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ABSTRAKT 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je podrobná analýza současných 

celosvětových literárních poznatků z oblasti využití bezkazivcových syntetických strusek pro 

hluboké odsíření oceli.  

V úvodu teoretického rozboru jsou zmíněny základní zákonitosti molekulární 

a iontové teorie strusek a popsány vlastnosti strusek, jako jsou elektrická vodivost, viskozita, 

povrchové napětí a hustota. 

Další rozsáhlá kapitola je již věnována vlastní charakteristice kazivcových systémů, 

syntetickým struskovým systémům a podmínkám rozhodujícím pro proces odsíření pomocí 

syntetické strusky při rafinaci kovu v sekundární metalurgii.  

V závěru bakalářské práce jsou shrnuty celosvětové zkušenosti s odsiřovacími procesy 

při použití syntetických strusek. 

Klí čová slova: 

sekundární metalurgie; rafinace oceli; syntetická struska; bezkazivcová struska; odsíření oceli 

ABSTRACT 

The intent of this bachelor thesis is a detailed analysis of current global literary 

knowledge of the use of synthetic slags without fluorspar for deep desulfurization of steel.  

In the introduction of the theoretical analysis are discussed the basic patterns 

of molecular and ionic theory of slags and the description of the slag properties, such as 

electrical conductivity, viscosity, surface tension and density. 

The next more extensive chapter is devoted to its own characteristics of fluorspar 

systems, synthetic slags systems and to critical conditions for the desulfurization process 

using synthetic slags in the refining of metal in secondary metallurgy. 

The conclusion of the bachelor thesis summarizes the global experience with 

desulphurisation processes using synthetic slags. 

Key words: 

secondary metallurgy; rafination of steel; synthetic slag; synthetic slag without fluorspar; 

desulfurization of steel 
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ÚVOD 

Z důvodu neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu oceli je nutné hledat nové 

způsoby použití a druhy materiálů struskotvorných přísad. Na volbě optimálního struskového 

složení závisí nejen úspěšnost metalurgických pochodů, ale také nízké výrobní náklady. 

Zpracování tekutých kovů je systematický pochod, ke kterému dochází na úrovni 

tavenina-struska-pecní atmosféra. Tyto tři složky se vzájemně ovlivňují na fázových 

rozhraních a dochází zde k výměně iontů. Splnění těchto požadavků si vyžaduje pro každý 

metalurgický pochod zásadní vlastnosti strusky, kterými jsou dobrá tavitelnost 

za používaných teplot, chemická aktivita, schopnost absorbovat nežádoucí látky z taveniny 

atd. 

Vlastnosti strusek mají v metalurgickém pochodu zásadní úlohu, a proto jsou 

sledovány a kontrolovány. Vlastnosti, jako jsou specifická hmotnost, viskozita, povrchové 

napětí na fázových rozhraních a elektrická vodivost, patří mezi důležité parametry a musí byt 

dodržovány. Dalším parametrem je bazicita strusek, což je poměr zásaditých a kyselých 

složek strusky ( ) 2/SiOMgOCaO+ . Síra je považována za škodlivý prvek u většiny značek 

ocelí. Síra způsobuje lámavost za červeného žáru, jelikož se železem tvoří nízko tavitelné 

sloučeniny, které zhoršují plastické vlastnosti oceli při tváření. Má celou řadu dalších 

negativních účinků, z nichž nejvýznamnější jsou snížení vrubové houževnatosti a odolnosti 

proti korozi. Řízený obsah síry musí být zajištěn již jejím nízkým obsahem v samotném 

surovém železe, vhodným složením vsázky při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru a jejím 

dalším zpracováním mimopecní cestou v pánvi. U vysoce zásaditých kazivcových strusek 

je proces odsíření méně náročný než s použitím syntetických strusek na bázi Al2O3 a CaO. 

Použití kazivce jako struskotvorné složky je značně neekologické. Důvodem je, že při 

vysokých teplotách se z něj uvolňují nebezpečné fluoridy. Dalším nežádoucím účinkem 

je jeho agresivní působení na vyzdívku pánví. Ekonomické náklady a hlavně šetrnost 

k životnímu prostředí si žádají použití nových postupů pro docílení pozitivních výsledků. 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat současné postupy a poznatky týkající 

se dané problematiky a zároveň zhodnotit nové možnosti a způsoby uplatnění pří zpracování 

kovů v sekundární metalurgii. 

První část se zabývá přiblížením pojmu roztavených strusek a jejich významem 

a úlohou při rafinaci oceli v sekundární metalurgii. Jsou zde popsány dvě dosud známé teorie 

roztavených strusek, molekulární a iontová.  
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Druhá část se zabývá problematikou strusek v metalurgické praxi, porovnáním 

používaných struskových systémů, a to kazivcových a syntetických bezkazivcových strusek, a 

dále analýzou současných zkušeností s jejich použitím ve světě. Závěrem jsou pak shrnuty 

zpracované informace o dané problematice. 
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1 SPECIFIKACE STRUSEK V METALURGII 

V metalurgii mají strusky důležitou funkci. Na volbě optimálního struskotvorného 

režimu závisí úspěch metalurgického pochodu a kvalita výroby. Zpracování tekutých kovů 

je velice komplexní termodynamický proces, jenž se odehrává v systému tavenina - struska -

 pecní atmosféra. Tyto tři složky se navzájem ovlivňují, přičemž zde dochází k výměně iontů 

na fázových rozhraních. Ke splnění této úlohy musí strusky vykazovat zcela určité a pro 

každý metalurgický pochod specifické vlastnosti. Nejdůležitější je dobrá tavitelnost 

za používaných teplot, chemická aktivita a příznivá afinita ke škodlivým  látkám v tavenině. 

Dalšími vlastnostmi, které má dobrá struska splňovat, jsou  specifická hmotnost, viskozita, 

povrchové napětí nebo napětí na fázovém rozhraní a elektrická vodivost. Charakteristickým 

ukazatelem strusek je tzv. bazicita, což je poměr mezi zásaditými a kyselými složkami strusky 

a tento vztah lze vyjádřit rovnicemi [1]. 

( )
( )2

1 %SiO
%CaO

V =  (1) 

( )
( )322

2 O%Al%SiO
%MgO%CaO

V
+
+=  (2) 

kde V1,V2 je bazicita struskového systému, 

 %MeO - hmotnostní procento zásaditého nebo kyselého oxidu. 

Podílem hmotnostních procent zásaditých a kyselých oxidů dostaneme výslednou 

bazicitu strusky, rozeznáváme a následně je dělíme na [2]: 

� Bazicita V1,V2 < 1,5 charakterizuje strusku kyselou 

� Bazicita V1,V2 = 1,5 až 2,5 charakterizuje strusku středně zásaditou 

� Bazicita V1,V2 > 2,5 charakterizuje strusku silně zásaditou 

Nedílnou a neméně důležitou úlohou strusek je funkce izolantu tepla a ochránce před 

okolní atmosférou. Základní informace o vlastnostech strusek lze zjistit z rovnovážných 

diagramů. Metalurgické strusky sestávají hlavně z kovových oxidů jako oxid křemičitý, 

silikáty, oxidy železa, oxid vápenatý atd. Většinou se jedná o tří, nebo vícesložkové 

diagramy [1]. Na obr.1 je znázorněn příklad struskového systému CaO - Al2O3 - SiO2 

v ternárním diagramu: 
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Obr.1: Ternární diagram struskového systému CaO - Al2O3 - SiO2 [9]. 

1.1 Molekulární teorie struktury roztavených strusek 

Teorie zastává názor, že strusky v roztaveném stavu jsou roztoky zásaditých, kyselých 

a amfoterních oxidů, které se slučují ve složitější sloučeniny. Vše je závislé 

na termodynamických podmínkách (konkrétně na teplotě), při kterých sloučeniny termicky 

disociují na volné oxidy, vyjádřeno rovnicemi [2]: 

22 SiO2MeOSiO2MeO +=⋅  (3) 

( )2

2

SiO2MeO,

SiO
2
MeO

C C

CC
K

⋅
=  (4) 

kde  KC je rovnovážná konstanta, 

 C - koncentrace oxidu v  (%). 

Při stoupající teplotě roste disociační stupeň a koncentrace volných oxidů 

se současným zvětšováním rovnovážné konstanty KC . Nejdůležitějšími oxidy nacházejícími 
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se v roztavených struskách jsou zásadité, kyselé a amfoterní, které jsou přehledně uvedený 

v tab.1. 

Tab.1:  Rozdělení oxidů na kyselé, zásadité a amfoterní [2]. 

Kyselé Zásadité Amfoterní 

SiO2 CaO Al 2O3 

P2O5 MgO Fe2O3 

TiO2 FeO Fe2O3 

V2O5 MnO V2O3 

Sb2O3 Na2O  

Sb2O5 K2O  

As2O3 ZnO  

As2O5 NiO  

 PbO  

Nejsilnější vliv na povahu ocelářských strusek mají oxid vápenatý a křemičitý, 

přičemž jejich poměr vyjadřuje již dříve zmíněný charakter strusky, tj. bazicitu či-li 

zásaditost, případně kyselost. Molekulární teorie zastává názor, že v roztavených struskách 

se tvoří sloučeniny nejdříve mezi nejzásaditějšími a nejkyselejšími oxidy. Ocelářské strusky 

obsahují nejkyselejší oxid křemičitý, takže v nich budou vznikat křemičitany kovů, které 

vytěsní ze sloučenin méně kyselejší oxidy. Stejný princip je i u oxidů zásaditých. Molekulární 

teorie se opírá o tyto skutečnosti, které charakterizují probíhající reakce mezi roztavenou 

struskou a kovem [2]: 

� roztavené strusky jsou molekulární roztoky volných i složitěji vázaných oxidů, 

� molekuly volných i vázaných oxidů jsou ve vzájemné rovnováze, 

� aktivní oxidy, které se efektivně zúčastňují reakcí ve strusce a kovu, jsou jen 

volné oxidy, 

� podle zákona aktivní hmoty existuje rovnováha mezi struskou a kovem. 

1.2 Iontová teorie struktury roztavených strusek 

Skutečná iontová teorie strusek byla vytvořena v r. 1946 M. I. Temkinem. Iontová 

teorie strusek se opírá o experimentální základnu oproti molekulární. Za použití 
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rentgenostrukturní a elektromagnetické analýzy bylo zjištěno, že v tuhých struskách 

se nacházejí oxidy a jejich sloučeniny jako ionty. Struktura silikátu je tvořena uloženými 

atomy v tetraedrech různé hustoty, částečně zaplněnými atomy Si, Ti, P, B, Al a v oktaedrech 

se vyskytují atomy Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn aj. Valenční elektrony se rozdělují tak, že atomy 

kyslíku mají přebytek záporného náboje vůči ostatním atomům, jenž mají náboj kladný. 

Pokusy bylo prokázáno, že elektrická vodivost roztavených strusek je podobná elektrické 

vodivosti elektrolytů. Roztavené strusky jsou vlastně kapaliny s poměrně vysokou viskozitou 

a elektrickou vodivostí. Toto je způsobeno zvláštní stavbou roztavených strusek, 

tj. přítomností lehce pohyblivých kationtů např. Fe2+, Mn2+, Ca2+, Mg2- a jednoduchých 

aniontů např. O2-, S2- a na straně druhé přítomností komplexních iontů např. −4
4SiO , které jsou 

schopny se vázat do složitějších řetězců. Elektrická vodivost strusek je dána [3]: 

� počtem iontů schopných prostorově přenášet elektrický náboj, 

� nábojem těchto iontů, 

� pohyblivostí iontů (funkce teploty, poloměru a náboje). 

Vodivost roztavených strusek je funkcí chemického složení. Potvrzením iontové 

struktury roztavených strusek je existence rozdílných galvanických článků, v nichž jsou jako 

elektrolyty roztavené strusky a elektrody tvoří surové železo nebo ocel. Jasným důkazem 

je i vysoká hodnota povrchového napětí roztavených strusek neobvyklá pro molekulární látky, 

která je blízká hodnotě typických elektrolytů [3]. 

1.2.1 Elektrická vodivost roztavených strusek 

Rezistence je odpor vodiče elektrického proudu a je přímo úměrný jeho délce l, 

nepřímo úměrný průřezu nebo ploše elektrod S a přímo úměrný látkové konstantě  

rezistivitě Q. Elektrický odpor vyjadřuje rovnice [4]: 

S
l

R ⋅= Q  (5) 

kde R je rezistence čili odpor vodiče  (Ω), 

 Q - rezistivita látková konstanta  (Ω.m),  

 l - délka vodiče  (m), 

 S - plocha nebo průměr elektrod  (m2). 
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Převrácená hodnota odporu se nazývá elektrická vodivost G (konduktance) 

a je vyjádřena vztahem [4]: 

R
l

G =  (6) 

kde G je elektrická vodivost (konduktance) a její jednotkou je siemens  (S), 

 l - délka  (m), 

 R - elektrický odpor  (Ω). 

Měrnou elektrickou vodivost γ (konduktivitu) určuje převrácená hodnota měrného 

odporu [4]: 

Q

l
γ =  (7) 

kde γ je měrná elektrická vodivost (konduktivita) a její jednotkou je  (S.m-1), 

 l - délka  (m), 

 Q - rezistivita látková konstanta  (Ω.m). 

Poznatky o měrné vodivosti roztavených strusek vystihují [4]: 

� Měrné elektrické vodivosti roztavených strusek jsou velmi podobné hodnotám 

typických elektrolytů, např. NaCl, CaCl2. 

� Měrná elektrická vodivost roztavených strusek má iontový charakter, jejich 

vodivost se vzrůstající teplotou roste. 

� Hodnoty měrné vodivosti strusek jsou rozdílné oproti hodnotě měrné vodivosti 

kovů. 

� Měrnou vodivost roztavených strusek podmiňují kationty, které jsou 

ve srovnání s anionty rozměrově menší. 

Na rozdíl od kovů, vyznačujících se vodivostí elektronovou, která se stoupající 

teplotou klesá, měrná elektrická vodivost roztavených strusek se vzrůstající teplotou  

roste [4]. 
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1.2.2 Viskozita roztavených strusek 

Viskozita roztavených strusek je závislá na teplotě a na velikosti aniontu. 

Se zvětšujícím aniontem úměrně roste i viskozita roztavených strusek. Nepřímý vliv 

na viskozitu mají kationty, neboť v závislosti na svém elektrickém poli mohou být příčinou 

změny povahy aniontových komplexů. Působením kationtů se silným elektrickým polem 

může docházet k rozpadu větších aniontových komplexů na rozměrově menší anionty, což 

má za následek snížení viskozity roztavených strusek [4]. 

Při stoupající teplotě roste stupeň rozkladu větších aniontových komplexů na anionty 

s menšími rozměry, výsledkem čehož je následek poklesu viskozity roztavené strusky. 

Naproti tomu snižováním teploty roste viskozita strusek značně rychle v rozmezí teplot 

tuhnutí, jelikož při daných podmínkách vznikají v roztavených struskách rozptýlené částice 

jejich krystalické fáze a zásadně zvyšují viskozitu. S obsahem oxidů viskozita roztavených 

strusek roste, mohou tvořit složité a rozměrově velké komplexní anionty. K daným oxidům 

patří např. SiO2, Al2O3 apod. Roztavené strusky s nízkou zásaditostí při nízkých teplotách 

jsou méně viskozitní než roztavené strusky s vysokou zásaditostí. Kyselé strusky 

charakterizuje se vzrůstající teplotou pozvolná změna viskozity (tzv. dlouhá struska), 

naproti viskozitě strusek zásaditých (tzv. krátká struska) [4]. 

1.2.3 Povrchové napětí roztavených strusek 

Povrchové napětí roztavených křemičitanů a strusek je výsledkem vzájemného 

působení mezi kationty a anionty. Výrazně závisí na iontovém potenciálu jednotlivých iontů 

ve strusce [4]. 

S rostoucí teplotou povrchové napětí roztavených strusek klesá. Oxid křemičitý 

stejně jako oxid fosforečný, titaničitý, vanadičný působí v roztavených struskách jako 

povrchově aktivní látky, tj. snižují povrchové napětí strusek. Jako povrchově aktivní látky 

působí také Na2O a CaF2 [4]. 

1.2.4 Hustota roztavených strusek 

Hustota látky je obecně definovaná jako poměr hmotnosti a objemu, který látka 

zaujímá. Uplatníme-li tento fakt na roztavené strusky, dostaneme vzájemný poměr 

hmotnosti a objemu roztavených oxidů, jelikož z těchto složek se struskový systém skládá.  

Vyjádřeno rovnicí [4]: 
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V
M=Q  (8) 

kde M je  molova hmotnost oxidu  (kg.m-3), 

 V - molovy objem oxidu  (m3.kmol-1), 

 Q - hustota roztavených oxidů  (kg.m-3). 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÝCH METALURGICKÝCH POSTUP Ů 

STRUSKOVÝCH SYSTÉMŮ  

Druhá část této bakalářské práce se zabývá pojmem kazivcových a bezkazivcových 

syntetických strusek. Jsou zde podrobně vysvětleny rozdíly mezi nimi, charakteristika 

vlastností a význam v metalurgických pochodech při rafinaci tekutého kovu v sekundární 

metalurgii.  

2.1 Charakteristika kazivcových struskových systémů 

Kazivec, chemicky CaF2, se využívá především v hutním průmyslu při výrobě oceli 

v pecích, jako je konvertorová a elektrická pec. Jeho úkolem je zvýšit tekutost strusky 

a podpořit tak přechod síry a fosforu do strusky, což zvyšuje kvalitu oceli [5]. 

Velmi dobře se uplatňuje při výrobě oceli s nízkým obsahem síry, především 

v podmínkách již dříve uvedené konvertorové ocelárny, kde se přidává při odpichu jako 

součást struskového systému. Daným způsobem se dosáhne strusky požadované bazicity 

a složení a potřebné kinetiky průběhu odsíření. 

Nevýhodu při jeho používaní lze spatřovat v agresivnosti kazivce. Kazivec má značný 

korozívní účinek na vyzdívku pánve a ještě horší je jeho nebezpečnost pro životní prostředí, 

protože při styku s tekutým kovem dochází k uvolňování nebezpečného fluoru. 

 

                                                     

                      

Obr.2: Příklady přírodně se vyskytujícího kazivce různých barev [7]. 



      

BILKO, M.: Využití bezkazivcových syntetických strusek pro hluboké odsíření oceli.  
Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

12 

Kazivec je nerost složený z fluoridu vápenatého (CaF2), hlavní složkou tohoto nerostu 

je fluor. Vyskytuje se jako kubický, izometrický krystal štěpitelné masy. Když je čistý, 

je bezbarvý a průhledný, průsvitný nebo se skelným leskem. Nečistoty způsobují barvu 

kamene a několik odrůd vykazuje fluorescenci. Obvykle se nacházejí buď v čisté žíle, nebo 

ve spojení olovnaté, stříbrné, zinkové rudy, tj. obyčejně ve vápencích a dolomitech. Kazivec 

se vyskytuje v Anglii a ve Spojených státech [6]. 

U nás se vyskytuje na hydrotermálních žilách samotný nebo s barytem (Moldavan 

u Teplic, Jilové u Děčína, Harrachov, Krásná Lípa), v žule (Litice u Potštejna, Hůrky u Čisté), 

v křemenných žilách (Kožlí u Ledče). Přídatný (akcesorický) na Pb - Zn žilách (Javůrek, 

Brno-Bosonohy, Květnice u Tišnova). Charakteristické vlastnosti jsou patrné z tab.2 [7]: 

Tab.2: Charakteristické vlastnosti kazivce (CaF2) [7]. 

Název Tvrdost dle Mohse Hustota Teplota tavení 

CaF2 4 3,18 g . cm-3 1390° C 

 

2.2 Charakteristika syntetických struskových systémů 

Jedná se o zpracované prachové podíly hlinitanových stěrů, které pak působí 

v metalurgickém pochodu jako ředidla. Přítomnost Al2O3 zvyšuje tekutost strusek 

a přítomnost dalších oxidů, např. CaO, MgO, a Al2O3, které mají pozitivní vliv na bazicky 

vyzděné pánve, zvyšují jejich životnost [8]. 

Průmyslově vyráběné strusky se většinou používají samostatně nebo ve spojení 

s páleným vápnem. Nejčastěji používané jsou strusky na bázi Al2O3 - CaO - SiO2, ale 

vyskytují se i strusky na bázi Al2O3 - CaO - MgO. 

Je možné ji přidat do tekuté oceli v elektrických obloukových pecích. Struska se tvoří 

rychle a mísením s tekutou ocelí lze provést, s využitím dobrých podmínek dynamiky, 

odsíření. Syntetické strusky můžou být také na povrchu tekuté oceli ve formě odsířovací 

strusky s rysy rychle se formující strusky s vysokým stupněm odsíření [9]. 

Předním účinkem rafinace syntetickými struskami je odsíření. Termodynamická 

stránka odsíření oceli zahrnuje převod síry do strusky pomocí substancí, které jsou schopny 

tvořit stálejší a méně rozpustné sírany než je FeS, např. CaS, MgS, MnS, Na2S aj. Nejlepším 

odsířovadlem ze všech je vápno, které je v syntetických struskách hojně zastoupeno. 
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Přehled těchto strusek je uveden v tabulkách 4 až 8 v příloze bakalářské práce. 

Nejčastěji se vyrábějí ve tvaru pelet, briket nebo tablet, jak je patrné na obr.3 a obr.4: 

        

Obr.3: Oxid hlinitý kulovitého tvaru [8].    Obr.4: Příklad oxidu hlinitého tvaru tablet [8]. 

2.3 Podmínky rozhodující pro proces odsíření pomocí syntetické strusky 

při rafinaci kovu v sekundární metalurgii  

Většinou je síra považována za škodlivý prvek v kvalitě oceli. A to je důvod, proč jsou 

zaváděna všechna možná technologická opatření k odstranění síry z kovové lázně. Důležitý 

je vliv chemického složení na množství strusky a podmínky míchání lázně na proces odsíření 

v pánvi pomocí syntetické strusky. Síra se dostane do ocelové lázně skrze kovovou vsázku, 

paliva a přídavných prvků. Protože obsah síry u těchto zdrojů nemůže být zredukován pod 

určité limity, zpracování musí být provedeno takovým způsobem, že pokročilého odsíření 

musí být dosaženo jak v peci tak i licí pánvi [14]. 

V poslední době jsou rostoucí tendence směrem k odsíření mimo výrobní agregáty 

(odsíření pomocí syntetické strusky), což vede ke snížení spotřeby energie, znovu okysličení 

a také k důležitému nárůstu produktivity. Probíhající proces během zušlechťování je hlavně 

podmíněn charakteristikou syntetické strusky, mezifázovým pnutím mezi ocelí a syntetickou 

struskou, viskozitou a chemickým složením, provozním tempem, výškou sklonu ocelového 

vtoku a množstvím strusky. Syntetická struska používaná k procesu odsíření odpovídá 

binárním soustavám CaO - Al2O3, popřípadě ternárním soustavám CaO - Al2O3 - SiO2, MgO, 

ale s velmi nízkým obsahem železa a oxidů manganičitých. V průmyslové praxi je třeba vzít 

v potaz teplotu oceli ze dvou důvodů [14]: 

� Zásadní vliv na proces odsíření. 

� Přímý vliv na viskozitu. 



      

BILKO, M.: Využití bezkazivcových syntetických strusek pro hluboké odsíření oceli.  
Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

14 

Z příkladu binárního struskového systému uvedeného na obr.5 je patrné, že pro 

dosažení nízkých teplot tavení směsi je nutné, aby vzájemný poměr byl optimální. Toto 

optimum je v blízkosti teploty 1460° C charakterizováno zakreslenou červenou čarou. Bude-li 

tento poměr dodržen, vytvoří se dobře tekutá struska již při nízkých teplotách s dobrou 

kinetikou pro odsíření. 

Syntetické strusky používané v sekundární metalurgii jsou většinou ternární na bázi 

Al 2O3 - CaO - SiO2 . Výběr vhodné syntetiky, v současné době nabízené mnohými firmami 

na trhu, zajistí optimální struskový systém. Vyrábějí se v podobě granulí nebo tablet s různým 

poměrem oxidu hlinitého a vápna a s menším obsahem dalších složek. V technické praxi jsou 

určeny k použití v kombinací s vápnem, čímž se docílí výsledné strusky požadovaných 

vlastností, jako je dobrá tekutost a díky vysokému obsahu volného CaO i vysoká bazicita  

potřebná pro dobré odsíření oceli. Po zakreslení průměrného obsahu hlavních složek syntetik 

do ternárního diagramu Al2O3 - CaO - SiO2 na obr.6 je patrné, že teplota tavení takovýchto 

systémů je v blízkosti 1500° C, a to odpovídá podmínkám výroby oceli. Kompletní přehled 

dostupně nabízených syntetických strusek včetně chemického složení je uvedený v příloze. 

 

Obr.5: Binární diagram zachycující vzájemný poměr složek, charakterizován 

zakreslenou červenou čarou, pro vytvoření strusky optimálních vlastností 

v podmínkách výroby oceli [21]. 
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Obr.6: Ternární diagram struskového systému Al2O3 - CaO - SiO2  se zakresleným  

příkladem syntetických strusek [9]. 

Ve výrobě oceli je jedním z nejdůležitějších parametrů pro odsíření potenciál kyslíku 

v systému, který může být vyjádřen aktivitou kyslíku v oceli nebo aktivitou FetO ve strusce. 

Odstranění síry z oceli je lepší, když je aktivita FetO ve strusce nízká, a pak aktivita kyslíku 

v oceli klesá. Jak je vysvětleno v literatuře, většina železných oxidů přítomna v ocelářských 

struskách je ve formě FeO. V literatuře jsou charakterizovaný, termodynamicky, čtyři hlavní 

faktory mající vliv na poměr rozložení síry v systému struska-kov. Jsou to složení oceli, 

složení strusky, teplota a potenciál kyslíku v systému. Zvláště potenciál kyslíku v systému 

je popsán buď jako FetO aktivita kyslíku ve strusce nebo jako aktivita kyslíku v oceli. Dobré 

odsíření oceli vyžaduje nízkou FetO aktivitu ve strusce a na oplátku aktivita kyslíku v tekuté 

oceli bude co nejnižší [16]. 

Přechod síry do strusky je vyjádřen pomocí iontové teorie chemickou rovnicí [18]: 

[ ] ( ) ( ) [ ]OSOS 22 +=+ −−  (9) 

kde [Me] je prvek (síra nebo kyslík) v kovu, 

 (Me) - prvek (síra nebo kyslík) ve strusce. 
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Všeobecně používaný vzorec vztahující se k poměru distribuce síry ve strusce - kovu 

je dán následující rovnicí [15]: 

( )
[ ] O

S

S

O

a
1

f
γ

a
K

%S
%S

2

2 ⋅⋅⋅=
−

−
 (10) 

kde (%Me) je obsah prvku (síry) ve strusce, 

 [%Me] - obsah prvku (síry) v kovu, 

 K - konstanta teplotní rovnováhy, 

 fS - složení kovu, 

 aO - aktivita kyslíku, 

 γS
2- - aktivitní součinitel síry. 

2.3.1 Kvalita vápna na proces odsíření 

V procesu výroby oceli včetně roztaveného předupraveného kovu měl kazivec (CaF2) 

obsahující tavidla v posledních několika desetiletích důležitou roli v odsířování a sloužil 

ke zvýšení absorpční schopnosti síry jako hlavního činitele. Nicméně je stále obtížnější 

používání CaF2 kvůli enviromentálním problémům způsobených emisí fluoridu. Bylo 

vynaložené vážné úsilí na nalezení kazivcové náhrady. V případě zpracování horkého kovu 

je prakticky používané, proměnlivé výchozí množství vápna. Vzhledem k tomu, 

že rozpustnost CaS v CaO je nízká, je velmi důležité najít strusku s nízkým bodem tání, která 

koexistuje s pevnou fází CaO a má vysokou rozpustnost síry a zlepšuje odsířovací schopnosti 

procesu v předupraveném horkém kovu [20]. Charakteristická monografie některých druhů 

CaO různé granulometrie je viditelná na obr.7. 

                           

Obr.7: Monografie vápna různé granulometrie [19]. 

 



      

BILKO, M.: Využití bezkazivcových syntetických strusek pro hluboké odsíření oceli.  
Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

17 

Proměnlivá granulometrie vápna je široce používaná jako činidlo odsíření 

a odfosfoření v ocelářském procesu. Nicméně protože bod tání CaO je vysoká hodnota 

2843 K, což je mnohem vyšší než běžné teploty pro ocel, snížení bodu tání se obvykle 

provádí přidáním SiO2 a Al2O3 oxidu k posílení reakce mezi struskou a kovem [19].  

Autoři článku zabývající se vlivem účinnosti rozpouštění částic vápna různé velikosti 

do strusky uvedli, že šíření vápníku přes fázi hranice strusky se ukázalo být rychlost určující 

krok k rozpuštění pevných částic vápna do tekuté strusky systému CaO - Al2O3 - SiO2. Kromě 

toho u více porézního vápna bylo zjištěno, že vykazuje vyšší reaktivitu v rozpouštění vápna 

do strusky [19]. 

2.3.2 Podmínky styku na hranici struska-kov 

Dobrý styk tekutého kovu a strusky a zejména jejich vzájemné mísení během 

zpracování v pánví při sekundární metalurgii je rozhodující pro dokonalý proces odsíření. 

Tato podmínka je splněna již při samotném odpichu do pánve z kyslíkového konvertoru, kdy 

dochází k pádu oceli z určité výšky do pánve, kde je současně přidávána syntetická struska 

s určeným poměrem vápna. Během odpichu dochází k neustálému mísení tekutého kovu 

a syntetické struky a počátečnímu odsíření při sekundární metalurgii. 

V průmyslové praxi zpracování na pánvové peci LF (Ladle Furnace) zahrnuje 

procesní kroky jako ohřev, dezoxidaci, odsíření, úprava vápníkem a homogenizaci. 

Výkonnost LF je přímo závislá na procesu hlubokého odsíření. K dosažení vysokého dělení 

síry při zpracování na LF ve stanoveném čase je požadováno, aby očekávaná charakteristika 

strusky, potenciál nízkých aktivit v tavbách a správné čeřící podmínky byly udržovány 

po celou dobu zpracování na LF [17]. 

K zajištění dokonalého styku tekutého kovu a strusky při zpracování je docíleno 

použitím dmyšného elementu ve dně licí pánve, jehož pomocí je přiváděn inertní plyn argon 

(vysoce čistý a netečný), který při průchodu tekutým kovem vytváří charakteristický sloupec 

bublin. Bublinky při postupu ve vertikálním směru s sebou strhávají nejen nekovové vměstky, 

ale také na povrchu tekutého kovu tvoří charakteristické čeřící oko, v němž dochází 

ke zmiňovanému styku horké strusky a kovu na mezifázovém rozhraní a probíhá intenzivní 

odsířovací proces. Charakteristika homogenizace inertním plynem v pánvi je znázorněna 

na obr.8. 
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Obr.8: Příklad homogenizace plynným argonem v pánvi s jedním 

 porézním keramickým dmyšným elementem. 

Autoři jedné studie ve složení Sarda, Mukhopadhyay a Majumder zkoumali efekt 

umístění porézního keramického dmyšného elementu ve dně licí pánve na charakter odsíření 

oceli během zpracování na LF [17].  

Třistatunové licí pánve na ocelárnách v Bokaro jsou vybaveny dvěma porézními 

dmyšnými elementy určenými pro míchání plynem během zpracování na LF a umístěnými 

v 0,7 rádiusu na dně pánve v sousedních kvadrantech. Při nízkém stupni míchání a typickém 

umístění porézních dmyšných elementů dochází k formaci dvou čeřících ok v jedné polovině 

pánve, přičemž vrchní struska v druhé polovině zůstává neaktivní. Aby byla zajištěna 

intenzivní interakce mezi struskou a kovem v celém objemu strusky, je používán vysoký 

stupeň míchání argonem. Výsledkem jsou široká čeřící oka [17]. 

V třistatunových pánvích byla zjištěna nerovnováha míchání a interakce struska - kov 

mezi dvěma polovinami pánve při umístění dmyšných elementů v sousedních kvadrantech. 

Bylo zjištěno nízké víření na jedné polovině vrchní strusky a struska zůstala neaktivní při 

nízkých průtocích argonu. Intensivní interakce strusky s kovem po celém povrchu byla 

zpozorována při vyšších průtocích. Zároveň při vyšších průtocích byly pozorovány širší čeřící 
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oka. To zapříčinilo nekontrolovatelný nárůst obsahu Al2O3 ve strusce. Nárůst obsahu Al2O3 

ve strusce měl nepříznivý efekt na rovnováhu kapacity síry ve strusce a následně nízké 

a nestálé dělení síry na konci zpracování na LF [17]. Obr.9 zachycuje průběh homogenizace 

argonem přes dva porézní keramické dmyšné elementy ve dně licí pánve, tak jak bylo 

uvedeno ve studii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9: Schéma umístění porézních keramických dmyšných elementů  

ve dně pánve [17]. 

Studium modelu studené duální fáze (voda-hořčičná silice), vedené Majundarem atd. , 

s umístěním porézních dmyšných elementů v diagonálních kvadrantech demonstrovalo 

efektivní interakci struska-kov a homogenní míchaní v pánvi při nízkých průtocích argonu. 

Tento model ukázal, že je potřeba větší průtok k dosažení podobné interakce struska-kov, 

když jsou porézní dmyšné elementy umístěny v sousedních kvadrantech. V souladu s těmito 

pozorováními bylo provedeno matematické modelování, aby se porozumělo charakteristice 

toku taveniny v třista tunových pánvích. Bylo zjištěno, že při vyšších průtocích u systému 

dvou porézních dmyšných elementů bylo značné opotřebování vyzdívky v místech vysoké 

průtokové rychlosti a v cirkulačních zónách míchání oceli [17]. 
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Při matematickém modelování bylo zjištěno, že s použitím třetího porézního 

dmyšného elementů se zmenší čeřící oko, dojde k posunu v zónách cirkulace míchání kovu 

hlouběji do kovu a zmírnění opotřebení vyzdívky v pánvi, ke  zlepšení charakteristiky strusky 

a následnému odsíření a zvýšení produktivity LF. Charakter cirkulace argonu v pánvi při 

použití tří porézních keramických dmyšných elementů je vidět na obr.10 [17]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10: Charakter cirkulace argonu v pánvi při použití tří porézních 

keramických dmyšných elementů [17]. 

Závěry plynoucí ze studie provedené autory článku lze shrnout následovně [17]: 

� Nárůst v obsahu  Al2O3 ve strusce nad optimální limit má nepříznivý vliv na 

rovnováhu kapacity odsíření, a tím i na dělení síry ve finální fázi na LF. 

� Matematické modelování současné praxe potvrdilo, že dva porézní dmyšné 

elementy umístěné v sousedních kvadrantech na dně licí pánve mají 

za následek nesprávnou interakci struska-kov při nízkých stupních průtoku, 

nerovnovážný systém míchání, tvorbu širokých čeřících ok při vysokém stupni 

průtoku a větší opotřebení vyzdívky pánve. Široká čeřící oka mají za následek 

rozsáhlé znovu okysličení oceli, změnu charakteristiky vrchní strusky, 

zabraňují reakci odsíření, a tím zpomalují produktivitu LF. 

� Charakteristika průtoku kapaliny zjištěna matematickým modelováním v třísta 

tunových pánvích vybavených třemi porézními dmyšnými elementy 
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předpovídají zmenšení čeřícího oka, posun cirkulační zóny hlouběji do kovu 

a homogenní schéma průtoku kapaliny, a tím i zmenšení opotřebení vyzdívky 

v pánvi. 

� Předložený návrh o zavedení třetího porézního dyšného elementu v prázdném 

kvadrantu na dně licí pánve by mohl mít za následek zlepšení dělení síry 

a čistotu výrobku přidáním zlepšené interakce strusky s kovem při nízkých 

stupních míchání během stanoveného časového cyklu na LF. 

2.4 Rozbor zkušeností s odsiřovacími procesy ve světě při použití 

syntetické strusky 

Autoři Heput, Ardelean, Socilici atd. provedli studii, která se zabývala procesem 

odsíření oceli pomocí syntetické strusky. Studie se zabývá vlivem chemického složení 

na množství strusky a podmínek míchání lázně na proces odsíření v pánvi pomocí syntetické 

strusky. Pokusy byly provedeny v ocelárně s odpichem do dvou pánví (odsíření bylo 

provedeno pomocí syntetické strusky v jedné pánvi, zatím co v druhé byla struska standardní) 

a na elektroocelárně. Pro tvorbu syntetické strusky byla použita směs podle několika předpisů: 

vápenec (50 - 75 %), kazivec (0 - 17 %), bauxit (0 - 32 %) a hlinitanová struska (8 - 22 %). To 

vedlo k sérii vzájemných souvislostí mezi stupněm odsíření a chemickým složením strusky, 

respektive množstvím strusky pro obě tavby, které byly homogenizované argonem 

a ty nehomogenizované [14]. 

Průmyslové pokusy byly provedeny vzhledem k určení kapacity odsíření určitých typů 

syntetik získaných tvorbou  strusky pomocí pevných přísad zahrnující hlinitanovou  strusku 

(bohatou na Na a Al fluoridy) vyplývající z hliníkové elektrolýzy. Průmyslové pokusy byly 

uskutečněné na ocelárnách vybavených čtyřista tunovými pracovními agregáty Siemens-

Martinské pece (Siemens-Martin furnaces), a samostatnými sta tunovými agregáty elektrické 

obloukové pece (Electric arc furnace). Během pokusů byl zaznamenán nárůst síry. Důvodem 

bylo nedostatečné odsíření koksárenského plynu. Tyto pokusy byly obzvlášť zajímavé 

nejenom z důvodu použití hlinitanové strusky jako přísady syntetické strusky, ale také bylo 

možno porovnat standardní pánev (bez přísad k odsíření) s pánví, do které byly přidány 

odsiřovací přísady, jejichž roztavením byla získaná syntetická struska (u vysokokapacitních 

agregátů byl odpich proveden do dvou licích pánví). Se zřetelem na získání syntetické strusky 

byl na dno pánve 30 minut před odpichem přidán: vápenec (50 - 60 % s granulometrií 

40 mm), bauxit (27 - 32 % s granulometrií pod 30 mm) a hlinitanová struska (18 - 20 % 
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s granulometrií pod 25 mm). Po kontaktu s tekutou ocelí se materiály proměnily ve strusku a 

výsledkem byla vysoce emulzní struska s tekutou ocelí. Takže v důsledku zvýšení interfáze 

povrchu se zintenzivnil proces transformace síry z lázně do strusky. Společně s procesem 

odsíření nastal proces desoxidace srážením v obou pánvích. Vzorky strusky byly odebrány 

ihned po naplnění pánve [14].  

Je třeba zmínit, že bylo použito šest různých odsiřovacích směsí a množství odsířovací 

strusky bylo modifikováno v rozmezí 4 - 15 kg/t. Také odpichová teplota se pohybovala 

v rozmezí 15 - 35° C nad běžnou odpichovou teplotou z důvodu ochlazování tavby díky 

roztavení přidávaných prvků. Pokusy byly provedeny na stejné jakosti oceli (trubková ocel): 

Dvacetčtyři taveb (4 tavby dle předpisu) nehomogenizovaných argonem a dvanáct taveb 

(2 tavby dle předpisu) homogenizovaných argonem (odpichová teplota byla nad normálem 

20 - 40° C). Pokusy na elektroocelárně byly provedeny na šestnácti tavbách (4 tavby dle 

předpisu), zpracovány v sta tunových elektrických obloukových pecích (Electric arc 

furnaces) a byla to trubková jakost oceli. 30 minut před odpichem oceli byla do pánve přidána 

odsířovací struska ze směsi 4 - 14,5 kg/t ve složení: vápenec (68 - 75 % váhy směsi 

granulometrie 40 mm),kazivec (14 - 17 % váhy směsi a granulometrie pod 35 mm) 

a hlinitanová struska(11 - 15 % váhy směsi a granulometrie pod 25 mm). Také v tomto 

případě s kompenzovanou teplotou na 20 - 40° C nad normálem. Po analýze vzorků bylo 

získáno chemické složení oceli a strusky a nepřímo proveden výpočet stupně odsíření [14]. 

Graf ukazuje stupeň odsíření podle množství strusky použité v licí pánvi na obr.11.  

       

♦  bez probublávání ■  s probubláváním ▲ probublávání 

Obr.11: Stupeň odsíření v závislosti na množství syntetické strusky [14]. 
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Autoři, po prostudování procesu odsíření v licí pánvi se syntetickou struskou získanou 

roztavením odsířovací směsi, došli k následujícím závěrům [14]: 

� Přísady použité pro odsíření oceli dovolily získat strusku s vyšší odsířovací 

schopností, důležitou roli sehrály fluoridy, které zajistily dobrou tekutost. 

� Odsíření je účinné v obou případech strusky odpovídající jak ternární soustavě 

CaO - Al2O3 - MeXF, tak i binární soustavě CaO - MeXF. 

� Čeření během zpracování se syntetickou struskou určuje nárůst ve stupni 

odsíření o 4 - 6 %. 

� Množství strusky má pozitivní vliv na stupeň odsíření, proto nárůst ze 4 kg/t 

na 15 kg/t vede k nárůstu stupně odsíření o 8 - 10 % pro oceli zpracované 

v elektrických obloukových pecích (s homogenizací plynem v licí pánvi) a pro 

oceli zpracované v Siemens-Martinských pecích (Siemens-Martin furnaces) 

a nehomogenizovaný nárůst o 2 - 3 %, zvlášť pak nárůst o 4 - 5 % 

u homogenizovaných pánví. 

� Použití hlinitanové strusky v odsířovací směsi zajišťuje vytváření zásob 

a recyklaci některých odpadů a vracení je do přírodního prostředí. 

Další autoři, kteří zkoumali proces odsíření v pánvové peci s využitím průmyslových 

strusek byli Geveci, Keskinkilic a Topkaya. Uvádějí výsledky operací na pánvové peci (Ladle 

furnace) související s odstraněním síry, jež byly prováděny ve společnosti Erdemir - železárny 

a ocelárny v Turecku. Ocel kvality podvozkového typu obsahující síru v maximálním 

množství 50 ppm. Odsíření bylo prezentováno i u oceli různé kvality. Chemické složení oceli 

podvozkového typu je v tab.3 [15]: 
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Tab.3: Chemické složení oceli podvozkového typu [15]. 

Chem. 
složení 
(%) 

C Mn P S Si Al Cu N (ppm) 

4937 K 
0,04-
0,08 

0,65-
0,85 

0,020 
max. 

0,005 
max. 

0,030 
max. 

0,020-
0,060 

0,12 
max. 

120 
max. 

 
O (ppm) 

 
Cr Mo V Ni Nb As Pb Sn 

100 
max. 

0,080 
max. 

0,020 
max. 

0,010 
max. 

0,100 
max. 

0,020-
0,040 

0,025 
max. 

0,010 
max. 

0,015 
max. 

Při lití této oceli z konvertoru o hmotnosti stodvaceti tun ve společnosti Erdemir 

v Turecku jsou typickými přísadami slitiny feromanganu (jak s nízkým, tak i s vysokým 

obsahem uhlíku), koks a feroniobium. Desoxidace je dosaženo přidáním hliníku. K získaní 

tekuté strusky systému CaO - Al2O3, která je potřebná pro desoxidaci oceli, jsou přidávány 

hlinitanová struska a vápno. Hlinitanová struska, jež je v současné době používána v pánvové 

peci, obsahuje metalické Al (30 - 40 %), Al2O3 (60 - 70 %) a SiO2 (maximálně 10 %) 

s částicemi o velikosti menší než 0,50 mm, představujícími 5,00 % váhy strusky [15]. 

V pánvové peci (Ladle furnace) byly zkoumány ohřevy oceli podvozkového typu 

u pěti tunových taveb. Na počátku a na konci zpracování v pánvové peci byl proveden odběr 

vzorků strusky a tyto vzorky byly podrobeny analýze. Pomocí rentgenové analýzy byly 

stanoveny všechny složky strusky, metoda analýzy nebyla provedená pro FeO, namísto toho 

byl proveden výpočet z celkového výsledku Fe získaného na základě rentgenové analýzy. 

Celkové Fe obsahuje metalické železo, FeO a Fe2O3. Během analýzy byly vzorky strusky 

zmagnetizovány, čímž došlo k odstranění největší části metalického železa ze strusky. 

V literatuře je uvedeno, že oxidy železa ve strusce byly téměř v podobě FeO. Proto bylo 

množství oxidu železa ve strusce, jmenovitě FetO, vypočteno jednoduše vynásobením 

celkového Fe molárním zlomkem (WtFeO/WtFe) [15]. 

Aktivita kyslíku ve velkém množství ocelové taveniny je vypočítávána využitím 

aktivity hliníku následovně [15]: 

32OAl3O2Al =+  (11) 

Předpokládá se, že ve velkém množství ocelové taveniny je aktivita oxidu hlinitého 

shodná. Velké množství ocelové taveniny je definované jako tekutý kov obsahující méně než 
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1 % váhy horní strusky. Nicméně ve směšovací zóně struska - kov je aktivita kyslíku určena 

vyváženými reakcemi mezi tekutou struskou a ocelí. Ve studii byly zkoumány ohřevy oceli 

s nižší kvalitou S, a to odebíráním vzorků strusky k vyhodnocení změny aktivity kyslíku 

v oceli a změny aktivity FeO ve strusce. Pro výpočet aktivity kyslíku v oceli a aktivity FeO 

ve strusce bylo použito následující výměnné reakce [15]: 

( ) ( ) OlFelOFet +=  (12) 

T48,4116100∆G ⋅−=o  (13) 

kde ∆G° je Gibbsova energie  (v J/mol-1), 

 T - termodynamická teplota  (v K). 

Rovnovážná konstanta pro výše uvedený vztah může být zapsána jako [15]: 

OFeOFe

FeO

OFe

FeO
X

ttt
Xγ

Xa
a

aa
K

⋅
⋅=⋅=  (14) 

kde KX je rovnovážná konstanta, 

 a - aktivita prvku, 

 X - molární zlomek prvku, 

 γ - aktivitní součinitel. 

Aktivita kyslíku ve směšovací zóně struska - kov, koeficient aktivity FetO, molární 

zlomek FetO a aktivita FetO byly vypočítány programem s názvem FetO sestaveným 

v Mathcad. Jak již bylo naznačeno dříve, aktivita Fe v oceli byla považována za rovnou 

molárnímu zlomku železa, XFe , jež byl vypočítán jiným programem sestaveným v Mathcad. 

XFe mohl být vypočítán pomocí chemického složení vzorků oceli odebraných na pánvové 

peci. Vypočítané hodnoty XFe byly použity jako vstupy v programu FetO pro výpočet  

aktivity [15]. 

Je známo, že pro dobré odsíření oceli v sekundární metalurgii je nutné použití oceli 

s co nejmenší aktivitou kyslíku. Dalším tvrzením bylo, že odsíření v pánvové peci vyžaduje 

nízkou aFetO, a tedy dostatečně tekutou strusku, jež by uspokojila požadovanou úroveň reakce 

struka - kov. Z dané studie vyplynulo, že v případě zkoumaných ohřevů byl zaznamenán 

nárůst hodnoty γFetO, a to spolu se změnou složení strusky v pánvi. Změny v aktivitě FetO, 

a aFetO, byly také sledovány ve vztahu k údajům získaným v pánvi, týkající se odstranění síry. 
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Změny sníženého obsahu aFetO a obsah odsíření byly zkoumány u tavby oceli podvozkového 

typu. Dle očekávaní, se zvyšováním hodnoty sníženého obsahu aFetO došlo ke zvýšení 

odsíření. Závěrem lze říci, že k analýze míry odsíření je lepší využívat oceli s nižším 

množstvím síry, tak jak bylo provedeno v této studii. Nejvyšší dosažené průměrné odstranění 

síry (27,87 %) během sekundární metalurgie bylo v případě použití oceli podvozkového typu. 

Údaje o odsíření získané v případě tažených trubkových ocelí dosahovaly hodnot nižších, 

a to 21,76 % a 23,92 %. Tyto výsledky byly v souladu s běžnou praxí používanou 

v sekundární metalurgii na pánvové peci [15]. 
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3 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá analýzou stále více diskutovaných možností a využití 

syntetických strusek v sekundární metalurgii. Zároveň analyzuje jejich účinnost a uplatnění 

v technické praxi pro hluboké odsíření oceli. K těmto analýzám byla použita česká 

i zahraniční literatura. 

První část je věnována obecně teoretickému pojmu struskový systém v metalurgickém 

pochodu a jeho charakterizování jakožto systému skládajícího se z oxidu a jeho sloučenin. 

Je zde nahlédnuto na struskové systémy z pohledu dávno známých a stále platných teorií, 

molekulární a iontové. 

Druhá část je charakterizována teoretickou analýzou současných systémů strusek 

v metalurgii a rozborem zkušeností s novými možnostmi a vyhodnocením jejich účinností. 

Většina publikovaných prací se věnuje využití nových postupů ke zlepšení čistoty vyráběných 

produktů a v neposlední řadě je i nezanedbatelný ekologický a ekonomický potenciál. 

Závěr plynoucí z výše zjištěných skutečností je možno shrnout do několika 

charakteristických bodů: 

1) Používání kazivce jakožto tavidla v sekundární metalurgii je neekologické 

a neekonomické. Při styku s vysokou teplotou dochází k uvolňování 

nebezpečného fluoru a negativnímu korozivnímu působení na vyzdívku pánve.  

2) S možností zpětného používaní ocelářské strusky jako náhrady tavidla se nabízí 

řešení částečné recyklace strusek vzniklých při metalurgických pochodech.  

3) Jejich účinnost v sekundární metalurgii je neodiskutovatelná, ovšem pro 

dosažení potřebného účinku na zlepšení kvality oceli, hlavně z hlediska 

nečistoty jako je síra, je nutné vytvořit potřebné podmínky. Ty lze spatřovat 

především ve správném poměru a kombinaci s kvalitním vápnem 

charakteristické granulometrie, pro získání nízko tavitelných struskových 

systémů potřebných vlastností. 

4) Správná homogenizace během zpracování nám zajistí termodynamické 

podmínky na mezifázovém rozhraní struska-kov a  zesílení účinku odsíření. 

Možnost zlepšení cirkulace argonu v pánvi je značným přínosem pro docílení 

výše zmíněných podmínek. 
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5) Používat výhradně jen syntetické strusky vhodného chemického složení. 

Další zlepšování lze zásadně spatřovat v používání surovin pro výrobu oceli s nízkým 

obsahem nečistot. Právě odsud se dostávají do procesu výroby a jejich následné odstraňování 

si vyžaduje náročné metalurgické operace. 
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Výrobce: KVS Ekodivize a.s 
Název: Alcaten 

Granulometrie: pelety  

Tab.4: Charakteristické složení Alcatenu [10] 

Al 2O3 60 - 65 % Al - kov 1 - 5 % N 0,1 - 0,3 % 

CaO 10 - 15 % TiO2 < 0.1 % Cl 0,1 - 0,5 % 

SiO2 2 - 3 % V2O5 - F 0,1 - 0,2 % 

MgO 3 - 4 % S - Pojivo - 

Fe2O3 < 1 % C - Vlhkost 2 % 

 

Výrobce: KVS Ekodivize a.s. 

Název: Recal 

Granulometrie: brikety, tablety  

Tab.5: Charakteristické složení Recal [10] 

Al 2O3 > 15 % Al - kov 63 % N 0,1 - 0,3 % 

CaO - TiO2 < 0,1 % Cl 0,1 - 0,5 % 

SiO2 5 - 8 % V2O5 - F 0,1 - 0,2 % 

MgO 1 - 3 % S - Pojivo 10 - 11 % 

Fe2O3 < 1 % C - Vlhkost 2 % 

 

Výrobce: Treibacher Industrie AG 

Název: Calumet 60 

Granulometrie: 5 – 50 mm, 0 – 5 mm, 0 – 50 mm 

Tab.6: Charakteristické složení Calumet 60 [11] 

Al 2O3 52 - 62 % Al - kov - N - 

CaO 27 - 35 % TiO2 - Cl - 

SiO2 max. 5 % V2O5 max. 1,5 % F - 

MgO 3 - 12 % S max. 0,6 % Pojivo - 

Fe2O3 max. 1 % C - Vlhkost - 

 



      

BILKO, M.: Využití bezkazivcových syntetických strusek pro hluboké odsíření oceli.  
Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

33 

Výrobce: Treibacher Industrie AG 

Název: Calumet 70 

Granulometrie: 20 – 40 mm, 4 – 20 mm, 0 – 4 mm, 0 – 40 mm  

Tab.7: Charakteristické složení Calumet 70 [12] 

Al 2O3 70 - 76 % Al - kov - N - 

CaO 20 - 26 % TiO2 max. 0,1 % Cl - 

SiO2 max. 1 % V2O5 max. 1,8 % F - 

MgO 1 - 5 % S max. 0,1 % Pojivo - 

Fe2O3 max. 1 % C - Vlhkost - 

 

Výrobce: Lafarge Aluminates 

Název: Lafarge LDSF 

Granulometrie:  

Tab.8: Charakteristické složení Lafarge LDSF [13] 

Al 2O3 41 - 45 % Al - kov - N - 

CaO 49 - 54 % TiO2 - Cl - 

SiO2 < 3,7 % V2O5 - F - 

MgO - S - Pojivo - 

Fe2O3 < 1,8 % C - Vlhkost - 

 


