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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá možností aplikace termochemického simulačního 

software pro hodnocení průběhu metalurgických procesů. Na základě dostupných 

informací je pozornost zaměřena zejména pak na problematiku optimalizace složení 

strusky k řízené modifikaci vměstků v primární a sekundární metalurgii oceli použitím 

softwaru FactSage. V úvodní kapitole je proto věnována pozornost základním 

ocelářským reakcím souvisejícím s optimalizací strusky a vzniku vměstků a snižování 

jejich obsahu v oceli. Následující kapitola je určená k podrobnějšímu popisu funkcí 

softwaru FactSage na základě zdrojů zahraničních autorů. V závěru práce jsou 

uvedeny příklady z praxe při použití softwaru FactSage. např. vznik vměstku během 

modifikace oceli vápníkem určené pro výrobu trubek a termodynamický model pro 

predikci procesů souvisejících s výrobou nerezavějící oceli jakosti 304. 

 

Klíčová slova: ocel, FactSage, optimalizace strusky, modifikace vměstků, ChemSage, 

fázové diagramy, výroba oceli, databáze, sekundární metalurgie, čistota oceli, 

dezoxidace kyslíku, zlepšení čistoty oceli. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the possibility of application of thermochemical 

simulation software for evaluation of metallurgical processes. On the basis of the 

available information, the focus is mainly on the optimization of slag composition for 

controlled modification of inclusions in primary and secondary steel metallurgy using 

FactSage software. In the introductory chapter, attention is paid to the basic steel 

reactions related to the optimization of the slag and the formation of inclusions and the 

reduction of their content in steel. The following chapter is intended for a more 

detailed description of FactSage software features based on sources from foreign 

authors. At the end of the thesis, examples are given from the practice of using the 

FactSage software for example the formation of inclusions during the modification of 

steel with calcium for the manufacture of tubes and the thermodynamic model for the 

prediction of processes related to the production of stainless steel of quality 304. 
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Úvod 

V dnešní době se v ocelárnách nehledí jenom na masovou výrobu oceli, jako tomu 

bylo v minulosti, ale klade se velký důraz zejména na kvalitu oceli a řízení chemického 

složení podle požadavků zákazníka. Úkol technologa (metalurga ocelárny) následně spočívá 

ve zvolení vhodného postupu výroby oceli tak, aby docílil a splnil požadavky zákazníka. 

Mnohdy si zákaznici stanovují přísná kritéria, která musí daná ocel splňovat.  

Pro to, aby byla kritéria splněna, je zapotřebí vytvořit přesný technologický postup 

výroby oceli, pokud takový postup není znám. Pro snížení nákladů spojených s případnými 

zkušebními tavbami lze dnes využít ekonomičtější výpočetní a simulační software, jako je 

například FactSage, který je v bakalářské práci podrobněji popsán. Software FactSage se 

využívá mimo jiné pro simulaci a optimalizaci chemického složení strusek, které se pojí 

s vyplouváním a pohlcováním vměstků do strusky. První část bakalářské práce se proto 

věnuje teorii strusek, základním reakcím na mezifázovém rozhraní struska – kov a tvorbě 

vměstků.  

Druhá kapitola je pak zaměřena na popis vlastního software FactSage. Součástí 

kapitoly je i poměrně detailní návod postupu práce v software orientovaný zejména na 

výpočet chemického složení strusky a vměstků, který se odkazuje na řadu příloh, jež jsou 

v práci zařazeny za závěrem a použitou literaturou. Důvodem zařazení detailnějšího návodu 

v bakalářské práci je využití poznatků ve výukovém procesu profilujících předmětů Katedry 

metalurgie a slévárenství. 

Třetí část je věnována rozborům literatury od zahraničních autorů, kteří se zabývají 

využitím softwaru FactSage v provozních či laboratorních podmínkách. Autoři zmiňují různá 

nastavení databází a výsledky svých experimentů s cílem zvyšování čistoty oceli určené pro 

výrobu trubek injektáží vápníkem, řízení složení strusek při výrobě nerezavějící oceli jakosti 

304 uklidněné hliníkem a modifikace vměstků.   

V závěru práce jsou shrnuty nejvýznamnější teoretické a literární poznatky.  
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1 Základy technologie výroby oceli 

Primární metalurgie slouží k výrobě „surové“ oceli. Primární výroba oceli probíhá 

buď v kyslíkovém konvertoru nebo elektrické obloukové peci. Hlavním cílem primární 

metalurgie je natavení vsázky, oxidace doprovodných prvků jako je křemík a mangan, 

oduhličení, dále pak odfosfoření a v určité míře odsíření. [2] 

Dohotovení oceli se dále provádí na zařízeních sekundární metalurgie, jejímž cílem je 

další snižování nežádoucích prvků, jako je síra, kyslík, dusík, vodík, modifikace vměstků, 

úprava chemického složení oceli legováním, teplotní a chemická homogenizace a v 

neposlední řadě příhřev na odpichovou teplotu, jež musí zajistit bezproblémové odlití oceli. 

Výjimkou je výroba oceli v EOP, kde lze měnit chemické složení oceli v jednom agregátu 

(odfosfoření, dezoxidace, odsíření, legování atd.). [4] 

Je zřejmé, že proces výroby oceli je složitý a pro dosažení požadované čistoty, 

chemického složení a konečných mechanických vlastností je nezbytná soustavná kontrola a 

řízení procesu, a to jak volbou správných podmínek oxidace doprovodných prvků, tak volbou 

vhodného struskového režimu, potažmo podmínkami modifikace vměstků a jejich 

zachycením ve strusce. [2] 

Pro účely řízení struskového režimu a modifikaci vměstků je dnes na trhu řada 

různých software, z nichž lze jmenovat například software FactSage, který mimo jiné 

umožňuje výpočet složení strusky v návaznosti na modifikaci složení vměstků, a tedy její 

optimalizaci. Detailnějšímu popisu a možnostem aplikace softwaru FactSage se věnuje druhá 

kapitola. Aby bylo možné pracovat se softwarem FactSage, je nutné nejdříve porozumět a 

zvládnout teorii základních zkujňovacích reakcí při výrobě oceli, teorii roztavených 

ocelářských strusek či teorii vměstků. 

1.1 Teorie roztavených strusek a optimalizace jejich složení k řízené 

modifikaci vměstků 

V této části kapitoly se budeme zabývat složením strusek určených pro rafinaci oceli 

jak už v primárním agregátu, tak v sekundární metalurgii. 

1.1.1 Hlavní funkce strusek  

Takovou hlavní a důležitou funkcí strusky je zvýšit čistotu ocele, tzn. pohlcovat 

nekovové vměstky, adsorbovat a chemicky vázat síru z oceli, někdy pouze řídit obsah síry 

v požadovaném rozmezí, chránit ocel před atmosférou – vodíkem, dusíkem a kyslíkem a před 
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ztrátami tepla, a přitom minimálně korodovat vyzdívku agregátu. Na volbě optimálního 

struskového režimu závisí při výrobě oceli nejen průběh hlavních metalurgických reakcí, ale i 

hodnoty hlavních technicko – ekonomických ukazatelů celého ocelářského pochodu. Jak 

dalece účinně splňují ocelářské strusky uvedené hlavní úkoly, závisí na jejich fyzikálně 

chemických vlastnostech, které jsou určeny především jejich chemickým složením a teplotou. 

[1,4] 

Mezi sledované fyzikálně chemické vlastnosti oceli patří zejména zásaditost, 

viskozita, mezifázové napětí mezi struskou a vměstky, a podmínky pro smáčivost vměstků. 

Jenomže tyto vlastnosti jsou závislé na chemickém složení strusky a na její teplotě. Stejně 

důležitá je rychlost formování strusky tzn., jak rychle dosáhne požadovaného chemického 

složení i teploty a následně schopnosti odsířovat ocel, pohlcovat vměstky. Přehled 

nejdůležitějších funkcí strusky je uveden v Tab.1: [1,4,5] 

Tab. 1: Přehled aplikací a funkcí strusky [6] 

 

1.1.2 Základní teorie strusek 

Základní teorie o struktuře roztavených strusek se rozděluje na dvě teorie, teorii 

iontovou a teorii molekulární. Dle molekulární teorie jsou roztavené strusky roztoky 

zásaditých, kyselých amfoterních oxidů, které se navzájem slučují na složitější sloučeniny. 

V závislosti na termodynamických podmínkách (na teplotě) tyto sloučeniny termicky 

disociují na tzv. volné oxidy, například podle vzorce (1) a (2) [2]: 

2𝑀𝑒𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2 = 2𝑀𝑒𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2  (1) 

𝐾𝑐 =
𝑐𝑀𝑒𝑂

2 ∙𝑐𝑆𝑖𝑂2

𝑐(2𝑀𝑒𝑂∙𝑆𝑖𝑂2)
  (2) 
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kde:  Kc je rovnovážná konstanta [-], 

C je koncentrace volných oxidů [-]. 

Se stoupající teplotou stoupá disociační stupeň a tím i koncentrace tzv. volných oxidů, takže 

zároveň se zvětšuje i hodnota rovnovážné konstanty Kc. Oxidy v roztavených struskách 

rozdělené na zásadité, kyselé a amfoterní, uvádí Tab.2 [2]. 

 

Tab. 2: Rozdělení základních oxidů dle bazicity [2] 

 

Iontová teorie strusek: vychází z toho, že ocelářské strusky se neskládají z molekul 

různých sloučenin, nýbrž z kationtu a aniontu vzájemně se obklopujících tak, že každý kationt 

sousedí s ekvivalentním počtem aniontů a naopak. Nejdůležitější kationty v ocelárenských 

struskách můžeme rozdělit na dvě skupiny: [2] 

a) kationty vyznačující se poměrně vyššími většími rozměry a poměrné malými 

náboji (Ca2+, Mg2+ Mn2+, Fe2+) 

b) a kationty, které mají poměrné malé rozměry, ale velké náboje, jež tvoří s anionty 

kyslíku stálé komplexní anionty (Si4+, P5+, Al3+) 

A nejdůležitější anionty dělíme na tři skupiny  

a) jednoduché anionty O2-, S2- 

b)  stabilní komplexní anionty 𝑆𝑖𝑂4
4−, 𝑃𝑂4

3−, 𝐴𝑙𝑂3
3− 

c) Málo stabilní 𝐹𝑒𝑂2
2−, 𝐶𝑟𝑂2

−, 𝑂𝐻− [1,2] 

1.1.3 Zásaditost strusky 

Podle podílu oxidu vápenatého a oxidu křemičitého určujeme tzv. bazicitu strusek dle rovnice 

(3) [1,2]: 

𝐵1 =
(% 𝐶𝑎𝑂)

(% 𝑆𝑖𝑂2)
 (3) 

Přesnějším způsobem výpočtu bazicity je někdy uváděný vztah (4) [1,2]: 

𝐵2 =
(%𝐶𝑎𝑂)+(%𝑀𝑔𝑂)

(𝑆𝑖𝑂2)+(%𝐴𝑙2𝑂3)
 (4) 
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Strusky podle bazicity dělíme do třech skupin [1,2]: 

a) Strusky kyselé: 𝐵 =
(% 𝐶𝑎𝑂)

(% 𝑆𝑖𝑂2)
= 1,3 − 1,5 

- Obsahující 35–40 hm. % CaO, 25-30 hm. % SiO2 

b) Strusky středně zásadité: 𝐵 =  
(% 𝐶𝑎𝑂)

(% 𝑆𝑖𝑂2)
= 1,8 − 2,2 

- Obsahující 40-45 hm. % CaO, 20-25 hm. % SiO2 

c) Strusky silně zásadité: 𝐵 =
(% 𝐶𝑎𝑂)

(% 𝑆𝑖𝑂2)
= min 2,5 

- Obsahující 45-48 hm. % CaO, 12-20 hm. % SiO2 

Znalost bazicity strusky se uplatní při odsiřování, kdy je hlavní podmínkou vysoká 

zásaditost strusky. Při rozpouštění oxidu vápenatého, manganatého, hořečnatého a 

železnatého dochází k jejich disociaci a vznikají kyslíkové anionty určující zásaditost strusek. 

Když se rozpouští kyselé oxidy, tak se koncentrace kyslíkových iontů ve strusce snižuje za 

vzniku složitých aniontových komplexů, díky tomu zásaditost klesá. Hlavním faktorem 

snižujícím zásaditost strusky je obsah SiO2, protože vzniklé anionty, vytvořené vazbou O2 – na 

Si4+, pevně váží značné množství aniontu kyslíku. Pro lepší efektivitu odsíření používáme 

vhodné ztekucujicí přísady, což vede k urychlení odsíření a následně vytvoření homogenní 

směsi s menší viskozitou strusky. Jsou to například tyto přísady: [1,2] 

- Bauxit 

- Šamotové zlomky 

- Okuje 

- Oxid hlinitý (způsobuje snížení viskozity v oceli a napomáhá tak k snižování 

obsahu síry v oceli) 

1.2 Optimalizace složení strusky 

Vhodnou změnou chemického složení strusky můžeme zajistit optimální podmínky 

pro adsorpci nekovových vměstků do strusky anebo snížení obsahu kyslíku v oceli. Abychom 

co nejlépe zachytili nekovové vměstky do strusky, musí mít struska odpovídající chemické 

složení s požadovanou a dostatečnou viskozitou. K optimální aplikaci strusky musíme brát 

v potaz a definovat potřebné předpoklady, které musí tyto materiály splňovat. Pro optimální 

použití strusky musíme stanovit, na kterém zařízení bude struska použitá a funkci, kterou má 

splňovat (pevnost, tažnost), na druhu vyráběné oceli a na složení pecní strusky přetečené do 

pánve, typ žáruvzdorného materiálu použitého jako vyzdívka. V dnešní době se na ocelárnách 

nedělá všechno v jednom agregátu, ale jak již bylo uvedeno, je to rozdělené do odvětví 
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primární a sekundární metalurgie. Podle fáze výroby oceli pak rozlišujeme tzv. pecní a 

pánvové strusky. [2,3,4] 

1.2.1 Pecní strusky 

Pecní struska se používá během primární metalurgie. Hlavním cílem primární 

metalurgie je oxidace doprovodných prvků a vytvoření zásadité oxidační strusky, která zajistí 

snížení obsahu fosforu v oceli. [2,3] 

Pecní strusky jsou tvořeny struskotvornými materiály vsázky, jako je vápno, 

aglomerát, magnezit, okuje, dále produkty oxidace prvků ze surového železa (FeO, MnO, 

SiO2, P2O5,) a oxidy z vyzdívky pánve (MgO, Al2O3….), která se v průběhu zkujňování 

opotřebovává. Pecní strusky se používají v agregátech typu (kyslíkové konvertory, EOP, 

tandemové pece,) Záporně působí na ocel pecní struska, která přiteče do pánve při odpichu 

oceli, protože má vysoký obsah FeO. Přísady, jako jsou např. vápno, karbid vápníku, šamot, 

wollastonin apod., zajišťují požadované chemické složení strusky (tekutost, a schopnost 

rafinovat). [1,2,4]. 

Fosfor v oceli považujme za nežádoucí prvek a v surovém železe určeném pro 

konvertorovou výrobu oceli je jeho obsah limitován. Fosfor se do oceli dostává s kovonosnou 

vsázkou a ze surového železa a ocelového odpadu. V běžných ocelích bývá pod 0,03 %, 

zvláště náročné oceli obsahují méně než 0,01 % fosforu. Fosfor zužuje oblast austenitu v 

diagramu železo-uhlík (je feritotvorný podobně jako Cr, Si). Fosfor snižuje meze únavy a 

zvyšuje sklon k vytvoření trhlin, prasklin a křehkých lomů, zhoršuje svařitelnost oceli. Velký 

význam má snižování obsahu fosforu u nerezavějících ocelí (vysokolegované chromem a 

niklem např. 18 % Cr a 10 % Ni). Fosfor u těchto ocelí snižuje korozivzdornost, takže se tyto 

oceli běžně musí vyrábět s obsahem fosforu pod 0,005 %. [2,7] 

Proces odfosfoření obvykle vyžaduje jednostruskovou technologii tavby, a proto by 

obsah fosforu ve vsázce neměl překročit 0,2 až 0,3 hmot. %. Proces odfosfoření je děj silně 

exotermický a prospívá mu nízká teplota. Odfosfoření oceli je dvojstupňovitý proces, který 

lze molekulární teorií vyjádřit součtem rovnic (5) a (6). Rovnice (7) pak představuje 

výslednou rovnici dílčích reakcí: 

2[𝑃] + 5(𝐹𝑒𝑂) → (𝑃2𝑂5) + 5𝐹𝑒𝑙                                                                                          (5) 

(P2O5 + 3(CaO) → (Ca3P2O8)                                                                                                (6) 

2[P] + 5(FeO) + 3(CaO) → (Ca3P2O8) + 5Fel                                                                  (7) 
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K =
a(Ca3P2O8)∙aFe(l)

5

aP
2 ∙a(FeO)

5 ∙a(CaO)
3  (8) 

%P =
a(Ca3P2O8)∙aFe(l)

5

f[P]∙K[P]∙a(FeO)
5 ∙a(CaO)

3  (9) 

kde: K je rovnovážná konstanta reakce, 

 a (Me, MeO), je aktivita oxidů a prvků, 

 %P je obsah atomárně rozpuštěného fosforu v oceli v %. 

Z toho vyplývá, že obsah fosforu v oceli závisí na aktivitě vápna, obsahu FeO ve 

strusce a na nízké teplotě. Obsah (CaO) ve strusce určené k odfosfoření by se měl pohybovat 

okolo 45-55 %. Zároveň neplatí, že čím více přidáme vápna do vsázky, tak se lépe odfosfoří. 

Při vyšším obsahu (CaO) nad 55 % dochází ke zvýšení viskozity, a tím i problémům při 

odlévání. Obsah (FeO) by se měl pohybovat od 18-25 % (některé literatury uvádějí 10 až 35 

hmot %). Muže se stát, že při odpichu oceli přiteče pecní struska do pánve s ocelí, a to má za 

následek negativní vliv na ocel. Negativní vliv pecní strusky na ocel způsobuje vysoký obsah 

FeO ve strusce. Jestliže obsah fosforu před odpichem je vyšší než limitovaný, tak na strusku 

se přidá dávka dolomitu nebo magnezitu či vápna a provádí se krátký dofuk. To vede 

k prodloužení výroby oceli. Upravovat pecní strusku můžeme pomocí přidání přísad jako jsou 

např. vápno, karbid vápníku, šamot, wollastonin apod., zajišťují požadované chemické složení 

strusky (tekutost, a schopnost rafinovat). To vede ale k prodloužení tavby. [2,3,7] 
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1.2.2 Pánvové strusky 

Pánvové strusky jsou určeny pro sekundární metalurgii. Úkolem pánvové strusky je 

zvýšit čistotu ocele, tzn. pohlcovat nekovové vměstky, adsorbovat a chemický vázat síru 

z oceli, někdy pouze řídit obsah síry v požadovaném rozmezí, chránit ocel před atmosférou – 

vodíkem, dusíkem a kyslíkem a před ztrátami tepla, a přitom minimálně korodovat vyzdívku 

pánve. [4] 

Síra v oceli způsobuje křehkost za červeného žáru (během tváření dochází k lomu po 

hranicích zrn) v oceli, je to způsobeno slučováním síry a železa za vzniku sulfidu železnatého 

při teplotě 985 °C. Výjimkou je výroba automatové oceli, kde záměrně zvyšujeme obsah síry 

pro výrobu lehce obrobitelné oceli (automatové). Při třískovém obrábění se třísky lámou, což 

zvyšuje obrobitelnost a tím snižování opotřebení řezného nástroje. [2,4,5] 

Odsiřování se provádí pomocí strusky [2,4] dle rovnice (10): 

[𝑆] + (𝐶𝑎𝑂) = (𝐶𝑎𝑆) + [𝑂] (10) 

Z rovnovážné konstanty můžeme určit teoretické a technologické podmínky odsíření 

oceli dle rovnice (11).  

[%𝑆] =
𝑎(𝐶𝑎𝑆)∙𝑎[𝑂]

𝐾𝑆∙𝑎(𝐶𝑎𝑂)∙𝑓𝑆
 (11) 

Podmínkou odsíření oceli je pak tedy: 

1) Vyšší teplota, která zvyšuje hodnotu rovnovážné konstanty KS (endotermická 

reakce), a nižší viskozita 

2) Vyšší obsah CaO (45–50 hm. %) 

3) Nízká aktivita CaS (zajistíme stahováním strusky a tvorbou nové strusky) 

4) Minimální aktivita kyslíku (méně než 15 ppm) [2] 

Rovnici odsíření lze též zapsat v následující formě: 

𝐹𝑒𝑙 + [𝑆] + (𝐶𝑎𝑂) = (𝐶𝑎𝑆) + (𝐹𝑒𝑂) (12) 

Při hlubokém odsíření nesmí byt obsah FeO ve strusce vyšší než 1 hmot. %. Odsíření 

tudíž vyžaduje zásaditou a redukční strusku a současně hluboko dezoxidovanou ocel. 

Z kinetického hlediska má teplota kladný vliv na odsířování. Při zvyšování teploty se snižuje 

viskozita strusky i kovu. Na Obr. 1 můžeme vidět, jak moc teplota ovlivňuje viskozitu 

strusky. [9] 
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Obr. 1: Závislost viskozity strusky na teplotě [9] 

 

Pánvové strusky splňují kritéria na hluboké odsíření, jsou zásadité s vysokým 

obsahem CaO a redukční, tzn. s minimálním obsahem FeO pod 1 hm. %. Při výrobě oceli 

s řízeným obsahem síry se v pánvi používají strusky se sníženou zásaditostí, kde obsah CaO 

je přibližně roven 1,5násobku obsahu SiO2. Pánvové strusky jsou tvořeny produkty 

dezoxidace při odpichu oceli z pece do pánve (MnO, SiO2, Al2O3), struskotvornými materiály 

sázenými do pánve (vápno, syntetické strusky, šamot, magnezit apod.), dále pak oxidy 

z opotřebení vyzdívky pánve (MgO, Al2O3) a podílem pecní strusky přeteklé do pánve při 

odpichu oceli. Množství této pecní strusky je třeba minimalizovat, protože je zdrojem 

fosforečnanu vápenatého, který po redukci zvýší obsah nežádoucího fosforu v oceli. Zařízení, 

pro které se používají pánvové strusky, v sekundární metalurgii jsou např. LF. IR-UT, RH, 

DH, VD, VOD [4,2]. 

LF zařízení – jedná se o pec, která slouží k ohřevu oceli pomocí elektrického 

oblouku. Ohřev na zařízení LF (Ladle Furnace) funguje na podobném principu jako EOP 

(elektrická oblouková pec), přičemž požadavky u LF transformátoru jsou 6krát nižší. 

V průběhu ohřívaní oceli je běžně prováděno míchaní oceli pomocí argonu dmýchaného skrze 

porézní tvárnice dnem pánve, která zajišťuje homogenizaci tavby. Na zařízení můžeme 
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provádět dolegování nebo mikrolegování, pomocí zásobníku s násypkami nebo podavačů 

plněných profilů. [4,5] 

IR-UT – jedná se o pánvovou pec, která vytváří teplo pomocí chemického příhřevu a 

kyslíkovou tryskou. Standardně je vybavená kyslíkovou tryskou, pomocí které je dmýchán 

kyslík na hladinu lázně a přidáváním Al nebo FeSi se vytváří v tzv. snorklu teplo v důsledku 

průběhu exotermických reakcí. Snorkl je zvon, který odděluje strusku od kovu a místo, kde 

dochází k chemické reakci. [4,5] 

VOD – je zařízení na odplyňovaní oceli v kesonu. Do podtlakové nádoby se vloží 

pánev a následně se poklopem zavře komora. Pomocí odsávacího systému se odsaje vzduch 

z komory a vytvoří prostředí pro vakuování. Ocelová a válcovitá nádoba disponuje 

pozorovacími otvory a někdy i je napojena na dávkovače feroslitin. Ke snížení tlaku 

v podtlakové komoře slouží odsávací systém, který se skládá z těchto hlavních částí: vývěva, 

chladicí a čisticí zařízení, spojovací potrubí, pomocná zařízení a měřicí přístroje. Odsávání 

vzduchu se provádí pomocí parovzdušných vývěv. Celková doba vakuování činí  

10–15 minut. [4,5] 

DH způsob – jedná se o vakuování zdvižným způsobem. Vlivem rozdílu tlaku mezi 

vakuovou komorou a okolní atmosférou se v sacím hrdle vytvoří sloupec tekuté oceli, 

dosahující výšky okolo 150 cm. Část tekuté oceli vlivem vnějšího tlaku vnikne do vakuové 

komory, kde probíhá vlastní proces odplynění. Po odplynění nasátého množství oceli se 

vakuová komora zvedne (nebo pánev sníží) a odplyněná ocel přeteče zpět do pánve. Pro 

dokonalé odplynění oceli musí obsah pánve projít ponorným hrdlem nejméně třikrát až 

pětkrát (oběhové číslo), přičemž celková doba vakuování se pohybuje zpravidla v rozmezí 15 

až 20 minut. [4,5] 

RH způsob – vakuování se provádí cyklickým odplyňování. Zařízení se skládá 

z vakuovací komory, násosky, plnícího systému legur, ponorné a výtokové trubice, přívodu 

argonu. Průběh vakuovaní se provádí na rozhraní kovu, násoska se ponoří do kovu, kde 

vytvoří podtlak a nasaje do vtokové trubice kov. Tam dochází ke změně měrné hustoty 

vlivném vhánění argonu do vtokové trubice a výtokovou trubicí se kov vrací už odplyněný 

zpět do pánve. [4,5] 
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1.2.3 Syntetické strusky 

Cílem přidávání syntetických strusek je zlepšit fyzikální a chemické vlastnosti 

pánvové strusky během zpracování oceli na zařízeních sekundární metalurgie. Syntetické 

strusky se tedy řadí mezi pánvové strusky.   Typické složení syntetických strusek je převážně 

následující: Al2O3, CaO, MgO, SiO2. a naopak minimum oxidů železa, MnO a síry. V tab. 3 

je uvedeno typické složení vybraných syntetických strusek.  

Tab. 3: Chemické složení syntetických strusek (hm. %) [4] 

 

Požadavky na syntetické strusky  

Důležitými požadavky pro syntetické strusky jsou například dodržování nízké teploty 

tání a dosažení optimální tekutosti, díky rychlému roztavení syntetické strusky v tekuté oceli 

podporující rafinační reakce. Opakující se přesné chemické složení, které umožňuje 

optimalizaci rafinačních procesů, vysoká homogenita, nedostatek (nebo minimálním 

množstvím) prvků znečišťujících ocel, jako je: dusík, vodík, síra. Další důležitou vlastností je 

schopnost pohlcovat nekovové vměstky, netečnost ve vztahu k žárovzdorným vyzdívkám. [4] 
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Syntetické strusky lze rozdělit podle metody výroby. 

Přetavené drcené nebo sintrové v rotační peci jsou nejúčinnější ztekucovadla 

strusek, které mají obsah CaO a Al2O3 v poměru 1:1. Tyto strusky se již taví při teplotách 

1362 OC a jsou díky tomu rychle asimilovány struskou, přičemž tak snižují viskozitu. Tyhle 

strusky jsou kvalitní a s tím se pojí i cena. [4] 

Peletizované syntetické strusky vznikají peletizací za studena. Vstupní surovinou 

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

hlinitanové materiály v kombinaci s hašeným vápnem. Avšak výrobu pelet takovou cestou 

doprovází některé negativní jevy, jako je například chemicky vázaná voda, nízká pevnost, a 

tedy zvýšení prašnosti při manipulaci. [4,5] 

Práškové směsi jsou práškové syntetické strusky balené v plastových pytlíčcích a 

patří mezi nejvíce používanou strusku v metalurgii. Hlavní nevýhodou těchto směsí je ale 

prašnost při aplikaci a nemožnost strojního dávkování, pokud jsou baleny v sáčcích. Velkou 

výhodou je absence nežádoucích látek v některých pojivech, možnost použití páleného vápna 

ve směsích a vysoká rychlost rozpouštění. Tyhle strusky vyrábějí německé firmy Intocast, 

Stollberg a polská firma Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. [4,5] 

Strusky se vyrábějí z vápna, vápence a sody, karbidu vápníku, magnezitu, křemičitého 

písku. Při práci s technickým Al2O3 se produkují stěrky, které se dále používají při výrobě či 

přípravě syntetických strusek. Nekovové složky strusek se zpracovávají mletím, drcením a 

prosíváním na požadovanou zrnitost a pak se misí v žádaném poměru. Optimální velikost 

tuhých strusek je daná v rozmezí 2-5 mm. Je to dané kvůli přípravě, strusky s menší velikostí 

se špatně aplikují, kdežto kdybychom chtěli udělat strusky s větší velikostí (zrnitostí), tak 

mají špatnou reaktivaci. [4,5] 

1.2.4 Chemické složení pánvových strusek v návaznosti na oblast jejich použití 

Chemické složení pánvových strusek je třeba volit s ohledem na oblast jejich použití např. 

podle grafu zobrazeného na obr. 2 [4]: 

1) oblast I– představuje rafinační strusku aplikovanou při výrobě čisté oceli o velmi 

nízkých obsazích Al, který byl modifikován (ošetřen) přísadou Ca. Uvedená pánvová 

struska umožňuje odsíření. 

2) oblast II – představuje wollastonitovou strusku aplikovanou při výrobě drátů (určených 

pro tváření za studena, např. kordové oceli) nebo při výrobě automatových ocelí (ocelí s 

vysokým obsahem síry). 
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3) oblast III– představuje pánvovou strusku aplikovanou při výrobě oceli určené na 

výrobky s vysokými požadavky na povrchovou jakost (obruby ložisek, hydraulické 

cylindry, papírenské válce). Tato pánvová struska neumožňuje odsíření oceli, ale je 

charakteristická vysokou absorpcí vměstků Al2O3. 

4) oblast IV – představuje pánvovou strusku určenou pro výrobu ložisek s nízkým obsahem 

C a Si bez přídavku Al a s modifikací Ca. Tato struska vykazuje vysokou absorpci 

vměstků Al2O [4] 

 

Obr. 2: Různé příklady chemického složení pánvových strusek dle oblasti použití [8] 
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1.3 Vměstky v oceli 

Během výroby či zpracování oceli primární a sekundární cestou vznikají v oceli 

vměstky. V následující kapitole se budeme zabývat vznikem vměstků, jejich složením a 

možností snižování jejich obsahu případně jejich modifikací. Nekovové vměstky vznikají 

jako zplodiny reakcí během výroby, tak i během lití, nebo se do ocele dostávají zvenčí a 

způsobují poruchy zhoršující mechanické hodnoty, nebo znamenají přímo vadu. Vměstky 

rozdělujeme podle původu, podle chemického složení, podle teploty, při kterých vznikají, 

podle tvaru, homogenity a rozmístění a podle tvářitelnosti. [2,4] 

1) Podle původu  

a. Exogenní – jsou do oceli zanášeny z vnějšku např. při erozivním a korozivním 

působení oceli na žárovzdorný materiál (žlab, kanálky, vyzdívka) 

b. Endogenní – jsou produkty chemických reakcích a fyzikálně chemických dějů 

probíhajících v oceli při výrobě, dezoxidaci, legování, krystalizaci a tuhnutí oceli. 

Podíl endogenních vměstků představuje cca 90 % celkového množství vměstků. 

2) Podle chemického složení  

a. Jednoduché sloučeniny (oxidy, sulfidy, nitridy, karbidy) 

b. Složitější komplexní systémy (oxisulfidy, silikáty, alumináty, karbonitridy, 

karbosulfidy) 

3) Podle teploty, při kterých vznikají  

a. Primární vměstky – vznikají v tekuté oceli v oblasti teplot ocelářských pochodů, tj. 

při cca 1600–1650 °C zejména po přísadě dezoxidovadel  

b. Sekundární vměstky – vznikají okolo teplot likvidu oceli, vlivem klesající teploty, a 

tudíž snižující se rozpustnosti kyslíku a rozpouštěných prvků.  

c. Terciární vměstky – vznikají mezi teplotou likvidu a solidu oceli v důsledku 

prudkého poklesu rozpustnosti kyslíku, síry, dusíku apod. Při tuhnutí taveniny, a tedy 

při místním zvýšení koncentrace těchto prvků v mateční tavenině.  

d. Precipitační vměstky – vznikají pod teplotou solidu v důsledku tepelného, resp. 

mechanického zpracování oceli za tepla, difuzí prvků z objemu na hranici zrn kovů 

následnou reakcí.  

4) Podle tvaru, homogenity, a rozmístění 

a.  Globulární (vznikají jako tekuté nad teplotou likvidu oceli) 

b. Hranaté (obvykle tuhé krystalky např. Al2O3) 
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c. Dendritické (vznikají při tuhnutí oceli v důsledku segregace prvku do 

mezikrystalických prostor) 

d. Homogenní (jednofázové), heterogenní (tvořené více na sebe nabalenými fázemi např. 

oxidy na povrchu s vyloučenými sulfidy apod.) 

e. Neuspořádané, uspořádané (např. po hranicích zrn, ve shlucích, jednotlivě). 

5) Podle tvařitelnosti 

a. Tvařitelné  

b. Netvařitelné 

c. Částečně tvářitelné [2] 

1.3.1 Vznik exogenních vměstků 

Exogenní vměstky se vyskytují v nadměrné velikosti s nepravidelnými okraji. 

Vměstky se převážně vyskytují v kontislitkách. Tyto vměstky vznikají reoxidací oceli při 

odlévání. Některé zdroje uvádějí celkové znečištění vměstky v rozsahu 10 až 20 %. Exogenní 

vměstky můžeme rozdělit podle původu vzniku na: [9] 

1) Exogenní vměstky ze vsázky a feroslitin 

Do oceli se dostávají skrze vsázku (šrot), legovacími přísadami. Proto aby se zamezilo 

vzniku vměstků, tak se musí legovat uprostřed tavby, a ne až na konci tavby. Samotný obsah 

nekovových vměstků v legurách není tolik škodlivý jako příměsi nežádoucích prvků (Al, Si). 

V příměsi hliníku se mohou vyskytovat vměstky na bázi Al2O3 nebo v systému MnO-SiO2-

Al2O3, i když nebyl použitý hliník jako dezoxidovalo. [10] 

2) Exogenní vměstky vzniklé reakcí mezi ocelí a žáruvzdorným materiálem 

Do oceli se vlivem vysoké teploty a eroze dostávají z pracovních vyzdívek částice, 

které způsobují vznik vměstků. Žáruvzdorná vyzdívka představuje pro částice lukrativní místo 

pro precipitaci endogenních vměstků. Vlivem dalších reakcí mění tyto částečky plynule své 

chemické složení. Jsou to tyto částice na bázi: MgO, TiO2, ZrO2 a K2O [10]. 

3) Exogenní vměstky vzniklé vnesením částeček strusky do oceli 

Pecní struska se může dostat do tekuté oceli při odpichu. Tyto částice pak mohou 

vyplouvat na povrch do strusky. Pokud tomu tak není, zůstávají částice v oceli ve formě 

vměstků. [7,10] 
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Aby byl zamezen vznik a výskyt exogenních vměstků, musíme dodržovat následující: 

- Použití tříděného ocelového šrotu a co nejčistších feroslitin.  

- Zabránění emulgování soustavy struska – kov při technologických operacích sekundární 

metalurgie, při výtoku kovu z licí pánve do mezipánve a z mezipánve do krystalizátoru. 

- Kontrola stavu žáruvzdorné keramiky používané při lití, kvalitní provedení torkretové 

ochranné vrstvy mezipánve a kontrola jejího stavu během odlévání jednotlivých taveb 

v sekvenci. [11] 

1.3.2 Vznik endogenních vměstků 

Endogenní vměstky vznikají skrze reakce probíhající v ocelích během dezoxidačních a 

rafinačních pochodů. Vznikají až po rozpouštění reagujících látek a dostatečným přesycením 

roztoku. Endogenní vměstky vznikají v průběhu úpravy chemického složení na sekundární 

metalurgii, tak i při tuhnutí a po rekrystalizaci oceli v tuhém stavu. Tyto vměstky tvoří 90 % 

obsahu v oceli. Mikročistota je závislá právě na technologii sekundární metalurgie a odlévání. 

[11] 

1.4 Dezoxidace oceli 

Dezoxidaci oceli provádíme za účelem snížení kyslíku, který způsobuje vady v oceli 

(ať už ve formě výskytu vměstků či bublin CO). Během procesu zkujňování oceli dochází 

ke snižování obsahu uhlíku a ke zvyšování rozpuštěného obsahu kyslíku v tekutém kovu. Na 

konci tavby mívá ocel obsah uhlíku 0,03 – 0,06 % uhlíku a 400–600 ppm kyslíku. 

Rozpustnost kyslíku je závislá na teplotě, kdy teplota udává rozpustnost kyslíku v železe.  

Nejčastěji se k desoxidaci oceli používá tzv. srážecí dezoxidace vzhledem rychlé 

aplikaci a ekonomické dostupnosti. K dezoxidaci využíváme znalost afinitní řady ke kyslíku, 

to znamená, že do oceli zavádíme prvek, který má ke kyslíku větší afinitu než železo. [2]. 

Tenhle typ dezoxidace se provádí pomocí čistých kovů (Si, Mn, Ti, Al) a feroslitin 

(feromangan, ferosilicium). [12] 

Srážecí dezoxidace ke snížení obsahu kyslíku se provádí v konvertoru, kdy při 

odpichu oceli z konvertoru do licí pánve se přidávají feroslitiny. Nejčastěji se srážecí 

dezoxidace provádí pomocí hliníku nebo uhlíkem s feroslitinou na bázi křemíku. Použitím 

hliníku snížíme obsah volného kyslíku v tavenině, ale způsobíme vznik vměstku v tavenině. 

[2] Reakce desoxidace hliníkem, křemíkem a manganem jsou vyjádřeny rovnicemi (13), (14) 

a (15) následovně: 
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2

3
[Al] + [O] =

1

3
Al2O3(s) (13) 

[Si] + 2[O] = SiO2 (14) 

[Mn] + [O] = MnO (15) 

Dezoxidací oceli hliníkem dostaneme produkt Al2O3, který nepříznivě ovlivňuje 

odlévatelnost, tvářitelnost, obrobitelnost, pevnost. Al2O3 se vyskytuje ve formě krystalků, 

které se dále shlukují. [12] 

Abychom lépe odstranili kyslík z oceli, musíme dodržet dané podmínky pro dezoxidaci 

z hlediska termodynamiky a těmi jsou vysoká afinita dezoxidačních prvků ke kyslíku, pak 

hodnota rovnovážné konstanty dezoxidační reakce a na konec hodnota rovnovážné aktivity 

nebo rovnovážného obsahu kyslíku vzhledem k dezoxidačnímu prvku [12]. 

1.4.1 Vývoj vměstku Al2O3 

Během odpichu oceli z konvertoru do licí pánve je prováděna srážecí dezoxidace oceli 

pomocí feroslitin. Po provedení dezoxidace oceli vzniknou nukleací malé vměstky, pak 

následuje růst zárodků a přeměnou vzniknou dendrity. Jednotlivé dendrity se spojují a na 

konci dendritů se objevují kulovité částice; velké klastry vyplouvají z oceli. Pak během 

promíchání oceli argonem dochází ke zpomalení růstu dendritů a zaoblení konců zejména v 

případě nižšího přesycení hliníkem a kyslíkem. Míchání pomáhá ke shlukování dendritů a 

jejich následnému vyplouvání. Zbývající malé klastry se stávají kompaktnějšími a jsou značně 

nepravidelné. V případě dalšího přidání hliníku do již dezoxidované taveniny vznikají 

dendrity, které mají tvar prstů [13,14]. 

Z důvodu velké turbulence tekutého proudu v licí pánvi se zvyšuje promíchávaní Al 

s taveninou a vytváří se velký počet nukleačních míst (tvorba zárodku) a současně dochází 

k formování velkého množství hlinitanu s dendritickým růstem struktury. A však hliník 

způsobuje koagulaci vměstků v licí pánvi a jejích vyplouvání. Po dokončení odpichu oceli 

z konvertoru následuje mimopecní zpracování oceli (sekundární metalurgie). [2,13,14,] 

1.4.2 Modifikace vměstků pomocí vápníku 

Vápník je velmi účinný dezoxidačním prvkem a je lepší dezoxidovalo než hliník, má 

rovněž větší afinitu k síře. Modifikace Ca se provádí pomocí přesného legování ocelového 

profilu přidáváním feroslitin (FeCaSi, FeCaAl nebo přidáváním směsi s železnými pilinami 

FeCa nebo jako čistý vápník). Vápník má nízký bod tání (1484 °C) a tudíž se musí před 
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dezoxidací a modifikací oceli rozpustit. Rozpustnost vápníku je velmi nízká cca 0,02 hmot %. 

[2] dle rovnice (16): 

𝐶𝑎(𝑠) → 𝐶𝑎𝑔 → [𝐶𝑎] (16) 

Oxid vápenatý má tu dobrou vlastnost, že tvoří s oxidem křemičitým a hlinitým lehce 

tavitelné sloučeniny, jež podmiňují vznik globulárních vměstků v oceli. Ca se využívá 

nejčastěji pro modifikaci vměstku po dezoxidaci hliníkem. Oxid vápenatý tvoří s Al2O3 řadu 

hlinitanů. Optimální poměr mezi obsahem Al a Ca pro vznik tekutých hlinitanů je [2] 

[%𝐶𝑎]

[%𝐴𝑙]
= 0,08 𝑎ž 0,12 (17) 

1.4.3 Další příklady dezoxidačních a modifikačních prvků 

Tyto prvky se vyznačují vysokými hodnotami atomového čísla a vyskytují se 

v periodické soustavě od atomového čísla 57 až po atomové číslo 71. Patří tam např.: cer, 

lanthan, prazeodym a neodym. KVZ (kovy vzácných zemin) se vyznačují dobrou rozpustností 

v roztaveném stavu a malou rozpustností v tuhém stavu. Rozšiřují oblast železa alfa a jako 

nekarbidotvorné prvky zužují oblast železa gama. Kovy vzácných zemin mají dobrou 

vrubovou houževnatost a tvářitelnost, dále zlepšují makrostrukturu oceli a zvyšují odolnost 

oceli proti vzniku trhlin. Působí jako zárodky na tvorbu primárního zrna a zabraňují tak 

vzniku hrubé primární struktury. Odstraňují nečistoty z hranic zrn, čímž se snižuje působení 

interkrystalické koroze a oxidace za vysokých teplot, takže se dosahuje zvýšená žáropevnost. 

[15]   
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2 Základní popis software FactSage a možnosti jeho aplikace 

v metalurgii 

Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, pro zajištění čistoty oceli je nutná správná volba 

struskového a dezoxidačního režimu, aby došlo k minimalizaci výskytu nežádoucích 

nekovových vměstků či jejich modifikaci. V provozních podmínkách je velmi obtížné a 

náročné realizovat řadu experimentálních pokusů, které by odhalily nejvhodnější koncepci 

struskových režimů a režimů modifikace vměstků. Díky rozvoji výpočetní techniky však dnes 

již máme k dispozici software, které nám umožňují sofistikovaněji pomáhat a zdokonalovat 

proces výroby simulací různých chemických, fyzikálních a metalurgických procesů. Ne každý 

software je využitelný pro danou oblast v metalurgii. V této kapitole budou proto nastíněny 

druhy výpočetních softwaru a důvody výběru softwaru FactSage. [16,20] 

2.1 Komerční programové systémy k analýze fázových a chemických 

rovnovah ve vícesložkových systémech 

Při analýze rovnovážného stavu systému, ve kterém mohou probíhat fázové či chemické 

přeměny (tedy při analýze chemických reakcí v systému spojené s vývinem či pohlcováním 

tepla), musíme pro počáteční podmínky (teplotu, tlak a počáteční složení reaktantů) určit: 

1. fáze, které systém tvoří (fázové složení systému) 

2. látková množství koexistujících fází, 

3. rovnovážné složení vícesložkových fází. 

Postupy používané pro výpočet fázového složení můžeme rozdělit na stechiometrické a 

nestechiometrické. Stechiometrické výpočty uvažují při výpočtu fází s rovnovážným stavem a 

v případě chemických reakcí mezi fázemi počítají látkovou bilanci vyjádřenou 

stechiometricky. Oproti tomu nestechiometrické výpočty vycházejí při výpočtu rovnovážného 

složení reagujícího systému z kritéria termodynamické rovnováhy a spočívají v hledání 

minima celkové Gibbsovy energie systému na množině bodů splňující podmínky látkové 

bilance, jak je uvedeno na příkladu oxidace železa při 25 °C (korozi železa), kde: 

4Fe(s) + 3O2(g) --> 2Fe2O3(s) (18) 

S = 2(87.37J/(K mol)) - 4(27.29J/(K mol)) - 3(205.2J/(K mol)) = -550.12J/(K mol) (19) 

H = -1647kJ/mol. (20) 
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 Záporná hodnota entalpie (H) reakce vyjadřuje exotermický charakter reakce, kdy se 

uvolňuje teplo do okolí, neboť: [26] 

S(okolí) = -H/T (21) 

což znamená, že S(okolí) = -(-1647 kJ/mol)/(298.15 K) = +5524 J/(K mol)  (22) 

Vysoká hodnota změny entropie reakce pak naznačuje, že oxidace železa je spontánní reakce 

a také z pohledu termodynamiky důvodem, proč ocel koroduje. Nízká hodnota změny 

entropie reakce by naopak naznačovala, že reakce není dokončena a neprobíhá samovolně. 

[25] 

Celková změna Gibbsovy energie (23), která je hybnou sílou průběhu reakce, je pak 

stanovena jako: 

G = H - TS (23) 

Je-li celková změny Gibbsovy energie reakce záporná, pak je reakce termodynamicky 

schůdná (velká pravděpodobnost, že bude probíhat). 

Je-li hodnota Gibbsovy energie kladná, pak je chemická reakce v přímém směru 

termodynamicky neschůdná (termodynamicky nepravděpodobná). 

Je-li Gibbsova energie rovna nule, pak se děj nachází v termodynamické rovnováze. [25] 

Mezi dnešní dostupné komerční programové systémy, které umožňují výpočet 

termochemických reakcí a obsahují databáze termodynamických veličin reagujících fází, lze 

zařadit např.: 

ChemApp což je termochemická knihovna (Gibbs Energy Minimizer), která 

umožňuje výpočty termochemické rovnováhy.  

Chemsheet je doplněk SW Thermochemistry pro aplikaci výpočtů termochemické 

rovnováhy. 

Thermochemistry software neboli Chemix, který umožňuje vypočítat změnu 

Gibbsovy energie, potažmo entalpie a entropie, v průběhu chemických reakcí reaktantů [25] 

ChemSage, komplexní program pro výpočet chemických rovnovah [26] 

FactSage je integrovaný systém termochemické databáze, který umožňuje analýzu 

fázových a chemických rovnovah ve vícesložkových systémech. FactSage je kompatibilní 
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s ChemSage a ChemApp, to znamená, že tyto databáze si mohou navzájem vytvářet a 

přenášet data a soubory. [17] 

2.2 Počátky (historie) vzniku SW FactSage 

Program Fact Sage byl vyvíjen od roku 1976. Původní aplikace sestavená 

v programovacím jazyku Fortran nabízela omezeně a izolovaně přístup k výpočtu a analýze 

procesů chemické termodynamiky. Stávající verze software FactSage již ale představuje 

sofistikovaný systém termodynamických a termochemických databází, který vznikl 

postupným sloučením softwarů F * A * C * T a ChemSage.  

V současné době je instalován ve více než 100 univerzitách po celém světě, kde se 

používá jako výzkumný nástroj a vzdělávací pomůcka. Také přibližně 100 průmyslových 

uživatelů přešlo ze starých a složitějších výpočetních softwaru na FactSage kvůli snadnému 

použití, flexibilnímu přístupu k různým databázím a výkonným výpočtovým modulům. [16] 

2.3 Struktura programu FactSage 

K provozování softwaru je nezbytná znalost chemické termodynamiky Při běžném používání 

programu lze však poměrně rychle získat praktické chápání principů termochemie, zejména 

pokud jde o komplexní fázové rovnováhy. [16] 

Hlavní nabídka FactSage obr. 3 nabízí přístup k modulovým balíčkům. Ty jsou seskupeny 

do následujících kategorií: 

1) Info (info) – obsahuje detailní prezentace (prezentace Microsoft Power Point®) většiny 

programových modulů a obecné informace s nejčastěji kladenými otázkami týkajícími 

se FactSage a jeho databází či seznam užitečných adres a telefonních čísel. [16] 

2) Databáze (databases) – tyto programové moduly umožňují uživateli prohlížet, 

manipulovat a upravovat čisté látky a databázová řešení, která mohou být soukromá 

(čtení, zápis) nebo veřejná (pouze pro čtení). 

3) Vypočítat (calculate) – tyto moduly jsou ústředním programem FactSage. Umožňují 

sestrojení fázových diagramů a výpočet termochemické rovnováhy v různých formách s 

přímým přístupem k databázím. 

4) Manipulovat (manipulate) - tato skupina nabízí různé grafické a tabulkové 

programové moduly pro následné zpracování výsledků a manipulaci s vypočítanými 

fázovými diagramy a dalšími údaji. [16,20] 



30 

Sniegoň, M.: Možnosti simulace software. Bakalářská práce. Katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

5) View Data, Compound, Documentation a Solution. Tyto moduly umožňují, aby se 

obsah těchto databází zobrazoval a dalo se s nimi pracovat. [16,19] Novým modulem je 

Documentation. V modulu Dokumentace byl vyvinut nový program FactSage Browser, 

který umožňuje manipulaci s databázemi a dokumentačními soubory v prostředí 

"fázového diagramu". Například na obr. 3 můžeme vidět manipulaci v menu FactSage. 

Kliknutím na tlačítko Documentation v databases se nám otevře prohlížeč FactSage, 

obr. 4, který zobrazuje informace o databázi, dokumentaci a náhledy fázového 

diagramu. Existuje režim "vyhledávací fáze", který skenuje stovky fázových diagramů 

uložených ve FactSage. Na obr. 5 jsou uvedeny fázové diagramy a zdroj databáze pro 

systémy obsahující SiO2 nebo Al2O3. Dále na stránce 84 až 91 Přílohy 1 až 8 je 

zobrazena manipulace s rozhraním FacSage (vyčet prvků, atd) [16,19,20]  

 

Obr. 3: hlavní nabídka FactSage [19] 
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Obr. 4: FactSage Browser Module – náhled databází v okně. [19] 

  



32 

Sniegoň, M.: Možnosti simulace software. Bakalářská práce. Katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

 

 

Obr. 5: - FactSage Browser Module – Režim hledání fázového diagramu pro systémy 

SiO2 a Al2O3 [19] 
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2.4 Program FactSage, jeho moduly a databáze 

Program FactSage je jeden z mála softwarů, který umí pracovat s termodynamickými 

a termochemickými procesy, a má širokou škálu termochemických a termodynamických 

databází. V roce 2004 až 2010 byla databáze software FactSage rozšířena o nabídky z oblasti 

pyrometalurgie (železná, neželezná), hydrometalurgie-koroze, sklářství či lehké slitiny na bázi 

Al a Mg. Dále FactSage umí simulovat procesy, které už někdo vytvořil pomocí pokusu, umí 

vytvořit binární, ternární diagramy.  

V současné době jsou dostupné následující databáze: [16] 

1) Složené databáze 

a. slitinová databáze: FScopp, FSlead, FSlite, FSstel, FSupsi 

b. FACT - F * A * C * T 5.0 složená databáze (více než 4 400 sloučenin) = obsahuje 

subdatabáze FToxid, FT oxid-Slag FTsalt, FThall, FThelg, FTmisc, FTpulp,  

c. SGPS - databáze čistých látek SGTE (více než 3 400 sloučenin) 

d. SGSL - SGTE intermetalické sloučeniny (pro použití s roztoky SGSL) 

 

2) Řešená databáze 

a. FACT - F * A * C * T 5.0 řešení databáze (120 neideální vícesložkové fáze) 

b. SGSL – SGTE alloy solutions database (63 non-ideal multicomponent alloy and 

carbonitride phases) [16] = umožňuje vypočítat jedinečné případy aplikace, 

např. korozi v nerezavějící oceli v atmosféře obsahující síru a kyslík. [16] 

Z pohledu využití v oblasti metalurgie oceli se jako nejzajímavější jeví databáze FactSage 

slitinová databáze, a Databáze FACT - F * A * C * T 5.0. 

2.4.1 FactSage slitinová databáze: FScopp, FSlead, FSlite, FSsteel, FSupsi 

Obsahuje několik rozsáhlých databází pro kovové slitiny. Pro každou skupinu systémů 

existuje odpovídající databáze – databáze řešení a složená databáze – obsahující data pro 

řešené sloučeniny, které byly společně vyhodnoceny a optimalizovány. [16] 

FScopp = databáze slitin mědi, zahrnuje údaje o pevných fázích bohatých na Cu. Databáze je 

obecně platná pro teplotní rozsah přibližně 400 až 1600 ° C. [16] 

FSlead = databáze olověných slitin, umožňuje výpočet kompletních Pb binárních systémů se 

všemi výše uvedenými prvky s výjimkou binárních systémů Pb-Fe, -Mn, -S, -Se a -Sr. [16] 



34 

Sniegoň, M.: Možnosti simulace software. Bakalářská práce. Katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

FSlite = databáze lehkých kovů. Obsahuje data pro 117 kompletně hodnocených systémů 

binárních slitin, 30 ternárních a 3 kvartérních systémů. Údaje jsou určeny k tomu, aby 

poskytly spolehlivý základ pro výpočty týkající se výroby a tepelného zpracování slitin na 

bázi Al, Mg a Ti. (V letošním roce se plánuje uvolnění rozsáhlejší databáze FTlite.) [16] 

FSupsi = křemíková databáze, je zaměřena primárně na kapalný stav slitin bohatých na Si, se 

zvláštním cílem umožnit výpočet koncentrací nečistot v ultra-čistém křemíku.  

FSstel= ocelová databáze obsahuje údaje o 115 kompletně hodnocených binárních slitinových 

systémech, 85 ternárních a 17 kvartérních systémech, které obsahují prvky: Al, B, Bi, C, Ca, 

Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, N, O, Nb,Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zr. Je 

určena k poskytnutí spolehlivého základu pro výpočty pokrývající široké spektrum procesů 

výroby oceli, např. snížení úrovní koncentrací kyslíku a síry deoxidací a odsířením taveniny; 

konstituce širokých škál ocelí, včetně austenitických, feritických a duplexních nerezových 

ocelí, včetně tvorby karbidů a nitridů; podmínky pro operace tepelného zpracování za účelem 

vytvoření požadovaných podmínek pro přetavování šrotu pro zachování co nejmenších 

koncentrací nežádoucích prvků, interakce s tavným kelímkem atd. [16] 

2.4.2 Databáze FACT - F * A * C * T 5.0 

FToxid = FT oxid databáze obsahuje oxidickou databázi pro strusky, minerály, keramiku, 

žáruvzdorné materiály atd. Obsahuje údaje pro stechiometricky definované oxidy a roztoky 

oxidů následujících složek: Al2O3, As2O3, B2O3, CaO, CoO, CrO, Cr2O3, Cu2O, FeO, Fe2O3, 

K2O, MgO, MnO, Na20, NiO, PbO, Si02, SnO, Ti02, Ti2O3, ZnO, ZrO2 Ne všechny binární, 

ternární a subsystémy vyššího řádu byly vyhodnoceny a optimalizovány, ani nejsou zahrnuty 

všechny rozsahy složení. Systém Al2O3-CaO-FeO-Fe2O3-MgO-SiO2 byl však plně 

optimalizován od 25 oC do teploty likvidu u všech kompozic a parciálních tlaků kyslíku. Do 

šestikomponentního systému byly přidány komponenty CoO, CrO, Cr2O3, Cu2O, MnO, NiO, 

PbO, SnO, TiO2, Ti2O3, ZnO a ZrO2 a příslušné subsystémy byly optimalizovány v rozmezí 

složek důležitých pro aplikace v metalurgii železných a neželezných kovů, výrobě keramiky, 

žáruvzdorných materiálů a barviv. [16,19,20,21] 

FT oxid-Slag = Software FactSage má široký rozptyl využití. V metalurgii se mimo jiné 

používá pro simulaci procesu a řízení složení strusek. V dnešní době umí pracovat se simulací 

těchto struskových systémů: [16,19] 

1) Roztavených strusek pro rafinace oceli 

a. Systém CaO-FeO-Fe2O3-Si02-MgO-MnO-P2O5: Výroba oceli v konvertoru 
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b. Systém CaO-MgO-Al2O3-SiO2-FeO-Fe2O3: Rafinace oceli v pánvi 

c. Systém CaO-MgO-SiO2: rafinace nerezavějící oceli 

d. Systém CaO-CrO-Cr2O3-MgO-SiO2: proces AOD (Oduhličení oceli argonem) a VOD 

(vakuování oceli) pro nerezové oceli 

e. Systém CaO-MgO-SiO2-MnO-CrO-Cr2O3: nerezová ocel s vysokým obsahem Mn. 

2) Tavidla pro odlévání 

a. Systém CaO-MgO-A1203-Si02-Na20 (-Li20) -F: odléváním oceli běžným způsobem 

3) Řízení nekovových vměstků 

a. CaO-Al2O3-MgO-CaS: konvenční nízkouhlíkové oceli 

b. MnO-SiO2-Al2O3-CaO-MnS: ocelové dráty a řezná ocel 

c. MnO-SiO2-Ti2O3-TiO2-Al2O3: vysokopevnostní ocel 

d. oceli Al2O3-Ti2O3-TiO2: intersticiální (IF) Ultra nízkouhlíková ocel 

e. Ti-Nb-C-N: vysokopevnostní nízkolegované (HSLA) oceli obsahující Ti a Nb 

4) Žárovzdorné materiály 

a. Žáruvzdorné vyzdívky pro konvertorové pece a vakuovácí stanice 

b. MgO-Al2O3: vyzdívky licí pánve 

c. MgO-Cr2O3-FeO-Fe2O3-Al2O3: VOD a AOD žáruvzdorné materiály pro Vakuovácí 

stanice a agronovací stanice 

d. Al2O3-ZrO2-SiO2-C: žárovzdorné žlaby a odtokové zátky [17] 

Stejně jako všechny výše uvedené oxidové složky zahrnují i roztavené roztoky S, SO4, PO4, 

H20 / OH, CO3, F, Cl, I. Součástí je i model predikce viskozity oxidických tavenin. Model 

využívá mnohem méně nastavitelných parametrů než ostatní modely viskozity, které jsou v 

současnosti k dispozici, a vykazují velmi dobré prediktivní schopnosti. [16,19,20,21] 

Modul FToxid-Slag obsahuje celou oxysulfidovou fázi z čistého oxidu a sulfidu a je určen pro 

systémy Ca, Mn, Fe, Mg, Al a Si. Jedním takovým oxysulfidovým systémem je CaO-Al2O3-

CaS (-Al2S3), který je hlavním systémem rozpoznání vměstků v uklidněné oceli s následnou 

injektáži Ca. Na obr. 6 je znázorněna projekce kapaliny systému CaO-Al2O3-CaS, 

vypočteného modulem fázového diagramu. Vměstky nalezené v oceli jsou obecně směsi 

kapalného oxysulfidu a pevného CaS. [21] 
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Obr. 6: Využití databáze FToxid pro vytvoření grafu tvorby vměstků – vypočítaný vliv 

kapaliny oxosulfidového systému CaO-Al2O3-CaS (TOxid databáze) a vměstky nalezené v 

oceli vzniklé dezoxidací hliníkem a následovanou modifikací Ca. [21] 

 

2.5 Výpočetní Moduly (Calculate modules) 

Calculate modules je důležitou složkou FactSage. Slouží k manipulaci se softwarem a 

databázemi různými způsoby a k řešení výpočtů termochemických rovnovah v různých 

formách. [16,19] FactSage podporuje 11 různých modelů řešení včetně jednoduchých 

výpočetních algoritmů [16,19,20] 

2.5.1 Reaction Module 

Reakční modul vypočítává změny v rozsáhlých termochemických vlastnostech (H, G, 

V, S, Cp, A) pro jednotlivé druhy, směsi nebo pro chemickou reakci. Například v Příloze 9 na 

stránce 91 můžeme vidět vstup izotermické reakce za normálních podmínek pro oxidaci mědi. 

Výsledkem výpočtu jsou informace (různá řešení reakce oxidace mědi při daných teplotách 

např. entalpie, Gibbsové energie, entropie, tepelná kapacita) v tabulce, která je zobrazena na 

stránce 92 Příloha 10. Data jsou automaticky získávána z aktuálně aktivních databází 

sloučenin (čistých látek). Ve výchozím režimu je reakce považována za izotermickou reakci 

se všemi reakčními složkami a produkty v jejich nejstabilnějších stavech. Sami si můžeme 

stanovit podmínky reakce a měnit parametry např., teplotu, tlak, stav a aktivitu nezávisle na 

tom, o jakou reakci se bude jednat (anizotermická, adiabatická, insetropická). Manipulace 
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s Reaction module jsou zobrazeny na stránkách 91 až 94 v Příloze 9,10,11, 12. Tento modul 

je vhodný pro výpočet tepelné bilance, adiabatické teploty, řešení jednoduché rovnováhy, 

stanovení tlaku par, vypočet rozpustnosti prvků ve vodě atd. Výsledky mohou být také 

automaticky zobrazeny jako grafy a uloženy nebo exportovány např. ve formě excelových 

tabulek. [16,19], jak je patrné z obr. 7 

 

Obr. 7: příklad zobrazených dat v Excelu. [19] 

2.5.2 Predom and EpH Modules 

Pomocí modulu Predom lze vypočítat a vykreslovat izotermické plošné diagramy pro 

jedno, dvou nebo třímetalové systémy s využitím dat získaných ze složených databází. Na 

stránce 95 Příloha. 13 je znázorněna manipulace s modulem Predom, vstup a výsledný 

diagram systému Cu-Pso2-Po2 z jednoho kovu při 1000 K. Je možné vypočítat všechny 

rovnovážné parciální tlaky a aktivity v libovolném bodě diagramu, stejně jako souřadnice 

všech invariantních bodů. Diagramy lze ukládat, upravovat a exportovat. [16,19] 

Modul EpH je podobný modulu Predom a dovoluje generovat diagramy Eh vs pH 

(Pourbaix) pro jedno, dvou nebo třímetalové systémy s využitím dat získaných ze složených 

databází, které také obsahují nekonečně zředěné vodné roztoky. [16]  
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2.5.3 Equilib Module 

Modul Equilib je modul pro výpočet minimální Gibbsovy energie. Vypočítává 

koncentrace chemických látek, kdy specifikované prvky nebo sloučeniny reagují úplně nebo 

částečně, aby dosáhly stavu chemické rovnováhy. Equilib využívá algoritmus minimalizace 

Gibbsové energie a termochemické funkce ChemSage a nabízí velkou flexibilitu ve způsobu 

výpočtu. [16] 

Je možné zadat až 48 reagujících látek, které se skládají až ze 32 různých komponent. 

Fáze z databází sloučenin a řešení jsou získávány a nabízeny jako možné produkty v okně 

nabídky. Zkoumající látka pro simulaci reakce může obsahovat čisté látky (tekuté, pevné), 

ideální roztoky (plyn, kapaliny, tuhé látky, vodné) a neideální roztoky (skutečné plyny, 

strusky, roztavené soli, keramika, slitiny, zředěné roztoky, vodné roztoky apod..) získané z 

databází popsaných výše. [16] 

Například typický vstup v systémech Equilib Reactants and Database Windows je 

zobrazen v Příloze 14 na stránce 96, kde 100 gramů Fe (liq) je ekvilibrováno různými 

množstvími Al2O3 a CaO, s údaji převzatými z databází FACT Fox a FTmisc. V okně Menu 

Příloha 15 na stránce 97 jsou vybrány možné produkty (čisté pevné látky, tekutá ocel a 

struska). Navíc je specifikován rozsah složení (<A> = 0, 0,05, 0,10 ... 1), teplota (1600 ° C) a 

celkový tlak (1 atm). Je-li to nutné, okno Seznam rovnováhy poskytuje souhrn všech druhů, 

které mohou být uvedeny různými způsoby, aby se napomohlo při výběru. [16,19] 

Manipulace s modulem Equilib je zobrazen na stránkách 98, 99 a 100 v příloze 16 a 

17, 18 V příloze 16 a 17 můžeme porovnat výpočty dvou modulu (FACT a ChemSage). 

V Příloze 16 je vypočet prováděn prostřednictví FACT a výsledky jsou zobrazeny rovněž v 

Příloze 16. Vypočet pomocí modulu ChemSage je zobrazen v Příloze 17. Možnosti výpočtů 

byly rozšířeny tak, aby obsahovaly další údaje o složeních roztoku, jakož i případné fyzikální 

vlastnosti, jako je hustota nebo, teplotní roztažnost. [16,19] 

Equilib nabízí postprocesor, díky němuž můžeme s výsledky manipulovat různými 

způsoby. Můžeme získat tabulkový výstup uspořádaný s ohledem na množství, aktivitu, frakci 

nebo elementární distribuci; počítané činnosti; uživatelské tabulky f (y), kde y = T, P, V, H, S, 

G, U, A, Cp nebo druh mol, gram, (y), exp (y) atd. pro Lotus 1-2-3, Microsoft Word nebo 

Excel. Příklad zpracovávání výsledku a generování Cu hmot.% s porovnáním celkovým 

grafem Fe (celkem) / SiO2, pro kompletní výpočet rovnováhy je zobrazen v Příloze 18 strana 

100. [16] 
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2.5.4 OptiSage Module – CalPhad Approach, Fact-XML Module 

Tento nový modul nahradil bývalý program Optimalize. Modul OptiSage využívá 

přístup CalPhad k propojení termodynamiky s fázovými diagramy a dalšími experimentálními 

daty. Výsledné optimalizované termodynamické údaje jsou uloženy v soukromých databázích 

Compud a Solution, které mohou být zpřístupněny jinými moduly (Equilib, Phase Diagram 

atd.) [19] OptiSage není v žádném případě omezen na optimalizaci binárních systémů. Může 

být použit pro systémy obsahující libovolný počet komponentů. Modul Fact XML slouží ke 

zpracování výsledků, jejich uchovávání a prohlížení. Soubory XML jsou kompatibilní s 

internetem a lze s nimi pracovat v prostředí prohlížeče. Mohou být také čteny pomocí 

softwaru Excel®. [16] 

2.5.5 Fázový diagram a moduly pro tvorbu obrazu 

Fázový diagram je zobecněný modul, který umožňuje vypočítat, zapsat a editovat 

unární, binární, ternární a vícesložkové fázové diagramy, kde osami mohou být různé 

kombinace T, P, V, složení, aktivity chemického potenciálu atd. Fázový diagram je 

automaticky vynesen pomocí modulu Figure. Je možné vypočítat a vykreslit: klasický 

jednoduchý diagram teploty ku tlaku, teploty ku složení a ternární izotermické izobarické 

fázové diagramy; dvourozměrné úseky vícesložkového systému, kde jsou osy různě 

kombinovány (T, P, V), složení, aktivity, chemického potenciálu atd. [16,19] 

Výpočet fázového binárního diagramu vztahu teploty ku složení pro systém CaO-SiO2 je 

znázorněn v Příloze 19, 20, strana 101, 102, 103. Po dokončení výpočtu modul Figure 

příloha 19,20 používá graf jako dynamické rozhraní. Ukazováním na libovolnou doménu 

jsou vazby a stabilní fáze automaticky označeny. Volitelně lze opak s obrázkem manipulovat 

různými způsoby: v grafu lze vložit vazby, rovnovážná složení a množství fází a výsledky lze 

zobrazit v tabulce a diagram lze upravit (přidat experimentální data, body, text, změna písma 

a barev apod.). Podobný postup tvorby grafu jinými zadanými parametry (pro systém FeS-

Ni3S2) ale složitější je zobrazen v Přílohách 21 a 22. Na rozdíl od modulu Predom může 

fázový diagram vytvářet diagramy, které řeší reálné úlohy. Obr. 8 znázorňuje fázový diagram 

log10 (Po2) vs Cr / (Cr + Fe) při 1573 K, kde jsou složky systému pro systém Fe, Cr a O2, 

které jsou převzaty z databází FACT (oxidy) a SGTE (slitiny) [16,19].  
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Obr. 8: Systém Fe-Cr-O2 – Nahoře: výběr fází FACT (oxid) a SGTE (slitiny). Dole: 

výsledný fázový diagram log10 (Po2) vsCr / (Cr + Fe) při 1573 K. [16] 

 

Univerzálnost ve výběru os v okně proměnných fázových diagramů umožňuje 

generovat mnoho různých typů fázových diagramů. Příklady fázových diagramů ukazujících 

stabilitu vměstků, které se vyskytují při výrobě oceli, jsou znázorněny na obr. 9 s údaji 

převzatými z databází FToxidu. Na obr. 9 je znázorněn systém Fe Ti - 0,1 % C - 1,5 % Mn - 

0, 1 % Si - 0,0078 % S - 0,005 % O–x (ppm) a tvorba vměstků Mn-Ti-O, MnS, TiO. Obr. 9 
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znázorňuje tvorbu tekuté strusky v systému Fe-Ca-Al-O při 1600 oC s log [wt% Ca] ku log 

[wt% Al] Fe-liq [16] 

Posledním fázovým diagramem, který můžeme vidět na obr. 10 je ternární 

termografická polytermální projekce povrchu kapalného Al2O3-CaO-SiO2, obsahuje seznam 

fází a složení čtyřfázových průsečíků. Tento ternární ternární diagram je považován mnoha 

pyrometalurgisty za nejdůležitější ze všech tří komponentních strusek. [16, 19]  
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Obr. 9: Fázový diagram – tvorba vměstků v tekutých ocelích. nahoře: Fe - 0,1 % C - 1, 

5% Mn - 0,1% Si - 0,0078% S - 0,005% O - x (ppm) Ti systému a tvorba titanu 

manganatého. Dole: vměstek oxidu a tvorba tekuté strusky v systému Fe-Ca-Al-O při 

1600 oC s log [hm% Ca] ku log [hmotnostní% Al] [19] 
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Obr. 10: Fázový diagram – Al2O3-CaO-SiO2 Gibbs ternární termografická polytermální 

projekce včetně fází. [19]  
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3 Literární rozbor. 

V této kapitole se budeme zabývat používáním softwaru FactSage pro optimalizaci 

strusky (CaO-SiO2-Al2O3-MgO) pro výrobu pružinové oceli dezoxidované Si a Mn, pak pro 

výrobu korozivzdorné oceli třídy 304 a nakonec rozebereme vznik vměstků během 

modifikace vápníkem. [22,23,24] 

3.1 Termodynamický model pro predikci složení strusky CaO-SiO2-

Al2O3-MgO pro výrobu pružinové a nerezavějící oceli dezoxidované 

Al, Si a Mn 

Autoři příspěvku [22] a [24] se pokusili pomocí software FactSage předpovědět vývoj 

kapalných a pevných vměstků v návaznosti na struskový režim během procesu zpracování 

oceli v pánvové peci. Předpovídali vztahy strusky / oceli a oceli / vměstek v ocelích 

uklidněných hliníkem a Si-Mn.  

Při procesu rafinace oceli pomocí strusky se vyskytuje mnoho reakcí, které jsou 

znázorněny na obr. 12. Ve schematickém znázornění každá reakce představuje následující: 

R1: reakce mezi struskou a ocelí, R2: reakce mezi ocelí a vměstkem. Pro zjednodušení 

modelu a výpočtu jsou v současném termodynamickém modelu provedeny následující 

předpoklady: [22] 

1)  předpokládá se, že reakce mezi struskou a ocelí, a reakce mezi ocelí a vměstkem 

dosáhnou rovnováhy, 

2)  teplota oceli bude udržována na určené teplotě, 

3) dodržíme podmínky pro vyplouvání vměstků do strusky, reakce žáruvzdorné 

vyzdívky mezi struskou a oceli. 

Ve výpočtu byly reakce probíhající na mezifázovém rozhraní počítány po sobě v 

pořadí reakčních čísel a výstupy předchozí rovnovážné reakce byly použity jako vstupy pro 

další výpočty pro sledování reakčních tepel. Termodynamická fázová rovnováha všech reakcí 

byla vypočtena adiabaticky za použití FactSage s FactPS, FToxid a FTmisc databází. [22] 
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Obr. 12: Schéma reakcí během rafinace oceli [22] 

 

V softwaru FactSage lze program Equilib použít nastaveným kódováním nazvaným "Macro 

Procesing" (makro zpracování). Pro optimalizaci složení rafinační strusky a zlepšení čistoty 

nerezavějící oceli jakosti 304 bylo provedeno velké množství výpočtů s použitím zpracování 

dat právě pomocí Macro FactSage. Proces výpočtu aktuálního modelu byl tedy následující: 

[22] 

1) Počáteční podmínky tvořily složení a množství strusky, oceli a vměstků a teploty. 

2)  Počáteční struska reaguje s počáteční ocelí.  

3) Reagovaná ocel reaguje se vznikajícími vměstky.  

4) Rovnovážné podmínky jsou zapsané do Microsoft ExcelTM.  

Struska na bází CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2 je nejpoužívanější během rafinace oceli u 

nerezavějících ocelí třídy 304 uklidněných Si-Mn. Sulfidová kapacita multikomponentní 

strusky na bázi s CaO-SiO2-Al2O3-MgO byla analyzována pomocí modulu FactSage 6.2 FT 

Oxide Database a Phase Diagram Module. Výsledky výpočtu byly korelovány 

s experimentálními údaji. [22,24]. 

Počáteční složení strusky, oceli a vměstků v nerezavějící oceli jsou uvedeny  

v tab.4, 5, 6, 7. Složení počáteční strusky je vedeno v tab. 7. Obsahy CaF2 a MgO jsou 

upravovány na 20 % resp. 5 %. CaO, SiO2 a Al2O3 ve struskách byly v širokém rozmezí od 0 

do 75 %. Bylo provedeno čtyřicet výpočtů s přírůstkem 3,75 % každé složky v ternárním 

fázovém diagramu. Ve Fázovém diagramu CaO SiO2 Al2O3 poměr hmotnostní strusky a oceli 

byl stanoven na 1/50. [22] 
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Tab. 4: Zaznamenaná data prvotní strusky a oceli [22] 

 

Tab. 5: Počáteční složení nerezové oceli (% hmotn.). [22] 

 

Tab. 6: Složení vměstků (hmot %.). [22] 

 

Tab. :7 Složení výchozí strusky (hmot %.). [22] 

 

3.1.1 Výpočet predikce množství hlinitanových vměstků a sulfidové kapacity strusky  

Existují dvě typické procesní cesty pro řízení hlinitanových vměstků. První cestou je 

snížení oxidu a to dezoxidací oceli hliníkem Al. Druhou možností je úprava strusky nebo 

úprava vápníkem běžně používaná k úpravě pevných vměstků oxidu hlinitého do kapalného 

hlinitanu vápenatého, který zabraňuje ucpávání výlevek během kontinuálního lití. Bylo 

zjištěno, že struska CaO-Al2O3-SiO2-MgO má vynikající rafinační vlastnosti, jako je nízký 

oxidační potenciál, nízká teplota tavení a nízká viskozita při výrobě oceli. Složení  

CaO-Al2O3-SiO2-MgO strusky bylo optimalizováno za použití současného 

termodynamického modelu pro zvýšení podílu CaO / Al2O3 u vměstku při 1 873 K a snížení 

teploty tavení vměstků v nerezových ocelích třídy 304 dezoxidovaných Al.  

Výsledky získané výpočtem v SW FactSage (viz obr. 13) autoři porovnávali s 

experimentální údaji získanými při verifikaci změny chemického složení vměstků během 

výroby a zpracování oceli na EOP – LF- VD zařízení, uklidněné hliníkem a plynule odlévané 

na zařízení pro plynulé odlévání oceli. V průběhu zpracování tavby na jednotlivých zařízeních 

byly sledovány poklesy obsahu kyslíku, hliníku a síry. U plynule litého předlitku byly 

detekovány zejména vměstky na bázi MnS (sulfidy), CaO-SiO2-Al2O3-MgO (oxidické 

sloučeniny) a CaO-SiO2-Al2O3-MgO-MnS (oxosulfidy).  
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Obr. 13 (a) pak již ukazuje porovnání předpovězeného rozpuštěného hliníku ve 

strusce ([Al]) a měřeného v kovu [Al] v nerezové oceli jakosti 304. Předpokládaný výsledek 

ukazuje dobrou shodu s měřeným výsledkem v rozmezí [Al] od několika ppm až po 200 ppm. 

Vypočtený poměr aktivity síry (Ls) zhruba souhlasí s naměřenými výsledky, jak je 

znázorněno na obr. 13 (b). Výsledky mezi vypočítanými a naměřenými koncentracemi [Al] a 

S v nerezavějících ocelích ukazují, že současný termodynamický model může být použit k 

předpovědi vlivu strusek na chemické složení oceli. Na obr. 13 (c) a 13 (d) jsou vypočítané 

hodnoty Al2O3 a MgO vměstků v podstatě v souladu s experimentálními hodnotami, což 

ukazuje, že složení vměstků ovlivněných struskami a oceli lze úspěšně předpovědět za použití 

současného termodynamického modelu. [22] 

 

Obr. 13: Srovnání předpokládaných a naměřených dat o 304 nerezových ocelích [22] 

 

3.1.2 Účinnost absorpce vměstků struskou během rafinace oceli 

Předpokládané účinky výchozí struktury strusky a chemické složení nerezavějící oceli 

jakosti 304 jsou uvedeny na obr. 14. Obr. 14 (a) ukazuje předpokládaný výskyt [Al] v 

nerezových ocelích jakosti 304 upravovaných (v modulu Equilib) různými struskami. Při 
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požadavku tekuté strusky během rafinace oceli je likvidus strusek v rozmezí teplot 1 873 K 

zobrazen jako vnější obrysová čára zbarvené zóny v ternárním fázovém diagramu. Různé 

barvy znamenají různé obsahy [Al] v nerezových ocelích. Obsah hliníku v oceli klesá se 

snižující se bazicitou strusky. Je to způsobeno tím, že hliník u ocelí reaguje s nestabilním 

SiO2 ve strusce, která má nízkou zásaditost (CaO / SiO2), jak je uvedeno v rovnici (24).  

4[𝐴𝑙] + 3(𝑆𝑖𝑂2)𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎 = 3[𝑆𝑖] + 2(𝐴𝑙2𝑂3)𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎 (24) 

Z toho lze vyvodit, že nízkého obsahu hliníku v oceli lze dosáhnout použitím strusky s 

nízkou zásadou CaO-SiO2. Struska na bázi CaO-Al2O3 s vysokou zásaditostí může zvýšit 

obsah hliníku v oceli. [22] 

Vypočítaný rozdělovací součinitel LS mezi struskou a kovem (25) v korozivzdorné 

oceli upravovanými různými struskami je uveden na obr. 14 (b). Odsiřovací reakce je 

uvedena v rovnici. (26). Tato reakce vyžaduje vysokou zásaditost a nízkou oxidační 

schopnost strusky, takže podle iontové rovnice je důležité dosáhnout nízké aktivity síry ve 

strusce a kyslíku v kovu, a pak vysokou afinitu kyslíkových iontu ve strusce. Úpravy složení 

strusky může výrazně zlepšit LS u studované oceli. S rostoucím LS klesá obsah SiO2 ve 

strusce. Vysoký obsah SiO2 nám působí ve strusce záporně, a proto jeho obsah by se měl 

pohybovat do 5 %. Proto se doporučuje připravovat strusky na bázi CaO-Al2O3 na podporu 

odsíření ocelí. [22,2] 

𝐿𝑆 =
(%𝑆)

[%𝑆]
 (25) 

[𝑆] + (𝑂2−)𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎 = [𝑂] + (𝑆2−)𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎[𝑆] (26) 

Vměstky bohaté na Al2O3 jsou škodlivé jak pro kvalitu ocelových výrobků, tak i pro 

kalení nerezavějící oceli v důsledku vysokého bodu tavení a tvrdosti. Účinek složení strusky 

na Al2O3 vměstku 304 nerezavějící ocelí je znázorněn na obr. 14 (c). Hlavní reakce tvorby 

Al2O3 vměstků jsou uvedeny v rovnicích. (27) a (28). Obsah Al2O3 výrazně stoupá s 

upravenou struskou. Je to hlavně proto, že strusky s vysokou zásaditosti zvyšují [Al] v oceli, 

což podporuje tvorbu Al2O3 vměstku. Z toho lze vyvodit, že slabě bazická struktura na bázi 

CaO-SiO2 je prospěšná pro snížení obsahu Al2O3 vměstku. [22] 

4[𝐴𝑙] + 3(𝑆𝑖𝑂2)𝑣𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 = 3[𝑆𝑖] + 2(𝐴𝑙2𝑂3)𝑉𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 (27) 

 

2[𝐴𝑙] + 3(𝑀𝑛𝑂)𝑣𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 = 3[𝑀𝑛] + (𝐴𝑙2𝑂3)𝑉𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 (28) 
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Obr. 14 (d) ukazuje vztah mezi složením strusky a MgO vměstky v oceli. Je zřejmé, 

že vměstek MgO stoupá se zvyšující se bazicitou strusky. Je třeba poznamenat, že vývoj MgO 

vměstku má podobnou tendenci jako vývoj předpokládaný u [Al] nerezavějící oceli 304 na 

obr. 14 (a) v důsledku redukce MgO ve struskách pomocí [Al] v 304 nerezové oceli. [22] 

 

Obr. :14 Účinky počáteční strusky na vlastnosti vměstků a chemickém složení 

oceli třídy 304 

(a) hliník v oceli, (b) (S) / [S] ocelí, (c) Al2O3 městek obsažen v oceli. (d) MgO 

vměstek v oceli e) Kapalná frakce vměstků. [22] 
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Hlavní redukční reakce mezi vměstky a hořčíkem můžeme vidět ve vzorcích (29) a (30). 

Obsah hořčíku může být v oceli snížen použitím strusky CaO-SiO2 s nízkou zásaditosti [22] 

2[𝑀𝑔] + (𝑆𝑖𝑂2)𝑣𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 = [𝑆𝑖] + 2(𝑀𝑔𝑂)𝑣𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 (29) 

 

[𝑀𝑔] + (𝑀𝑛𝑂)𝑣𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 = [𝑀𝑛] + (𝑀𝑔𝑂)𝑣𝑚ě𝑠𝑡𝑒𝑘 (30) 

Vzhledem k tomu, že můžou být vytvořené různé druhy vměstků, lze vypočítat 

kapalnou frakci vměstků při 1 873 K, jak je znázorněno na obr. 14 (e). Je zřejmé, že 

generované vměstky jsou téměř úplně tekuté a bazicita strusky je nižší než 1,0. Se zvyšující 

zásaditostí ve strusce se vytváří vměstky Al2O3 v pevné fázi. Změna kapalné frakce vměstků 

má podobnou tendenci jako změna Al2O3 vměstku, což naznačuje, že teplota tání vměstků je 

významně ovlivněna Al2O3. [22] 

  

Obr. 15: Vliv strusky CaO-Al2O3-SiO2-MgO na CaO / Al2O3 vměstky u hliníkem 

uklidněné 304 oceli. [22] 

 

Obr. 15 ukazuje předpokládaný účinek strusky CaO-Al2O3-SiO2-MgO ku CaO / 

Al2O3 vměstků v nerezových ocelích 304 uklidněných Al. Z obrázku 15 (a) je patrné, že CaO 

/ Al2O3 obsažen ve vměstku a CaO-Al2O3-SiO2 ve strusce se zvyšuje z 0,5 na 1,5, CaO / 

Al2O3 vměstky se zvyšují. Je třeba poznamenat, že CaO / Al2O3 ve vměstkách zůstává 

nezměněn s tím, že CaO / Al2O3 ve strusce dosahuje zhruba 1,5 až 2,0. Je to způsobeno 

přebytkem pevného CaO v roztavené strusce při teplotě 1 873 K. Proto se doporučuje řídit 

strusku podle obr. 15 v inflexních bodech a dojde k zamezení tvorbě pevných CaO. Je 

zřejmé, že přidání oxidu křemičitého do strusky může rapidně snížit CaO / Al2O3vměstky. 

Obrázek 15 (b) ukazuje vztah mezi CaO / Al2O3 ve vměstkách a CaO / Al2O3 ve struskách 
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s měnícím se obsahem MgO. Zvýšením MgO v strusce o 0 až 10 % může mírně zvýšit CaO / 

Al2O3 vměstků. [22] 

 

Obr. 16: Účinek CaO-Al2O3-4 % SiO2-2 % MgO strusky na složení a teplotě tavení 

vměstků v nerezových ocelích hliníkem uklidněných 304 [22] 

 

Vzhledem k tomu, že Si se dostává do roztavené oceli legováním, vzniká malé 

množství oxidu křemičitého ve strusce. Typicky je na obr. 16 (a) znázorněn předpokládaný 

účinek CaO-Al2O3-4 % SiO2-2 % MgO strusky na složení vměstků při 1 873 K. Pokles CaO / 

Al2O3 v CaO-Al2O3- 4 % SiO2- 2 % MgO strusky rapidně podporuje tvorbu pevných 

Ca2Mg2Al28O45, CaMg2Al16O27, CaAl4O7, CaAl12O19 a Al2O3. Vměstky mohou být plně 

modifikovány na kapalné vměstky zvýšením bazicity CaO / Al2O3 ve strusce nad 1,4 při 1 

873 K. Výpočet likvidu a solidu vzniklých oxidových vměstků je uveden na obr. 16 (b). 

Pevné vměstky jsou zhruba nezměněné s CaO / Al2O3 v CaO-Al2O3-4 % SiO2-2 % MgO 

strusce s vyšší bazicitou než 1,3. Snížení vměstků se výrazně snižuje s nárůstem CaO / Al2O3 

ve strusce. Vměstky můžou být sníženy při teplotě 1 479 K s poměrem CaO / Al2O3 1,6 v 

CaO-Al2O3-4 % SiO2-2 % MgO struskou, což souhlasí s doporučenými poměry CaO / Al2O3 

v CaO-Al2O3 – SiO2-MgO strusky na zvýšení CaO / Al2O3 vměstky [22] 

3.1.3 Optimalizace strusky CaO-SiO2-Al2O3-MgO pro ocel dezoxidované Si-Mn 

Vměstky bohaté na Al2O3-MgO mají špatnou tvářitelnost, což způsobuje vady na 

povrchu výrobků z nerezavějící oceli kvůli jejich špatné deformaci. Dále způsobují erozi 

vyzdívky pánve. Bylo zjištěno, že snížení Al2O3-MgO vměstků struskou s optimálním 

poměrem Al2O3-SiO2-CaO-MnO může významně snížit teplotu tání a zlepšit tvářitelnost 

vměstků. Aby se zabránilo tvorbě netvařitelných vměstků na bází Al2O3-MgO, byla zavedena 

deoxidace Si-Mn. Nicméně hliník v přidané ferosilikonové slitině může významně 

podporovat tvorbu spinelových vměstků v nerezových ocelích uklidněnými Si-Mn. Obvykle 
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se struska na bázi CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2 používá ke snížení [Al] v oceli, jak bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách, a k potlačení tvorby Al2O3-MgO vměstků. V této studii 

byla struska CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2 optimalizována za použití současného 

termodynamického modelu pro snížení obsahu Al2O3 a MgO vměstku při 1 873 K a snižuje 

teplotu tání vměstků v nerezavějících ocelích 304 uklidněný Si-Mn. CaF2 v primární strusce 

je upravována na 20 %. Hmotnostní poměr strusky a oceli je 1/50. Na základě podmínek bylo 

dosaženo optimálního složení systému strusky CaO-SiO2-Al2O3-MgO a aktivita složek 

rafinace strusky byla opět analyzována pomocí modulu FactSage 6.2 FT oxide Database a 

Phase Diagram Module. [22,24] 

Obr. 17 ukazuje předpovědi vlivu strusky CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2 na Al2O3-

MgO vměstky u nerezavějících ocelí 304 uklidněných Si-Mn. Z obr. 17 (a) lze vidět, že 

obsah Al2O3-MgO vměstků vzrůstá s nárůstem CaO / SiO2 v CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2 u 

bazicity strusky od 0,8 do 1,8. Přidáním Al2O3, může ve strusce podporovat tvorbu Al2O3-

MgO vměstku. Jak je znázorněno na obr. 17 (b), přidání MgO do strusky může zvýšit obsah 

Al2O3-MgO vměstku. Mělo by být poznamenáno, že hraniční hodnoty relačních křivek jsou 

hlavně způsobeny nasycením MgO v roztavené strusce při 1 873 K. Jelikož struska s nízkým 

obsahem zásaditosti zvyšuje erozi žáruvzdorného materiálu z MgO, struska může snížit 

hodnotu Al2O3-MgO vměstku pod 35 %, což je doporučeno u nerezavějících ocelí 304 

dezoxidovanými Si-Mn. Vzhledem k tomu, že struska s nízkou zásaditostí může zvýšit erozi 

žáruvzdorného materiálu na bázi MgO, jako optimální složení strusky se navrhuje CaO-SiO2 

v obsahu 5 %, MgO okolo 2 % Al2O3 cca 20 % , a CaF2 s poměrem CaO / SiO2 přibližně 1,4 

za účelem snížení teploty tání vměstků v nerezavějících ocelích uklidněnými Si-Mn. [22] 
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Obr. 17: Vliv strusky CaO-SiO2-MgO-Al2O3-CaF2 na vměstky Al2O3-MgO u oceli 

uklidněné Al-Mn. [22] 

 

Podle článku [24] se jeví struskový systém CaO-SiO2-Al2O3-MgO jako optimální 

struska určena pro výrobu pružinové oceli dezoxidované Si a Mn. Příloha 31 nám ukazuje 

optimální složení strusky na bázi CaO-SiO2-Al2O3-MgO s různým obsahem MgO od 3 do 15 

%. Z Přílohy 31 (c) je patrné, že optimálního složení systému strusky CaO-SiO2-Al2O3-MgO 

se dosahuje s cca 7 % MgO, kdy se bazicita strusky pohybuje v rozmezí od 1,0 do 1,19. 

Přesné doporučené složení strusky je deklarováno v tab.8. a, jak. [24] 

Tab. 8: Optimální složení struskového systému CaO – SiO2 Al2O3 [24] 
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3.2 Vznik vměstku během modifikace oceli vápníkem určené pro výrobu 

trubek 

Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, přísada vápníku během zpracování oceli se 

používá k modifikaci vměstku Al2O3. Optimální množství přísady vápníku může modifikovat 

oxidické vměstky, podpořit odsíření oceli a řídit tvar sulfidických vměstků. Nicméně 

nedostatečné nebo nadbytečné přidávání vápníku vede k neúplné nebo nadměrné modifikaci 

vměstků oxidu hlinitého a tvorbě pevných aluminátů vápníku nebo CaS, které jsou škodlivé 

pro kalitelnost ocelí. [23] 

Z tohoto důvodu autoři literatury 23 experimentálně i výpočty ověřovali 

optimální množství přísady vápníku během zpracování oceli. 

Experimentální studium bylo provedeno v laboratorních podmínkách na vzorcích ocelí 

tavených a modifikovaných obsahy síry a vápníku. K teoretickému stanovení optimálního 

poměru přísady vápníku, resp. sestrojení ternárního diagramu Al2O3-CaO-CaS využili autoři 

SW FactSage. Schéma experimentální pece je znázorněno v Příloze 32. [23] Přibližně 150 

gramů ocelové trubky (před úpravou vápníku) bylo roztaveno v kelímku  

(z MgO) (40 mm vnitřním průměru a 130 mm hluboká) při teplotě 1 600 °C ve vysokoteplotní 

trubkové peci.  

Ve studii byly provedeny dva druhy experimentů (č. 1 a č. 2). Po dosažení teploty  

1 600 ° C se do zkušební oceli č.1 nepřidával FeS, zatímco do roztavené oceli č.2 se přidal 0,1 

g čistého FeS (> 70%). Po deseti minutách byl první vzorek před modifikací vápníku 

zachycen křemíkovou trubicí a ochlazen ve vodě. Pak se do taveniny přidalo 0,5 g prášku 

slitiny Si-Ca v poměru (32 % Si + 65 % Ca), zabaleného v kovové fólii, aby se zabránilo 

oxidaci čistého Ca. Další tři vzorky byly odebrány po 1 minutě, 10 minutách a 30 minutách. 

[23] 

Složení původní oceli z ocelových trubek a dva poslední vzorky pokusů byly 

analyzovány a chemické složení je uvedeno v tab.9. Jak je z tab. 9 patrné, obsah S v ocelích 

experimentu č. 1 a č. 2 činí 30 ppm a 310 ppm. Koncentrace vápníku se zvyšovala ze 6 ppm 

na 13 ppm a 14 ppm přidáním Si-Ca slitiny. [23] 
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Tab. 9: Naměřené složení vzorku ocelových trubek (% hmot.). [23] 

 

3.2.1 Výsledky a diskuze 

V pokusu č.1. obsah síry s přidáním FeS činil 30 ppm. Morfologie a složení typických 

vměstků pozorované v experimentu č. 1 jsou uvedeny na obr. 18. Zahrnuty byly především 

tvar Al2O3 před přidáním slitiny Ca-Si (obr. 18 a). Po přidání Ca v první minutě byl vměstek 

změněn na téměř sférický Al2O3-CaS (-CaO) (obr. 18 b) a průměrný obsah CaS vměstku se 

okamžitě zvýšil na 35 %. Ve vměstcích bylo pouze přibližně 5 % CaO. O deset minut později 

se vměstky přeměnily na Al2O3-CaO (-CaS), protože obsah CaS vměstku klesl na přibližně 10 

% a obsah CaO se zvýšil na 30 %. Tvar vměstku byl více sférický (obr. 18 c). Třicet minut po 

modifikaci Ca, CaS vměstek snížil na minimum a obsah CaO mírně klesal. Většina vměstků 

měla tvar sférický na bází Al2O3 (obr. 18 d). [23] Typický výskyt vměstků po přidání slitiny 

Ca-Si můžeme vidět v příloze 33 

 
(a) před modifikací vápníkem 
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(b) 1 min po aplikaci Ca 

 
(c) 10, min po aplikaci Ca 

 
(d) 30 min po aplikaci Ca 

Obr. 18: Morfologie a složení typických vměstků pozorované v experimentu č. 1  

(bez přidání FeS). [23] 
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Obr. 19: Vývoj Al2O3, CaO a CaS vměstku v experimentu č. 1 (bez přidání FeS). [23] 

 

Vývoj a složení vměstků v experimentu č. 1 po přidání Ca-Si je uveden na obr. 19. Po 

přidání slitiny Ca-Si se obsah CaS nejprve zvětšil, pak se snížil skoro na nulu, což znamenalo, 

že CaS byl okamžitě vybrán jako přechodný produkt po modifikaci Ca, a snížil se na 

minimum reakcí CaS a Al2O3. Po přidání slitiny Ca-Si okamžitě klesl obsah oxidu hlinitého 

na 37 % a poté vzrostl přibližně na 78 %. Obsah CaO se postupně zvyšoval během modifikace 

vápníkem. Z výše uvedeného je transformační dráha vměstků při injektáží vápníku ve vzroku 

oceli experimentu 1 následující: 30 ppm S Al2O3 → Al2O3-CaS (-CaO) → Al2O3-CaO (-CaS) 

→ Al2O3-CaO. [23] 
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(a) před modifikací vápníkem 

 
(b) 1 min po aplikaci Ca 

 
(c) 10, min po aplikaci Ca 
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(d) 30 min po aplikaci Ca 

Obr. 20: Morfologie a složení typických vměstků pozorované v experimentu č. 2 (přidán 

FeS). [23] 

V pokusu č. 2 se obsah síry zvýšil na 310 ppm přidáním FeS. Původní vměstky na bází 

Al2O3 byly hranaté obr. 20 a. Po přidání slitiny Ca-Si byly vměstky Al2O3 okamžitě 

modifikovány na tvar téměř sférický Al2O3-CaS na (obr. 20 b). V průběhu rafinace oceli se 

obsah CaO zvýšil a obsah CaS klesl (obr. 20 c, 20 d). Vměstky byly modifikovány na tekuté 

a tvar vměstků se změnil na sférický. [23] 

 
Obr. 21: Vývoj Al2O3, CaO a CaS vměstku v experimentu č. 2 (přidán FeS) 

 

Na obr. 21 můžeme vidět vývoj složení vměstků v experimentu č. 2 s obsahem  

S 310 ppm. CaS vznikl okamžitě po přidání slitiny Ca-Si. Ve vměstcích nebylo téměř žádné 

CaO. Poté se kontinuálně generoval CaO a obsah CaS postupně klesal. Snížení rychlosti CaS 
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v oceli experimentu č. 2 bylo pomalejší než u experimentu č. 1 (obr. 19). Třicet minut po 

přidání slitiny Ca-Si bylo stále přibližně 15% obsahu CaS. Přechodná přeměna vměstků 

během injektáže Ca v roztavené ocelové trubce s obsahem S 310 ppm byla Al2O3 → Al2O3-

CaS → Al2O3-CaS (-CaO) → Al2O3-CaO (-CaS). [23] 

Na obr. 22 je znázorněný diagram pro struskové systémy Al2O3-CaO-CaS v tekutém 

stavu, který byl sestrojen v programu Factsage 6,4 v databázi FactPS a FToxid. Teplota tavení 

Al2O3, CaO a CaS je vyšší než 2 000 ° C. Podle současné termodynamické predikce je 

minimální ternární eutektická teplota vypočtena na 1 496 ° C v hraniční lince 3CaO Al2O3 a 

CaO · Al2O3. Vyšší obsah CaO nebo Al2O3 by mohl zvýšit teplotu tavení vměstků, což 

ukazuje, že nadměrné nebo nedostatečné přidávání slitin Ca působí škodlivě na tvorbu 

kapalných vměstků hlinitanů vápníku. Současně může být obsah CaS řízen na méně než 8 %, 

aby se zabránilo vzniku škodlivých pevných vměstků. [23] 

 
Obr. 22: Vypočtená projekce kapaliny systému Al2O3-CaO-CaS, teploty ve ° C. [23] 

Obsah S se řídí na méně než 30 ppm, aby se zabránilo vytváření strunových tvarů 

vměstků MnS v oceli. Proto je modifikační mechanismus vměstků během injektáže vápníku v 

roztavených ocelových trubkách znázorněn na obr. 23. V prvním kroku dojde k nukleaci a 

vzniku malých zárodků Al2O3, které rostou v dendrity během dezoxidace oceli. Po přidání 

slitiny Ca-Si v kroku 2 [Ca] reaguje bezprostředně s [S]. Vnější vrstva CaS se okamžitě 
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vytvoří pro modifikaci vměstku Al2O3, zejména v konkávní pozici díky nižší mezifázové 

volné energii. V kroku 3 reaguje CaS a A12O3 nebo [O] reakcí v důsledku termodynamiky. 

Vrstva xCaO · yAl2O3 se vytváří mezi jádrem Al2O3 a vrstvou CaS. Produkovaná síra 

vstupuje zpět do roztavené oceli od aplikace. Postupně se vytváří více a více xCaO · yAl2O3 

mimo zahrnutí Al2O3, jádro přidání Al2O3 a fáze CaS se zmenšují na minimální velikost. 

Nakonec je vměstek Al2O3 plně modifikováno na sférický kapalný aluminát vápenatý, jak je 

ukázáno ve 4. kroku. CaS je okamžitě generován po ošetření Ca jako přechodný produkt a 

zmizí jako průběh reakce, což dokládá skutečnost, že obsah CaS ve vměstku se zvýší a po 

následné injektáží vápníkem se jejích obsah sníží. [23] 

Obr. 23: Modifikační mechanismus vměstku během injektáže Ca v oceli určené pro 

trubky [23] 
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Závěr  

Bakalářská práce je zaměřena na možnosti aplikace termochemického simulačního 

software pro hodnocení průběhu metalurgických procesů. Na základě dostupných informací je 

pozornost zaměřena zejména pak na simulaci termodynamických procesů prostřednictvím 

aplikace softwaru FactSage, který se mimo jiné zabývá optimalizací strusky a možností 

výpočtu ternárních diagramů k řízené modifikaci vměstků v oceli.  

V první části práce byly popsány teoretické poznatky zabývající se vznikem a 

snižováním obsahu vměstků v oceli pomocí řízení složení strusky. V další části práce, která je 

hlavním jádrem, byla provedená literární analýza zdrojů zahraničních autorů. Zahraniční 

literatura se zabývá popisem softwaru FactSage a jeho aplikací v metalurgii. Ve třetí části je 

provedena analýza literárních poznatků zaměřených na aplikaci softwaru FactSage 

v provozních podmínkách. V průběhu bádání byly zjištěny následující poznatky: 

1. Software FactSage není samostatným program, ale skládá se s více sloučených 

programů jako jsou např. ChemSage, ChemApp, Chemsheet. 

2. Softwary jsou kompatibilní s ostatními programy (ChemSage atd.), pracují s excelem. 

3. FactSage má široké využití nejen v metalurgii, ale také v elektrochemii, 

pyrometalurgii, hydrometalurgii, materiálovém oboru, které se zabývá korozí kovů, 

anorganické chemii, geochemie atd. 

4. FactSage v metalurgii je určen pro výpočty struskových systémů během výroby oceli 

v konvertoru, rafinaci oceli v pánvi, vakuování oceli, určování tavidel pro odlévání 

oceli běžným způsobem, řízení nekovových vměstků (nízkouhlíková ocel, ocelové 

dráty a řezné oceli, speciální ocel IF ultra nízkouhlíková ocel, vysokopevnostní 

nízkolegovaní oceli), žáruvzdorné materiály (vyzdívka pro konvertorové pece a 

stanice pro vakuování, žáruvzdorné žlaby a odtokové zátky). 

5. FactSage dovede v nastavení vytvářet jednoduché, binární diagramy či Gibbsův 

trojúhelník. (měnit osy X, Y; měnit termodynamické podmínky T, P, H, G, S; anebo 

počítat za normálních podmínek.) 

6. Data se mohou ukládat přímo v cílové, uživatelem volené složce. 

7. Termodynamický model Macro processing byl vyvinut s využitím softwaru Factsage k 

prozkoumání vlivu strusky pro výrobu nerezových oceli. Zjištěné výsledky ukazují 

dobrou shodu s experimentálními údaji. 

  



63 

Sniegoň, M.: Možnosti simulace software. Bakalářská práce. Katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

Na základě výpočtů v SW Fact Sage autoři zahraničních příspěvků například zjistili, že:  

1. Struska na bázi CaO-Al2O3 může modifikovat vměstky CaO-Al2O3-MgO v 

nerezových ocelích uklidněných Al. Přidání SiO2 do strusky CaO-Al2O3-SiO2-MgO 

snižuje obsah vměstků CaO a Al2O3. MgO ve strusce ovlivňuje vměstky CaO a 

vměstky Al2O3 minimálně. 

2. Strusky na bázi CaO-SiO2-CaF2 mohou modifikovat vměstky na malé vměstky 

Al2O3-MgO v oceli 304 dezoxidovanými Si-Mn. Přidání Al2O3 a MgO do CaO-

SiO2-MgO-Al2O3-20 % CaF2 strusky, může podporovat tvorbu vměstku Al2O3-

MgO. CaO a SiO2 ve strusce se mění na Al2O3 a MgO. Struska je navržena ke 

snížení vměstků Al2O3 a MgO. 

3. Vývoj vměstku během injektáže vápníku do roztavené oceli s obsahem síry cca 30 

ppm a obsahem síry 310 ppm. Tvar vměstku se mění na téměř sférický až kulový. 

U CaS se rychlost odstraňování vměstku s obsahem síry 310 ppm mnohém zmenší, 

kdežto rychlost u CaO s obsahem síry 30 ppm zrychlí. 

4. Po aplikaci vápníku do oceli okamžitě vznikl produkt CaS. Vznik CaS nešel 

předem předpovědět pomocí vypočítaných diagramu. 

5. Modifikace vměstku vápníkem lze rozdělit do 4 etap 

1). tvar Al2O3 se vytváří po deoxidaci oceli; 2) vnější vrstva CaS se okamžitě 

vytvoří po vytvoření Al2O3 po přidání slitiny Ca-Si; 3) vrstva xCaO · yAl2O3 se 

vytváří mezi jádrem Al2O3 a CaS vrstvou reakcí mezi CaS a A1203 nebo [O]; 4) 

Al2O3 je plně modifikováno na sférický kapalný oxid hlinitý. 

6. Podle výsledků a vypočtu pro optimalizaci struktury (CaO-SiO2-Al2O3-MgO) je 

vhodné následující složení: MgO: 5-9 %, CaO: 47,4-50,2 %, Si02: 41,9-45,6 % a 

Al2O3: 2,79 %. Optimální zásaditost je v rozmezí od 1,0 do 1,19 a C / A je vyšší 

než 9,0. 
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Přílohy 

Příloha 1: Hlavní nabídka FactSage  

Příloha 2: View Data Module – seznam všech druhů Fe-Si-O-S uložených v databázi 

FACTcompound. 

Příloha 3: View data module – souhrn fází (nahoře) a složených dat (dole) pro SiO2. 

Příloha 4: Příloha. :4 View Data module – Na printscreenu můžeme vidět fáze Fe-Si-O-S 

uložené v databázi FACTsolution. [16] 

Příloha 5: Příloha. :5 Compude module – Nahoře: drag and drop SiO2data z FACT do 

soukromé databáze USER. Dole: manipulace s daty Cp (T) v databázi USER. [16] 

Příloha 6: Příloha. 6: CompoundModule – manipulace s magnetickými daty Fe uloženými v 

databázi USER. [16] 

Příloha 7: Příloha. 7: Solution Module – Databáze SGTEalloy. Nahoře: uvedení fází řešení. 

Dole: zobrazení parametrů kapalné fáze. [16] 

Příloha 8: Příloha. :8 Solution Module – Databáze SGTEalloy. Nahoře je zobrazen 

komponent MoNi_Deltafáze. Dole je zobrazeno obsahu funkce GCRFCC [16] 

Příloha 9: Reaction Module – Reakční systém WindowCu-O2-Cu2O. Vstup izotermické 

reakce standardního stavu pro oxidaci mědi. [16] 

Příloha 10: ReactionModule – WindowCu-O2-Cu2O. Výpočet běžných termodynamických 

hodnot. [16] 

Příloha 11: ReactionModule – Reakční systém WindowCu-O2-Cu2O. Vstup izotermické 

nestandardní reakce pro oxidaci mědi. [16] 

Příloha 12: ReactionModule – Table WindowCu-O2-Cu2O systém. Výpočet 

termodynamických hodnot pomocí interaktivního tabulkového formátu [16] 

Příloha 13: PredomModule – vstup kovového systému Cu-p (SO2) -p (O2) při 1000 

K.Bottom: výsledný výpočet převládajícího diagramu. [16] 

Příloha 14: EquilibModule – Reakční systém WindowCu-matná-struska. Vstup reakčních 

složek včetně proměnlivého množství FeO a Si02. 

Příloha 15: EquilibModule – Menu WindowCu-matte-struskový systém. Výběr možných 

výrobních fází a definice konečných podmínek. 
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Příloha 16: Výsledky Windows Fe-slag systém. Zobrazení výsledků ve formátu F * A * C * T 

při <A> = 0.75 

Příloha 17: Výsledky Windows Fe-slag systém. Zobrazení výsledků ve formátu ChemSage 

<A> = 0,1 

Příloha 18: EquilibModule – Postprocesorový systém WindowCu-matte-strug. Definování a 

vykreslení Cu hmot.% ku Fe (celkové) /SiO2wt. %diagram pro všechny výsledky (<A> = 40 

až 57). 

Příloha 19: Phase Diagram Module – Systém CaO-SiO2. nahoře: Komponenty okno vstupu 

CaO a SiO2. Dole: Proměnné Okno – výběr os T (K) a X (SiO2). 

Příloha 20: Phase Diagram Module – CaO-Si02 systém. Nahoře: Nabídka Window – výběr 

možných produktů. Dole: Figure Window – výsledný binární diagram CaO-SiO2 phase. 

Příloha 21: Fázový diagram – systém FeS-Ni3S2. Vstup FeS a Ni3S2 do okna komponent a 

výběr možných fází produktu v okně Menu 

Příloha 22: Fázový diagram – systém FeS-Ni3S2. Určení typu fázového diagramu v okně 

Proměnné a vypočítané fázové schéma 

Příloha 23: Fázový diagram – systém Fe2O3-MgO-SiO2-O2. Zadání komponent a výběr dat z 

databází FToxid 

Příloha 24: Fázový diagram – systém Fe2O3-MgO-SiO2-O2. ToC ku hmotnostního podílu 

Fe2O3 / (MgO + Fe2O3 + SiO2) fázový diagram ve vzduchu při Si02 / (MgO + Fe2O3 + SiO2) = 

5 % hmotn.) 

Příloha 25: Systém FeO-TiO2-Fe Příklad fázové rovnováhy modecalculation na souřadnicích 

1450 ° C a TiO2 / (FeO + TiO2) = 0,7. 

Příloha 26: Systém CaO-Al2O3-SiO2. Navrchu – výběr formátu, os a teploty Gibbs 

trojúhelníku. Dole – výsledný CaO-Al2O3-SiO2-fázový diagram při 1600 ° C  

Příloha 27: Systém CaSiO3-MgSiO3. Příklad zobrazení nabídky, které je upraveno pro 

vypočtených fázových diagramů. 

Příloha 28: Fe-Cr-V-C systém. Hmotnostní frakce V ku hmotnostní frakce W je 0,3% hmotn. 

C a 850 ° C vypočtená ze SGTEdata fázovým diagramem a editace výstupu v ImageModule. 

Příloha 29: NaF-NaCl-CaF2-CaCl2-recirkulární systém. Propustnost kapaliny byla vypočítána 

z FACTdata úpravou výsledků a výstupů z rovnovážných, fázových a obrazových modelů. 
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Příloha 30: NaCl-KCl-MgCl2 ternární systém. Projekce likvidu byla vypočítána z FACTdata 

úpravou výsledků a výstupů a z rovnovážných, fázových a obrazových modulů. 

Příloha 31: Změna optimální zóny systému CaO-SiO2-Al2O3-MgO s různými obsahy MgO 

Příloha 32 Schéma experimentální pece. 

Příloha 33: Základní typy vměstku po přidání slitiny Ca-Si v experimentu č. 1 (S = 30 ppm). 
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Příloha 1: hlavní nabídka FactSage 
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Příloha 2: View Data Module – seznam všech druhů Fe-Si-O-S uložených v databázi 

FACTcompound.  

  



72 

Sniegoň, M.: Možnosti simulace software. Bakalářská práce. Katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

 

 

Příloha 3: View data module – souhrn fází (horní) a složených dat (dole) pro SiO2. 
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Příloha 4: View Data module – zde jsou uvedeny fáze Fe-Si-O-S a uložené v databázi 

FACTsolution. 
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Příloha 5: Compude module – Nahoře: drag and drop SiO2data z FACT do soukromé 

databáze USER. Dole: manipulace s daty Cp (T) v databázi USER. 
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Příloha 6: CompoundModule – manipulace s magnetickými daty Fe uloženými v databázi 

USER. 
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Příloha 7: Solution Module – Databáze SGTEalloy. Nahoře: uvedení fází řešení. Dole: 

zobrazení parametrů kapalné fáze. 
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Příloha 8: Solution Module – Databáze SGTEalloy. Nahoře: zobrazování komponent 

MoNi_Deltafáze. Dolní: zobrazení obsahu funkce GCRFCC 
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Calculate Modules  

Reaction

 

Příloha 9: Reaction Module – Reakční systém WindowCu-O2-Cu2O. Vstup izotermické 

reakce standardního stavu pro oxidaci mědi. 
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Příloha 10: ReactionModule–WindowCu-O2-Cu2O.Výpočet běžných termodynamických 

hodnot. 
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Příloha 11: ReactionModule – Reakční systém WindowCu-O2-Cu2O. Vstup izotermické 

nestandardní reakce pro oxidaci mědi. 
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Příloha 12: ReactionModule – Table Window Cu-O2-Cu2O systém. Výpočet 

termodynamických hodnot pomocí interaktivního tabulkového formátu 
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Příloha 13: PredomModule – vstup kovového systému Cu-p (SO2) -p (O2) při 1000 K.Bottom: 

výsledný výpočet převládajícího diagramu. 
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Příloha 14: EquilibModule – Reakční systém WindowCu-matná-struska. Vstup reakčních 

složek včetně proměnlivého množství FeO a SiO2. 
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Příloha 15: EquilibModule – Menu WindowCu-matte-struskový systém. Výběr možných 

výrobních fází a definice konečných podmínek. 
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Manipulace  

Kliknutím na tlačítko "Calculate" začne se provádět výpočet. Po dokončení jsou 

výsledky uvedeny v okně Výsledky, kde Equilib poskytuje rovnovážný produkt reakce a 

výsledky mohou být zobrazeny ve dvou formátech: F * A * C * T Formát (Příloha 16) kde 

<A> = 0.75 a ukazuje fáze roztoku "Fe-liq" a "Slag-liq" v rovnováze s CaAl4O7 (s); Formát 

ChemSage (Příloha 17), kde <A> = 0,1 ukazuje fáze roztoku "Fe-liq" a "Slag-liq" v 

rovnováze s CaO (s).   
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Příloha 16: Výsledky Windows Fe-slag systém. Zobrazení výsledků ve formátu F * A * C * T 

při <A> = 0.75 
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Příloha 17: Výsledky Windows Fe-slag systém. Zobrazení výsledků ve formátu ChemSage 

<A> = 0,1 
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Příloha 18: EquilibModule – Postprocesorový systém WindowCu-matte-strug. Definování a 

vykreslení Cu hmot.% ku Fe (celkové) /SiO2wt. %diagram pro všechny výsledky (<A> = 40 

až 57). 
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Fázový diagram a moduly pro obraz 

V modulu fázového diagramu jsou poprvé zadány komponenty systému (CaO, SiO2) v okně 

Reactants Window (příloha 19). Potom je typ fázového diagramu definován v okně 

proměnných (příloha 19), kde uživatel zvolí typ schématu (Y vs X nebo Gibbsův trojúhelník), 

typ os (složení, aktivita a chemický potenciál) možné složení proměnných a limity a 

konstanty fázového diagramu. Data z databází složených a řešení jsou nabízena jako možné 

produktové fáze v okně Menu Window (příloha 20). V případě CaO-SiO2 jsou jako možné 

fáze produktu vybrána fáze roztoku strusky (FACT-SLAG) a všechny čisté pevné látky 

(včetně těch, které se nacházejí mimo rovinu CaO-SiO2). Kliknutím na tlačítko "Calculate" se 

fázový diagram automaticky vypočítá a vykreslí v reálném čase (příloha 20). 
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Příloha 19: Phase Diagram Module – Systém CaO-SiO2. nahoře: Komponenty okno vstupu 

CaO a SiO2. Dole: Proměnné Okno – výběr os T (K) a X (SiO2). 
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Příloha 20: Phase Diagram Module – CaO-SiO2 systém. Nahoře: Nabídka Window – výběr 

možných produktů. Dole: Figure Window – výsledný binární diagram CaO-SiO2 phase. 
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Příloha 21: Fázový diagram – systém FeS-Ni3S2. Vstup FeS a Ni3S2 do okna komponent a 

výběr možných fází produktu v okně Menu 
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Příloha 22: Fázový diagram – systém FeS-Ni3S2. Určení typu fázového diagramu v okně 

Proměnné a vypočítané fázové schéma 
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Jak funguje modul fázového diagramu 

 

 

Příloha 23: Fázový diagram – systém Fe2O3-MgO-SiO2-O2. Zadání komponent a výběr dat z 

databází FToxid 
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Příloha 24: Fázový diagram – systém Fe2O3-MgO-SiO2-O2. ToC ku hmotnostního podílu 

Fe2O3 / (MgO + Fe2O3 + SiO2) fázový diagram ve vzduchu při Si02 / (MgO + Fe2O3 + SiO2) = 

5% hmotn.) 
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Příloha 25: Systém FeO-TiO2-Fe Příklad fázové rovnováhy modecalculation na souřadnicích 

1450 ° C a TiO2 / (FeO + TiO2) = 0,7. 
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Příloha 26: Systém CaO-Al2O3-SiO2. Navrchu – výběr formátu, os a teploty Gibbsového 

trojúhelníku. Dole – výsledný CaO-Al2O3-SiO2-fázový diagram při 1600 ° C  
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Příloha 27: Systém CaSiO3-MgSiO3. Příklad zobrazení nabídky, které je upraveno pro 

vypočtených fázových diagramů. 
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Příloha 28: Fe-Cr-V-C systém. Hmotnostní frakce V ku hmotnostní frakce W je 0,3% hmotn. 

C a 850 ° C vypočtená z SGTEdata fázovým diagramem a editace výstupu v ImageModule. 
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Příloha 29: NaF-NaCl-CaF2-CaCl2-recirkulární systém. Propustnost kapaliny byla vypočítána 

z FACTdata úpravou výsledků a výstupů z rovnovážných, fázových a obrazových modelů. 
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Příloha 30: NaCl-KCl-MgCl2 ternární systém. Projekce likvidu byla vypočítána z FACTdata 

úpravou výsledků a výstupů a z rovnovážných, fázových a obrazových modulů. 
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Příloha 31: Změny optimální zóny systému CaO-SiO2-Al2O3-MgO s různými obsahy MgO 
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Příloha 32: Schéma experimentální pece. [23] 
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Příloha 33 znázorňuje typický výskyt vměstků po přidání slitiny Ca-Si v experimentu 

č. 1 (S = 30 ppm). Částečně odstranění vměstku po 1 minutě injektáží Ca je ukázáno v příloze 

. 33 (a). CaS fáze byla vytvořena v jádře Al2O3 vměstku. příloha 33 (b) je zahrnutí na leštěný 

povrch vzorku bez eroze 1 min po přidání slitiny Ca-Si. Zahrnutí se skládá z jádrové fáze 

Al2O3 a fáze vnější vrstvy CaS. Ukazuje se, že vápník reaguje okamžitě se sírou a vytváří CaS 

na povrchu vměstku Al2O3 po přidání slitiny Ca-Si v roztavené oceli. Přílohy 33 (c) a 33 (d) 

jsou částečně odstraněné vměstky a zařazení bez eroze na leštěný povrch za 30 minut po 

přidání slitiny Ca-Si. Distribuce prvků Al, Ca a O je homogenní. Současně ve vměstcích není 

téměř žádný prvek S, což ukazuje, že CaS reaguje s kyslíkem nebo AI2O3, čímž se produkují 

tekuté alumináty vápníku po 30 minutách ošetření vápníkem. [23] 

 
(a) částečně odstraněné vměstky po 1 minutě přidáním slitiny Ca-Si 

 
(b) Zahrnutí na leštěný povrch bez eroze 1 min po přidání slitiny Ca-Si 

 
(c) Částečně odstraněné vměstky po 30 minut od přidáním slitiny Ca-Si 

 
(d) Zahrnutí na leštěný povrch bez eroze po 30 minutách po přidání slitiny Ca-Si 

Příloha 33: Základní typy vměstku po přidání slitiny Ca-Si v experimentu č. 1 (S = 30 ppm). 


