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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku struskového režimu při výrobě vysoce-

legovaných ocelí v elektrické obloukové peci. V úvodní části jsou uvedeny teoretické 

poznatky o průběhu oxidace a redukce chromu při výrobě vysoce-legovaných ocelí. 

Následující část představuje rozbor literárních poznatků od zahraničních autorů zaměřených 

na mechanismus redukce oxidu chromu pomocí feroslitin, chemické a mineralogické složení 

chromových strusek a na studium laboratorních a provozních taveb při výrobě vysoce-

legované oceli. 

Klíčová slova: elektrická oblouková pec, vysoce-legovaná ocel, oxidace Cr a redukce Cr2O3, 

struska s vysokým obsahem Cr2O3 

 

ABSTRACT 

The Bachelor thesis is focused on study of slag regime at production of high-alloyed 

steels in the electric arc furnace. The introductory section provides the theoretical knowledge 

about the of oxidation course and reduction of chromium in the production of high alloyed 

steels. The following section, which is based on analysis of literary knowledge from foreign 

authors focusing on the mechanism of the chromium oxide reduction with using ferroalloys, 

on the chemical and mineralogical composition of chromium slag and study of laboratory and 

plant melts at the production of high-alloyed steel. 

Keywords: electric arc furnace, high-alloyed steel, oxidation Cr and reduction of Cr2O3, 

the slag with high content of Cr2O3 
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ÚVOD 

Obsah chromu ve vysoce-legovaných ocelích se obecně pohybuje v rozmezí od 8 do 

30 hm. %. V průběhu tavení ocelové vsázky obsahující chrom dochází k jeho ztrátě oxidací 

přechodem do strusky při výrobě oceli v elektrické obloukové peci. K oxidaci chromu v EOP 

dochází v průběhu jednotlivých technologických operacích, avšak v různé intenzitě. Ke ztrátě 

chromu oxidací dochází už v průběhu tavení vsázky a v největší míře pak probíhá při 

dmýchání kyslíku do EOP. Vedlejším produktem výroby oceli je pak struska obsahující velký 

podíl oxidů chromu zvyšující její viskozitu a představující tzv. struskovou krustu, která 

omezuje technologické možnosti při výrobě vysoce-legovaných ocelí. 

Redukovatelnost chromu při výrobě nerezové oceli je pro ekonomiku procesu výroby 

velmi nezbytná, jelikož chrom je jednou z hlavních složek v nerezové oceli a představuje 

velkou část nákladů na suroviny, které tvoří až 70 % nákladů na primární produkt. Chování 

chromu v EOP není zcela známo, i když víme, že při výrobě vysoce-legované oceli v EOP je 

rychlost redukce Cr2O3 nízká. Nízká rychlost redukce v EOP je hlavně z důvodu špatného 

promíchání strusky s kovem, kdy v EOP prakticky nedochází k žádnému smíchání strusky 

s kovem. Rychlost redukce chromu v EOP můžeme zvýšit injektáží oxidačních složek. 

Pro výrobu vysoce-legované oceli má velký význam znalost jednotlivých struskových 

fází při dané teplotě a množství těchto fází. Znalost vysokoteplotního charakteru tuhých fází 

uvnitř strusky má velký vliv na funkce strusky, jako je pěnivost, využití chromu, spotřebu 

feroslitin a rychlost opotřebení žáruvzdorného materiálu v EOP. Jelikož chrom může v EOP 

existovat v dvojmocné nebo trojmocné podobě, je redukce chromu uhlíkem poměrně složitý 

proces. Použitá redukční činidla, v našem případě uhlík křemík, hliník a karbid vápníku, pak 

může reagovat s tuhými plynnými nebo kapalnými oxidy a tvořit karbidy či tuhé nebo kapalné 

kovové fáze s rozpuštěným uhlíkem. 

Tato práce má za úkol zanalyzovat současné poznatky o probíhajících reakcích při 

výrobě vysoce-legovaných ocelí v EOP. Úvodní část je věnována teoretické analýze průběhu 

reakcí chromu zaměřených na oxidaci a redukci chromu při výrobě vysoce-legované oceli či 

redukci chromu ze strusek do vysoce-legované oceli v EOP. V praktické části je pak proveden 

rozbor literárních poznatků z laboratorní analýzy redukce oxidu chromu ze strusek z EOP 

a složení chromových ocelí při výrobě vysoce-legovaných ocelí v EOP. Závěr této bakalářské 

práce obsahuje poznatky vyplývající z teoretické a laboratorní analýzy oxidace a redukce 

oxidů chromu při výrobě vysoce-legovaných ocelí provedené v této práci. 
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1 ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ POZNATKY PRŮBĚHU 

OXIDACE A REDUKCE CHROMU PŘI VÝROBĚ 

VYSOCE-LEGOVANÝCH OCELÍ 

První část této bakalářské práce je zaměřena na rozbor teoretických poznatků a analýz, 

které mají napomoci k pochopení a objasnění problematiky chování chromu v průběhu 

oxidace a redukce chromu při výrobě vysoce-legovaných ocelí s vysokými obsahy Cr2O3 ve 

strusce s cílem snížením energetické a ekonomické náročnosti pomocí aplikace 

technologických kroků vedoucích k tvorbě napěněné strusky. 

1.1 Teoretické základy oxidace a redukce chromu během zpracování 

taveniny v elektrické obloukové peci 

Obsah chromu při výrobě vysoce-legovaných (nerezavějících) ocelích se obecně 

pohybuje v rozmezí od 8 do 30 hm. %. V průběhu tavení ocelové vsázky obsahující chrom 

dochází k jeho ztrátě oxidací přechodem do strusky při výrobě oceli v elektrické obloukové 

peci (dále jen EOP). K oxidaci chromu v EOP dochází v průběhu jednotlivých 

technologických operací, avšak v různé intenzitě. K prvotním ztrátám dochází již v průběhu 

tavení vsázky v EOP, ale k hlavní části ztrát chromu z taveniny dochází v průběhu oxidačního 

údobí, ve kterém je dmýchán kyslík s cílem zajištění základních zkujňovacích reakcí 

a oduhličení taveniny. Vysoký obsah chromu ve strusce ovlivňuje její vlastnosti, což se 

projevuje vytvořením struskové krusty s vysokou viskozitou, která snižuje reaktivitu strusky 

a zabraňuje tvorbě pěnivé strusky v průběhu výroby oceli v EOP. Strusky vzniklé při výrobě 

vysoce-legovaných ocelí s vysokým obsahem oxidu chromu představují ekologický problém, 

jelikož je nelze recyklovat nebo dále využívat [1].  

Oxidace chromu kyslíkem v roztoku taveniny se vyskytuje souběžně s oxidací  jiných 

prvků, jako je např.: uhlík, hliník, křemík a mangan, a je závislá na teplotě a aktivitě těchto 

prvků a kyslíku. Standardní volná energie oxidace pro tyto prvky je dána následujícími 

rovnicemi (1 až 5) [2]: 

3[𝐶𝑟] + 4[𝑂] = (𝐶𝑟3𝑂4)             𝛥𝐺0 = −244,800 + 109,6 𝑇       (1) 

[𝐶] + [𝑂] = 𝐶𝑂(𝑔)                       𝛥𝐺0 = −5,600 + 9,37 𝑇        (2) 

[𝑆𝑖] + 2[𝑂] = (𝑆𝑖𝑂2)                  𝛥𝐺0 = −139,070 + 53,09 𝑇       (3) 

2[𝐴𝑙] + 3[𝑂] = (𝐴𝑙2𝑂3)            𝛥𝐺0 = −286,900 + 89,05 𝑇       (4) 

[𝑀𝑛] + [𝑂] = (𝑀𝑛𝑂)                 𝛥𝐺0 = −57,530 + 24,73 𝑇       (5) 

Rovnovážná konstanta je odvozena pro každou z těchto reakcí z výměny standardní 

volné energie a je popsaná pro oxidaci chromu pomocí rovnic (6 a 7): 

𝑙𝑔𝐾1 =
53,521

𝑇
− 23,96            (6) 

𝐾1 =
𝑎𝐶𝑟2𝑂3

𝑎𝐶𝑟
3 ∙𝑎𝑂

4 =
𝑎𝐶𝑟2𝑂3

𝑓𝐶𝑟
3 ∙𝑓𝑂

4∙𝑤𝐶𝑟
3 ∙𝑤𝑂

4             (7) 

kde 𝑎𝐶𝑟2𝑂3
  je  aktivitní koeficient Cr2O3 ve strusce (1) 
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 𝑎𝐶𝑟, 𝑎𝑂  -  aktivitní koeficient Cr a O v tavenině (1) 

fCr, fO  - aktivitní koeficienty pro Cr a O (1) 

 wCr, wO - hmotnostní procenta Cr a O tavenině (hm. %) 

Rovnice (8) udává obsah kyslíku v roztoku v ocelové lázni pro jakost T304L (jejíž 

chemické složení je známé) jako funkci teploty a aktivity oxidu chromu: 

𝑤𝑜 = [
𝑎𝐶𝑟2𝑂3

𝐾1∙𝑓𝐶𝑟
3 ∙𝑓𝑂

4∙𝑤𝐶𝑟
4 ]

1/4

            (8) 

Pro vysoký obsah chromu v tavenině je aktivita kyslíku a uhlíku nižší a oba interakční 

koeficienty jsou záporné. Vliv na obsah a aktivitu kyslíku v tavenině při 1600 °C je znázorněn 

na obr. 1 [2]. 

 

Obr. 1 Vliv chromu na aktivitu a obsah kyslíku v systému Fe-Cr a teplotě 1873 K 

Závislost byla vypočtena užitím platné rovnice pro obsah chromu 9 a více procent 

v ocelové lázni. Je zřejmé, že s vysokým obsahem chromu je rozpustnost kyslíku v tavenině 

větší. Z tohoto důvodu, se stejným obsahem uhlíku, obsah kyslíku je vyšší v lázni s chromem 

než v lázni bez tohoto prvku dle rovnice (9) [2, 3]: 

𝑙𝑔[𝑤𝐶𝑟
3 4⁄

∙ (𝑓𝑜∙𝑤𝑜)] = −
13380

𝑇
+ 5,99           (9) 

Chrom je relativně silné redukční činidlo. [S vyšším obsahem chromu se oxidační 

produkty představující železo-chromový spinel typu FeO·Cr2O3.] K přechodu ze spinelu 

k nasycení Cr2O3 v systému Fe-O-Cr dochází, když je překročen kritický obsah chromu. 

𝐹𝑒(𝑠) +
1

2
𝑂2(𝑔)

+ (𝐶𝑟2𝑂3)(𝑠) = 𝐹𝑒𝑂 ∙ 𝐶𝑟2𝑂3(𝑠)
       (10) 

𝛥𝐺0 = −307,600 + 62,88 𝑇  

Na obr. 2 je znázorněna rovnováha mezi FeO.Cr2O3 a kyslíkem jak pro vysoký tak pro 

nízký obsah chromu v lázni. Kritický obsah chromu je znázorněn pro rozdílné teploty, kdy 

rovnovážná fáze oxidu se změní z FeO·Cr2O3 na Cr2O3. Fáze FeO·Cr2O3 v rovnováze 

s taveninou Fe-Cr je změněna na Cr2O3 tehdy, pokud aktuální obsah chromu v lázni se zvýší 

nad kritický obsah. Čistá fáze Cr2O3 je v rovnováze s Fe-Cr v případě obsahu chromu vyšším 
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než 7 % v lázni. Aktivita Cr2O3 a FeO·Cr2O3 v pevném roztoku FeO·Cr2O3 a při rovnováze 

s taveninou Fe-Cr se snižuje při snížení obsahu chromu pod wCr,critical. Navíc termodynamická 

aktivita je u prvků v tavenině rozdílná, vztah teplota aktivita oxidu chromu ve strusce je velmi 

důležitý, tento vztah ukazuje, že aktivita je podstatně vyšší při nižších teplotách. 

 

Obr. 2 Rovnováha mezi chromem a kyslíkem v nasycené ocelové tavenině s čistým 

pevným Cr2O3 a FeO·Cr2O3 [4] 

Aktivita Cr2O3 závisí na zásaditosti strusky a na obsahu CaO a SiO2. Závislost volné 

entalpie oxidů chromu, křemíku a uhlíku na teplotě ukazuje, že je v souladu s afinitou ke 

kyslíku v roztoku, křemík leží mezi uhlíkem a chromem a z tohoto důvodu oxiduje první 

a jeho oxidace oddaluje oxidaci chromu. Dezoxidace z taveniny Fe-Cr křemíkem je 

znázorněna na obr. 3 jako rovnováha obsahu chromu a kyslíku v lázni při 1600 °C 

v závislosti na obsahu křemíku. Počáteční obsah kyslíku v tavenině Fe-Cr před přidáním 

křemíku je znázorněn horní přerušovanou čarou, která představuje rovnováhu Fe-Cr/Cr2O3 

nebo Fe-Cr/FeO·Cr2O3 pro obsah wSi/% = 0. Přidáním křemíku se snižuje obsah kyslíku při 

konstantním množství chromu [5]. 

 
Obr. 3 Rovnováha mezi obsahy chromu a kyslíku v ocelové lázni při 1873 K pro různé 

obsahy křemíku [5] 
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Dezoxidace křemíkem je nižší s vyšším obsahem chromu, například přidáním jednoho 

procenta křemíku se obsah kyslíku v Fe+5% Cr koupeli sníží z 350 μg·g
-1

 přibližně na 

73 μg·g
-1

 a pro Fe+18% Cr je to snížení ze 450 μg·g
-1

 na 110 μg·g
-1

. Z tohoto důvodu nemůže 

být dosaženo nižšího obsahu kyslíku přidáním samotného křemíku. Oxidačně-redukční 

rovnice (11) pro křemík a chrom má následující charakter: 

2𝐶𝑟2𝑂3 + 3[𝑆𝑖] = 4[𝐶𝑟] + 3𝑆𝑖𝑂2         (11) 

Termodynamika ukazuje, že obsah křemíku v tavenině je úměrný aktivitě SiO2 ve 

strusce; tudíž, obsah křemíku v tavenině je vyšší s vyšším obsahem SiO2 ve strusce. 

Termodynamická spojitost obsahu Cr2O3 ve strusce, obsahu chromu a křemíku v tavenině, 

teplotě taveniny a aktivitě SiO2 ve strusce byla zkoumána v práci [6]. Výsledky těchto studií 

ukazují, že ztráty chromu jsou vyšší s nízkým obsahem křemíku v tavenině a s vyšší teplotou 

lázně.  

Navíc, uhlík s kritickým obsahem zpomaluje oxidaci chromu. Rovnováha mezi 

chromem a uhlíkem je znázorněna na obr. 4, pro tlak pCO= 1 bar a pro rozdílné teploty se 

určuje použitím následujících rovnic (12, 13) s ohledem na interakční koeficient [2]: 

𝐶𝑟2𝑂3 + 4𝐶(𝑠) = 3𝐶𝑟 + 4𝐶𝑂(𝑔)         (12) 

𝑙𝑔[(𝐶𝑟)3 4⁄ ∙ 𝑝𝐶𝑂/𝑎𝑐] = −
11520

𝑇
+ 7,64        (13) 

 

Obr. 4 Termodynamická rovnováha mezi uhlíkem a chromem pro rozdílné teploty a tlak 

pco = 1 bar [2] 

1.2 Charakteristika strusek při výrobě vysoce-legovaných ocelí 

Chování oxidů chromu v metalurgických struskách při zpracování taveniny v EOP je 

složité, a to z důvodu existujících iontů s několika vazbami a také v důsledku vysoké teploty 

tavení strusky obsahující chrom [7]. Ve struskách závisí ne-stechiometrické množství CrOx na 

teplotě, zásaditosti strusky a na obsahu oxidu chromu v rovnováze s kovovým chromem. Pro 

oxidy chromu s ostatními složkami strusky v kontaktu s kovovým chromem při vysoké 

teplotě platí rovnováha oxidů dle rovnice (14): 

2𝐶𝑟𝑂1,5 + 𝐶𝑟 = 3𝐶𝑟𝑂         (14) 
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Chrom se nachází ve strusce jako dvou- a tří- valenční iont. Aktivita CrO a CrO1,5 se 

zvyšuje se zvýšením celkového obsahu CrOx a bazicity strusky. Na obr. 5 je uvedena aktivita 

CrO a CrO1,5 v systému CaO-SiO2-CrOx při teplotě 1873 K. Při vyšší teplotě je aktivita nižší 

a obsah dvojmocného chromu ve strusce je zvýšený [7]. 

  

Obr. 5  Diagram Iso-aktivity CrO1,5 a CrO v kvazi-ternárním systému CaO-SiO2-CrOx, při 

teplotě 1873 K [7] 

Oproti tomu při zvýšené bazicitě je aktivita oxidů chromu vyšší a obsah dvojmocného 

chromu ve strusce je snížený, jak je patrné z obr. 6. Vyšší aktivita oxidů chromu ve strusce 

souvisí s vyšší bazicitou, s vyšším poměrem CaO / MgO a nižší teplotou. Nižší obsah MgO ve 

strusce zvyšuje aktivitu oxidů chromu ve strusce k jejímu limitu, nemá však vliv na stávající 

oxidaci a jako výsledek je pak Cr
2+

 a Cr
3+

. Malé přídavky Al2O3 ovlivňují aktivitu CrOx, ale 

větší množství přídavků Al2O3 má na aktivitu malý vliv. Struska s vyšší aktivitou zlepšuje 

redukci chromu ze strusky a zvyšuje výtěžek chromu během zpracování legované taveniny 

v EOP [7]. 

  

Obr. 6  Vliv teploty na aktivitu CrO1,5 v systému CaO-SiO2-CrOx a vliv bazicity strusky na 

aktivitu CrO1,5 v systému CaO-SiO2-Al2O3-CrOx, při teplotě 1873 K [7] 

Strusky s vysokým obsahem chromu při zpracování legované taveniny v EOP se 

převážně skládají z následujících oxidů: CaO, MgO, Al2O3 a SiO2. Optimální složení strusky 

v systému CaO-MgO-SiO2 je uvedeno na obr. 7 [8]. 

Nasycení strusky CaO a MgO je nezbytnou podmínkou pro minimální obsah Cr2O3 

v tekuté strusce, přičemž rozpustnost CrOx v této strusce je malá. Během dmýchání kyslíku 

do lázně dochází k oxidaci jednotlivých prvků, jako je např.: křemík, mangan, uhlík 

a hliník. Hliník a křemík mají vyšší afinitu ke kyslíku, avšak zároveň dochází k  oxidaci 

chromu díky jeho vyšší aktivitě.  
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Obr. 7 Izotermická část systému CaO-MgO-SiO2 při teplotě 1600 °C [8] 

Jestliže CrOx je absorbován v roztavené strusce, podmínky rovnováhy se mění po 

dmýchání kyslíku a chrom je redukován do lázně za předpokladu, že v tavenině je 

dostatečný obsah křemíku. Avšak pokud je chrom v tuhém stavu (MgCrO4, CaCrO4), 

struska představuje krustu a přechod chromu do taveniny je pomalejší, a to i v případě 

vyššího obsahu křemíku v lázni. 

1.3 Redukce chromu ze strusky do vysoce-legovaných ocelí 

Účinná redukce oxidů chromu ze strusky při výrobě vysoce-legovaných ocelí závisí na 

výběru vhodného redukčního činidla a aplikované technologii redukce v průběhu zpracování 

oceli na EOP. Aplikovaná technologie a vhodné redukční činidlo by měla zajistit vysoký 

stupeň redukce oxidu chromu ze strusky. Volba redukčního činidla však závisí na vybavení 

a technologických možnostech provozované EOP. Na obr. 8 a obr. 9 jsou uvedeny 

rovnovážné křivky pro oxidaci chromu s ohledem na reaktivitu křemíku, uhlíku, hliníku 

a manganu při teplotě zpracování oceli jakosti T304L [9]. 

  

Obr. 8  Vliv teploty na podíl wCr/wSi a wCr/wC v ocelové lázni s 18 % Cr [9] 

Termodynamika vztahu wCr/wSi v tavenině s 18 % Cr ukazuje, že s teplotou přibližně 

1500 °C oxidace křemíku začíná při množství 0,2 % Si a při teplotě 1700 °C oxidace křemíku 

začíná při množství 0,4 % Si. Tedy, při teplotě 1500 °C obsahu 0,2 % Si v tavenině se již 

pozastavuje oxidace chromu, zatímco při vyšších teplotách je nutný vyšší obsah křemíku. 
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Poměr wCr/wC pro 18 % Cr v tavenině ukazuje, že reaktivita chromu se zvyšuje s teplotou. 

Z tohoto důvodu se při vyšších teplotách a nižším rovnovážném obsahu uhlíku zhoršuje 

oxidace chromu. Obr. 9 znázorňuje, že afinita hliníku pro kyslík je velmi vysoká a že se 

aktivita snižuje se zvýšením teploty. Aktivita manganu není ovlivněna teplotou a v nerezové 

oceli s 2 % Mn je chování manganu odlišné od chromu, uhlíku, hliníku a křemíku. Křemík 

zhoršuje oxidaci chromu při malých teplotách, tedy během tavení vsázky, zatímco uhlík je 

efektivní s dostatečnou koncentrací a při vyšších teplotách. 

  

Obr. 9  Vliv teploty na podíl wCr/wAl a wCr/wMn v ocelové tavenině s 18 % Cr [9] 

Mezi používaná redukční činidla patří: křemík, uhlík, hliník a karbid vápníku. 

V provozních podmínkách bylo vyvinuto a aplikováno několik technologií, avšak pro účinnou 

redukci ztrát chromu v tavenině je nutno minimalizovat ztráty již v údobí tavení a především 

v průběhu oxidačního údobí. 

První krok pro řízenou redukci oxidů chromu ve strusce nebo-li kontrolu obsahu chromu 

v tavenině představuje použití ocelové vsázky nebo feroslitin FeSi s vysokým obsahem 

křemíku, a to při zajištění jeho obsahu 0,3 hm. % po roztavení vsázky. Křemík snižuje míru 

oxidace chromu při nízkých teplotách, což lze využít v průběhu tavení vsázky, přičemž uhlík je 

účinným redukčním činidlem při dostatečné koncentraci a vyšších teplotách. V následujícím 

oxidačním údobí dochází k pokračování redukce oxidů chromu křemíkem v tavenině [10]. 

Redukce oxidů chromu křemíkem probíhá dle následující chemické rovnice (15): 

(𝐶𝑟2𝑂3 ) + 1,5[𝑆𝑖] = 2[𝐶𝑟] + 1,5(𝑆𝑖𝑂2)        (15) 

Výsledkem redukce oxidů chromu jsou v případě křemíku a hliníku oxidy, které 

snižují zásaditost strusky, což vede k nutnosti přídavku vápna a zvýšení množství strusky 

v EOP. Bazicita nebo-li zásaditost strusky představuje významný parametr ovlivňující 

redukci oxidů chromu ze strusky. Vyšší bazicita strusky má pozitivní vliv na redukci oxidů 

chromu ze strusky, jak vyplývá z obr. 10.  

 
Obr. 10 Vliv bazicity strusky na obsah Cr2O3 ve strusce [10] 
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Dle výsledků obr. 10 by se bazicita strusky měla pohybovat v rozmezí B = 1,4 až 1,8 [10]. 

Pro omezení rozsahu oxidace chromu je používána technologie dmýchání uhlíku na 

strusku, protože je ekonomicky výhodnější než redukce pomocí křemíku nebo hliníku. 

Redukce oxidů chromu pomocí uhlíku je realizována v provozních podmínkách dmýcháním 

uhlíku, který reaguje s oxidy ve strusce za vzniku oxidu uhelnatého podporujícího tvorbu 

pěnivé strusky. Nicméně pro efektivní redukci oxidů chromu dmýcháním uhlíku je nezbytná 

vysoká teplota strusky. Z tohoto důvodu je dmýchání uhlíku realizováno při paralelním 

dmýchání kyslíku v oxidačním údobí. Redukce oxidů chromu uhlíkem probíhá dle 

následující rovnice (16): 

(𝐶𝑟2𝑂3) + 3𝐶(𝑠) = 2[𝐶𝑟] + 3𝐶𝑂(𝑔)         (16) 

Redukce oxidu chromu je výrazně efektivní za podmínek: 

o vysoká aktivita Cr2O3 se zvýšenou zásaditostí, 

o vysoká aktivita uhlíku, ac = 1 během foukání uhlíku, 

o nízký parciální tlak (použitelné na stanici VOD), 

o nízká aktivita chromu v kovové fázi, 

o vysoká teplota. 

Kromě technologie využívající jako redukční činidlo křemík, hliník nebo dmýchání 

uhlíku je používána technologie dmýchání karbidu vápníku [10]. Karbid vápníku reaguje 

s oxidy ve strusce, přičemž produkty reakcí představují chrom, oxid vápenatý a oxid uhelnatý. 

Vápno zastupuje struskotvornou přísadu podporující vytváření strusky. Oxid uhelnatý 

zlepšuje tvorbu pěnivé strusky v porovnání s dmýcháním prachového uhlíku. Redukce oxidů 

chromu karbidem vápníku probíhá dle následující rovnice (17):  

𝐶𝑟2𝑂3 + 𝐶𝑎𝐶2 = 2𝐶𝑟 + 2𝐶𝑂(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂        (17) 

Jednotlivá redukční činidla je vhodné aplikovat za určitých podmínek, což lze 

charakterizovat pomocí změny Gibbsovy volné energie v závislosti na teplotě pro reakce 

oxidů chromu s křemíkem, uhlíkem nebo karbidem vápenatým, jak je patrné na obr. 11. 

 

Obr. 11 Teplotní závislost Gibbsovy volné energie pro redukci oxidů chromu pomocí 

redukčních činidel [11] 



10 
 

 

BORGOSZ, V. Studium struskového režimu při výrobě vysoce-legovaných ocelí v elektrické 

obloukové peci. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Z obr. 11 vyplývá, že redukce oxidů chromu uhlíkem je účinnější při vysoké teplotě. 

V praxi je tato technologie aplikována při dmýchání kyslíku v průběhu oxidačního údobí. 

Z křivky redukce oxidu chromu pomocí křemíku vyplývá, že reakce není závislá na teplotě 

a probíhá již při nízkých teplotách. V praxi je toto redukční činidlo vhodné aplikovat již 

v průběhu tavení vsázky v EOP. Z obr. 11 také vyplývá vhodnost aplikace karbidu vápníku 

jako redukčního činidla dle dosažených nižších hodnot Gibbsovy energie až v rozmezí teplot 

1550  C až 1700 °C [11].  

1.4 Podmínky tvorby pěnivé strusky při výrobě vysoce-legovaných ocelí 

Jednu z možností, jak lze redukovat oxidy chromu ze strusky při zpracování taveniny 

v EOP, představuje technologie pěnivé strusky, která se při výrobě uhlíkových nebo 

nízkolegovaných ocelí na EOP běžně používá. Avšak při výrobě legovaných ocelí je využití 

této technologie omezené z důvodu vysoké viskozity strusky obsahující velký podíl oxidů 

chromu, který má negativní vliv na pěnivost strusky. 

Tvorba pěnivé strusky je proces závislý na dostatečném vývoji plynů ve strusce 

s vhodnou viskozitou, která by neměla být příliš malá, zatímco určitá doba přítomnosti 

bublinek plynu ve strusce je nutná k udržení dostatečného pěnění. Jestliže viskozita je příliš 

velká, pěnění nemůže nastat, nebo nastane s nedostatečnou intenzitou [12]. Pěnící vlastnosti 

jsou lepší se snížením povrchového napětí a hustoty a se zvýšenou viskozitou strusky. Pěnící 

stabilita a pěnící index jsou stanoveny z průměrné velikosti bublinek, dle následujících rovnic 

(18 a 19): 

𝛴 = 115𝜂/(𝜎 ∙ 𝜌)0,5           (18) 

𝛴 = 𝜂1,2/(𝜎0,2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷𝑏
0,9)          (19) 

kde σ  je povrchové napětí strusky (N.m
-1

) 

 η  - viskozita kapalného plynu bez částic v suspenzi (N.s.m
-2

) 

θ  - podíl objemu tuhé fáze ve strusce (m
3
) 

θ  - podíl objemu tuhé fáze ve strusce (m
3
) 

θ  - podíl objemu tuhé fáze ve strusce (m
3
) 

Průměrné velikosti bublinek (Db) představují zvýšený objem v důsledku vznikajících 

CO bublinek ve strusce. Malé bublinky jsou zvlášť významné pro stabilitu strusky. Ve strusce 

jsou přítomny suspenze v odlišných tuhých fázích, mají silnější efekt na pěnění než 

povrchové napětí strusky nebo viskozita. Optimální struska není zcela kapalná, nicméně je 

nasycena CaO (Ca2SiO4) a MgO. Částice v suspenzi působí jako jádra pro plynové bublinky 

a umožňují vytvoření velkého počtu malých bublinek. Pro působení částic v suspenzi na 

viskozitu strusky byla vytvořena následující rovnice (20): 

ŋ𝑒 = ŋ(1 − 1,35θ)−5 2⁄           (20) 

kde ηe  je efektivní viskozita strusky (N.s.m
-2

) 

 η  - viskozita kapalného plynu bez částic v suspenzi (N.s.m
-2

) 

θ  - podíl objemu tuhé fáze ve strusce (m
3
) 

Na obr. 12 je znázorněna závislost mezi pěnícím indexem a relativní efektivní 

viskozitou strusky [13]. 
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Obr. 12 Závislost pěnivého indexu na efektivní viskozitě strusky [13] 

Jestliže relativní efektivní viskozita strusky je vyšší, doba přítomnosti bublinek ve 

strusce je prodloužena, pěnící stabilita je zvýšená a také je prodloužen čas pěnění. Jak je 

znázorněno na obr. 12, optimální množství tuhých částic je u bodu G. Dál od tohoto bodu 

se struska dostává příliš do formy krusty a index pěnění se snižuje [13]. Pěnění strusky má 

pozitivní účinek v EOP, neboť omezuje tepelné ztráty elektrody radiací, omezuje stříkání 

strusky na vyzdívku a na vodní panely, omezuje propal elektrod a snižuje vliv kolísání 

elektrického napětí s delším elektrickým obloukem. Bylo také zjištěno, že pěnění strusky 

zvyšuje návratnost chromu ze strusky do kovové lázně obr. 13 [14].  

 

Obr. 13 Obsah oxidů chromu ve strusce po výtoku z pece v závislosti na indexu pěnění [14] 

Po zpracování uhlíkových ocelí s FeO jako hlavním oxidačním produktem (> 20 % 

FeO ve strusce) se tendence strusky přecházet do pěny zajišťuje jednoduše, foukáním uhlíku 

do strusky.  Základní reakce (21) pro tvorbu bublin plynu ve strusce je: 

𝐹𝑒𝑂(𝑠,𝑙) + 𝐶(𝑠) = 𝐹𝑒(𝑙) + 𝐶𝑂(𝑔)         (21) 

Pěnivost strusky obsahující oxidy chromu je snížena z důvodu nižšího obsahu oxidu 

železa a vyššího obsahu oxidu chromu ve strusce. Tuhé částice oxidu chromu ve strusce 

vedou k vysoké teplotě tání a k růstu viskozity strusky, což snižuje pěnivost strusky [15]. 

Řízená tvorba plynových bublin je proto velmi důležitá pro tvoření pěnivé strusky. Během 

zpracování legované taveniny dochází k tvorbě CO, a to redukcí CrOx a FeOx pomocí 

uhlíku. V průběhu dmýchání kyslíku do taveniny dochází k tvorbě CrOx představující 

oxidační produkt místo FeO, přičemž pro tento děj je charakteristické [16]: 
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o rozpustnost CrOx ve strusce je nízká a závisí na poměru CaO / SiO2 a teplotě, 

o podíl redukce CrOx uhlíkem je nižší v porovnání s redukcí FeO. V důsledku toho je 

rychlost tvorby CO nižší, protože ten se tvoří především redukcí s FeO. 

Za přítomnosti FeOx se tvoří větší množství CO, což lze dosáhnout vyšším stupněm 

oxidace taveniny nebo přidáním FeO do strusky.  

Druhou podmínkou pro vytvoření pěnivé strusky je její správná tekutost. Během 

zpracování legované taveniny v EOP představují hlavní produkty oxidace SiO2 a Cr2O3. Oxid 

SiO2 představuje ztekucující složku, zatímco Cr2O3 je součástí vyzdívky a omezuje tekutost 

strusky. Z tohoto důvodu představuje kontrola rovnováhy Cr / Cr2O3 v tavenině důležitý 

parametr pro dosažení pěnivé strusky. Rozpustnost CrOx v této strusce je malá (< 5 % CrOx), 

ale jakmile je dosaženo meze rozpustnosti, oxid CrOx se vysráží. Avšak při vyšším obsahu 

chromu zničí velké tuhé částice síťoví bublin, což se stane na úkor pěnivosti strusky. Pro 

optimální složení strusky by měl být obsah Cr2O3 nižší než 16 hm. % [13]. 

Dalším parametrem ovlivňujícím pěnění strusky je časový sled přidávání přísad během 

zpracování oceli v EOP, protože složení strusky je velmi důležité pro kontrolu obsahu chromu 

a dosažení optimálního stupně pěnění. Tvorba tekuté strusky během tavení závisí na 

oxidačně-redukční kinetice v lázni, zvýšení tekutosti strusky lze napomoci přidáním 

wolastonitu CaSiO3. Přidáním MgO v systému CaO-SiO2 lze zvýšit tekutost spolu se 

snížením teploty tavení strusky, a to až do obsahu MgO 15 hm. %, přičemž nad touto úrovní 

se vysráží tuhé minerály periklasu nebo spinely. 

Vzhledem k výše uvedené problematice struskového režimu je pochopitelné, že zajištění 

pěnivosti ve struskách s vysokým obsahem Cr2O3 v EOP je velmi obtížný úkol, zejména 

s ohledem na tvorbu dostatečného množství plynových bublin [17]. Tvorba pěnivé strusky 

a možnosti redukce potvrzují, že oblast stabilního pěnění pro strusku obsahující oxidy chromu 

v EOP je malá a je schematicky uvedena na obr. 14. 

 

Obr. 14 Oblasti tří-fázového diagramu s odlišnými oblastmi aktivity pěnění / redukce [15] 

Charakteristika jednotlivých oblastí pěnění pro strusku obsahující oxidy chromu 

v EOP uvedena na obr. 14 je následující: 

o oblast I  – nízká bazicita s vysokou viskozitou strusky a dobrou pěnivostí. Bohužel tvorba 

plynových bublin je velmi malá. Celkovým výsledkem je špatné pěnění bez 

požadovaného přínosu,    
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o oblast II  – zobrazuje složení strusky po špatně kontrolované oxidaci. Struska vykazuje 

vysokou bazicitu a má vyšší obsah tuhých částic Cr2O3. Vysoká viskozita a podíl 

pevných částic snižují kinetiku tvorby plynových bublin, 

o oblast III – představuje optimální složení strusky. Bazicita je vysoká a podmínky pro 

tvorbu plynových bublin jsou optimální. Pevné částice CaO a Cr2O3 zvyšují viskozitu 

a index pěnivosti. 

K redukci oxidu chromu v průběhu pěnění strusky v EOP dochází dle následujících 

rovnic (22 až 24): 

(𝐶𝑟𝑂1,5) +
3

4
[𝑆𝑖] = [𝐶𝑟] +

3

4
(𝑆𝑖𝑂2)                     (22) 

(𝐶𝑟𝑂) +
3

4
[𝑆𝑖] = [𝐶𝑟] +

3

4
(𝑆𝑖𝑂2)                   (23) 

(𝐶𝑟𝑂) + 𝑥𝐶 = 𝑥𝐶𝑂 + [𝐶𝑟]                     (24) 
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2 REDUKCE CHROMU ZE STRUSKY A STANOVENÍ 

OPTIMÁLNÍCH TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK 

Druhá část, která představuje hlavní náplň práce, je zaměřena na rozbor laboratorního 

studia redukce oxidu chromu ze strusky, analýzu chemického a mineralogického složení 

vysoce chromových strusek při výrobě legovaných ocelí, mechanismu a chování Cr2O3 při 

redukci uhlíkem a redukce strusek v elektrické obloukové peci při výrobě oceli. Rozborem 

těchto poznatků lze získat představu o využití chromu, který se nachází ve struskách, 

a poskytne informace o složení vysoce chromových strusek. 

2.1 Laboratorní studium redukce oxidu chromu ze strusky 

Autoři příspěvku [18] se zabývali problematikou redukce oxidu chromu ze strusky, 

protože tato redukce v tekuté strusce má zásadní význam při výrobě chromových legovaných 

ocelí. Rozpustnost oxidu chromu nebo jeho aktivita vzhledem ke složení ve strusce přímo 

ovlivňuje výrobní proces, a to zvýšením ztráty chromu ve strusce.  

Struskové systémy obsahující oxidy chromu jsou složitější než systémy oxidů 

ostatních přechodných prvků, jako jsou systémy s obsahem železa, protože chrom existuje ve 

třech valencích Cr
2+

, Cr
3+

 a Cr
6+

 a závisí na obsahu kyslíku, částečně tlaku, teplotě a složení 

strusky. Dvojmocný a trojmocný chrom se objevuje ve struskách, což souvisí s přídavky 

ferochromu při výrobě vysoce-legovaných ocelí. Chrom představuje jednou z hlavních složek 

při výrobě vysoce-legovaných ocelí a jeho cena a ztráty jsou zásadní pro celkovou ekonomiku 

výrobního procesu.  

V tomto příspěvku autoři [18] provedli laboratorní experimenty se zaměřením na 

studium chování chromu a jeho oxidů spolu s mechanismem jeho redukce pomocí křemíku 

a hořčíku ve formě feroslitin. Experimentální tavby byly zaměřeny na vliv bazicity 

a množství redukčních činidel na redukci oxidu chromu ze strusky, a to v laboratorních 

podmínkách v roztavené nízkolegované oceli o hmotnosti 5 kg a teplotě 1 600 °C ±20 °C. 

Základní chemické složení oceli je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1 Základní chemické složení oceli použité pro laboratorní experimenty 

Jakost oceli 
Chemické složení 

C Si Mn S 

Nízkolegovaná 0,06 hm. % 0,20 hm. % 0,32 hm. % 0,035 hm. % 

Struska byla připravena v laboratoři z čistých oxidů: CaO, MgO, SiO2, Cr2O3 a pro 

ztekucení takto vytvořené strusky byl použit CaF2. Obsah CaF2 a MgO ve strusce byl v obou 

případech přes 10 hm. % a obsah Cr2O3 byl 25 hm. %. Přípravou strusky v laboratorních 

podmínkách byla zajištěna její bazicita v rozsahu od 1 do 2. Do pece se při experimentech 

přidávají dvě strusky, každá o hmotnosti 200 g. 

Vybrané pokusy byly provedeny při použití feroslitin FeSiMg a FeSi, kdy obě 

feroslitiny představují redukční činidla. V případě feroslitiny FeSiMg představuje redukční 

činidlo obsahující křemík v množství 44 hm. % a mangan v množství 9 hm. %. Ostatní pokusy 

byly realizovány při aplikaci feroslitiny FeSi obsahující křemík v množství 75 hm. %. Množství 

feroslitin bylo zvoleno v následujících dávkách, a to 12,5 g, 25 g a 50 g na 100 g strusky.  

Pro laboratorní experimenty byla použita indukční pec s vyzdívkou na bázi 

žáruvzdorného Al2O3. Teplota taveniny byla měřena pomocí termočlánku typu B. Vlastní 

experimentální zařízení je znázorněno na obr. 15. 
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Obr. 15 Experimentální pecní zařízení pro redukci oxidu chromu ze strusky 

V horní části pece bylo použito keramické víko pro zabránění úniků tepla, přičemž 

skrz víko byl přiváděn plynný dusík o průtoku 6 l·min
-1

 pro zajištění inertní atmosféry nad 

taveninou se struskovým systémem. Po roztavení vsázky a dosažení teploty 1600 °C byl 

odebrán výchozí vzorek kovu. Následně autoři [18] provedli přidání první strusky, přičemž 

tento okamžik představuje počátek experimentu. Poté byly v 5 minutových intervalech 

odebrány vzorky taveniny, přičemž po 15 minutách byla odstraněna první struska a následně 

byla přidána druhá struska a byly odebrány vzorky taveniny opět v 5 minutových intervalech.  

Autoři [18] uvádějí, že reakční doba v rámci experimentů neumožňuje systému 

dosáhnout rovnovážného stavu, nicméně byly provedeny odhady pro stanovení teoretického 

účinku teploty a druhu redukčních činidel ve strusce pomocí software FACT představující 

termodynamický balíček pro stanovení rovnováhy mezi struskou a roztavenou ocelí. Software 

má přístup k uživatelské databázi různých druhů roztoků, což umožňuje určit rovnovážné 

složení vícefázového a vícesložkového systému při dané teplotě a tlaku počátečního složení.  

Vypočtený výsledek udává složení pro stabilní fázový roztok (tekutá tavenina a fáze strusky). 

Vlastní rovnovážné výpočty byly provedeny pro systém se 120 g nízko uhlíkové oceli, jejíž 

chemické složení je uvedeno v tab. 1 při aplikaci 20 g strusky a 3 g redukčního prvku při 

teplotě 1500 až 1800 °C.  

Na obr. 16 jsou uvedeny výsledky vlivu teploty a druhu redukčního prostředku na 

hmotnostní procento chromu v oceli. Z termodynamické analýzy vyplývá, že hořčík je 

nejlepší prvek pro redukci oxidů chromu ve strusce. Vliv teploty na vyredukování chromu je 

zanedbatelný s výjimkou aplikace křemíku, protože čím je vyšší teplota tím je nižší účinnost 

křemíku jako redukčního činidla. 

 
Obr. 16 Vypočtený vliv teploty a druh redukčních prvků obsahu chromu v oceli [18] 
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Na obr. 17 jsou uvedeny výsledky obsahu chromu v tekuté tavenině jako funkce času 

zpracování a množství feroslitiny pro dvě bazicity strusky B=1 a B=2. Pro stanovení bazicity 

strusky byl použit následující vztah (25): 

𝐵 =
(𝐶𝑎𝑂+𝑀𝑔𝑂)

(𝑆𝑖𝑂2)
           (25) 

V tomto experimentu byla použita feroslitina FeSiMn s obsahem 44 % křemíku a 9 % hořčíku. 

 

Obr. 17 Vliv doby zpracování, redukční činidlo (Fe-Si-Mg) a bazicita strusky obsahu 

chromu v oceli 

Dle očekávání, vyredukovaný chrom ve strusce se zvyšuje stejně jako množství 

redukčního činidla v systému. Z výsledků je taky patrné, že koncentrace chromu v tavenině se 

zvyšuje s bazicitou strusky. To je v souladu s výsledky [19], kde rozdělovací poměr 

LCr=Crstruska/Crkov mezi struskou a kovem klesá s růstem bazicity strusky. To je částečně dáno 

v důsledku přímého účinku bazicity na aktivitní koeficienty oxidů chromu představujících 

CrO a Cr2O3, jak bylo zjištěno autory [20]. V případě přidání feroslitiny FeSiMn představuje 

křemík hlavní redukční činidlo a následně hořčík. Z tohoto důvodu se chrom vyredukuje ve 

strusce po redukci oxidů s křemíkem a hořčíkem podle následujících rovnic (26, 27): 

2(𝐶𝑟𝑂) + 𝑆𝑖 = 2[𝐶𝑟] + (𝑆𝑖𝑂2)         (26) 

(𝐶𝑟𝑂) + 𝑀𝑔 =  [𝐶𝑟] + (𝑀𝑔𝑂)         (27) 

Vyšší bazicita strusky a vyšší obsah křemíku v systému při nižší rovnováze na 

rozhraní strusky a kovového chromu představuje větší vyredukování chromu ve strusce. Jak je 

patrné z obr. 17, odstranění chromu bylo rychlé v počáteční fázi procesu, a to u obou typů 

strusek, přičemž vlastní redukce se zastavila na konci experimentu. Z výsledků vyplývá, že 

v rámci experimentálních podmínek delší doba reakce nemusí výrazně zlepšit vyredukování 

chromu ze strusky.  

Aby bylo možné porovnat účinnost křemíku a hořčíku jako redukčního činidla pro 

oxidy chromu, byla provedena další zkouška, a to s obdobnými experimentálními 

podmínkami, ale při aplikaci feroslitiny FeSi obsahující 75 % křemíku a bazicitě strusky B=2. 

Výsledky z tohoto experimentu jsou uvedeny na obr. 18.  
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Obr. 18 Vliv doby zpracování a redukčního činidla FeSi na obsah Cr v oceli [18] 

Z porovnání obsahu chromu v tavenině při redukci pomocí FeSiMg na obr. 17b a FeSi 

na obr. 18 je patrné, že vyredukovaný chrom dosahuje vyšších hodnot při aplikaci feroslitiny 

FeSi. Nicméně je důležité poznamenat, že druhá feroslitina FeSi obsahuje asi o 30 % více 

křemíku než první. To znamená, že 9 % obsah hořčíku v redukčním činidle má téměř stejný 

účinek jako 30 % obsah křemíku.  

Očekávaný maximální obsah chromu v roztavené oceli byl 1,37 %. Proto je maximální 

výtěžek chromu asi 92 % ve feroslitině FeS-Mg a 98 % ve feroslitině FeSi. V obou případech 

bazicita strusky byla B=2 v 50 % feroslitině. 

Na základě laboratorních experimentů zaměřených na studium chování chromu a jeho 

oxidů spolu s mechanismem jeho redukce pomocí křemíku a hořčíku ve formě feroslitin byly 

autory [18] stanoveny následující dílčí závěry: 

o účinnost redukčních činidel chromu lze seřadit v následujícím zvyšujícím se pořadí: 

křemík, vápník, hliník a hořčík, 

o výtěžek chromu se zvyšuje s rostoucí bazicitou strusky a množstvím redukčních 

činidel, 

o maximální výtěžek chromu byl okolo 92 % s feroslitinou FeSiMg obsahující 45 % 

křemíku, 9 % hořčíku a 98 % s feroslitinou FeSi obsahující 75 % křemíku. To 

znamená, že redukční účinek Mg byl mnohem lepší než u křemíku.  

o vyredukování chromu bylo rychlé v počáteční části procesu, a to u obou typů strusek. 

Vyredukování se však  téměř zastavilo na konci experimentů cca 30 min. Z výsledků 

je zřejmé, že během testu experimentálních podmínek nemusí delší doba reakce 

výrazně zlepšit proces. 
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2.2 Analýza chemického a mineralogického složení chromových strusek 

Autor příspěvku [21] se komplexním způsobem zabýval studiem výroby vysoce 

chromových ocelí v EOP se zaměřením na vlastnosti strusek, a to pro provozní podmínky 

ocelárny OutokumpuStainlessAvesta ve Švédsku, představujícího jednoho z největších 

výrobců nerezové oceli na světě. Ocelárna se skládá z elektrické obloukové pece s kapacitou 

cca 85 tun oceli, která je vybavena manipulátorem pro dmýchání O2, N2, FeSi a uhlíku nebo 

směsi obsahující uhlík. EOP je také vybavena třemi kyslíko-palivovými hořáky pro zlepšení 

tepelné bilance a roztavení ocelového šrotu. 

Optimalizovaný struskový režim při výrobě vysoce chromových ocelí je velmi 

důležitý pro zjištění výroby vysoce jakostní oceli. Kromě toho lze optimalizací struskového 

režimu ovlivnit i spotřebu elektrické energie a materiálovou bilanci v EOP. Autor práce [21] 

provedl analýzu mikrostruktury struskových fází při pracovních teplotách a také stanovil 

množství těchto fází, protože charakter tuhých fází uvnitř strusky má výrazný vliv na 

jednotlivé procesy při výrobě v EOP, jako je pěnivost strusky, využití chromu, spotřeba 

feroslitin a rychlost opotřebení žáruvzdorného materiálu. 

V rámci studia struskového režimu při výrobě vysoce chromových ocelí byly 

odebírány vzorky strusek, a to ze 14 taveb austenitické nerezové oceli AISI 304L (dva vzorky 

v tavbě) a 7 taveb duplexní oceli (tři vzorky v průběhu tavby). Charakteristika průběhu 

jednotlivých taveb je pro představu uvedena na obr. 19 (ocel AISI 304L) a obr. 20 (duplexní 

ocel). 

 

Obr. 19 Typický průběh výroby oceli v EOP s místy odběrů vzorků při výrobě oceli AISI 

304L  

 

Obr. 20 Typický průběh výroby oceli v EOP s místy odběrů vzorků při výrobě duplexní oceli 
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Odebrané vzorky strusek byly petrograficky analyzovány pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu s energiově disperzním spektrometrem (SEM-EDS) a pomocí 

světelné optické mikroskopie (LOM). V některých případech byla také provedena rentgenová 

difrakce (XRD). Kromě toho byly provedeny termodynamické výpočty pomocí software 

Thermo-Calc k určení rovnovážných fází v ocelářských struskách v EOP pro standardní 

ocelářské teploty.  

V první fázi studia byla provedena analýza průběhu vývoje chemického složení 

strusky v EOP při výrobě duplexní oceli, přičemž výsledky jsou uvedeny v tab. 2. V tabulce 

jsou uvedeny pouze hlavní složky strusky (SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3, CaO, MgO, FeO 

a TiO2). Ostatní složky, jejichž obsahy byly menší než 1 hm. %, byly zanedbávány. 

Tab. 2 Vývoj chemického složení strusek (hm. %), průměrná teplota (° C) a bazicita vzorků 

strusky (CaO/SiO2) v průběhu různých fází výrobního procesu v EOP 

Vzorek Odběr vzorku SiO2 Cr2O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 MnO FeO Bazicita Teplota 

A 
Před injektáží 

FeSi 

25-33 

(29,8) 

10-21 

(14,7) 

2-3 

(1,9) 

38-47 

(42,5) 

3-4 

(3,4) 

<1,5 

(1,1) 

2-6 

(3,8) 

2-6 

(2,5) 
1,44 1664 

B Po injektáži FeSi 
31-36 

(34,0) 

3-9 

(5,4) 

2-3 

(2,1) 

43-50 

(47,3) 

4-6 

(5,3) 

<1,5 

(1,0) 

2-3 

(2,4) 

1-3 

(1,4) 
1,40 1726 

C Před odpichem 
31-36 

(33,1) 

2-7 

(4,6) 

2-3 

(2,1) 

46-54 

(49,6) 

5-6 

(5,5) 

<1,5 

(1,0) 

1-3 

(1,8) 

1-2 

(1,1) 
1,48 1756 

* předpokládalo se, že teplota strusky je o 50 ° C vyšší než teplota ocelové lázně 

() průměrné hodnoty 

Obsahy Cr2O3 (10-21 hm. %), FeO (2-6 hm. %) a MnO (2-6 hm. %) dosahují nejvyšší 

úrovně během injektáže kyslíku a před přidáním FeSi. Tento jev lze vysvětlit nadměrnou 

oxidací kovových prvků v průběhu injektáže kyslíku. Nicméně tyto obsahy výrazně klesají na 

nižší stupeň injektáží FeSi. Přesněji Cr2O3 (3-9 hm. %), FeO (1-3 hm. %) a MnO (2-3 hm. %), 

protože velká afinita křemíku ke kyslíku je hnací silou pro snížení obsahu těchto oxidů.  

Rovnice 28 zobrazuje reakci redukce Cr2O3. To je důvod, proč se obsah SiO2 postupně 

ve strusce zvyšuje, což je zřejmé z tab. 2. Na rozdíl od Cr2O3, FeO a MnO, jejichž obsahy 

klesají, obsah MgO ve strusce je zvyšován. To je pravděpodobně způsobeno rozpuštěním 

MgO z žáruvzdorného materiálu pece do strusky. Avšak přidáním dolomitického vápence lze 

snížit chemický gradient mezi struskou a žáruvzdorným materiálem, což může vést ke snížení 

opotřebení žáruvzdorného materiálu. 

2𝐶𝑟2𝑂3  𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎 + 3𝑆𝑖𝑜𝑐𝑒𝑙 = 4𝐶𝑟𝑜𝑐𝑒𝑙 + 3𝑆𝑖𝑂2  𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎    (28) 

Jak je patrné z tab. 2, vzorky odebrané těsně před odpichem (vzorky C) mají ještě nižší obsah 

Cr2O3 (2-7 hm. %), FeO (1-2 hm. %) a MnO (1-3 hm. %), než mají odebrané vzorky těsně po 

injektáži FeSi (vzorky B). Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben v důsledku vstřikování 

dusíku do ocelové taveniny. Proud dusíku podporuje kinetiku přísunu oceli a její lokální 

mícháním na rozhraní ocel/struska. To je také případ nerezové oceli AISI 304L, ze které byly 

odebírány vzorky strusky. Jak je vidět v tab. 3, téměř ve všech případech mají vzorky 

odebrané před odpichem (vzorky B) nižší obsah Cr2O3 než vzorky odebrané o několik minut 

dříve (vzorky A) za obdobné teploty. 
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Tab. 3 Chemické složení vzorků strusky a průměrných hodnot při výrobě nerezové oceli 

AISI 304L (hm. %) 

Tavba Vzorek SiO2 MnO Cr2O3 Al2O3 CaO MgO FeO TiO2 Bazicita 

     1 
1A 

1B 

29,3 

- 

2,7 

- 

8,8 

- 

2,9 

- 

49,6 

- 

4,9 

- 

2,1 

- 

0,7 

- 

1,69 

- 

     2 
2A 

2B 

29,4 

31,2 

3,2 

2,2 

8,1 

4,8 

3,4 

3,3 

46,7 

49,7 

7,2 

8,36 

1,6 

1,0 

0,6 

0,6 

1,59 

1,59 

     3 
3A 

3B 

31,3 

31,4 

3,1 

2,3 

5,2 

4,4 

4,3 

4,1 

47,7 

48,4 

6,1 

6,8 

1,0 

1,3 

0,9 

0,8 

1,52 

1,54 

     4 
4A 

4B 

31,8 

- 

3,2 

- 

5,0 

- 

5,6 

- 

45,8 

- 

5,9 

- 

1,0 

- 

0,8 

- 

1,44 

- 

     5 
5A 

5B 

29,3 

32,1 

3,0 

2,6 

5,7 

4,9 

3,7 

3,9 

51,0 

47,4 

4,6 

5,9 

1,3 

1,6 

0,8 

0,8 

1,74 

1,48 

     6* 
6A 

6B 

31,4 

33,4 

2,2 

1,9 

4,9 

3,7 

3,6 

3,5 

48,5 

48,9 

6,2 

6,2 

1,7 

1,0 

0,8 

0,8 

1,54 

1,46 

     7 
7A 

7B 

33,2 

33,0 

3,2 

3,0 

6,4 

6,1 

3,6 

3,5 

45,7 

46,1 

5,2 

5,4 

1,1 

1,2 

0,8 

0,8 

1,38 

1,40 

     8* 
8A 

8B 

32,2 

31,9 

3,4 

3,3 

7,4 

7,2 

3,2 

3,1 

44,7 

44,5 

7,1 

7,3 

1,2 

1,3 

0,8 

0,8 

1,39 

1,39 

     9 
9A 

9B 

32,1 

- 

2,4 

- 

4,6 

- 

4,6 

- 

47,3 

- 

6,5 

- 

0,9 

- 

0,6 

- 

1,47 

- 

    10* 
10A 

10B 

25,6 

27,3 

1,4 

0,9 

3,3 

1,8 

7,6 

7,8 

48,6 

50,0 

10,8 

10,0 

1,3 

0,6 

1,2 

1,2 

1,90 

1,83 

    11* 
11A 

11B 

33,5 

34,3 

1,5 

1,4 

2,5 

2,1 

4,4 

4,7 

48,1 

48,4 

7,1 

7,2 

0,8 

0,5 

0,6 

0,6 

1,44 

1,41 

    12 
12A 

12B 

33,3 

34,0 

1,8 

1,6 

3,1 

2,6 

5,5 

5,3 

46,4 

46,3 

7,5 

8,2 

1,0 

0,7 

0,7 

0,7 

1,39 

1,36 

    13 
13A 

13B 

34,4 

33,6 

2,5 

2,2 

4,7 

4,9 

5,5 

5,2 

42,8 

42,8 

7,4 

8,5 

1,4 

1,7 

0,6 

0,6 

1,24 

1,27 

    14 
14A 

14B 

31,4 

31,0 

1,1 

1,0 

2,2 

2,4 

5,9 

5,8 

50,4 

49,6 

7,2 

7,6 

0,9 

1,3 

0,6 

0,6 

1,61 

1,60 

Min. hodnota: 25,6 0,9 1,8 2,9 42,8 4,6 0,5 0,6 1,24 

Max. hodnota: 34,4 3,4 8,8 7,8 51,0 10,8 2,1 1,2 1,90 

Prům. hodnota: 31,7 2,3 4,7 4,6 47,4 7,0 1,2 0,8 1,51 

Směr. odchylka: 2,07 0,81 2,00 1,32 2,26 1,40 0,36 0,2 0,16 

Relat. směrodatná: 6,53 % 35,55 % 42,72 % 29,03 % 4,76 % 19,94 % 30,47 % 3,08 % 10,45 % 

* Vybrané vzorky 

Vzhledem k tab. 2 je složení vzorků strusek odebraných před a po injektáži FeSi 

navzájem velmi odlišné. Na druhou stranu je složení vzorků strusky odebraných po injektáži 

FeSi a shromážděných vzorků před odpichem mnohem podobnější. Jinými slovy, složení 

strusky v EOP se výrazně změní při injektáži FeSi.  

Porovnáním tab. 3 a tab. 2 je patrné, že během období rafinace a po injektáži FeSi je 

složení a zásaditost strusky v EOP při výrobě duplexní oceli a výrobě nerezové oceli obdobné. 

To znamená, že během rafinační periody je základní podmínkou tzv. pěnění strusky v EOP, 

a to jak při výrobě austenitických tak duplexních nerezových ocelí.  

Z výsledků v tab. 4 a tab. 2 je patrné, že teplota strusky se zvyšuje průběžně během 

procesu tavení, přičemž teplota strusky je na nejvyšší úrovni před odpichem oceli. 
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Tab. 4 Vybrané vzorky strusek a jejich teplota ( C) 

Tavba Vzorek Teplota strusky* 

6 
6A 

6B 

1660 

1678 

8 
8A 

8B 

1685 

1708 

10 
10A 

10B 

1653 

1667 

11 
11A 

11B 

1703 

1689 

Průměrná teplota vzorku A: 

Průměrná teplota vzorku B: 

1675 

1686 

* předpokládalo se, že teplota strusky je o 50 ° C vyšší než teplota ocelové lázně 

Kromě analýzy chemického složení strusek v různých periodách výroby oceli byla 

provedena i petrografická analýza se zaměřením na následující metody: LOM, SEM-EDS 

a XRD. Z výsledků uvedených metod vyplývá, že v průběhu rafinační periody jak 

u austenitických, tak i u duplexních nerezových ocelí tvoří hlavní složku strusky v EOP 

tavenina skládající se z kapalných oxidů. Nicméně, vzorky strusky rovněž obsahují pevné 

částice - spinel. Kvalitativní vyjádření pozorování naznačují, že množství fáze - spinel je 

zvýšeno se zvýšeným obsahem Cr2O3 ve strusce, přičemž kovové kapičky byly zpozorovány 

u všech vzorků strusek. 

Kromě magneziochromitých spinelů (MgO·Cr2O3) a kovových kapek byly také ve 

vzorcích strusek analýzou SEM-EDS detekovány kalcium silikátové fáze, a to při výrobě 

duplexních ocelí. Složení pozorovaných fází bylo v souladu s dikalciem silikátu (2CaO.SiO2). 

Je velmi pravděpodobné, že tyto fáze vznikly po odběru vzorků. V několika případech však 

byly pozorovány shluky a nerovnoměrné rozložení dikalcium silikátu. To může odpovídat 

primárně precipitovaným krystalům dikalcium silikátu. Výsledky petrografických analýz pro 

strusky z výroby duplexní oceli jsou shrnuty v tab. 5. Tato tabulka zobrazuje 

mikrostrukturální vývoj strusky při výrobě duplexní oceli v průběhu jednotlivých rafinačních 

fází v EOP. 

Tab. 5 Souhrn fází a částic identifikovaných ve vzorcích strusek v různých rafinačních 

fázích v EOP 

Proces 
Sklovitá 

matrice 

Magneziochromit 

(MgO·Cr2O3) 

Kalcium chromit 

(CaO·Cr2O3) 

Perovskit 

(CaO·TiO2) 

Dikalcium silikát 

(2CaO.SiO2) 

Kovové 

kapičky 

Před injektáží 

FeSi 
× × × ×* ×** × 

Po injektáži FeSi × × - ×* ×** × 

Před odpichem × × - ×* ×** × 

X = fáze existuje ve strusce  

- = fáze neexistuje ve strusce  

* = fáze pozorována ve strusce s bazicitou vyšší než 1,55  

** = je možné, že část nebo celá precipitace proběhla v průběhu tuhnutí 

S ohledem na tab. 5 lze konstatovat, že v počáteční fázi procesu tavení v EOP vznikají 

tuhé komplexní oxidy chromu, jako magneziumchromit (MgO.Cr2O3) a kalcium chromit 

(CaO.Cr2O3). To je způsobeno překročením rozpustnosti Cr2O3 ve strusce. Tyto pevné částice 

zvyšují efektivní viskozitu a tím i index pěnění strusky. Pokud je však překročena určitá mez 

množství a velikost těchto částic, pěnivost strusky se snižuje. Ačkoliv nebyl odebrán žádný 

vzorek strusky před injektáží FeSi při výrobě oceli AISI 304L, je pravděpodobné, že tato 

struska obsahuje kalcium chromitové krystaly (CaO.Cr2O3) před redukcí chromu. A to 
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navzdory skutečnosti, že vzorky strusky při výrobě duplexní oceli měly vyšší obsah Cr2O3 než 

analogické vzorky strusky při výrobě oceli AISI 304L, jak vyplývá z porovnání tab. 3 

a tab. 2. Nicméně, po injektáži FeSi nebyl zjištěn žádný kalcium chromit ve vzorcích strusek 

při výrobě duplexních ocelí a ani ve vzorcích strusek při výrobě oceli AISI 304L. Lze 

konstatovat, že je to způsobeno sníženým obsahem Cr2O3. Kromě toho snížení obsahu Cr2O3 

vede také ke snížení množství magneziochromitých spinelů. Jak již bylo zmíněno dříve, 

přiměřené množství pevných částic vede k lepším hlavním podmínkám pro pěnění strusek.  

V rámci analýzy byl ve struskách při výrobě duplexních ocelí s bazicitou vyšší než 

1,55 pozorován perovskit (CaO.TiO2), avšak ne ve vzorcích strusek při výrobě oceli AISI 

304L. Zjištěná fáze byla velmi jemná a byla přítomna v malém množství v porovnání 

s magneziochromitovými spinely. Celkově lze konstatovat, že obsah TiO2 ve vzorcích při 

výrobě duplexní oceli se pohyboval (0,6-1,5 hm. %). Tento obsah byl poněkud vyšší než 

obsah TiO2 ve vzorcích při výrobě oceli AISI 304L  

(0,6-1,2 hm. %). Kromě výše uvedených fází byly nalezeny ve všech zkoumaných vzorcích 

strusek také kulové kovové částice. Jinými slovy v průběhu procesu tavení oceli v EOP 

obsahuje struska velké množství kovových kapiček. Dle provedené petrografie mají tyto 

kapičky různé velikosti, přičemž průměr kapiček je obecně ve velikostním rozsahu od 

několika desetin mikrometru do několika málo mikrometrů. Nicméně, byly nalezeny některé 

kapičky s větším průměrem (až 75 mikrometru). Konkrétně pozorované kapičky se skládaly 

ze dvou hlavních částí: větší kapky (D>20 mikrometru) a menší (D>5 mikrometru). I když 

nebyly nalezeny žádné kapičky ve struskách odpovídající jakosti oceli AISI 304L (Ni = 8-12, 

Cr = 18-20 hm. %), je velmi pravděpodobné, že tyto kapičky byly rozstříknuty do strusky 

z ocelové lázně během procesu tavení v EOP. Bylo zjištěno, že chemické složení těchto 

kapiček se značně liší, a to i ve stejné velikostní třídě. To znamená, že chemické složení 

kapek ve vzorcích strusky je také závislé na délce doby, ve které byly ve styku s kapalnou 

struskou, a to před odběrem vzorků.  

Je možné, že některé z menších kovových kapiček jsou vytvořeny ve strusce reakcí 

mezi oxidy kovů a plynovými bublinkami CO. Rovnice 29 představuje pravděpodobnou 

reakci mezi oxidem kovu (MeOx) a bublinkami CO ve strusce. 

𝑀𝑒𝑂𝑥 (𝑙,𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎) + 𝑥𝐶𝑂(𝑔) = 𝑀𝑒(𝑙) + 𝑥𝐶𝑂2(𝑔)     (29) 

Na základě zjištěných výsledků a identifikovaných fází lze konstatovat, že při 

standardních ocelářských teplotách budou vysoce chromové strusky v EOP obsahovat 

kapalnou fázi s tuhou fází představující magnezitochromit. Bylo rovněž prokázáno, že 

v závislosti na složení a teplotě mohou být ve strusce vytvořeny také jiné pevné fáze. Např. 

při vyšším obsahu oxidu chromu (větším než >0,14) je stabilnější tuhá fáze představující 

kalcium chromit. Navíc při vyšší bazicitě strusky v kombinaci s nižšími teplotami dochází 

k tvorbě fáze představující dikalcium silikát. 

Na základě využití software Thermo-Calc lze také konstatovat, že před injektáží FeSi 

je více než 80 hm. % strusky v kapalném stavu při standardních ocelářských teplotách, jak je 

patrné z obr. 21a. Nicméně z obr. 21c vyplývá, že před odpichem z EOP je asi jen 5 hm. % 

strusky v pevném stavu. To znamená, že v rámci standardních operací v EOP na ocelárně 

a zejména po přídavku FeSi má konzistence strusky daleko od charakteristické krusty. Tento 

předpoklad je v souladu s vizuálním pozorováním během provozních experimentů. Lze 

konstatovat, že omezení provozních podmínek představuje průměrná hodnoty bazicity, která 

by se měla pohybovat v rozmezí mezi 1,4 a 1,5, a teplota lázně, která by se měla pohybovat 

v okolí teploty 1650 °C, jak vyplývá z tab. 2. 
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Vzorek A Vzorek B Vzorek C 

Obr. 21 Hmotnostní procenta identifikovaných fází ve vzorcích strusky (průměr) v závislosti 

na teplotě 

Autor příspěvku [21] se zabýval také mikrostrukturním vývojem pevných částic 

strusek. Vlastní vývoj pevných fází je uveden na fázových diagramech znázorněných na obr. 

22a až obr. 22c. 

   

Vzorek A Vzorek B Vzorek C 

Obr. 22 Fázové diagramy vypočtené softwarem Thermo-Calc 

Poznámka: ① tekuté oxidy + MgCr2O4 + CaO·Cr2O3 + Cr2O3 , ② tekuté oxidy + MgCr2O4+ CaO·Cr2O3, ③ tekuté oxidy 

+ MgCr2O4, ④ tekuté oxidy + MgCr2O4+ 2CaO·SiO2, ⑤ tekuté oxidy + MgCr2O4+ MgO 

Dle těchto diagramů se struska skládá z tekuté části a komplexních oxidů chromu. 

Nicméně po injektáži FeSi struska obsahuje pouze pevné částice představující 

magnezitochromité spinely. Jak lze vidět na obr. 22a až obr. 22c, v rámci běžného 

provozního stavu struska neobsahuje žádné pevné částice představující dikalcium. Jak již bylo 

zmíněno výše, existence částic představujících dikalcium silikáty je závislá na teplotě 

a bazicitě strusky. Např. z obr. 23 vyplývá, že bazicita strusky rovna 1,5 může vést k tvorbě 

pevného dikalcium silikátu, a to při teplotě 1726 °C (což je případ na obr. 22b). 
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Obr. 23 Precipitace dikalcium silikátu (2CaO·SiO2) v závislosti na teplotě při odlišné 

bazicitě strusky 

Kromě toho šipky na obr.22c zobrazují účinnost rafinace, nebo-li výtěžku (od vzorků 

A po vzorky C) při snížení rozptylu. Očekávaně nejmenší rozptyl byl zjištěn mezi vzorky C, 

které představují složení strusky před odpichem. 

Dále byl také posouzen vliv jednotlivých parametrů procesu na tvorbu pevných fází, 

přičemž bylo zjištěno, že množství uvedených spinelů ve strusce je ovlivněno zvýšeným 

obsahem Cr2O3. Kromě toho byl sledován i vliv jiných parametrů, mezi které patří: obsah 

MgO, obsah Cr2O3, teplota strusky a bazicita na množství magneziochromitých spinelů, jak je 

patrné z obr. 24a až obr. 24d. 

  

a) účinek změny teploty strusky na množství 

precipitovaných spinelů 

b) účinek změny bazicity strusky na množství precipitovaných 

spinelů 

  

c) účinek změny obsahu MgO na množství  

precipitovaných spinelů 

d) účinek změny obsahu Cr2O3 na množství  

precipitovaných spinelů 

Obr. 24 Vliv teploty strusky, zásaditosti, obsahu MgO a obsahu Cr2O3 na množství 

precipitovaných spinelů 
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Z obrázků bylo prokázáno, že vliv teploty strusky na množství spinelů nepředstavuje 

zásadní problém. Podobně bylo zjištěno, že v provozním rozsahu obsah Cr2O3, bazicita 

strusky a obsah MgO nemají téměř žádný vliv na množství fází představující spinel ve 

strusce. Na druhou stranu bylo prokázáno, že zvýšením obsahu Cr2O3 ve strusce ze 1,8 na 10 

hm. % dochází k 5x zvýšení spinelu, jak je patrné z obr. 24d. Vzhledem k tomu index tvorby 

pěnivé strusky závisí na objemu tuhé části strusky, což znamená, že obsah Cr2O3 ve strusce je 

jedním z hlavních kontrolních nástrojů pro optimalizaci pěnivosti strusky. 

Bylo také prokázáno, že na rozdíl od magnezitochromité fáze je precipitace dikalcium 

silikátu výrazně ovlivněna teplotou strusky a bazicitou. Přesněji řečeno, zvýšená bazicita 

a snížená teplota značně zvýší precipitaci těchto dikalcium silikátů, což vyplývá z obr. 23. 

Také bylo konstatováno, že množství pevných částic je obecně funkcí obsahu oxidu chromu, 

bazicity a teploty strusky. Zvýšený obsah oxidu chromu vede k redukci pevných komplexů 

obsahujících chrom. Kromě toho množství precipitátů dikalcium silikátů je funkcí bazicity 

a teploty strusky. Je však třeba vzít v úvahu, že parametry procesu mohou být vzájemně 

závislé a mohou někdy na sebe vzájemně působit.  

Na základě provozních experimentů zaměřených na studium výroby vysoce 

chromových ocelí v EOP se zaměřením na vlastnosti strusek byly autorem stanoveny 

následující dílčí závěry [21]: 

o bylo zjištěno, že při teplotách procesu výroby v EOP obsahují vysoce chromové strusky 

následující fáze: tekuté oxidy, magneziochromité spinely (MgO.Cr2O3) a kovové kapičky, 

o před přidáním FeSi struska obsahuje kalcium chromitové částice (CaO.Cr2O3) 

v důsledku vysokého obsahu oxidu chromu (10 až 21 hm. %) při nízkém obsahu MgO 

(3 až 4 hm. %), 

o Po injektáži FeSi do EOP a během rafinace je složení a bazicita strusky v EOP při výrobě 

duplexní oceli a výrobě nerezové oceli velmi podobná. To naznačuje, že během rafinace 

je hlavní podmínka pro využití technologie pěnivé strusky v EOP u obou typů ocelí téměř 

stejná,   

o bylo zjištěno, že v rozmezí složení vzorků strusky je jediným kritickým parametrem 

ovlivňující množství pevných částic spinel ve strusce obsah oxidu chromu. Přesněji 

řečeno, množství částic spinelu ve strusce se zvyšuje s nárůstem obsahu oxidu chromu ve 

strusce, 

o existence pevných dikalcium silikátových fází je velmi závislá na teplotě a bazicitě 

strusky. Přesněji řečeno v průběhu rafinace v EOP při zásaditosti strusky větší než 1,5 

může dojít k precipitaci dikalcium silikátových krystalů. V zásadě je celkové množství 

těchto precipitátů funkcí oxidu chromu, bazicity a teploty strusky, 

o termodynamické výpočty pomocí software Thermo-Calc prokázaly, že jsou poměrně 

shodné s mikroskopickým pozorováním. Kromě toho typ analýzy může být použit jako 

účinný nástroj k předpovědi a určení struskové fáze při vysokých teplotách, 

o byl proveden pokus o určení indexu pěnivosti vysoce chromových strusek při procesních 

teplotách s ohledem na vliv pevných fází o zdánlivé viskozitě strusky. Viskozita je 

minimální u vysoce chromové strusky, protože její zásaditost má hodnotu v rozmezí od 

1,3 do 1,4. Nicméně, nižší bazicita strusky (> 1,3) nemusí být kompatibilní 

s žáruvzdornými materiály na bázi MgO-C používanými v EOP. Hodnota bazicity 1,5 až 

1,6 může zvýšit index pěnění strusky během doby rafinace v EOP při výrobě vysoce 

chromové oceli. Při vyšších bazicitách než 1,7 se výrazně zvyšuje množství pevných částic 

a struska je příliš tuhá. Nižší teplota procesu zvyšuje viskozitu a tím i pěnivost strusky. 
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2.3 Teoretický rozbor redukce Cr2O3 ze strusek z EOP 

Při výrobě vysoce-legované oceli představují náklady na suroviny podstatnou část 

celkových výrobních nákladů pro primární produkt. U vysoce-legované oceli 18Cr-8Ni se 

vztahuje k surovinám asi 70% z celkových nákladů na primární produkt. Chrom je jednou 

z hlavních složek ve vysoce-legované oceli, ale také představuje velkou část nákladů na 

suroviny. Vzhledem k tomu je vysoká redukovatelnost chromu nezbytná pro celkovou 

ekonomiku procesu. Analýza oxidačního a redukčního chování chromu za určitých podmínek 

ve vysoce-legované oceli může pomoci minimalizovat ztráty chromu a tedy zvyšovat 

efektivitu procesů. Cílem autorů práce [22] bylo určit teoretické možnosti redukce Cr2O3 

a redukci ostatních oxidů ze strusky z EOP. Provedené laboratorní pokusy byly zaměřené na 

získání informací a vysvětlení chování Cr2O3 při redukci uhlíkem. 

Chování chromu není zcela známo a do určité míry pozorování je rozporuplné. 

V agregátu AOD (Aargon-Oxygen Decarburisation) nebo CLU (Creusot-Loire-Udeholm) 

konvertorech se při dmýchání tvoří Cr2O3, který je ve slitině Fe-Cr-C poměrně rychle 

zredukován. Na druhé straně, při výrobě vysoce-legované oceli v EOP je rychlost redukce 

Cr2O3 velmi nízká v důsledku špatné kinetiky, přičemž v EOP nedochází k téměř žádnému 

míchání strusky a kovu ve srovnání s konvertory AOD/CLU. I když známe tento faktor, nelze 

zcela vysvětlit chování chromu, zejména proto, že dnešní EOP s vysokou rychlostí injektáží 

plynu a vysokou vstupní energií také ukazuje stejně pomalé chování vyredukovaného chromu. 

Rozporuplné chování chromu je také vidět během pěnění strusky při výrobě vysoce-legované 

oceli. Injektáž oxidačních složek zvyšuje rychlost redukce. 

Použité laboratorní tavící agregáty jsou sestaveny z velkého válcového grafitového 

bloku, který je indukčně zahříván a uzavřen do žáruvzdorných pouzder pro  izolaci 

a utěsnění vzduchu, jak je znázorněno na obr. 25. Grafitový blok má osm symetricky 

vyvrtaných otvorů pro sedm kelímků. Jeden z otvorů je používán pro kontinuální měření 

teploty pomocí termočlánku typu B (typ Pt-30Rh/Pt-6Rh), který je připojen k řídící 

jednotce. Výsledná teplota zařízení s ohledem na konečnou teplotu má toleranci ± 0,5 K. 

Nicméně, celková odchylka teploty byla odhadnuta na toleranci ± 10K. 

 
Obr. 25 Ukázka laboratorního systému 

V průběhu experimentu se do pecního zařízení injektuje čistý argon, zejména kvůli 

snížení oxidace grafitu. Lze předpokládat, že experimentální atmosféra se skládá převážně 
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z CO, z důvodu nadměrného obsahu grafitu v systému a vytvoření CO během redukční 

reakce. 

K výrobě syntetických strusek byly použity různé druhy oxidů. Po vážení a míchání 

směsi strusky byly nataveny v grafitovém kelímku. Celé množství 70 g strusky bylo 

roztaveno za 3 min v tavící jednotce. Natavená struska byla rozdrcena a tepelně zpracována 

při 1100 °C na vzduchu po dobu 24 hodin, aby se odstranily všechny karbidy nebo kovové 

fáze. Připravené strusky byly kontrolovány chemickou analýzou, která zkoumala jakékoliv 

zbývající stopy kovové fáze. Pro experimenty bylo připraveno celkem sedm různých 

struskových směsí, jejichž chemické složení je uvedeno v tab. 6. 

Tab. 6 Složení strusky pro jednotlivé experimenty (hm. %) 

Struska MnO Al2O3 FeO MgO Cr2O3 CaO/SiO2 

A 2 5 5 5 5 1,5 

B 0 5 0,5 5 5 1,15 

C 0 5 5 5 5 1,15 

D 0 5 10 5 5 1,15 

E 0 5 10 5 5 1,5 

F 0 5 10 5 5 2,0 

G 0 5 10 5 5 0,8 

Složení strusky představuje typickou roztavenou strusku v EOP při výrobě vysoce-

legované oceli. Nicméně, obsah Cr2O3 u průmyslových strusek je obvykle vyšší o 10-15 %, 

jak je patrné z tab. 7, a to především přítomností Cr2O3 v nerozpuštěných částicích kvůli jeho 

nízké rozpustnosti ve struskách. Ve struskách B až G byla také odstraněna složka 

představující MnO. 

Tab. 7 Fyzikální vlastnosti experimentálních strusek 

Struska 
Tm (°C) 

Metoda DTA 

ΔT (K) 

Metoda DTA 

η (N.s.m-2) 

Vypočtené při 1600 °C) 

γ (mN.m-1) 

Odhadnuté při 1550 °C 

A 1303 1213-1369 0,140 ××× 

B 1277 1270-1297 0,176 495 

C 1235 1186-1322 0,165 493 

D 1219 1179-1315 0,153 490 

E 1321 1214-1378 0,135 460 

F 1346 1238-1369 0,118 445 

G 1211 1186-1329 0,182 467 

Poznámky:  Tm - teplota tání strusky 

 ∆𝑇 - celkový interval tání strusky 

Fyzikální vlastnosti těchto strusek jsou uvedeny v tab. 7. Konečné teploty tání strusek 

Tm byly měřeny pomocí diferenční termické analýzy (DTA) a bylo zjištěno, že při 

experimentálních teplotách je struska plně kapalná. Všechny strusky se roztaví v rozsahu 

teplot uvedených jako ∆𝑇 s významným množstvím tání strusky při určité teplotě Tm. 

Vlastní experimentální tavby byly realizovány v sedmi grafitových kelímcích 

s průměrem 18 mm a výškou 50 mm. Kelímky se naplní 5 g natavené strusky a následně se 

zasunou do pece, která byla předehřátá na experimentální teploty. Vizuální prohlídkou se 

stanovil čas, ve kterém je struska zcela roztavena. Což bylo označeno jako čas nula (t=0) a to 

přibližně 1 minutu po vložení kelímku do pece.  
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Pro zjištění doby potřebné pro tavení strusky byl umístěn termočlánek do středu 

neroztavené strusky ve fiktivním experimentu. Kelímek byl zasunut do pece a teplotní 

hodnoty byly vyneseny do grafu v závislosti na čase, jak je uvedeno na obr. 26. 

 

Obr. 26 Měření teploty v závislosti na čase při použití strusky A 

Teplota dosáhla přibližně 1400 °C po 1 minutě a byla zpozorována snížená rychlost 

a zvyšování teploty, což znamená, že struska se tavila v souladu s vizuální kontrolou. Obr. 26 

také ukazuje, že struska potřebuje po roztavení dodatečnou minutu, aby dosáhla 

experimentální teploty. Při experimentech se kelímky vyjmou z pece a ukončí se proces po 

předem stanovených časech: 30 s, 90 s, 150 s, 4 min, 6 min, 10 min a 16 min. Struska se 

rozloží na vzduchu a doba potřebná pro ztuhnutí byla menší než 5 sekund. 

Převážné složení strusky bylo stanoveno pomocí rentgenové analýzy. Vzorky strusky 

byly odděleny z grafitového kelímku a drceny. Kov se odstranil pomocí magnetu, aby 

zabránil kovové fázi kontaminaci vzorku strusky, která je v některých případech možná 

vzhledem k velkému obsahu chromu a velmi jemné disperzi kovových kapek. Po drcení 

a separaci strusky se struska roztaví a obsadí do platinové nádoby. Každý vzorek byl 

analyzován na složky Al2O3, CaO, Cr2O3, FeO, MgO, MnO a SiO2 s relativní chybou menší 

než 2 hm. %. Identifikace fáze za účelem ověření tvorby pevných vrstev nebo karbidů železa 

byla provedena pomocí analýzy rentgenové difrakce. Všechny kovové kapičky nacházející se 

v leštěných vzorcích byly analyzovány pomocí elektronové mikrosondy pro prvky C, Cr, Fe, 

Mn a Si.  

Kelímky byly vloženy do pece a po přibližně 45 až 60 sekundách začalo počáteční 

tavení. Tvorba CO(g) začala v průběhu tavení. Jakmile se struska roztavila, reakce se staly více 

intenzivní a struska začala pěnit. Tato pěna dosáhla maximální výšky obvykle po 2-4 

minutách reakce. Po určité době výskytu strusky v maximální výšce pěna začala klesat 

a generace plynu se snížila. V konečné fázi experimentu struska obvykle nepěnila vůbec, jen 

příležitostně bublala. V některých experimentech došlo k extrémně silnému pěnění, což 

způsobilo přetékání strusky z kelímku. 

První experiment byl proveden při teplotě 1650 °C s použitím strusky A, která 

obsahovala na počátku experimentu 2 % MnO. Obsah MnO zůstal konstantní po dobu 

6 minut, kdy byla pozorována počáteční redukce. Na konci experimentu 16 min byl obsah 

MnO ve strusce byl 1,7 %. Vzhledem k tomu, že snížení MnO nebylo významné, nebylo to 

považováno za důležité a MnO bylo v následujících experimentech vyloučeno. Typické 

složení strusky v závislosti na čase děje je znázorněno na obr. 27. 
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Obr. 27 Složení strusky v čase pro experimenty při 1550 °C a 1650 °C pro strusku D 

Je-li struska zcela roztavená, okamžitě začne redukce FeO, která dosáhne maximální 

rychlosti za velmi krátkou dobu. Vzhledem k tomu obsah FeO ve strusce klesne pod 3 %, 

rychlost redukce začne klesat ze svého maxima a okolo obsahu 2 % FeO reakce pokračuje 

a probíhá za velmi nízké rychlosti. Při redukci Cr2O3 vzniká inkubační doba, kdy obsah Cr2O3 

je více či méně konstantní, v tomto případě po dobu přibližně 2 minut. Tato doba je závislá na 

teplotě a složení strusky. Jakmile začne redukce Cr2O3, je rychlost redukce nižší než u FeO. 

Kromě toho je obsah Cr2O3 na konci pokusu je obvykle vyšší než je konečný obsah FeO. 

Obr. 28 ukazuje složení produktu redukce v závislosti na čase experimentu při teplotě 

1650 °C. Plné čáry ukazují analýzu obsahu prvků a tečkované čáry ukazují očekávané složení 

založené na hmotnostní bilanci z prostředků strusky na obr. 27. Je zřejmé, že obě analýzy, jak 

strusky, tak kovu jsou přesné. Výrobek je prakticky bez chromu během počátečního období, 

kdy je přítomen pouze nasycený uhlík v železe. Obsahu uhlíku je vysoký a po celou dobu 

experimentu téměř konstantní. Vzhledem k nejisté analýze uhlíku můžeme nasycení uhlíkem 

pouze naznačit. Nicméně je pravděpodobné, že nejprve je vytvořeno čisté železo a rozpuštění 

oxidu probíhá následně během 30 sekund, kdy se poprvé kelímek vytáhne ven z pece. 

 
 

Poznámka: plné čáry – ukazují průměrnou analýzu složení kovových kapiček 

 tečkované čáry – ukazují předpokládané složení na základě hmotnostní bilance z prostředků 

Obr. 28 Složení produktu po redukci v závislosti na čase při 1650 °C 

Obr. 28 ukazuje, že chrom nevzniká do přítomnosti určitého množství tekutého 

železa. Zredukovaný chrom se tedy pravděpodobně rozpouští v kapalném kovu, což dokazuje 

skutečnost, že vysoký obsah chromu není nalezen ve vzorcích (>60 % Cr)  kovové fáze. To 

znamená, že snížení Cr2O3 probíhá na rozhraní struska/kov/grafit nebo struska/kov. 

Obr. 29 ukazuje obsah Cr/Fe v závislosti na čase pro strusky s počátečními obsahy 

5 a 10 % FeO, což znamená, že množství železa určuje počáteční bod dráhy. Redukce Cr2O3 

tedy začne, zvýší-li se obsah chromu v kovovém produktu. Chemická analýza také prokázala, 
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že produktem je nasycený uhlík tvořící slitinu Fe-Cr-C. Konečný poměr Cr/Fe je závislý na 

počátečním obsahu FeO a Cr2O3 ve strusce, protože obě redukce mají nízkou konečnou 

hodnotu. 

 

Obr. 29 Složení dráhy reakce produktu ukázáno jako poměr Cr/Fe 

Obr. 30a až obr. 30c znázorňuje mikrofotografie v různých časech pro strusky 

s obsahem 10 % FeO. Struska má dvoufázovou strukturu a kov se zde nachází ve formě 

lesklých kapiček. Vzorky byly leštěné pro vytvoření reliéfu, s tvrdšími fázemi stoupajícími 

nad jejich okolí. Mikrofotografie zpočátku vykazují nízké množství malých kovových kapiček 

(obr. 30a). Ty jsou přítomny v blízkosti, nebo na stěnách kelímku v přímém kontaktu 

s redukčními činidly. Počet a velikost kapiček se zvyšuje s časem jak je vidět na obr. 30b. 

Kromě toho, z důvodu intenzivního míchání jsou kapičky rozmístěny rovnoměrně v celé 

strusce. Během druhé části experimentu se kovové kapičky shlukují do větších kapiček 

o velikosti 1 mm, což je patrné z obr. 30c. 

   
a) vzorek po 30 s b) vzorek po 4 min c) vzorek po 10 min 

Obr. 30 Mikrofotografie částí strusky (struska D) pro reakci při 1650 °C 

Póry, které se nachází v kovovém produktu, mohou mít kulatý nebo nepravidelný tvar, 

jak vyplývá z obr. 30. To znamená, že nukleace plynových bublin CO probíhá v kovu jak 

v kapalném stavu (kulovité póry) tak polotuhém stavu (nepravidelné póry). 

V mikrofotografii na obr. 30, obsahuje sklovitá fáze strusky také jemně 

dispergovanou krystalickou fázi, která má do jisté míry lesklý vzhled, protože je ve zdvižené 

poloze. Krystaly Cr2O3 se vysráží a jsou rovnoměrně rozloženy a může se tedy předpokládat, 

že vznikají během kalení, jak vyplývá z obr. 31. 

 

Obr. 31 Zvětšení (detail) vysráženého Cr2O3 z obr 30a 
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Je zřejmé, že první reakce se uskuteční na rozhraní struska/grafit, protože jen tady se 

nachází kovová fáze. Poté je však zjištěno, že kovové kapičky se rozptýlí po celém objemu 

strusky a některé z těchto kapiček obsahují kulovité póry vytvořené homogenní nukleací 

v kapalině. To naznačuje, že uhlíkové nasycené kapičky reagují s okolní struskou v pozdější 

fázi. 

Obr. 32 ukazuje relativní koncentraci Cr a Fe ve strusce v závislosti na vzdálenosti 

stěny kelímku ve dvou různých časech reakce. V počátečním stavu pokusu je koncentrace Cr 

téměř ve stejném objemu jako při reakci na rozhraní. Koncentrace Fe však ukazuje výrazný 

přechod u kelímku. Po 4 minutách gradient reakce Fe je ještě prudší a koncentrace Fe 

v blízkosti stěny kelímku (<60 μm) má nižší detekční limit analyzační jednotky. Cr také 

ukazuje strmější sklon než v předchozích dobách, zejména v posledních desítkách mikrometrů 

je nejblíže rozhraní kelímku. Tento koncentrační gradient ukazuje, že hromadný přechod 

složek strusky je limitován rychlostí během reakce na rozhraní struska/grafit, jak bylo 

navrženo autory [22]. 

 

Obr. 32 Koncentrační sklon Cr a Fe ve strusce na rozhraní strusky/kelímku, které ukazují 

relativní koncentrace v. Odstup od stěny kelímku strusky D při 1650 °C 

Jestliže je teplota vyšší, průměrná rychlost redukce Cr2O3 se zvyšuje a zároveň se 

snižuje inkubační doba, jak je patrné z obr. 33. 

 

Obr. 33 Redukce Cr2O3 ve strusce D při odlišných teplotách 

Vliv teploty na rychlost je však spíše mírný, což má za následek plynulou reakci. 

Jakmile je teplota snížena na 1550-1500 °C, je poměrně hodně prodloužena doba inkubace 

pro redukci Cr2O3, ale při konečné redukci je její rychlost relativně vysoká. 

Pod bodem tání železa odhalila vizuální prohlídka pevnou vrstvu produktu na 

grafitové stěně kelímku. Rentgenová analýza prokázala, že je to hlavně tuhé železo 
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za přítomnosti některých karbidů železa. Vzhledem k pokračující redukci FeO se tloušťka 

vrstvy časem zvýšila a po 4 minutách byly nalezeny ve vzorcích kapičky Fe-C. Při 

dostatečném množství těchto kapiček se začal tvořit Fe-C a začala redukce Cr2O3. 

Studiem redukce FeO a Cr2O3 v určitých časech a při odlišných teplotách autoři 

literatury [22] zjistili, že část tekutého železa je vyrobena před zahájením redukce Cr2O3. Při 

všech teplotách 1450-1700 °C, které byly v této studii použity pro experimenty s obsahem 

10 % FeO, redukce Cr2O3 začala poté, co byl snížen obsah FeO přibližně o 50 % původního 

množství. Zvýšením počátečního obsahu FeO z 5 až na 10 % se zvýší rychlost redukce Cr2O3 

a zároveň nebude ovlivněna inkubační doba, jak je patrné na obr. 34. 

 

Obr. 34 Charakteristika redukce strusek CaO/SiO2 = 1,15 s počátečním obsahem  

FeO 0,5 % (struska B), 5 % (struska C), 10 % (struska D), při teplotě 1650 °C 

Vzhledem k tomu, že obsah FeO ve strusce byl snížen na 0,5%, inkubační doba byla 

prodloužena trojnásobně a rychlost byla poměrně vysoká. Toto chování je velmi podobné při 

nižších teplotách (t<1550 °C). 

Obr. 35 ukazuje mikrofotografie strusky s počátečním obsahem 0,5 % FeO jako 

funkci reakční doby. Produkt reakce má ve srovnání s obr. 30 jiný vzhled a je vytvořen 

rovnoměrně na povrchu grafitu, jak je vidět na obr. 35a až obr. 35c, kde pronikají jeho 

hranice zrn. S postupem času roste tloušťka vrstvy produktu a konečný omezený počet 

kapiček reakčních produktů se nachází v objemové fázi, i když v mnohem menším počtu ve 

srovnání s vysokým obsahem FeO. 

 
  

a) vzorek po 2,5 min b) vzorek po 6 min c) vzorek po 16 min 

Obr. 35 Mikrofotografie strusky B při 1650 °C 

Rentgenová analýza ukázala, že pevná vrstva produktu je složena z karbidů chromu. 

Bylo zjištěno, že existují dva karbidy Cr3C2 a Cr7C3, ale není možné určit jejich relativní 

rozdělení. Analýza ukázala přítomnost kapalných kapiček, které se skládají ze slitiny  

Cr-Fe-C. Kapičky vytvořené po 6 minutách obsahovaly 30 % Cr a na konci experimentu (po 

16 minutách) se obsah chromu zvýšil na 60 %. Analýza také ukázala, že v obou případech 

dojde k nasycení uhlíku. Studie z fázového diagramu Cr-C při 1650 °C ukazuje, že v případě 
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reakce Cr2O3 s přebytkem uhlíku dochází k vytvoření pevné látky Cr3C2 dle obr. 36, který 

může dále reagovat s Cr2O3 a tvořit Cr7C3. 

3𝐶𝑟3𝑂2 + 13𝐶 = 2𝐶𝑟3𝐶2 + 9𝐶𝑂(𝑔)       (30) 

3𝐶𝑟3𝐶2 + 0,5𝐶𝑟2𝑂3 + 0,5𝐶 = 𝐶𝑟7𝐶3 + 1,5𝐶𝑂(𝑔)     (31) 

 
Obr. 36 Fázový diagram Cr-C 

To naznačuje, že proces po sobě jdoucích reakcí a prodlouženou inkubační dobou je 

obtížný za přítomnosti nukleační pevné fáze karbidu. 

Autoři studie [22] zkoumali čtyři různé strusky s různými bazicitami  

(CaO/SiO2=0,8-2,0). Obr. 37 ukazuje koncentraci Cr2O3% v závislosti na čase pro různou 

bazicitu strusek. K maximální rychlosti redukce Cr2O3 a minimálnímu konečnému obsahu 

chromu ve strusce dochází při  bazicitě 1,5. Rychlost redukce FeO také klesá se zvýšením 

bazicity, což ukazuje schéma reakce společně s fyzikálními vlastnostmi strusky. 

 

 

Poznámky:  bazicita struska G - 0,8 

 bazicita struska D – 1,15 

 bazicita struska E – 1,5 

bazicita struska F – 2,0 
 

Obr. 37 Složení Cr2O3 v čase pro 10 % FeO ve strusce s odlišnou bazicitou CaO/SiO2 při 

teplotě 1700 °C 

Výška pěny se stanovuje vizuální kontrolou kalených vzorků. Stanovená může být 

pouze maximální výška, protože stopy strusky na stěnách kelímku jsou použity jako indikátor. 

V důsledku toho nejsou uvedeny žádné informace o výšce pěny po dobu maximálního pěnění. 

Bylo zjištěno, že maximální výška pěny je při zásaditosti 1,15, jak vyplývá z obr. 38. 
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Poznámky:  bazicita struska G - 0,8 

 bazicita struska D – 1,15 

 bazicita struska E – 1,5 

bazicita struska F – 2,0 
 

Obr. 38 Maximální výška pěny pro 10 % FeO ve strusce s odlišnou bazicitou CaO/SiO2 

Avšak maximální generace plynu je při bazicitě 1,5. Je dobře známo, že výška pěny je 

přímo úměrná vývoji plynů a nepřímo úměrná druhé odmocnině viskozity. Výsledné 

pozorování ukazuje, že zvýšená generace plynu je rovna snížené viskozitě strusky, když 

bazicita přesahuje 1,15. Zkoumaná teplota výšky pěny při bazicitě strusky 1,15 dosahovala při 

jejím maximu až 1650 °C, jak vyplývá z obr. 39 

 

Obr. 39 Maximální výška pěny jako funkce teploty pro 10 % FeO při bazicitě strusek 

B=1,15 

Je to tedy způsobeno zvýšením teploty, což zvyšuje rychlost redukce a snižuje 

viskozitu. Závislost výšky pěny na obsahu FeO je znázorněna na obr. 40. Křivka ukazuje 

monotónní nárůst výšky pěny mezi 0,5 a 10% FeO, s největší pravděpodobností v důsledku 

zvýšené výroby plynu. 

 

Obr. 40 Maximální výška pěny jako funkce počátečního obsahu FeO při teplotě 1650 °C 

pro strusky o bazicitě B=1,15 
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Na základě pozorování laboratorních experimentů došli autoři příspěvku [22] 

k následujícím závěrům: 

o redukce FeO nemá inkubační dobu a začíná na rozhraní strusky/grafitu. Nad bodem 

tání železa se vytvoří produkt nasycený uhlíkem a další reakce probíhají jak na 

rozhraní strusky/kapičky kovu tak strusky/grafitu. Pod bodem tání železa jsou 

vytvořeny pevné vrstvy železa nebo karbidů železa a po určité době je vytvořeno 

kapalné Fe-C, 

o redukce Cr2O3 má výraznou inkubační dobu a rychlost je mnohem nižší než u FeO. 

Jestliže struska obsahuje FeO, nedojde k redukci, dokud se tvoří slitiny Fe-C a reakční 

produkty slitiny Fe-Cr-C. Obsahuje-li struska nízký obsah FeO, karbid chromu se 

nejprve vytváří na rozhraní grafitu, 

o reakce probíhá s výrazným pěněním. Výška pěny je závislá na bazicitě, reakční teplotě 

a obsahu FeO ve strusce a řídí se rychlostí reakce a fyzikálními vlastnostmi strusky. 

2.4 Mechanismus redukce oxidů CrOx ze strusek z EOP 

Autoři příspěvku [23] se zabývali redukcí chromu, železa a vztahem vysoce-legované 

ocelářské strusky s uhlíkem. Chrom a železo existuje v ocelářské strusce jak v dvojmocné tak 

trojmocné formě. Odlišné oxidační fáze, které jsou závislé na teplotě, potenciálním kyslíku 

a složení strusky, můžou vést během redukce k celé řadě po sobě jdoucích reakcí. V tomto 

případě může redukční činidlo uhlík reagovat s tuhými oxidy, kapalnou nebo plynou formou 

oxidu. Konečný reakční produkt může být tuhá nebo kapalná kovová fáze s rozpuštěným 

uhlíkem nebo karbidy uhlíku. Jestliže jsou dvojmocné a trojmocné valenční železo a oxidy 

chromu zobrazeny jako MeOx a konečný produkt je vyjádřen jako Me-Cy, celková redukce 

uhlíku může být znázorněna rovnicí 

𝑀𝑒𝑂𝑥 + (𝑦 + 𝑥)𝐶(𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑,𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒) =  [𝑀𝑒 − 𝐶𝑦] + 𝑥𝐶𝑂(𝑔)      (32) 

(𝑀𝑒𝑂𝑥) + (𝑦 + 𝑥)𝐶𝑂(𝑔) =  [𝑀𝑒 − 𝐶𝑦] + 𝑥𝐶𝑂2(𝑔)      (33) 

CO2(g) vzniklé v rovnici (33) reaguje s uhlíkem na fázi CO(g) podle Boudouardovy 

reakce. Při vysokém množství Fe-O dochází v difuzi, chemické reakci, nebo ve smíšeném 

řízení k omezení rychlosti redukce ve strusce. Při nízkém množství FeO (<10 %) a kontrole 

rychlosti byl zjištěn hromadný přechod FeO. Na základě experimentů v laboratorním měřítku 

bylo zkoumáno chování chromu v železe a chromových ložisek ve strusce. Bylo zjištěno, že 

nad bodem tavení železa nemá redukce FeO žádnou inkubační dobu a začíná na rozhraní 

strusky/grafitu. Vzniklý produkt je nasycený uhlíkem. Při teplotách pod bodem tání železa se 

tvoří tuhá vrstva železa nebo karbidy železa a po určité době je tvořeno tekuté Fe-C. Redukce 

Cr2O3 má výraznou inkubační dobu a je mnohem pomalejší než u FeO. Redukce začíná pouze 

tehdy, když bylo redukováno určité množství FeO za vzniku kapalné slitiny Fe-C. 

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že redukce oxidu chromu kovem začala až poté, 

co bylo redukováno významné množství FeO za vzniku slitiny Fe-C, tak výsledným 

produktem v inkubační době je složitý nukleační tuhý chrom. Jakmile jsou tekuté kapičky 

železa zavedeny do struskové fáze, inkubační doba může být odstraněna nebo zkrácena. Pro 

ověření této hypotézy bylo naplánováno několik dalších pokusů uvedených v tab. 8, přičemž 

chemické složení jednotlivých strusek je uvedeno v tab. 6. 
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Tab. 8 Experiment pro ověření hypotézy redukce Cr2O3  

Průběh Struska Teplota (°C) Komentář 

4h D 1600 Fekov smíchané do strusky 

4i D 1600 FeC nasycený smíchané do strusky (4-9 % C) 

4ii D 1600 
Obdobné jako experiment 4i, ale snížilo se množství 

strusky (1g na kelímek), z důvodu silného pěnění 

V experimentech byly testovány čisté a uhlíkem nasycené železné prášky na velikost 

částic o průměru 0,050-0,0086 mm a byly smíchány do strusky, která obsahovala až 5 % FeO. 

Experimentální systém se skládal z grafitového bloku s osmi symetrickými otvory sloužícími 

jako jednotlivé pece. Bylo použito sedm grafitových kelímků, které byly dány současně do 

pece a každý z nich obsahoval 5 g strusky. Vzorky se rozložily během předem stanoveného 

času (0,5-16 min) a pak byly chemicky analyzovány a zkoumány ve skenovacím 

elektronovém mikroskopu (SEM). 

Obr. 41 ukazuje, že přidáním kovu do strusky zkracujeme délku inkubační doby 

a zvyšujeme rychlost redukce. Je třeba poznamenat, že přidáním kovového železa se výrazně 

zkrátí inkubační doba, ale není odstraněna úplně. Nicméně, výsledky ukazují, že přítomnost 

kovové fáze železa je důležitá pro redukci Cr2O3 chromem a pro významnou část reakce 

probíhající na rozhraní kapek kovu a strusky. Při použití železného prášku 

nasyceného uhlíkem (4-9 %) se rychlost redukce dramaticky zvýší. Generovaný plyn zvýšil 

intenzitu tak, že se struska vylila z tavícího kelímku u vzorku č. 1 a mohla se rozložit během 

30 sekund. V důsledku toho byly experimenty opakovány se sníženým množstvím strusky.  

Výsledky jsou znázorněny na obr. 41, nicméně ukazují, že inkubační doba je dále 

zkracována s přidáním železa nasyceného uhlíkem do strusky. Silné pěnění při přidání 

nasyceného železa uhlíkem ukazuje, že významná část redukce probíhá na rozhraní kapek 

kovu a strusky bez objemové fáze pěnivé strusky, která byla dříve pouze kulovitý pór 

v kovovém produktu. 

 

Obr. 41 Vliv přidání kovu do fáze strusky od strusky D při teplotě 1600 °C, znázorňující 

obsah Cr2O3, čas pro tři různé případy 

Rychlost reakce, lze vyjádřit jako: 

𝑑(%𝐶𝑟)

𝑑𝑡
= −𝛼[(%𝐶𝑟) − (%𝐶𝑟)𝑒𝑞]         (34) 

kde α   je rychlostní konstanta celkového obsahu chromu ve strusce (1) 

 ( Cr) - obsahu chromu ve strusce (%) 

 (Cr)eq  -  obsah chromu ve strusce v rovnováze s grafitem (%) 
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Obsahu chromu ve strusce v rovnováze s grafitem (%Cr)eq je velmi nízký 20-50 ppm, 

a proto je opomíjen. Rovnici (34) můžeme lehce integrovat s počáteční podmínkou  

t=0 a (%Cr)0.  

𝑙𝑛
(%𝐶𝑟)𝑡

(%𝐶𝑟)0
= −𝛼𝑡           (35) 

Děj ln[(%Cr)t/(%Cr)0] v závislosti na čase po redukci Cr2O3 při odlišných teplotách je 

uveden na obr. 42. 

 

Obr. 42 Děj ln[(%Cr)t/(%Cr)0] v závislosti na čase pro strusku při odlišných teplotách 

Na začátku inkubační doby jsou křivky téměř lineární při všech teplotách. Rychlostní 

konstanta α byla stanovena pomocí lineární regrese. Aktivační energie pro redukci Cr2O3 se 

určila ze sklonu křivky na obr. 43, kde lnα je v závislosti na 1/T a křivka je vynesena pro 

experimenty s počátečním obsahem FeO 10 % při teplotě 1550 – 1700 °C. Údaje pro 1450 °C 

a 1500 °C nejsou zahrnuty do výpočtu aktivační energie, protože konstantní rychlost 

nemůžeme vypočítat správně z omezeného počtu datových bodů po uplynutí inkubační doby. 

 

Obr. 43 Děj lnα vs 1/T pro vymezující aktivační energii pro redukci Cr2O3 

Z grafu na obr. 43 je aktivační energie při redukci Cr2O3 odhadnuta na 201 kJ.mol
-1

 

při teplotách 1550 °C a výše. Souhrn experimentálních podmínek a aktivační energie jsou 

uvedeny v tab. 9.  
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Tab. 9 Aktivační energie Ea a experimentálních podmínek z různých literárních zdrojů 

Ea, (kJ.mol-1) T, (°C) Systém Redukční činidlo Lit. odkaz 

Redukce Cr2O3 

188 1400-1550 CaO-SiO2-Al2O3 a CaO-SiO2-MgO C v Fe [26] 

92,9 1534-1702 Cr2O3(s) Slitina Fe-Cr-C-Si [27] 

167 1477-1577 CaO-SiO2-5%Al2O3-MgO C v Fe [25] 

249 1477-1627 CaO-SiO2-15%Al2O3-MgO C v Fe [25] 

316 ××× Cr2O3 ve strusce C [28] 

229 ××× CaO-Al2O3 C [29] 

Redukce FeO 

254 ××× FeO ve strusce C+C v Fe [30] 

314 1420-1620 FeO (l) Cocelový kelímek [31] 

130 1420-1620 FeO (l) Chliníkový kelímek [31] 

184 1420-1620 FeO (l) C v Fe [31] 

90 1200-1400 CaO-SiO2 C [32,33] 

87,9 1200-1400 CaO-SiO2 C v Fe [32,33] 

223 ××× CaO-SiO2-MgO C [34] 

135 1320-1600 CaO-MgO-SiO2-FeO-FeO1,5 CO (g) [24] 

Rychlostní konstanta pro redukci FeO byla stanovena podle rovnic (34) a (35). 

Obr. 44 znázorňuje graf ln[(%Fe)t/(%Fe)0] v závislosti na čase při různých teplotách. 

Všechny křivky ukazují dva lineární segmenty. 

 

Obr. 44 Děj ln[(%Fe)t/(%Fe)0] v závislosti na čase pro strusku D při odlišných teplotách 

Při teplotách vyšších než 1550 °C dosahuje první lineární doba až do 6 minut  

(1,5-2,0 % FeO) a aktivační energie pro první a druhé lineární segmenty se nacházejí v tomto 

pořadí 87,5 a 369 kJ.mol
-1

, jak je vidět na obr. 45. 

 

Obr. 45 Děj lnα v závislosti na 1/T pro vymezující aktivační energii pro redukci FeO 
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Při teplotě experimentu 1450 °C a 1500 °C dochází zpočátku k velmi pomalé reakci 

(<4 min), což má za následek vysokou aktivační energii 171 kJ.mol
-1

. Nicméně, po 4 min se 

zvyšuje rychlost redukce a aktivační energie se sníží na 87,2 kJ.mol
-1

 a je téměř stejná jako 

pro první dobu v případě vysokých teplot. V případě vysoké teploty se kapalná slitina Fe-C 

tvoří na počátku procesu. V nižších teplotách pod bodem tání železa je ale během počáteční 

doby zpozorována pevná vrstva zejména železa. Po přibližně 4 min pozorování je vytvořena 

tekutá kovová fáze na stěnách tavících kelímků. Přítomná tekutá kovová fáze a hodnota 

aktivační energie této doby se pohybuje kolem hodnot první doby v experimentech s vysokou 

teplotou. Aktivační energie pro redukci FeO jsou uvedeny v tab. 9.  

Vyhodnocení kroku omezení rychlosti a vypočítání aktivační energie jsou srovnávány 

s aktivačními energiemi pro difuzi iontů ve strusce. Nicméně, difuzní data jsou hodně závislá 

na chemickém složení strusky a v důsledku toho jsou srovnatelné pouze řádově. J však patrné, 

že aktivační energie 87,5 kJ.mol
-1

 pro první dobu redukce FeO při teplotě 1550 °C a výše je 

stejného řádu jako difuze iontů železa. Kromě toho představuje druhá lineární část aktivační 

energii 360 kJ.mol
-1

, která je v blízkosti aktivační energie pro kyslíkové ionty difuze. Tyto 

aktivační energie naznačují, že železné ionty omezují rychlost difuze během počáteční doby. 

Při přibližně 6 minutách dosahoval obsah FeO ve strusce nízkých hodnot (1,5-2,0 % FeO), 

intenzita míchání lázně byla mnohem menší. 

Obr. 46 ukazuje ln[(%Cr)t/(%Cr)0] v závislosti na čase podle rovnice (35) pro strusky 

s různými počátečními obsahy FeO. Zvýšená rychlost redukce Cr2O3 na počátku zvyšuje 

obsah FeO z 5 % na 10 %, což může být v důsledku většího množství tvorby kapek Fe-C 

spolu se změnou fyzikálních vlastností strusky. Je-li obsah FeO snížen na 0,5 % tak dochází 

k celkové změně v redukčním procesu. Inkubační doba je výrazně prodloužena a rychlost 

redukce je velmi vysoká. Nicméně, vzhledem k tomu, že se v tomto případě z počátku tvoří 

pouze karbidy chromu, rychlost reakce nemůže být srovnávána s ostatními vysokými 

rychlostmi reakce FeO, které probíhají ve strusce. 

 
Poznámky:  počáteční obsah FeO struska B – 0,5 % 

 počáteční obsah FeO struska C – 5 %    

počáteční obsah FeO struska D – 10 % 

Obr. 46 Děj ln[(%Cr)t/(%Cr)0] v zavislosti na čase pro CaO/SiO2 = 1,15 při  

teplotě 1650 °C 

Obr. 47 ukazuje závislost bazicity na rychlostní konstantě α a na maximální výšce 

pěny a jasně ukazuje závislost rychlosti redukce FeO na bazicitě, s maximální bazicitou 

CaO/SiO2 = 1,5. Rychlost redukce Cr2O3 je prakticky nezávislá na bazicitě, což při maximální 

hodnotě bazicity 1,5 je jasně vidět na obr. 47. Z tohoto důvodu řídí difuzní složka strusky 

pravděpodobně rychlost redukce Cr2O3. 
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Obr. 47 Maximální výška pěny a konstantní rychlost pro 10 % FeO strusek s CaO/SiO2 

bazicitou 0,8 (struska G), 1,15 (struska D), 1,5 (struska E), a 2,0 (struska F) při 

teplotě 1700 °C 

Studium mechanismu redukce Cr2O3 ukazuje, že redukce Cr2O3 v elektrické 

obloukové peci u vysoce-legovaných ocelářských strusek, které obsahují značné množství 

FeO, probíhá především v oblasti na rozhraní Fe-(Cr)-C kapek kovu/strusky rozpuštěným 

uhlíkem. Vzhledem k tomu aktivační energie pro difuzi chromu a uhlíku v kovových kapkách 

uvedené v tab. 10 jsou mnohem nižší, než je aktivační energie redukce 201 kJ.mol
-1

, iontová 

difuze ve struskové fázi je kontrolovaná rychlostí.  

Tab. 10 Aktivační energie Ea pro difuzi ve strusce a slitiny Fe-C 

Typ slitiny Ear kJ.mol-1 

Difuze ve slitině Fe-C chromem 69 [35], 66,9 [36] 

Difuze ve slitině Fe-C uhlíkem 42 [37] 

Difuze ve struskách železem 167 [37], 88,7 [38], 72,7 [39], 104,1 [40] 

Difuze ve struskách kyslíkem 35,5 [37], 397 [40] 

Rychlost redukce Cr2O3 uhlíkem by měla maximálně využít chrom v EOP. Z obr. 47 

je zřejmé, že při normálním rozmezí EOP a složení strusky (CaO/SiO2 = 1,1-1,5) nedochází 

k podstatné změně rychlosti redukce Cr2O3, i když vyšší intenzita míchání zvýší redukční 

rychlost FeO. To by mohlo být jedním z důvodů pro zvýšení využití chromu v EOP 

s vysokým stupněm injektáže plynu. Výsledky této studie ukazují, že úspěšnějšími prostředky 

pro zvýšení zredukovaného chromu by bylo zavedení kapalné fáze kovu do strusky, hlavně 

kovu obsahujícího rozpuštěný uhlík. Zvýšení množství FeO ve strusce, které ho může být 

dosaženo injektáží FeO, by mělo podobný účinek. 

Autoři příspěvku [23] došli k následujícím závěrům: 

o aktivační energie pro redukci oxidu železa závisí na množství FeO ve struskové fázi 

a na podstatné části vytvořeného produktu. Jestliže je produkt kapalná slitina Fe-C 

a obsah FeO je větší než 1,5-2,0%, aktivační energie je 87,5 kJ.mol
-1

 a reakce je 

řízena difuzí iontů železa. Při nižším stupni FeO aktivační energie redukce je 

369 kJ.mol
-1

 a kyslíkové ionty difuze kontrolují rychlost. Při redukci tuhého produktu 

je aktivační energie 171 kJ.mol
-1

, 

o primární redukce oxidu chromu probíhají na rozhraní kovových kapek a strusky. 

Aktivační energie pro redukci oxidů chromu je 201 kJ.mol
-1

 a je kontrolována ionty 

difuze ve struskové fázi, 

o rychlost redukce oxidu chromu je prakticky konstantní v rozsahu bazicity  

CaO/SiO2 =0,8-2.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na studium struskového režimu při výrobě  

vysoce-legovaných ocelí v elektrické obloukové peci. V první části práce byly popsány 

teoretické poznatky o průběhu oxidace a redukce chromu při výrobě vysoce-legovaných ocelí. 

V druhé části této práce, která je jejím hlavním jádrem, byla provedena analýza literárních 

zdrojů zahraničních autorů zaměřená na laboratorní a provozní experimenty s cílem studia 

redukce chromu ze strusek a jejich složení. Na základě rozborů složení chromových strusek 

a průběhu reakcí při výrobě vysoce-legovaných ocelí byly zjištěny následující poznatky: 

1. účinnost redukčních činidel chromu lze seřadit v následujícím zvyšujícím se pořadí: 

křemík, vápník, hliník a hořčík 

2. výtěžek chromu se zvyšuje s rostoucí bazicitou strusky a množstvím redukčních činidel, 

3. maximální výtěžek chromu byl okolo 92 % s feroslitinou FeSiMg obsahujícím 45 % 

křemíku, 9 % hořčíku a 98 % s feroslitinou FeSi obsahujícím 75 % křemíku. To 

znamená, že redukční účinek Mg byl mnohem lepší než u křemíku.  

4. vyredukování chromu bylo rychlé v počáteční části procesu, a to u obou typů strusek. 

Vyredukování se však  téměř zastavilo na konci experimentů cca 30 min. Z výsledků je 

zřejmé, že během testu experimentálních podmínek delší doba reakce nemusí výrazně 

zlepšit proces. 

5. bylo zjištěno, že při teplotách procesu výroby v EOP obsahují vysoce chromové strusky 

následující fáze: tekuté oxidy, magneziochromité spinely (MgO.Cr2O3) a kovové 

kapičky, 

6. před přidáním FeSi struska obsahuje kalcium chromitové krystaly (CaO.Cr2O3) 

v důsledku vysokého obsah oxidu chromu (10 až 21 hm. %) při nízkém obsahu MgO (3 

až 4 hm. %), 

7. Po injektáži FeSi do EOP a během rafinace je složení a bazicita strusky v EOP při 

výrobě duplexní oceli a výrobě nerezové oceli velmi podobná. To naznačuje, že během 

rafinace hlavní podmínka pro využití technologie pěnivé strusky v EOP je u obou typů 

ocelí téměř stejná,   

8. bylo zjištěno, že v rozmezí složení vzorků strusky, jediný kritický parametr ovlivňující 

množství pevných částic spinel ve strusce je obsah oxidu chromu. Přesněji řečeno, 

množství částic spinelu ve strusce se zvyšuje s nárůstem obsahu oxidu chromu ve 

strusce, 

9. existence pevných dikalcium silikátových fází je velmi závislá na teplotě a bazicitě 

strusky. Přesněji řečeno v průběhu rafinace v EOP při zásaditosti strusky větší než 1,5 

může dojít k preciptacidikalcium silikátových krystalů. V zásadě je celkové množství 

těchto precipitátů funkcí oxidu chromu, bazicity a teploty strusky, 

10. termodynamické výpočty pomocí software Thermo-Calc prokázaly, že jsou poměrně 

shodné s mikroskopickým pozorováním.  Kromě toho typ analýzy může být použit jako 

účinný nástroj k předpovědi a určení struskové fáze při vysokých teplotách, 

11. byl proveden pokus o určení indexu pěnivosti vysoce chromových strusek při procesních 

teplotách s ohledem na vliv pevných fází o zdánlivé viskozitě strusky. Viskozita je 

minimální u vysoce chromové strusky, protože její zásaditost má hodnotu v rozmezí od 

1,3 do 1,4. Nicméně, nižší bazicita strusky (> 1,3) nemusí být kompatibilní 

s žáruvzdornými materiály na bázi MgO-C používanými v EOP. Hodnota bazicity 1,5 až 

1,6 může zvýšit index pěnění strusky během doby rafinace v EOP při výrobě vysoce 

chromové oceli. Při vyšších bazicitách než 1,7 se výrazně zvyšuje množství pevných 

částic a struska je příliš tuhá. Nižší teplota procesu zvyšuje viskozitu a tím i pěnivost 

strusky, 
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12. redukce FeO nemá inkubační dobu a začíná na rozhraní strusky/grafitu. Nad bodem 

tání železa se vytvoří produkt nasycený uhlíkem a další reakce probíhají jak na rozhraní 

strusky/kapičky kovu tak strusky/grafitu. Pod bodem tání železa jsou vytvořeny pevné 

vrstvy železa nebo karbidů železa a po určité době je vytvořeno kapalné Fe-C, 

13. redukce Cr2O3 má výraznou inkubační dobu a rychlost je mnohem nižší než u FeO. 

Jestliže struska obsahuje FeO, nedojde k redukci, dokud se tvoří slitiny Fe-C a reakční 

produkty slitiny Fe-Cr-C. Obsahuje-li struska nízký obsah FeO, karbid chromu se 

nejprve vytváří na rozhraní grafitu, 

14. reakce probíhá s výrazným pěněním. Výška pěny je závislá na bazicitě, reakční teplotě 

a obsahu FeO ve strusce a řídí se rychlostí reakce a fyzikálními vlastnostmi strusky. 

15. aktivační energie pro redukci oxidu železa závisí na množství FeO ve struskové fázi a na 

podstatné části vytvořeného produktu. Jestliže je produkt kapalná slitina Fe-C a obsah 

FeO je větší než 1,5-2,0%, aktivační energie je 87,5 kJ.mol
-1

 a reakce je řízena difuzí 

iontů železa. Při nižším stupni FeO aktivační energie redukce je 369 kJ.mol
-1

 

a kyslíkové ionty difuze kontrolují rychlost. Při redukci tuhého produktu je aktivační 

energie 171 kJ.mol
-1

, 

16. primární redukce oxidu chromu probíhají na rozhraní kovových kapek a strusky. 

Aktivační energie pro redukci oxidů chromu je 201 kJ.mol
-1

 a je kontrolována ionty 

difuze ve struskové fázi, 

17. rychlost redukce oxidu chromu je prakticky konstantní v rozsahu bazicity  

CaO/SiO2 =0,8-2,0. 
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