchu oceli v komoře    

- zvětšením součinitele přenosu hmoty β v závislosti na vyšší průtokové rychlosti a s tím 

spojené turbulentní proudění oceli v komoře. [8] 

2.2 Termodynamické podmínky nukleace plynných bublin ve vakuu 

 

Celkový tlak v bublině plynu P, která se nachází pod hladinou kovu, je v každém 

okamžiku roven součtu tří tlaků: vnějšího tlaku nad hladinou kovu pv, ferostatického tlaku 

kovu pf  a kapilárního tlaku pσ. Ferostatický tlak je funkcí vzdálenosti bubliny od hladiny kovu 

h a hustoty kovu ρ. [1] 

 

 (30)

  
Kapilární tlak závisí na poloměru bubliny r a povrchovém napětí kovu σ.  

              (31) 

 

Pro tlak v bublině platí vztah 
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          (32) 

kde: P je celkový tlak v bublině plynu (Pa) 

  pf -  ferostatický tlaku kovu (Pa) 

  pv -   vnější tlak nad hladinou kovu (Pa) 

  pσ  - kapilární tlak (Pa) 

  h  -  vzdálenost bubliny od hladiny kovu (m) 

  ρ -  hustota kovu (kg.m
-3

) 

  g -  tíhové zrychlení (m.s
-2

) 

  r  - poloměr bubliny (m) 

  σ -  povrchové napětí kovu (N.m
-1

) 

Čím je vyšší hloubka lázně a menší poloměr bubliny, tím je vyšší celkový tlak v bublině, viz 

obr. 10. 

 

Obr. 10: Závislost mezi hloubkou lázně a poloměrem bubliny [1] 

Termodynamickou podmínku tvorby zárodku plynné bubliny lze vyjádřit vztahem: 

 

 (33) 

rk … kritický poloměr zárodku bubliny, (m) 

Kritický poloměr zárodku bubliny lze vyjádřit vztahem: 

 

 (34)

  
Kritickou velikost poloměru bubliny u hladiny kovu, která odpovídá minimálnímu tlaku 

v bublině lze stanovit z podmínky, kdy první derivace rovnice (32) podle r je rovna nule. 
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 (35)

  

Z rovnice (35) lze vyjádřit kritickou velikost poloměru bubliny 

 (36)

  

Po dosazení do rovnice (36)  = 1,5 (N.m
-1

) ,  = 7 000 (kg.m
-3

), g = 9,81(m.s
-2

) je výsledný 

kriticky poloměr bubliny  . Pmin = 907,8 (Pa) 

 

Proto u hladiny taveniny bude s největší pravděpodobnosti nukleovat bublina  

o kritickém poloměru 6,6 mm, která vykazuje nejnižší tlak P = pv + 907,8 (Pa). Jestliže 

dosáhneme při vakuovém zpracování tlaku pv = 50 (Pa), pak tlak v příslušné bublině bude  

P = 957,8 (Pa) a poloměr bubliny u hladiny lázně rk = 6,6 (mm) při t = 1 600 (°C). Pak 

například u vodíku odpovídá následující obsah rozpuštěného plynu v oceli. [8] 

 

(37) 

 

2.3 Recirkulace pomocí foukání inertního plynu do násosky 

Použití cirkulace plynu je základem RH procesu. Argon je používán, protože 

nedochází k reakci s taveninou a není rozpuštěn v oceli. Argon je vedlejším produktem 

výroby kyslíku, která se provádí stupňovitou destilací vzduchu. Vzhledem k spoustě kyslíku, 

který je potřeba pro ocelárny, není dnes omezení pro spotřebu argonu. Z důvodu velkého 

opotřebení se dnes již nepoužívá rozvodu z nelegované uhlíkové oceli, ale je toto vyrobeno 

s nerezavějící oceli (18% Cr,10% Ni). Nerezové oceli se používá i z důvodu kyseliny sírové, 

která vzniká ve spalinách při ohřevu komory pomocí plynového hořáku. Tato kyselina reaguje 

s trubkou a vznikají nárůsty, které mohou mít za následek zablokování prostupu argonu.  

Místo argonu lze při vakuování použít jako recirkulační plyn dusík, pokud je v oceli 

dovoleno zvýšit obsah dusíku o několik ppm. Dusík totiž způsobuje stárnutí oceli, přičemž 

dochází ke snížení hodnot plastických vlastností materiálu. Vzhledem k tomu, že argon má 

vyšší specifickou hmotnost než dusík, je potřeba jiného přístroje k měření průtoku dusíku. 

Musí se tímto zajistit stejné účinnosti míchání nebo je třeba zvýšit průtoky dusíku. [2] 

Zvýšit množství průtoku oceli vakuovou komorou a tím zkrátit dobu nutnou pro 

odplynění lze dosáhnout zvětšením vnitřního průměru sacího hrdla a zvýšením množství 

přiváděného argonu. 
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Běžně se používá vnitřní průměr Ar-trubek 3 mm. K dosažení lepších metalurgických 

výsledků je tendence používat potrubí s menším průměrem. Nicméně, menší průměry potrubí 

se stejným tlakem argonu by znamenaly menší recirkulaci. Proto je třeba zvýšit tlak plynu při 

zmenšeném průměru potrubí. Zatím se jen provádí zkoušky v omezeném množství s ohledem 

na optimalizaci průměru potrubí argonu a průtok argonu a jejich vliv na specifické potřeby 

a rozstřik kovu ve vakuové nádobě.  

Při studiích průtoku argonu při spuštěném argonovém dmýchání přes trubičky pomocí 

vysokorychlostní kamery byl plyn aplikován kolmo do taveniny. Byly pozorovány dva 

rozdílné druhy chování v oblasti plynových bublin. Při nízkém průtoku plynu tryska vytváří 

velké nestabilní bubliny. Při vysokém průtoku plynu se vytváří stálý kužel bublin plynu, které 

se nepřetržitě rozpadávají na malé bublinky. Přechod mezi těmito dvěma typy chování bublin 

byl nalezen v hmotnostním průtoku cca. 40 (g.cm
-2

. s
-1

) [2]. 

Při zkouškách na 60 t na RH vakuovací stanici, která je v provozu v Commonwealth 

Steel, v Austrálii a slouží pouze k odplynění vodíku, Bylo dosaženo snížení obsahu vodíku  

z 1,85 ppm na 1,5 ppm pro násosky s vnitřním průměrem potrubí 1,6 mm, se současnou 

zvýšenou životností násosek na 190 taveb ze 120 taveb (pro násosky s 2 mm potrubím). 

Násosky byly vybaveny potrubím argonu, které mělo 2 mm, respektive 1,6 mm vnitřní 

průměr. [2] 

Testy byly provedeny v originální DH - nádobě s upravenou jednou ze dvou násosek 

k realizaci RH procesu. Z důvodu dodržení dostatečných hmotnostních průtoků je zapotřebí, 

aby byly dodrženy následující průtoky argonu: pro 3 mm potrubí nejméně 90 (Nl . min
-1

)  

a pro 2 mm potrubí nejméně 50 (Nl . min
-1

). 

Pro účely postupu DH byla použita násoska, která byla opatřena 6 trubkami s vnitřním 

průměrem 3 mm. Při tomto průměru trubiček byla pozorována zvýšena tvorba slitku ve 

vakuovací komoře. Proto byly zkoušeny aplikace různých průřezů trubiček pro dmychání 

argonu, viz obr. 11. [2] 
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Obr. 11:Různé tvary průřezu trysek pro násosky RH vakuové komory 

RH proces byl proveden s třemi 3 mm potrubími na úrovni 1 (400 mm nad spodní 

hranou násosky) a s dalšími třemi štěrbinovými potrubími na úrovni 2 (540 mm nad spodní 

hranou násosky). Přívod argonu do vstupní násosky RH vakuovací komory ve dvou různých 

úrovních zvýšil cirkulační rychlost ocelové taveniny o 30 - 40 %. Informace o rozstřikování 

v RH zkušební nádobě nebyly hlášeny. Pokud jde o oduhličení, bylo zjištěno, že na RH 

zkušební nádobě bylo dosaženo nižších konečných obsahů uhlíku. [2] 

2.4 Výpočet rychlosti recirkulace 

Pro posouzení procesu recirkulace je důležité vědět, jak mnoho tekuté oceli za 

jednotku času přecirkuluje přes vtokovou násosku do vakuové nádoby a odtud přes výtokovou 

násosku zpět do pánve, je nutno znát i průtoky nosného plynu. Zvýšení množství oceli, které 

proteče vakuovou komorou a pomocí tohoto zkrátit čas nutný pro odplynění, lze dosáhnout 

zvýšením množství dmýchaného argonu a zvětšením vnitřního průměru sacího hrdla. 

Mezi hlavní parametry, které určují rychlost recirkulace, jsou: [2] 

1) Tlak ve vakuové nádobě 

2) Průtok argonu za jednotku času 

3) Vnitřní průměr vtokové a výtokové násosky 

Pro výpočet rychlosti cirkulace byla definována výzkumným týmem pod vedením K. Ono. 

následující rovnice: 

 

 (38)
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kde:  Q je rychlost recirkulace (t . min
-1

) 

       Dup - průměr vtokové násosky (cm) 

    Ddown  -  průměr výtokové násosky (cm) 

 G  -  průtok plynu (Nl . min
-1

) 

 H  - výška, kterou musí nosný plyn překonat ( cm) 

Konstanta k byla odhadnuta na 3,8. 10
-3

(atm). 

 

Empiricky odvozená rovnice (38) pro stanovení rychlosti cirkulace oceli, která byla 

definována K. Ono, považuje za tzv. "žhavou zónu“ (H) vzdálenost mezi místem vhánění 

inertu do násosky a žáruvzdorně vyzděným dnem nádoby. Parametr H byl hodnocen několika 

uživateli rovnice (38) a je definován jako výška, kterou musí nosný plyn překonat pro  

dosažení cirkulace v komoře. Se zvýšenou hodnotou H se rychlost cirkulace ve vtokové 

násosce bude také zvyšovat. Rovnice (38) klade největší vliv na vnitřní průměr násosek. Na 

obr. 13 je vidět, že se zvyšující se tonáží taveb je nutné mít větší průměr násosek. Kdežto na 

obr. 12 je znázorněná závislost mezi průměrem násosek a intenzitou foukání inertu do 

vtokové násosky. Z toho vyplývá, že pro zachování dobré cirkulace v RH komoře je nutné při 

zvyšující se tonáži taveb také zvýšit průměr násosek a foukat větší intenzitou do vtokové 

násosky. Na základě těchto teoretických výsledků bylo přistupováno k navrhování 

a konstruování nových RH vakuovacích stanic. 

 
                                          

Obr.12: Závislost množství foukaného plynu k průměru násosek [5] 
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Obr. 13: Závislost vnitřního průměru násosek oproti hmotnosti tavby [5] 

Stejné téma studoval T, Kuwabara. Domníval se, že je důležitější poměr tlaku 

atmosférického k podtlaku ve vakuovací komoře místo vnitřních průměrů obou ponorných 

násosek. Toto bylo ve srovnání s modelovými zkouškami, pomocí vody, převzato z výsledků 

dosažených při zpracování oceli vakuovým oduhličením. Pro obecnou kontrolu a platnost 

výsledků byly zapojeny i ostatní ocelárny. Byla stanovena rovnice: [2] 

 (39)

  

kde:  Q   je rychlost recirkulace (t . min
-1

 ) 

 D   -  vnitřní průměr násosky  (m) 

P1 - atmosférický tlak (atm) 

P2  -  tlak uvnitř vakuovací nádoby (atm) 
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Obr. 14: Vliv průměru násosek oproti recirkulačnímu průtoku (fyzikální vodní modelování) [2] 

 

2.5 Odhadovaná hloubka ponoru 

 

Rovnici pro výpočet hloubky ponoru násosek do taveniny k získávání výšky kovu 0,3 m 

v nádobě je následující, viz obr. 15. [2] 

 

 S = L + hv – Z (40)

  

kde: S  je hloubka ponoru násosek  (mm) 

L  - délka vnitřku násosek (mm) 

hv -  výška taveniny v nádobě (mm) 

Z  -  ferostatická výška při 1 (mbar) 

K dispozici je obvykle měřící zařízení pro měření polohy nádoby nebo pánve. Avšak 

z výše uvedeného výpočtu je hloubka ponoření S jen hrubá informace. Vypočet je však možné 

zpřesnit, pokud jsou požadovány následující položky, viz obr. 15. 

Hodnota poklesu hladiny kovu je způsobena nasátím tekutého kovu přes násosky do 

nádoby (hmelt). Výtlak je způsoben objemem žáruvzdorných násosek (hcorections snorkels). Pro 
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další výpočet je třeba znát vnitřní průměr nádoby a pánve, stejně jako vnější a vnitřní průměr 

násosek. [2] 

 

 

Obr. 15: Ponoření násosek [SMS Mevac] [2] 

Pro přesnější výpočet hloubky ponoření je nutno znát také vnitřní a vnější průměr 

násosek, průměr licí pánve a průměr vakuovací komory. Na základě těchto poznatků bylo 

zjištěno, že výpočet pomocí rovnice (40) je jen orientační.  

2.6 Rozstřik taveniny a tvorba slitku 

Nosný plyn proudí do vstupní násosky a tlačí část taveniny nahoru. Tavenina stoupá 

přes násosky do vakuovací nádoby. Na cestě k hladině se objem bublin zvětšuje v souladu 

s redukcí tlaku ve vakuové nádobě a teplotě. Současně s tímto jsou některé plyny 

zachycovány. Jedná se o ty plyny, které se rozpouštějí v tavenině (např. vodík a dusík) nebo 

také plyny, které jsou závislé na tlaku při chemické reakci (např. vytvoření CO). Když 

bubliny nosného plynu dosáhnou hladiny lázně, tak ve sloupci explodují do vakuové komory. 

Tímto jevem jsou některé z kapalných částic taveniny vyhazovány do výšky několika metrů. 

Pokud je žáruvzdorně vyzděná komora příliš studená, např. pod 1300 ˚C, některé z těchto 

částic se nevrátí do taveniny, protože jejich teplota již poklesla téměř na teplotu plasticity 

oceli. Když vyvržené částice narazí na studený povrch žáruvzdorné vyzdívky, začne se 

vytvářet slitek. Bylo prokázáno, že při teplotách nádob nad 1450 ˚C se tvorba slitku výrazně 

sníží. Tvorba slitku ve vakuové komoře negativně ovlivňuje výsledný efekt odplynění. [2] 

2.7 Inovace ve vakuovacím procesu RH 

Mechanismus zlepšení čistoty oceli pomocí foukání inertu je přezkoumáván. Bylo 

modelováno probublávání přes výtokovou násosku na RH zařízení. Tento proces byl 
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experimentálně vyzkoušen na RH zařízení v POSCO a umožnil významné snížení obsahu 

vměstků. [3] 

V RH procesu se běžně používá injektáž inertního plynu pro oběh přes nasávací 

násosku. Hlavní mechanismus zlepšení čistoty oceli v RH procesu funguje na základě 

koagulační a flotační mechanické energie při oběhu oceli. Mnozí výzkumní pracovníci 

studovali mechanismus a optimalizaci dosažení čistoty oceli a zlepšení RH procesu. 

Homogenizace inertním plynem v pánvi je běžně praktikována v mimopecní rafinaci  

k zajištění homogenizace chemického složení a odstranění vměstků z roztavené oceli. Bubliny 

vháněného inertu do výtokové násosky byly rozděleny do menších bublinek a přesunuty do 

licí pánve a pak i s vměstky nahoru do pánvové strusky. Schémata zapojení jsou zobrazena na 

obr. 16. [3] 

 

Obr. 16 : Schematické znázornění foukání inertu do RH nádoby: a) konvenční vhánění inertu  

pouze do vtokové násosky, b) testovací vhánění inertu foukáním současně do obou násosek [3] 

 

Jak je znázorněno na obr. 17, mechanismus odstranění vměstků použitím bublin je 

založen na střetu a adhezi mezi vměstkem a bublinou. Pravděpodobnost vyjímání vměstků 

pomocí bubliny může být prezentována jako výsledek pravděpodobné srážky (PC) 

 a pravděpodobné adheze (PA). Na obr. 18 je jasně viditelný pohyb bublin inertního plynu, 

který vytéká z výtokové násosky. Pravděpodobnost vyjímání vměstků je popsána rovnici (41). 

 (41) 

 

kde:  P  je  pravděpodobnost vyjímání vměstků 

 Pc -  pravděpodobné srážky 

 PA - pravděpodobné adheze  
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Obr. 18:  Pohyb bublin vháněných do výtokové násosky při studené modelové 

zkoušce [3] 

 

Schéma kolizního spojení a adhezního spojeni mezi bublinou a vměstkem je na  

obr. 17. [3] 

 
Obr. 17: Schéma kolizního a adhezního spojení mezi bublinou a vměstkem 

Byly provedeny testy na modelu i na počítačích, simulovalo se chování bubliny ve 

výtokové násosce a dále pak v pánvi. Maximální velikost bubliny v tekuté oceli byla určena 

podle rovnice. [3] 

 

(42) 

kde: Dmax je  maximální průměr bubliny (mm) 

         Wec   -   kritické Weber číslo (1) 
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           σr  -   povrchové napětí kapaliny (N.m
-1

) 

           ρr   -    hustota kapaliny (kg.m-³) 

            ε -    turbulentní kinetická energie (m
2
s

-2
) 

Výpočty a testováním bylo zjištěno, že ideální průměr bublin ve výtokové násosce je 

1-5 mm. To je optimální velikost bubliny pro odstranění vměstku 100 mikrometru v průměru, 

jak je uvedeno na obr. 19. Ideální stabilizovaný průměr bubliny byl vyhodnocen na 5mm. 

Oproti tomuto se jevily bubliny s průměrem pod 1mm jako měně účinné pro odstraňování 

vměstků. [3] 

Na obr. 18 je jasně viditelný pohyb bublin inertního plynu, který vytéká z výtokové 

násosky. 

 

 

                                          

Obr. 19: Graf optimální velikost bubliny [3] 

 

Foukání inertu do výtokové násosky na RH vakuovací stanici bylo experimentálně 

vyzkoušeno při výrobě středně uhlíkaté oceli v závodu Pohang a ultra nízko uhlíkaté oceli  

v závodu Kwangyang v koncernu POSCO v Koreji. Vměstky byly shlukovány na spodní 

hraně výtokové násosky. Pozdější analýzou bylo zjištěno, že se skládají z oxidu hlinitého 

a oxidu vápenatého u středně uhlíkové oceli a ze sta procent oxidu hlinitého u ultra-nízko 

uhlíkatých ocelí. Na obr. 20 jsou jasně viditelné nalepené vměstky na výtokové násosce. [3] 
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Obr. 20:  Znázornění nalepených vměstků na výtokové násosce [3] 

 

Byl stručně popsán mechanismus zlepšení čistoty oceli pomocí foukání bublin inertu. 

Optimální velikosti bublin při odstraňování vměstků o průměru v rozmezí 10-100 mikrometrů 

je v řádu 1 - 5 mm. Jemnější bubliny nejsou vždy vhodné pro odstranění vměstků. Foukáním 

přes výtokovou násosku v RH zařízení bylo simulováno počítačovými výpočty a fyzikálním 

modelováním chování a pohyb bublin. Maximální stabilizovaná velikost bublin byla 

vypočtena na 5 mm. Bubliny, které byly injektovány do výtokové násosky, byly pozorovány 

a když se přemístily do pánve, došlo k jejich rozpadu na menší bubliny. [3] 

Průmyslové injektování inertu do výtokové násosky v RH zařízení bylo 

experimentálně vyzkoušeno v ocelářském koncernu POSCO v Koreji. Bylo zjištěno, že 

mnoho vměstků bylo nalepených na spodní část výtokové násosky a tím také došlo ke snížení 

obsahu vměstků v lité bramě o 70-80%. Pokles obsahu vměstků co do velikosti a počtu je 

viditelný na obr. 21 a 22. [3] 

  

 
Obr. 21: Vměstky v konvenčně vyrobené bramě [3] 

. 
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Obr. 22: Vměstky v testované bramě [3] 

 

2.8 Matematický model zabývající se problematikou ovlivňování doby 

homogenizace oceli v pánvi  

Doba homogenizace oceli po legování v RH stanici je významným parametrem 

produktivity tohoto zařízení. Míchání v RH nádobě bylo předmětem studia mnoha 

výzkumných pracovníků z akademické obce a stejně intenzivně se touto problematikou 

zabývali také v průmyslu. Doby homogenizace po legování při výrobě nízkouhlíkatých ocelí 

za co nejkratší dobu ovlivňují celé toto průmyslové odvětví. Přidání legovacích prvků se 

provádí koncem zpracování na RH vakuovací stanici, takže znalost doby potřebné 

k promíchání taveniny v RH procesu se stává velmi důležitým před začátkem zpracování. 

Obsluha musí vědět, za jak dlouho po začátku RH procesu se má spustit proces legování. 

Abychom znali dobu homogenizace předem, musíme používat korelaci, která je již vyvinuta 

buďto z numerického nebo experimentálního modelu. V matematickém modelu je řešen jako 

první ustálený tok uvnitř RH nádoby a pánve. Poté je aplikován stopovací prvek a pozorovány 

jeho variace s časem. Z křivky rozptýlení stopovacího prvku lze pak spočítat dobu míchání. 

Zde je nutné zmínit, že proudění v RH nádobě není pravděpodobně příliš důležité, protože 

nemá vliv na podmínky proudění v pánvi, kde je hlavní místo homogenizace. Takže ve studiu 

homogenizace je přijímána pouze pánev pro simulaci CFD.  V tomto matematickém modelu 

je bráno v úvahu 5 parametrů, které považujeme za důležité, neboť ovlivňují tento proces 

(hloubka ponoření výtokové násosky, průměr výtokové násosky, hloubka ponoření vtokové 

násosky, průměr vtokové násosky a rychlost proudění ve výtokové násosce vyjádřené pomocí 

Re - Reynoldsovo číslo) a bylo pozorováno, že hloubka ponoru vtokové násosky má velký 

vliv na míchání v pánvi, a proto by neměl být opomíjen při vývoji korelace. Závislost doby 

homogenizace v pánvi na těchto 5 parametrech s ohledem na velké rozdíly jednotlivých 

parametrů je uvedena v tab. 7. [12] 
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Tab. 7: Parametry zvolené pro dobu homogenizace v pánvi [12] 

Průměr 

výtokové 

násosky (mm) 

Průměr 

vtokové 

násosky (mm) 

Rychlost 

proudění ve 

výtokové 

násosce (m.s
-1

) 

Hloubka 

ponoření 

výtokové 

násosky (mm) 

Hloubka 

ponoření 

vtokové 

násosky (mm) 

225 225 0,7 100 500 

300 300 1,0 500 1000 

375 375 1,2 1000 1500 

450 450 1,4 1500  

  2000  

2500 

 

Model CFD pro homogenizaci v pánvi byl provozován pro různé podmínky, jak je 

uvedeno v tab. 7. Simulace byly prováděny tak, aby prozkoumaly, jaký má vliv průměr 

výtokové násosky, průměr vtokové násosky, hloubka ponoření, výtokové násosky, hloubka 

ponoření vtokové násosky a rychlost proudění tekuté oceli ve výtokové násosce na 

homogenizaci v pánvi. Na počátku simulace bylo nutno pokusit se získat konstantní proudění 

uvnitř pánve, protože proudění obvykle zůstává trvale uvnitř pánve. Přidávání kontrastní látky 

do pánve přes vstupní otvor trvalo pouhých 5 sekund. Doba přidávání kontrastní látky je 

obvykle příliš krátká ve srovnání s časem homogenizace v pánvi, takže průtok uvnitř pánve se 

nemění v průběhu přidávání kontrastní látky. Rozptyl kontrastní látky v pánvi byl řešen 

přerušovaným způsobem a koncentrace kontrastní látky byla vyhodnocována na 9 různých 

místech v pánvi. Z grafu těchto koncentračních křivek v závislosti na čase je možné určit 

dobu míchání v RH pánvi (obvykle je potřebné minimálně 95% doby homogenizace). [12] 

Vliv hloubky ponoru výtokové násosky na dobu homogenizace v závislosti na 

rychlosti proudění ve výtokové násosce ukazuje obr. 23. Tento parametr má největší vliv na 

dobu homogenizace. Na obr. 23 je vidět, že při dosažení hloubky ponoru výtokové násosky  

2 000 mm a pokud hloubka ponoření vtokové násosky je 500 mm, pak je doba homogenizace 

minimální. Toto lze očekávat i v praxi, protože vstupní proud do pánve udeří na dno velkou 

intenzitou a vytváří velké množství oběhů v pánvi ve srovnání s jinými případy.  

Za podmínky, že je hloubka ponoru výtokové násosky 100 mm potom je dopadový proud na 

dně pánve menší, ale sací proud v pánvi je i nadále dosti silný pro pohyb v pánvi, který je 

stále poměrně dosti vysoký. [12] 
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Obr. 23: Varianta doby homogenizace k hloubce ponoru výtokové násosky při různých 

rychlostech ve výtokové násosce, konstantní průměr vtokové násosky = 450 mm, 

konstantní průměr výtokové násosky velikost = 225 mm, hloubka ponoření vtokové 

násosky = 500 mm 

 

Obr. 24 ukazuje vliv hloubky ponoru výtokové násosky na homogenizaci v pánvi, kdy 

průměr výtokové násosky je 450 mm. Vzhledem k tomu, že se průměr výtokové násosky nyní 

zvýšil, tímto se síla proudění trochu snížila, ale vzhledem k průměru vtokové násosky se 

zvýšila sací síla v pánvi. Tento případ ukazuje rostoucí trend v době homogenizace až do 

hloubky ponoru výtokové násosky 500 mm. Po tomto bodě je mezní pokles doby 

homogenizace až do hodnoty 1 000 mm kdy doba míchání zůstává víceméně konstantní.  

U všech těchto případů je vysledována optimální doba homogenizace při hloubce ponoru 

výtokové násosky 100 mm. [12] 

 

Obr. 24: Varianta doby míchání k hloubce ponoru výtokové násosky při různých rychlostech 

proudění ve výtokové násosce, průměr vtokové násosky = 300 mm, průměr výtokové 

násosky = 450 mm, hloubka ponoření vtokové násosky = 500 mm 
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Byl také zkoumán vliv hloubky ponoru vtokové násosky. Obr. 25 ukazuje vliv 

hloubky ponoru vtokové násosky na dobu homogenizace v závislosti na průměru výtokové 

násosky. Normálně se při zvýšení rychlosti proudění ve výtokové násosce doba homogenizace 

snižuje s hloubkou ponoru vtokové násosky. Takže z tohoto důvodu grafy ve vztahu 

k rychlosti proudění ve výtokové násosce nejsou zobrazeny a spíše byl vzat v potaz průměr 

výtokové násosky jako parametr ovlivňující homogenizaci. [12] 

 

Obr. 25: Variace doby homogenizace k hloubce ponoru vtokové násosky na různé průměry 

výtokové násosky, průměr vtokové násosky = 225 mm, rychlost proudění ve 

výtokové násosce = 1.4 m.s
-1

, ponor výtokové násosky = 100 mm. 
 

 

 

Z obr. 25 lze pozorovat, že hloubka ponoru vtokové násosky má menší vliv na dobu 

homogenizace, kdy hloubka ponoru výtokové násosky je 100 mm. Ale když ponor výtokové 

násosky zvětšíme na 500 mm, potom už má zásadní vliv na dobu homogenizace právě 

hloubka ponoru vtokové násosky, jak lze pozorovat z obr. 26. 



36 

Kaszperydes, Aleš. Parametry ovlivňující odplynění oceli v podmínkách vakuovací stanice RH. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 

 

Obr. 26: Variace doby homogenizace s hloubkou ponoření vtokové násosky na různé průměry 

výtokové násosky, průměr vtokové násosky = 225 mm, rychlost proudění ve výtokové 

násosce = 1,0 m.s
-1

, ponor výtokové násosky = 500 mm 

 

Na obr. 27 byla zvýšena hloubka ponoru výtokové násosky na 1000 mm a lze vidět 

velmi odlišnou reakci na dobu homogenizace v porovnání s obr. 26. Doba míchání se zvyšuje 

s hloubkou ponoru vtokové násosky, a když dosáhne hloubka ponoru vtokové násosky 

hodnoty 1 000 mm pak doba homogenizace opětovně klesá. [12] 

 

Obr. 27: Variace míchání času s hloubkou ponoření vtokové násosky na různé průměry 

výtokové násosky, průměr vtokové násosky = 300 mm, rychlost proudění ve výtokové 

násosce = 1,4 m.s
-1

, hloubka ponoření výtokové násosky = 1000 mm 

 

Právě opačný trend lze pozorovat na obr. 28, kdy hloubka ponoření výtokové násosky 

byla zvýšena na 1500 mm. Je vidět, že optimální hloubka ponoru vtokové násosky pro 

minimální dobu homogenizace v pánvi je 1000 mm. [12] 
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Obr. 28: Variace doby míchání s hloubkou ponoření vtokové násosky na různé průměry 

výtokové násosky, průměr vtokové násosky = 300 mm, rychlost proudění ve výtokové 

násosce = 1,4 m.s
-1

, hloubka ponoření výtokové násosky = 1 500 mm 
 

Na základě výše uvedených výsledků byl navržený následující bezrozměrný vztah: 

 

                  (43) 

kde:   D  je průměr pánve (mm) 

  Dd  -  průměr výtokové násosky (mm)  

  Du  -  průměr vtokové násosky (mm)  

   H  - výška pánve (mm)  

   Q  -  objemový průtok tekuté oceli (m
3
.s

-1
)  

   Sd  -  hloubka ponoření výtokové násosky (mm)  

   Su  -   hloubka ponoření vtokové násosky (mm) 

 tmix  -  doba homogenizace (s)  

   V  -  objem oceli v pánvi (m
3
)  

  Vd  - rychlost kapaliny ve výtokové násosce (m.s
-1

)  

  Re  - DdVdr /m Reynoldsovo číslo 

      - viskozita (Pa.s) 

    ρ  -   hustota (kg.m
-3

)  

 

Výše uvedený vztah byl navržen pomocí 664 datových bodů. Vyhodnocením bylo 

zjištěno, že 67% datových bodů má chybu méně než 10% a 83% datových bodů mají chybu 
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méně než 15%. Obr. 29 ukazuje skutečnou a předpokládanou dobu homogenizace 

vypočítanou pomocí rovnice (43) a to pro všechny datové body. Předpokládat skutečné 

hodnoty se zda být poměrně přesné a rovnice (43) pokrývá široké spektrum změn hodnot, 

které mohou nastat i v průmyslových podmínkách. [12] 

 

 

 

Obr. 29: Předpokládaná doba homogenizace vs. skutečný čas homogenizace 

 

Na základě matematického modelování byl vytvořen model pro dobu míchání v pánvi 

pomocí 5 parametrů (Su, Sd, Du, Dd a Re). Bylo otestováno 664 datových bodů, které zahrnují 

všechny různé případy, které byly vyřešeny pomocí tohoto modelu. Bylo zjištěno, že hloubka 

ponoření vtokové násosky má velký vliv na dobu homogenizace a existuje optimální hloubka 

ponoření vtokové násosky, při kterém je doba homogenizace v pánvi minimální. Podobně pro 

hloubku ponoření výtokové násosky také existuje optimální hloubka ponoření výtokové 

násosky, kde je doba míchání minimální. [12] 
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3 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na parametry ovlivňující odplynění oceli v podmínkách 

nastolených při vakuovém zpracování tekuté oceli na stanici RH. První kapitola byla 

zaměřena na popis RH vakuovací stanice a na problematiku technologie zpracování oceli na 

této stanici. Dále byla věnována pozornost plynům v oceli, termodynamickým podmínkám 

rozpustnosti a jejich vlivům na vlastnosti oceli. V druhé části, která představuje podstatu 

práce, byl proveden rozbor zahraničních literárních poznatků týkajících se problematiky 

odplynění na RH vakuovací stanici. Dále byl proveden rozbor ovlivňování doby 

homogenizace tavby v závislosti na hloubce ponoření vtokové a výtokové násosky. Na 

základě provedené analýzy literárních údajů, které jsou uvedeny v této práci, byly zjištěny 

následující poznatky: 

1. Pokud obsah vodíku, který je v tekuté oceli rozpuštěný, atomárně přesáhne maximální 

rozpustnost, tak zapříčiní vločkovitost, tím pádem snížení jakosti a užitných vlastností 

oceli. 

2. Dusík ve vyšších koncentracích způsobuje tzv. stárnutí oceli, při kterém dochází 

k velkým poklesům mechanických vlastností oceli. 

3. Mimopecní vakuová rafinace má velký význam ve snižování obsahu nežádoucích plynů, 

tím napomáhá k omezení jejich negativních vlivů na vlastnosti oceli. 

4. Míru odplynění oceli lze z kinetického hlediska lze ovlivnit zvýšením rychlosti průtoku 

oceli komorou, zvýšením objemu oceli ve vakuové komoře, zvětšením měrného povrchu 

oceli v komoře a také zvětšením turbulentního prouděni oceli v komoře. 

5. Zvýšení průtoku oceli v RH komoře a tím snížení doby zpracování lze dosáhnout 

zvětšením průměru vtokové násosky při současném zvýšení množství přiváděného inertu. 

K dosažení lepšího odplynění oceli je tendence používat potrubí o menším průměru, ale 

v tom případě, z důvodu dodrženi cirkulace, je nutno zvýšit tlak přiváděného plynu. 

Pomocí tohoto opatření lze dosáhnout lepších hodnot odplynění a zvýšit životnost 

ponorných násosek. 

6. Bylo prokázáno, že tvorba slitku ve vakuové komoře negativně ovlivňuje odplynění. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby byla vakuovací komora vyhřívána a udržována na teplotě 

cca 1450° C, neboť při této teplotě je tvorba slitku značně omezena. 
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7. Pro dosažení výrazného poklesu obsahu nekovových vměstků, které ovlivňují 

mikročistotu ocelí, bylo experimentálně vyzkoušeno foukání inertu přes výtokovou 

násosku na RH zařízení, při výrobě středně uhlíkatých ocelí v závodu Pohang a ultra- 

nízko uhlíkatých oceli v závodu Kwangyang, které jsou součástí koncernu POSCO 

v Koreji. K tomuto poklesu vměstků byla použita RH vakuovací nádoba, opatřena 

ponornými násoskami, do kterých se současně vháněl inertní plyn. Touto inovací došlo 

ke snížení obsahu vměstků o 70 až 80%.  

8. Doba homogenizace oceli po nalegování v RH stanici je významným parametrem 

produktivity zařízení RH. Pomocí matematického modelování bylo zjištěno, že hloubka 

ponoru výtokové násosky má největší vliv na dobu homogenizace. Minimální doba 

homogenizace nastane za podmínek, kdy hloubka ponoru výtokové násosky má hodnotu 

2 000 mm a hloubka ponoření vtokové násosky je 500 mm. 
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