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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na studium podmínek odsíření oceli v sekundární 

metalurgii. V první řadě je v práci proveden rozbor sekundární metalurgie se zaměřením 

na její použití, rozdělení podle různých faktorů a typu agregátů používaných v sekundární 

metalurgii. Další část se zabývá vlastním odsířením oceli a jeho termodynamickými 

podmínkami. Vliv dílčích parametrů působící na průběh odsíření oceli v sekundární 

metalurgii je ze získaných výsledků shrnut v závěru práce. 

Klíčová slova: ocel, sekundární metalurgie, struska, rafinace, odsíření  

ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on the study of the conditions desulfurization of 

steel in secondary metallurgy. In the first place, the thesis analyzed the secondary 

metallurgy focusing on it use, distribution according to various factors and the type of 

aggregates used in secondary metallurgy. Another section deals with the actual 

desulfurization of steel and thermodynamic conditions. Effect of sub-parameters acting 

on the progress of desulfurization of steel in secondary metallurgy is obtained from the 

results summarized in the conclusion. 

Key words: steel, secondary metallurgy, slag, refining, desulfurization  
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ÚVOD 

Odsíření oceli v sekundární metalurgii představuje širokou škálu technologických 

postupů v mnoha typech agregátu, na které je kladen důraz především na kvalitu vyrobené 

oceli a nízké výrobní náklady. Hlavním rozdělovacím kriteriem úpravy oceli v sekundární 

metalurgii je zda probíhá za atmosférického tlaku nebo ve vakuu.  

K úspěšnému odsiřování je za potřebí optimální složení strusky a vhodné odsiřovací 

podmínky. Mezi nejdůležitější vlastnosti strusek patří zejména: tekutost, bazicita, hmotnost 

strusky, sulfidická kapacita, intenzita míchání, apod. Dalšími důležitými podmínkami jsou 

např. rychlost a teplota kovu samotného odsíření.  Síra působí v oceli jako nežádoucí prvek, 

která způsobuje zhoršení mnoha vlastností v oceli. Snižuje odolnost proti korozi, vrubovou 

houževnatost a zhoršuje plasticitu oceli při tváření. Příčinou zhoršených plastických vlastností 

je lámavost za červeného žáru, kde síra tvoří s železem nízko tavitelné sloučeniny. Zajištěním 

nízkého obsahu síry v oceli se předchází řízeným obsahem již v surovém železe, dále 

optimálním složením vsázky ve výrobních agregátech a vhodnou mimopecní úpravou v pánvi. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na podmínky odsiřování oceli v sekundární 

metalurgii. První část této práce popisuje výrobní agregáty v sekundární metalurgii, jejich 

rozdělení, přínosy apod. Druhá část je věnována základnímu popisu odsíření oceli 

v metalurgii. Závěrečná pasáž představuje podstatu práce a zaobírá se rozborem literárních 

článků ze zahraničí zaměřených na experimenty prováděné v provozu.      
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1 SEKUNDÁRNÍ METALURGIE 

Sekundární metalurgie zajišťuje nízkou nákladnost na zpracování tekutého kovu 

a splňuje další potřebné kroky k výrobě vysokojakostních oceli, které se zhotovují především 

v pánvích. Tato technologie disponuje velkým množstvím variant a typů technologických 

procesů probíhající mimo tavící agregát (elektrická oblouková pec, kyslíkový konvertor 

apod.). Tyto agregáty slouží pouze k natavení a oxidaci, přičemž redukční fáze probíhá již na 

některém zařízení sekundární metalurgie [1,4]. 

1.1 Charakteristika a využití sekundární metalurgie 

Sekundární metalurgii můžeme zařadit do tří segmentů: odstraňování nežádoucích 

příměsí a nečistot pomocí odsíření, mimopecní zpracování oceli, přetavné pochody a výroba 

homogenních ingotů. Účelem mimopecního zpracování oceli je redukce výrobních nákladů na 

tunu vyrobené oceli, vyrábět ocel s podstatně vyšší jakostí než v pecním agregátu, především 

s přesnou licí teplotou a řízenou chemickou i metalografickou čistotou. Tyto druhy oceli jsou 

určené pro zařízení plynulého odlévání nebo pro odlévání oceli do kokil. Nejdůležitějším 

krokem při sekundární metalurgii je úprava kovu za sníženého tlaku (vakuum). Mezi 

nejdůležitější úkoly sekundární metalurgie řadíme [2]: 

 dezoxidace,  

 míchání a homogenizace, 

 úprava chemického složení, 

 odstranění nežádoucích plynů jako je vodík a dusík, 

 modifikace vměsků. 

1.2 Typy agregátů v sekundární metalurgii 

V součastné době disponuje sekundární metalurgie více než 50 způsobů mimopecní 

rafinace oceli odlišných technologických prvků. Základním rozdělením průběhů sekundární 

metalurgie jsou zařízení, na kterém probíhají. Dále se bere v potaz, zda zařízení pracuje za 

atmosférického tlaku nebo za sníženého tlaku (vakuum). Důležitým kritériem při pochodu 

sekundární metalurgie je, zda daný krok umožňuje příhřev upravovaného kovu. Zdrojem 

tepla, které ohřívá ocel v pánvi, může být reakční teplo vzniklé z oxidace hliníku, křemíku 

a uhlíku, tzv. chemický ohřev, nebo ohřev elektrickými zdroji např. elektrickým obloukem 

pomocí grafitových elektrod [1]. 
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Postupy probíhající za atmosférického tlaku: 

 SL (Scandinavian Lancers) = Skandinávská tryska 

 TN (Thussen Niederrhein) = TN tryska 

 LF (Ladle Furnace) = pánvová pec 

 AOD (Argon Oxygen Decarburisation) = oxidační oduhličení                                                                   

Procesy probíhající ve vakuu: 

 VD (Vakuum Degassing) = vakuové odplynění 

 VOD (Vakuum Oxygen Decarburisation) = vakuové oxidační oduhličení 

 VAD (Vakuum Are Degassing) = vakuové obloukové oduhličení 

 ASEA-SKF = integrovaná pánvová pec 

 DH/RH = oběžný nebo zdvižný způsob vakuování oceli                                                                                                                 

Postupy bez příhřevu kovu: 

 Proces IP, AP, SL, TN, VD                                                                                        

Procesy s příhřevem kovů: 

 Proces LF, VAD, AOD, VOD, ASEA-SKF                                                              

Popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie za atmosférického tlaku je uveden 

v tab. 1, kde je předložena zároveň souhrnná charakteristika těchto pochodů a jejich zásadní 

přínos v metalurgii oceli.  

Tab. 1: Metody sekundární metalurgie za atmosférického tlaku [1] 

  

Postup sekundární 

metalurgie 
Popis Označení Přínos 

Dmýchání 

inertních plynů 

Dmýchání argonu (N2) 

příp. dmýchání pod 

aktivní struskou 

AP 

 

teplotní a 

chemická 

homogenizace, 

částečná rafinace 

oceli, odsíření. 

Přidávání přísad 

(injektáž) 

do tekuté oceli 

Dmýchání prachových 

přísad (CaO, Ca apod.) 

SL, TN, IP 

 
snížení O a S, 

modifikace 

vměstků a zvýšení 

mikročistoty, 

částečně legování 

Zavádění speciálních 

plněných profilů 

 

SCAT 

 

Ohřev oceli 

pod aktivní struskou 

Kov je ohříván a 

promícháván inertním 

plynem s aktivní struskou 

LF 

 

teplotní a 

chemická 

homogenizace, 

snížení obsahu S, 

modifikace 

vměstků, legování. 
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Tab. 2 uvádí přehled metod sekundární metalurgie ve vakuu, které se řadí mezi 

nejvýznamnější kroky úpravy kovů. 

Tab. 2: Metody sekundární metalurgie ve vakuu [1] 

1.3 Rafinace oceli syntetickými struskami 

Rafinace oceli syntetickými struskami znamená, vykonávat rafinaci tekutého kovu 

mimo výrobní agregát struskou požadovaného chemického složení. Princip rafinace 

syntetickými struskami spočívá na vzájemné reakci tekutého kovu a strusky, která se může 

nacházet v tekuté nebo kapalné fázi. Využívá kinetické energie proudícího kovu z pece 

či pánve k úplnému promíchávání se struskovou fázi. V současnosti tento způsob rafinace je 

méně používán a do popředí se dostala zejména vakuová technika [2]. 

1.4 Rafinace oceli tekutou syntetickou struskou 

Základní princip rafinace oceli tekutou syntetickou struskou spočívá ve vytvoření 

žádoucích kinetických a termodynamických podmínek pro průběh požadovaných reakcí na 

rozhraní kov – struska. K rovnovážnému stavu mezi kovem a struskou lze dosáhnout zejména 

urychlením limitujících nejpomalejších částí mechanismu dané reakce. Při teplotách 

ocelářských pochodů to bývá nejčastěji difúze. Mezi podmínky, které lze při rafinaci strusky 

tekutou syntetickou struskou ovlivnit patří: difúze, lze výrazně uspíšit zejména zvětšením 

Postup sekundární 

metalurgie 
Popis Označení Přínos 

Vakuové zpracování oceli 

V komoře 
RH, DH 

 
rychlé oduhličení, 

snížení obsahu vodíku 

V proudu 

- během odpichu 

- během lití 
 

snížení obsahu vodíku 

příp. dusíku, omezení 

sekundární oxidace 

S příhřevem pod aktivní 

struskou 

ASEA-SKF, VAD 

 

hluboké odsíření, 

snížení obsahu 

vměstků a jejich 

modifikace, teplotní a 

chemická 

homogenizace, 

legování 

Oxidační vakuování V pánvi 
VOD 

 
hluboké oduhličení, 

snížení obsahu H, N 

hluboké odsíření, 

legování. 

Oxidace směsí Ar - O 
V konvertoru 

 

AOD 

 

Oxidace směsí H2O - O 
V konvertoru 

 

CLU 
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stykové plochy kovové a struskové fáze, zmenšením tloušťky difúzní vrstvy a snížením 

tekutosti fáze, ve které probíhá difúze jako omezující děj. Velikost rozdělovacího součinitele 

složky mezi struskou a kovem lze zvýšit vhodnou volbou složení syntetické strusky a zároveň  

snížit viskozitu strusky [2]. 

Tab. 3: Chemické složení vybraných syntetických strusek, % [2] 

Označení CaO SiO2 Al2O3 MgO FexOy V2O5 S C TiO2 Na2O+K2O H20 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 

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

Miluflux 
4,0 1,0 

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

0,01 
0,20 0,2 

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

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

CORUNDUM 

Al2O3 

cca 

2 

max. 

5,5 
73-80 

max. 

14 
cca 1 

0,5-

2,5 
   cca 1 

max. 

2 
 

 

V předchozí tab. 3 jsou uvedeny typy syntetických strusek vyráběny u nás 

i v zahraničí a poskytovány jako přísady do rafinačních pánvových strusek. Ve většině, 

případech se jedná o zásadité strusky soustavy CaO-Al2O3-MgO-(SiO2) s minimalizovaným 

obsahem zbylých složek. Hlavním cílem syntetické strusky sazené při odpichu do pánve nebo 

pánvové peci je urychlit produkci tekuté pánvové strusky. Zásadité pánvové strusky 

prohlubují průběh odsíření oceli [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Syntetická struska JAP [6]         Obr. 2: Syntetická struska Refraflux [7] 

Na obr. 1 vidíme briketovanou syntetickou strusku s označením JAP, která se 

charakterizuje vysokým obsahem Al2O3 tato struska neobsahuje CaF2 a hlinité stěry, je šetrná 

k životnímu prostředí. Používá se v určitém poměru s vápnem k vytvoření tekuté reaktivní 

strusky. Nepoškozuje žáruvzdorného obložení pánve a vyniká vysokou schopnosti odsíření. 
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Na obr. 2 se nachází peletizovaná syntetická struska pod názvem Refraflux, která disponuje 

dobrou viskozitou a sulfidickou kapacitou [6,7].  

1.5  Rafinace oceli tuhou syntetickou struskou 

Tuhá syntetická struska je charakterizována jednou nebo směsí více látek 

struskotvorného charakteru v mletém stavu. Do nekovových materiálů patří: vápno, karbid 

vápníku, soda a další, které se mohou používat v různých kombinacích.  Mimo jiné sem taky 

patří směsi nekovových s kovovými materiály, např. kazivce a silikokalcia, směs vápna nebo 

vápno s hořčíkem. Tuhé syntetické strusky se uplatňují zejména při odsiřování oceli. 

Termodynamicky stabilní sulfidy, které se v ocelích nerozpouští nebo velice málo se považují 

za odsiřující látky. K těmto látkám se obvykle přidávají další složky, které zlepšují odsiřovací 

podmínky např. redukce teploty tání strusky, snižují tekutost strusky a zvyšují redukční 

prostředí. Typy tuhých syntetických strusek používaných k mimopecní rafinaci oceli lze 

rozčlenit do 5 skupin podle převažující odsiřující složky [2]. 

Tab. 4: Strusky na bázi CaO [2] 

 

Hlavní složkou strusek je vápno, mezi další doplňující složky patří: Na2CO3, MgO, 

Mg, Al, FeSi, CaSi apod. Vápna lze rozdělit podle přechodu do kapalné fáze: měkce pálená 

vápna a tvrdě pálená vápna. Důvodem vysokého obsahu vápna ve struskách je jeho vysoká 

odsiřovací schopnost, přístupnost a poměrně nízká cena. Mezi nepříznivé vlastnosti vápna 

spadá vysoký bod tání, který činí 2650°C, a proto se často doplňuje SiO2, Al2O3 nebo 

kazivcem. Pro zvýšení desoxidačních a odsiřujících účinků se do strusek přidávají nekovové 

materiály. Strusky se převážně připravují z dosažitelných materiálů jako je vápno, vápenec, 

křemičitý písek, soda, kazivec, magnezit, karbid vápníku apod. Finančně nákladný technický 

Al2O3 lze nahradit např. hliníkovými stěry tj. strusky získanými ze zpracování odpadů 

hliníku, které mohou obsahovat až 80% Al2O3 a max. 1% FeO [3]. 

Základní složky 
Podíly jednotlivých složek (%) 

CaO Al2O3 SiO2 CaF2 CaC2 

CaO-CaF2 67-90   33-10  

CaO-CaC2 50-90    50-10 

CaO-Al2O3 50 50    

CaO-SiO2-CaF2 50-70  10-15 15-20  

CaO-Al2O3-SiO2 45-50 10-40 10-40   
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2 ODSÍŘENÍ OCELI  

Síra v tekuté oceli se rozpouští atomárně. Vzniká lámavost za červeného žáru, která 

vytváří sulfidy železa a nízkotavitelné sloučeniny. K odstranění těchto nežádoucích sloučenin 

se používá především mangan, který má vyšší afinitu k síře než železo. Síra patří do skupiny 

silně povrchově aktivních prvků. Obsah síry u povrchu lázně je několikrát násobně vyšší, než 

v objemu lázně. Odsiřování může probíhat dvěma způsoby: odsiřování při dezoxidaci oceli 

nebo pomocí strusky. Předpoklady efektivního odsiřování jsou: vysoká teplota kovu, zásaditá 

struska s celkovým obsahem (FeO, MnO) do 1 %, vhodné kinetické podmínky. Pro zvyšující 

se nároky odběratelé se vyrábějí oceli s velmi nízkým obsahem síry až pod 10 ppm, např. ocel 

s označením HIC (Hydrogen Induced Cracking) určená pro plynové trubky, slitiny ocelových 

výkovků [1,5].  

2.1 Odsíření oceli tekutou pánvovou struskou 

Mezi funkce pánvové strusky patří: absorbovat nekovové vměstky, chemicky vázat 

a pohlcovat síru z oceli, chránit ocel před vlivem atmosféry – kyslíkem, vodíkem a dusíkem 

a před úbytkem tepla a následně minimálně poškozovat vyzdívku pánve. Obsah síry 

v pánvové peci je závislých na následujících okolnostech: na chemickém složení strusky 

zejména na množství CaO, MgO, SiO2, Al2O3 a hmotnosti strusky; na teplotě; na aktivitě 

kyslíku určovaná množstvím hliníku v oceli – prvek s nejvyšší afinitou ke kyslíku; na 

počátečním množství síry v oceli po odpichu z primárního agregátu. Řízení obsahu síry lze 

uskutečnit aktivitou kyslíku v oceli, řízením zásaditosti a rovněž tekutostí strusky, tzn. 

usměrňování teploty a chemického složení systému struska – kov. K obnově mezifázového 

rozhraní je nutné neustálé promíchávání oceli i strusky [3]. 

2.2 Termodynamika odsíření oceli struskou 

Hlavní odsiřující složkou pánvových strusek představuje oxid vápenatý a průběh 

odsíření lze popsat následující reakcí:  

 (                                                                                                        (5) 

kde (CaO) - oxid vápenatý ve strusce 

[S] - síra v kovové lázni 

(CaS) - sulfid vápenatý ve strusce 

[O] - kyslík v kovové lázni 
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Slučovací volná entalpie CaS je větší než slučovací volná entalpie CaO a proto 

k odsíření podle rovnice (5) může dojít pouze za podmínky, kdy uvolněný kyslík bude vázán 

na ustálenou sloučeninu, a tak uvolněn z reakční soustavy [3]. 

Z rovnovážné konstanty reakce (5): 

     
    

    
  

      

      
                                                                                                         (6) 

Obsah síry lze vyjádřit vztahem: 

     
 

  
 
    

    
 

      

      
                                                                                                    (7) 

Vztah (7) udává, že dostupný rovnovážný obsah síry je funkcí aktivity kyslíku v oceli 

a také aktivity Cas, CaO ve strusce a teploty. 

Teplotní závislost rovnovážné konstanty reakce: (5) 

        
    

 
                                                                                                     (8) 

V teplotním rozmezí 1550 °C až 1600 °C je hodnota KS 0,0344 až 0,0400. 

Ocel, která nezahrnuje prvky s vyšší afinitou ke kyslíku, než má železo, ukazatelem 

množství kyslíku určuje obsah FeO ve strusce. 

                                                                                                                    (9) 

Průběh odsiřování omezený obsahem FeO ve strusce lze popsat pomocí rovnic (5) a (9). 

                                                                                          (10) 

Rovnovážnou konstantu a teplotní závislost vyjadřují následující rovnice: 

  
              

             

             
                                                                        (11) 

     
     

    

 
                                                                                         (12) 

Dostupný obsah síry je funkcí aktivity FeO ve strusce, aktivity CaS a CaO ve strusce 

a teploty, kterou vyjadřuje následující vztah: 

     
              

             
                                                                                                       (13) 

2.3 Termodynamika odsíření při dezoxidaci oceli 

Ocel odsířená v pánvi má již snížený obsah kyslíku předchozí dezoxidací. Z toho 

vyplývá, že obsah kyslíku v oceli podle rovnice (5) není často stanovován obsahem FeO ve 

strusce, ale obsahem dezoxidujícího prvku s nejvyšší afinitou ke kyslíku v oceli. Mezi 

standardně používané desoxidační prvky patří: mangan, křemík a zejména hliník [3]. 
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Odsíření oceli, která obsahuje desoxidační prvek: 

 
                         ,ΔH<<                                                                (14) 

                                                                                                           (5) 

                                                                                  (15) 

Rovnovážnou konstantu reakce a následně aktivitu kyslíku lze vyjádřit: 

     
 

       

 
  

    
 

    
  

 
      

                                                                                                    (16) 

      
        

 
  

        
 

      

 
  
                                                                                                   (17) 

Teplotní závislost rovnovážné konstanty při výskytu strusky CaO-Al2O3: 

        
     

 
                                                                                                  (18) 

Při obsahu 15 – 25% (Al2O3) v zásadité strusce se počíná jako kyselá zásada. Zlepšuje 

tekutost strusky, avšak nad 25% nám snižuje aktivitu CaO. 
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3 ANALÝZA ODSÍŘENÍ OCELI POMOCI RAFINAČNÍ 

STRUSKY 

V třetí části této bakalářské práce budou analyzovány jednotlivé parametry, které 

ovlivňují samotné odsíření v sekundární metalurgii pomocí rafinačních strusek. Mezi 

parametry, které mají vliv na průběh odsíření oceli, patří: 

 hmotnost a teplota strusky, 

 bazicita strusky, 

 sulfidická kapacita, 

 vápenato - hlinitanový podíl, 

 rozdělovací koeficient síry, 

 desoxidace oceli. 

3.1 Zlepšení čistoty oceli řízeným obsahem strusky 

Autoři příspěvku [8] zhodnotili provozní výsledky především na ložiskové oceli. 

Vlastnosti strusky jsou velmi důležité pro zlepšení čistoty oceli. Zejména hodnota bazicity 

strusky, tekutost a aktivita kyslíku ve strusce jsou považovány za přímé vlivy na čistotu oceli. 

Optimalizací těchto faktorů byl snížen celkový obsah kyslíku v ložiskové oceli na 12 - 8 ppm. 

Mezi činitele ovlivňující životnost ložiskové oceli patří: nekovové vměstky, segregace, apod.  

Tab. 5: Složení ložiskové oceli [8] 

Druh oceli C Si Mn P S Cr 

J/SUJ1 0,95-1,10 0,15-0,35 <0,50 <0,025 <0,025 0,90-1,20 

I/SUJ2 0,95-1,10 0,15-0,35 <0,50 <0,025 <0,025 1,30-1,60 

S/SUJ3 0,95-1,10 0,40-0,70 0,90-1,15 <0,025 <0,025 0,90-1,20 

Tyto faktory byly studovány pomocí různých metod na ložiskové oceli o chemickém 

složení, které můžeme shlédnout v tab. 5. Až čtyři z těchto studií ukazují, že nekovové 

vměstky působí, jako místa koncentraci napětí způsobující vznik a růst únavových trhlin. 

Nekovové vměstky jako Al2O3, SiO2, TiO2, atd. způsobují praskání oceli. Obr.3a ukazuje, že 

životnost ložiskové oceli klesá při zvyšujícím se obsahu vměstků Al2O3 a SiO2 v oceli. 

Sulfidy, které existují ve formě MnS v sousedních vměstcích snižují napětí v tahu a proto 

mají pozitivní vliv na únavové selhání, které lze vidět na obr. 3b. Vzhledem k tomu, že síra 

působí jako škodlivý prvek, její přítomnost v oceli by měla být omezena na řízený obsah [8]. 
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Obr. 3: Závislost mezi průměrnou životností oceli a obsahem vměstků [8] 

Vliv složení strusky na odstranění Al2O3 vměstků uvádí obr. 4. V ložiskových ocelích 

se nejčastěji nacházejí vměstky Al2O3. Z tohoto důvodu je nutné kontrolovat složení strusky 

a odstraňovat Al2O3 vměstky z oceli. Absorpční schopnost strusky pro Al2O3 lze zlepšit 

snížením aktivity Al2O3 nebo teploty tavení strusky na optimální hodnoty obsahu Al2O3. 

Rozsahy složení strusky by měli splňovat podmínky v blízkosti binárního systému Al2O3 - 

CaO s přihlédnutím na složení strusky použité v ložiskových ocelích a reoxidaci v roztavené 

oceli podle obsahu SiO2 ve strusce. V případě, že první z nich je považován za důležitější, je 

rozsah vhodného složení v blízkosti oblasti nasycení CaO označován jako oblast A v dalším 

případě leží v oblasti B [8]. 

 

Obr. 4: Kontrola složení strusky pro ložiskovou ocel [8] 
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Reoxidace tekuté oceli s nízkým stupněm oxidu ve strusce se uvádí v následujících 

rovnicích, kde nízký obsah oxidů ve strusce, jako FeO a MnO, reaguje s deoxidanty v tekuté 

oceli a vytváří nekovové vměstky. 

                                                                                                   (19) 

                                                                                                 (20) 

Z rovnic (19) a (20) vyplývá, že vysoké obsahy FeO a MnO ve strusce vytvářejí 

nekovové vměstky, a proto je nezbytné tento vysoký obsah FeO a MnO snižovat. Průběh 

reoxidace oxidu SiO2 je odlišný od FeO a MnO, protože křemík je silnější dezoxidant než 

železo a mangan jak je znázorněno na obr. 5. Reoxidace tekuté oceli, ve které se nevyskytuje 

SiO2 ve strusce může být kontrolována složením [8]. 

  

Obr. 5: Vliv basicity strusky na SiO2 při celkovém obsahu kyslíku v oceli [8] 

Experimentální postup zpracování ložiskové oceli se uvádí v tab. 7. Procesy probíhají 

v konvertoru, pánvové peci, stanici RH, Pánvová pec (LF) a při kontinuálním lití za 

provozních podmínkách, které výrazně ovlivňují čistotu ložiskové oceli. V této studii byly 

použity tři testy prováděné za účelem odstranění nekovových vměstků v tekuté oceli [8]: 

 změna desoxidační metody,  

 kontrola složení strusky, 

 snížení obsahu kyslíku při odpichu oceli. 

  



14 

 

SZCZOTKA, M. Podmínky odsíření v sekundární metalurgii.  

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

Tab. 6: Srovnání mezi běžnou a zdokonalenou metodou úpravy tekuté oceli [8] 

Proces Běžný proces Navržený proces 

Odpich   

Desoxidace FeSi, FeMn, Al Al , FeMn, FeSi, 

Vytvoření strusky   

Pánvová pec (LF) Ohřev obloukem Ohřev obloukem 

Tepelná úprava Přídavek CaO, CaF2 Přídavek CaO, Al2O3 

Vytvoření strusky   

Odstranění vměstků   

RH odplynění Oběh: 25 min Oběh: 25 min 

Odstranění vměstků   

Kontinuální lití Odstředivé lité Odstředivé lité 

Absorpční schopnost strusky Al2O3 se liší v závislosti na jeho složení. V případě, že 

struska obsahuje méně CaO, aktivita Al2O3 vměstků se stává nízká a dochází k následnému 

zlepšení termodynamické podmínky. Absorpce vměstků může být menší v důsledku vyšší 

teploty tavení. Strusky s nízkým bodem teploty tání mají vyšší schopnost absorpce, ale 

termodynamický stav rovnováhy se zhoršuje. V běžné technologii se složení strusky nachází 

v oblasti vyššího nasycení CaO, což mělo za následek nižší teplotu tání, jak je uvedeno 

v tab. 7. V běžné technologii se přidává k obsahu CaO malé množství CaF2 ke zvýšení 

rychlosti roztavení strusky před ohřevem na pánvovou pec. Nicméně, i přes přídavky CaF2 do 

strusky nedojde k úplnému rozpuštění a větší část strusky se nachází v tuhém stavu. Problém 

se vyřešil přidáním Al2O3 a snížením přídavků CaO do poměru (C/A) na hodnotu mezi 1,7 a 

1,8 [9]. 

Tab. 7: Změna charakteristických teplot [8] 

Typ způsobu Teplota měknutí Teplota tání Teplota taveniny 

Běžný způsob, °C 1468 1505 <1510 

Zdokonalený způsob, °C 1347 1349 1368 

Rozdíl, K 121 156 142 

Změna složení strusky po odplynění RH je znázorněna na obr. 6. (C/A) znamená 

(CaO/Al2O3). Běžnou technologií se hodnota (C/A) pohybuje v rozmezí 2,0 až 4,4; 

v navržené technologii se hodnota pohybuje v mezích (C/A) = 1,2 - 2,0. Minimální hodnota, 

při celkové hodnotě kyslíku se pohybuje (C/A) = 1,7 bez ohledu na použitou technologii. 
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Proto, v případě ložiskových ocelí se poměr (C/A) = 1,7 a vytváří nejlepší výsledky pro 

zlepšení čistoty oceli. Důvodem je snížení teploty tání strusky, což je účinnější než kontrola 

složení strusky a dosáhnutí CaO v nasycené oblasti [8]. 

Obr. 6 ukazuje srovnání strusky mezi běžnou a navrženou metodou po ohřevu 

v pánvové peci. Výsledkem běžné technologie jsou strusky v tuhém stavu, ale v případě 

navržené technologie se struska v rovnoměrně roztaveném stavu nachází jen v horní části 

pánve. Z tohoto důvodu vyplývá, že teplota tání strusky byla snížena v důsledku lepších 

absorpčních schopnosti vměstků navržené technologie. Celkový obsah kyslíku může být 

snížen z 12 ppm na 8 ppm pomocí navržené technologie [8]. 

 

Obr. 6: Porovnání stavu strusky po úpravě v pánvové peci [8] 

Složení běžných strusek a strusek se zdokonalenou metodou jsou porovnány na obr. 7. 

U běžné technologie se desoxidace provádí struskou o zásaditosti 3,5 - 4,5 v důsledku oxidace 

křemíku a manganu se zásaditost mění na hodnotu 4,5 - 7,0 příčinou je rychlejší oxidace 

hliníku než křemíku s manganem. Obr. 8 ukazuje vztah mezi bazicitou strusky a množstvím 

kyslíku pro odstředivé lití. Po zvýšení bazicity se množství kyslíku mírně snížilo, ale 

zásaditost strusky se neměnila ve srovnání s jinými faktory, jako je například sulfidická 

kapacita strusky CS. Pro zjištění těchto jevů se oblast stability SiO2 vypočítá pomocí složení 

ložiskové oceli s následujícími rovnicemi [8]: 

                                                                                                     (21) 

              
     

 
                                                                                            (22) 

  



16 

 

SZCZOTKA, M. Podmínky odsíření v sekundární metalurgii.  

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

 

Obr. 7 Změna bazicity strusky navrženou metodou a kontrolou strusky [8] 

 

Obr. 8: Vztah mezi bazicitou strusky a množstvím kyslíku [8] 

Složení ložiskové oceli ve výpočtech bylo C = 0,99 %; Mn = 0,3 %; Cr = 1,3 % 

z těchto hodnot byla vypočtena aktivita koeficientu. Výsledky jsou uvedeny v obr. 9. Obsah 

rozpuštěného hliníku v ložiskové oceli činí 0,02 - 0,03% a křemíku 0,20%. Pokles je 

znázorněn na obdélníku v obr. 9. V případě, že v této oblasti je zásaditost větší než 4, tak 

SiO2 nepůsobí jako zdroj kyslíku. Z tohoto důvodu nemá zásaditost vliv na čistotu oceli [8]. 
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Obr. 9: Stabilní stav Al2O3 v pánvové strusce pro ložiskovou ocel [8] 

Před nalitím surového železa do kyslíkového konvertoru došlo k odsíření surového 

železa na předehřívacím agregátu. Tento provoz se přizpůsobil běžným i navrženým 

metodám. Obr. 10 ukazuje vztah mezi karbidem uhlíku a množstvím kyslíku v tabulce, 

protože by obsah kyslíku v konečném obsahu v kyslíkovém konvertoru nebyl snadno 

změřitelný. Karbid uhlíku vykazuje velmi dobrý vztah s obsahem kyslíku [8]. 

 

Obr. 10: Vztah mezi konečným obsahem karbidu uhlíku a množstvím kyslíku [8] 

V běžné technologii se množství kyslíku v tabulce shodovalo, bez ohledu na karbid 

uhlíku. V případě navržené technologii došlo k poklesu množství kyslíku. Na základě těchto 

výsledků nastal rozdíl mezi běžnou a navrženou metodou vzhledem ke složení strusky. 

Struska má tendenci k poklesu mikročistoty v tekuté oceli do určité míry, ale čas potřebný 

k dosažení této úrovně je závislý na rozdílu mezi aktuálním množstvím kyslíku 

a rovnovážném množstvím kyslíku, jak ukazují následující rovnice [8]: 
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                                                                                                                (23) 

kde O je aktuální množství kyslíku, 

        k je množství kyslíku odstraňováno rychlostní konstantou,  

        Oe je rovnovážné množství kyslíku v určitém složení strusky. 

                                                                                                      (24) 

kde Oi je počáteční množství kyslíku  

Z rovnice (25) vyplývá potřebný čas k dosažení konstantní hodnoty množství kyslíku. 

Pokud je konečné množství kyslíku nízké, tak se konstantní množství kyslíku zvyšuje. 

V běžné technologii je doba rovnováhy kratší, než v době úpravy oceli bez ohledu na konečné 

množství kyslíku z důvodu vysokého obsahu rovnovážného kyslíku. Nicméně, v navržené 

technologii je rovnováha delší než proces úpravy, protože rovnovážný obsah kyslíku je nízký. 

Z tohoto důvodu se obsah karbidu uhlíku pohybuje nízko a konečné množství kyslíku je nižší, 

výsledek je dosáhnutí aktivity karbidu uhlíku. V příspěvku nemohou být vypočítány hodnoty 

Oe a K struskové směsi, protože ocelářské procesy mají tendenci být jednotkovou operaci. 

Všechny údaje poměru (C/A) mají vliv na čistotu oceli při každém testu. Obsah kyslíku má 

vliv na čistotu oceli selektivně, kdy byla snížena hodnota kyslíku pomocí CaC2. Z tohoto 

důvodu je poměr (C/A) upraven tak, aby spadal do příslušných rozmezí a poté by docházelo 

ke snížení množství kyslíku v oceli [8]. 

Autoři v tomto pokusu došli k těmto poznatkům: 

 Vysoká zásaditost strusky pohybující se nad hodnotu 4 nemá vliv na čistotu oceli a na 

odstranění vměstků v ložiskové oceli o složení C = 0,99 %; Mn = 0,3 %; Cr = 1,3 % 

důvodem je stabilita strusky, při které SiO2 nepůsobí jako zdroj kyslíku. 

 Úprava poměru (C/A) je nejúčinnější způsob odstranění vměstků v ložiskové oceli 

a její účinnost je nejvyšší při hodnotě 1,7 - 1,8. Při použití této technologie může být 

celkový obsah kyslíku snížen z původních 10 - 12 ppm na 5 - 8 ppm. 

 Pokud poměr (C/A) je větší než 2, nemá podstatný vliv na desoxidaci, protože 

rovnováha množství kyslíku je příliš vysoká pro dosažení rovnovážného stavu v době 

úpravy oceli [8]. 
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3.2 Úprava oceli syntetickými struskami 

Tento způsob rafinace byl analyzován v příspěvku [9], kdy se využívá při 

odstraňování nízké rychlosti difúzní dezoxidace, kdy je vytvářena emulgující ocel se struskou, 

která neobsahuje CaC2. Proces je velmi rychlý a trvá přibližně 10 až 12 minut. Vzniklá směs 

při použití tuhé syntetické strusky představuje 2 – 4 % z celkového množství tekuté oceli, 

v případě použití tekuté strusky to činí zhruba 3 – 6 %. Experimenty prokázaly, že 

nejúčinnější strusky jsou na bázi CaO - Al2O3, CaO - Al2O3 - CaF2, CaO - Al2O3 - CaF2 

+ NaF. Složení některých strusek na trhu jsou uvedeny v tab. 8. Složení těchto strusek může 

být upraveno podle požadavků spotřebitelů v sekundární metalurgii. Vápenato - hlinité 

syntetické strusky se používají v tekutém stavu, pomocí nichž se provádí desoxidaci oceli 

a odstraňování vměstků s kterými přicházejí do styku. Jsou-li tuhé vměstky Al2O3 ve styku 

s tekutou struskou CaO - Al2O3, vměstky oxidu hlinitého jsou absorbovány a tekutý vápenato 

- hlinité syntetické strusky jsou bohatší o vměstky Al2O3. Reakce mezi Al2O3 a struskou lze 

charakterizovat následující rovnicí [9]: 

                                                                                             (25) 

Tab. 8: Syntetické strusky dostupné na trhu [9] 

Typ CaO(%) Al2O3(%) SiO2(%) CaF2(%) MgO(%) Na2O(%) FeO(%) 

1. 72-77 0-2 19-42 2-4 -  - 

2. 75-80 12-15 0,7-1,5 4-6 - - - 

3. 17-20 63-68 < 4 - 7-10 - - 

4. 70 15 0,9 - 2,5 - 0,5 

5. 50 42 2 - 1,5 - 1,5 

Vedle desoxidačních účinků, syntetická struska s vysokým obsahem CaO zvyšuje 

bazicitu a tekutost, vysoká disperze a dokonalý kontakt zajišťují příznivé podmínky pro 

technologicky optimálnější odsíření oceli [9]. 

Laboratorní experimenty byly prováděny k ověření účinnosti syntetické strusky, 

desoxidaci a sulfidické kapacitě. Experimenty spočívají v tavení vzorků v Tamannově peci při 

použití oceli o složení, které lze vidět v tab. 9 [9]: 

Tab. 9: Složení oceli před úpravou [9] 

C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] O [p.p.m.] 

0,34 0,56 0,28 0,031 0,030 78 
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Tab. 10: Obsah síry a kyslíku před a po úpravě [9] 

Číslo 

úpravy 

Složení strusky [%] Obsah kyslíku [ p.p.m.] Obsah síry [ p.p.m.] 

CaO Al2O3 Před Po Před Po 

1. 45,0 55,0 30 24 78 52 

2. 47,5 52,5 30 21 78 42 

3. 50,0 50,0 30 19 78 35 

4. 52,5 47,5 30 16 78 36 

5. 55,0 45,0 30 14 78 42 

6. 57,5 42,5 30 15 78 48 

7. 60,0 40,0 30 16 78 60 

K roztavení 4 kg oceli se použije zhruba 80 g syntetické strusky a proces trvá přibližně 

10 minut. Výsledky naměřených hodnot obsahů syntetických strusek a kyslíku po úpravě jsou 

uvedeny v tab. 10 a na obr. 12 [9]. 

 

Obr. 11: Vliv strusky na úpravu kyslíku a síry v oceli po úpravě [9] 

kyslík (----▪----) a síra (----◊----)  

Závěrem lze říci, že tuhé vápenato - hlinité syntetické strusky s obsahem CaO mezi 51 

- 56 % zajistí odstranění asi z poloviny původního množství síry a kyslíku ze zušlechtěné 

oceli. Pro stanovení regresní rovnice mezi syntetickou struskou a konečným obsahem kyslíku 

a síry byly provedeny experimenty s použitím různých množství strusky s dobou trvání 10 

minut. Závislost mezi kyslíkem a sírou v oceli po úpravě množstvím syntetické strusky je 

uvedeno na obr. 12 a 13. Množství syntetického strusky Q je v procentech z množství oceli 

a vysoké hodnoty korelačního koeficientu ukazují závislost mezi příchozím kyslíkem a sírou 

v oceli po úpravě množstvím syntetické strusky [9]. 
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▲- 45% CaO 

■ - 50% CaO 

● - 55% CaO 

♦ - 60% CaO 

 

Obr. 12: Vliv množství strusky na obsah síry v oceli [9] 

 

Obr. 13: Vliv množství strusky na obsah kyslíku v oceli [9] 

Stanovení regresní rovnice mezi dobou průběhu úpravy a konečným obsahem kyslíku 

a síry byly provedeny experimenty s použitím 80 gramů syntetické strusky (představuje 2 % 

z celkového množství oceli) s různým složením. Závislost mezi kyslíkem a sírou v oceli po 

úpravě a v průběhu úpravy je uvedena na obr. 14 a 15. Rovnice, které popisují závislost mezi 

kyslíkem a sírou v oceli po úpravě a délku zpracování jsou buď exponenciální, nebo lineární, 

které zajišťují zvýšení desoxidace a odsíření, díky zvyšující se délky úpravy [9]. 
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Obr. 14, 15: Vliv délky rafinace na obsah kyslíku a síry v oceli [9]  

Autoři vyvodili následující závěr, pokud jde o desoxidační a odsiřovací efekt 

syntetické strusky: 

 Optimální obsah CaO z vápniko - hliníkové strusky se nachází v rozsahu 50 až 55 %, 

při větší množství CaO dochází k horším kinetickým podmínkám pro odsíření oceli. 

 Obsah kyslíku a síry se snižuje s exponenciálním zvýšením množství strusky. 

 Používat větší množství tuhých strusek není vhodné, neboť zvyšuji teplotu tavení. 

 Optimální délka rafinace činí 8 - 10 min. Zvýšení není doporučeno, protože způsobuje 

chladnutí tekuté oceli. 

 Zpracování oceli se syntetickou struskou lze považovat za nejvíce přístupný 

a bezpečný způsob, jak efektivně zvýšit vlastnosti běžných ocelí, které mají pozitivní 

ekonomický dopad, tím se zkrátí doba zpracování a sníží spotřeby feroslitin [9]. 

3.3 Odsiřování oceli pomocí syntetické strusky 

Tento příspěvek [10] se zabývá vlivem chemického složení na vlastnosti strusky, kde 

podmínkou odsíření je míchání lázně v licí pánvi působením syntetické strusky. Experimenty 

se prováděli za pomocí dvou agregátu: Siemens-Martinská a elektrické oblouková pec. 

Vytvořené syntetické strusky, kde byla použita kombinace výroby podle několika možností: 

vápno (50 – 75 %), fluoridy (0 – 17 %), bauxit (0 – 32 %) a hlinité strusky (8 – 22 %) [10]. 

Jelikož obsah síry nemůže být snižován pod určité hranice, musí být proces odsiřování 

prováděn takovým způsobem, aby byl proveditelný jak v peci, tak i v licí pánvi. V poslední 

době dochází k rostoucí tendenci odsiřování mimo tavící agregát pomocí syntetické strusky, 

což vede k výrazné úspoře energie, desoxidace a odsiřování, ale také k výraznému 

zvýšení produktivity. Odsíření tekuté oceli syntetickou struskou je prováděno pomocí 

agregátu do licí pánve. Procesy probíhající během rafinace, které jsou podmíněny zejména 



23 

 

SZCZOTKA, M. Podmínky odsíření v sekundární metalurgii.  

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

charakteristikou syntetické strusky například mezifázovým napětím mezi ocelí a syntetickou 

struskou, viskozitou a chemickým složením. V průběhu procesu klesá kvalita strusky. 

Syntetická struska používaná při odsiřování odpovídá binární soustavě CaO - Al2O3, CaO - 

CaF2 a také ternární soustavě CaO - Al2O3 - CaF2, CaO - Al2O3 - Ca, Na, Al, fluoridy 

s proměnlivým obsahem SiO2, MgO, ale s velmi nízkým obsahem železa a oxidů manganu. 

V praxi je nutno vzít v potaz teplotu oceli a její přímý i nepřímý vliv na odsíření. Syntetické 

strusky k odsiřování jsou velmi snadno ovlivnitelné chemickým složením (vyplývající ze 

změny složení strusky) a konkrétním přidáním přísady [10]. 

Experimenty byly prováděny s ohledem na stanovení sulfidické kapacity některých 

syntetických strusek, získané pevnými směsi včetně hlinité strusky bohaté na sodík a hlinité 

fluoridy vytvořené z elektrolýzy hliníku. Experimenty se prováděly v ocelárně disponující 

Siemens-Martinskou peci o kapacitě 400 tun, případně elektrickou obloukovou peci 

o kapacitě 100 tun. Během experimentu byl zaznamenán zvýšený obsah síry, hlavní příčinou 

se uvádí nevhodné odsíření oceli [10]. 

V elektrických obloukových pecích určené pro výrobu trubek proběhlo celkem 16 

taveb o 4 různých receptur. Za účelem získání syntetické strusky se zavedla směs o hmotnosti 

4 - 14,5 kg·t
-1

 oceli, o složení 68 – 75 % vápna o velikosti zrna pod 40 mm, fluorid vápenatý 

14 – 17 % o velikosti zrna pod 35 mm a hliníkové strusky 11 - 15 % o velikosti zrna pod 25 

mm. V tomto případě, aby se kompenzovali tepelné ztráty vyplývající z tavení směsi, 

odpichová teplota činila o 20 – 40 °C vyšší, než je běžná teplota. Všechny typů vzorků oceli 

se odebírali z proudu licí pánve. Podle vzorků se provedli analýzy a určilo chemické složení 

oceli a strusky a implicitně vypočítala míra odsíření [10]. 

Získané údaje byly zpracovány ve výpočetních programech Excel a Matlab za účelem 

získání vzájemných vztahů mezi stupněm odsíření a specifickým množstvím strusky, 

chemické složení strusky (CaO, Al2O3, fluoridy: MexF), přičemž výsledky vychází 

v analytické a grafické podobě. Obr. 16 ukazuje rozdílné stupně odsíření podle množství 

syntetické strusky používané v licí pánvi [10]. 
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Obr. 16: Možnosti stupně odsíření podle množství syntetické strusky [10] 

Uvedené údaje v obr. 16 dokazují, že bez ohledu na experimentální možnosti, stupeň 

odsíření se zvyšuje s množstvím strusky a to až do cca 11 kg·t
-1

 oceli, po které má tendenci 

zůstat konstantní. Zvýšené množství odsiřovací strusky snižuje obsah síry, čímž se snižuje 

aktivita MeS a následně probíhá pomalé odsíření pomocí CaO. Zvýšením množství strusky 

více než 11 kg·t
-1

 oceli může vést ke zvýšení viskozity strusky z důvodu nedostatečné teploty 

v důsledku tání odsiřovacích přísad. Tímto způsobem se získali závislosti na odsíření týkající 

se oceli zpracované v Siemens-Martinské peci bez promíchávání (ηS1), oceli zpracované 

v Siemens-Martinské peci s promícháváním (ηS2) a pro ocel upravenou v elektrické 

obloukové peci s promícháváním (ηS3) [10]. 

K nahrazování nezávislého bodu se zavádí střední hodnotou. Povrchy tří rozměrného 

prostoru mohou být využívány v sekundární metalurgii, které lze vidět na obr. 17 až obr. -25. 

Přítomnost grafické podoby vzájemné závislosti ukazuje vliv chemického složení strusky na 

stupně odsíření. Graficky lze určit oblasti chemického složení, u nichž stupeň odsíření má 

převyšující střední hodnoty, které patří do technologických postupů [10]. 

Analýza z obr. 17, 18 a 19 určuje změnu stupně odsíření podle chemického složení 

strusky, pro oceli zpracované v Siemens-Martinské peci s nepromícháváním v licí pánvi 

dokazuje, že na rozsahu obsahu Al2O3 v mezích 22 až 23,5 % ( Al2O3stř . = 23,19 %), CaO: 48 

-  53 % (CaOstř. = 49,268 %) a fluoridy MexF: 17,5 - 20,5 % (MexFstř. = 18,33 %) lze 

dosáhnout stupně odsíření přes 35% (stř. 34,058 %) [10]. 
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Obr. 17: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS1 (CaO med) = fc (Al2O3, MexF) [10] 

 

Obr. 18: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS1 (Al2O3 med) = fc (CaO, MexF) [10] 

 

Obr. 19: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS1 (MexF med) = fc (CaO, Al2O3) [10] 

Obr. 20, 21, 22 ukazují možnosti stupně odsíření podle chemického složení strusky, 

pro oceli zpracované v Siemens-Martinské peci s promícháváním v licí pánvi. Pro stejné 

oblasti chemického složení s hodnotami v blízkosti těch předchozích (CaOstř. = 49,295 %. 

Al2O3 = 23,12 % a MexF = 18,102 %) lze získat hodnoty pro stupně odsíření nad 41 %, kde 

průměrná hodnota je 40,104 %. Vyšší hodnoty o 4 – 6 % pro stupeň odsíření v případě 



26 

 

SZCZOTKA, M. Podmínky odsíření v sekundární metalurgii.  

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

promíchávání oceli ve srovnání s možností nepromíchávající oceli v pánvi o stejné kapacitě. 

Příčinou je zlepšení difuze v lázni pomocí argonu [10].  

 

Obr. 20: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS2 (CaOmed) = fc (Al2O3, MexF) [10] 

 

Obr. 21: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS2 (Al2O3 med) = fc (CaO, MexF) [10] 

 

Obr. 22: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS2 (MexF med) = fc (CaO, Al2O3) [10] 

Pokud jde o oceli zpracované v elektrické obloukové peci s promícháváním v licí 

pánvi obr. 23 až obr. -25, pro které byl bauxit nahrazen fluorem, lze si všimnout, že je možné 

získat hodnoty míry odsíření nad střední hodnoty (41,435 %), pokud se obsah struskové směsi 

pohybuje v rozmezí 64 až 68 % CaO a 24,8 - 28,5 % MexF vliv Al2O3 je zanedbatelný [10]. 



27 

 

SZCZOTKA, M. Podmínky odsíření v sekundární metalurgii.  

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

V tomto případě je odsiřování analyzováno v binární soustavě CaO - MexF, předchozí 

případy se analyzovali v ternární soustavě CaO - Al2O3 - MexF [10]. 

 

 
Obr. 23: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS3 (CaOmed) = fc (Al2O3, MexF) [10] 

 
Obr. 24: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS3 (Al2O3 med) = fc (CaO, MexF) [10] 

 
Obr. 25: Regresní povrch (a) a vrstevnice (b) závislost ηS3 (MexF med) = fc (CaO, Al2O3) [10] 
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Po prostudování procesů odsíření oceli v licí pánvi pomocí syntetické strusky, která 

byla získána tavením různých odsiřovacích směsi, dospěli autoři k těmto závěrům [10]: 

 Přísady používané pro odsíření oceli umožňují získat strusky s vysokým stupněm 

odsíření, kde důležitou roli zajišťují fluority. 

 Odsíření je efektivní jak v případě strusky odpovídající ternární soustavy CaO - Al2O3 

- MexF, tak i v binární soustavě CaO - MexF. 

 Navýšení míry odsíření o 4 – 6 % při promíchávání oceli argonem během tavby 

syntetické strusky o složení CaO = 49,3 %, Al2O3 = 23,1 % a MexF = 18,1 %. 

 Množství strusky má pozitivní vliv na stupeň odsíření, proto jeho zvýšení ze 4 kg·t
-1

 

na 15 kg·t
-1

 vede ke zvýšení míry odsíření o 8 - 10 % pro oceli vyrobené v elektrické 

obloukové peci. S promícháváním uvnitř licí pánve a pro oceli zpracované v Siemens-

Martinské peci bez promíchávání se stupeň odsíření zvýší o 2 – 3 %. Při promíchávání 

v pánvi, se míra odsíření pohybuje v rozmezí 4 – 5 %. 

 Stanovení více vzájemných závislostí a zejména grafické znázornění regresních 

povrchů jsou obzvláště důležité v praxi, protože umožňují stanovení některých oblastí 

pro chemické složení strusky dosažitelné v praxi, které zajišťují vysoké hodnoty pro 

stupeň odsíření.  

 Použití hlinitých strusek v odsiřovačích směsi zajišťuje recyklaci některých odpadů 

[10]. 

3.4 Odsířování hliníkem uklidněné ocelí 

Autoři příspěvku [11] zkoumali veličiny, které byly stanoveny na základě 

termodynamického modelu obsahující parametry, jako je: sulfidická kapacita strusky, optická 

bazicita strusky a oxidů, aktivita oxidů ve strusce a činnosti prvků v tekuté oceli. Velké 

množství uklidněných oceli s nízkým obsahem uhlíku mají dnes rozsáhle spektrum použití. 

HSLA oceli patří mezi válcované výrobky, jejichž vlastnosti byly zlepšeny náročným 

způsobem za použití odpovídající technologie válcování spojitých odlitků vysoké kvality. 

Chemické složení těchto oceli disponují velmi nízkými obsahy síry a vysokou úrovni čistoty 

oceli. Škodlivé účinky vyšších obsahu síry a kyslíku vedou k důsledku přítomnosti 

tvářitelných oxidů a sulfidů, jejichž aktivita vede ke snížení hodnot různých mechanických 

vlastností. Na konečné vlastnosti a charakteristiku výrobků z válcované oceli mají vliv: 

anizotropie, tažnost, odolnost, tvárnost považována v podobě prodloužení, houževnatost při 

nízkých teplotách, únavová pevnost. Pro vyhodnocení škodlivých účinků různých typů 
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vměstků se zavádí systematizované hodnocení z přímých a nepřímých metod vyhodnocující 

čistotu ocelí [11]. 

 V ocelích s označením HIC (Hydrogen Induced Cracking) určené pro plynové trubky 

se nachází velmi omezené množství síry až 10 ppm a fosforu při obsahu pod 50 ppm. 

V ocelích určené pro potrubí se obsah síry pohybuje v hodnotách menších než 30 ppm. 

Celkový obsah kyslíku je nižší než 30 ppm a také maximální množství vměstků je omezené. 

Kromě základních operací prováděných v kyslíkových konvertorech probíhají zde také 

úpravy v pánvi s použitím vhodných strusek s promíchávajícím argonem, které patří mezi 

časté a nenáročné způsoby, jak získat vysoce kvalitní tekuté oceli pro kontinuální lití, při 

nízkých nákladech dosažitelné jednoduchou konfiguraci zařízení a obvykle i dostupností 

materiálů. Technologie rafinaci oceli za použití strusky není novinkou, ale úspěšnější a lepší 

provedení je možné, při úspěšné charakterizaci fyzikálně - chemických vlastností strusky a při 

určení termodynamických podmínek rovnováhy mezi struskou a kovovou lázní, a to 

v různých agregátech zpracovávající oceli [11]. 

Ke zhodnocení účinnosti úpravy oceli pod struskou mohou být použity následující 

ukazatelé: obsah síry v oceli při odsíření [S], konečný obsah síry získaný v provozu [S]f, 

předpokládaná rovnovážná hodnota [S]e v počátečních a konečných podmínkách. 

Odsiřovací koeficient síry:  

   
        

      
                                                                                                                              (26) 

Odsiřovací koeficient síry (27) získaný po odsíření ve srovnání s rovnovážnou 

hodnotou předpovídanou termodynamickým model, LSe. Odstranění stupně odsíření ηS během 

odsiřováni ve srovnání s rovnovážnou předpokládanou hodnotou ηS,e a teoreticky nutný podíl 

strusky v odsíření, což se musí vykazovat na standardním množství odstraněné síry vyjádřené 

ve formě určitého množství koncentrací pro srovnání různých postupů a technologických 

možností, hlavně ty s přihlédnutím na jejich odsiřovací účinnost z kinetického hlediska [11].  

  



30 

 

SZCZOTKA, M. Podmínky odsíření v sekundární metalurgii.  

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

Tab. 11: Reakce a termodynamické údaje podílející se na odsíření pomocí strusek [11] 

Číslo 

reakce 
Reakce ΔG, [J] 

1. ½ {O2 } = [O]1% ΔG1 = -114361 - 5,57T 

2. ½ {S2 } = [S]1% ΔG2 = -1311880 + 22,05T 

3. (CaS) + ½ {O2 } = (CaO) + ½ {S2 } ΔG3 = -92000 + 2,55T 

4 2 [Al] + 3 [O] = (Al2O3) ΔG4 = -1287760 + 429,25T 

5. [S] + ½ {O2 } = [O] + ½ {S2 } ΔG5 = 17519 – 27,62T 

6. (CaS) + [O] = (CaO) + [S] ΔG6 = -109519 + 30,17T 

7. (CaO) + 2/3 [Al] + [S] = (CaS) + 1/3 (Al2O3) ΔG7 = -319734 + 112,91T 

Výše uvedené indikátory jsou hlavními parametry predikce modelu odsíření, které se 

berou v úvahu v této analýze. Specifické reakce popisující odsíření oceli LCAK pod CaO –

MgO - Al2O3 - SiO2 strusek je reakce č. 7 v tab. 11 využívající systém reakcí a jejich 

přidružené termodynamické data sestaveny z množství doporučených údajů. Odsiřovací 

ukazatele vyjádřeny v užitečné formě a to zejména na základě schopnostech sulfidické 

kapacity síry CS, v rovnovážné atmosféře [11]. 

         
     

     
 
   

                                                                                                 (27)            

kde (%S) – obsah síry ve strusce (hm%),  

            - parciální tlak kyslíku resp. síry v atmosférickém systému za konstantní 

teploty.  

Pro množství sulfidické kapacity CS se stanovil tento vztah na základě výběru 

spočívající ve shromáždění experimentálních dat, které obsahují 260 možností (C, T, Λ) 

a úpravy kombinující matematické statistiky a integrální výpočty. 

                 
             

 
                                                                     (28) 

kde T- absolutní teplota (K), 

Λ- optická bazicita strusky (1) 

Vypočet pro strusku v systému CaO – MgO - Al2O3 - SiO2 založené na optické 

bazicitě každého oxidu a elektrické ekvivalentní iontové frakci každého kationtu ve strusce 

a dále na chemickém složení strusky. Výsledkem výpočtu je následující vztah: 

   
                                   

                           
                                                                           (29) 

Poznámka: C = CaO (%), M = MgO (%), A = Al2O3 (%), S = SiO2 (%) 
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Stupeň odsíření ηS během odsiřování je velmi účinný nástroj pro charakterizaci 

účinnosti úpravy strusky, ale vždy to musí být ve srovnání s předpokládanou hodnotou 

rovnováhy ηS,e v různých krocích úpravy [11]: 

      
            

     
                                                                                                                                                         (30) 

kde  η S,e – rovnovážný stupeň odsíření (1), 

[%S]i - počáteční obsah síry v oceli před zahájením úpravy strusky (%), 

[%S]t - obsah síry v oceli v okamžiku zpracování (%).  

Hodnoty chemicky stanoveny v daném okamžiku (t) a hodnoty rozdělovacího 

součinitele síry měli za následek v okamžiku (t), rozpustnost obsahu hliníku a přidružené 

hodnoty na aktivity kyslíku v oceli, z rovnovážné konstanty reakcí č. 4 a č. 7. Hodnoty 

z aktivit kyslíku v oceli, získané měřením jsou rovněž nezanedbatelné [11]. 

Teoreticky potřebné množství strusky pro odsíření oceli mezi počátečním obsahem 

[%S]i až k rovnovážné úrovni obsahu [%S]e je dána vztahem: 

           
                  

                
                                                                                        (31) 

kde pstrusky - teoreticky potřebné množství strusky pro odsíření oceli (kg strusky/t oceli), 

(%S)i - počáteční obsah síry ve strusce (%), 

LS,e – rovnovážný rozdělovací součinitel síry (1). 

Počáteční obsah síry ve strusce (%S)i při odsíření je velmi nízký a často lze zanedbat. 

Ze vztahu je zřejmé, že pokles rovnovážného rozdělovacího součinitele síry LS,e je způsoben 

změnou rovnovážných podmínek, které vedou ke zvýšení spotřebě strusky. Jak vyplývá z této 

analýzy pokles aktivity hliníku v oceli je důsledkem reoxidace a snížením sulfidické kapacity 

strusky CS kvůli negativním změnám chemického složení strusky, které vedou ke zvýšení 

potřebné  bazicity strusky. V experimentálním programu byla použita k úpravě již předehřátá 

ocel o hmotnosti 180 tun, zpracovávaná v LD konvertoru [11]. 

Konečné složení tekuté oceli se pohybovalo v mezích: C = 0,06 - 0,08 %, Mn = 1,54 - 

1,65 %; Si = 0,025 - 0,44 %, P = 0,010 - 0,024 %, S = 0,0020 - 0,0040 %; Alcel. = 0,010 – 0,09 

%; Nb = 0,032 - 0,046 % V = 0,040 - 0,072 %. Hlavním účelem aplikované úpravy je získat 

nízký obsah síry při celkovém kyslíku pod 30 ppm s vysokou čistotou oceli. Provedlo se 

celkem pět experimentálních taveb. Strusky upravené pro odsiřování byly získány na základě 

žáruvzdorných materiálů, přísad a vápna stejné kvality v LD konvertoru pro výrobu oceli. 

Chemické složení odsiřovacích strusek, které bylo získáno při použití odpovídajících 

výpočetních algoritmů založených na rovnicích odsiřovacích strusek. Rovnice modelu 
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umožnily získat strusky o složení obsaženém v místech jednotlivých systémů CaO – MgO - 

Al2O3 - SiO2 obsahující 5 % MgO a CaO – MgO - Al2O3 - SiO2 obsahující 10 % MgO, kde 

mohou být získány vysoké hodnoty odsiřovacího koeficientu síry LS. Mnoho z těchto složení 

jsou v tekutém stavu v oblastech kolem teploty 1873 Kelvinů, která představuje relativní 

nízké podmínky na zkapalnění strusek [11]. 

K zajištění stálosti strusky v plně tekutém stavu bylo přidané množství CaF2, aby 

účinnost stoupla o 3 – 4 % ve strusce. Následkem bylo zvýšení tekutosti ve strusce, které 

snížilo teplotu tání strusek o 50 Kelvinů. Kapacita oxidů strusek zůstala konstantní, při čemž 

došlo ke zlepšení přenosové rychlosti hmoty z důvodu vyšší tekutosti strusky obsahující CaF2 

[11].  

Experimenty úpravy oceli se struskou ukázaly, že nejméně jedna třetina z množství 

strusek v pánvi je prakticky neaktivní z důvodů nízké teploty a tuhé fáze. Tyto oblasti se 

nachází hlavně na vyzdívce pánve a na povrchu strusky, což je dost daleko z místa 

probublávání argonem. Podle těchto poznámek lze celkové množství strusky používané 

k úpravě vypočítat pomocí hmotnostní bilance a různých stanovovacích podmínek. Jeden 

z nich může být k získání nižšího konečného obsahu síry, než je rozpustnost síry ve strusce. 

Tato hodnota se obvykle volí nižší než 1 %. Ostatní omezení se použijí při stanovení 

maximální hodnoty konečného množství úpravy strusky. Například podle stanovené 

podmínky, která určuje omezený obsah SiO2 obvykle nižší než 5 – 8 % nebo mít určitou 

výšku vrstvy strusky v pánvi [11]. 

Praktické množství úpravy strusky je založeno na vyšším obsahu SiO2 okolo 20 až 

30% a hodnoty získané po úpravě odsíření, které jsou v optimální shodě s predikcí tohoto 

termodynamického modelu. Při rostoucím obsahu SiO2 ve strusce na teoretickém zavedeném 

množství je nutností mít stanovenou výšku krycí vrstvy strusky, která nepřispívá k získání 

nižšího konečného obsahu síry, jak vyplývá podle vztahu (4) v podmínkách o známé teplotě, 

chemickém složením strusky, tekutosti oceli a aktivity hliníku v tekuté oceli. V důsledku toho 

hraje aktivita kyslíku v tekuté oceli zásadní roli při stanovení nejnižšího možného obsahu síry, 

která může být získána řízeným obsahem kyslíku v oceli. Vývoj obsahu síry v odlévané oceli 

od okamžiku zahájení odpichu až do konečného místa předpokládané úpravy je uveden na 

obr. 26, který trvá zhruba 12 - 20 minut za pomocí probublávání argonem. Po ukončení 

probublávání argonem se získá hodnota obsahu síry v blízkosti termodynamické 

předpokládané hodnoty tab. 12 [11]. 
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Tab. 12: Obsah síry v pánvi na konci úpravy v rámci strusek při 1873 Kelvinů získané 

pomocí stávajícího modelu [11] 

Ohřev a[Al] 
Vztah LS,e 

(27) 

Poměr strusky 

(určený/vypočtený) 

Předpovídaný 

obsah [S%]e 

Experimentální 

Obsah [S%]f 

1. 0,027 440 14,2/12,8 0,0024 0,0025 

2. 0,020 440 12,5/7,13 0,0029 0,0032 

3. 0,039 440 14,2/12,19 0,0022 0,0026 

4. 0,090 1725 14,2/11,08 0,0006 0,0020 

Na základě výše uvedených výsledků byla provedena studie k získání odsiřovací 

strusky spočívající v úpravě tepla, blízkého chemického složení za použití běžného složení při 

ohřevu 4 v obr. 26 při výpočetních krocích zahrnující model. Výsledky jsou velmi dobré 

a potvrzují postup pomocí stávajícího modelu. Předpokládané podmínky výpočtů potvrzují 

konečný obsah síry a stupeň odsíření oceli v blízkosti termodynamickému předpokladu. 

Konečný obsah síry a celkové množství kyslíku v oceli se pohybuje pod 30 ppm. Tímto se 

umožní konečné efektivní zpracování ocelí s CaSi jádrovým drátem při nízké spotřebě. 

Statistická závislost obsahu síry na čase byla zjištěna úpravou až do časového okamžiku pro 

stanovení rovnovážné podmínky experimentů [11]. 

Časová závislost vývoje obsahu síry je zřejmá a silně způsobena na všech sledovaných 

ohřevech. Závislosti na ohřevu 1, 2, 3 jsou uvedeny v grafické formě na obr. 26 a vykazují 

zvláštní chování při obsahu síry kolem 0,006 %. První ohřev spočívá ve zpomaleném poklesu 

obsahu síry, po kterém následuje rychlejší pokles nebo ve změně sklonu křivky v závislosti na 

matematické analýze. Toto chování může být připsáno výměně adsorpci síry na rozhraní, 

které představuje změny obsahu síry v železe [11]. 
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◊- ohřev 1, □-ohřev 2, ▲-ohřev 3, ◦-ohřev 4, Δ-ohřev 5 

Obr. 26: Vývoj obsahu síry ve strusce v průběhu odsiřování při různé teplotě [11] 

Kvalita vysoce pevné mikrolegované oceli HSLA (High Strength Low Alloy) je 

ovlivněna několika možnými nežádoucími příměsemi ve strusce při odsíření. Vzhledem 

k poklesu některých méně stabilních oxidů ve strusce dochází k reoxidaci v oceli. Odsíření 

v závislosti na výměně reakcí mezi sírou a kyslíkem na rozhraní struska - kov. V reakci č. 7 

tab. 11 je konečný obsah síry v oceli vyšší než očekávané hodnoty, které mají být získány 

s přihlédnutím na podmínky v počáteční fázi. Použití strusky CaO – MgO - Al2O3 - SiO2, pro 

SiO2 <6-8 %, v Alroz.. <0,04 %, kde není patrná reoxidace oceli redukcí křemíku z hlinitých 

strusek. Několik účinných malých změn chemického složení ve strusce v důsledku sekundární 

reoxidace ukazují možná opatření týkající se vzájemné závislosti. Současně s odsiřováním má 

množství Al2O3 za následek odpovídající množství spotřebovaného hliníku na oxidaci hliníku 

s množstvím CaO na spotřebu síry převedené do strusky (Δ [S]), kde se přidává CaS [11].  

Tyto množství jsou uvedeny v tabulkách závislosti na stechiometrii, na základě 

množství Δ [S]. Účinky těchto změn chemického složení jsou důležité jako důsledky na 

termodynamické rovnováhy v systému struska - kov, který se vyvíjí k horším podmínkám 

odsíření. Pokud nejsou upraveny, zejména z důvodu ke snížení aktivity CaO rostoucí 

aktivitou Al2O3 a snížením aktivity hliníku, v důsledku spotřeby kyslíku z oceli převedené do 

strusky při výměnné reakci se sírou. Snížení obsahu CaO ve strusce podle výše uvedených 

opatření je kompenzované částečně o nové množství CaO přidané dolomitem z vyzdívky 

pánve, je-li použit jako žáruvzdorný materiál. Hlavním přínosem spotřebovaného dolomitu na 



35 

 

SZCZOTKA, M. Podmínky odsíření v sekundární metalurgii.  

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

chemické složení strusky během odpichu je klesající kinetická energie proudu oceli, která 

obsahuje velmi vysoké hodnoty a rozptýlí se jako silné a chaotické pohyby oceli v pánvi [11].  

Nejdůležitější části těchto množství erodovaného obložení se považují ve strusce asi 

ve 3 minutách po ukončení odpichu oceli. Tyto změny chemických složení mohou vést ke 

změnám optické bazicity ze strusky (∧), sulfidické kapacity síry (CS) a aktivity kyslíku 

v oceli. Existuje hodnocení, které ukazuje, že CaS bude mít vyšší optickou zásaditost než 

CaO (∧ CaS = 1,3; ∧ CaO = 1,0). Odsíření pod struskou přispívá na základě výpočtů asi 17 – 

25 % z celkového obsahu reoxidovaného hliníku v rozpustném stavu. Za účelem ukázat tento 

vliv bude následující situace analyzována [11].  

Počáteční chemické složení odsiřovací strusky je CaO = 52 %, MgO = 6 %, Al2O3 = 

36 %, SiO2 = 6% a tekutá ocel považuje zpočátku 0,015% S a obsah rozpustného hliníku 

Alroz. = 0,0417 %. Ostatní složky tekuté oceli určeny k odsíření odpovídají nízko uhlíkové 

oceli, takže koeficient aktivity hliníku v HSLA oceli je považován za zanedbatelný. 

S ohledem na počáteční hodnoty parametrů odsíření při 1873 Kelvinů, které jsou získané 

výpočtem pomocí odpovídajících výtahů získané v této práci, které uvádí tab. 13. Strusky 

o hmotnosti 300 kg zachycené v pánvi během vypouštění oceli. Strusky dezoxidovány na 

nižší obsah než (FeO + MnO) <0,5 - 1,0 %, což spotřebuje hliník a kyslík v oceli. Vzduch 

odváděn v ocelářském proudu přispívá ke zvýšení škodlivých účinků na parametry odsíření. 

V tab. 13, kde můžeme vidět změny chemického složení strusky a stupně aktivity hliníku, 

které zapříčiňuje dezoxidace oceli, vzniká důsledkem odsíření, kde systém struska - kov ztrácí 

významnou část své kapacity odsířením zušlechtěné oceli. Proto je u oceli s úpravou odsíření 

u prvního tavení věnovat důležitou pozornost na prevenci reoxidace a uchování na přiměřené 

úrovni rozpustného obsahu hliníku, pomocí vhodných přísad, aby se zabránilo k prodlužování 

doby úpravy. Přesné hodnocení změn chemického složení strusky při odsíření pod struskou 

pomáhá k vytváření počáteční podmínky vzniku odsiřovací strusky a jejich zavedením ve 

vhodných okamžicích během úpravy [11]. 
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 Tab. 13: Srovnání počátečních odhadů a konečných hodnot některých parametrů v odsíření 

oceli se struskou, a to od počátečního obsahu síry v oceli [S] = 0,015 % [11] 

Parametry Počáteční Konečné 

Chemické složení strusky 

[%] 

C=55,08; M=6,15; A=32,62; 

S=6,15 

C=52; M=6; A=36; S=6 

Optická bazicita, Λ 0,07712 0,7589 

Sulfidická kapacita CS, % 4,6705·10
-3

 3,449·10
-3

 

Rozpustný obsah hliníku, % 0,0417 0,035 

Síra obsažená v oceli, % 0,015 0,00297 

Rozdělovací koeficient síry 815 444 

Na základě vlastně zavedených vztahů týkající se sulfidické kapacity CS vyjádřené 

jako funkce optické basicity odsiřovací strusky CaO – MgO - Al2O3 - SiO2, aktivity CaO, 

Al2O3 a SiO2 ve strusce, ze kterých byl založen termodynamický model na předpovědích 

rovnovážných parametrů z odsíření. Model umožňuje vytvořit aktivitu síry v rovnováze 

s CaO - MgO - Al2O3 - SiO2 strusky v oblasti sekundární metalurgie a konečnou aktivitu 

hliníku v oceli, ale také rozdělovací součinitel síry LS mezi ocelí a struskou a teoretické 

minimální množstvím strusky nezbytné v rovnovážných podmínkách. Údaje získané na 

základě tohoto modelu jsou v porovnání s experimentálními výsledky získanými v provozu 

a to zpracováním 180 tunové oceli, třídy HSLA. Správné vyhodnocení různých zdrojů strusky 

při zpracování oceli na začátku úpravy až do poslední doby úpravy má zásadní význam 

v získání a udržení doporučeného složení upravené strusky. Hlavní pozornost musí být 

věnována samotnému odsíření, které přispívá ke snížení sulfidické kapacity oceli a ke 

zvyšování aktivity kyslíku v oceli podle hlinitých přísad přidaných do strusek v důsledku 

přirozené reoxidace z reakce síry z oceli a kyslíkem ze strusky. Chybějící vzájemné vztahy 

vedou k horšímu konečnému výsledku v odsíření ve srovnání s předpokládanými hodnotami. 

Z vyhodnocených úprav chemického složení strusky a množství strusky jsou výsledky při 

získávání obsahu síry pod hranicí 30 ppm, které musí splňovat požadavky a prokázat 

spolehlivost modelu a své praktické i teoretické využití. Modely umožňují jeho provádění ve 

formě aplikovaného modelu v provozu pro odsířování oceli [11]. 
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4 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku odsíření oceli pomocí rafinačních 

strusek se zaměřením na parametry strusky a oceli jako je: bazicita, sulfidická kapacita, 

desoxidace oceli, rozdělovací koeficient síry, teplota oceli apod. 

V první části práce byl vysvětlen základní popis, použití a rozdělení agregátů 

používaných v sekundární metalurgii. V této části jsou taky popsány základní struskotvorné 

přísady a jejich použiti při rafinaci oceli pomocí syntetické strusky. Druhá část uvádí obecnou 

charakteristiku odsíření oceli a její termodynamické podmínky. Závěrečná část představuje 

rozbor analýz zahraničních literárních článků, které byly sepsány na základě provozních 

podmínek. V následujících bodech budou zdůrazněny některé zajímavé informace vytěžené 

z provedeného rozboru: 

1. Zpracování tekuté oceli syntetickým strusky v licí pánvi je účinný a relativně levný 

způsob, jak snížit obsah nekovových vměstků, redukovat obsah síry a kyslíku v oceli.  

V optimálním složení vápniko-hlinikových strusek se nachází 50 až 55 % CaO. Při 

větším množství CaO v těchto struskách dochází k horším kinetickým podmínkám 

odsířování oceli v důsledku snížení viskozity strusky. Používat větší množství 

pevných strusek není vhodné, neboť zvyšuji teplotu tání odsiřovací směsi. Ideální 

doba úpravy tekuté oceli činí 8 - 10 minut, což má za následek snížení používaných 

feroslitin.  

2. Fluority jako používané přísady pro odsiřování oceli zajišťují získat strusky 

s vysokým stupněm odsíření. Efektivní odsíření oceli struskou odpovídá ternární 

soustavě CaO - Al2O3 - MexF i binární soustavě CaO - MexF. Při promíchávání oceli 

během tavby syntetické strusky dochází k navýšení míry odsíření o 4 – 6 %. 

V elektrické obloukové peci se míra odsíření zvedne o 8 – 10 %. U ocelí zpracované 

v Siemens-Martinských pecích okolo 3 %. Zvýšení míry odsíření se také dosáhne 

přírůstkem hmotnosti odsiřovací strusky. Grafické znázornění regresivních ploch 

umožňuje stanovení chemického složení strusky s vysokým stupněm odsíření.    

3. Termodynamický model je založen na určení vhodných parametrů k odsíření oceli. 

Model umožňuje určit aktivitu síry v rovnováze s CaO-MgOAl2O3-SiO2 systémem 

strusky v oblasti sekundární metalurgie s konečnou aktivitou hliníku v oceli. 

Rozdělovací součinitel síry mezi ocelí a struskou LS představuje nezbytnou podmínku 

při určení množství strusky. Správné vyhodnocení různých zdrojů strusky, při 

zpracování oceli ze začátku úpravy až do posledních kroků úprav má zásadní význam 
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v získání a zachování doporučeného složení syntetické strusky. Hlavní pozornost musí 

být věnována samotnému odsíření, které přispívají ke snížení sulfidické kapacity oceli 

a ke zvyšování aktivity kyslíku v oceli podle hlinitých přísad přidaných do strusek 

v důsledku přirozené reoxidace z reakce mezi sírou z oceli a kyslíkem ze strusky.  

4. Struska, viskozita a aktivita kyslíku ve strusce jsou považovány za přímé vlivy na 

čistotu oceli. Úprava poměru (CaO%/Al2O3%) je nejúčinnější způsob odstranění 

vměstků z ložiskové oceli, při nejefektivnější hodnotě 1,7 - 1,8. Při použití této 

technologie může být celkový obsah kyslíku v oceli snížen z původních 10 - 12 ppm 

na 5 - 8 ppm. Pokud hodnota poměru je větší než 2, nemá podstatný vliv na desoxidaci 

ložiskové oceli. 
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