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SEZNAM POUŽITÝCH VELI IN, SYMBOL  A JEDNOTEK 

Zna ka Název        Jednotka 
X
Mee   interak ní sou initel       [1] 

fN  koeficient aktivity dusíku      [1] 

T  teplota        [°C; K] 

[X]  obsah prvku v kovu      [% hm.] 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Název                                                                                                                        

CEF  Creep Embrittlement Factor, faktor zk ehnutí p i dlouhodobé provozní  

expozici 

DTA  diferen ní termická analýza 

EOP  elektrická oblouková pec 

FDM  Finite Difference Method – metoda kone ných diferencí  

FEM  Finite Element Method – metoda kone ných prvk

LF  Ladle Furnace – pánvová pec 

PRE  Pitting Resistance Equivalent, koeficient protid lkové koroze 

VAR  Vacuum Arc Remelting – vakuové obloukové p etavování 

VOD  Vacuum Oxygen Decarburization - vakuové oxida ní oduhli ení 

VD  Vacuum Degassing - vakuové odplyn ní 

  



1 ÚVOD 

 V eském, ale i celosv tovém prostoru, dochází v posledních letech k obnov
stávajících nebo k výstavb  nových kapacit pro výrobu elektrické energie. Rostoucí tlak na 
omezení emisí CO2 vyžaduje, aby se tyto nové, nebo rekonstruované zdroje vyzna ovaly 
vyšší ú inností, které lze dosáhnout mimo jiné zvýšením rozdílu teploty páry na vstupu a 
výstupu turbíny. Avšak nutným p edpokladem dalšího zvýšení ú innosti kotl  je vývoj a 
použití nových, inovovaných materiál , které jsou vhodné pro nasazení za vysokých teplot a 
tlak .  

 Dalším, rychle rostoucím oborem výroby vysoce legovaných ocelí jsou duplexní 
korozivzdorné oceli, které mají vyváženou dvoufázovou strukturu - pom r mezi feritickou a 
austenitickou fází. Nej ast ji se obsah feritu v t chto ocelích pohybuje v rozmezí 40 – 60 % a 
jsou vysoce legovány dusíkem [1]. Sou asné duplexní oceli vykazují lepší pevnostní 
vlastnosti, než oceli austenitické, dále velmi dob e odolávají bodové a št rbinové korozi a 
navíc jsou vysoce odolné v i koroznímu praskání pod nap tím. 

 Problematika spojená s kvalitou a životností výrobk  ur ených pro energetická 
za ízení a petrochemický pr mysl p edstavuje adu díl ích technických otázek, které vyžadují 
aplikaci nových postup . Kvalita t chto výrobk  je ur ena zejména typem použité oceli, tj. 
obsahem legujících prvk , strukturním složením oceli, obsahem nežádoucích prvk  a 
zne išt ním oceli nekovovými vm stky.  

 Dizerta ní práce popisuje možnosti jednotlivých technologických postup , uvádí nové 
sm ry vývoje technologie výroby vysoce legovaných ocelí a odlévání ingot  s využitím 
moderní podpory numerických simulací a ídících model  pro dosažení kvalitativních 
parametr  t chto vysoce legovaných ocelí ur ených pro energetiku a petrochemický pr mysl. 
K hlavním oblastem, kterým je v nována pozornost pat í technologie výroby oceli na 
agregátech primární a sekundární metalurgie, odlévání oceli do ingot , optimalizace 
chemického a fázového složení vysoce legovaných ocelí. 

Práce byla ešena v rámci projektu TIP FR-TI1/351 „Výzkum, vývoj a ov ení 
technologie výroby nových zna ek vysoce legovaných ocelí ur ených pro volné kování 

s ohledem na snížení energetické náro nosti výroby oceli“ za finan ní podpory 
Ministerstva pr myslu a obchodu eské republiky 

2 TEORIE METALURGIE VYSOCE LEGOVANÝCH OCELÍ 

 Vysoce legované oceli obsahují více než 8 % hm. legujících prvk . Hlavními prvky 
pro legování oceli jsou chrom, nikl, mangan, molybden, vanad, wolfram a ve speciálních 
p ípadech mnoho dalších. V n kterých p ípadech se pro legování využívá i dusík. Ve vysoce 
legovaných ocelích p sobí jako austenitotvorný prvek a využívá se jako náhrada drahého 
niklu [2]. V p ípad  creepových ocelí zvýšený obsah dusíku zabezpe uje vynikající 
dlouhodobou žárupevnost moderních chromových ocelí typu P91. Jedná se o nejlevn jší 
legující prvek, 1 kg dusíku nahradí 6-20 kg Ni [3]. Obsah legujících prvk  m že v souhrnu 
p ekro it i 30 % hm., nap . v p ípad  duplexních a superduplexních antikorozních ocelí. 

 Aby bylo možné zhotovit výrobek s požadovanými vlastnostmi, je nutné ídit pomocí 
metalurgických princip  t i základní oblasti: složení, technologii zpracování a mikrostrukturu. 
To znamená, že složení oceli a technologie zpracování musí být striktn ízeny a 



kontrolovány s ohledem na dosažení správné mikrostruktury. Ta je pak velmi d ležitá p i 
ur ování vlastností výsledného výrobku.  

2.1 Vysoce legované oceli pro energetiku 

K požadavk m kladeným na vysoce legované oceli pro klasickou i jadernou 
energetiku pat í zejména dosažení pevnostních vlastností za zvýšených teplot, dostate nou 
úrove  lomové houževnatosti, dobrou úrove  sva itelnosti, prokalitelnosti, dostate nou 
korozní odolnost, strukturní stabilitu a odolnost proti radia nímu poškození. Z t chto d vod
je proto velmi rozší ené využití modifikovaných ocelí s obsahem 9 – 12 % hm. chromu, nap . 
P91, P92, X20CrMoV12-1, 12CrMoVNbW (COST E), které se využívají pro výrobu 
parovod , ásti parních turbín a dále austenitických antikorozních ocelí, nap . 316LN, 347, 
08Ch18N10T používaných nap . pro vnit ní vestavbu jaderného reaktoru [4]. Normované 
chemické složení t chto základních, vysoce legovaných ocelí pro energetiku je uvedeno 
v tab. 1.  

Tab. 1 Normované chemické složení vysoce legovaných ocelí ur ených pro energetiku

  

2.2 Vysoce legované oceli pro petrochemický pr mysl  

Petrochemický pr mysl se zabývá t žbou a zpracováním ropy. Vzhledem k tomu, že 
velká ást sv tových naleziš  ropy se nachází pod mo skou hladinou, musí materiály 
používané pro její t žbu odolávat koroznímu vlivu jednak ropy samotné, ale také koroznímu 
vlivu slané mo ské vody. Pro tyto aplikace jsou velmi vhodné dvoufázové, duplexní 
antikorozní oceli. Tyto se vyzna ují vysokou pevností, p edevším dosahují až dvojnásobné 
hodnoty meze kluzu v porovnání s austenitickými ocelemi, mají vysokou odolnost proti 
mezikrystalové korozi a dvoufázová struktura je p íznivá se z etelem ke snížení sklonu ke 
koroznímu praskání nebo ástice feritu zadržují rozvoj trhlin, vznikajících v austenitických 
zrnech nebo na jejich rozhraní.  Tyto typy ocelí se sníženým obsahem niklu dávají zna né 
úspory p i zám n  klasické oceli chromniklové. Používají se zejména pro výrobu potrubních 
systém  a erpadel pro t žbu a následné zpracování ropy a zemního plynu, dále pro t snící 
ásti tlakových otvor , p írub a ventil  [5]. 

Zvýšené odolnosti proti d lkové korozi lze dosáhnout zvýšeným obsahem legujících 
prvk , zejména pak chromu, molybdenu a dusíku. Jejich vliv na protid lkovou korozi 
vyjad uje tzv. PRE ekvivalent, který se vypo te dle (1) [6]:

PRE = %Cr + 3,3 x %Mo + (od 12 do 36) x %N                      (1) 

kde: 

PRE – index protid lkové koroze (Pitting Resistance Equivalent) [1] 

X – obsah prvku [% hm.] 

C Mn Si Ni Cr Mo V N Nb W B Ti

min. 0,08 0,30 0,20 8,00 0,85 0,18 0,0300 0,06
max. 0,12 0,60 0,50 0,40 9,50 1,05 0,25 0,0700 0,10

min. 0,07 0,30 8,50 0,30 0,15 0,0300 0,04 1,50 0,0010
max. 0,13 0,60 0,50 0,40 9,50 0,60 0,25 0,0700 0,09 2,00 0,0060

min. 0,17 0,50 0,25 0,30 10,00 0,80 0,20 0,30
max. 0,23 1,00 0,60 0,80 12,50 1,20 0,35 0,60

min. 0,07 10,00 0,25 0,15 0,0400 0,04 1,50
max. 0,14 0,50 0,70 12,50 0,60 0,30 0,1000 0,10 2,50

min. 11,00 16,00 2,00 0,1000
max. 0,03 2,00 1,00 14,00 18,00 3,00 0,1600

min. 9,00 17,00
max. 0,08 2,00 1,00 12,00 19,00 5 %C - 0,70 %

NormaZna ka oceli

08Ch18N10T

P91

P92

X20CrMoV12-1

COST E

316LN

GOST

ASTM A335

ASTM A335

ASTM A335

ASTM A335

ASTM A240



 Hodnotou PRE se od sebe odlišují duplexní, superduplexní a hyperduplexní oceli. 
V p ípad  duplexních ocelí je hodnota PRE od 35 do 40, v p ípad  hodnoty PRE v tší než 40 
se jedná o superduplexní oceli. P i dosažení hodnoty PRE v tší než 48 se již jedná o oceli 
hyperduplexní. Se zvyšujícím se koeficientem protid lkové koroze se zvyšuje i kritická 
teplota možného použití t chto ocelí. Zvýšený obsah dusíku má tedy pozitivní vliv na 
kritickou teplotu protid lkové koroze a št rbinové koroze [7, 8]. Vybrané p íklady zna ek 
dvoufázových antikorozních ocelí, jejich normované chemické složení a vypo tené hodnoty 
koeficientu protid lkové koroze jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2 Normované chemické složení dvoufázových antikorozních ocelí pro  
 petrochemický pr mysl 

2.3 Požadavky na chemické složení vysoce legovaných ocelí pro energetiku a  
      petrochemický pr mysl 

Jak bylo uvedeno výše, chemické složení ocelí je definováno nejen rozp tím legujících 
prvk , ale také omezením doprovodných, nežádoucích prvk . Za ú elem získání r zných 
vlastností se základní složení oceli upravuje co do obsahu základních a doprovodných prvk  a 
p isazovaných slitinových prvk  s cílem zvýšení [9]:  

- celkové korozní odolnosti (Cr, Mo, Cu, Si, Ni) 
- odolnosti proti mezikrystalové korozi (Ti, Nb) 
- mechanických vlastností (N) 
- obrobitelnosti (S, Se, P, Pb, Cu) 
- odolnosti proti praskavosti svar  (Mn) 
- odolnosti proti bodové a šterbinové korozi (Mo, Si, N) 
- odolnosti proti koroznímu praskání (omezení obsahu P, As, Sb, pop . Sn) 
- pevnosti p i te ení (Mo, Ti, Nb, B) 

 Pro hodnocení metalurgické kvality oceli a ocelových výrobk  bylo stanoveno 
komplexní kritérium náchylnosti ke zk ehnutí p i dlouhodobé provozní expozici. Jedná se o 
faktor CEF (Creep Embrittlement Factor), který je formulován ve tvaru [10, 11], 

CEF = %P + 8,16*%Sb + 3,57*%Sn + 2,43*%As      (2) 

p i emž za velmi dobrou metalurgickou kvalitu z hlediska reziduálních obsah  povrchov
aktivních prvk  lze ozna it ocel s hodnotami CEF < 0,15.  

2.4 Požadavky na fázové složení vysoce legovaných ocelí pro energetiku a petrochemický  
      pr mysl 

Vysoce legované a zejména korozivzdorné oceli a slitiny všeobecn  rozd lujeme 
podle jejich chemického složení a struktury do n kolika základních skupin, a to na 

C Mn Si Ni Cr Mo Cu N PRE (16)

min. 4,50 21,00 2,50 0,0800 32,03
max. 0,03 2,00 1,00 6,50 23,00 3,50 0,2000 39,85

min. 4,50 25,00 1,30 0,0500 30,87
max. 0,05 2,00 1,00 6,50 28,00 2,00 0,2000 39,00

min. 6,00 24,00 3,00 1,00 0,2000 38,90
max. 0,03 2,00 0,70 8,00 26,00 4,00 2,50 0,3000 46,40

min. 6,00 24,00 3,00 0,2400 39,54
max. 0,03 2,00 1,00 8,00 26,00 4,50 0,3500 49,15

SAF 2707 HD st ed 0,03 1,50 0,50 6,50 27,00 4,80 0,4000 52,12

SAF 3207 HD st ed 0,03 1,50 0,80 7,00 32,00 3,50 0,5000 53,65

skupina a zna ka oceli

hyper 
duplexní

duplexní

super 
duplexní

F 51

X3CrNiMoN27-5-2

X2CrNiMoCuN25-6-3

X2CrNiMoN25-7-4



martenzitické (kalitelné), feritické, austenitické a s n kterými p echodovými skupinami (nap . 
feriticko-austenitické, martenziticko-austenitické). Sledujeme-li vliv jednotlivých legujících 
prvk  ve vztahu k železu a soustav  Fe-C, m žeme tyto legující prvky rozd lit na dv  hlavní 
skupiny:  

1) feritotvorné prvky, tj. prvky, které zv tšují oblast existence feritu a jejichž hlavním 
p edstavitelem je chrom a dále molybden, k emík, titan, hliník, niob, vanad, wolfram  

2) austenitotvorné prvky, tj. prvky které rozši ují a otevírají oblast austenitu a jejichž 
hlavním p edstavitelem je nikl a dále také mangan, uhlík, dusík, m . 

Vliv p sobení feritotvorných a austenitotvorných prvk  na strukturu austenitických ocelí 
se hodnotí graficky a p epo tem na ekvivalenty obsahu chromu a niklu, které pak dovolují 
vyhodnotit množství feritu ve struktu e na základ  znalosti chemického složení. Schaffler v 
diagram vymezující oblast austenitu, feritu, martenzitu a oblasti se dv ma nebo více fázemi 
pro p íslušné ekvivalentní obsahy chromu a niklu je znázorn n na obr. 1 [9].

Obr. 1 Schaeffler v diagram znázor ující strukturu kovu vysoce legované oceli podle 
ú inného obsahu chromu a niklu; ECr = % Cr + 2* % Mo + 1,5 * % Si + 
0,5 * % Nb +0,5 * % Ti; ENi = % Ni + 0,5 * % Mn + 30 * % C + 30 * % N 

2.5 Metalurgické možnosti výroby vysoce legovaných ocelí 

P i výrob  vysoce legovaných ocelí v podmínkách oceláren vybavených tavícími 
agregáty typu elektrické obloukové pece a za ízení sekundární metalurgie (LF, VD, VOD, 
ASEA, VAR apod.) lze použít n kolik r zných technologických postup  výroby. 
Nejjednodušším z možných je reduk ní p etavba na elektrické obloukové peci. Vsázka se 
sestavuje z vysoce legovaného a nelegovaného odpadu. Nelegovaný odpad musí mít nízký 
obsah fosforu, protože v reduk ních podmínkách není možné tavbu odfosfo it. Tavba je 
rychlá, využití legujících prvk  je relativn  vysoké. Tuto technologii výroby je vhodné 
up ednostnit, pokud má daný výrobní závod dostate né množství vlastního, vysoce 
legovaného odpadu o známém chemickém složení.  

 P i uvážení možností sou asných technologických postup  výroby vysoce legovaných 
ocelí je z ejmé, že její výroba p edpokládá zvládnutí ady technických a technologických 
podmínek pro úsp šné dosažení požadovaných kvalitativních parametr  finálního produktu. 
P íklad tradi ního schématu technologického procesu výroby vysoce legované oceli 
zahrnující primární a sekundární metalurgii je uveden na obr. 2. Z tohoto schématu vyplývají 
základní technické požadavky na za ízení a výrobní technologii na primární a sekundární 
metalurgii. V p ípad  výroby vysoce legovaných ocelí na elektrické obloukové peci je 



z hlediska dalšího zpracování nezbytné za ízení VOD pro ekonomickou výrobu 
nízkouhlíkové vysoce legované oceli, které je vhodné doplnit pánvovou pecí pro oh ev a 
dolegování oceli. Konkrétní technologický postup je vždy otázkou specifických podmínek 
každého výrobce (tonáž EOP a tedy hmotnost tekutého kovu, úrove  intenzifikace EOP, 
technického vybavení jednotlivých agregát , velikost a typ odlévaných ingot , možnost 
kumulace taveb p i výrob  velmi t žkých ingot , apod.).  

Obr. 2 Schéma výroby vysoce legované oceli  

2.5.1 Rafinace vysoce legované oceli na za ízení sekundární metalurgie (VOD) 

 V p ípad  zpracování vysoce legované oceli na za ízení VOD jsou doporu ené 
následující vstupní podmínky p ed zahájením tohoto procesu [12]: 

- teplota oceli cca 1600 °C 
- obsah uhlíku cca 0,7 % hm. 
- obsah chromu na horní stran  požadovaného výrobního složení 
- obsah k emíku cca 0,1 % hm. V p ípad  vyššího obsah k emíku se musí p idávat v tší 

množství vápna, což vede k nár stu množství strusky a ztrát  teploty oceli. 
- obsah niklu a molybdenu by m l být na spodní stran  výrobního p edpisu. Feroslitiny 

s t mito prvky mohou být použity jako chladící médium po procesu VOD v p ípad
velmi vysoké teploty. 

- obsah manganu by m l být cca 0,3 % hm. p i výrob  feritických ocelí a cca 1 % hm. 
v p ípad  výroby austenitických ocelí. Celkové využití manganu je asi 80 %, což je 
zp sobeno ztrátami vypa ováním tohoto prvku ve vakuu.  

2.5.2 Legování oceli dusíkem 

V istém železe je rozpustnost dusíku cca 0,0450 hm. %. p i teplot  1600 °C a 
atmosférickém tlaku 101 325 Pa [8]. P ísada ur itých legujících prvk , zejména Cr a Mn 
zvyšuje rozpustnost dusíku v oceli, naopak p ísada Ni, který je velmi d ležitý legující prvek 
v nerezav jících ocelích, rozpustnost dusíku snižuje. Vliv hlavních legujících a doprovodných 
prvk  je graficky znázorn n na obr. 3. Z t chto obrázk  je z ejmé, že rozpustnost dusíku 
v istém železe je 450 ppm p i teplot  1600 °C. S rostoucím obsahem zejména V, Cr a Mn 
rozpustnost dusíku roste (obr. 3a), zato obr. 3b  p edstavuje snížení rozpustnosti dusíku 
vlivem zvyšování obsahu O, P a S [13]. 



Obr. 3 Vliv obsahu legujících prvk  (a) a doprovodných prvk  (b) na rozpustnost dusíku 
                v železe [13] 

Dusík lze do oceli legovat s využitím dusíkatých feroslitin, nap . FeMnN, FeCrN, 
Nitrovan (dusíkatý ferovanad), dále pomocí dusíkatého vápna, které je na bázi CaCN2

(Calzot®), nebo pomocí plynného dusíku a to jak za atmosférického tlaku, tak i za zvýšeného 
tlaku [13], [14]. Dusík se v ocelové tavenin  rozpouští atomárn . Železo vytvá í s dusíkem 
slou eniny Fe4N, Fe2N. Nadusi ení ocelové taveniny pomocí plynného dusíku na 
požadovanou hodnotu a výpo et rovnovážného obsahu dusíku [N]rovn vychází ze stejných 
rovnic jako oddusi ení oceli, ale s tím rozdílem, že probíhají v opa ném sm ru. Postup 
rozpoušt ní dusíku v železe popisuje rovnice (3).  Rovnice (4) vyjad uje reakci již 
rozpušt ného dusíku se železem b hem chladnutí už utuhlé oceli [15], [16], [17]. 

          N2(g) →    2 [N]                                                    (3) 

          [ ] [ ] [ ]NFe2Fe8N2 4↔+                                        (4) 

2.5.3 Optimalizace podmínek procesu odlévání a tuhnutí ingot  z vysoce legovaných  
         ocelí 

Specifické chemické složení vysoce legovaných ocelí vyžaduje zvláštní pozornost p i 
volb  licí teploty a licí rychlosti protože zejména tyto dva zásadní technologické parametry 
výrazn  ovliv ují vnit ní kvalitu ingot . Licí teplota je empiricky odvozena od teploty likvidu 
každé konkrétní zna ky oceli. Rozdíl teplot likvidu a solidu pak ur uje ší ku dvoufázového 
krystaliza ního pásma, sklon ke vzniku segregací a vycezenin a ovliv uje homogenitu ingotu 
[18]. Teplota likvidu je v p ípad  nelegovaných ocelí odvozena z diagramu Fe-C. Vliv 
jednotlivých prvk  na snížení teploty likvidu sledovali již v 50. letech 20. století již nap . W. 
Roeser a H.T.Wensel, pozd ji nap . W. Dubowick, J.P. Aymard a P. Détrez, kte í již provedli 
m ení tuhnutí malých vzork  a stanovili tak teploty likvidu a solidu experimentáln . Vliv 
jednotlivých prvk  na snížení tepoty likvidu je vyjád en následující rovnicí. 

TL = 1537 – 66,7·[%C] - 5·[%Mn] – 7,8·[%Si] - 30·[%P] – 25·[%S] – 1,5·[%Cr] - 

                  – 4·[%Ni]                                                                                                               (5) 

Obdobných vztah , které stanovují hodnotu teploty likvidu, resp. solidu je celá ada, 
liší se uvažovanými prvky a hodnotou koeficient  jednotlivých prvk , které mají r zný vliv 
na snížení teploty likvidu, solidu. U n kterých vztah  hodnota koeficient  u jednotlivých 
prvk  závisí na obsahu uhlíku v oceli.  



Teplota odlévání, respektive teplota p eh átí nad teplotou likvidu a rychlost odlévání 
jsou stanoveny v tšinou empiricky s ohledem na zvolenou výrobní technologii, podmínky 
odlévání oceli daného výrobního závodu, velikost a tvar ingotu. Nej ast ji se používá obecný 
p edpis pro stanovení teploty odlévání. Nap íklad nízkolegované oceli se odlévají s p eh átím 
50 – 60 °C nad teplotou likvidu, zatímco v p ípad  vysoce legovaných ocelí se volí vyšší 
p eh átí 60 – 70 °C nad teoretickou teplotou likvidu. Rychlost odlévání vysoce legovaných 
ocelí je v tší než v p ípad  ocelí nelegovaných o cca 10 – 15 %. Je to dáno tím, že oceli se 
zvýšeným obsahem Cr, V, W nebo s p ísadou Ti mají sklon k vyšší viskozit  a je tedy nutné 
odlévat je zvýšenou rychlostí [19].  

 Experimentálním m ením lze stanovit teplotu likvidu, solidu i dalších fázových 
p em n pomocí dynamických metod termické analýzy. Velmi asto jsou používány zejména 
metody diferen ní termické analýzy a metody diferen ní scanovací kalorimetrie [20]. 
Nabízené experimentální metody mohou výrazn  napomoci zp esn ní teploty likvidu vysoce 
legovaných ocelí a s jejich využitím lze optimalizovat vlastní technologii odlévání vysoce 
legované oceli. Nejrozší en jší metodou se stala diferen ní termická analýza (DTA), kde se 
pomocí termo lánk  m í nej ast ji rozdíl teplot vlastního a referen ního vzorku, které jsou 
oba umíst ny v identických teplotních podmínkách. Zatímco teplota referen ního vzorku 
pokra uje podle zvoleného teplotního programu, teplota analyzovaného vzorku podléhá 
zm nám. Ty jsou zp sobeny fyzikálními a chemickými transformacemi, které ve zkoumaném 
vzorku probíhají.  

Pro numerické simulace odlévání a tuhnutí oceli byla vyvinuta celá ada softwaru 
simulujících tento proces. P vodn  se tyto po íta ové programy využívaly pouze pro simulaci 
odlévání a tuhnutí odlitk , pozd ji byly používány i pro odlévání ingot . Velmi rozší ený je 
software MAGMAsoft a ProCAST [21], [22]. Tyto softwarové programy jsou založeny 
zejména na dvou numerických metodách. Jedná se o metodu kone ných prvk  (FEM – Finite 
Element Method) a metodu kone ných diferencí (FDM – Finite Difference Method).  

2.5.4 ízení procesu výroby oceli pomocí model

Metalurgické procesy lze s využitím moderního softwaru velmi dob e sledovat, 
analyzovat, a také ídit. Moderní agregáty jsou osázeny velkým množstvím idel a senzor , 
které zaznamenávají a ukládají relevantní technické a technologické data, nap . do ídícího 
informa ního systému. Tato data lze archivovat velmi dlouhou dobu a lze zp tn  dohledat 
informace o pr b hu zpracování dané tavby oceli. Tato data lze také analyzovat a lze je využít 
i pro ízení r zných proces . Vytvá eny jsou nejr zn jší modely pro ocelá ské procesy.  

M že se jednat nap íklad o modely predikující chemické složení oceli, množství a 
složení strusky, teploty ocelové lázn . Vstupními daty pro tyto modely jsou složení oceli, 
složení strusky, hmotnost tavby, množství a složení použitých kovových i nekovových p ísad, 
nam ené teploty, množství použitých technických plyn  (argon, kyslík, dusík), tlak v kesonu 
(v p ípad  zpracování oceli na za ízení VOD). Modely také pr b žn  po ítají s probíhajícími 
chemickými reakcemi a jejich tepelným zabarvením, dále zahrnují i reakce mezi rafinovanou 
ocelí a struskou a také mezi reakce na rozhraní ocel/plyn [23], [24].  

Velmi asto se model  využívá zejména p i rafinaci oceli na agregátech sekundární 
metalurgie. P ínosem t chto model  je dosažení požadovaných parametr  oceli, p ípadn
strusky v kratším ase a s nižšími náklady na materiál, energie. 



3 SOUHRN TEORETICKÉ ÁSTI 

V teoretické ásti dizerta ní práce byla provedena analýza problematiky výroby 
vysoce legovaných ocelí pro energetiku a petrochemický pr mysl se zam ením zejména na 
modifikované 9 % chromové oceli a duplexní oceli. Z provedené literární rešerše vyplývá 
následující stru ný popis problematiky výroby t chto ocelí: 

1. Výsledné vlastnosti výrobk  z vysoce legovaných ocelí jsou velmi ovlivn ny nejen 
jejich chemickým složením, ale také jejich fázovým složením. 

2. Dusík je v ad  p ípad  velmi d ležitým legujícím prvek. Vyšší obsah dusíku u ocelí 
s obsahem 9 až 12 % hm. chromu podporuje precipitaci ástic VN, což vede ke 
zvýšení jejich creepové odolnosti. V p ípad  dvoufázových, duplexních, ocelí 
ovliv uje dusík jejich fázové složení, mechanické vlastnosti a zvyšuje hodnotu 
koeficientu protid lkové koroze.  

3. V b žné ocelá ské praxi, bez využití p etlaku, lze u ocelí na bázi Fe-Cr-Ni-Mn 
dosáhnout rozpustnosti dusíku i v rozmezí 0,35 až 0,4 %. Tohoto obsahu lze 
dosáhnout i pouze s využitím plynného dusíku. 

4. Pokud je p ekro ena ur itá kritická hranice obsahu dusíku, m že dojít i k vytvá ení 
bublin tohoto plynu b hem tuhnutí duplexních ocelí s velmi vysokým obsahem 
dusíku. 

5. Pro optimalizaci podmínek procesu odlévání a tuhnutí ingot  z vysoce legovaných 
ocelí je nutné zam it se na výzkum vlivu jednotlivých parametr  (teplota odlévání, 
rychlost odlévání atd.) na výslednou kvalitu ingotu. 

6. Výpo tové vztahy pro stanovení teploty likvidu a solidu nemusí být vždy p esné, 
zejména v p ípad  vysoce legovaných ocelí. Teplotu likvidu, solidu i dalších fázových 
p em n lze stanovit experimentáln  s využitím metody diferen ní termické analýzy a 
metody diferen ní scanovací kalorimetrie.  

7. Pro dosažení požadovaných parametr  oceli, strusky v kratším ase a s nižšími 
náklady na materiál a energie se velmi asto používá zejména na agregátech 
sekundární metalurgie r zných model . Tyto modely jsou schopny predikovat nap . 
chemické složení oceli, množství a složení strusky, teplotu ocelové lázn . 



4 CÍLE DIZERTA NÍ PRÁCE 

 Práce je vzhledem k p sobení autora ve VÍTKOVICE HEAVY MACHIENRY a.s. 
zam ena na specifické podmínky výroby vysoce legovaných ocelí na elektrické obloukové 
peci s následným zpracováním na za ízeních sekundární metalurgie a odléváním oceli do 
kokil. Obecné zákonitosti jsou však uplatnitelné i v jiných ocelárnách. Výroba vysoce 
legovaných ocelí realizována v technologickém toku EOP – LF – VOD – odlévání ingot
zahrnuje následující díl í technologické operace: p íprava kovové vsázky, tavení vsázky, 
desoxidace oceli a její legování, oxida ní vakuování a rafinace oceli s následným odléváním 
do kokil. Pro docílení požadovaných parametr  výrobk  z vysoce legovaných ocelí je nutná 
úprava stávající technologie a zavád ní nových technologických prvk . Krom  toho je výroba 
vysoce legovaných ocelí velmi energeticky náro ným procesem. Proto jsou rovn ž hledány 
cesty pro snížení energetické náro nosti výroby oceli. 

 Zavedení výroby nových typ  ocelí vyžaduje velmi dobré zvládnutí a osvojení si 
díl ích technologických krok . Na základ  provedeného rozboru literárních údaj  a 
dostupnosti informací o soudobých technologických postupech výroby, zpracování a odlévání 
vysoce legovaných ocelí a v souladu s aktuálními požadavky na jakost vyráb né oceli byly 
formulovány tyto základní cíle dizerta ní práce: 

1. Optimalizace technologie výroby tekuté fáze s ohledem na požadavek 
dosažení požadovaného pom ru fází, austenitu a feritu, p i vysokém 
využití legujících prvk  a snížení energetické náro nosti výroby oceli. 
Ov ení možností zvýšení využití legujících prvk  p i výrob  vysoce 
legovaných ocelí. 
Ov ení možností legování super duplexní oceli pouze plynným dusíkem na 
obsah v tší než 2000 ppm.  

2. Optimalizace podmínek procesu odlévání a tuhnutí ingot  z vysoce 
legovaných ocelí.  
Experimentální stanovení teploty likvidu a solidu vybraných zna ek vysoce 
legovaných ocelí pro energetiku a petrochemický pr mysl. 
Stanovení okrajových podmínek odlévání ingot  z vysoce legovaných ocelí se 
zam ením na eliminaci vad odlévaných ingot  s využitím numerického 
modelování.  

3. Ov ení nových možností sledování a ízení procesu výroby oceli pomocí 
model  s cílem dosažení optimálního chemického a fázového složení oceli 
s minimalizací náklad  na legující p ísady. 



5 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

 V p edchozí ásti dizerta ní práce, teorii metalurgie vysoce legovaných ocelí, byly 
shrnuty soudobé teoretické poznatky dané problematiky. Vzhledem k rozsahu inností 
spojených s vývojem a optimalizací stávající, tradi ní výrobní technologie vysoce legovaných 
ocelí, se experimentální práce zam ily hlavn  na problematiku legování oceli pouze plynným 
dusíkem a optimalizaci podmínek odlévání vysoce legovaných ocelí. Poznatky získané b hem 
ešení t chto díl ích krok  byly využity p i ov ování možností výroby vysoce legované oceli 

pro energetiku P92 a super duplexní oceli UNS S32550. 

5.1 Optimalizace procesu výroby vysoce legované oceli na za ízeních primární a       
      sekundární metalurgie 

 Jak bylo uvedeno v teoretické ásti dizerta ní práce, existuje n kolik možných 
technologických postup  tavení oceli na elektrické obloukové peci. Ty se liší zejména v mí e 
využití legujících prvk  z vratného odpadu a feroslitin. Obecn  lze konstatovat, že 
energetická náro nost výroby vysoce legovaných ocelí odpovídá náro nosti výroby v EOP ze 
šrotu a závisí p edevším na modernosti vybavení EOP a úplnosti sekundární metalurgie, kam 
se ada proces  p enáší pro snížení spot eby elektrické energie na vlastní peci. Po dosažení 
ur ité úrovn  spot eby elektrické energie na EOP pak vede cesta úspor p i výrob  vysoce 
legovaných ocelí jak p es zvýšení výt žku surovin a legur, tak i využití levn jších surovin. 
Dopad do náklad  pak m že být podstatn  výrazn jší než pouhým snížením energetické 
náro nosti [25], [26]. Pro níže uvedená hodnocení vysoce legovaných ocelí byla použita 
technologická data získána b hem výroby celkem 23 taveb zna ky oceli P91, 2 taveb oceli 
P92 a 1 tavby super duplexní oceli UNS S32550. Výroba t chto taveb probíhala v letech 2008 
– 2013 na ocelárn  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

5.1.1 Legování vysoce legovaných ocelí wolframem 

 Wolfram, jako legující prvek, se používá u ocelí pro energetiku (P92, P23), ale také i u 
n kterých super duplexních ocelí, nap . UNS S32760. U oceli P92 je požadovaný obsah W 
v rozmezí 1,5 – 2,0 % hm., u oceli P23 1,45 – 1,75 % hm. a u oceli UNS S32760 v rozmezí 
0,5 – 1,0 % hm [27]. Wolfram se do oceli p isazuje jako ferowolfram s obsahem cca 75 – 78 
% hm. W, p ípadn  jako CaWO4. Ferowolframy se t žko rozpoušt jí, takže se doporu uje je 
p edeh át p ed p isazením do lázn . Aby kousky FeW neklesaly po p isazení rychle ke dnu, 
mají být rozdrceny na menší kousky. Láze  je nutno d kladn  míchat, hlavn  u p dy pece. P i 
tavení wolframových ocelí je t eba v novat zvýšenou pozornost stavu p dy, protože t žký 
ferowolfram klesá rychle ke dnu a snadno se zabalí v prohloubeninách do rozm klých vrstev. 
Vniká také snadn ji do kapilár p dy. Vratný legovaný odpad je možno zpracovat p etavením 
pomocí plynného kyslíku. P i p etavb  oxidací inil propal wolframu u rychlo ezných ocelí 3 
až 10 % ze vsazeného množství [28]. 

Vzhledem k pomalému rozpoušt ní ferowolframu je v ad  oceláren preferováno 
legování této feroslitiny již na EOP, kdy je možné FeW p idat již b hem oxidace vzhledem 
k tomu, že wolfram má podobn  jako nikl a molybden nižší afinitu ke kyslíku než železo. 
S ohledem na skute nost, že wolfram penetruje do vyzdívky, dochází zde ale k významnému 
snížení využití wolframu. Navíc p i výrob  následných taveb bez wolframu hrozí zp tný 
p echod wolframu z vyzdívky do oceli a tedy její nežádoucí kontaminace. To zp sobuje 
problémy zejména p i maloobjemové výrob  ocelí s wolframem, kdy se velmi asto m ní 
výrobní sortiment ocelí na dané elektrické obloukové peci. Z toho d vodu byla odzkoušena 
nová varianta technologie výroby vysoce legovaných ocelí s legováním wolframu ve form



FeW do pánve b hem odpichu a rafinace oceli na pánvové peci. O ekávaným p ínosem bylo 
zejména zvýšení využití wolframu. Ov ení probíhalo v rámci výroby dvou taveb oceli P92 a 
jedné tavby oceli zna ky P23. Tavba p edcházející výrob  oceli s W nebyla legovaná 
wolframem. Chemické složení oceli P23 dle normy ASTM A 335M je uvedeno v tab. 3. 

Tab. 3 Normované chemické složení oceli P23 dle ASTM A 335M 

ást FeW s obsahem 75 % hm. W byla vždy p isazena b hem oxidace na EOP, další 
pak b hem odpichu a b hem rafinace oceli na LF. FeW p idávaný do pece byl vždy p edem 
vyžíhaný a do EOP byl p idávaný v dávkách po 100 kg p i teplot  min. 1620 °C. Po p ísad
následovalo vždy promíchání pomocí d ev né ty e. Vždy p ed legováním další dávky byl 
odebrán vzorek oceli a odeslán do laborato e pro analýzu. Využití wolframu z FeW p i 
legování na EOP inila v jednotlivých p ípadech 77,2 %; 68,7 % a 74,1 %. Bylo tedy 
dosaženo pr m rného využití wolframu na EOP ve výši 73,3 %.  

 P i dalším zpracování byl FeW p idáván do oceli b hem odpichu po její desoxidaci 
hliníkem a p i zpracování na pánvové peci. Tento ferowolfram již nebyl p edeh átý, nicmén
byl p idávaný do oceli o teplot  minimáln  1640 °C. Množství p idávaného FeW v jedné 
dávce se lišil od 45 kg až po 500 kg, p i emž celková hmotnost hodnocených taveb se 
pohybovala od 20,7 do 42,65 tun. Využití wolframu z FeW p i legování b hem odpichu a 
b hem zpracování oceli na LF inilo v jednotlivých p ípadech 98,3 %; 94,2 % a 97,0 %. 
V tomto p ípad  bylo tedy dosaženo pr m rného využití wolframu 96,5 %. P itom nedošlo 
k prodloužení doby zpracování oceli na LF a lze konstatovat, že FeW se rozpoušt l p ibližn
stejnou rychlostí jako je tomu u FeMo.  

 Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že legování FeW do pánve b hem odpichu a 
b hem zpracování oceli na LF je výhodn jší oproti legování FeW na EOP z d vodu vyššího 
využití wolframu z feroslitiny. Tento zp sob legování je vhodný zejména v p ípad
nedostatku vratného wolframového odpadu, tedy p i výrob  legovaných ocelí p evážn
z istého šrotu s využitím feroslitin.  

5.1.2 Legování oceli dusíkem  

 Dusík lze do oceli legovat s využitím dusíkatých feroslitin, nap . FeMnN, FeCrN, 
Nitrovan (dusíkatý ferovanad), dále pomocí dusíkatého vápna, které je bázi CaCN2 (Calzot®), 
nebo pomocí dmýchání plynného dusíku a to jak za atmosférického tlaku, tak i za zvýšeného 
tlaku. Dusíkatý ferochrom se používá p edevším pro legování vysoce legovaných 
antikorozních ocelí, dusíkatý feromangan a ferovanad pro výrobu nízkolegovaných ocelí 
s vysokou pevností. Dusíkaté ferosilicium pak pro výrobu zna ek ocelí pro elektrotechnické 
ú ely. Cenu 1 kg dusíku obsaženého v dusíkatých feroslitinách lze odhadnout na 150 – 
300 K , m že se však podle typu legury podstatn  lišit [26]. Cena 1 kg dusíku získaného 
z plynu je cca 12 K  [3]. P íklady chemického složení jsou uvedeny v tab. 4. Ne vždy jsou 
však k dispozici feroslitiny s tak relativn  vysokým obsahem dusíku, velmi asto se obsah 
dusíku ve feroslitin  pohybuje od 3,5 do 7 % hm. 

Výhodou používání nadusi ování oceli pomocí feroslitin s dusíkem je relativn  vysoké 
využití dusíku z t chto feroslitin, nevýhodou je však jejich pom rn  vysoká cena. Nap íklad 
dusíkatý Mn s obsahem 90 % hm. Mn a 7 hm. % N stojí 89 000 K  za tunu, zatímco kovový 



mangan s obsahem 99 % hm. Mn stojí 53 956 K  za tunu. Obdobná situace je v p ípad
ferochromu. Zatímco dusíkatý FeCrN s obsahem 68 % hm. Cr a 3,5 % hm. N stojí 114 600 
K /t a nízkouhlíkový FeCr stojí 60 400 K /t. 

Tab. 4 P íklady chemického složení dusíkatých feroslitin [26] 

Výhodou používání nadusi ování oceli pomocí feroslitin s dusíkem je relativn  vysoké 
využití dusíku z t chto feroslitin, nevýhodou je však jejich pom rn  vysoká cena. Nap íklad 
dusíkatý Mn s obsahem 90 % hm. Mn a 7 hm. % N stojí 89 000 K  za tunu, zatímco kovový 
mangan s obsahem 99 % hm. Mn stojí 53 956 K  za tunu. Obdobná situace je v p ípad
ferochromu. Zatímco dusíkatý FeCrN s obsahem 68 % hm. Cr a 3,5 %  hm. N stojí 114 600 
K /t a nízkouhlíkový FeCr stojí 60 400 K /t. 

Pom rn  levnou metodou je použití dusíkatého vápna. Je však použitelné jen pro 
dosažení pom rn  nízkých obsah  dusíku, jeho použití bývá spojeno s problémy s p n ním 
strusky a m že narazit i na ur itý stupe  nauhli ení oceli, což není vždy žádoucí. Orienta ní 
složení dusíkatého vápna Calzot® je následující: 23,5 % hm. N, 22,5 % hm. Ccelk. (z toho 12 
% hm. Cvoln.), 33 % hm. Ca a do 0,3 % hm. H2O [16]. 

5.1.2.1 Legování vysoce legovaných ocelí pomocí plynného dusíku 

Hlavním d vodem pro zavád ní technologie legování oceli pomocí plynného dusíku 
jsou výrazn  nižší náklady v porovnání s používáním dusíkatých feroslitin. Jeden kg dusíku 
získaný z plynu je více než 10 krát levn jší než jeden kg dusíku z feroslitiny. Výt žek dusíku 
p i legování plynem je na kyslíkovém konvertoru velmi nízký (5 – 15 %), zatímco v pánvi 
v p ípad  uklidn né oceli je dosahováno využití dusíku v rozmezí 30 – 80 % [29]. 

Cílem provedených experimentálních prací bylo vyhodnocení rychlosti nadusi ování a 
využití dusíku p i nadusi ování oceli pouze plynným dusíkem. Hodnocení prob hlo p i 
výrob  vysoce legovaných, 9% chromových ocelí P91 a P92 ur ených pro energetiku. 
Normované chemické složení hodnocených ocelí je uvedeno v tab. 1. Celkem bylo hodnoceno 
23 taveb oceli P91, z toho 10 z nich bylo vyrobeno technologickou cestou EOP – LF – VOD a 
13 technologickou cestou EOP – LF – VD a 2 tavby oceli P92 s využitím výrobní 
technologické cesty EOP – LF - VD. 

Legování oceli plynným dusíkem probíhá v tšinou v záv re né fázi rafinace oceli, tj. 
po oxidaci na VOD, p ípadn  po vakuování na VD. Pro zkrácení tohoto procesu bylo 
zvažováno a ov ováno i nadusi ení b hem rafinace na pánvové peci. O ekávaným p ínosem 
by bylo zahájení nadusi ování oceli s vyšším po áte ním obsahem dusíku v oceli.  

V p ípad  výroby 9% Cr oceli, tj. P91, P92, se obsah dusíku v oceli ve fázi rafinace na 
LF bez využití dmýchání dusíku do oceli pohybuje v rozmezí od 150 do 350 ppm. Tento 
obsah závisí zejména na skladb  vsázky a zp sobu vedení tavby na EOP. V p ípad  výroby 



reduk ní p etavbou z vratného odpadu s vysokým obsahem chromu je obsah dusíku na horní 
stran  uvedeného rozmezí, tj. mezi 300 až 350 ppm. V p ípad  klasické výroby, tj. s oxidací 
na intenzifikované EOP bez pr sady vysocechromového odpadu s legováním chromu b hem 
odpichu a b hem zpracování oceli na pánvové peci, se pohybuje obsah dusíku na spodní 
stran  uvedeného rozmezí, tj. mezi 150 až 200 ppm [30]. 

 P i dmýchání dusíku do ocelové taveniny již na pánvové peci bylo dosaženo u oceli 
P91 obsahu dusíku 590 ppm. Nadusi ování oceli ve fázi rafinace na LF je mén  ú inné, ocel 
v této fázi zpracování není ješt  hluboce odsí ena a ne vždy je hluboce uklidn na i z d vodu 
požadavku na relativn  nízký obsah hliníku v tomto typu oceli. V tab. 5 jsou uvedeny 
hodnoty obsahu N p i výrob  oceli P91 technologickou cestou EOP – LF – VOD 
v jednotlivých fázích rafinace na VOD. Uvedeno je zde celkem 10 hodnocených taveb. Mod e 
jsou ozna eny 3 tavby, u kterých byl na pánvové peci zám rn  dmýchán do oceli dusík pro 
ov ení možnosti zkrácení doby nadusi ování po oxidaci na VOD. Obsah dusíku p ed VOD 
se pohyboval od 131 do 460 ppm, v pr m ru byl 297 ppm. B hem oxidace na VOD došlo 
k významnému poklesu obsahu dusíku v oceli a to na pr m rných 83 ppm. U taveb, u kterých 
se dusík nelegoval již na LF byl pr m rný obsah dusíku po oxidaci na VOD 61 ppm a 
v p ípad  taveb, kdy se dusík legoval již na LF byl pr m rný obsah dusíku po oxidaci na 
VOD 132 ppm. Pr m rný pokles N b hem oxidace na VOD inil 29,01 %. Zám rné legování 
dusíku již na LF tak nevedlo k výraznému nár stu obsahu dusíku v oceli po oxdia ním 
zpracování na VOD, které by vedlo ke zkrácení doby nadusi ení oceli.  

Na obr. 4 je znázorn na závislost obsahu dusíku v oceli P91 po ukon ení oxidace na 
VOD na po áte ním obsahu uhlíku p ed zahájením procesu VOD. Z grafu je patrné, že p i 
vyšším po áte ním obsahu uhlíku jsou dosahovány nižší hodnoty dusíku v oceli. To souvisí 
s delší dobou probíhající uhlíkové reakce, která p ispívá k odstran ní plyn  z oceli, protože 
v bublinách CO je nulový parciální tlak dusíku. P i výrob  ocelí se zvýšeným obsahem dusíku 
je tento jev nežádoucí, bylo by vhodné za ínat nadusi ení s vyšším po áte ním obsahem 
dusíku. To by vedlo k návrhu na snížení obsahu uhlíku v oceli p ed zahájením procesu VOD. 
Obsah uhlíku p ed VOD je do zna né míry daný použitými surovinami. V p ípad  pot eby 
legování FeCr b hem odpichu a na LF by tento požadavek znamenal použití dražšího, 
nízkouhlíkového FeCr a prodražení celé výroby.  

Tab. 5 Obsah N p i výrob  oceli P91 v jednotlivých fázích rafinace oceli na VOD 

Tavba
C po ed VOD N p ed VOD N po VOD

Pokles N 
b hem VOD

Pokles N 
b hem VOD

N po 
nadusi ení

N nár st

[-] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [%] [hm. %] [hm. %]
1 0,95 0,0358 0,0096 0,0262 26,82 0,0665 0,0569
2 0,58 0,0460 0,0120 0,0340 26,09 0,0598 0,0478
3 1,30 0,0131 0,0043 0,0088 32,82 0,0451 0,0408
4 1,01 0,0384 0,0205 0,0179 53,39 0,0487 0,0282
5 1,13 0,0242 0,0022 0,0220 9,09 0,0630 0,0608
6 1,18 0,0140 0,0070 0,0070 50,00 0,0670 0,0600
7 1,20 0,0163 0,0050 0,0113 30,67 0,0517 0,0467
8 0,88 0,0357 0,0083 0,0274 23,25 0,0490 0,0407
9 1,00 0,0310 0,0066 0,0244 21,29 0,0521 0,0455
10 0,75 0,0420 0,0070 0,0350 16,67 0,0560 0,0490

min. 0,58 0,0131 0,0022 0,0070 9,09 0,0451 0,0282
max. 1,30 0,0460 0,0205 0,0350 53,39 0,0670 0,0608

pr m r 1,00 0,0297 0,0083 0,0214 29,01 0,0559 0,0476



Obr. 4 Závislost obsahu dusíku v oceli P91 po ukon ení oxidace na VOD na po áte ním  

     obsahu uhlíku p ed zahájením procesu VOD 

V tab. 6 jsou uvedeny hodnoty obsahu N p i výrob  oceli P91 technologickou cestou 
EOP – LF – VD. Uvedeno je zde celkem 13 hodnocených taveb, také zde je 5 taveb ozna eno 
mod e. Jedná se tavby, u kterých byl na pánvové peci zám rn  dmýchán dusík, pro ov ení 
možnosti zkrácení doby nadusi ování po vakuování na VD. 

Obsah dusíku p ed vakuováním, tedy po zpracování oceli na LF, se pohyboval od 127 
do 590 ppm, v pr m ru byl 306 ppm. B hem vakuování oceli na VD došlo k významnému 
poklesu obsahu dusíku v oceli, a to na pr m rných 128 ppm. U taveb, u kterých se dusík 
nelegoval již na LF, byl pr m rný obsah dusíku po vakuování 102 ppm a v p ípad  taveb, kdy 
se dusík legoval již na LF, byl pr m rný obsah dusíku po vakuování 170 ppm. Pr m rný 
pokles N b hem vakuování inil 53,30%, tedy výrazn  více, než v p ípad  taveb 
zpracovávaných technologií VOD. To lze vysv tlit tím, že b hem vakuování oceli na za ízení 
VD je dosahováno nižšího tlaku v kesonu (cca 1hPa), zatímco b hem procesu VOD je tlak 
v kesonu vyšší (cca 200 až 300 hPa). Záv re né vyva ování po ukon ení dmýchání kyslíku 
sice probíhá za velmi nízkého tlaku (cca 1hPa), nicmén  podmínky pro oddusi ení jsou 
výrazn  zhoršeny vysokým obsahem kyslíku v oceli.  

Tab. 6 Obsah N p i výrob  oceli P91 v jednotlivých fázích rafinace oceli na VD

Tavba
N p ed 

vakuováním
N po 

vakuování
Pokles N 

b hem vak.
Pokles N 

b hem vak.
N po 

nadusi ení
N nár st

[-] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [%] [hm. %] [hm. %]
1 0,0149 0,0100 0,0049 32,9 0,0550 0,0450
2 0,0180 0,0105 0,0075 41,7 0,0500 0,0395
3 0,0337 0,0110 0,0227 67,4 0,0558 0,0448
4 0,0214 0,0101 0,0113 52,8 0,0530 0,0429
5 0,0179 0,0104 0,0075 41,9 0,0484 0,0380
6 0,0127 0,0083 0,0044 34,6 0,0435 0,0352
7 0,0184 0,0105 0,0079 42,9 0,0440 0,0335
8 0,0200 0,0110 0,0090 45,0 0,0510 0,0400
9 0,0441 0,0119 0,0322 73,0 0,0680 0,0561
10 0,0440 0,0178 0,0262 59,5 0,0620 0,0442
11 0,0590 0,0180 0,0410 69,5 0,0620 0,0440
12 0,0510 0,0149 0,0361 70,8 0,0570 0,0421
13 0,0430 0,0224 0,0206 47,9 0,0681 0,0457

min. 0,0127 0,0083 0,0044 32,89 0,0435 0,0335
max. 0,0590 0,0224 0,0410 73,02 0,0681 0,0561

pr m r 0,0306 0,0128 0,0178 52,30 0,0552 0,0424



Zám rné legování dusíku již na LF vedlo pouze k mírnému nár stu obsahu dusíku po 
vakuování s ohledem na to, že požadovaný obsah dusíku u ocelí P91 a P92 je 300 až 700 
ppm. Jak je patrné z obr. 5 u taveb s vyšším obsahem dusíku v oceli P91 p ed vakuováním 
došlo k vyššímu procentuálnímu snížení jeho obsahu b hem vakuování. 

Obr. 5 Snížení procentuálního obsahu dusíku v oceli P91 b hem vakuování v závislosti na  
    po áte ním obsahu dusíku 

Pro spln ní výrobního složení obsahu dusíku u zna ek ocelí P91 i P92 je tedy 
zapot ebí zvýšit jeho obsah u t chto ocelí asi o 400 ppm, tj. o 0,0400 % hm. To platí pro oba 
použité technologické postupy, tedy VOD i VD. V p ípad  hmotnosti tavby 45 tun je 
zapot ebí dodat do oceli 18 kg dusíku, což p edstavuje za normálních podmínek a p i 100 % 
využití objem 14,4 Nm3. Na základ  hodnocení výše uvedených taveb bylo zjišt no, že 
pr m rná rychlost nadusi ování je 9,6 ppm za minutu p i pr toku dusíku 100 Nl·min-1 s tím, 
že nejvyšší hodnoty nadusi ení je dosahováno na po átku dmýchání dusíku (až 15 ppm min-1) 
a v pr b hu dmýchání dusíku dochází k poklesu této rychlosti až na 4,9 ppm min-1. Pokles 
teploty oceli iní 0,5 – 0,9 °C min-1 s ohledem na stav pánve. Pr m rné využití dmýchaného 
dusíku iní 61,6 % [30].  

Kone ný obsah dusíku u ocelí P91 a P92 vyráb ných ve VHM se pohybuje od 435 do 
681 ppm, doba nadusi ování oceli pouze plynným dusíkem se u t chto ocelí pohybuje mezi 
40 až 65 minutami. Po dosažení požadovaného obsahu dusíku je zapot ebí ocelovou taveninu 
vy e it op t dusíkem s pr tokem cca 0,5 Nl t-1 min-1. P i použití argonu by došlo k poklesu 
jeho obsahu, nebo  v bublinách argonu je nulový parciální tlak dusíku. P i vhodn  zvoleném 
teplotním režimu tavby a p i použití kvalitní izolace pánve lze proces nadusi ování oceli na 
obsah 400 až 700 ppm dusíku zvládnout bez nutnosti dodate ného oh evu taveniny na 
pánvové peci, p ípadn  pomocí chemického oh evu na VOD. 

5.1.2.2 Ov ení legování vysoce legovaných ocelí s velmi vysokým obsahem dusíku pouze  
 plynným dusíkem  

Cílem provedených experimentálních prací bylo ov ení možnosti legování super 
duplexní oceli s obsahem dusíku nad 2 000 ppm pouze plynným dusíkem. V tomto p ípad  se 
jednalo o super duplexní oceli UNS S32550, která obsahuje cca 26 % hm. Cr. Pro spln ní 
požadavku na koeficient protid lkové koroze min. 40 a pro dosažení požadovaného fázového 
složení bylo zapot ebí nadusi it ocel na úrove  2 000 – 2 500 ppm, tj. na 0,2000 – 0,2500 



% hm. Výroba na EOP prob hla zp sobem reduk ní p etavby vratného odpadu a 
dolegováním chromu na EOP a p i odpichu. Obsah dusíku byl již v této fázi výrazn  vyšší než 
v p ípad  výroby 9% chromových ocelí P91 a P92 - inil cca 500 ppm. B hem odpichu a 
zpracování na LF narostl obsah dusíku již na hodnotu 730 ppm. Po oxidaci uhlíku na VOD 
došlo k poklesu obsahu dusíku na 425 ppm. Nadusi ení bylo provedeno pouze plynným 
dusíkem. Vzhledem k hmotnosti tavby 18 tun a požadavku zvýšit obsah dusíku o cca 2 000 
ppm bylo zapot ebí do oceli dodat 36 kg dusíku, což p edstavuje 28,8 Nm3. V tomto 
konkrétním p ípad  bylo dosaženo pr m rné rychlosti nadusi ování 25 ppm min-1 p i pr toku 
dusíku 1 000 Nl min-1.  

Kone ný obsah dusíku inil 2 450 ppm, tj. 0,2450 % hm., doba nadusi ování 81 
minut. Nicmén  b hem nadusi ování na VOD došlo s ohledem na menší hmotnost tavby 
k výrazn jšímu teplotnímu poklesu a zpracování tavby bylo dokon eno na pánvové peci, kde 
prob hl oh ev oceli a její dolegování plynným dusíkem. V tomto p ípad  bylo dosaženo i 
velmi vysokého využití dusíku, které inilo 89 %. Pro velmi dobrý pr b h nadusi ování oceli 
nebyl p ekážkou ani vyšší obsah síry (0,012 % hm.), která jako povrchov  aktivní prvek 
zhoršuje pr b h p echodu dusíku do oceli [30]. 

5.1.2.3 Vliv chromu na rozpustnost dusíku v polykomponentní tavenin  oceli 

Z hlediska výroby vysoce legovaných ocelí je nutné znát vliv obsahu legujících prvk , 
zejména chromu na rozpustnost a chování dusíku v oceli. ada prací se v nuje vlivu chromu 
na rozpustnost dusíku v oceli v systémech Fe-Cr-N, Fe-Mn-N, Fe-Cr-Ni-N p i r zných 
teplotách. Bylo zjišt no, že chrom zvyšuje rozpustnost dusíku lineárn  do obsahu Cr cca 3 
% hm. Podstatný je ovšem vliv chromu p i mnohem vyšších obsazích. Se zvyšováním obsahu 
chromu se rozpustnost dusíku zvyšuje již nelineárn , jak ukazuje obr 6. Jak je patrno z tohoto 
obrázku, hodnoty logaritmu koeficientu aktivity dusíku prokazují vynikající korelaci 
s obsahem chromu v tavenin  i p i r zných parciálních tlacích dusíku [31]. Je zde dále 
uvedeno srovnání s daty jiných autor . Rozdíly, by  nevelké, jsou vysv tleny r znými 
metodami, které byly použity b hem m ení. Vztah mezi logaritmem koeficientu aktivity 
dusíku a obsahem chromu byl vyjád en regresní analýzou následovn : 

Obr. 6 a) Závislost logaritmu koeficientu aktivity dusíku log fN
Cr na obsahu Cr 

                             v tavenin  Fe-Cr-N p i teplot  1873 K  
                        b) porovnání s výsledky dalších autor  [31] 



Pro prov ení vlivu prom nného chemického složení na hodnotu koeficientu aktivity a 
pro porovnání s laboratorn  nam enými údaji bylo provedeno šet ení na dostupných 
analýzách r zných zna ek vysoce legovaných ocelí. Pro hodnocení byly brány v úvahu 
analýzy získané p i výrob  vysoce legovaných ocelí P91, P92, X4CrNiMo16-5-1, 
08Ch18N10T, super duplexní oceli UNS S32550 a nízkolegované oceli 34CrNiMo6. Obsah 
chromu v t chto ocelí byl v rozmezí od 1,05 až tém  po 26 % hm. Výpo et logaritmu 
koeficientu aktivity fN byl proveden dle vztahu (7), hodnoty interak ních koeficient
jednotlivých prvk  jsou uvedeny v tab. 7. Chemické analýzy a vypo tené 
koeficientu aktivity jsou uvedeny v tab. 8. 

  

Tab. 7 Hodnoty interak ních koeficient X
Ne  p i teplot  1600 °C [32], [33] 

Tab. 8 Chemické analýzy a vypo tené hodnoty logaritmu koeficientu aktivity 

Ze zde uvedených údaj  byla vytvo ena závislost logaritmu koeficientu aktivity dusíku 
na obsahu chromu v oceli, viz obr. 7. Získanou závislost lze vyjád it následovn :  

Hodnota koeficientu u obsahu chromu (-0,0464) tém  p esn  odpovídá hodnot
interak ního koeficientu  (-0,047), což sv d í o velmi dominantním vlivu obsahu chromu 
na rozpušt ní dusíku v oceli. Vliv ostatních prvk  p i uvažovaných koncentracích je tém
zanedbatelný.  

prvek X C Mn Si P S Cu Ni Cr N O

eN
X 0,13 -0,02 0,047 0,05 0,007 0,009 0,01 -0,047 0 0,05



Obr. 7 Závislost hodnoty  na obsahu chromu v oceli 

5.2 Optimalizace podmínek procesu odlévání a tuhnutí ingot  z vysoce legovaných ocelí 

Znalost p esné teploty likvidu je velmi d ležitá pro nastavení podmínek odlévání 
oceli. Rozdíl teplot likvidu a solidu ur uje ší ku dvoufázového krystaliza ního pásma, sklon 
ke vzniku segregací a vycezenin a ovliv uje homogenitu ingotu. Z praktického hlediska je 
nejd ležit jší ur ení správné licí teploty oceli, která p sobí na povrchovou jakost odlitého 
ingotu, dále má velmi d ležitý vliv i na krystalizaci ingotu (hloubku transkrystaliza ního 
pásma, velikost dendrit  a vzdálenost dendritických os, intenzitu vycezenin apod.) [18]. 
Stanovení teploty likvidu ocelí se d íve opíralo o diagram Fe-C. Stanovení teploty likvidu a 
solidu je v p ípad  vysoce legovaných ocelí mnohem složit jší.  Pro zlepšení podmínek 
procesu odlévání a tuhnutí je v sou asné dob  k dispozici ada možností. Nej ast ji 
využívanými jsou numerické simulace procesu odlévání a tuhnutí oceli, které umož ují 
prov it vliv r zných parametr  na výslednou kvalitu ingotu pomocí zm ny okrajových 
podmínek. Další možností je experimentální stanovení fázových p em n, které nám umožní 
zp esn ní nastavení procesu odlévání ocelových ingot .  

5.2.1 Experimentální stanovení teploty likvidu a teploty solidu vysoce legovaných ocelí 

Pro diferen ní termickou analýzu byl použitý p ístroj Setsys Evolution francouzského 
výrobce firmy Setaram. M ení bylo provedeno v laborato ích Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze [34]. Hodnoceny byly následující zna ky vysoce legovaných ocelí: 
9%-Cr-modifikované oceli  P91 a P92, a super duplexní ocel UNS S32550. Chemické složení 
vzork  a vypo tená teplota likvidu a solidu je uvedena v tab. 9. Pro výpo et teploty likvidu a 
solidu byly použity vztahy (9) a (10) [19]. 

Tab. 9: Chemické složení a vypo tené teploty likvidu a solidu analyzovaných vysoce 
  legovaných ocelí 

lo
g 

f N

[% hm. Cr]

Závislost hodnoty log fN na obsahu Cr v oceli



TL = 1538 – 65·[%C] - 5·[%Mn] – 8·[%Si] - 30·[%P] – 25·[%S] – 1,5·[%Cr] - 
     – 4·[%Ni] – 2·[%Mo] – 5·[%Cu] – 2·[%V] – 0,02·[%Al] – 1·[%W]                               (9) 

TS = 1536 – 415·[%C] – 6,8·[%Mn] – 12,3·[%Si] – 124,5·[%P] – 183,9·[%S] –  
     - 1,4·[%Cr]                                                                                                                        (10) 

 Diferen ní termická analýza (DTA) je založena na skute nosti, že každý d j 
probíhající v m eném vzorku, je tepeln  zabarven, což ovliv uje jeho teplotu. Zm í-li se 
teplotní rozdíl mezi ním a vzorkem, ve kterém d j neprobíhá – tedy vzorkem srovnávacím, 
získá se informace o tepelném zabarvení d je práv  probíhajícího ve vzorku. Výstupem DTA 
analýzy je tudíž k ivka zobrazující tepelné zabarvení d j . Endotermní d je jsou 
charakterizovány minimy (endopíky), exotermní d je pak maximy (exopíky). U každého píku 
rozeznáváme náb hovou v tev, vrchol a vratnou v tev, dále ješt  po átek, onset a konec. 
Po átek píku (bod, kdy se k ivka DTA za íná odchylovat od nulové linie) odpovídá teplot , 
p i které proces probíhá v celém objemu vzorku. Pokud proces ve vzorku probíhá, vytvá í se 
náb hová v tev píku. Když proces skon í, dochází k vyrovnání teplot vzorku m eného a 
vzorku srovnávacího a vytvá í se vratná v tev píku.  

M ení probíhalo na vzorcích ve tvaru vále k  o pr m ru 3 mm a výšce 6 mm. 
Hmotnost vzork  se pohybovala od 330 do 470 mg. P i oh evu z pokojové teploty do teploty 
1300 °C byla zvolena rychlost oh evu 15°C·min-1, v teplotním intervalu od 1300°C do teploty 
1550°C pak 1°C·min-1.P i ochlazování z teploty 1550 °C do teploty 1250 °C byla zvolena 
rychlost ochlazování 1°C·min-1 a od teploty 1250°C pak obvyklý režim chlazení. Zvolená 
nízká rychlost oh evu a ochlazování je vhodná pro stanovení teplot fázových p em n 
odpovídajících tém  rovnovážnému stavu. Ochlazování ízenou rychlostí 1°C·min-1 je 
simulován proces tuhnutí a chladnutí oceli. Na obr. 8 až 11 jsou uvedeny vybrané DTA 
k ivky z provedených m ení na vzorcích ze super duplexní oceli UNS S32550.

Obr. 8 DTA k ivky p i oh evu všech 5 vzork  super duplexní oceli UNS S32550  
                       v teplotním intervalu 1300 – 1550°C [34] 

 Jak je patrné z obr. 8 opakovaná m ení na vzorcích superduplexní ocel mají obdobný 
pr b h DTA k ivky a nam ené teploty likvidu a solidu na jednotlivých vzorcích této oceli 
byly velmi podobné. Na obr. 9 je znázorn na DTA k ivka z m ení jednoho vzorku super 



duplexní oceli p i oh evu vzork  v teplotním intervalu 1300 – 1550 °C. Na této k ivce jsou 
znázorn ny charakteristické hodnoty jednotlivých endo- a exopík  na DTA k ivkách, což 
p edstavuje teploty likvidu a solidu. Obdobné výsledky byly získány i u dalších hodnocených 
ocelí, tj. P91 a P92. 

Obr. 9 DTA k ivka p i oh evu vzorku super duplexní oceli UNS S32550 v teplotním  
                   intervalu 1300 – 1550°C s vyzna ením teplot [34] 

Obr. 10 DTA k ivky p i ochlazování všech 5 vzork  super duplexní oceli UNS S32550  
                   v teplotním intervalu 1550 – 1250°C [34]  



Obr. 11 DTA k ivka p i ochlazování vzorku super duplexní oceli UNS S32550  
v teplotním intervalu 1550 – 1250°C s vyzna ením teplot [34] 

 Z nam ených DTA k ivek všech t í zna ek hodnocených vysoce legovaných ocelí 
byly následn  ur eny teploty likvidu a solidu jednotlivých zna ek ocelí. Tyto hodnoty jsou 
spole n  s vypo tenými hodnotami t chto teplot uvedeny v tab.10.  V p ípad  hodnot teploty 
likvidu a solidu, které byly experimentáln  m eny, se jedná o pr m rné hodnoty z m ení 5 
vzork .  

Tab.10 Porovnání vypo tených teplot likvidu a solidu jednotlivých zna ek ocelí  
             s experimentáln  nam enými hodnotami  

Rozdíl mezi experimentáln  získanými teplotami a vypo tenými m že být zp soben 
skute ností, že pro výpo et nejsou vždy uvažovány všechny prvky a také tím, že výpo tové 
vztahy jsou vhodné pouze pro ur itou skupinu ocelí, p esné jsou p evážn  pro mén  legované 
oceli, u kterých jsou menší odchylky od výpo tu (uhlíkové, nízkolegované). Uvedené rovnice 
nezohled ují nap íklad obsah Nb, W, B a N, které jsou zvlášt  ve vysoce legovaných ocelích 
pro energetiku a petrochemický pr mysl obsaženy ve zvýšeném množství. Zvlášt  vztahy pro 
výpo et teploty solidu jsou do jisté míry zjednodušeny a t chto výpo tových vztah  je 
v literatu e k dispozici velmi málo.  

P i experimentálním stanovení teploty likvidu a solidu byly zjišt ny ur ité rozdíly 
mezi teplotou likvidu stanovené p i oh evu a p i ochlazování. U všech t í hodnocených ocelí 
byla zjišt na teplota likvidu nižší p i ochlazování, než p i oh evu. Tento rozdíl inil 7 až 
15 °C u jednotlivých zna ek ocelí. Nižší hodnota teploty likvidu p i ochlazování je 
pravd podobn  zp sobena setrva ností m ení. Ta je ovlivn na rychlostí ochlazování. Obecn
platí, ím vyšší je rychlost ochlazování tím je v tší setrva nost m ení a nam ené hodnoty 



teploty likvidu jsou nižší. Proto se pro p esné stanovení teploty likvidu a solidu volí co 
nejmenší rychlost ochlazování. Za t chto podmínek se m ení p iblíží rovnovážným 
podmínkám. P i porovnání vypo tené teploty likvidu s experimentáln  nam enou teplotou 
likvidu p i ochlazování byla zjišt na velmi dobrá shoda u oceli P92, kdy byla vypo tena 
teplota likvidu 1511,8 °C a nam ena byla teplota 1510,5 °C. Na druhou stranu nejv tší rozdíl 
mezi vypo tenou a experimentáln  zm enou hodnotou teploty likvidu byl zjišt n u super 
duplexní oceli UNS S32550, kde byla vypo tena teplota likvidu této oceli 1450 °C, zatímco 
experimentáln  nam ena 1461 °C, tedy o 11 °C vyšší. Dále bylo zjišt no relativn  velmi 
úzké dvoufázové pásmo mezi teplotou likvidu a solidu, zejména u ocelí P91 a P92.  Mnohem 
v tší rozdíl byl zjišt n p i porovnání vypo tené teploty solidu s experimentáln  nam enou 
teplotou solidu p i ochlazování oceli. Tyto rozdíly iní 18,1 až 27,4 °C u jednotlivých 
hodnocených zna ek vysoce legovaných ocelí. Experimentáln  stanovená teplota solidu byla 
vždy vyšší, než vypo tená teplota. To pravd podobn  souvisí s ur itým zjednodušením 
výpo tových vztah  pro teplotu solidu, který není podle provedených experiment  úpln
vhodný pro uvedené vysoce legované oceli.  

Toto zjišt ní, tedy p esná znalost teploty likvidu super duplexní oceli, která je 
zvažována jako nový výrobní sortiment ady oceláren má velmi praktický dopad pro správné 
nastavení teploty odlévání a tedy pro zajišt ní velmi dobré kvality ingot . Další praktické 
využití t chto nových poznatk  je uplatnitelné ve zp esn ní numerických simulací odlévání a 
tuhnutí ingot . 

5.2.2 Numerická simulace odlévání a tuhnutí vysoce legovaných ocelí 

 Z d vodu optimalizace technologie odlévání nové, perspektivní zna ky super duplexní 
oceli byly provedeny numerické simulace odlévání a tuhnutí oceli UNS S32550 do ingotu 
V6Ex. Základní vstupní okrajové podmínky simulace byly stanoveny na základ  reálné, 
provozní tavby. Základní charakteristiky hodnoceného ingotu jsou uvedeny v tab. 11. Tento 
typ ingotu se odlévá na univerzální licí desce, nej ast ji se odlévají 4 ingoty na jedné licí 
desce. Chemické složení oceli UNS S32550 je uvedeno v tab. 9. Doba lití t la ingotu inila 8 
minut 30 sekund, což odpovídá licí rychlosti 0,56 tun za minutu. Hlava byla dolévaná 
sníženou licí rychlostí a to 0,24 tun za minutu. Licí rychlost odpovídá rychlosti stoupání oceli 
v t le ingotu 2,78 mm·s-1 a 1,73 mm·s-1 v hlav  ingotu. Celková doba odlévání ingotu inila 
11 minut a 20 sekund. Po odlití ingotu byla hlava ošet ena pomocí exotermického zásypu a po 
jeho vyho ení byla ješt  ošet ena vrstvou izola ního zásypu. Tlouš ka izolace v hlav inila 
33 mm. Hlava ingotu byla nalita na výšku 260 mm. Materiál kokily a celé licí sestavy byl 
hematit, teplota kokily 35 °C. Teplota lití inila 1500 °C, stejn  jak tomu bylo u provozní 
tavby uvedené super duplexní oceli. Numerické simulace byly provedeny v programu 
ProCAST.  

Tab. 11 Základní rozm rové charakteristiky ingotu V6Ex 

Výsledky numerických simulací lze shrnout následovn  [35]: 

- pr b h pln ní kokily kovem ukazuje, že hlavní proud kovu vtékajícího do kokily je 
sm ován k volné hladin

5 360 kg
1 420 mm
708 mm

2,0
1,72°

8

Pom r H/D
Úkos

Po et hran

Hmotnost
Výška t la

St ední pr m r t la

Ingot: V6Ex



- nejteplejší kov se objevuje u hladiny. Místa u paty ingotu nejsou pr to ná a tak rychle 
ztrácejí teplotu. Po ukon ení pln ní ingotu je pata ingotu studen jší než hlava  

- v pr b hu tuhnutí se vytvá í pom rn  dlouhé dvoufázové pásmo, viz. obr. 12. Tvar a 
délka je zp sobena geometrií ingotu (relativn  vysoký pom r H/D a malý úkos st ny) 
a odlévaným materiálem. To ukazují výsledky simulace u obrázku porezity (obr. 13), 
kde lze pozorovat v t le ingotu n kolik oblastí soust ed né makroporezity, které jsou 
zde ozna eny erven . 

                                                   
Obr. 12 Podíl utuhlé fáze v pr b hu tuhnutí ingotu  Obr. 13 Predikce rozložení mikro a makro     

               V6Ex o hmotnosti 5,36 tun z oceli                              porzeity v ingotu V6Ex o hmotnosti  

   UNS S32550                                                            5,36 tun z oceli  UNS S32550 

 Z obrázk  je z ejmé, že porezita je koncentrována v ose ingotu a to v jeho horní 
polovin . Na obr. 12 je znázorn na délka dvoufázového pásma, která iní 540 mm. Jedná se o 
oblast se zhoršenou schopností dosazování tekuté oceli. Objem porezity v ingotu V6Ex 
z materiálu UNS S32550 byl vy íslen na 295 cm3, p itom objem celého ingotu iní cca 685 
tisíc cm3. Podíl porezity na celkovém objemu ingotu je tak 0,046 %. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o relativn  velký objem, byly hledány pomocí numerických simulací varianty, tedy 
zm ny okrajových podmínek, p i kterých by byl objem porezity nižší.  

Je z ejmé, že obdobn  jak tomu bylo i p i simulacích jiných vysoce legovaných, nap . 
nástrojových ocelí, snížení objemu porezity by prosp lo snížení pom ru H/D u tohoto ingotu 
a zvýšení úkosu kokily [35]. Nicmén  zm na tvaru kokily je asov  a finan n  náro ná 
varianta, proto byly hledány i cesty p i zachování stávající kokily a to zm nou teploty a 
rychlosti odlévání. Jako díl í úsp šný krok se jeví zvýšení teploty odlévání a to z p vodních 
1500 °C na alespo  1510 °C. P i této variant  bylo predikováno snížení objemu porezity 
v ingotu z 295 cm3 na 220 cm3, tj. o 25 % p vodní velikosti. Rozdíl je zp soben zlepšením 
dosazovací funkce hlavy ingotu a zkrácením dvoufázového pásma v ose ingotu. Velkého 
objemu porezity p i p vodní variant  numerických simulací, které popisovaly podmínky 
skute n  vyrobené provozní tavby, bylo také dosaženo z d vodu nesprávn  stanovené teploty 
odlévání této zna ky oceli. Nastavená teplota vycházela z vypo tené teploty likvidu, nicmén



jak ukázalo experimentální stanovení této teploty je ve skute nosti o cca 11 °C vyšší. Ukázalo 
se, že p eh átí super duplexní oceli p i odlévání pouze o 49 °C nad teplotou likvidu je 
nedostate né a vedlo k v tšímu objemu porezity. Tato porezita byla natolik velká, že nebyla 
ani eliminována b hem následného kování t chto ingot  V6Ex na rychlokovacím stroji [27]. 

5.3 Optimalizace podmínek tvá ení superduplexní oceli 

 Super duplexní oceli mají obecn  velmi špatnou tva itelnost a úzké rozmezí kovacích 
teplot. Z d vodu optimalizace tvá ecích teplot nové zna ky super duplexní oceli UNS S32550 
byla provedena i fyzikální simulace technologie tvá ení materiálu na univerzálním 
plastometru SETARAM. Vzorky kovu byly podrobeny deforma ním rychlostem 0,025, 0,25, 
2,51 a 6,28 s-1 p i devíti teplotách 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 a 1250°C.  
Deforma ní rychlostí se rozumí zm na deformace v ur itém asovém úseku. P edevším p i 
tvá ení za tepla ovliv uje deforma ní rychlost velikost deforma ního odporu. Výsledné 
hodnoty z provedeného m ení jsou graficky zpracovány na obr. 14 [36]. 

Obr. 14 Závislost nap tí na píku ( P ) na skute né teplot  do píku (TP), pro ty i   
              deforma ní rychlosti, materiálu UNS S32550  [36] 

Jak je patrné z obr. 14, deforma ní odpor klesá s rostoucí teplotou deformace, p i emž 
vliv rychlosti deformace na velikost deforma ního odporu je výrazný a odpovídá nár stu 
deforma ního odporu s nár stem rychlosti deformace. Materiál UNS S32550 vykazuje ve 
zkoumaném teplotním intervalu 850 – 1250 °C velmi špatnou tva itelnost. Ke zlepšení 
tva itelnosti dochází až nad teplotou 1100 °C. P i provedeném šet ení nebyl zjišt n výrazný 
vliv rychlost deformace na tva itelnost super duplexní oceli. Nicmén  horší tva itelnost tohoto 
materiálu se objevuje p i nižších rychlostech deformace. Z provedeného hodnocení 
tva itelnosti super duplexní oceli UNS S32550 vyplynulo navýšení kovacích teplot na 
rozmezí 1050 – 1150 °C.

5.4 ízení procesu výroby oceli pomocí model

Metalurgické procesy lze s využitím moderního softwaru velmi dob e sledovat, 
analyzovat, a také ídit. Moderní agregáty jsou osázeny velkým množstvím idel a senzor , 
které zaznamenávají a ukládají relevantní technické a technologické data, nap . do ídícího 
informa ního systému. Tato data lze archivovat velmi dlouhou dobu a lze zp tn  dohledat 
informace o pr b hu zpracování dané tavby oceli. Data lze také analyzovat a lze je využít i 



pro ízení r zných proces . Vytvá eny jsou nejr zn jší modely pro ocelá ské procesy. M že 
se jednat nap íklad o modely predikující chemické složení oceli, strusky, teploty ocelové 
lázn . P ínosem t chto model  je dosažení požadovaných parametr  oceli, p ípadn  strusky 
v kratším ase a s nižšími náklady na materiál, energie. 

 Na základ  rozbor  literárních údaj  byly do praxe zavedeny a v sou asné dob  je 
ov ována p esnost legovacího modelu a struskového modelu. Cílem modelu legování je 
optimalizace legování, tj. zvolení nejvýhodn jší varianty složení feroslitin, aby bylo nejen 
dosaženo požadovaného chemického složení oceli, ale v p ípad  výroby vysoce legovaných 
ocelí i požadovaného fázového složení, jak je nap íklad znázorn no na obr. 15.  

Zde je zobrazen snímek z ídícího informa ního systému ocelárny p i výrob
experimentální tavby super duplexní oceli UNS S32550. Jednotlivé body znázor ují 
predikované fázové složení vypo tené na základ  aktuálního chemického složení oceli 
zjišt ného z analýzy jednotlivých p edzkoušek v pr b hu výroby této oceli. Na základ  t chto 
informací, tedy aktuálního chemického i fázového složení duplexní oceli, je nap . vedeno 
další nadusi ování oceli pomocí plynného dusíku. Obsah dusíku v oceli totiž ovliv uje 
niklový ekvivalent a tedy i výsledné fázové složení. S využitím uvedeného legovacího modelu 
je docíleno standardizace výroby zejména vysoce legovaných ocelí.   

Obr. 15 Predikce fázového složení oceli p i výrob  experimentální superduplexní tavby  
        jakosti UNS S32550 v ídícím informa ním systému ocelárny 

Na obr. 16 je znázorn n snímek ze struskového modelu. Tento model je schopen 
predikovat složení strusky v pr b hu tavby na základ  použitých p ísad [37]. Predikované 
složení strusky, p i výrob  b žných zna ek ocelí, je pak znázorn no v ternárním diagramu 
CaO – Al2O3 – SiO2, z kterého vyplývá teplota tavení strusky p i jejím daném složení. Další 
struskotvorné p ísady jsou pak p idávány s ohledem na dosažení optimálního složení strusky a 
udržení její relativn  nízké teploty tavení z d vodu velmi dobré reaktivity. Modrý bod na 
obr. 16 p edstavuje složení strusky na po átku zpracování oceli na pánvové peci. Tato struska 
vykazuje relativn  nižší obsah CaO (pod 50 % hm.) a relativn  vyšší obsah Al2O3 (cca 35 



% hm.), který pochází zejména hliníkových st r  použitých pro desoxidaci proteklé pecní 
strusky do pánve. Tato struska je velmi tekutá z d vodu její relativn  nízké teploty tavení. 
V pr b hu zpracování oceli na pánvové peci, dochází k zahuš ování strusky, nár stu podílu 
CaO na úkor Al2O3, viz. zelené body na obr. 16. V pr b hu celého zpracování oceli na 
sekundární metalurgii je relativn  nízký obsah SiO2, cca 8 % hm. 

Obr. 16 Predikce složení strusky a jejího znázorn ní v ternárním diagramu CaO-Al2O3-SiO2  
v pr b hu výroby a rafinace tavby v ídícím informa ním systému ocelárny 

V p ípad  výroby vysoce legovaných ocelí je charakter a složení strusky výrazn
odlišné od složení strusky p i výrob  nízko a st edn  legovaných ocelí. Složení strusky p i 
zpracování oceli na sekundární metalurgii je vždy negativn  ovlivn no pr nikem pecní 
strusky do pánve. P i výrob  vysoce legovaných ocelí obsahuje pecní struska i cca 20 % hm. 
Cr2O3, 15 % hm. SiO2 a 15 % hm. MgO. P i oxidaci uhlíku na VOD dochází také k oxidaci 
chromu na Cr2O3, který p echází do strusky. Nicmén  Cr2O3 je lehce redukovatelný oxid a p i 
vhodn  vedeném struskovém režimu tavby lze obsah Cr2O3 ve strusce redukovat na 
minimum.  Pro zlepšení p esnosti struskového modelu byly uvažovány i vzájemné interakce 
mezi ocelí a struskou a také opot ebení vyzdívky licí pánve, což vede k nár stu obsahu MgO 
ve strusce. 



6 ZÁV R 

 P edložená dizerta ní práce se zabývá problematikou výroby vysoce legovaných ocelí 
ur ených pro energetiku a petrochemický pr mysl. V teoretické ásti byla provedena analýza 
problematiky výroby vysoce legovaných ocelí pro energetiku a petrochemický pr mysl se 
zam ením zejména na modifikované 9% chromové oceli a duplexní oceli. Literární rozbor 
byl v nován speciálním požadavk m kladeným na tyto oceli, tedy zejména dosažení 
požadovaného chemického a fázového složení vysoce legovaných ocelí. Podstatná ást 
analýzy dostupných údaj  byla zam ena na možnost legování oceli plynným dusíkem na 
velmi vysoké obsahy, i více než 2 000 ppm. Dále byla pozornost v nována stanovení teploty 
likvidu a solidu pomocí výpo t  a také s využitím experimentální metody, diferen ní termické 
analýzy.  

 Navazující experimentální práce vycházely z teoretické ásti práce a byly zam eny 
zejména na oblast rafinace oceli pomocí sekundární metalurgie a odlévání vysoce legovaných 
ocelí. Požadavky na kone né výrobky z vysoce legovaných ocelí ur ených pro energetiku a 
petrochemický pr mysl vyžadovaly úpravy tradi ní technologie, zavedení nových 
technologických prvk  a využití nových experimentálních metod.  

V tšina experimentálních prací probíhala v podmínkách elektroocelárny. N které 
zkoušky a laboratorní testy byly provedeny ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a 
univerzitními pracovišti. Hlavní poznatky získané p i ešení experimentální práce dizerta ní 
práce lze shrnout následovn : 

1. Pro dosažení požadovaného vysokého obsahu dusíku v oceli a požadovaného fázového 
složení vysoce legovaných ocelí lze použít pouze plynný dusík. Bylo zjišt no, že 
v p ípad  super duplexních ocelí s velmi vysokým obsahem chromu je dosahováno 
vysokého využití dusíku i p i vyššímu obsahu povrchov  aktivní síry, která zhoršuje 
pr b h p echodu dusíku do oceli. Vysoký obsah chromu v p ípad  duplexních ocelí 
výrazn  ovliv uje hodnotu koeficientu aktivity fN natolik, že vliv ostatních prvk  je p i 
b žných koncentracích minimální. Bylo prokázáno, že p i vhodném složení oceli lze i 
pouze plynným dusíkem za atmosférického tlaku dosáhnout velmi vysokého jeho 
obsahu a to i více než 2 400 ppm.  

2. Bylo zjišt no, že využití plynného dusíku p i legování vysoce legovaných ocelí na 
agregátech sekundární metalurgie se pohybuje od 60 do 90 % a velmi závisí na 
chemickém složení oceli. Jeho využití významn  stoupá s rostoucím obsahem chromu 
v oceli. Byly také hledány zp soby pro možné urychlení procesu nadusi ení oceli, 
zejména pak ov ení možnosti zvýšení obsahu dusíku b hem rafinace oceli p ed 
vakuovým zpracováním. Nicmén  bylo prokázáno, že zvýšení obsahu dusíku v této 
fázi nemá podstatný vliv na zkrácení doby nadusi ení po vakuovém zpracování, nebo
b hem vakuování dojde vždy k velmi vysokému poklesu obsahu dusíku v oceli. 

3. Experimentáln  byla stanovena teplota likvidu a solidu u dvou vysoce  chromových 
ocelí pro energetiku (P91 a P92) a v p ípad  super duplexní oceli UNS S32550. 
Zejména v p ípad  uvedené super duplexní oceli byl zjišt n výrazn jší rozdíl mezi 
vypo tenou teplotou likvidu a experimentáln  nam enou teplotou likvidu. 
Experimentáln  zjišt ná hodnota byla o 11 °C vyšší. Znalost p esné teploty likvidu má 
dopad na nastavení teploty odlévání oceli a tedy pro zajišt ní velmi dobré kvality 
ingot .  Spole n  s využitím numerických simulací odlévání a tuhnutí ingot  byly 
navrženy optimální podmínky pro odlévání super duplexní oceli.  



4. Byla také provedena fyzikální simulace technologie tvá ení super duplexní oceli na 
univerzálním plastometru. Byly získány informace o optimální teplot  tvá ení tohoto 
typu oceli, který se vykazuje velmi špatnou tva itelností a úzkým rozmezím kovacích 
teplot. 

 Dizerta ní práce na p íkladech optimalizace technologie výroby vysoce legovaných 
ocelí pro energetiku a petrochemický pr mysl eší problematiku jednotlivých fází výroby a 
zpracování 9% chromových ocelí a super duplexní oceli. Zkoumání nových sm r  rozvoje 
technologických postup  prokázalo možnosti optimalizace chemického a fázového složení 
vysoce legovaných ocelí s využitím plynného dusíku. Provedené experimentální stanovení 
teploty likvidu a solidu vysoce legovaných ocelí p isp lo k získání nových poznatk  v oblasti 
odlévání speciálních, super duplexních ocelí.  

 Dosažené výsledky p isp ly k získání nových, p vodních poznatk  v oblasti výroby a 
odlévání vysoce legovaných ocelí. Výsledky dopl ují a rozši ují stávající úrove  poznání 
v dního oboru metalurgie p edevším v oblasti optimalizace zpracování a odlévání oceli. Na 
základ  vyhodnocení relevantního po tu provozních dat získaných b hem výroby r zných 
zna ek vysoce legovaných ocelí byl doložen dominantní pozitivní vliv chromu na pr b h 
nadusi ování oceli. S využitím moderních postup  a ady experimentálních m ení byly 
zjišt ny nové informace ohledn  p esné hodnoty teploty likvidu a solidu speciálních zna ek 
ocelí. P i tvorb  legovacího a struskového modelu byl použit matematický zp sob popisu 
hmotnostních bilancí, zahrnující i vzájemné interakce mezi ocelí, struskou a žáruvzdornou 
vyzdívkou licí pánve. P ínosem je také provedený široký literární rozbor, týkající se výroby 
vysoce legovaných ocelí. 

P ínosy práce pro praxi lze spat ovat zejména v rozší ení výroby speciálních vysoce 
legovaných ocelí s obsahem 9 % hm. chromu a zavedení a ov ení výroby nové zna ky super 
duplexní, austeniticko-feritické antikorozní oceli s koeficientem protid lkové koroze min. 40, 
UNS S32550 a dále ve snížení náklad  p i legování dusíku do oceli, a to do obsahu až cca 
2 500 ppm N. Výsledky uvedené v práci jsou aplikovatelné v provozních podmínkách 
ostatních elektrooceláren.  
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