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ABSTRAKT 

Diplomová práce je věnována hodnocení struskového režimu v pánvi při použití 

syntetických strusek se zaměřením na odsíření oceli. Provozní experimenty s odlišnými 

syntetickými struskami byly realizovány v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. Pro hodnocení odsíření oceli při mimopecním zpracování byly v rámci 

provozních experimentů vybrány tři odlišné typy syntetických strusek na bázi Al2O3. Tyto 

syntetické strusky se mezi sebou lišily základními surovinami, použitou technologií výroby, 

chemickým složením a granulometrií. Nejprve byl vliv testovaných syntetických strusek 

porovnán pomocí dosaženého stupně odsíření a dále byl jejich vliv na odsiřovací schopnosti 

strusek hodnocen analýzou vlivu vybraných parametrů strusky na stupeň odsíření. Mezi 

sledované parametry patří: bazicita, optická bazicita, obsah lehce redukovatelných oxidů, 

poměr CaO/Al2O3 a Mannesmannův index. 

Klíčová slova: syntetická struska, odsíření oceli, stupeň odsíření, optická bazicita, 

sekundární metalurgie. 

ABSTRACT 

The thesis the evaluation of slag regime in the ladle when using synthetic slags with 

focus on desulphurisation of steel. Operational experiments with different synthetic slags 

were processed under conditions of steel plant VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. For 

evaluation of steel desulphurization during secondary metallurgy within the plant 

experiments, three different types of synthetic slags based on Al2O3 were chosen. This 

synthetic slags differed among themselves in the basic raw materials, used production 

technology, chemical composition and granulometry. First, the influence of tested synthetic 

slags was compared with the degree of desulphurization and further their influence on the 

desulphurization ability of slags was evaluated with the analysis of the impact of selected 

parameters on the desulphurization degree of slag. Monitored parameters include: basicity, 

optical basicity, content of easily reducible oxides, CaO/Al2O3 ratio and Mannesmann´s 

index. 

Key words: synthetic slag, desulphurisation of steel, desulphurisation degree, optical 

basicity, secondary metallurgy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Označení Název Jednotka 

K rovnovážná konstanta (1) 

 xa  aktivita prvku X v kovu (1) 

 XYa  aktivita sloučeniny XY ve strusce (1) 

[%X] obsah prvku X v kovu (%) 

f aktivitní koeficient (1) 

T termodynamická teplota (K) 

β koeficient přenosu hmoty (m.s
-1

) 

D difúzní koeficient (m
2
.s

-1
) 

δ tloušťka mezní difúzní vrstvy  (m) 

α oblast reakčního rozhraní  (m
-1

) 

A plocha reakčního rozhraní (m
2
) 

V objem (m
3
) 

ρ měrná hmotnost (kg.m
-3

) 

S plocha (m
2
) 

m hmotnost (kg) 

τ čas (s) 

Xi iontový zlomek i-té složky strusky (1) 

xp Paulingová elektronegativita (1) 

Γ empirický parametr (1) 

iv  valence aniontů (1) 

iz  počet atomů kyslíku v daném oxidu (1) 

iN  molární zlomek složky-i v polykomponentní soustavě (1) 

LS rozdělovací součinitel  (1) 

CS sulfidická kapacita (1) 

S  stupeň odsíření (%) 

η viskozita strusky (1) 

En aktivační energie viskózního toku (1) 

R plynová konstanta (J.K
-1

.mol
-1

) 

B konstanta (1) 
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ÚVOD 

V ocelářském průmyslu jsou neustále zvyšovány požadavky na kvalitu a užitné vlastnosti 

ocelí. Jednu z možností, jak lze tyto požadavky splnit v rámci mimopecního zpracování ocelí, 

představuje vytvoření účinné rafinační strusky v licí pánvi pomocí struskotvorných přísad. 

Strusky v licí pánvi jsou tvořeny struskotvornými přísadami představující vápno a syntetické 

strusky. V současnosti jsou používány syntetické strusky na bázi Al2O3, které jsou vyráběny 

z přírodních surovin (např. bauxit, vápenec, dolomit atd.). Takto připravené směsi jsou dále 

zpracovány na syntetické strusky v různých formách (např. přetavené, peletizované, kusové nebo 

ve formě práškových směsí atd.). 

Všechny výše uvedené typy syntetické strusky jsou však používány s určitými 

omezeními, která vyplývají z výběru použitých surovin a technologie výroby. Složení strusky 

dále ovlivňují produkty dezoxidace oceli (Al2O3, SiO2, MnO), koroze (opotřebení) vyzdívky licí 

pánve (MgO) a také určité množství „proteklé“ pecní strusky. 

V průběhu mimopecního zpracování oceli dochází k dílčím technologickým postupům, 

mezi které patří odsíření oceli. Odsíření je výrazným způsobem ovlivněno vlastnostmi strusky, 

jako je např. chemické složení, viskozita, teplota tavení atd. Jednu z možností, jak lze ovlivnit 

vlastnosti ocelářských strusek při zpracování na mimopecních zařízeních, představuje použití 

syntetických strusek. Pro dosažení co nejvhodnějších podmínek odsíření a rafinace oceli pomocí 

strusky je vhodné navrhnout optimální poměry syntetické strusky a struskotvorných přísad 

a stanovit nejvhodnější technologii použití. 

Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení struskového režimu v pánvi při použití 

syntetických strusek. První část je věnována termodynamickým a kinetickým podmínkám pro 

odsíření ocelí struskou, včetně popisu základních parametrů, kterými lze strusky hodnotit 

(zásaditost strusky, optická bazicita, rozdělovací součinitel síry, sulfidická kapacita strusky, 

desulfurační potenciál strusky), a také dalším kritériím používaným k hodnocení jednotlivých 

vlastností strusek. Dále je v první části provedena charakteristika metalurgických strusek 

zaměřená na jejich fyzikální vlastnosti (teplota tání, viskozita nebo povrchové napětí) a vlivu 

chemického složení, ztekucujících přísad a teploty strusek na proces odsíření oceli. V této části 

jsou také popsány vlastnosti syntetických strusek a jejich význam při rafinaci oceli v pánvi. 

V závěru teoretické části je provedeno shrnutí získaných poznatků a zkušeností. 

Experimentální část je zaměřena na studium vlivu odlišných syntetických strusek na 

odsíření oceli jakosti St52-3 a optimalizaci struskového režimu na zařízeních sekundární 

metalurgie. Pro hodnocení struskového režimu v provozních podmínkách byly vybrány tři 
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odlišné typy syntetických strusek na bázi Al2O3. Hodnocení provozních výsledků při použití 

syntetické strusky A, B a C v licí pánvi při výrobě oceli St52-3 je realizováno v několika částech. 

Nejprve je vliv testovaných syntetických strusek porovnán pomocí dosaženého stupně odsíření ηs 

(ETA S), dosažených obsahů síry a pomocí rozdílů obsahů síry na jednotlivých technologických 

místech. Vliv testovaných syntetických strusek na odsiřovací schopnosti strusek při mimopecním 

zpracování oceli je dále hodnocen analýzou vlivu vybraných parametrů strusky na stupeň 

odsíření. Mezi sledované parametry patří: bazicita, optická bazicita, obsah lehce redukovatelných 

oxidů, poměr CaO/Al2O3 a Mannesmannův index. 

V experimentální části jsou také testovány syntetické strusky B a C se zaměřením na 

obsahy chromu ve strusce a v oceli. Srovnání obsahů chromu při použití těchto syntetických 

strusek je provedeno pomocí dosažených obsahů chromu v oceli, rozdílů obsahů chromu v oceli 

a obsahů Cr2O3 ve strusce. Experimentální část také obsahuje charakteristiku provozních taveb, 

použitých syntetických strusek, včetně vyhodnocení a diskuze dosažených výsledků. 

Je vhodné zdůraznit, že výzkum a řešení diplomové práce by nebylo možno úspěšně 

dosáhnout bez dlouhodobé spolupráce s firmou JAP TRADING, s.r.o. a ocelárnou podniku 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. za finanční podpory poskytnuté Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, která byla udělena v rámci řešení projektu MPO–TIP reg. čísla  

FR-TI2/319 na téma „Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi 

vedlejších produktů z výroby elektrotaveného korundu“. 
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1 ZÁKLADNÍ POPIS ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU 

SEKUNDÁRNÍ METALURGIE 

V oceli je síra považována za škodlivý prvek (kromě automatových ocelí), protože 

způsobuje její lámavost za červeného žáru. Před několika desetiletími byl u ocelí odlévaných do 

ingotů maximální povolený obsah síry 0,04% a u ocelí pro kontinuální lití 0,02%. Dnes je běžná 

specifikace síry 0,005% u speciálních plechů, ale je i poptávka po oceli s velmi nízkým obsahem 

síry (ULS – Ultra Low Sulfur), u které je požadován obsah síry 0,001% (10 ppm), např. ocel pro 

bezešvé trubky a legovaná ocel pro výkovky. 

Odsíření tekuté oceli struskou je účinné pouze v redukčním prostředí. Během primární 

výroby oceli lze odsířit jen velmi málo, protože se jedná o oxidační prostředí. Výjimkou je 

elektrická oblouková pec (EOP), kde se ocel s nízkým obsahem síry vyrábí dvoustupňovou 

rafinací.  

Vzhledem k veliké poptávce po oceli s nižším obsahem síry a neschopnosti vysoké pece 

 jej dosáhnout bylo vyvinuto vnější zařízení pro odsíření surového železa. Tento proces je 

schopen snížit obsah síry v surovém železe na 0,01% a používání této technologie je základním 

rysem moderní integrované ocelárny. 

Snížení obsahu síry pod 0,01% již musí být provedeno během sekundárního zpracování 

oceli. V současné době se odsíření uskutečňuje během odpichu pomocí syntetické strusky 

s využitím kinetické energie proudu kovu a následně působením syntetické strusky na zařízeních 

sekundární metalurgie (buď v běžné pánvi, pánvové peci nebo během vakuového odplynění). 

Výroba oceli ULS může být dosažena pouze v případě, když je velmi nízké množství 

rozpuštěného kyslíku v oceli. K zajištění hlubokého odsíření je nutné zajistit míchání plynem 

a hlubokou dezoxidaci [1]. 

1.1 Termodynamika odsíření oceli struskou 

Protože hlavní odsiřující složkou pánvových strusek je oxid vápenatý, lze proces odsíření 

popsat rovnicí: 

       OCaSSCaO                   (1) 

Slučovací volná entalpie CaO je zápornější než slučovací volná entalpie CaS a tudíž 

k odsíření podle rovnice (1) může dojít pouze za předpokladu, že uvolněný kyslík bude vázán na 

stabilní sloučeninu, a tak odváděn z reakční soustavy.  

Z rovnovážné konstanty reakce (1) [2]: 

 

 

 

 CaO

CaS

S

O

S
a

a

a

a
K .                   (2) 

kde SK  je rovnovážná konstanta (-), 
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  SOa ,   - aktivita kyslíku a síry v oceli (1), 

  CaOCaSa ,
  - aktivita CaS a CaO ve strusce (1). 

lze obsah síry vyjádřit vztahem: 

   

 

 

 CaO

CaS

S

O

S a

a

f

a

K
S ..

1
%                   (3) 

kde  S%  je obsah síry v oceli (%), 

  Sf  - aktivitní koeficient síry v oceli (1). 

Z rovnice (3) vyplývá, že dosažitelný rovnovážný obsah síry je funkcí aktivity kyslíku 

v oceli, aktivity CaO a CaS ve strusce a teploty [2]. 

Teplotní závislost rovnovážné konstanty reakce (1) vyjadřuje vztah: 

05,1
4583

log 
T

KS                  (4) 

V teplotním intervalu 1550°C až 1600°C se nachází hodnota KS v rozmezí 0,0344 až 

0,0400. Dosazením těchto hodnot do rovnice (3) dostaneme pro rovnovážný obsah síry v oceli 

v teplotním rozmezí 1550°C až 1600°C vztah: 

   
 

   SCaO

CaS

O
fa

a
aažS

.
.).2529(%                  (5) 

Z uvedené rovnice (5) vyplývá, že dosažení nízkých obsahů síry je možné pouze 

v podmínkách hluboko dezoxidovaných ocelí při rafinaci struskou s vysokou aktivitou oxidu 

vápenatého, resp. nízkým poměrem a(CaS)/a(CaO) [2]. 

Pokud by ocel neobsahovala prvky s vyšší afinitou ke kyslíku než má železo, obsah 

kyslíku v oceli určuje obsah FeO ve strusce: 

   FeOOFel                     (6) 

734,2
6320

log 
T

KFeO                  (7) 

Proces odsíření limitovaný obsahem FeO ve strusce lze vyjádřit pomocí rovnic (1) a (6): 

       FeOCaSCaOSFel                  (8) 

Rovnovážnou konstantu a její teplotní závislost vyjadřuje následující rovnice: 

   

   CaOS

FeOCaS

FeOS

FeO

S
afS

aa
KKK

..%

.
.                  (9) 

684,1
1737

log 
T

K FeO

S                (10) 
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Dosažitelný obsah síry je funkcí aktivity FeO ve strusce, aktivity CaO a CaS ve strusce 

a teploty: 

     

 CaOS

FeO

S

FeOCaS

afK

aa
S

..

.
%                 (11) 

V teplotním intervalu 1550°C až 1600°C je hodnota FeO

SK v rozmezí 0,186 až 0,175. 

Rovnici (11) lze pak upravit na tvar: 

     

 CaOS

FeOCaS

af

aa
S

.

.
).714,5376,5(%                (12) 

Z této rovnice vyplývá, že nízkých obsahů síry v oceli lze dosáhnout pouze pod struskou 

s minimálním obsahem FeO (max. 1 až 2 hm.%), vysokou aktivitou CaO (min. 45 až 55 hm.%) 

a nízkým poměrem a(CaO)/a(CaS) stejně jako u rovnice (5) [3]. 

1.2 Termodynamika odsíření oceli při dezoxidaci hliníkem 

Ocel odsiřovaná v pánvi struskou má snížený obsah kyslíku po předchozí dezoxidaci. To 

znamená, že obsah kyslíku v oceli podle rovnice (1) není obvykle určován obsahem FeO ve 

strusce, nýbrž obsahem dezoxidujícího prvku s nejvyšší afinitou ke kyslíku v oceli. Z prvků 

běžně používaných k dezoxidaci (Mn, Si, Al) je to hliník [3]. 

Dezoxidaci oceli hliníkem vyjadřuje reakce: 

     323/13/2 OAlOAl                 (13) 

Rovnovážnou konstantu této reakce a následně aktivitu kyslíku vyjadřují vztahy (14) a (15): 

 
   OAl

OAl

Al
afAl

a
K

3/23/2

3/1

)(

.%

32                (14) 

  
 

  3/23/2

3/1

.%.

32

AlAl

OAl

O
fAlK

a
a                 (15) 

Teplotní závislost této rovnovážné konstanty za přítomnosti strusky CaO-Al2O3 vyjadřuje 
rovnice (16): 

 862,6
21263

log 
T

KAl                (16) 

Proces odsíření oceli za přítomnosti dezoxidačního hliníku lze pak vyjádřit kombinací rovnic (1) 

a (13) [2]: 

       )(
3

1
)(

3

2
32OAlCaSAlSCaO               (17) 

Rovnovážnou konstantu reakce (17) a její teplotní závislost vyjadřují rovnice (18) a (19): 

 
   

        3/23/2

3/1

,
.%..%.

.
. 32

AlSCaO

OAlCaS

AlSAlS
fAlfSa

aa
KKK              (18) 
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 813,5
16680

log , 
T

K AlS
               (19) 

Hodnota KS,Al v intervalu teplot 1550°C až 1600°C je 2171 až 1237. Pro rovnovážný obsah síry 

v oceli dezoxidované hliníkem lze z rovnice (18) odvodit: 

      

      3/23/2

,

3/1

.%...

.
% 32

AlSCaOAlS

OAlCaS

fAlfaK

aa
S                (20) 

a vzhledem k hodnotám konstant KS,Al pro teploty 1550°C a 1600°C: 

  
 

 
   

   
3/2

3/1

3/2

4

..

.
.

%

10.1,86,4
% 32

AlSCaO

OAlCaS

ffa

aa

Al
S


              (21) 

V uvedené rovnici (21) je vztah mezi sírou a kyslíkem v oceli vyjádřen prostřednictvím obsahu 

hliníku v oceli. 

Zatímco hodnoty aktivitních součinitelů lze vypočítat pomocí interakčních koeficientů, 

poměr aktivit CaS, Al2O3 a CaO je nutno pro konkrétní značku oceli stanovit empiricky [3]. 

1.3 Kinetické podmínky odsíření 

Při výrobě oceli v běžných provozních podmínkách není při odsíření dosahováno 

termodynamické rovnováhy. Souvisí to zejména s kinetickými poměry probíhajících reakcí. 

Doba pro dosažení termodynamické rovnováhy závisí zejména na rychlosti dějů, které se podílejí 

na odsíření. Významně se rovněž projevuje vliv povrchových jevů. Chemické složení struskové 

a kovové lázně a jejich teplota, při níž odsíření probíhá, ovlivňují průběh difúzních jevů. 

Samotný proces odsíření je možno popsat následujícím mechanismem [4]: 

o Difúze síry z kovu k mezifázovému rozhraní struska-kov, 

o Difúze aniontů kyslíku (O
2-

) ve strusce k mezifázovému rozhraní, 

o Vlastní reakce na mezifázovém rozhraní, 

o Difúze kyslíku od mezifázového rozhraní do vnitřního objemu kovu, 

o Difúze aniontů (S
2-

) od mezifázového rozhraní do vnitřního objemu strusky. 

Základní kinetickou rovnici odsíření, které je limitováno difúzí síry v oceli, lze vyjádřit 

následujícím vztahem: 

 
      )..(

*
SS

d

Sd
S  


               (22) 

kde  S  je koncentrace síry v kovu (hm. %), 

  S *
 - koncentrace síry na mezifázovém rozhraní struska-kov (hm. %), 

  S  - koeficient přenosu síry v kovu (m.s-1), 

τ - čas (s). 
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     SSS D  /
                (23) 

kde  SD  je difúzní koeficient síry v tekuté oceli (m
2
.s

-1
), 

 S  - tloušťka mezní difúzní vrstvy u mezifázového povrchu kov-struska (m). 

VA /                  (24) 

kde   je oblast reakčního rozhraní na jednotku objemu (m
-1

), 

 A - plocha reakčního rozhraní (m
2
), 

 V - objem tekuté oceli (m
3
). 

Vzhledem k tomu, že limitujícím článkem procesu odsíření je difúze síry z objemu kovu 

na mezifázové rozhraní struska-kov, lze předpokládat ustanovení rovnováhy mezi obsahem síry 

v povrchu kovu a objemu strusky. V praktických podmínkách výroby oceli se povrchová 

koncentrace síry blíží rovnovážné, jestliže je obsah CaO ve strusce vysoký [4]. 

Za předpokladu, že odsíření je limitováno difúzí síry ve strusce, je možno zachytit změny 

obsahu síry v oceli v závislosti na čase následující rovnicí: 

 
       )./(..)(.. KKSSKSSS VSSLS

d

Sd
v 


             (25) 

kde  S  je koeficient přenosu síry ve strusce (m.s
-1

), 

Ls - rozdělovací součinitel síry (1), 

 (S) - koncentrace síry v objemu strusky (hm.%), 

 SK  ,  - měrná hmotnost kovu a strusky (kg.m
-3

), 

 SK-S - plocha mezifázového rozhraní kov-struska (m
2
), 

 VK - objem kovu (m
3
), 

 τ - čas (s). 

Při předpokladu konstantních hodnot  S  a LS pak rychlost odsíření klesá úměrně 

s časem, protože se snižuje koncentrace síry v kovu a roste koncentrace síry ve strusce.  

Pro čas τ platí: 

        SKpočpoč mmSSSS /)).(( ..               (26) 

kde  S ,  S  jsou obsahy síry ve strusce a v kovu v čase τ (hm.%), 

 mK, mS - hmotnost kovu a strusky (kg). 

Rychlost odsíření je tím větší, čím vyšší je počáteční obsah síry a čím je větší měrné 

množství strusky a její bazicita [4]. 

1.4 Základní parametry hodnocení strusky pro odsíření 

Fyzikálně – chemické vlastnosti strusek lze vyjádřit základními parametry mezi, které 

patří: zásaditost strusky, optická bazicita, rozdělovací součinitel síry, sulfidická kapacita strusky 

a desulfurační potenciál. 
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1.4.1 Zásaditost strusky  

Nejvýznamnější vliv na povahu ocelářských strusek mají oxid vápenatý a křemičitý. 

Podle jejich podílu se vyjadřuje zpravidla stupeň zásaditosti [5]: 

)(%

)(%

2

1
SiO

CaO
B                   (27) 

Někdy je bazicita ocelářských strusek počítána dle vztahu [6]: 

   
  )(%%

%3/2%

322

2
OAlSiO

MgOCaO
B




               (28) 

Někdy je zásaditost strusek vyjadřována jako obsah tzv. volného CaO či obsah volných 

zásad, vyjádřený v hmotnostních procentech [3]: 

 )(%17,1)(%1,1)(%93,0)(%)(% 52322ln3 OPOAlSiOCaOCaOB évo          (29) 

Výhodou tohoto vyjádření zásaditosti strusek je jednoduchost, avšak mezi parametry 

popisující děje probíhající mezi struskou a kovem (např. odsíření nebo odfosfoření oceli) a touto 

zásaditostí lze nalézt převážně pouze statistické a nikoliv fyzikálně chemické vztahy [9]. 

Dle stupně bazicity lze strusky rozdělit na tři skupiny: 

o Strusky kyselé: 
 
 

1,51,3
SiO%

CaO%
B

2

  

 - obsahující 35-40 hm. % CaO; 25-30 hm. % SiO2, 

o Strusky středně zásadité: 
 
 

2,28,1
SiO%

CaO%
B

2

   

 - obsahující 40-45 hm. % CaO; 20-25 hm. % SiO2, 

o Strusky silně zásadité: 
 
 


2SiO%

CaO%
B  min. 2,5 

 - obsahující 45-48 hm. %CaO; 12-20 hm. % SiO2. 

Jednou z hlavních podmínek odsíření oceli je dostatečně vysoká zásaditost (B ˃ 5,5) 

strusky. Dalším možným oceněním acidobazického charakteru strusek je využití optické bazicity 

[9]. 

1.4.2 Optická bazicita 

Pojem optická bazicita je odvozený od optické metody měření transparentního vzorku 

ultrafialovým zářením. Optickou bazicitu je možné stanovit i teoretickým výpočtem. Využívání 

parametru optické bazicity je v praxi zatím velmi omezené. Tento parametr je komplexního 

charakteru a umožňuje přesný popis některých metalurgických vlastností ocelářských strusek na 

bázi oxidů. Dosavadnímu rozšíření tohoto parametru bránil zřejmě složitější způsob jeho 

výpočtu, i když dnes při širokém využití výpočetní techniky to už není problémem. Dalším 

problémem může být častá nerovnováha struskové fáze s taveninou oceli, což komplikuje 
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určování vzájemných závislostí charakteristických parametrů nutných pro výpočet optické 

bazicity. Taktéž jsou v dnešní době známé souvislosti mezi těmito parametry a jinými 

metalurgickými parametry [6].  

Výpočet hodnoty optické bazicity je založený na výpočtu empirického parametru Γ, který 

je závislý na Paulingové elektronegativitě xp podle rovnice: 

)26,0.(36,1  px                 (30) 

Konstanty jsou volené tak, aby hlavní složka strusky CaO měla hodnotu 1. Převrácená 

hodnota parametru Γ se nazývá optická bazicita oxidu. 

i

i



1

                  (31) 

V soustavě, která je polykomponentní, se optická bazicita (OB) vypočítá ze vztahu: 





n

i

ii xOB
1

.                  (32) 

kde Xi je iontový zlomek i-té složky strusky. 

V trojsložkové soustavě tvořené CaO, Al2O3 a SiO2 se XCaO vyjádří [10]: 

232
23 SiOOAlCaO

CaO
CaO

NNN

N
X


               (33) 

Analogicky se vyjádří 
32OAlX  a 

2SiOX : 

232

32

32 23

3

SiOOAlCaO

OAl

OAl
NNN

N
X


               (34) 

232

2

2 23

2

SiOOAlCaO

SiO

SiO
NNN

N
X


               (35) 

Z uvedených vztahů je možné pro polykomponentní soustavu vyjádřit Xi následovně: 





n

i

iii

iii

i

Nzv

Nzv
X

1

..

..
                (36) 

kde iv  je valence aniontů, 

 iz  - počet atomů kyslíku v daném oxidu, 

iN  - molární zlomek složky-i v polykomponentní soustavě. 

Optická bazicita může být po zavedení do praxe využívaná jako důležité technologické 

kritérium úrovně používaných struskových režimů při rafinaci oceli [10]. 
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1.4.3 Rozdělovací součinitel síry 

Rozdělovací součinitel síry (stupeň odsíření) vyjadřuje účinnost odsíření při 

metalurgických pochodech a je vyjadřován jako poměr aktivity síry ve strusce k aktivitě síry 

v lázni. Označuje se LS a je vyjádřen dle rovnice (9): 

 

   
 

 FeO

SCaOFeO

S

S

S

S
a

fa
K

S

S

a

a
L

.
.

%

)(% )(
              (37) 

kde  Sa ,  Sa  je aktivita síry ve strusce a v kovu (1), 

)(%S ,  S%  - obsah síry ve strusce a v kovu (%), 

  Sf   - aktivitní součinitel síry v kovu (1), 

 )(CaOa ,  FeOa  - aktivity CaO a FeO ve strusce (1). 

Rozdělovací součinitel síry v podmínkách rafinace oceli struskou v pánvi lze zvyšovat 

především složením strusky mající vysokou aktivitu CaO a nízkou aktivitu FeO, zatímco nízké 

obsahy doprovodných prvků ve vyrobené oceli pouze nepatrně ovlivňují součinitel  Sf  [3]. 

Nahradíme-li v rovnici (37) aktivitu CaO obsahem volného CaO a aktivitu FeO jeho 

obsahem ve strusce, dostává tato rovnice tvar: 

 
 

)(%

.)(%
.

%

)(% ln

FeO

fCaO
K

S

S
L

SývoFeO

SS                (38) 

Obsah volného CaO je roven rozdílu celkového obsahu CaO ve strusce a obsahu CaO 

vázaného na kyselé oxidy, viz rovnice (29). Ve strusce snižují obsah ývoCaO ln)(%  kyselé oxidy, 

nejvíce SiO2, který s CaO vytváří kalciumsilikáty, z nichž je dikalciumsilikát Ca2SiO4 

nejstabilnější [3]. Vliv obsahu volného CaO a oxidu železnatého na rozdělovací součinitel síry 

v hlinitovápenatých struskách je znázorněn na obr. 1. 

 

Obr. 1: Vliv obsahu volného CaO a oxidu železnatého na rozdělovací součinitel síry 

v hlinitovápenatých struskách 
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Z diagramu na obr. 1 vyplývá, že rozdělovací součinitel LS s obsahem volného CaO 

výrazně narůstá pouze při současně nízkých obsazích FeO ve strusce. Použitá syntetická struska 

by tudíž neměla obsahovat více než 0,5 – 1% oxidu železnatého. 

Příčinou negativního působení FeO v syntetické strusce na odsíření je schopnost FeO 

rozpouštět se v oceli a tím do ní zanášet kyslík. Proto je výhodné ocel nalévat do pánve již 

předběžně dezoxidovanou, resp. v průběhu lití přidávat do oceli hliník nebo ferosilicium, a to 

zvláště při rafinaci oceli z kyslíkových konvertorů [3]. 

1.4.4 Sulfidická kapacita strusky 

Odsiřující struska musí být schopna nevratně absorbovat do svého objemu síru ve formě 

chemické sloučeniny CaS. Tato schopnost se nazývá sulfidická kapacita ocelářských strusek [7]. 

Sulfidická kapacita je odvozená z termodynamické rovnice: 

     22 .5,0)(.5,0 SCaSSCaO    TG 14799000            (39) 

a je definována vztahem: 

 

 2

2).(%
S

O

s
p

p
SC                  (40) 

kde  2O
p  a  2S

p  jsou parciální tlaky plynného kyslíku a síry (Pa). 

Za izobarických a izotermických podmínek sulfidická kapacita závisí pouze na složení 

strusky a může být experimentálně stanovena. Naměřené hodnoty ukazují, že sulfidická kapacita 

strusky se zvyšuje s rostoucí teplotou a koncentrací základních oxidů. 

Na obr. 2 jsou znázorněny příklady sulfidických kapacit v systému CaO-Al2O3-SiO2-

MgO při teplotě 1600°C. Při konstantním obsahu MgO se hodnota CS značně zvyšuje s nárůstem 

obsahu CaO. Proto by pro odsíření oceli měly být použity vysoko-zásadité strusky [7]. 

 
Obr. 2: Sulfidické kapacity v systému CaO-Al2O3-SiO2-MgO s 10% MgO při teplotě 

1600°C [5] 
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Aby vztah mezi sulfidickou kapacitou a rozdělením síry mezi struskou a kovem byl 

v rovnováze, měly by být parciální tlaky 
2O

p  a 
2S

p  v rovnici nahrazeny aktivitami kyslíku a síry 

v tekuté oceli podle [7]: 

   OO 22/1 ,   1/
2

KaP OO               (41) 

   SS 22/1 ,    2/
2

KaP SS               (42) 

Po úvaze, že      Sfa SS %. , je pro rozdělovací poměr síry získán výraz:  

 
 

 

  41

40..
%

%

K

K

a

f
C

S

S

O

S

S                 (43) 

kde   Oa  a  Sf  je aktivita kyslíku a aktivitní koeficient síry v tekuté oceli (1). 

Rovnovážné konstanty K40 a K41 jsou funkcí teploty: 

356,0
5832

log 40 
T

K                (44) 

964,0
6535

log 41 
T

K                (45) 

Z rovnice (43) jasně vyplývá, že rozdělovací poměr síry závisí na aktivitě kyslíku 

v roztavené oceli. Při poklesu aktivity kyslíku se zvyšuje poměr (%S)/[%S] a tím se odsíření 

oceli stává efektivnějším. Po dosažení obsahu CaS ve strusce blízkého sulfidické kapacitě CS už 

nemůže docházet k dalšímu odsíření [7]. 

Vztah mezi sulfidickou kapacitou a optickou bazicitou strusky 

Sosinsky a Sommerville odvodili teplotní závislost sulfidické kapacity na různých 

hodnotách optických bazicit, které mohou být vypočteny z následující rovnice [10]: 

2,25.6,43
.5464022690

log 






 
 OB

T

OB
CS             (46) 

Young dokázal, že rovnice (46) je použitelná pouze do hodnoty OB = 0,8 a odvodil 

následující rovnice pro dva rozsahy [5]: 

  ).(%2223,0.11710.82,23.82,42913,13log:8,0 2

12 SiOTOBOBCOB S  

).(%0227,0 32OAl                 (47) 

 

T

OB
TOBOBCOB S

.2587
.1697.7917,0.4808,06261,0log:8,0 12

 

).(%10.144,5 4 FeO                 (48) 
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1.4.5 Desulfurační potenciál strusky 

Aktivita kyslíku u hliníkem uklidněných ocelí je určena obsahem hliníku. Podle reakce 

(17) je zaveden tzv. desulfurační potenciál DP: 

 
    3/23/1

%

1
.

%

%
.

32
AlS

S

a

a
KDP

OAl

CaO                (49) 

Desulfurační potenciál je podobný sulfidické kapacitě Cs, protože je také funkcí složení 

strusky. Pro charakterizaci chování strusky byl použit index nasycení vápna, který je definován 

podílem skutečného obsahu CaO u vápnem nasycených strusek. Obr. 3 ukazuje změnu indexu 

nasycení vápna se složením strusky. Křivka v hodnotě 1,0 odpovídá struskám nasyceným 

vápnem. Struska s indexem nasycení menším nebo větším než 1,0 je resp. pod nebo nad úrovní 

nasycení vápnem. Jeho vliv na desulfurační potenciál je znázorněn na obr. 4. Největší 

desulfurační potenciál je dosahován při použití vápnem nasycených strusek. Přesycení vápnem 

vede k vytvoření heterogenní strusky, což má za následek snížení desulfuračního potenciálu 

z kinetických důvodů. Proto je důležitá optimalizace struskového složení k zajištění dobrého 

odsíření tekuté oceli [7]. 

 
Obr. 3:  Index nasycení vápnem v pánvových struskách 

Sulfidická kapacita, stejně jako desulfurační potenciál, popisuje maximální schopnost 

strusek pohlcovat síru při rovnovážném stavu. V praxi se doba zpracování oceli v pánvi 

přizpůsobuje výrobnímu programu ocelárny. Je vyžadována rychlá rafinace oceli v pánvi. 

Vzhledem k tomu, že chemické reakce za ocelářských teplot probíhají rychle, je přenos hmoty 

řízen kovovou a struskovou fází. Ke zrychlení rafinačního procesu přispívá např. intenzivní 

míchání lázně dmýcháním inertního plynu do taveniny [7]. 
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Obr. 4: Desulfurační potenciál jako funkce indexu nasycení vápnem 

1.5 Další kritéria hodnocení vlastností strusek 

Pro komplexní a efektivní vyhodnocení vlastností strusek se kromě uvedených parametrů 

používají také [6]: 

o Součet lehce redukovatelných oxidů: 

  )()()()()( 52523232 OPOVOCrMnOOFeFeOLRO            (50) 

o Kalcium – aluminátový podíl: 

)(

)(

32OAl

CaO
CA                  (51) 

o Sulfidický faktor, označovaný jako Mannesmannův koeficient: 

)(%:
)(%

)(%
32

2

OAl
SiO

CaO
SF                (52) 

o Pro praktické výpočty je možné vyjádřit závislost sulfidické kapacity na teplotě a 

optické bazicitě strusky: 

2,25.6,43
.5464022690

log 


 OB
T

OB
CS             (53) 

o Stupeň odsíření: 

   
 

100.
.

..

poč

konpoč

S
S

SS 
                (54) 
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Při hodnocení rafinačních schopností strusek je výhodné použít co nejvíc z uvedených 

parametrů, protože mezi některými z nich existují i funkční závislosti. Pro dané parametry 

existuje také rozpětí optimálních hodnot, kde jsou rafinační schopnosti strusek vysoké [6]. 

  



16 

 

HURTÍK, L. Hodnocení struskového režimu v pánvi při použití syntetických strusek.  

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

2 CHARAKTERISTIKA METALURGICKÝCH STRUSEK 

Struska je oxidická fáze nacházející se nad kovem, přičemž je tvořena použitými 

struskotvornými přísadami, složkami vyzdívky, nečistotami asimilovanými z taveniny 

a produkty vznikajícími vzájemnou interakcí mezi kovem, struskou, atmosférou a vyzdívkou. 

Všeobecně ji lze definovat jako složitý polykomponentní systém nacházející se nad těžkou 

kovovou fází [6].  

2.1 Rozdělení metalurgických strusek 

Metalurgické strusky rozdělujeme: 

Podle místa vzniku: 

o Vysokopecní strusky 

o Strusky z mimopecního zpracování surového železa 

o Konvertorové strusky 

o Strusky z elektrické obloukové pece 

o Strusky k sekundární rafinaci 

o Strusky krycí 

o Licí prášky 

Podle charakteru: 

o Kyselé 

o Zásadité 

o Neutrální 

Podle stupně tavitelnosti: 

o Lehcetavitelné 

o Těžkotavitelné 

Z mineralogického hlediska je možné všechny složky strusek rozdělit na tři skupiny: 

o Pyroxény, reprezentované silikáty typu MeO.SiO2 

o Olivíny, reprezentované ortosilikátem 2MeO.SiO2 

o Galenit a melitit všeobecně definovaný jako mMeO.nAl2O3.pSiO2 

Chemicko-mineralogická struktura metalurgických strusek je rozhodující také z hlediska 

zpracování strusek a jejich následného využití [6]. 

2.2 Fyzikální vlastnosti metalurgických strusek 

K základním fyzikálním vlastnostem strusky patří např. teplota tání, viskozita 

a povrchové napětí. Tyto vlastnosti mají významný vliv na kinetiku reakcí probíhající mezi 

struskou a kovem. 
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2.2.1 Teplota tání strusek 

Teplota tavení strusek charakterizuje teploty, při kterých přechází struska z tuhého stavu, 

přes těstovitý stav do stavu kapalného. Zvyšováním obsahu CaO ve strusce se zvyšuje její 

bazicita a tato skutečnost se projevuje zvýšením teploty tavení strusky, naopak zvyšováním 

podílu SiO2 bazicita klesá, což se projevuje snížením teploty tavení. Hodnoty teplot tavení 

strusky se pohybují v rozmezí 1200°C až 1500°C. V praxi je nutné, aby teplota tavení, případně 

interval tavení, byl co nejnižší, aby v hutnických agregátech nebylo nutné zvyšovat teplotu 

v důsledku vyšší teploty tavení strusek [8].  

Čisté oxidy, z nichž bývají strusky složeny, mají teploty tavení vysoké, např.: 

o FeO – 1369°C 

o SiO2  – 1723°C 

o Al2O3  – 2020°C 

o CaO  – 2570°C 

o MgO  – 2800°C 

Tyto i další oxidy tvoří v polykomponentních struskových soustavách řadu podvojných, 

potrojných i polykomponentních eutektik s podstatně nižšími teplotami tavení či intervaly teplot 

než mají čisté oxidy [8]. 

2.2.2 Viskozita strusky 

Viskozita strusky závisí na chemickém složení a na teplotě. Kyselé strusky se projevují 

relativně nízkým poklesem viskozity s teplotou, přitom se jedná o vyšší hodnoty viskozity. 

Zásadité strusky mají při vyšší teplotě viskozitu nižší, ale při poklesu teploty na hodnotu tzv. 

teploty zlomu dochází k prudšímu nárůstu viskozity strusky. Viskozitu je možné regulovat 

i přídavkem syntetických strusek na bázi fluoridů, silicidů a nebo boridů [6]. 

Viskozita je závislá na teplotě a pohyblivosti přítomných aniontů. Závislost viskozity 

η na teplotě je možné vyjádřit Frenkelovou rovnicí: 

TR

En

eB ..                  (55) 

kde En je aktivační energie viskózního toku [1], 

 R - plynová konstanta [J.K
-1

.mol
-1

], 

 T - termodynamická teplota [K], 

 B - konstanta [1]. 

S nárůstem koncentrace a zvětšením rozměrů aniontů roste viskozita tavenin. Vliv 

kationtů na viskozitu je nepřímý, mohou tedy na základě svého iontového potenciálu změnit 

charakter a stabilitu aniontových komplexů. Na rozhraní s tuhou látkou je proudění taveniny 

ovlivněné změnou viskozity taveniny. Z hlediska hodnocení vlivu strusky na opotřebení 

vyzdívky je viskozita strusky velmi významným faktorem. Obrácená hodnota viskozity je 

tekutost. Tekutější, málo viskózní struska bude lépe zatékat do pórů žárovzdorného materiálu 



18 

 

HURTÍK, L. Hodnocení struskového režimu v pánvi při použití syntetických strusek.  

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

než struska viskózní a tím způsobuje korozi nejen na povrchu, ale naruší žárovzdorný materiál 

i uvnitř [6]. 

2.2.3 Povrchové napětí strusek 

Povrchové napětí struskové taveniny je významná vlastnost z hlediska jevů probíhajících 

na mezifázovém rozhraní struska-kov. Je možné ho definovat jako sílu působící na jednotku 

délky, kterou je třeba vynaložit na zvětšení povrchu kapaliny. Je závislé hlavně na složení a na 

teplotě kapaliny. Povrchové napětí taveniny ovlivňuje úhel smáčení při styku s tuhou látkou. 

Hodnoty povrchového napětí v hutnických struskách při teplotě 1300°C se obvykle 

pohybují v intervalu 0,38–0,52 N.m
-1

. Obsah oxidu křemičitého a magnetitu hodnotu 

povrchového napětí snižuje, obsah oxidů vápenatého, hořečnatého i železnatého zvyšuje 

povrchové napětí strusky [8]. 

2.3 Vliv chemického složení strusky na proces odsíření 

Základní vliv na průběh odsíření a na dosahovaný stupeň odsíření má chemické složení 

odsiřovací strusky. Ocelářské strusky jsou tvořeny zásaditými, kyselými a amfoterními oxidy, 

struskotvornými přísadami a zplodinami vzniklými reakcí mezi struskou, roztaveným kovem 

a žárovzdornými materiály. V závislosti na teplotě a vzájemném poměru složek jsou disociovány 

na jednoduché anionty a kationty, popřípadě vázány na komplexní anionty. Nejdůležitější 

kationty přítomné v ocelářských struskách tvoří dvě skupiny [9]: 

o kationty s většími rozměry a poměrně malými náboji, k nimž patří Ca
2+

, Mn
2+

, Fe
2+

, 

o kationty s poměrně malými rozměry a velikými náboji, schopné tvořit s anionty 

kyslíku stálé komplexní anionty, kam patří kationty Si
4+

, P
5+

, Al
3+

. 

Z aniontů, důležitých z hlediska odsíření, mají největší význam jednoduché anionty O
2-

 

a S
2-

 a stabilní komplexní anionty .,, 3

3

3

4

4

4

 AlOPOSiO  

Z rozdílných iontových poloměrů vyplývá přednostní vazba sulfidového aniontu na 

největší kationt Ca
2+

 [9]. 

2.4 Vliv ztekucujících přísad 

Snížení viskozity strusky vhodnými ztekucujícími přísadami vede k urychlení procesu 

odsíření následkem vytvoření homogenní, málo viskózní strusky. Používané ztekucující přísady 

však nepůsobí pouze na ztekucení strusky, ale samy v různé míře ovlivňují odsíření oceli. 

Ke ztekucujícím přísadám je možno řadit [9]: 

o kazivec, 

o bauxit, 

o šamotové zlomky, 
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o okuje, 

o syntetické strusky. 

Uvedené základní složky těchto přísad, způsobující ztekucení strusky, jsou fluorid 

vápenatý (CaF2), oxid hlinitý (Al2O3) a oxidy železa. 

Fluorid vápenatý (metalurgický kazivec): je známá ztekucující, ale i odsíření podporující 

přísada. Při ředění strusky fluoridem vápenatým se snižuje teplota tání strusky vlivem tvorby lehce 

tavitelných roztoků CaO-CaF2 a současně vede ke snížení viskozity strusky, a tím ke zvýšení její 

reakční schopnosti. Hlavním nedostatkem ztekucujících přísad obsahujících fluorid vápenatý je vývoj 

velmi agresivních a nebezpečných plynných zplodin. Přítomnost CaF2 ve strusce rovněž zvyšuje 

spotřebu žárovzdorných materiálů (opotřebení vyzdívky). 

Oxid hlinitý: s nárůstem iontů Al
3+

 dochází ke snížení viskozity, poněvadž jsou narušeny 

složité hlinito-křemičitanové kyslíkové komplexy a snižuje se počet pevných kovalentních 

vazeb. Při částečné záměně oxidu křemičitého ve struskách oxidem hlinitým se snižuje obsah 

síry následkem toho, že oxid hlinitý váže menší množství iontů kyslíku než oxid křemičitý [9]: 

 
  4

4

2

2 SiOO2SiO  (56) 

 
  2

2

32 AlO2OOAl
 (57) 

Oxidy železa: na odsíření z hlediska termodynamiky procesu odsíření působí nepříznivě. 

Poněvadž je někdy rychlost tvorby zásadité strusky pro odsíření důležitější než obsah oxidu 

železa, jsou oxidy železa ve formě okují používány pro ředění strusky. Jejich použití umožní 

rychlé rozpouštění kousků vápna a rychlý nárůst zásaditosti, potřebný pro dostatečně rychlé 

odsíření. 

Používané ztekucující přísady mají i některé nevýhody, které jejich použití omezují. Při 

použití bauxitu se zředěním strusky snižuje její zásaditost vneseným oxidem křemičitým a  také 

se intenzivně ochlazuje lázeň [9]. 

V současnosti se jako ztekucující přísady používají syntetické strusky, které se vyrábějí 

z druhotných surovin. Výhodou syntetických strusek oproti výše uvedeným ztekucujícím 

přísadám je jejich přesné chemické a granulometrické složení, proto použití syntetických strusek 

není nijak omezeno. 

2.5 Vliv teploty na vlastnosti strusek 

Z kinetického hlediska má teplota na celkový výsledek odsíření struskami kladný vliv. 

Zvýšení teploty napomáhá snížení viskozity strusky i kovu (viz obr. 5), zvýšení součinitele 

difúze síry a snížení povrchového napětí, a tím vede k urychlení procesu odsíření a rychlejšímu 

přiblížení reakce k rovnovážnému stavu. Vysoká teplota umožňuje použití strusek silně a těžce 

tavitelných, vyžadujících k dosažení potřebné tekutosti vyšší teplotu [9]. 
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Obr. 5: Závislost viskozity strusky na teplotě [11] 

  

 

V
is

k
o
zi

ta
 (

P
a.

s)
 

Teplota (K) 



21 

 

HURTÍK, L. Hodnocení struskového režimu v pánvi při použití syntetických strusek.  

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

3 SYNTETICKÉ STRUSKY A JEJICH VÝZNAM PŘI 

RAFINACI OCELI V PÁNVI 

Pánvové strusky plní mnoho důležitých úkolů během tavení a rafinace oceli. Během 

pánvového zpracování na sekundární metalurgii je úloha strusek silně rafinační, např. napomáhá 

odsíření prostřednictvím reakcí mezi struskou a ocelí. Další důležitou funkcí strusky je 

pohlcování produktů dezoxidace, tj. oxidických vměstků z tekuté oceli, ochrana oceli před 

plynnou atmosférou – vodíkem, dusíkem a vodíkem a před ztrátami tepla a přitom minimálně 

korodovat vyzdívku pánve [12]. 

Pánvová struska se vytváří z produktů dezoxidace, produktů koroze vyzdívky pánve 

a úmyslně přidávaných přísad. Nežádoucí složkou je pecní struska, která přeteče do pánve při 

odpichu oceli, protože má vysoký obsah FeO. Přísady cíleně přidávané do strusky zajišťují 

požadované chemické složení strusky, její tekutost a schopnost rafinovat ocel. Jedná se převážně 

o vápno, karbid vápníku, šamot, wollastonit apod. a stále častěji používané syntetické strusky. 

Vyráběné a nabízené syntetické strusky lze rozdělit do následujících skupin: 

Přetavené drcené nebo sintrované v rotační peci - patří mezi nejúčinnější syntetické 

strusky, které mají obsah CaO a Al2O3 v poměru blízkém 1:1. Tyto syntetické strusky se díky 

vzniklému eutektiku taví již při teplotách 1362°C a jsou rychle asimilovány struskou, přičemž 

tak snižují její viskozitu, viz obr. 6. Vysoká kvalita je však spojena s relativně vysokou cenou. 

Příkladem takového produktu (obr. 7) je syntetická struska Calumet od firmy Treibacher 

Industrie AG. Tato struska je určená pro účinné odsíření na zařízeních sekundární metalurgie 

[12]. 

 

Obr. 6: Fázový diagram CaO-Al2O3 [13] 
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Obr. 7: Syntetická struska Calumet [14] 

Peletizované syntetické strusky - vznikají peletizací za studena a na trhu se objevují 

z důvodu vysoké ceny přetavených a sintrovaných strusek. Vstupní surovinou jsou v těchto 

případech prachové zbytky z hliníkových stěrů, katalyzátory s vysokým obsahem Al2O3 a jiné 

hlinitanové materiály v kombinaci s hašeným vápnem. Pelety vzniklé touto technologií výroby 

obsahují nežádoucí chemicky vázanou vodu a jejich pevnost není vždy dostatečná, což 

způsobuje problémy s prašností při manipulaci. Tento typ syntetické strusky představuje např. 

struska o obchodním názvu Alcaten (obr. 8) od výrobce KVS Ekodivize. Na rozdíl od většiny 

produktů v této kategorii je však Alcaten vyráběn speciální technologií chemické úpravy 

(inertizace) hliníkových stěrů, které se následně peletizují s vápnem a poté se vysuší. Produkt 

obsahuje jak Al2O3, tak i kovový hliník. 

 
Obr. 8: Syntetická struska Alcaten [15] 

Práškové směsi - práškové směsi balené v sáčcích jsou asi nejširší skupinou syntetických 

strusek. Jedná se převážně o odsiřovací a rafinační směsi. Typickým výrobcem těchto směsí je 

například polská firma Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, která vyrábí několik 

typů směsí. Podobné směsi vyrábějí i německé firmy Intocast nebo Stollberg. Hlavní nevýhodou 

těchto směsí je prašnost při aplikaci a nemožnost strojního dávkování, pokud jsou baleny 

v sáčcích. Výhodou je absence nežádoucích látek obsažených v některých pojivech, možnost 

použití páleného vápna ve směsích a vysoká rychlost rozpouštění [12]. 
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Všechny výše uvedené typy syntetických strusek jsou s určitými omezeními použitelné 

k ředění strusek a rafinaci oceli místo metalurgického kazivce [12]. 

3.1 Vlastnosti syntetických strusek 

Syntetické strusky obsahují obvykle Al2O3, CaO, MgO, SiO2 a naopak minimum oxidů 

železa, MnO a síry. Úkolem syntetických strusek přidávaných do pánvových strusek je zlepšit 

fyzikální a chemické vlastnosti pánvových strusek. Vlastnosti rafinační strusky, které výše 

uvedené požadavky ovlivňují, jsou reaktivita, zásaditost, teplota tání, viskozita strusky, 

mezifázové napětí mezi struskou a vměstky, resp. mezi struskou a vyzdívkou – tzn. schopnost 

strusky smáčet vměstky, resp. vyzdívku pánve a izolační vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou závislé 

na chemickém složení strusky a na její teplotě. Stejně důležitá je rychlost formování strusky, 

tzn., jak rychle dosáhne požadovaného chemického složení i teploty a následně schopnost 

odsiřovat ocel, pohlcovat vměstky apod. [12]. 

Syntetická struska ovlivňuje vlastnosti pánvové strusky nejen svým chemickým 

složením, ale i složením fázovým a svou zrnitostí, to znamená parametry, které se podílejí na 

rychlosti tvorby pánvové strusky. Např. směs dvou těžkotavitelných oxidů CaO (t tav~2570°C) 

a Al2O3 (ttav~2050°C) smíchaná v poměru hmotností 1:1 se bude ve strusce rozpouštět pomaleji 

než jejich přetavená fáze mayenit 12CaO.7Al2O3 s teplotou tavení ~1400°C. Vlastnosti správně 

připravené syntetické strusky jsou charakterizovány [12]: 

o nízkou teplotou tání i dobrou tekutostí díky rychlému roztavení v tekuté oceli 

podporující rafinační reakce, 

o opakujícím se přesným chemickým složením, které umožňuje optimalizaci rafinačních 

procesů, 

o vysokou homogenitou složení, 

o nedostatkem (nebo minimálním množstvím) prvků znečišťujících ocel, jako je: dusík, 

vodík, síra, 

o schopností pohlcovat nekovové vměstky, 

o netečností ve vztahu k žárovzdorným vyzdívkám, 

o neohrožováním zdraví, životního prostředí a z hlediska bezpečnosti práce, 

o čistotou emisí (neuvolňování škodlivých a toxických látek). 

3.2 Složení syntetických strusek 

Výběr vhodného složení strusky, v závislosti na kvalitě oceli a její přísné kontrole, tvoří 

základní podmínky pro optimální zpracování v sekundární metalurgii. Příklady složek 

rafinačních pánvových strusek jsou uvedeny na obr. 9. 

Pánvová struska, která se používá při výrobě bez-hliníkových ocelí, např. na kolejnice, 

ocelová lana, kordy do pneumatik, dráty do předpjatého betonu, atd., by měla mít chemické 

složení v oblasti výskytu wolastonitu. Zpracování na pánvové peci s použitím této strusky, 

zakončené krycím vápnem, zajišťuje vysokou oxidickou čistotu. Ostatní oxidické vměstky 

v oceli mohou mít chemické složení v oblasti pseudowolastonitu i anortytu. Tyto vměstky se 
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vyznačují nízkou teplotou tání a dobrou tažností. Wolastonitová struska se také používá při 

výrobě automatových ocelí [12]. 

 
Obr. 9: Příklady různých typů ocelářských pánvových strusek 

U ocelí uklidněných hliníkem a křemíkem nebo samotným hliníkem, určených k výrobě 

ocelí s velmi vysokou oxidickou a sulfidickou čistotou, např. výroba drátů tažením nebo 

protlačováním za studena, je vyžadována modifikace vápníku. Získání optimální čistoty těchto 

ocelí a vměstků požadovaných vlastností zajišťuje hlinito-vápenatá krycí struska [12]. 

Při navrhování strusky je nutné definovat potřebné předpoklady, které stanoví parametry 

a podmínky, které musí tyto materiály splňovat. Stručně řečeno je třeba stanovit: 

o zařízení, kde má být struska použita (LF, IR-UT, RH, DH, VD, VOD atd.), 

o funkce, které má splňovat, 

o druh oceli, která má být použita, např.: 

o ocel dezoxidovaná:  

o křemíkem, 

o hliníkem nebo hliníkem i křemíkem, 

o ocel: 

o odsířená, 

o s řízeným obsahem síry, 

o vysokokřemičitá, 

o množství a složení pecní strusky přetečené do pánve, 

o typ žárovzdorného materiálu použitého jako vyzdívka pracovního zařízení. 
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Výše uvedené informace nepřímo určují oblasti chemického složení a princip fázových 

složek, které by mělo odpovídat konkrétní strusce. Je nutno brát na vědomí, že zásadité rafinační 

strusky (které jsou v současnosti nejpoužívanější) jsou multi-komponentní systémy, a proto je 

velmi obtížné určit jejich vlastnosti i předvídat jejich strukturu. Zatím je docela dobře známá 

mineralogická struktura těchto strusek v pevném skupenství. Bohužel to není základ pro 

odvození jejich struktury v kapalném stavu. Z těchto důvodů jsou nezbytné studie vlastností 

surovin a hotových strusek. V tab. 1 jsou uvedeny příklady chemického složení syntetických 

strusek vyráběných u nás i v zahraničí a nabízených jako přísady do rafinačních pánvových 

strusek [12]. 

Tab. 1: Chemické složení vybraných syntetických strusek (hm. %) [16] 

Struska CaO SiO2 Al2O3 MgO FexOy V2O5 S C TiO2 Poznámka 

CALUMET 60 31,0 4,0 57,0 8,0 0,2 0,8 0,4 - - přetavená 

CALUMET 70 23,0 0,5 72,0 2,5 0,2 1,5 0,03 0,1 - přetavená 

Lafarge LSDF 50,7 3,5 40,6 1,0 1,4 0,1 0,04 0,05 1,45 přetavená 

CAS 55 42,5 1,0 52,3 0,3 1,6 0,02 0,05 0,07 -  

JAP 37,9 7,5 44,3 2,2 0,2 0,02 0,10 0,49 -  

Antrakal 8,0 3,6 75,3 5,9 1,6 1,80 0,01 0,40 0,1  

Miluflux 
4,0 1,0 

75,0 
12,0 0,6 5,2 

0,01 
0,20 0,2  

5,0 2,0 18,0 1,1 3,40 0,08 0,4  

Wollastonit 38,1 37,9 6,9 3,6 3,4 - - 2,6 0,5  

Refraflux 48,0 4,0 44,0 1,0 1,0 - - 0,1 0,2 sintrovaná 

Slagmag 90 3,0 0,7 - 88,0 7,8 - - - -  

Almagen 12,0 5,0 55,0 10,0 - - - - - Alkov ~ 10% 

Alkaten 12,0 5,0 65,0 - - - - - - Alkov ~ 10% 

Z tabulky vyplývá, že se jedná téměř ve všech případech o zásadité strusky soustavy 

CaO–Al2O3–MgO–(SiO2) s minimalizovanými obsahy ostatních složek. Pouze struska 

wollastonit má vysoký obsah SiO2 a struska Slagmag 90 je tvořena převážně MgO. Syntetické 

strusky přidávané při odpichu oceli do pánve nebo do pánvové pece obvykle mají jako hlavní cíl 

urychlit tvorbu tekuté pánvové strusky. Zásadité pánvové strusky následně zkracují a prohlubují 

proces odsíření oceli. Naopak snížení zásaditosti pánvové strusky a zvýšení její viskozity 

(snížení tekutosti) je vyžadováno při rafinaci oceli s řízeným (to znamená zvýšeným) obsahem 

síry. K tomu je vhodný například přídavek wollastonitu, resp. strusky Slagmag [16]. 
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4 SOUHRN LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

Provedený literární rozbor zaměřený na charakteristiku syntetických strusek a jejich vliv 

na proces odsíření oceli přinesl následující poznatky: 

 

1. V současné době se odsíření uskutečňuje během odpichu pomocí syntetické strusky 

s využitím kinetické energie proudu kovu a následně působením syntetické strusky na 

zařízeních sekundární metalurgie (buď v běžné pánvi, pánvové peci nebo během 

vakuového odplynění). Nízkých obsahů síry v oceli lze dosáhnout pouze pod struskou 

s minimálním obsahem FeO (max. 1 hm. %), vysokým obsahem CaO (min. 45 až 55 hm. 

%) a nízkým poměrem a(CaO)/a(CaS). 

 

2. Vzhledem k tomu, že limitujícím článkem procesu odsíření je difúze síry z objemu kovu 

na mezifázové rozhraní struska-kov, lze předpokládat ustanovení rovnováhy mezi 

obsahem síry v povrchu kovu a objemu strusky. V praktických podmínkách výroby oceli 

se povrchová koncentrace síry blíží rovnovážné, jestliže je vysoký obsah CaO ve strusce. 

Rychlost odsíření je tím větší, čím vyšší je počáteční obsah siry a čím je větší měrné 

množství strusky a její bazicita. 

 

3. Nejvýznamnější vliv na povahu ocelářských strusek mají oxid vápenatý a křemičitý. Dle 

stupně bazicity lze strusky rozdělit na: strusky kyselé (B = 1,3 - 1,5), strusky středně 

zásadité (B = 1,8 – 2,2) a strusky silně zásadité (B = min. 2,5). Jednou z hlavních 

podmínek odsíření oceli je dostatečně vysoká zásaditost (B ˃ 5,5) strusky. 

 

4. Pojem optická bazicita je odvozený od optické metody měření transparentního vzorku 

ultrafialovým zářením. Optickou bazicitu je možné stanovit i teoretickým výpočtem. 

Využívaní parametru optické bazicity je v praxi zatím velmi omezené. Tento parametr je 

komplexního charakteru a umožňuje přesný popis některých metalurgických vlastností 

ocelářských strusek na bázi oxidů. Optická bazicita může být po zavedení do praxe 

využívaná jako důležité technologické kritérium úrovně používaných struskových režimů 

při rafinaci oceli. 

 

5. Rozdělovací součinitel síry (stupeň odsíření) vyjadřuje účinnost odsíření při 

metalurgických pochodech a je vyjadřován jako poměr aktivity síry ve strusce k aktivitě 

síry v lázni. Rozdělovací součinitel síry v podmínkách rafinace oceli struskou v pánvi lze 

zvyšovat především složením strusky mající vysokou aktivitu CaO a nízkou aktivitu FeO, 

zatímco nízké obsahy doprovodných prvků ve vyrobené oceli pouze nepatrně ovlivňují 

součinitel  Sf . 

 

6. Odsiřující struska musí být schopna nevratně absorbovat do svého objemu síru ve formě 

chemické sloučeniny CaS. Tato schopnost se nazývá sulfidická kapacita ocelářských 
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strusek. Při konstantním obsahu MgO se hodnota sulfidické kapacity (CS) značně zvyšuje 

s nárůstem obsahu CaO. 

 

7. Teplota tavení strusek charakterizuje teploty, při kterých přechází struska z tuhého stavu, 

přes těstovitý stav do stavu kapalného. Zvyšováním obsahu CaO ve strusce se zvyšuje její 

bazicita a tato skutečnost se projevuje zvýšením teploty tavení strusky, naopak 

zvyšováním podílu SiO2 bazicita klesá, což se projevuje snížením teploty tavení. 

 

8. Viskozita strusky závisí na chemickém složení a na teplotě. Zásadité strusky mají při 

vyšší teplotě viskozitu nižší než strusky kyselé, ale při poklesu teploty na hodnotu tzv. 

teploty zlomu dochází k prudšímu nárůstu viskozity strusky. Viskozitu je možné 

regulovat i přídavkem syntetických strusek na bázi fluoridů, silicidů a nebo boridů. 

 

9. Syntetická struska ovlivňuje vlastnosti pánvové strusky nejen svým chemickým 

složením, ale i složením fázovým a svou zrnitostí, to znamená parametry, které se 

podílejí na rychlosti tvorby pánvové strusky. Např. směs dvou těžkotavitelných oxidů 

CaO (ttav~2570°C) a Al2O3 (ttav~2050°C) smíchaná v poměru hmotností 1:1 se bude ve 

strusce rozpouštět pomaleji než jejich přetavená fáze mayenit 12CaO.7Al2O3 s teplotou 

tavení ~1400°C. 

 

10. Syntetické strusky přidávané při odpichu oceli do pánve nebo do pánvové pece obvykle 

mají jako hlavní cíl urychlit tvorbu tekuté pánvové strusky. Zásadité pánvové strusky 

následně zkracují a prohlubují proces odsíření oceli. Naopak snížení zásaditosti pánvové 

strusky a zvýšení její viskozity (snížení tekutosti) je vyžadováno při rafinaci oceli 

s řízeným (to znamená zvýšeným) obsahem síry. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části této diplomové práce bylo porovnat vliv tří odlišných typů 

syntetických strusek při výrobě oceli jakosti St52-3 se zaměřením na hodnocení účinnosti 

vytvořené rafinační strusky pomocí dosažených stupňů odsíření a vybraných parametrů strusek 

v průběhu zpracování na mimopecních zařízeních. Vlastní provozní tavby byly provedeny při 

mimopecním zpracování oceli v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

5.1 Charakteristika provozních taveb a testovaných syntetických strusek 

v podmínkách ocelárny VHM a.s. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. představuje tradičního výrobce kusových 

odlitků a speciální oceli určené na výkovky a dílčí komponenty. Vlastní primární agregát 

v ocelárně představuje modernizovaná elektrická oblouková pec č. 5, která má roční kapacitu cca 

300 tis. tun, ale sekundární metalurgie by v současné době takové množství oceli nezpracovala. 

Roční kapacita ocelárny je tedy cca 200 tis. tun oceli. V podniku jsou také provozovány zařízení 

sekundární metalurgie, a to pánvová pec (LF) a dvě vakuovací zařízení typu VD/VCD a zařízení 

vlastní konstrukce OVK (nebo-li VOD). Ocel je odlévána do kokil (polygonální ingoty pro 

kovárnu, kruhové ingoty pro obručárnu, čtvercové a brámové ingoty na export) a do forem 

(odlitky). Vlastní produkce představuje odlitky od 5 do 150 tun a volně kované výkovky od 1 do 

125 tun čisté hmotnosti [17]. 

Charakteristika výrobního procesu - výrobní proces provozních experimentů probíhal 

následujícím způsobem: po zpracování tavby v elektrické obloukové peci (EOP) byl proveden 

odpich do licí pánve (LP). Odpich oceli je prováděn přes EBT (Eccentric Bottom Tapping). 

Z obr. 10 je zřejmé, že během odpichu oceli z EOP do pánve probíhá dezoxidace oceli, částečné 

nalegování a přidá se hlavní část struskotvorných přísad obsahující směs vápna a syntetické 

strusky. Po odpichu byla licí pánev s ocelí a vytvořenou struskou převezena na pánvovou pec 

(LF), kde došlo k dokončení dezoxidace oceli, jejímu nalegování, cílené úpravě strusky v licí 

pánvi přídavkem druhé části struskotvorných přísad představující vápno, syntetická struska, 

materiál na ochranu struskové čáry (materiál obsahuje cca 45% MgO), hliník v různých formách 

(drcený, granulovaný a hliníkové stěry) určený pro snížení obsahu lehce redukovatelných oxidů 

a úpravu strusky. Následně, po zpracování oceli na pánvové peci (LF), byla licí pánev převezena 

na vakuovací stanici (VD/VCD). Na závěr je výrobní proces ukončen odléváním oceli ingotovou 

cestou [18, 19, 20, 21]. 
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Obr. 10: Schéma technologických operací během mimopecního zpracování 

Vlastní provozní experimenty byly realizovány při výrobě oceli značky St52-3. Ocel 

St52-3 představuje uhlíko-manganovou konstrukční ocel, která je ve strojírenství velmi rozšířena 

zejména pro její velmi dobrou svařitelnost a nízkou cenu. Výrobní chemické složení této oceli 

používané ve VHM a.s. je uvedeno v tab. 2. 

Tab. 2:  Výrobní chemické složení oceli St52-3 

Jakost Rozsah 
Základní chemické složení (hm. %) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo V Al 

St52-3 
   Min. 0,18 1,20 0,20 ××× ××× ××× ××× ××× ××× 0,020 

   Max. 0,22 1,35 0,30 0,012 0,005 0,30 0,30 0,08 ××× 0,040 

Celkem bylo v hodnoceném období vyrobeno 87 taveb s použitím syntetické strusky A 

a 98 taveb s použitím syntetické strusky B a 101 taveb se syntetickou struskou C. V průběhu 

mimopecního zpracování byly odebírány vzorky oceli a strusky, a to na následujících 

technologických místech: v licí pánvi po odpichu z EOP (vzorek LP), na začátku a konci 

zpracování na pánvové peci (vzorek LF prijezd a LF odjezd) a na konci zpracování na 

vakuovacím zařízení (vzorek VD odjezd) jak je znázorněno na obr. 11. 
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Obr. 11: Schéma odběru vzorků 

V případě oceli byla pozornost věnována především obsahu síry a u vzorků strusek byla 

provedena analýza zaměřená na obsah síry a základní typy oxidů. Kromě odběrů vzorků ocelí 

a strusek byla průběžně měřena teplota a aktivita kyslíku v oceli, a to zejména na začátku 

zpracování na pánvové peci (LF) a konci zpracování na vakuovací stanici (stanice VD/VCD). 

Pro hodnocení struskového režimu v provozních podmínkách byly vybrány tři odlišné 

typy syntetických strusek na bázi Al2O3. Fotografie syntetických strusek pro provozní 

exterimenty jsou uvedeny na obr. 12 a v tab. 3 je uvedeno základní chemické složení. Tyto 

syntetické strusky se mezi sebou lišily základními surovinami, použitou technologií výroby, 

chemickým složením a granulometrií [18, 19, 20, 21]: 

o syntetická struska A - je standardní syntetická struska používaná v provozních podmínkách 

VHM a.s. Je vyráběna z přírodních surovin jako je bauxit, vápenec nebo dolomit, přičemž 

hlavní složku představuje Al2O3. Vlastní výroba je realizována v rotační peci, kde dochází 

k sintrování a výsledkem je porézní granulovaná syntetická struska o zrnitosti 5 až 15 mm, 

o syntetická struska B – je vyvinutá firmou JAP TRADING, s.r.o. a je vyráběna z druhotných 

korundových surovin, které představují vedlejší produkty z výroby elektrotaveného korundu 

(jako je např. prach a kal) v kombinaci s dolomitickým vápencem a pojivem (vodní sklo). 

Hlavní složku tvoří Al2O3 a CaCO3, které slouží jako zdroj CaO. Tento typ je vyráběn 

briketací a standardně je dodáván ve formě briket o rozměrech 60 × 50 × 30 mm, 

o syntetická struska C –.je vyvinutá firmou JAP TRADING, s.r.o. a je vyráběna z druhotných 

korundových surovin, které představují vedlejší produkty z výroby elektrotaveného korundu 

(jako je např. prach a kal) v kombinaci s dolomitickým vápencem a pojivem (vodní sklo). 

Hlavní složku tvoří Al2O3 a CaCO3, které slouží jako zdroj CaO. Korundová surovina 

obsahuje zvýšené množství Cr2O3, což se projeví vyšším obsahem tohoto oxidu v syntetické 

strusce. Tento typ je vyráběn briketací a standardně je dodáván ve formě briket o rozměrech 

60 × 50 × 30 mm. 
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Syntetická struska A Syntetická struska B Syntetická struska C 

Obr. 12: Ukázka vybraných syntetických strusek 

V průběhu provozních experimentů byly struskotvorné látky přidávány ve dvou dávkách, 

které se však lišily podílem jednotlivých složek, tj. podílem vápna a syntetické strusky. Hlavní 

část syntetické strusky byla přidána při odpichu s vápnem v rozdílných poměrech. Ve druhé 

dávce byly v průběhu rafinace oceli na pánvové peci (LF) použity syntetické strusky minimálně. 

Především došlo k použití vápna pro úpravu chemického složení, zvýšení obsahu CaO a dále 

materiálu na ochranu struskové čáry pro snížení opotřebení vyzdívky licí pánve. Kromě toho 

byly na strusku nahazovány hliníkové stěry, drcený hliník a karbid vápníku kvůli redukci lehce 

redukovatelných oxidů obsažených ve strusce. 

Tab. 3: Chemické složení použitých syntetických strusek 

Syntetická 

struska 
Rozsah 

Základní chemické složení (hm. %) 

CaO Al2O3 SiO2 Cr2O3 TiO2 MgO Na2O 

A 
   Min. 33,0 51,0 ××× ××× ××× ××× ××× 

   Max. 35,0 55,0 7,0 ××× 3,0 2,0 ××× 

B 
   Min. 10,0 60,0 3,0 ××× ××× 5,0 1,0 

   Max. 12,0 70,0 4,0 0,3 ××× 7,0 2,0 

C 
   Min. 9,0 60,0 2,0 2,0 ××× 3,0 2.0 

   Max. 11,0 70,0 3,0 3,0 ××× 5,0 3,0 
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5.2 Hodnocení a diskuze dosažených výsledků 

Hodnocení provozních výsledků při použití syntetické strusky A, B a C v licí pánvi při 

výrobě oceli St52-3 bylo realizováno v několika částech. Nejprve byl vliv testovaných 

syntetických strusek porovnán pomocí dosaženého stupně odsíření ηs (ETA S), který je 

charakterizován vztahem [18, 19]: 
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..
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                 (58) 

o Eta S LP  - stupeň odsíření od odpichu do licí pánve až po převoz na pánvovou pec LF, 

o Eta S LF – stupeň odsíření od příjezdu až po konec zpracování oceli na pánvové peci LF, 

o Eta S VD - stupeň odsíření od počátku až po konec zpracování na vakuovací stanici VD, 

o Eta S celk. - celkový stupeň odsíření od odpichu do LP až po konec zpracování na stanici VD. 

Výsledky stupně odsíření jsou uvedeny na obr. 13 a představují hodnoty jednotlivých 

technologických operací. Z obr. 13 je patrné, že v případě syntetické strusky A bylo dosaženo 

stupně odsíření při odpichu a během převozu na pánvovou pec 21%, při mimopecním zpracování 

na pánvové peci (LF) 65%, během zpracování na vakuovací stanici (VD) 72% a celkový stupeň 

odsíření dosáhl hodnoty 92%. V případě syntetické strusky B byl v licí pánvi dosažen stupeň 

odsíření 23%, od odpichu až po převoz na pánvovou pec, při mimopecním zpracování na 

pánvové peci (LF) 65%, během zpracování na vakuovací stanici (VD) 73% a celkový dosažený 

stupeň odsíření byl 93%. V případě syntetické strusky C byl v licí pánvi dosažen stupeň odsíření 

24%, od odpichu až po převoz na pánvovou pec, při mimopecním zpracování na pánvové peci 

(LF) 71%, během zpracování na vakuovací stanici (VD) 62% a celkový dosažený stupeň 

odsíření byl 91%. 

 
Obr. 13: Dosažené stupně odsíření v jednotlivých fázích zpracování 

Porovnáním stupně odsíření Eta S LP lze konstatovat, že v případě všech tří typů 

syntetických strusek došlo k obdobně nízkému stupni odsíření, což lze vysvětlit postupným 

rozpouštěním jednotlivých struskotvorných přísad (tvořenými především vápnem a syntetickou 
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struskou) v krátkém časovém intervalu (trvajícím několik minut). Následným porovnáním 

obsahů síry jak lze pozorovat na obr. 14 bylo zjištěno, že průměrný obsah síry v oceli po 

odpichu z elektrické obloukové pece (EOP) v případě syntetické strusky C byl o 75 ppm nižší 

než u syntetické strusky A a o 96 ppm nižší než při použití syntetické strusky B. Tato skutečnost 

byla způsobena tím, že u taveb se syntetickou struskou C byly vybrány vsázkové materiály 

s nižším obsahem síry. Dále je z obr. 15 patrné, že při použití syntetické strusky C byl průměrný 

úbytek síry od odpichu po převoz oceli na pánvovou pec (LF) o 27 ppm nižší než v případě 

syntetické strusky A a o 57 ppm nižší než u syntetické strusky B. Tento nízký úbytek byl 

způsoben větším zahuštěním počáteční strusky, díky vyššímu obsahu Cr2O3 v syntetické strusce 

C a tím došlo ke zhoršení kinetických podmínek pro odsíření oceli.  

 
Obr. 14: Dosažené obsahy síry v oceli v jednotlivých fázích zpracování 

Během zpracování oceli na pánvové peci (LF) dochází k trojnásobnému nárůstu stupně 

odsíření Eta S LF. V případě této operace jsou stupně odsíření pro všechny tři syntetické strusky 

A, B a C srovnatelné. Srovnatelné byly i průměrné obsahy síry v oceli před zpracováním na 

pánvové peci (LF), které se pohybovaly v rozmezí 275 až 323 ppm (viz obr. 14). Z obr. 15 je 

zřejmé, že průměrné úbytky síry v oceli při použití všech tří syntetických strusek byly téměř 

shodné a pohybovaly se v rozmezí 203 až 214 ppm. Výrazný růst stupně odsíření a rovnoměrné 

rozdíly v obsazích síry v oceli, lze vysvětlit rozpuštěním struskotvorných přísad a úpravou 

chemického složení strusky pomocí druhé dávky struskotvorných přísad (vápno, syntetická 

struska, materiál na ochranu vyzdívky, Al k redukci a úpravě složení strusky). 

V následující technologické operaci Eta S VD (od počátku až po konec zpracování na 

VD) dochází k dalšímu růstu stupně odsíření. V případě této operace jsou stupně odsíření pro 

syntetickou strusku A a B srovnatelné, u syntetické strusky C došlo k poklesu stupně odsíření 

o cca 9% oproti předchozí technologické operaci. Nárůst stupně odsíření u syntetických strusek 

A a B, lze vysvětlit úplným rozpuštěním struskotvorných přísad dále relativně vysokou teplotou 

a intenzivním mícháním oceli se struskou během procesu vakuování, což má velký vliv na 

kinetické podmínky odsíření oceli. Mírný pokles stupně odsíření při použití syntetické strusky C 
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byl způsoben tím, že již po zpracování oceli na pánvové peci (LF) byl velmi nízký průměrný 

obsah síry v oceli 72 ppm (viz obr. 14), což je o třetinu nižší obsah než v případě taveb se 

syntetickou struskou A a B. Tudíž již nebylo nutné ani na vakuovací stanici (VD) technologicky 

možné dosáhnout vyššího stupně odsíření. Tuto skutečnost také potvrzuje obr. 15 na němž lze 

vidět, že v případě syntetické strusky C byl během zpracování na vakuovací stanici (VD) 

dosažen o 32 ppm nižší průměrný úbytek síry v oceli než u syntetické strusky A a o 27 ppm nižší 

než při použití syntetické strusky B, přitom byl u syntetické strusky C po mimopecním 

zpracování dosažen průměrný obsah síry v oceli 24 ppm, tedy téměř shodný se syntetickými 

struskami A a B (viz obr. 14). Vzniklou struskovou směs u všech tří typů syntetických strusek 

lze charakterizovat jako tekutou strusku, která se významným způsobem podílí na reakcích mezi 

struskou a kovem. 

Porovnáním výsledných stupňů odsíření odsíření Eta S celk. je patrné, že při použití 

všech tří syntetických strusek A, B a C je dosahováno vždy velmi významného stupně odsíření 

oceli při mimopecním zpracování, které se pohybuje v rozsahu cca 91 až 93 %. 

 
Obr. 15: Pokles obsahů síry v oceli v jednotlivých fázích zpracování 
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Vliv testovaných syntetických strusek na odsiřovací schopnosti strusek při mimopecním 

zpracování oceli byl dále hodnocen analýzou vlivu vybraných parametrů strusky na stupeň 

odsíření. Mezi sledované parametry patří: bazicita, optická bazicita, obsah lehce redukovatelných 

oxidů, poměr CaO/Al2O3 a Mannesmannův index. Tyto parametry byly stanoveny pomocí 

následujících vztahů [18, 19, 20, 21]: 
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Na obr. 16 až 33 jsou uvedeny sledované parametry strusek, které výrazným způsobem 

ovlivňují odsiřovací schopnosti [18, 19]. 

Vliv bazicity – B1 na stupeň odsíření při použití syntetické strusky A představuje 

obr. 16. Z obrázku je zřejmé, že počáteční bazicita strusky před zpracováním na pánvové peci 

(LF) dosahuje průměrné hodnoty 6,26. Na obr. 16 je zřejmá extrémní hodnota bazicity počáteční 

strusky 12,79, při které bylo dosaženo vzhledem k vysoké bazicitě poměrně nízkého stupně 

odsíření 21,77 %, což bylo způsobeno vysokým obsahem FeO ve strusce před zpracováním na 

pánvové peci (LF), který dosahoval u této tavby hodnoty 3,17 hm. %. 

 
Obr. 16: Závislost stupně odsíření na úzké bazicitě – B1 pro syntetickou strusku A 
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Po přidání druhé dávky struskotvorných přísad dochází k úpravě chemického složení 

strusky, což se projevilo nárůstem bazicity na průměrnou hodnotu 8,79. Na obr. 16, lze také 

vidět extrémní hodnotu bazicity konečné strusky 14,76, při které byl dosažen stupeň odsíření 

83,70 %, tento nízký stupeň byl způsoben tím, že již před zpracováním na pánvové peci (LF) byl 

dosažen nízký obsah síry v oceli 0,0092 hm. % a proto už nebylo nutné dosahovat většího stupně 

odsíření. 

Bazicitu pro syntetickou strusku B představuje obr. 17, v tomto případě bylo zjištěno, že 

počáteční bazicita po první dávce struskotvorných přísad dosahuje průměrné hodnoty 6,90. I zde 

lze pozorovat extrémní bazicitu počáteční strusky dosahující hodnoty 11,24, při níž bylo 

dosaženo poměrně nízkého stupně odsíření 27,00 %, protože z důvodu nižší teploty oceli, která 

před zpracováním na pánvové peci (LF) dosahovala 1565°C, ještě nedošlo k úplnému rozpuštění 

struskotvorných přísad. Další extrémní hodnotou je počáteční bazicita strusky 6,61, při které 

došlo k velikému stupni odsíření 63,75 %. Tento vysoký stupeň byl dosažen díky vysoké teplotě 

oceli, která před zpracováním na pánvové peci (LF) u této tavby dosahovala 1598°C došlo 

k téměř úplnému rozpuštění struskotvorných přísad. Druhou dávkou struskotvorných přísad 

přísad došlo k dalšímu nárůstu na průměrnou hodnotu 8,71. 

 
Obr. 17: Závislost stupně odsíření na úzké bazicitě – B1 pro syntetickou strusku B 

Obr. 18 představuje bazicitu pro syntetickou strusku C, v tomto případě bylo zjištěno, že 

počáteční bazicita dosahuje průměrné hodnoty 8,53. Na obr. 18 je patrná extrémní hodnota 

bazicity počáteční strusky 12,46, při které bylo dosaženo nízkého stupně odsíření 15,15 %. Tento 

nízký stupeň odsíření byl způsoben vysokým obsahem CaO ve strusce, který před zpracováním 

na pánvové peci (LF) činil 59,19 %, tím došlo k zahuštění počáteční strusky a ke zhoršení 

kinetických podmínek pro odsíření. Další extrémní hodnota bazicity počáteční strusky je 9,41, 

při které došlo k vysokému stupni odsíření 66,97 %, protože došlo k dobrému rozpuštění 

struskotvorných přísad během převozu na pánvovou pec a tím se zlepšily kinetické podmínky 

pro odsíření. 
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Obr. 18: Závislost stupně odsíření na úzké bazicitě – B1 pro syntetickou strusku C 

Po přidání druhé dávky struskotvorných přísad dosahovala bazicita průměrné hodnoty 

9,80. Na obr. 18 je také patrná nízká bazicita konečné strusky 4,44, při které bylo dosaženo 

vysokého stupně odsíření 97,06 %. Vysoký stupeň odsíření při poměrně nízké bazicitě byl 

dosažen, protože na pánvové peci (LF) bylo do pánve přidáno 1099 kg CaO, což je výrazně více, 

než se standardně používá a tudíž to vedlo ke zvýšení sulfidické kapacity strusky. Tyto strusky 

lze označit jako silně zásadité, a to již na začátku mimopecního zpracování oceli.  
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Dále byla stanovena tzv. široká bazicita – B2, která bere v úvahu další oxidy ve strusce. 

Vliv bazicity pro syntetickou strusku A představuje obr. 19. V tomto případě dosahuje počáteční 

struska průměrné bazicity 1,50. Na obr. 19 je vidět extrémní hodnota bazicity počáteční strusky 

2,02, při níž bylo dosaženo nízkého stupně odsíření 9,46 %. Tento nízký stupeň odsíření byl 

způsoben tím, že při odpichu tavby o hmotnosti 68 300 kg bylo přidáno pouze 152 kg CaO. Sice 

byla dosažena vysoká bazicita, ale nízká měrná hmotnost strusky neumožnila během převozu 

pánve na pánvovou pec (LF) vysoký stupeň odsíření oceli. Po přídavku druhé dávky 

struskotvorných přísad došlo k mírnému růstu bazicity, a to na průměrnou hodnotu 1,98. 

 
Obr. 19: Závislost stupně odsíření na široké bazicitě – B2 pro syntetickou strusku A 

Výsledky pro syntetickou strusku B představuje obr. 20. Zde počáteční struska dosahuje 

průměrné bazicity 1,71. I na obr. 20, lze vidět extrémní hodnotu bazicity počáteční strusky 2,14, 

během které byl dosažen nízký stupeň odsíření 12,38 %. Tento nízký stupeň odsíření byl 

dosažen, protože během odpichu oceli do pánve nebyla přidána syntetická struska, tudíž došlo 

pouze k částečnému rozpuštění přidaného vápna. I v tomto případě dochází k mírnému růstu 

bazicity strusky na průměrnou hodnotu 1,90, a to po přídavku druhé dávky struskotvorných 

přísad na pánvové peci (LF). 

 
Obr. 20: Závislost stupně odsíření na široké bazicitě – B2 pro syntetickou strusku B 
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V případě syntetické strusky C jak je uvedeno na obr. 21, počáteční struska dosahuje 

průměrné bazicity 1,66. Na obr. 21, lze vidět u počáteční strusky extrémní hodnotu stupně 

odsíření 66,97 %, která byla dosažena při poměrně nízké bazicitě 1,54. Tento vysoký stupeň byl 

dosažen, protože při odpichu dané tavby o váze 61 600 kg bylo přidáno do pánve veliké 

množství struskotvorných přísad - 402 kg CaO a 153 kg syntetické strusky C. Po přídavku druhé 

dávky struskotvorných přísad opět dochází k mírnému růstu bazicity a to na průměrnou hodnotu 

1,81. 

 
Obr. 21: Závislost stupně odsíření na široké bazicitě – B2 pro syntetickou strusku C 

Z obr. 16 až 21 je pro všechny tři syntetické strusky patrné, že před zpracováním na 

pánvové peci (LF) je nízký stupeň odsíření (21 -24 %). Tuto skutečnost lze vysvětlit vlivem 

vyšších obsahů CaO ve strusce, což vede k jejímu zahuštění, snížení rafinační schopnosti 

a dosažení nižších stupňů odsíření. Z obr. 16 až 21 je také zřejmé, že zpracováním na pánvové 

peci (LF) došlo k úplnému rozpuštění struskových směsí spolu s úpravou chemického složení, 

což se projevilo nárůstem bazicity B1 a B2 a napomohlo vyššímu stupni odsíření oceli (65 –

 71 %). 
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Další sledovaný parametr je optická bazicita. Rafinační struska by měla mít minimální 

hodnotu optické bazicity 0,78. Vliv optické bazicity strusky na stupeň odsíření při použití 

syntetické strusky A je znázorněn na obr. 22. V tomto případě počáteční struska před 

zpracováním na pánvové peci (LF) dosahovala průměrné hodnoty optické bazicity 0,76. Na obr. 

22 lze vidět extrémní hodnotu optické bazicity strusky před zpracováním na pánvové peci (LF) 

0,80. Tato vysoká hodnota byla způsobena tím, že u této tavby bylo dosaženo nejnižšího obsahu 

SiO2 v počáteční strusce ze všech zkoumaných taveb se syntetickou struskou A, který činil 4,55 

hm. %. Oxid křemičitý výrazně ovlivňuje hodnotu optické bazicity. S rostoucím obsahem SiO2 

klesá hodnota optické bazicity a naopak. 

 
Obr. 22: Závislost stupně odsíření na optické bazicitě – OB pro syntetickou strusku A 

Na obr. 22 lze pozorovat extrémní hodnotu optické bazicity 0,81 dosaženou po 

mimopecním zpracování, protože u této tavby obsah SiO2 ve strusce po zpracování na vakuovací 

stanici (VD) činil 5,50 hm. %, tzn. téměř nejnižší ze všech zkoumaných taveb. Na tuto vysokou 

hodnotu měl také vliv nízký obsah MgO = 4,38 hm. % a průměrný obsah Al2O3 = 23,15 hm. %. 

Z obr. 23 je zřejmé, že při použití syntetické strusky B optická bazicita počáteční strusky 

nabývala průměrné hodnoty 0,77. Na obr. 23 lze vidět extrémně nízkou hodnotu optické bazicity 

počáteční strusky 0,75. Tuto nízkou hodnotu zapříčinil obsah Al2O3 dosahující 34,60 hm. %, což 

byl nejvyšší obsah ze všech zkoumaných taveb se syntetickou struskou B. I přesto byl dosažen 

průměrně vysoký stupeň odsíření 28,48 % díky dobrému rozpuštění struskotvorných přísad. 
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Obr. 23: Závislost stupně odsíření na optické bazicitě – OB pro syntetickou strusku B 

Na obr. 24 je znázorněna průměrná hodnota optické bazicity počáteční strusky pro 

syntetickou strusku C, která činila 0,78. Na obr. 24 je vidět extrémně nízký stupeň odsíření 

počáteční strusky 2,48 %, při hodnotě optické bazicity 0,79. Nízký stupeň odsíření byl způsoben 

vysokým obsahem FeO ve strusce, který před zpracováním na pánvové peci (LF) dosahoval 4,31 

hm. % a vysokým obsahem MnO = 3,91 hm. %. Tyto vysoké obsahy byly důsledkem přetečení 

pecní strusky do pánve. 

 
Obr. 24: Závislost stupně odsíření na optické bazicitě – OB pro syntetickou strusku C 

Na obr. 24 lze také pozorovat extrémně nízkou hodnotu stupně odsíření konečné strusky 

dosahující hodnoty 69,44 % při hodnotě optické bazicity 0,79. Tato nízká hodnota byla 

důsledkem velmi nízkého obsahu síry (36 ppm) již před zpracováním na pánvové peci a proto už 

nemohl být během mimopecního zpracování dosažen vysoký stupeň odsíření. 

Struskové směsi při použití všech tří syntetických strusek vykazovaly po mimopecním 

zpracování průměrné hodnoty optické bazicity 0,79, tedy vyšší než je minimální hodnota.  
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Další sledovaný parametr představuje obsah lehce redukovatelných oxidů – LRO. 

Doporučený obsah těchto oxidů je do 3 hm. %. V tomto případě byl při použití syntetické 

strusky A z obr. 25 zjištěn průměrný počáteční výskyt oxidů v obsahu 1,72 hm. %. Na obr. 25, 

lze vidět extrémní hodnotu počátečního obsahu lehce redukovatelných oxidů 6,95 hm. %. Výskyt 

tohoto vysokého obsahu způsobilo přetečení většího množství pecní strusky do pánve, protože 

obsah oxidu FeO ve strusce před zpracováním na pánvové peci (LF) činil 2,11 hm. % a v případě 

oxidu MnO dokonce 4,84 hm. %. 

 
Obr. 25: Závislost stupně odsíření na obsahu lehce redukovatelných oxidů – LRO pro 

syntetickou strusku A 

Průměrný počáteční výskyt oxidů pro syntetickou strusku B je patrný na obr. 26, který 

dosahoval obsahu 1,22 hm. %. I na obr. 26 je vidět extrémní hodnota počátečního obsahu lehce 

redukovatelných oxidů, která dosahovala 7,55 hm. %. Rovněž lze předpokládat přetečení většího 

množství strusky z EOP do pánve, protože u této tavby v počáteční strusce byl obsah FeO 

4,84 hm. % a obsah MnO 2,71 hm. %.  

 
Obr. 26: Závislost stupně odsíření na obsahu lehce redukovatelných oxidů – LRO pro 

syntetickou strusku B 

Na obr. 27 je vidět, že průměrný počáteční obsah lehce redukovatelných oxidů při použití 

syntetické strusky C je stejný jako v případě syntetické strusky B a to 1,22 hm. %. Na obr. 27, 

lze vidět extrémní hodnotu počátečního obsahu lehce redukovatelných oxidů 5,98 hm., 
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způsobenou také přetečením pecní strusky do pánve. Naměřený obsah FeO v počáteční strusce 

činil 3,06 hm. % a obsah MnO 2,92 hm. %. I přes vysoký obsah těchto oxidů byl u této tavby 

dosažen vysoký počáteční stupeň odsíření 35,27 %, protože během odpichu bylo do pánve 

přidáno značné množství vápna (504 kg). 

 
Obr. 27: Závislost stupně odsíření na obsahu lehce redukovatelných oxidů – LRO pro 

syntetickou strusku C 

Z obr. 25 až 27 pro všechny tři syntetické strusky je však patrný pokles obsahu lehce 

redukovatelných oxidů, což lze vysvětlit jejich redukcí hliníkem (v podobě stěrů, drcené a drátu) 

přidávaným na pánvové peci (LF) v průběhu zpracování. V tomto případě bylo dosaženo 

redukce uvedených oxidů pro syntetickou strusku A na průměrný obsah 1,14 hm. %, pro 

syntetickou strusku B na průměrný obsah 0,67 a pro syntetickou strusku C na průměrný obsah 

0,66 hm. %. Doporučený obsah lehce redukovatelných oxidů rafinační strusky po zpracování na 

pánvové peci (LF) a vakuovací stanici (VD) splňují strusky při použití všech tří syntetických 

strusek. 
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Následně byl zkoumán parametr představující vápenato-hlinitanový podíl – C/A. 

Optimální hodnota tohoto parametru je v rozsahu 1,8 až 2,3, protože v rafinační strusce jsou 

požadovány vyšší obsahy Al2O3, a to ˃ 25 hm. %.  

V případě syntetické strusky A, jak je vidět na obr. 28, bylo zjištěno, že při opichu 

a během převozu na pánvovou pec (LF) bylo dosaženo průměrné hodnoty 1,83. Na obr. 28 lze 

vidět extrémní hodnotu vápenato-hlinitanového podílu před zpracováním na pánvové peci, která 

dosahovala hodnoty 2,59. Vysokou hodnotu tohoto podílu způsobil nízký obsah oxidu hlinitého 

22,21 hm. % při obsahu oxidu vápenatého 57,57 hm. % ve strusce. 

 
Obr. 28: Závislost stupně odsíření na vápenato-hlinitanovém podílu – C/A pro syntetickou 

strusku A 

Na obr. 28 další viditelnou extrémní hodnotou C/A podílu po mimopecním zpracování je 

3,38, protože v konečné strusce u této tavby byl naměřen vysoký obsah CaO = 60,89 hm. % 

a nízký obsah Al2O3 = 18,00 hm. %. 

Z obr. 29 pro syntetickou strusku B vyplývá, že pro stejnou technologickou operaci byla 

dosažena průměrná hodnota vápenato-hlinitanového podílu 2,03. Z obr. 29 je také zřejmé, že 

v počáteční strusce byla dosažena extrémní hodnota C/A podílu 2,64, protože v této strusce byl 

nejmenší obsah Al2O3 ze všech zkoumaných taveb se syntetickou struskou B, který dosahoval 

hodnoty 19,83 hm. % a obsah CaO byl 52,39 %. 
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Obr. 29: Závislost stupně odsíření na vápenato-hlinitanovém podílu – C/A pro syntetickou 

strusku B 

Na obr. 30 lze vidět, že při použití syntetické strusky C byla dosažena před zpracováním 

na pánvové peci (LF) průměrná hodnota 1,88. Na obr. 30 lze vidět extrémní hodnotu C/A podílu 

2,57 pro strusku před zpracováním na pánvové peci (LF). Tato vysoká hodnota byla způsobena 

vysokým obsahem CaO, který byl u této tavby nejvyšší ze všech zkoumaných taveb se 

syntetickou struskou C a dosahoval hodnoty 59,77 hm. % při obsahu Al2O3 23,29 hm. %. Další 

zřejmou extrémní hodnotou je vysoký stupeň odsíření dosahující před mimopecním zpracováním 

66,97 %. Jak již bylo komentováno (viz. obr. 21) tato hodnota byla dosažena, protože během 

odpichu bylo přidáno do pánve veliké množství struskotvorných přísad vzhledem ke hmotnosti 

oceli.  

 
Obr. 30: Závislost stupně odsíření na vápenato-hlinitanovém podílu – C/A pro syntetickou 

strusku C 

Z obr. 28 až 30 také vyplývá, že na konci mimopecního zpracování (na zařízeních LF 

a VD) tyto průměrné hodnoty stoupají, pro syntetickou strusku A na 2,42, pro syntetickou 

strusku B na 2,28 a pro syntetickou strusku C na 2,08. Tento nárůst je způsoben druhou dávkou 

struskotvorných přísad a rozpuštěním jednotlivých složek strusky na pánvové peci (LF). Z tohoto 

vývoje je zřejmé, že v průběhu mimopecního zpracování (na zařízeních LF a VD) došlo k cílené 
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úpravě chemického složení strusek pro dosažení optimálního podílu CaO/Al2O3 (C/A) 

podporujícího rafinační a odsiřovací schopnosti struskových směsí.  

Posledním sledovaným parametrem je Mannesmannův index (tzv. sulfidický faktor), 

přičemž optimální hodnota uvedeného parametru by se měla pohybovat v rozmezí 0,15 až 0,35. 

Z obr. 31 až 33 vyplývá, že částečným rozpuštěním první dávky struskotvorných přísad v licí 

pánvi dosahuje při použití syntetické strusky A průměrné hodnoty 0,22, pro syntetickou strusku 

B průměrné hodnoty 0,26 a v případě syntetické strusky průměrné hodnoty 0,30. Tyto hodnoty 

odpovídají spodní hranici optimálního rozmezí.  

Na obr. 31 lze pozorovat u počáteční strusky pro syntetickou strusku A extrémní hodnotu 

Mannesmannova indexu 0,45, protože obsah SiO2 v této strusce je nejmenší ze všech 

zkoumaných taveb s touto syntetickou struskou a dosahoval hodnoty 4,55 hm. % při obsahu 

CaO = 58,19 hm. % a obsah Al2O3 činil 28,16 hm. %.  

 
Obr. 31: Závislost stupně odsíření na Mannesmannově indexu – MM (sulfidický faktor) pro 

syntetickou strusku A 

Na obr. 32 je patrná extrémní hodnota stupně odsíření před zpracováním na pánvové peci 

(LF) dosahující 63,75 %. Tento vysoký stupeň odsíření byl již komentován dříve (viz. obr. 17). 

Další extrémní hodnotou je stupeň odsíření 52,05 % dosažený před zpracováním na pánvové 

peci (LF). Tento vysoký stupeň byl dosažen, protože došlo k optimálnímu rozpuštění první 

dávky struskotvorných přísad.  
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Obr. 32: Závislost stupně odsíření na Mannesmannově indexu – MM (sulfidický faktor) pro 

syntetickou strusku B 

Na obr. 33 lze vidět extrémní hodnotu Mannesmannova indexu 0,44 pro počáteční 

strusku s použitím syntetické strusky C. Tato vysoká hodnota byla dosažena díky vysokému 

obsahu CaO = 59,19 hm. %, nízkému obsahu SiO2 = 4,75 hm. % a středně vysokému obsahu 

Al2O3 = 28,49 hm. %.  

 
Obr. 33: Závislost stupně odsíření na Mannesmannově indexu – MM (sulfidický faktor) pro 

syntetickou strusku C 

Další extrémní hodnotou, kterou lze na obr. 33 pozorovat je hodnota Mannesmannova 

indexu 0,62 pro strusku po mimopecním zpracování. U této tavby vysokou hodnotu zmíněného 

parametru způsobil vysoký obsah CaO = 60,15 hm. % a nejnižší obsah SiO2 ze všech 

zkoumaných taveb kde byla použita syntetická struska C, který po zpracování na vakuovací 

stanici (VD) činil 3,17 hm. % a obsah Al2O3 dosáhl hodnoty 30,48 %. 

Z obr. 31 až 33 je však zřejmé, že přídavek dalších struskotvorných přísad na počátku 

zpracování na pánvové peci (LF) se projevil nárůstem průměrných hodnot pro syntetickou 

strusku A na 0,35, pro syntetickou strusku B na 0,34 a v případě syntetické strusky C na 0,35. 

Tyto hodnoty představují horní hranici Mannesmannova indexu. 
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5.3 Posouzení chromu v oceli ze syntetických strusek 

V rámci aplikace syntetické strusky B a C je vhodné upozornit, že se vyrábí z druhotných 

surovin obsahující Cr2O3. Syntetická struska B obsahuje 0,3 hm. % Cr2O3 a syntetická struska  

C 3,0 hm. % Cr2O3. Vhodné je uvést, že Cr2O3 je lehce redukovatelný oxid a proto lze 

předpokládat, že se bude redukovat a zanášet do oceli chrom.  

Redukce Cr2O3 - bylo uvažováno, že vlastní redukce proběhne s hliníkem dodávaným 

během odpichu oceli do pánve. Jelikož lze předpokládat, že z přítomných dezoxidačních prvků 

má nejvyšší afinitu ke kyslíku: 

 CrOAlAlOCr houska 2)(2)( 3232               (65) 

Pro stanovaní množství zanášeného chromu do oceli ze syntetické strusky dle rovnice 

(65) byly vyjádřeny molární hmotnosti jednotlivých složek: 

M (Cr2O3) = 151,95 g/mol 

M (Al) =  26,98 g/mol 

M (Al2O3) = 101 ,93 g/mol 

M (Cr) =  51,99 g/mol 

Doplněním molárních hmotností do rovnice (65) získá rovnice následující charakter: 

(Cr2O3) + 2Alhouska → (Al2O3) + 2[Cr]         (66) 

        

molg /95,151  molg /96,53  molg /93,101  molg /98,103  

Teoretický vnos chromu ze syntetické strusky B - na základě rovnice (66) obsahující 

vyjádření molárních hmotností, lze spočítat, že při průměrné hmotnosti 0,4440 kg Cr2O3 

obsaženého ve 148 kg syntetické strusky B, se na redukci Cr2O3 ze strusky spotřebuje 0,1575 kg 

hliníku a průměrně se vyredukuje 0,3039 kg chromu do oceli. Průměrná odpichová hmotnost 

oceli činila 64373 kg, a proto by průměrný teoretický nárůst chromu ze syntetické strusky B měl 

činit 5 ppm.  

U taveb se syntetickou struskou B se během odpichu oceli do pánve na dezoxidaci 

průměrně přidávalo 157 kg hliníku (ve formě housek a stěrů), tzn., že na případnou redukci 

Cr2O3 ze strusky bylo v oceli dostatečné množství Al.  

Teoretický vnos chromu ze syntetické strusky C - v  tomto případě bylo dle rovnice 

(66) vypočteno, že při průměrné hmotnosti 4,553 kg Cr2O3 obsaženého ve 152 kg syntetické 

strusky C, se na redukci Cr2O3 ze strusky spotřebuje 1,614 kg hliníku a průměrně se vyredukuje 

3,116 kg chromu do oceli. Průměrná odpichová hmotnost oceli v tomto případě činila 65580 kg, 

tzn., že průměrný teoretický nárůst chromu ze syntetické strusky C by měl činit 48 ppm. 
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Na dezoxidaci oceli při použití syntetické strusky C se průměrně během odpichu 

přidávalo 194 kg hliníku (ve formě housek a stěrů), tzn., že i zde bylo pro případnou redukci 

Cr2O3 ze strusky dostatečné množství hliníku. 

Analýza obsahů chromu v oceli - analýzou dat se zaměřením na obsahy chromu v oceli 

na jednotlivých technologických místech (viz obr. 34) bylo zjištěno, že u taveb se syntetickou 

struskou B byl průměrný obsah chromu v oceli po natavení v elektrické obloukové peci (EOP) 

1149 ppm, před odpichem 1169 ppm, po příjezdu na pánvovou pec (LF) 1181 ppm, na konci 

zpracování na pánvové peci (LF) 1207 ppm a na konci zpracování na vakuovací stanici (VD) 

průměrný obsah síry v oceli dosahoval hodnoty 1243 ppm. U taveb se syntetickou struskou C byl 

průměrný obsah chromu v oceli po natavení v elektrické obloukové peci (EOP) 844 ppm, před 

odpichem 920 ppm, po příjezdu na pánvovou pec (LF) 1004 ppm, na konci zpracování na 

pánvové peci (LF) 1062 ppm a na konci zpracování na vakuovací stanici (VD) průměrný obsah 

síry v oceli dosahoval hodnoty 1102 ppm. 

 
Obr. 34: Obsahy chromu v oceli 

Z uvedené analýzy je zřejmé, že u taveb se syntetickou struskou struskou C byl průměrný 

obsah chromu v oceli po natavení v elektrické obloukové peci o 305 ppm nižší, než u taveb se 

syntetickou struskou B. Před odpichem byl průměrný obsah chromu v oceli při použití syntetické 

strusky C nižší o 249 ppm. Po příjezdu na pánvovou pec (LF) byl průměrný obsah chromu 

v oceli u syntetické strusky C nižší o 177 ppm. Na konci zpracování na pánvové peci (LF) byl 

průměrný obsah chromu v oceli u taveb se syntetickou struskou C o 145 ppm nižší, než u taveb 

se syntetickou struskou B a po zpracování na vakuovací stanici (VD) byl nižší o 141 ppm.  

Na obr. 34 lze pozorovat, že na všech technologických místech je u taveb se syntetickou 

struskou C dosahováno nižších průměrných obsahů chromu, než u taveb se syntetickou struskou 

B. Největší rozdíly v obsazích chromu jsou během zpracování oceli v elektrické obloukové peci 

(EOP), protože u taveb se syntetickou struskou C byl použit ocelový odpad s nižšími obsahy 

chromu. Na obr. 34 je také vidět, že během mimopecního zpracování se tyto rozdíly postupně 

snižují, což znamená, že u taveb se syntetickou struskou C dochází k větším nárůstům obsahu 



50 

 

HURTÍK, L. Hodnocení struskového režimu v pánvi při použití syntetických strusek.  

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

chromu v oceli. Při použití obou syntetických strusek nebyl překročen maximální povolený 

obsah Cr v oceli, který pro jakost St52-3 činí 3000 ppm (0,30 hm. %). 

Analýza nárůstu obsahů chromu v oceli - provedenou analýzou dat se zaměřením na 

nárůst obsahu chromu v oceli (viz obr. 35) bylo zjištěno, že u taveb se syntetickou struskou B 

průměrný nárůst obsahu chromu v oceli během zpracování v elektrické obloukové peci (EOP) 

činil 17 ppm, v licí pánvi (LP) 14 ppm, na pánvové peci (LF) 26 ppm, na vakuovací stanici (VD) 

35 ppm a celkový průměrný nárůst obsahu chromu dosáhl hodnoty 94 ppm. U taveb se 

syntetickou struskou C průměrný nárůst obsahu chromu v oceli během zpracování v elektrické 

obloukové peci (EOP) činil 72 ppm, v licí pánvi (LP) 82 ppm, na pánvové peci (LF) 60 ppm, na 

vakuovací stanici (VD) 43 ppm a celkový průměrný nárůst obsahu chromu dosáhl hodnoty 

225 ppm. 

 
Obr. 35: Nárůst obsahu chromu v oceli 

Z uvedené analýzy plyne, že během zpracování v elektrické obloukové peci (EOP) byl 

průměrný nárůst obsahu chromu v oceli u taveb se syntetickou struskou C o 55 ppm vyšší než 

u taveb se syntetickou struskou B. V licí pánvi (LP) při použití syntetické strusky C byl 

průměrný nárůst obsahu chromu v oceli o 68 ppm vyšší než u taveb se syntetickou struskou B. 

Na pánvové peci (LF) při použití syntetické strusky C byl průměrný nárůst obsahu chromu 

v oceli o 34 ppm vyšší než u syntetické strusky B. Na vakuovací stanici (VD) byl průměrný 

nárůst obsahu chromu u syntetické strusky C vyšší pouze o 8 ppm a celkový nárůst obsahu 

chromu v oceli u taveb se syntetickou struskou C byl o 131 ppm vyšší než u taveb se syntetickou 

struskou B.  

Z obr. 35 je patrné, že u taveb se syntetickou struskou C dochází k větším nárůstům 

obsahu chromu na všech technologických místech. K největším rozdílům těchto obsahů dochází 

během převozu licí pánve na pánvovou pec (LF) a k nejnižším na vakuovací stanici (VD). Dále 

lze z obr. 35 vyčíst, že průměrný nárůst obsahu chromu v oceli během mimopecního zpracování 

(LP, LF a VD) při použití syntetické strusky B činil 75 ppm a v případě syntetické strusky C 
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dosahoval hodnoty 185 ppm. Odečteme-li od těchto hodnot vypočtené teoretické nárůsty obsahu 

chromu ze syntetické strusky B (5 ppm) a C (48 ppm), získáme průměrný nárůst obsahu chromu 

v oceli z jiných zdrojů než syntetická struska. Pro tavby se syntetickou struskou B tento nárůst 

činí 70 ppm a pro tavby se syntetickou struskou C 137 ppm. Z toho vyplývá, že u taveb se 

syntetickou struskou C se do oceli ze zdrojů kromě syntetické strusky na zařízeních sekundární 

metalurgie vyredukuje dvojnásobné množství chromu, než u taveb se syntetickou struskou B. 

Možnými zdroji chromu mohou být např.: feroslitiny, přetečená pecní struska, dezoxidační 

a legující přísady.  

Na obr. 36 jsou znázorněny průměrné obsahy Cr2O3 ve strusce při použití syntetické 

strusky B a C. U taveb se syntetickou struskou B průměrný obsah Cr2O3 v počáteční strusce činil 

0,05 hm. % a 0,04 hm. % u taveb při použití syntetické strusky C. Z uvedených obsahů je 

zřejmé, že již před zpracováním na pánvové peci (LF) byly tyto obsahy ve strusce velmi nízké. 

Po mimopecním zpracování obsahy Cr2O3 ve strusce u obou syntetických strusek činily  

0,02 hm. %, což znamená, že nedochází k úplné redukci Cr2O3 ze strusky. Z obr. 36 dále 

vyplývá, že u taveb se syntetickou struskou B došlo během zpracování na pánvové peci (LF) 

a vakuovací stanici (VD) k průměrnému poklesu obsahu Cr2O3 ve strusce o 0,03 hm. % a u taveb 

se syntetickou struskou C pokles činil 0,02 hm. %. Z toho plyne, že možný nárůst obsahu 

chromu ze syntetické strusky B a C během zpracování na pánvové peci (LF) a vakuovací stanici 

(VD) je minimální. Protože lze na obr. 35 pozorovat nárůst obsahu chromu i na těchto 

agregátech, znamená to, že existuji kromě syntetické strusky i jiné možné zdroje chromu. Jak již 

bylo uvedeno, možnými zdroji chromu mohou být např.: feroslitiny, přetečená pecní struska, 

dezoxidační a legující přísady. 

 
Obr. 36: Obsahy Cr2O3 ve strusce 

Závěrem lze říci, že případný vnos chromu ze syntetické strusky B je zanedbatelný. Vnos 

chromu ze syntetické strusky C již zanedbatelný není, ale přesto hlavními zdroji chromu v oceli 

jsou ocelový odpad a během mimopecního zpracování např.: feroslitiny, přetečená pecní struska, 

dezoxidační a legující přísady. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení struskového režimu v pánvi při použití 

syntetických strusek. V teoretické části diplomové práce jsou popsány termodynamické 

a kinetické podmínky pro odsíření oceli struskou, včetně popisu základních parametrů, kterými 

lze strusky hodnotit (zásaditost strusky, optická bazicita, rozdělovací součinitel síry, sulfidická 

kapacita strusky, desulfurační potenciál strusky) a také další kritéria používané k hodnocení 

jednotlivých vlastností strusek. Dále byla provedena charakteristika metalurgických strusek se 

zaměřením na jejich fyzikální vlastnosti (teplota tání, viskozita nebo povrchové napětí) i na vliv 

chemického složení, ztekucujících přísad a teploty strusek na proces odsíření oceli. V této části 

byly také popsány syntetické strusky a jejich význam při rafinaci oceli v pánvi. Shrnutí 

získaných teoretických poznatků a zkušeností je v kapitole 4. 

V experimentální části je porovnán vliv tří odlišných typů syntetických strusek při výrobě 

oceli jakosti St52-3 se zaměřením na hodnocení účinnosti vytvořené rafinační strusky pomocí 

dosažených stupňů odsíření a vybraných parametrů strusek v průběhu zpracování na zařízeních 

sekundární metalurgie. Je provedena charakteristika provozních taveb, použitých syntetických 

strusek, včetně vyhodnocení a diskuze dosažených výsledků: 

1. Porovnáním výsledných stupňů odsíření ETA S celk. je patrné, že při použití všech tří 

syntetických strusek A, B a C je dosahováno velmi vysokého stupně odsíření oceli při 

mimopecním zpracování, který se pohybuje v rozsahu cca 91 až 93 %. Pro vyráběný 

sortiment a zvolené technologické postupy na ocelárně VHM a.s. lze tedy využít všechny tři 

hodnocené typy syntetických strusek. 

2. Porovnáním obsahů síry v oceli bylo zjištěno, že průměrný obsah síry v oceli po odpichu 

z elektrické obloukové pece (EOP) v případě syntetické strusky C byl o 75 ppm nižší než u 

syntetické strusky A a o 96 ppm nižší než při použití syntetické strusky B. Tato skutečnost 

byla způsobena tím, že u taveb se syntetickou struskou C byly vybrány vsázkové materiály 

s nižším obsahem síry. 

3. Po přidání první dávky struskotvorných přísad se průměrné hodnoty bazicit strusek 

pohybovaly od 6,26 do 8,53, proto lze zkoumané strusky označit jako silně zásadité, a to již 

na začátku mimopecního zpracování oceli.  

4. Rafinační struska by měla mít minimální hodnotu optické bazicity 0,78. Struskové směsi při 

použití všech tří syntetických strusek vykazovaly po mimopecním zpracování průměrné 

hodnoty optické bazicity 0,79, tedy vyšší než je minimální hodnota. 
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5. U všech tři syntetických strusek je patrný pokles obsahu lehce redukovatelných oxidů, což 

lze vysvětlit jejich redukcí hliníkem přidávaným na pánvové peci (LF) v průběhu 

zpracování. Konečný průměrný obsah lehce redukovatelných u syntetické strusky A činil 

1,14 hm. %, v případě syntetické strusky B 0,67 hm. % a při použití syntetické strusky C 

0,66 hm. %. Doporučený obsah lehce redukovatelných oxidů v rafinační strusce  

(do 3 hm. %) po zpracování na pánvové peci (LF) a vakuovací stanici (VD) splňují všechny 

tři syntetické strusky. 

6. U zkoumaných syntetických strusek došlo k nárůstu vápenato-hlinitanového podílu po 

mimopecním zpracování na průměrné hodnoty 2,08 až 2,42. Tento nárůst je způsoben 

druhou dávkou struskotvorných přísad a rozpuštěním jednotlivých složek strusky na 

pánvové peci (LF). Z toho je zřejmé, že v průběhu mimopecního zpracování (na zařízeních 

LF a VD) došlo k cílené úpravě chemického složení strusek pro dosažení optimálního podílu 

CaO/Al2O3 (C/A) podporujícího rafinační a odsiřovací schopnosti struskových směsí. 

7. Po přidání druhé dávky struskotvorných přísad na počátku zpracování na pánvové peci (LF) 

se projevil nárůstem průměrných hodnot Mannesmannova indexu pro syntetickou strusku A 

na 0,35, pro syntetickou strusku B na 0,34 a v případě syntetické strusky C na 0,35. Tyto 

hodnoty představují horní hranici Mannesmannova indexu, jehož optimální hodnota je 

v rozmezí 0,15 až 0,35. 

8. Na všech technologických místech je u taveb se syntetickou struskou C dosahováno nižších 

průměrných obsahů chromu, než u taveb se syntetickou struskou B. Největší rozdíly 

v obsazích chromu (250 až 300 ppm) jsou během zpracování oceli v elektrické obloukové 

peci (EOP), protože u taveb se syntetickou struskou C byl použit ocelový odpad s nižšími 

obsahy chromu. Následně se během mimopecního zpracování tyto rozdíly postupně snižují 

(na cca 140 ppm), což znamená, že u taveb se syntetickou struskou C dochází na sekundární 

metalurgii k větším nárůstům obsahu chromu v oceli, než u taveb se syntetickou struskou B. 

9. U taveb se syntetickou struskou C se do oceli ze zdrojů kromě syntetické strusky na 

zařízeních sekundární metalurgie vyredukovalo dvojnásobné množství chromu, než u taveb 

se syntetickou struskou B. Možnými zdroji chromu mohou být např.: feroslitiny, přetečená 

pecní struska, dezoxidační a legující přísady. 

Předložená diplomová práce vznikla v rámci řešení projektu MPO–TIP reg. čísla FR-TI2/319 na 

téma „Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi vedlejších 

produktů z výroby elektrotaveného korundu“. Je vhodné také uvést, že práce byly provedeny ve 
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spolupráci s firmou JAP TRADING, s.r.o pro podmínky ocelárny podniku VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. 
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