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ABSTRAKT (česká verze) 

 

Tato diplomová práce popisuje a hodnotí mikročistotu kordových ocelí se zaměřením na 

zlepšení tohoto parametru s ohledem na použité technologie pro jejich výrobu. Cílem je 

dosažení lepší mikročistoty formou optimalizace jednotlivých technologií, chemického 

složení a využití doporučených případně nových keramických materiálů. Výsledkem práce je 

pak celá řada opatření a návrhů, která mohou vést k danému cíli. Při zpracování byla využita 

data provozních výsledků společnosti TŽ, a.s. 

 

Klíčová slova 

 

kordová ocel, mikročistota, sekundární metalurgie, syntetická struska, vměstky, keramické 

a žáruvzdorné materiály 

 

 

ABSTRACT (anglická verze) 

 

This diploma work describes and evaluates cord steel micro-cleanness focused on 

improvement of this parameter with respect to used technologies for their production. The aim 

is achievement of better micro-cleanness by optimization of separate technologies, of 

chemical composition and usage of recommended and or new ceramic materials. Whole line 

of steps and suggestions, which can steer to the end are result of this work. In processing, 

operating date of the TŽ, a.s. company were used. 
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Cord steel, micro-cleanness, secondary metallurgy, synthetic slag, inclusions, ceramic and 

ovenware materials 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Zkratka Výklad zkratky 

TŽ Třinecké železárny, a.s. 

KK kyslíkový konvertor 

ZPO zařízení plynulého odlévání 

LP licí pánev 

KDT kontidrátová trať 

MPO mimopecní odsíření 

LF pánvová pec 

ARS homogenizační stanice 

DRI Direct reduction iron 

KTi Kiss Technologies inc.  

MEMS Mould electromagnetic stirring 

SEMS Semi electromagnetic stirring 

SEM řádkovací elektronový mikroskop 

EOP elektrická oblouková pec 
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1 ÚVOD 

 

Světovým i národním trendem odběratelů polotovarů je neustálé zvyšování kvalitativních 

parametrů ocelových výrobků směřujících ke zvýšené životnosti a současně optimalizaci 

jejich spotřeby. 

Jedním ze stěžejních materiálů využívaných pro automobilový průmysl a následnou výrobu 

pneumatik jsou kordové dráty. Na tyto jsou kladeny enormní požadavky na kvalitu – 

mikročistotu - a mechanické vlastnosti. Důvodem je jejich použití pro stále rostoucí výkony 

a rychlosti bezprostředně související s následnou bezpečností lidí, tzn., že takové to materiály 

musí splňovat přísná kritéria z hlediska jakosti. Čistota materiálů je významným parametrem 

pro hodnocení kvality tohoto typu oceli, určující její užitné vlastnosti i s ohledem na následné 

zpracování jako např. tažení.  

 

Čistotu lze charakterizovat počtem a složením vměstků. Tyto výrazně znehodnocují kvalitu 

materiálu, protože narušují jeho homogenitu a případně snižují mechanické vlastnosti. Pro 

vměstky jsou výrazné znaky jejich velikost, tvar, množství, charakter, chemické složení 

a vzdálenosti mezi vměstky tzv. disperzita. Disperzita je nejvíce ovlivněna rychlostí 

ochlazování při výrobě a samotným chemickým složením. 

Vměstky v kordových ocelích se zvýšeným obsahem uhlíku jsou všeobecně produktem 

metalurgické fáze výroby oceli.  

 

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na problematiku tvorby a výskytu vměstků při 

procesu výroby kordových ocelí s návrhem na jejich částečnou eliminaci různými opatřeními 

s dosažením lepších výsledků celkové mikročistoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Gajdacz P.: Zlepšení mikročistoty kordových ocelí 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra technických materiálů, 2013  11 

 

2 ČISTOTA 

 

Jeden ze základních požadavků výroby kladených na kordovou ocel je již zmiňovaná 

mikročistota, kterou lze charakterizovat četností lomů při tažení. Četnost lomů při tažení 

a zpracování musí být omezena do minima na několik lomů v jedné tuně vyrobeného drátu.  

Pokud se má četnost lomů při tažení a následném splétání blížit nule, pak by velikost vměstků 

neměla překročit 5-10 μm bez ohledu na jejich četnost.  

Počet přetržení kordových drátů při jejich tažení a praskání při splétání je v přímé úměře 

k pevnosti drátu při tahu a k množství nekovových vměstků. Tímto dochází k nežádoucímu 

poklesu objemu výroby.  

 

Při metalurgických pochodech je snahou snížit množství vměstků v oceli a to vhodně 

zvolenými technologiemi výroby. Cílem je eliminace maxima vytvořených vměstků 

přechodem do strusky a snížením jejich množství v samotné oceli. Samozřejmě nelze 

odstranit všechny vměstky tímto způsobem, ale dá se snížit výskyt makrovměstků a současně 

množství malých vměstků, případně ještě použít modifikaci vměstků, které jsou netvárné na 

vměstky lépe tvařitelné. Cílem je dosáhnout vysoké čistoty oceli [1].  

 

2.1 Základní dělení vměstků  

Vměstky můžeme rozdělit do skupin dle jejich původu vzniku, místa vzniku a složení. 

 

2.1.1 Vměstky dle původu vzniku 

 

Endogenní vměstky vznikají v oceli z prvků používaných při její výrobě. Tyto vměstky se 

vytvářejí a vylučují při poklesu rozpustnosti síry, kyslíku a dusíku s prvky přítomnými 

v železe. Typickým představitelem endogenních vměstků jsou sulfidy a nitridy.   

 

Exogenní vměstky, jinými slovy vměstky náhodného charakteru, jsou do oceli vmíseny 

působením prostředí okolo oceli (žáruvzdorný materiál, struska, atmosféry), jsou nanejvýš 

nežádoucí. Výskyt a charakter tohoto druhu vměstků závisí především na použité výrobní 

technologii, výrobních pochodech a na kvalitě žáruvzdorných vyzdívek a hmot [2].  
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2.1.2 Vměstky dle místa vzniku  

 

Primární vměstky vznikají při primární dezoxidaci v tekutém kovu a mají dobré podmínky 

pro koagulaci, koalescenci, vyplavování a odlučování z oceli v peci nebo pánvi.  

 

Sekundární vměstky vznikají při kontaktu roztaveného kovu se žáruvzdornými materiály 

nebo okolní atmosférou. Jsou většinou dosti velké a často jsou považovány za exogenní 

vměstky.  

 

Terciární vměstky se tvoří okolo teploty v přechodu mezi solidem a likvidem oceli. Vznikají 

při prudkém poklesu rozpustnosti kyslíku, síry, dusíku a vyšší koncentraci prvků v základní 

matrici.  

 

Precipitační vměstky vznikají následkem poklesu rozpustnosti kyslíku, síry a dalších prvků 

a následkem difuzních jevů. Tvoří se buď na již vzniklých vměstcích, nebo na hranicích zrn, 

oslabují jejich soudržnost a jsou příčinou klesajících mechanických a užitných vlastností. 

Zabránit vzniku tohoto typu vměstku lze vysokým snížením obsahu aktivního kyslíku a síry 

v tekutém kovu vytvořením stabilních sloučenin oxidů a sulfidů [2]. 

 

2.2 Vměstky v kordových ocelích 

 

I přes používání vysoce jakostních feroslitin pro legování a dezoxidaci s nízkým obsahem 

nežádoucích prvků nelze zcela potlačit přechod zbytkových množství silných dezoxidovadel 

jako Ca, Al a Mg do oceli, vedoucí k negativnímu vlivu na výslednou mikročistotu oceli.  

Jedním z nejvíce nežádoucích typů vměstků při výrobě kordových ocelí je vměstek Al2O3, 

který je zobrazen ve svých vývojových stádiích na obrázku 1, jak vypadají shluky těchto 

vměstků, je zobrazeno na obrázku 2. Tento vměstek je nežádoucí zejména kvůli tomu, že je 

netvařitelný, křehký a má vysokou teplotu tavení nad 1400 °C [3]. 
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Obrázek 1 - Vznik jednotlivých vměstků Al2O3 [3] 

a) vysoká výchozí koncentrace a aktivita kyslíku 

b) až e) postupný pokles aktivity kyslíku a růst koncentrace dezoxidačního prvku 

f) vysoká koncentrace dezoxidačního prvku (v tomto případě hliníku) a nízká aktivita kyslíku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Vznik shluku vměstků Al2O3 [3] 
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a) vysoká výchozí koncentrace a aktivita kyslíku 

b) až e) postupný pokles aktivity kyslíku a růst koncentrace dezoxidačního prvku 

f) vysoká koncentrace dezoxidačního prvku (v tomto případě hliníku) a nízká aktivita kyslíku 

 

Dále se v oceli na výrobu kordů nejčastěji objevují vměstky typu SiO2, CaO, MgO a TiN. 

SiO2 vměstky se vyskytují v kordových ocelích ve větším množství, ale dle mnoha 

provedených testů je možno říci, že se jedná o malé vměstky, které neprokázaly negativní jev 

formou přetrhů při tažení způsobených právě tímto oxidickým vměstkem.  

Vměstky typu MgO a CaO lze definovat jako netvařitelné. Jejich výskyt, četnost je velmi 

malá a z titulu již definovaných přetrhů při tažení způsobovaných velkými Al2O3 vměstky 

není těmto typům věnována velká pozornost [4]. 

Vměstky titanu se v ocelových kordových drátech obvykle vyskytují ve formě hranatých TiN 

nebo Ti (C, N). Podle různého obsahu uhlíku se při pozorování na optickém mikroskopu mění 

barva vměstků z oranžové na růžovou. Vměstky titanu jsou netvařitelné, mají extrémně 

vysokou pevnost a způsobují problémy jako přetržení kordového vlákna, oddělování vrstev 

během tažení drátu, anebo zhoršují únavové vlastnosti kordových ocelových drátů. Pro 

eliminaci titanových vměstků by měl být obsah titanu pod 3 ppm [1]. 

 

2.3 Hodnocení vměstků 

 

Hodnocení vměstků se provádí buď pomocí metody ternárních diagramů, nebo samotnými 

metodikami odběratelů jako jsou firmy Pirelli, Bekaert, Michelin. 

Cílové chemické složení vměstků u kordových ocelí je zobrazeno na ternárním diagramu, viz 

obrázek 3. Bylo zjištěno, že stupeň znečištění nekovovými vměstky je v případě použití 

technologie bez vakuování 1,3krát větší než s použitím vakuování, avšak využitím této 

technologie je možno dosáhnout požadované kvality. Z ekonomických důvodů se tato část 

výroby provádí bez použití vakuování. Na obrázku 4 je zobrazeno v ternárním diagramu 

cílové chemické složení vměstků v plynule odlitých předlitcích vyrobených standardní 

technologií. Plné kolečka znázorňují složení vměstků s použitím vaukování a prázdná bez 

použití vakuování [1]. 
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Obrázek 3 - Chemické složení vměstků [1] 

 

 

 

Obrázek 4 - Cílové chemické složení vměstků v kordové oceli s vakuováním a bez [5] 

 

Podíl vměstků vznikajících erozí žáruvzdorných materiálů je 70 % a podíl vměstků 

vznikajících sekundární oxidací zbývajících 30 %. Pátrání po původu exogenních vměstků je 
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velice složité, avšak bezpodmínečně nutné. Složitost problému je dána tím, že téže sloučeniny 

mohou být zplodinami dezoxidace, komponenty strusky i žáruvzdorných materiálů [5]. 

 

2.3.1 Hodnocení mikročistoty kordových ocelí dle metodiky Bekaert 

 

Vyhodnocení mikročistoty se provádí dle výše uvedené metodiky na 12 ks vzorků z jedné 

tavby. Dále pak probíhá metalografické hodnocení na podélném i příčném výbrusu. Na tomto 

výrubu je nalezen největší vměstek a definován dle poměru délky a tloušťky. Takový vměstek 

dle jeho velikosti je zařazen mezi vměstky tvárné, pokud poměr mezi délkou a jeho tloušťkou 

je větší než 3, nebo netvárné, pokud tento poměr je menší než 3. Z pohledu velikosti vměstku 

jsou vměstky ohodnocovány trestnými body. Čím větší velikost, tím více trestných bodů. 

Následně dle tabulky uvedené v metodice je stanovena četnost těchto vměstků a celkově 

spočtené trestné body. Takovým to způsobem jsou hodnoceny i Ti vměstky, kde lze 

konstatovat, že tyto vzhledem k technologiím používaným v TŽ se vyskytují pouze 

sporadicky. Vyhodnocení je současně doplňováno o hodnoty vycházející z testování vzorků 

i na příčném řezu. Výsledek stanovení mikročistoty dle této metodiky na provozní tavbě je 

uveden v tabulce 1. Průměrné výsledky za roky 2011 a 2012 jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3 

[6]. 

 

Tabulka 1 - Protokol o měření dle metodiky Bekeart [6] 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001466587/304 TW 5 A

D0001466586/304 TW 5 A

D0001466597/510 TW 5 UL B A

D0001466598/510 TW 5 UL B A

D0001466596/503 TW 5 A

D0001466595/503 TW 5 A

D0001466593/400 TW 5 A

D0001466594/400 TW 5 A

D0001466591/406 TW 5 A

D0001466592/406 TW 5 UL A A

D0001466588/305 TW 5 A

D0001466589/305 TW 5 A

PPS 60,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

15,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

45,00 0,60 25,00

0,30

90,00 23,00 35,00 130,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

15,00  
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Tabulka 2 - Hodnocení mikročistoty dle firmy Bekaert za rok 2011 [7] 

 

 

Tabulka 3 - Hodnocení mikročistoty dle firmy Bekaert za rok 2012 [7] 

 

 

 

2.3.2 Hodnocení mikročistoty kordových ocelí dle metodiky Michelin 

 

Vyhodnocení mikročistoty se provádí dle této metodiky na 5 ks vzorků z jedné tavby. Toto 

hodnocení se provádí podobným způsobem jako dle metodiky Bekaert, tedy na podélném řezu 

s vyhodnocením velikosti, četnosti vměstků a rozdělením typu vměstků na tvárné a netvárné. 

Výsledek stanovení mikročistoty dle této metodiky na provozní tavbě je uveden v tabulce 4 

[6]. 

 

 

 

 



Bc. Gajdacz P.: Zlepšení mikročistoty kordových ocelí 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra technických materiálů, 2013  18 

 

Tabulka 4 - Hodnocení mikročistoty dle metodiky Michelin [6] 

Segr. Shape Defects

n1 n2 n3 pl. Index I n1 n2 n3 n4 Index S max. mean most num.min/max Cement. Mart. Bainit Proeut.F. Bands Type Size

D0001303928/605 1 60 1,0 2 0 40 14 8 9/7 A 0 0 0 0

D0001303926/800 60 0,0 1 0 50 13 8 9/7 A 0 0 0 0

D0001303927/504 60 0,0 2 0 30 8 8 9/7 A 0 0 0 0

D0001303925/804 4 60 4,0 1 0 30 9 8 9/7 A 0 0 0 0

D0001303923/403 60 0,0 2 0 60 23 8 9/7 A 0 0 0 0

Max. 4,0 2 0 60 23

Limit Max. 10 3 8 200 70

Mean Value 1,0 1,6 0,0

Limit Mean 7 2 4

Non-deformable inclusion Surface Defects Structure
Sample Id.

Perlitic IslandDecarbur. Int. 

Defect

 
 

 

2.3.3 Hodnocení mikročistoty kordových ocelí dle metodiky Pirelli 

 

Vyhodnocení mikročistoty se provádí dle této metodiky na 5 ks vzorků z jedné tavby. Provádí 

se na řádkovacím elektronovém mikroskopu. Prozkoumává se 36 polí na příčném řezu, 

v případě nalezení vměstku hodnotí se i jeho chemické složení. Výsledky z provozní tavby 

jsou zaznamenávány do ternárního diagramu, viz obrázek 5. Ternární diagram je rozdělen do 

3 skupin - A, B, C. Do skupiny A patří vměstky s obsahem Al2O3 do 25 %, do skupiny B do 

50 % a do skupiny C do 100 %. Pro nejvyšší jakost kordových ocelí je množství výskytu 

vměstků ve skupině C max. 4 % všech nalezených, ve skupině B max. 20 % a ve skupině A 

zbytek [6]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> A B C

1437259  5/5 36 69 3067 N
o

41 26 2 69

1437264  3/5 36 73 3244 N
o

39 34 73

1437272  1/4 36 55 2444 N
o

33 21 1 55

1437269  4/0 36 68 3022 N
o

42 23 2 1 67 1

1437261  4/0 36 75 3333 N
o

39 30 3 2 1 74 1

TOT: 180 340 3022 Total 194 134 8 2 2 0 0 0 0 0 0 338 2 0

% 57% 39% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 1% 0%
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Obrázek 5 – Hodnocení mikročistoty dle metodiky Pirelli [6] 
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Výše uvedené metody hodnocení mikročistoty vycházejí z pravidel a vyvinutých metod 

vyhodnocování odběratelů - finálních zpracovatelů kordových polotovarů. Pro stanovení 

mikročistoty lze uplatnit i jiné metody (dle norem) jako např. stanovení dle DIN 50602, 

ASTM E45, ISO 4967, GOST 1778 apod. využívajíc především metod hodnocení s využitím 

mikroskopů, které však pro atestaci odběratelů nejsou akceptovány, a proto jsou výhradně 

využívány pouze výše uvedené. K výše uvedeným metodám je nutné podotknout, že jsou 

mírně subjektivní, což znamená, že velký vliv na celkové vyhodnocení mikročistoty má 

zkušenost metalografa a jeho pozorovací schopnosti. Pro nalezení objektivní metody se vyvíjí 

metodika, která by mohla být přijata i těmito odběrateli a které bude věnována pozornost 

v experimentální části této práce [6]. 
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3 VÝROBA KORDOVÝCH OCELÍ 

3.1 Popis kordů v pneumatice 

 

Na obrázku 6 je popis pneumatiky pro představu, kde v kole se kordy nacházejí, používají. 

 

 

 
 

Obrázek 6 - Popis pneumatiky s využitím kordových drátů [8] 

 

Hlavní části pláště pneumatiky [8] 

Kostra - základní nosná část pláště, vyrobená z kordových vložek.  

Běhoun - pryžová část z kaučukové směsi o požadované tloušťce, do níž je vlisován dezén. 

Zajišťuje přímý kontakt s vozovkou, chrání kostru před poškozením. Musí mít maximální 

přilnavost k vozovce za všech klimatických podmínek, co nejvyšší životnost a odolnost proti 

otěru.  

Bočnice - vyrobena z kaučukové směsi, chrání kostru v boční části, musí být odolná proti 

prolamování, bočnímu průrazu a povětrnostním vlivům. Nese popisy rozměru.  

Patka - zaručuje pevné usazení pláště na ráfku, hlavní částí je neprotažitelné ocelové patní 

lano, kolem něhož jsou přehnuty kraje kordových vložek kostry. Proti mechanickému 

poškození je chráněna textilním nebo pryžovým patním páskem.  

Nárazník - je uložen mezi kostrou a běhounem, zajišťuje obvodovou pevnost pláště a 

odolnost proti průrazu. Může být textilní, ocelový nebo v jejich kombinaci. 
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Vnitřní guma - fólie nebo profil ze speciální plynonepropustné kaučukové směsi (halobutyl). 

Zabraňuje prostupování síry při vulkanizaci, vyrovnává nerovnosti uvnitř pláště, zajišťuje 

plynonepropustnost (bezdušový plášť). Obvykle se používá zkratka VG.  

Další části - rameno pláště, meziguma, patní pásky, výplně.  

 

3.2 Technologie výroby ve světě 

 

Je nutno uvést, že vzhledem k rozdílným výchozím technologickým podmínkám každého 

provozu nelze provést zcela přesný transfer citovaných technologických postupů. Je však 

možné nalézt mnoho podnětných informací a použít je pro vlastní výzkum a následné 

technologické zásahy do stávající výroby kordových jakostí v podmínkách TŽ. 

Technologický postup výroby pár vybraných společností, které se zabývají výrobou 

kordových ocelí, je na obrázku 7 [7]. 
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Obrázek 7 - Příklady výrobních technologií kordových ocelí ve světě [7] 

 

3.3  Výrobní technologie v TŽ  

 

V Třineckých železárnách výrobní proces začíná na koksovně a aglomeraci. Koksovna 

produkuje vysokopecní koks jako vsázkový materiál do vysoké pece a fungující jako palivo, 

redukovadlo, nauhličovadlo a v konečné řadě vytváří nosnou kostru. Aglomerace připravuje 

kovonosnou vsázku formou spékání rudy s přídavkem vápence, koksu, a tím i zajišťuje 

dosažení vhodné kusovosti pro dávkování do vysoké pece. Následně se v redukčním prostředí 

vysoké pece vyrábí surové železo. Cílem je vyrábět toto surové železo nejen co nejlevněji, ale 

i s opakovatelným chemickým složením a eliminaci škodlivých prvků. Dále je expedováno 

v torpédomísičích na stanici mimopecního odsíření (MPO). Toto stanoviště slouží 

k odstranění síry z oceli s dmýcháním argonu a přidáváním reagentů, které jsou CaO a Mg. 

Z MPO putuje odsířené surové železo v nalévací pánvi do kyslíkového konvertoru (KK) jako 

vsázka. Zde se zkujňuje odsířené surové železo, ocelový šrot vhodného chemického složení 

zpravidla v poměru 3:1 s cílem odstranění fosforu, jehož obsah lze snížit při nižší teplotě 

v oxidační atmosféře. Důležitou přísadou při výrobě kordových ocelí do KK je tzv. DRI 

(Direkt reduction iron) pelety, které se vyznačují velmi nízkými obsahy doprovodných 

škodlivých prvků. V rámci odpichu z KK do licí pánve se ocel leguje feroslitinami např. 

FeMn, FeSi, uhlíkem apod. a dávkováním syntetické strusky, v našem případě wollastonitu. 

Licí pánev pro kordovou ocel musí absolvovat proplach tavbou, jedná se o uhlíkovou ocel bez 

přídavků Al, z důvodu snížení rizika penetrace Al do následně vyráběné kordové oceli. Další 

zpracování probíhá v tzv. sekundární metalurgii, jejímž úkolem je příprava oceli na cílové 

chemické složení a teplotu přehřátí, přičemž se prakticky jedná o stanoviště ARS -
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homogenizace, kde pomocí dmýchání inertního plynu (argonu) dochází k vyrovnání teplot po 

celém průřezu licí pánve a k homogenizaci chemického složení oceli a k vyplouvání vměstků 

do strusky. Dmýchání se provádí přes porézní tvárnice ve dně pánve a shora ponořenou 

tryskou do dvou třetin pánve. Dále probíhá zpracování na LF, kde se ocel doleguje pomocí 

plněných profilů a kusových legur na požadované složení a dohřívá na licí teplotu, která je 

obvykle 20 až 30 °C nad teplotou likvidu. Pak licí pánev putuje do licího stojanu na ZPO2 - 

zařízení  plynulého odlévání sochorů. Odlévání probíhá z licí pánve přes stínicí trubici do 

mezipánve a z mezipánve do krystalizátoru přes výlevky. Při odlévání jsou důležitými 

faktory: 

- Mazání - využití licích prášků mající za úkol snížení tření kontislitku v krystalizátoru. 

- Licí rychlost – tato je nastavena dle parametrů licího stroje a možností chlazení 

v jednotlivých zónách. 

- Chlazení – probíhá ve třech zónách, kde při výrobě kordových ocelí je využito chlazení 

ze 100 %, jelikož chlazení vysoceuhlíkových materiálů vyžaduje vysokou intenzitu. 

- Elektromagnetické míchání – v podmínkách TŽ je aplikováno míchání v krystalizátoru 

a pod krystalizátorem, tedy kombinace MEMS a EMS. FEMS neprokázal svou účinnost, 

tudíž není využíván. 

Posledním krokem je převoz na  KDT, kde je kontislitek válcován na průměr 5,5 mm. Výše 

uvedený technologický cyklus výroby je graficky znázorněn na obrázku 8 [5]. 

 

 

 
 

Obrázek 8 - Schéma procesu výroby a zpracování v podniku TŽ [9] 
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4 OMEZENÍ VÝSKYTU INKLUZÍ 

4.1 Výskyt vměstků a jejich modifikace 

 

Vměstky se nejčastěji do oceli dostávají z keramických materiálů, a to ať už ze stínicích 

trubic, výlevek, vyzdívek, tak z méně jakostních feroslitin použitých při výrobě, nebo 

stažením konvertorové strusky do licí pánve. Můžou se dostat do oceli také z pánve, která 

byla před tímto druhem taveb používána při tavbě s obsahem Al, a bylo provedeno málo 

proplachovacích taveb. 

Modifikací vměstků rozumíme přeměnu vměstku z netvařitelného a vysokotavitelného na 

lépe tvařitelný vměstek. Bohužel nelze všechny vměstky takto modifikovat. Příkladem 

tvařitelného – plastického vměstku je MnS. Tento proces lze ovlivnit vhodným řízením 

chemického složení strusek a kovu v souvislosti s obsahem prvků jako např. Al, O, N [10]. 

 

4.2  Využití rafinačních strusek 

 

Důležitou komponentou, kterou je nutné využít při výrobě kordových ocelí je rafinační 

struska, kterou definujeme především na základě jejího chemického složení. Každý typ oceli 

může vyžadovat využití rafinační strusky specifického chemického složení. Povětšinou však 

výrobní podniky vytvářejí skupiny dle oceli podobných finálních chemických složení a pro 

tyto skupiny následně aplikují daný typ této strusky. Na základě dlouhodobého vývoje 

kordových ocelí se používají syntetické strusky s nízkou bazicitou bez obsahu Al, který může 

tvořit vměstky Al2O3, a proto je nežádoucí [11]. 

 

Nízkobazické strusky, které lze definovat hodnotou bazicity na úrovni B = 0,8-1,2 vytvářejí 

příznivé podmínky pro tvorbu tvařitelných vměstků, které jsou málo škodlivé v kordových 

ocelích. Typickým představitelem rafinační strusky využívané při výrobě kordových ocelí 

především v TŽ je wollastonit o chemickém složení CaSiO3 resp. Ca3Si3O9 [12]. 

 

Rafinace syntetickou struskou v průběhu zpracování oceli na zařízení pánvové pece (LF) a 

použití vhodné žáruvzdorné vyzdívky v pánvi a mezipánvi jsou nejúčelnější cestou k řízení 

vměstků v kordové oceli. Rafinací se jednak řídí úprava vměstků, jednak i snížení síry 

a kyslíku v mezipánvi. Typické složení rafinačních strusek při výrobě kordových ocelí 

v jiných závodech lze vidět v tabulce 5 [13]. 
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Tabulka 5 - Složení rafinační strusky (hm. %) při výrobě kordových ocelí ve světě [7] 

Hutě CaO SiO2 Al2O3 MgO CaF2 R [O] 

Al 

powder 

Sanyo, Japan 57,8 13,8 15,8 4,3 7,8 4,5 5,8 

5 

SKF, Sweden 50-55 10 30 5 0 5 8,1 

A plant in China 45 23 12 20 0 2 10 

Jiugang, China 50-55 25-30 15-20 - - - - 

Kawasaki 45 45 10 - - - - 

Sumitomo 46 47 2 - - - - 

NYCO 47,5 51 - - - - - 

 

 

4.3 Optimalizace chemického složení 

 

Jeden z nejdůležitějších parametrů pro dosažení dostatečné kvality kordových drátů je způsob 

řízení chemického složení oceli a strusky při výrobě. Tento ovlivňuje konečnou pevnost, 

pružnost drátu, kvalitu z pohledu obsahu škodlivých prvků Al, Ca, Mg, Sn, As, Cr, Cu, Mo, 

Ni, obsahů S a P, konečných obsahů Al, O, N2, v samotné podstatě i mikročistotu.  

Řízení tohoto chemického složení oceli a strusky začíná již při výrobě surového železa, jeho 

následného odsíření, výrobě oceli, výběrem specifického šrotu a aplikací dávkování DRI, 

legováním, zpracováním na sekundární metalurgii včetně využití žádaných keramických 

materiálů. Pro demonstraci průměrného chemického složení vyráběných kordových ocelí 

v TŽ lze využít níže uvedenou tabulku 6.  
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Tabulka 6 – Průměrné chemické složení v % všech taveb kordových ocelí za rok 2012 v TŽ [6] 

 
Extrémy C Mn Si P S Cu Cr Ni Alc Mo V Ti Sn B Cac N Pb 

Kord 1  

max. C 0,850 0,52 0,219 0,010 0,013 0,01 0,04 0,01 0,002 0,003 0,003 0,0008 0,003 0,0003 0,0004 0,0034 0,0006 

min. C 0,818 0,52 0,227 0,008 0,012 0,01 0,03 0,01 0,002 0,003 0,003 0,0008 0,003 0,0002 0,0004 0,0022 0,0009 

průměr 0,83768 0,52424 0,21603 0,00913 0,01297 0,01185 0,03440 0,01103 0,00216 0,00374 0,00289 0,00082 0,00232 0,00022 0,00039 0,00262 0,00061 

Kord 2  

max. C 0,744 0,52 0,217 0,007 0,014 0,01 0,04 0,01 0,003 0,002 0,003 0,0005 0,003 0,0002 0,0002 0,0016 0,0006 

min. C 0,717 0,51 0,223 0,008 0,015 0,01 0,02 0,01 0,002 0,005 0,003 0,0009 0,003 0,0002 0,0004 0,0020 0,0006 

průměr 0,73349 0,52173 0,21833 0,00896 0,01293 0,01242 0,03527 0,01173 0,00214 0,00434 0,00293 0,00080 0,00235 0,00020 0,00038 0,00242 0,00064 

Kord 3 

max. C 0,840 0,52 0,209 0,011 0,013 0,01 0,03 0,01 0,002 0,003 0,003 0,0008 0,002 0,0002 0,0004 0,0023 0,0007 

min. C 0,822 0,52 0,207 0,008 0,012 0,01 0,03 0,01 0,002 0,004 0,003 0,0009 0,002 0,0002 0,0004 0,0041 0,0005 

průměr 0,83288 0,52063 0,21356 0,00950 0,01294 0,01188 0,03500 0,01063 0,00213 0,00381 0,00288 0,00084 0,00219 0,00020 0,00039 0,00279 0,00063 

Kord 4   

max. C 0,740 0,51 0,223 0,007 0,014 0,01 0,03 0,01 0,002 0,004 0,003 0,0008 0,002 0,0002 0,0004 0,0019 0,0005 

min. C 0,707 0,52 0,191 0,011 0,012 0,02 0,04 0,01 0,002 0,003 0,003 0,0006 0,003 0,0002 0,0003 0,0034 0,0006 

průměr 0,71244 0,51200 0,20952 0,00904 0,01216 0,01080 0,03320 0,00920 0,00216 0,00308 0,00284 0,00075 0,00208 0,00020 0,00036 0,00245 0,00073 
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4.3.1 Obsah fosforu a síry v oceli 

 

Pro dosažení vysokého stupně odsíření na úrovni 0,002 až 0,005 % lze uplatnit technologii 

mimopecního odsiřování surového železa. Tato technologie byla zavedena v roce 2009, 

přičemž se jedná o dvě stanice fungující na principu co-injektáže, tzn., současně lze využít 

dva druhy reagentů (odsiřovadel). Dávkování reagentů je prováděno přes odsiřovací trysku, 

kde v TŽ je využita kombinace CaO + Mg v poměru 5:1.  

Chemickou reakci lze popsat:  

[FeS] = (FeS) 

[FeS] + (CaO) = (CaS) + (FeO) 

[FeS] + Mg = (MgS) + (Fe) 

[FeS] + (CaO) = (CaS) + (FeO) resp. [S] + (CaO) = (CaS) + [O] 

 

Touto technologií lze bezpečně dosáhnou požadované úrovně obsahu S v surovém železe jako 

vsázky do kyslíkového konvertoru s efektem úspory nákladů (snížená spotřeba koksu) na tuto 

činnost vykonávanou pouze ve vysoké peci. Pokles teploty surového železa na tomto 

stanovišti se pohybuje na úrovni 7-12 °C, což nepředstavuje velkou tepelnou ztrátu pro 

následné zpracování. Popis technologie je uveden na obrázku 9 [7]. 

 

 

Obrázek 9 - Technologie MPO 
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Dosažení nízkého obsahu fosforu je možno docílit pouze uplatněním technologie kyslíkového 

konvertoru se zajištěním oxidační atmosféry a současně využitím feroslitin s velmi nízkým 

obsahem tohoto prvku. 

Chemická reakce odfosfoření: 2[P] + (FeO) = (P2O5) + 5[Fe] 

 (P2O5) + 3(CaO) = 3 CaO.P2O5 

 2[P] + 5(FeO) + 3(CaO) = (3 CaO.P2O5) + 5[Fe] 

Z provedených rozborů vyrobených taveb této jakosti za poslední tři roky je možno 

konstatovat, že nejnižší úroveň obsahu fosforu v podmínkách TŽ je v rozmezí 0,006 až 0,012. 

 

Striktní požadavky na chemickou čistotu výše uvedených prvků, vycházející také z literárních 

údajů, jsou definovány maximální hodnotou S + P < 200 ppm, což je možno běžně dosahovat 

i v podmínkách TŽ, avšak vyžaduje to dostatečnou technologickou kázeň. V případě 

požadavků na vyšší stupeň odfosfoření by bylo nutné využít např. EOP, mezioperační 

stahování strusky, využití čistých legujících přísad bez obsahu P [1]. 

 

4.3.2 Nízké obsahy doprovodných – škodlivých prvků 

 

Dosažení vysoké čistoty kordových ocelí je podmíněno eliminací výskytu prvků, jako jsou: 

Al, Ca, Mg, Cr, Ni, Cu, Mo, Sn, As. 

Nelze konstatovat, že výše uvedené prvky především pak Al, Cr, Ni, Mo jsou u jiných typů 

oceli škodlivé. Existují typy oceli jako 100Cr6 (ložisková), 34CrNiMo6, 42CrMo4 (oceli 

určené k výrobě strojních součástí), jejichž charakter požaduje obsahy těchto prvků 

napomáhajících zlepšení především mechanických vlastností finálních výrobků. Kordové 

oceli však jejich výskyt nevyžadují, a to především z důvodu tvorby netvárných vměstků 

a segregace probíhající vylučováním prvků na hranicích zrn, které při následném zpracování 

formou tažení do nízkých průměrů až 0,14 mm způsobují přetrhy na tažících linkách, a tím 

i snížení výrobnosti těchto zařízení. 

 

Snížení výskytu těchto prvků lze provést formou využití speciálních feroslitin - legur s jejich 

nízkými obsahy, vhodným výběrem šrotové vsázky povětšinou doplňované o přídavek DRI 

do KK, případně využitím vhodných keramických materiálů nejlépe s nízkými obsahy Al2O3, 

SiO2, MgO a CaO. Keramické materiály obsahující uvedené oxidy nelze v provozních 
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podmínkách eliminovat, proto je důležité, aby jejich životnost (otěruvzdornost) byla v tomto 

případě co nejdelší [14]. 

 

Dalším technologicky optimálním krokem je použití vhodné syntetické strusky jako např. 

wollastonitu Ca3Si3O9, který neobsahuje Al2O3 a je nízkobazický. Současně při dezoxidaci 

a legování je vhodné držet bazicitu strusky na úrovni 0,8-1,5 s obsahem Al2O3 ve strusce do 

8 % hm., ve snaze získat nekovové vměstky s dobrou tvařitelností a s obsahem do 20 % hm. 

Al2O3 v těchto vměstcích. Dále pak se nabízí použití mezipánvových strusek s nízkým 

obsahem tohoto oxidu a chemickým složením na úrovni cca SiO2 55 %, CaO 43 %, MgO 

0,25 %; Al2O3 0,27 %.  

 

Přechod KK strusky do LP 

Složení syntetické strusky případně mezipánvové strusky lze výrazným způsobem ovlivnit 

nedostatečnou ochranou přechodu konvertorové strusky do licí pánve a strusky z licí pánve do 

mezipánve.  

Pro snížení výskytu konvertorové strusky do pánve je nutné využít:  

 kameru pro detekci výtoku strusky při odpichu z KK, 

 keramickou zátku plovoucí na strusce - SHIP, která při snížení hladiny oceli v KK ucpe 

odpichový otvor. 

 

Celá řada hutních podniků vyrábějících materiály se striktními požadavky na čistotu musí 

uplatňovat tyto nástroje. V dřívějších dobách nebyly takové to přísné požadavky na řízení 

bezstruskového odpichu, což bylo koordinováno pouze na základě zkušeností taviče 

(okometricky). V dnešní době je zapotřebí řídit bezstruskový odpich, který nemůže být 

prováděn řádovým tavičem, a to z důvodu velkého vývinu kouře způsobující nedostatečné 

podmínky pro rozpoznání počátku výtoku strusky z KK. Proto byla přijata výše uvedená 

opatření, která však jsou opět závislá na důsledném dodržování technologické kázně [6]. 

 

Přechod konvertorové strusky, kterou lze chemicky definovat: MnO cca 4 %, SiO2 cca 12 %, 

Al2O3 cca 1,5 %; CaO cca 46 %, MgO cca 5 %, S cca 0,07 %; P2O5 cca 1,5 %; tzn. bazicita 

cca 4 do licí pánve, u níž je následně využita syntetická struska o bazicitě 0,8-1,5; způsobuje 

zhoršené podmínky pro tvorbu a přechod vměstků do strusky. Stejně tak pánvová struska 

a její případný přechod do mezipánve může způsobovat stejný negativní efekt.  
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Přechod LP strusky a zásypů do mezipánve 

Pro minimalizaci přechodu pánvové strusky a zásypu šoupátkového uzávěru licí pánve do 

mezipánve lze využít:  

 zkušeností odlévačů 

 speciální vibroakustické zařízení 

 speciální elektromagnetické zařízení. 

 

Ne všechny podniky včetně TŽ aplikují elektronická zařízení, která jsou do značné míry 

schopna snižovat přechod těchto nežádoucích frakcí. V tomto případě na základě zkušeností 

odlévačů, vycházejících z dlouholeté praxe a ověření na mnoha tavbách, je definován 

a využíván minimální přípustný zůstatek taveniny v licí pánvi. Nelze tímto způsobem však 

zaručit přechod do mezipánve, jelikož při výtoku oceli z licí pánve je často pozorován vířivý 

jev, u něhož může dojít ke strhávání strusky případně zásypu do toku oceli. 

 

Společnosti typu AMEPA, VESUVIUS, KTS apod., viz obrázky 10-12, jsou výrobci 

speciálních zařízení umožňujících jejich využití v podmínkách provozu plynulého odlévání 

právě za účelem přesnější detekce a eliminace přechodu struskových podílů, v omezených 

případech predikce tvorby vírových výtoků, které strhávají tyto podíly do oceli. 

   

a) Systém AMEPA  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Zobrazení umístění elektromagnetických cívek 

 

Principem tohoto systému je využití elektromagnetických cívek pro detekci tvorby vírových 

proudů oceli, a tím i také detekci výtoku strusky, zásypu do mezipánve. Tyto cívky jsou 

umístěny na šoupátkovém uzávěru LP, není podmíněno využití zvláštních manipulátorů. Při 
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vyhodnocování automaticky uzavírá šoupátkový uzávěr – otvor pro výtok oceli do 

mezipánve.  

 

b) Systém Vesuvius 

 

Obrázek 11 - Umístění senzoru na manipulátoru 

 

Tento systém je založen na principu měření vibroakustických jevů, kde samotný senzor je 

uchycen na manipulátoru stínicí trubice. Je náchylný okolním vlivům a vyžaduje pevné 

uchycení, které je nedostatečné v případě využití jednoduchého ručního manipulátoru. 

 

c) Systém KTi  

 

  

Obrázek 12 - Sonda pro měření akustických jevů včetně zobrazeného záznamu 

 

Systém funguje na principu vyhodnocování akustických změn. Na manipulátoru je umístěna 

sonda (mikrofon), viz obrázek 12, která vyhodnocuje změnu frekvence při výtoku strusky 

z LP a upozorňuje tímto operátora na riziko penetrace kovu v mezipánvi struskou.  

 

 

 

Umístění 

vibroakustického 

senzoru 
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4.3.3 Použití bóru při výrobě kordových ocelí 

 

Praktickou modifikaci vměstků z netvárných na tvárné lze demonstrovat na pokusech 

provedených institucemi: State Key Laboratory of Advenced Metallurgy, School of 

Metallurgical and Ecological Engineering, University of Science and Technology Peking, 

Metallurgical Process Research Institute, Central Iron and Steel Research Institute.   

Pokus provedený na 5 tavbách s různým chemickým složením, které je uvedeno v tabulce 7, 

kdy došlo díky dávkovanému B k modifikaci vměstků, a tím výraznému zlepšení jejich 

deformačních vlastností, jak je zobrazeno na obrázcích 13 a 14 [15]. 

 

Tabulka 7 - Chemické složení testovaných ocelí s přídavkem B [15] 

 

Chemical composition of tested steel and B recoverz ratios 
Mass percent, 

% 

No. C Si Mn P S Al B 
B recovery 

ratio 

1 0,69 0,17 0,47 0,007 0,007 <0,002 - - 

2 0,67 0,18 0,44 0,008 0,005 <0,002 0,0046 8,3 

3 0,66 0,18 0,51 0,006 0,01 <0,002 0,0076 11,7 

4 0,76 0,2 0,45 0,01 0,009 <0,002 0,018 21,4 

5 0,77 0,12 0,41 0,009 0,006 <0,002 0,039 37,9 

 

 

 
 

Obrázek 13 - Morfologie vměstku v oceli bez bóru [15] 
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Obrázek 14 - Morfologie oceli s obsahem bóru [15] 

 

Přídavek B způsobil celkovou modifikaci vměstků z CaO-SiO2-Al2O3, případně MnO-SiO2-

Al2O3 na B2O3-CaO-SiO2-Al2O3, případně B2O3-MnO-SiO2-Al2O3. Při porovnání obrázků 13 

a 14 je možno vidět, že došlo ke změně morfologie a tvaru vměstků z globulitického na 

jehlicovitý, který dle poměru velikosti (šířka/délka) již lze hodnotit jako tvárný [15]. 

 

4.3.4 Pevnost kordových ocelí 

 

Z hlediska chemického složení je možno kordové oceli běžně zařadit do tří skupin, a to podle 

obsahu C, přičemž první skupina s C do 0,7 %; druhá skupina s C do 0,8 % a třetí s C do 

0,9 %. Z literárních údajů a také úvah finálních zpracovatelů tohoto sortimentu vyplývá, že 

v brzké době budou aktuální požadavky na obsah C nad 0,9 % z důvodu dosahování vyšších 

pevností při finálním procesu tažení na daný průměr, a tím také zvyšování účinnosti tohoto 

materiálu v samotných pneumatikách. Příkladem může být pokus provedený ve společnosti 

Nippon Steel s výrobou kordové oceli dle chemického složení uvedeného v tabulce 8 [16]. 

 

Tabulka 8 - Chemické složení kordové oceli pro dosahování meze pevnosti až 4,5 GPa 

Prvek C Si Mn Cr Ingot 

Obsah (%) 1,03 0,5 0,4 0,5 150 kg 

 

Dosažené výsledky tohoto specifického složení lze demonstrovat na obrázku 15. Z tohoto 

vyplývá, že vstupním materiálem byl kordový drát o průměru 5,5 mm; který byl následně 

tažen za mokra na průměr 3,3 a poté přetažen do průměrů 2,1; 1,5; 1,05 mm. Finální dosažené 

pevnosti se pohybovaly dle stupně přetváření od 4000 až 4500 MPa. V případě tažení až do 

průměru 0,14 mm je možno očekávat další nárůst této pevnosti [16]. 
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Obrázek 15 - Závislost stupně deformace na dosahovaných pevnostech drátů 

o průměrech 2,1 až 1,05 mm 

 

 

4.4  Žáruvzdorné materiály 

 

Vliv na konečnou mikročistotu mohou mít i typy využívaných keramických materiálů 

o chemickém složení, které v jistých případech může ovlivnit tento parametr. Negativním 

jevem je možná penetrace prvků, oxidů do ocelové lázně způsobující výskyt velkých vměstků 

typu Al2O3, SiO2, CaO a MgO.  

 

Licí pánev 

K manipulaci s tekutou ocelí od KK až po ZPO je využívána licí pánev, viz obrázek 16. Tato 

je běžně v podmínkách TŽ vyzdívána:  

- dno a stěny materiálem na bázi dolomitu CaMg(CO3)2 

- strusková čára na bázi MgO-C. 

Na základě charakteru keramických materiálů využívaných v LP je pravděpodobné, že do 

oceli může proniknout a následně vzniknout vměstek typu CaO a MgO. Největším rizikem 

tohoto přechodu je oblast struskové čáry, ve které dochází k velkému opotřebení a to z titulu 

použití syntetické strusky o nízké bazicitě. 

Světovým trendem je využívání monolitických den, které jsou výrobci dodávány z vysoce 

hlinitanových materiálů. Důvodem je jejich zvýšená životnost a díky dobré geometrii také 
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tyto dna snižují tvorbu vírových proudů strhávajících strusku nebo zásyp. Rizikem je možná 

penetrace hlinitanů do oceli a tvorby vměstků na bázi Al.   

 

Obrázek 16 - Licí pánev 

 

Homogenizační tryska 

Tato je využívána při procesu homegenizace oceli shora LP, znázorněna na obrázku 17, přes 

kterou je dmýchán Ar. Homogenizaci lze provádět i dmýcháním ze spoda. Velkým rizikem 

vzniku vměstků typu Al v oceli je využití těchto trysek, jelikož ochranný žárobeton je vyráběn 

na bázi Al2O3. Proto je vhodné zvážit využití této trysky.  

 

 

 

Obrázek 17 - Tryska na ARS 
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Keramika na ZPO 

Při procesu odlévání dochází k výtoku oceli z LP do mezipánve přes stínicí trubici, viz 

obrázek 18. Tato trubice je povětšinou vyráběna z materiálu typu Al2O3 a MgO. Pro snížení 

penetrace těchto oxidů je v moderních společnostech využíván tzv. zirkonový liner, tedy 

materiál na bázi ZrO2, který tvoří ochrannou vnitřní vrstvu, u níž dochází díky vícetavbovým 

sekvencím k opotřebení.  

 

Obrázek 18 - Stínicí trubice 

 

Keramické materiály využívané při vyzdění mezipánve jsou na bázi Al2O3 s torkrétovací 

vrstvou na bázi MgO, viz obrázek 19. Jelikož zde nedochází k abrazivním jevům, je nízká 

pravděpodobnost znečištění oceli těmito prvky.  Mezipánvová struska svým chemickým 

složením a bazicitou je velmi blízká pánvové strusce v LP, tzn., že v případě výskytu pánvové 

strusky v mezipánvi by nemělo dojít k výrazným negativním jevům směřujícím ke zhoršené 

mikročistotě. Velkou nevýhodou je malý objem této mezipánve v podmínkách TŽ, do které je 

přelévána ocel v maximálním množství 15 t, což způsobuje zkrácení retenčních časů výtoků 

oceli z LP přes mezipánev do krystalizátorů jednotlivých licích proudů, a tím také ke snížení 

efektu přechodu především velkých vměstků do mezipánvové strusky.  
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Obrázek 19 - Mezipánev 

 

Zátková tyč a výlevka slouží k řízenému odlévání oceli z mezipánve do krystalizátoru. Tyto 

dva keramické celky se používají současně, přičemž úkolem zátkové tyče je usměrnění toku 

oceli na požadovanou licí rychlost, výlevky k řízení toku oceli do požadovaného místa 

v krystalizátoru. Obě pak mají za úkol odlévání oceli bez přístupu okolní atmosféry, a tím 

pádem snížit riziko naplynění. Tyto díly jsou vyrobeny z materiálu na bázi Al2O3, CaO, MgO 

apod. Pro snížení rizika zanesení oceli těmito oxidy, které nemusí být v provozních 

podmínkách vyplaveny do strusky, se u výrobců kordových ocelí používají s ochrannou ZrO2 

vrstvou, viz obrázky 20 a 21. 

                     
  Obrázek 20 - Výlevka Obrázek 21 - Zátková tyč 

 

4.5 Plynulé odlévání 

 

Tento proces nemá velký vliv na konečnou mikročistotu oceli. V případě využití dostatečně 

výkonného elektromagnetického míchání v krystalizátoru MEMS může dojít k možnému 
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rozbití makrovměstků a jejich rozptýlení po celém průřezu odlévaného formátu. 

Elektromagnetické míchání prováděné pod krystalizátorem za pomocí zařízení SEMS podle 

experimentálních výsledků získaných nejen v TŽ lze ovlivnit pouze segregace v kontislitku 

vyjma utuhlé licí kůrky, přičemž sekundárním jevem je možné rozbití zárodků krystalů 

vznikajících v průběhu tuhnutí v krystalizátoru. Pro dosažení kvality jak povrchové, tak 

i středové se při odlévání kordových ocelí používá, tzn. tvrdé chlazení, prakticky realizované 

maximálním průtokem trysek chlazení v zónách 1 až 3, na úrovni 1,1 l/kg oceli. Proces 

plynulého odlévání je schematicky znázorněn na obrázku 22.  

 

 

 
Obrázek 22 - Schéma plynulého odlévání [17] 

 

Cílem předních výrobců kordových ocelí je komplexní přístup ve všech metalurgických 

etapách, úzká spolupráce mezi výrobcem oceli a výrobcem kordového drátu s dosažením 

dostatečných mechanických hodnot a s nízkým obsahem netvárných vměstků.  

Nutno také poznamenat, že výraznou roli zde zastává i technologická kázeň zaměstnanců při 

výrobě a maximální dodržování všech nastavených, aplikovaných principů, zásad výroby.  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Tento praktický pokus byl realizován na 10 pokusných tavbách vyráběných v únoru r. 2013. 

Tyto byly vyráběny a následně hodnoceny dle doporučení plynoucích z literárních odkazů, 

které jsem se snažil uplatnit v podmínkách TŽ. Současně vycházely z mých doporučení, které 

jsem navrhl po diskuzi s provozními technology a porovnal s technologickými možnostmi 

výrobních zařízení v TŽ. Pokus je níže popsán podle posloupnosti jednotlivých technologií, 

tzn.:  

MPO – KK – LP – ARS  – LF – ZPO – stanovení mikročistoty. 

 

MPO 

Surové železo jako vsázka pro pokusné tavby bylo řízeně odsiřováno na cílenou hodnotu 

0,005 % s využitím paternu 318 s vysokou intenzitou injektování reagentů CaO + Mg. 

Průměrná dosahovaná hodnota obsahu S byla na úrovni 0,0052 %, viz tabulka 9, vstupní 

obsah S v surovém železe na úrovni 0,06 %. 

 

Tabulka 9 - Obsahy S po MPO 

poř. číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

obsah S v % 0,004 0,006 0,006 0,005 0,007 0,004 0,005 0,006 0,004 0,005

průměr 0,0052  
 

Výše uvedené výsledky potvrzují možnost hlubokého odsíření na stanici MPO, nicméně je 

nutno konstatovat, že tento obsah byl následně navýšen o vznos S prostřednictvím šrotové 

vsázky i na úkor prosazených 20 t DRI, kdy konečný obsah tohoto prvku byl 0,012 % a obsah 

P 0,010 %. Celkové hodnoty S + P činily 0,022 %; což při porovnání s doporučenou hodnotou 

na úrovni 0,020 % úzce koliduje s dosaženými výsledky. Měření obsahu P a S bylo 

prováděno v průběhu výroby (KK, ARS, LF) na tavbových vzorcích, jejichž obsah byl 

analyzován na přístroji ARL4460. 

 

KK 

Následným velmi důležitým krokem byla eliminace přechodu KK strusky do LP, která byla 

realizována formou využití kamery pro bezstruskový odpich a keramické plovoucí zátky. 

U všech experimentálních taveb byly bezezbytku využity tyto nástroje, kdy průměrný obsah 

strusky dle rozdílných hodnot tenzometrů byl na úrovni 480 kg/tavba. Prakticky u všech 
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vyráběných taveb je dosahováno průměrné hodnoty 500 kg/tavba. Kontrolovaným řízením 

obsahu strusky u experimentálních taveb došlo k podkročení tohoto množství, a tím také 

ke zlepšení účinnosti pánvové strusky – přechodu vměstků.  

 

LP 

U všech experimentálních taveb byl podmínkou proplach použité LP bezhliníkovou tavbou. 

Na základě kontroly na místě byla tato podmínka splněna u jedné tavby a u dalších 9 taveb 

byly LP propláchnuty v průměru více než dvakrát. Jelikož nízký počet používaných LP 

způsobuje jejich použití více než u jedné tavby v sekvenci, nelze zde počítat s průměrnými 

proplachy a toto vztahovat na konečnou mikročistotu u jednotlivých taveb. Předpoklad 

v rámci experimentu byl však provozně splněn. Z pohledu vyzdívky LP jsem sledoval 

opotřebení na struskové čáře, jelikož tato oblast je vyzděna materiálem na bázi MgO-C a 

hrozí zde přechod tohoto materiálu do oceli a tvorba MgO vměstků. U dvou posledních taveb 

byly tyto zóny značně opotřebeny, kde u prvních osmi taveb toto opotřebení LP 

neprokazovaly.  

 

ARS   

Jak je známo a uvedeno v teoretické části této práce, součástí homogenizační trysky je 

ochranný žáromateriál složený z Al2O3. Také běžně dochází k ulpívání strusky na tomto 

materiálu z předchozích taveb, což může mít za následek znečištění oceli Al2O3 vměstky, 

případně vměstky SiO2, MgO, CaO. Z tohoto důvodu byl v rámci experimentu eliminován 

tento způsob homogenizace s využitím pouze spodního dmýchání u všech taveb.  

 

LF 

Po dohodě s provozními technology bylo u všech experimentálních taveb použito vysoce 

čistých feroslitin pro dolegování. Mým úkolem byla kontrola čistoty zásobníků pro kusové 

materiály zajišťující, aby v rámci legování v LP nedošlo k průsadě zbytkového materiálu na 

bázi Al2O3 nebo SiO2. Také byla hlídána teplota přehřátí experimentálních taveb s průměrnou 

hodnotou na úrovni 27 °C. 

 

ZPO 

V rámci ZPO, pro zamezení výtoku strusky do mezipánve z LP nebylo možné využití 

nejmodernějších technologií (AMEPA), jaké jsou uvedeny v teoretické části. Proto po dohodě 
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s technology, na základě mého doporučení, bylo zaujmuto stanovisko ponechat větší množství 

zbytkové taveniny a strusky v LP na úrovni 3 t z běžných 2 t. Takto bylo provedeno u všech 

zkušebních taveb. Pro odlévání se používaly stínicí trubice, zátkové tyče a výlevky s vnitřní 

vrstvou ZrO2, které jsou v TŽ již standardem. Ve všech krystalizátorech byly použity míchače 

MEMS o intenzitě míchání 270 A/4 Hz a následně míchače SEMS o intenzitě míchání 70 

A/50 Hz. Při odlévání všech experimentálních taveb bylo použito chlazení s průtokem vody 

na úrovni 2 l/kg. 

 

Stanovování mikročistoty 

Vyhodnocení mikročistoty experimentálních taveb jsem provedl na každé tavbě z drátů 

o průměru 5,5 mm. Odběr vzorků jsem prakticky realizoval na provoze KDT, kdy ze svitků 

drátu dané tavby jsem odstřihl 12 závitů. Poté z těchto odstřihů byly připraveny vzorky 

o délce 5,5 mm; které byly následně zality do bakelitu a dentakrylu s následným broušením 

této zakulacené plochy do roviny a do středu vzorku. Poslední operací přípravy bylo leštění 

povrchu zalitých vzorků a jejich čištění technickým lihem. Pro stanovení chemického složení 

vybraného vměstku za pomocí SEM byl povrch naleptán v roztoku 2% nitalu. Pro hodnocení 

jsem využil metodiky Bekaert včetně etalonu pro definici typu vměstků s použitím světelného 

mikroskopu typu Olympus BX51M. Následně jsem pořídil fotografie nalezených vměstků 

z jednotlivých taveb při zvětšení 500x. Pro definici chemického složení a určení přesné 

velikosti vybraného vměstku jsem použil zařízení SEM typu HITACHI 3500.  
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6 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

 

Na základě provedeného experimentu byly získány níže uvedené výsledky: 

a) Průměrné chemické složení všech taveb je uvedeno v tabulce 10. 

Tabulka 10 - Průměrné chemické složení v % u 10 experimentálních taveb 

 C Mn Si P S Cu Cr Ni Alc Mo V Ti Sn B Cac N Pb 

Max. C 0,839 0,53 0,2 0,009 0,011 0,01 0,04 0,01 0,002 0,004 0,003 0,0008 0,003 0,0002 0,0004 0,0017 0,0005 

Min. C 0,834 0,58 0,186 0,012 0,012 0,01 0,03 0,01 0,002 0,005 0,003 0,0008 0,002 0,0003 0,0004 0,0015 0,0005 

Průměr 0,837 0,53 0,202 0,01 0,012 0,01 0,03 0,01 0,002 0,005 0,003 0,0008 0,003 0,0002 0,0004 0,0021 0,0005 

 

b) Tabulkové vyhodnocení konečné mikročistoty jednotlivých taveb stanoveno na zařízení 

Olympus BX51M je uvedeno v tabulkách 11-20. Snímky nalezených (vybraných) 

vměstků jsou zobrazeny na obrázcích 23-32. 

 

Tabulka 11 - Analýza mikročistoty první tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453746/710 TW 5 A

D0001453747/710 TW 5 UL B A

D0001453742/702 TW 5 UL B LP 60 A

D0001453741/702 TW 5 UL B LP 60 A

D0001453751/810 TW 5 UL B LP 80 A

D0001453752/810 TW 5 UL B LP 70 A

D0001453766/410 TW 5 UL B A

D0001453767/410 TW 5 A

D0001453756/109 TW 5 UL B LP 60 A

D0001453757/109 TW 5 LP 80 A

D0001453761/310 TW 5 A

D0001453762/310 TW 5 UL B A

PPS 60,00 0,00 13,33 34,17 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  

 

Tabulka 12 - Analýza mikročistoty druhé tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453794/300 TW 5 UL B A

D0001453793/300 TW 5 A

D0001453798/504 TW 5 UL B A

D0001453799/504 TW 5 LP 50 A

D0001453804/603 TW 5 A

D0001453803/603 TW 5 A

D0001453815/800 TW 5 UL B LP 50 A

D0001453812/800 TW 5 UL B A

D0001453818/507 TW 5 A

D0001453819/507 TW 5 UL B LP 50 A

D0001453808/703 TW 5 UL B A

D0001453809/703 TW 5 A

PPS 60,00 0,00 10,00 12,50 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  
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Tabulka 13 - Analýza mikročistoty třetí tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001459138/503 TW 5 UL A A

D0001459139/503 TW 5 UL A A

D0001459113/300 TW 5 A

D0001459114/300 TW 5 UL A A

D0001459123/506 TW 5 UL A LP 50 A

D0001459124/506 TW 5 UL A A

D0001459128/606 TW 5 A

D0001459129/606 TW 5 UL A A

D0001459118/400 TW 5 UL A A

D0001459119/400 TW 5 A

D0001459133/400 TW 5 UL A A

D0001459134/400 TW 5 UL A LP 50 A

PPS 60,00 0,00 7,50 8,33 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  

 

Tabulka 14 - Analýza mikročistoty čtvrté tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453746/710 TW 5 A

D0001453747/710 TW 5 UL B LP 50 A

D0001453742/702 TW 5 A

D0001453741/702 TW 5 UL B LP 60 A

D0001453751/810 TW 5 A

D0001453752/810 TW 5 UL B LP 70 A

D0001453766/410 TW 5 A

D0001453767/410 TW 5 A

D0001453756/109 TW 5 UL B A

D0001453757/109 TW 5 LP 50 A

D0001453761/310 TW 5 LP 50 A

D0001453762/310 TW 5 UL B A

PPS 60,00 0,00 8,33 23,33 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  

 

Tabulka 15 - Analýza mikročistoty páté tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453746/710 TW 5 A

D0001453747/710 TW 5 UL A LP 50 A

D0001453742/702 TW 5 A

D0001453741/702 TW 5 UL A A

D0001453751/810 TW 5 LP 70 A

D0001453752/810 TW 5 UL A A

D0001453766/410 TW 5 A

D0001453767/410 TW 5 LP 60 A

D0001453756/109 TW 5 UL A A

D0001453757/109 TW 5 A

D0001453761/310 TW 5 LP 50 A

D0001453762/310 TW 5 UL A A

PPS 60,00 0,00 4,17 19,17 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  
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Tabulka 16 - Analýza mikročistoty šesté tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001459138/503 TW 5 A

D0001459139/503 TW 5 UL A LP 60 A

D0001459113/300 TW 5 A

D0001459114/300 TW 5 UL A A

D0001459123/506 TW 5 UL A LP 50 A

D0001459124/506 TW 5 UL A A

D0001459128/606 TW 5 A

D0001459129/606 TW 5 LP 50 A

D0001459118/400 TW 5 UL A A

D0001459119/400 TW 5 A

D0001459133/400 TW 5 UL A A

D0001459134/400 TW 5 UL A LP 50 A

PPS 60,00 0,00 5,83 17,50 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  

 

Tabulka 17 - Analýza mikročistoty sedmé tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453746/710 TW 5 LP 60 A

D0001453747/710 TW 5 UL B A

D0001453742/702 TW 5 A

D0001453741/702 TW 5 UL B A

D0001453751/810 TW 5 LP 70 A

D0001453752/810 TW 5 UL B A

D0001453766/410 TW 5 A

D0001453767/410 TW 5 LP 60 A

D0001453756/109 TW 5 UL B LP 70 A

D0001453757/109 TW 5 A

D0001453761/310 TW 5 LP 50 A

D0001453762/310 TW 5 UL B A

PPS 60,00 0,00 8,33 25,83 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  

 

Tabulka 18 - Analýza mikročistoty osmé tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453746/710 TW 5 UL A LP 50 A

D0001453747/710 TW 5 LP 50 A

D0001453742/702 TW 5 A

D0001453741/702 TW 5 A

D0001453751/810 TW 5 UL A LP 50 A

D0001453752/810 TW 5 UL A A

D0001453766/410 TW 5 A

D0001453767/410 TW 5 LP 50 A

D0001453756/109 TW 5 A

D0001453757/109 TW 5 UL A A

D0001453761/310 TW 5 LP 60 A

D0001453762/310 TW 5 UL A A

PPS 60,00 0,00 4,17 21,67 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  
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Tabulka 19 - Analýza mikročistoty deváté tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453746/710 TW 5 A

D0001453747/710 TW 5 UL B A

D0001453742/702 TW 5 LP 70 A

D0001453741/702 TW 5 A

D0001453751/810 TW 5 UL B A

D0001453752/810 TW 5 LP 60 A

D0001453766/410 TW 5 LP 60 A

D0001453767/410 TW 5 UL B A

D0001453756/109 TW 5 A

D0001453757/109 TW 5 UL B LP 50 A

D0001453761/310 TW 5 UL B LP 70 A

D0001453762/310 TW 5 A

PPS 60,00 0,00 8,33 25,83 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  

 

Tabulka 20 - Analýza mikročistoty desáté tavby 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001453746/710 TW 5 LP 50 A

D0001453747/710 TW 5 UL A A

D0001453742/702 TW 5 UL A LP 50 A

D0001453741/702 TW 5 A

D0001453751/810 TW 5 UL A LP 50 A

D0001453752/810 TW 5 A

D0001453766/410 TW 5 LP 50 A

D0001453767/410 TW 5 UL A A

D0001453756/109 TW 5 A

D0001453757/109 TW 5 LP 50 A

D0001453761/310 TW 5 UL A LP 50 A

D0001453762/310 TW 5 UL A A

PPS 60,00 0,00 5,00 25,00 0,00 0,00 0 0,00

Max. 5,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max

TI-INCL INCLCROS

35,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

90,00 0,70 25,00

0,30

150,00 45,00 37,50 200,00

10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

35,00  

                        

Obrázek 23 - Snímek mikročistoty – 1. tavba      Obrázek 24 - Snímek mikročistoty – 2. tavba 

 

                        

Obrázek 25 - Snímek mikročistoty – 3. tavba     Obrázek 26 - Snímek mikročistoty – 4. tavba 
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Obrázek 27 - Snímek mikročistoty – 5. tavba      Obrázek 28 - Snímek mikročistoty – 6. tavba 

 

                        

Obrázek 29 - Snímek mikročistoty – 7. tavba      Obrázek 30 - Snímek mikročistoty – 8. tavba 

 

                        

Obrázek 31 - Snímek mikročistoty – 9. tavba     Obrázek 32 - Snímek mikročistoty – 10. tavba 

 

c) Analýza chemického složení a velikosti vybraného vměstku provedená na přístroji SEM 

HITACHI 3500 je uvedena na obrázcích 33 a 34. 

                        

      Obrázek 33 - Složení vměstku (SEM)         Obrázek 34 - Snímek vměstku, velikost (SEM) 
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Pro srovnání hodnocení mikročistoty z roku 2012 s provedeným experimentálním pokusem 

v roce 2013 byly použity výsledky vyhodnocení mikročistoty tavby, viz tabulka 21. 

Při vyhodnocení mikročistoty na vzorku, viz obrázek 35, byl nalezen velký komplexní 

vměstek, viz obrázek 36, na úrovni 45 µm složen z oxidů Al, Si, Mn. 

 

Tabulka 21 - Hodnocení mikročistoty tavby z r. 2012 

Wire Number Size Size Level Type Present Maxdepth Size Present Level Length 1 Length 2 Length 3

D0001468267/400 TW 5 UL A A

D0001468268/400 TW 10 A

D0001468262/306 TW 5 45 A

D0001468263/306 TW 5 A

D0001468277/504 TW 5 UL A A

D0001468278/504 TW 5 A

D0001468292/104 TW 5 A

D0001468293/104 TW 5 UL A A

D0001468287/804 TW 5 UL A A

D0001468286/804 TW 5 UL A LP 50 A

D0001468297/206 TW 5 UL B A

D0001468298/206 TW 5 A

PPS 63,33 0,00 5,83 4,17 94,17 0,00 0 0,00

Max. 10,00 0,00 50,00 45,00 0,00 0,00 0,00

Limit pp

Limit Max 10,00 100,00

CSEGR

25,00

ROLINSCA

15,00

0,60 25,00

0,30

90,00 23,00 35,00 130,00

15,00

Surface cracks in  mmINCLU GBCDecarb in micron

45,00

TI-INCL INCLCROS

 
 

 

                

 Obrázek 35 - Vzorek z tavby 2012        Obrázek 36 - Nalezený komplexní vměstek 

 

Z provedeného experimentu výroby, odlévání a následného vyhodnocování parametrů 

mikročistoty lze definovat tyto výsledky: 

- Chemické složení, obsahy Al, Ca, Sn, Cr, Cu, Mo, Ni, S, P byly v rozmezích zaručujících 

dobré výsledky. 

- Přechodové strusky byly na základě experimentu eliminovány nebo udržovány 

v požadovaných objemech, což přispělo k dobré mikročistotě taveb. 

- Technologická opatření byla bezezbytku dodržována (bez využití homogenizační trysky, 

provedení proplachu LP atd.). 

- Využily se keramické materiály, které nezpůsobovaly enormní nárůst vměstků na bázi Al, 

Si, Mn, Mg. 
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- Jelikož vyhodnocení mikročistoty z pohledu počtu a velikosti vměstků prováděné na 

mikroskopech je mírně subjektivní metodou, je vhodné vyvinout objektivnější metodu 

jako např. stanovení počtu vměstků, chemického složení vměstků na základě vzorku 

rozpuštěného v kyselinách a filtraci pro konečné vyhodnocení. 

 

Výsledné hodnoty mikročistoty experimentálních taveb dle tabulek a obrázků zdůraznily, že 

lze vyrobit dobrou kvalitu kordových ocelí i bez využití EOP, vakuovací stanice a dalších 

nedefinovaných v této práci opatření. Všechny vměstky (vm) byly klasifikovány jako velmi 

malé - do 5µm - a jejich průměrná četnost podkročila průměrnou úroveň 2000 vm/cm
2
, což se 

dá srovnat s nejlepšími světovými dodavateli těchto polotovarů. 

 

Na řádkovacím elektronovém mikroskopu byla provedena analýza chemického složení 

vměsků nalezených při vyhodnocování vzorků z experimentu s konečným hodnocením, že se 

jedná o komplexní vměstky obsahující oxidy Si, Al a Mn.  

 

Opětovně je nutné zdůraznit, že velký vliv na kvalitu tohoto sortimentu má technologická 

kázeň všech zaměstnanců podílejících se na výrobě. Důvodem je úzká souvislost 

a propojenost všech technologických uzlů - faktorů na konečné složení oceli jako např.: 

- míchání různých typů strusek a eliminace jejich výskytu, 

- nečistoty z vnějších zdrojů, 

- přípravy LP, legur a šrotu. 

 

Na základě výsledků z provozního experimentu v roce 2013 a výsledků experimentální tavby 

z roku 2012 lze říci, že dodržováním zásad dle doporučení je možno dosáhnout i opakovaně 

velmi dobrých výsledků mikročistoty kordových ocelí. Tyto jsou podmíněny důkladným 

plněním výše uvedených postupů a opatření, které mohou nápomoci zvyšování vnitřní kvality 

drátů, a tím i zajištění konkurenceschopnosti společnosti vyrábějící tento sortiment. 

 

V průběhu provedení experimentu jsem se držel zásad a doporučení, které je možno definovat 

jako: 

1. Dosáhnout hlubokého stupně odsíření surového železa na stanici MPO z průměrného 

obsahu S 0,06 % na 0,0052 %. Průměrně dosahovaný obsah S kordové oceli byl ve 
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skutečnosti 0,012 %; což bylo způsobeno přestupem S ze šrotové vsázky, i když bylo 

současně prosazeno 20 t DRI jako součást této šrotové vsázky.  

2. Dosáhnout nízkých obsahů P při zkujňování v KK na hodnoty nejlépe pod 0,010 % [7]; 

kde průměrné hodnoty tohoto prvku se pohybovaly na úrovni 0,010 %. Tento výsledek se 

blíží doporučenému obsahu. 

3. Před legováním pod KK byla provedena kontrola čistoty zásobníků za účelem zamezení 

jejich znečištění z předchozích taveb nežádoucími prvky (Al, Si, apod.). 

4. Byl využit systém plovoucí keramické zátky a kamerový systém pro zamezení úniku KK 

strusky do LP pod úroveň 500 kg s následným využitím wollastonitu jako LP strusky, což 

bylo splněno. 

5. Na stanici ARS bylo dle doporučení využito dmýchání pouze spodem s eliminací využití 

homogenizační trysky [7]. Prodmýchávání oceli Ar spodem probíhalo bezproblémově 

i na stanici LF. 

6. Dolegování na LF, ohřev na požadovanou licí teplotu s průměrným přehřátím do 30 °C 

bylo provedeno u všech taveb dle normy a technologického předpisu. 

7. Únik strusky z LP do mezipánve byl minimalizován formou zůstatku kovu na průměrné 

úrovni 3 t. Bohužel, nebylo možné využít speciálních nástrojů pro detekci výtoku strusky. 

8. Docházelo k pravidelným kontrolám stavu LP s podmíněným proplachem bezhliníkové 

tavby před samotným využitím pro kordovou jakost, k zabránění kontaminace oceli 

z přechodu ulpělé strusky na víku ARS či vrchního okraje LP z předchozích taveb. 

9. Posledních 30 t odlévané tavby a prvních 30 t následující tavby bylo separováno 

především z důvodu chemického složení do směsných oblastí a přeřazeny na nižší jakost. 

10. Stínicí trubice, zátkové tyče a výlevky byly použity s ochrannou vrstvou ZrO2. 

Mezipánve po ukončení sekvence neprokázaly zvýšenou opotřebovanost, a tím i možný 

přechod MgO, Al2O3 do kovu. 

11. V rámci odlévání byly využity oba typy elektromagnetických míchačů. 
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7 ZÁVĚR 

 

Závěrem lze říci, že experimentální část této diplomové práce byla zaměřena na jednotlivé 

výrobní technologické uzly, u nichž může docházet k tvorbě a dále pak výskytu vměstků 

v kordových ocelích, což z pohledu celkové mikročistoty je negativním jevem. Nedostatečná 

mikročistota je hodnocena odběrateli formou trestných bodů, a tím také klesá konkurence-

schopnost výrobce. Proto snahou této práce je definovat nutná opatření pro zamezení tohoto 

negativního jevu s cílem zlepšení zásadních výrobních technologií počínaje MPO, přes KK, 

ARS, LF až po ZPO2.  

 

Výsledek experimentálního pokusu prokázal možnost výroby vysocejakostních kordových 

ocelí určených k tažení do velmi malých průměrů (až 0,14 mm) s dobrou mikročistotou 

v podmínkách TŽ. Rovněž prokázal, že zařízení využívaná pro výrobu této jakosti jsou 

dostačující, avšak s podmínkou vysokého zaměření se na technologickou kázeň a opatření, 

které je nutné dodržovat pro dosažení požadovaného cíle a opakovatelnosti. Taktéž se dá 

konstatovat, že TŽ patří mezi současné přední výrobce tohoto sortimentu. 

 

Snahou diplomové práce je rozbor možných dopadů využívaných technologií na konečnou 

mikročistotu, ale vzhledem k obvyklému rozsahu není možné popsat a vyhodnocovat všechny 

termofyzikální děje probíhající při výrobě. Zřetel byl brán pouze na ty základní, které nejvíce 

ovlivňují daný kvalitativní parametr, především z pohledu výskytu netvárných vměstků typu 

Al2O3 případně SiO2. Poznatky a doporučení vycházely z technologických možností této 

společnosti, které je možné aplikovat a které se dají pouze částečně srovnávat s technologiemi 

využívanými v jiných zahraničních společnostech vyrábějících tento typ oceli jako např. 

SAARHSTAHL, POSCO, ARCELOR MITTAL apod., patřící mezi konkurenty.  
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