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Seznam použitých veličin s názvy a jednotkami 

Základní 

 

s  délka      (m) 

m  hmotnost     (kg) 

τ   čas      (s) 

T  teplota (termodynamická)   (K) 

 

Odvozené  

(v abecedním pořádku) 

 

A5  tažnost      (%) 

d  průměr      (m) 

DP  licí výkon     (kg . s-1) 

G  volná entalpie   (J)  (kg . m2. s-2) 

KV  nárazová práce  (J)   (kg . m2. s-2) 

LX  rozdělovací koeficient   (-) 

MV  střední průtoková rychlost   (m . s-1) 

p  tlak    (Pa)  (kg . m-1.s-2) 

Pk  stupeň prokování    (-) 

Rp  mez kluzu   (Pa)  (kg . m-1. s-2) 

Rm  mez pevnosti   (Pa)  (kg . m-1. s-2)  

SH  podíl houževnatého lomu   (%) 

t  teplota Celsiova  (°C)  (T – 273,16)   

VP  průtočný objem     (m3 . s-1) 

w  hmotnostní podíl     (hm. %) 

      (ppm)   (1 . 10-4 hm. %) 

Z  kontrakce     (%) 
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Seznam použitých zkratek (v abecedním pořádku) 

 

AAS Atomová absorbční spektrometrie 

DRI  Direct Reduced Iron – přímo redukované železo 

EOP  Elektrická oblouková pec 

EPRI Electric Power Research Institute (USA) 

ESR  Electro Slag Remelting – elektrostruskové přetavování 

FATT Fatigue Appearance Transition Temperature – tranzitní teplota únavy materiálu  

HBI  Hot Briquette Iron – za tepla briketované železo 

HP  High Productivity – generace EOP s nízkou produktivitou 

LF  Ladle Furnace – pánvová pec 

OES  Optická emisní spektrometrometrie 

SCS  Super Clean Steels – super čisté oceli 

SUHP Super Ultra High Productivity – generace EOP s nejvyšší produktivitou 

SŽ  Surové železo 

TT  Tranzitní teplota únavy materiálu 

UHP Ultra High Productivity – generace EOP s vysokou produktivitou 

VAR Vacuum Arc Remelting – vakuové obloukové přetavování 

VCD Vacuum Carbon Deoxidation – vakuová uhlíková dezoxidace 

VD  Vacuum Degassing – vakuové odplynění 

VD/VOD Kombinované zařízení vakuového zpracování oceli 

VIC  Zařízení pro odlévání ocelových ingotů ve vakuu 

VIM  Vacuum Induction Melting – zařízení pro indukční tavení ve vakuu 

VOD Vacuum Oxygen Decarburization – vakuové oxidační oduhličení 

ZPO  Zařízení plynulého odlévání 
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1 ÚVOD 

V posledních letech dochází k oživení v oblasti obnovy nebo výstavby nových zařízení 
na výrobu elektrické energie. Při současném dynamickém rozvoji trhu s energií se výroba 
komponent pro energetická zařízení dostává do popředí zájmu všech progresivních 
producentů oceli a ocelových výrobků. Z hlediska kvalitativní úrovně pak zavedení výroby 
ocelových komponent pro energetiku představuje výraznou změnu výrobního sortimentu. 

Problematika spojená s kvalitou polotovarů a výrobků určených pro energetická 
zařízení představuje řadu technických otázek, které vyžadují realizaci nových postupů nejen 
v oblasti měření a zkoušení, ale především v oblasti aplikovaných technologií a výrobních 
postupů. Splnění technických požadavků kladených na finální výrobek, společně se zajištěním 
konkurenceschopnosti, vyžadují rovněž hledání způsobů efektivního využití výrobních 
surovin a energií. 

Dizertační práce uvádí nové možnosti ve výrobě ocelí a ocelových výkovků 
splňujících soudobé požadavky na mechanické vlastnosti dynamicky namáhaných rotačních 
částí energetických zařízení. K hlavním oblastem, kterým je věnována pozornost, patří 
technologie výroby oceli s využitím základních zařízení primární i sekundární metalurgie a 
proces odlévání ocelových ingotů s ohledem na výsledné užitné vlastnosti a se zaměřením na 
spojitosti mezi technologií výroby a dosaženou jakostní úrovní definovanou chemickou 
heterogenitou a čistotou oceli. 

 

Dizertační práce tak posuzuje možnosti jednotlivých technologických operací a 
zmiňuje možné směry vývoje technologií výroby oceli a odlévání ingotů pro dosažení 
kvalitativních parametrů vysoce čistých ocelí na rotační součásti zařízení pro energetiku. 

 
Práce byla řešena v rámci programu EUREKA 

 projektu E!3192 ENSTEEL  
„Výroba komponent z vysoce čistých ocelí pro energetická zařízení“ 

a projektu E!4092 PROGRESTEEL 
„Mikrolegované oceli s optimalizovanými parametry mechanických vlastností“ 

za finanční podpory 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. 
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2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Práce je vzhledem k působení autora ve ŽĎAS, a.s. zaměřena na specifické podmínky 
výroby oceli v elektrické obloukové peci, zpracování na zařízeních sekundární metalurgie 
s následným odléváním oceli do kokil. Obecné zákonitosti jsou však uplatnitelné i v jiných 
ocelárnách.  

Výroba vysoce čisté oceli, realizována v elektrické obloukové peci a na zařízeních 
sekundární metalurgie, zahrnuje obecné technologické operace: příprava kovové vsázky, 
oxidační, redukční a rafinační fáze s následným odléváním do kokil. Dosažení požadovaných 
parametrů výrobku z vysoce čisté oceli vyžaduje úpravu tradiční technologie a zavedení 
nových technologických prvků.  

Na základě rozboru literárních údajů a dostupnosti informací o soudobých technologií 
výroby, zpracování a odlévání oceli byly formulovány hlavní cíle dizertační práce, se 
zaměřením na klíčové otázky technologie výroby vysoce čistých ocelí a optimalizaci 
vybraných technologických problémů: 

 

1. Optimalizace skladby vsázky a oxidační fáze tavby na EOP 

Dosažení nízké koncentrace nežádoucích prvků v oceli s využitím dostupných surovin pro 
tvorbu kovové vsázky včetně úpravy struskového režimu v závislosti na složení vsázky. 

 

2. Zpracování na zařízení sekundární metalurgie - vliv fáze dohotovení na čistotu oceli 

Ověření vlivu doby a způsobu dmýchání inertního plynu na úroveň koncentrace kyslíku a 
nekovových vměstků v oceli. 

 

3. Optimalizace podmínek procesu odlévání a tuhnutí ingotů 

Vývoj konstrukce přípravku pro ochranu licího proudu při odlévání oceli z raf. pánve. 

Ověření odolnosti licí keramiky proti působení tekuté oceli z pohledu možného snížení 
podílu exogenních nekovových vměstků. 

Stanovení licí rychlosti a intenzity proudění kovu v kokile při odlévání ingotů s využitím 
numerické simulace. 

 

4. Ověření přínosů aplikace technologie VAR 

Přínos aplikace technologie VAR na zvýšení metalografické i chemické čistoty a snížení 
strukturní a chemické heterogenity ingotu v přímé vazbě na mechanické vlastnosti. 

 

5. Ověření vlivu chemické čistoty na užitné vlastnosti oceli 

Hodnocení vlivu nežádoucích prvků v oceli na mechanické vlastnosti. 
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3 TEORIE METALURGIE VYSOCE ČISTÝCH OCELÍ 

Procesy výroby oceli a ocelových výkovků tradiční technologií zahrnují problematiku 
v oblastech výroby tekutého kovu, zpracování taveniny a rafinace oceli, odlévání a tuhnutí 
ingotů, tváření a tepelného zpracování výkovků. Dosažené parametry užitných vlastností pak 
prokazují výsledky metalografického a mechanického zkoušení. 

Zavedení a osvojení technologií výroby oceli a ocelových výkovků podle kriterií 
stanovených podmínkami EPRI (Energy Power Research Institute) a konkrétními technickými 
specifikacemi vyžaduje řadu významných modifikací v tradiční technologii výroby oceli. 

Základním kriteriem pro návrh technologie a následnou realizaci výroby ocelových 
výrobků podle technických podmínek odběratelů z odvětví trhu zaměřeného na produkci 
zařízení energetických celků zůstává předpoklad úspěšného dosažení všech požadovaných 
parametrů výrobku. 

3.1 Chemická čistota oceli 

 Vysoce čistá ocel (SCS – Super Clean Steel) představuje pojem historicky se 
vyvíjející v souladu s rozvojem technologií a poznání procesů degradace a porušení ocelových 
součástí vlivem znečištění materiálu doprovodnými prvky a nekovovými vměstky. 

Chemické znečištění doprovodnými – nežádoucími prvky z pohledu metalurgických 
procesů lze rozdělit na znečištění prvky odstranitelnými běžnými metalurgickými procesy a 
znečištění prvky neodstranitelnými tzv. „Tramp Elements“. Prvky označované „Tramp 
Elements“ zahrnují neželezné kovy As, Cu, Sn, Sb, jejichž hodnoty změny Gibbsovy energie 
(∆G) pro tvorbu oxidů jsou nižší než hodnoty pro vznik oxidů železa [1], [2], [3]. 

Vzhledem k tomu, že atomové hmotnosti a rozměry, fyzikální a chemické vlastnosti 
prvků neželezných kovů se od železa velmi liší, nastává během tuhnutí oceli jejich odmíšení a 
segregace na hranicích zrn. V důsledku zvýšení koncentrace na hranicích zrn dochází k snížení 
kohezních sil mezi jednotlivými zrny a zvýšení potenciálu pro iniciaci porušení, daného 
posunem tranzitní teploty (TT) vzniku křehkého lomu. 

Negativní ovlivnění vlastností oceli se projevuje při provozu součástí a zařízení za 
zvýšené teploty. Pro výrobu vysoce čistých ocelí byla zavedena omezení nežádoucích prvků 
definovaná faktory chemické čistoty. 

B faktor = (10.%P + 5.%Sb + 4.%Sn + %As) . 102.     (1) 

J faktor =  (%Mn  + %Si) . (%P + %Sn + %Sb + %As) . 103.   (2) 

K faktor  =  (%Mn + %Si) . (10.%P + 5.%Sb + 4.%Sn + %As) . 102  (3) 

Vysoce čistá ocel se z hlediska požadavků na užitné vlastnosti ocelových součástí pro 
energetiku vyznačuje požadavkem na velmi nízkou koncentrací řady dalších prvků. 
Z metalurgicky odstranitelných prvků se jedná o následující omezení: Mn≤0.0400hm.%, 
Si≤0.0400hm.%, P≤0.0040hm.%, S≤0.0040hm.%, Al≤0.0150hm.%, O2≤0.0025hm.%, 
N2≤0.0100hm.%, H2≤0.0002hm.%. Ve skupině „Tramp Elements“ jsou koncentrace 
nežádoucích prvků omezovány následovně: As≤0.0080hm.%, Cu≤0.1200hm.%, 
Sn≤0.0050hm.%, Sb≤0.0020hm.%. 

Dosažení chemické čistoty oceli je možné výběrem kovonosné vsázky a pomocných 
materiálů. Koncentrace metalurgicky odstranitelných nežádoucích prvků pak lze snižovat 
s využitím optimalizovaných technologických procesů [4], [5], [6]. 
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3.2 Metalografická čistota oceli 

Užitné vlastnosti oceli výrazně závisí nejen na úrovni znečištění nežádoucími prvky, 
ale rovněž i na míře znečištění nekovovými vměstky - metalografické čistotě oceli. 

Pro vysoce čisté oceli není stanoveno konkrétní kriterium metalografické čistoty. 
Znečištění oceli nekovovými vměstky ovlivňuje užitné a technologické vlastnosti ocelí. Při 
tváření ocelí za tepla i za studena se přítomnost nekovových vměstků, endogenních i 
exogenních, podílí na zhoršení plastických vlastností základního materiálu [7]: 

a) Vměstky typu MeO (MnO, FeO) - Plasticita vměstků se snižuje se zvyšující 
teplotou. 

b) Vměstky typu Me2O3 (Al2O3, Cr2O3) - Vměsky tvrdé – nepodléhají deformaci. Při 
vysokých deformacích dochází k mechanickému oddělení vměstku od matrice. 

c) Vměstky typu AO . Me2O3 (FeO . Al2O3, CaO . Al2O3) - Plasticita velmi nízká, 
vměsky tvrdé, podléhají deformaci za vysokých teplot tváření, dochází 
k mechanickému oddělení vměstku od matrice. 

d) Vměstky typu MeO2 (SiO2) - Plasticita nízká, vměsky tvrdé a křehké. Dochází 
k mechanickému porušení soudržnosti vměstku a oddělení částic vměstku od 
matrice. 

e) Sulfidické vměstky - Dobrá plasticita v závislosti na typu sulfidu. Pozitivní vliv 
modifikace sulfidických vměstků vápníkem nebo kovy vzácných zemin. 

Znečištění oceli nekovovými vměstky má současně vliv na užitné vlastnosti ocelí. 
Přestože pro výrobu vysoce čistých ocelí nejsou definovány konkrétní mezní úrovně 
znečištění oceli nekovovými vměstky, stupeň znečištění se výrazně projeví na dosažených 
mechanických vlastnostech oceli [7], [8], [9], [10]. 

V praktických podmínkách je tedy nezbytné metalografickou čistotu materiálu 
kontrolovat. Dosažení vysoké čistoty oceli může být při výrobě limitováno stanovením 
mezních koncentrací prvků znečišťujících ocel tvorbou endogenních nekovových vměstků, 
tedy zejména koncentrací kyslíku a síry v oceli. Při dosažení nízkých koncentrací nežádoucích 
prvků je pak zajištěna odpovídající úroveň metalografické čistoty oceli. 

3.3 Požadavky na chemické složení a vlastnosti vysoce čistých ocelí 

Kvalitativní požadavky výrobků z vysoce čistých ocelí lze obecně definovat jako 
souhrn parametrů daných chemickým složením a mechanickými vlastnostmi. Příklady značení 
a základní požadavky na chemického složení vysoce čistých ocelí používaných na výrobu 
výkovků rotačních součástí plynových turbin uvádí tab. 1. 

Tab. 1: Značení a požadavky na chemického složení vysoce čistých ocelí [11] 

 



 

 8 

Uvedené jakosti ocelí byly vyvinuty a jsou používány pro hřídele a disky uložení 
lopatek plynových turbin. Výrobky z uvedených jakostí musí splňovat mechanické vlastnosti 
uvedené v tab. 2. 

Tab. 2: Požadavky na mechanické vlastnosti vysoce čistých ocelí [11] 

 

Požadavky na přechodovou teplotu uvedené v tab. 2 předpokládají vysokou čistotu 
oceli danou úrovní znečištění oceli nekovovými vměstky a přítomností prvků s negativním 
vlivem na houževnatost oceli (Si, Mn, P, S, Cu, As, Sn, Sb). 

3.4 Metalurgické možnosti výroby vysoce čistých ocelí 

Realizace výroby vysoce čistých ocelí v podmínkách oceláren vybavených tavícími 
agregáty typu elektrické obloukové pece a zařízení sekundární metalurgie (LF, VD, ASEA, 
ESR, VAR apod.) vyžaduje úpravy stávajících nebo zavádění nových technologických prvků.  

Z hlediska technologických opatření při výrobě vysoce čistých ocelí se v oblasti 
primární metalurgie jedná zejména o zásahy do skladby vsázky a nezbytnost optimalizace 
procesu oxidace s cílem dosažení požadovaného chemického složení taveniny a nízkých 
koncentrací nežádoucích prvků (Mn, Si, P, Cu, As, Sn, Sb). 

Na zařízení sekundární metalurgie se předpokládá využití vysoce čistých legujících a 
struskotvorných přísad. Samozřejmostí je rovněž zvládnutí technologie vakuové uhlíkové 
desoxidace (VCD – Vacuum Carbon Deoxidation), která při požadavku na nízké 
koncentrace základních desoxidačních prvků (Al, Si, Mn) umožňuje dosažení nízké 
koncentrace kyslíku v tavenině. Významným způsobem se na dosažené úrovni chemické a 
metalografické čistoty oceli podílí také fáze dohotovení oceli zpracované ve vakuu. Čistota 
oceli je spojena s otázkou způsobu konečné desoxidace taveniny, modifikace nekovových 
vměstků a optimalizace doby i způsobu dmýchání inertního plynu [12]. 

Výsledná kvalita oceli jmůže být zásadně ovlivněna odléváním ingotů. V případě, že 
není k dispozici zařízení pro odlévání ve vakuu, je nutné řešit otázky sekundární oxidace 
proudu oceli a kvality licí keramiky. Ochrana licího proudu pro zamezení sekundární 
oxidace odlévané oceli a odpovídající kvalita licí keramiky jsou tak nezbytnou součástí 
technologie výroby vysoce čistých ocelí. Současně je třeba uvažovat vliv způsobu odlévání a 
průběhu tuhnutí na kvalitativní parametry výsledného výrobku [13], [14], [15], [16]. 

Další možnosti zvyšování kvality při výrobě vysoce čistých ocelí je z metalurgického 
hlediska možné spatřovat v technologiích ESR (Electro Slag Remelting) nebo VAR 
(Vacuum Arc Remelting). Využití některého z uvedených procesů vyžaduje jednak 
dostupnost dané technologie, ale s ohledem na vysoké zpracovací náklady také ochotu 
odběratele finálního výrobku akceptovat výrazně vyšší cenu [17], [18]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Vzhledem k rozsahu činností, spojených s vývojem a změnou tradiční technologie 
výroby a zpracování konstrukčních ocelí při zavádění technologie výroby výkovků z vysoce 
čistých ocelí, se experimentální práce zaměřily na hlavní optimalizační kroky v oblasti 
přípravy vsázky, zpracování tekutého kovu a odlévání ingotů. 

4.1 Optimalizace procesu výroby oceli na zařízení primární metalurgie 

Z hlediska možností optimalizace technologie výroby tekuté fáze s ohledem na 
požadavek dosažení vysoké chemické čistoty základního kovu, při zpracování na zařízení 
primární metalurgie, jsem se zaměřil na řešení problematiky těchto oblastí: 

1) výběr vsázky (kovonosná vsázka, feroslitiny, struskotvorné přísady) 

2) optimalizace vsázky (chemické složení taveniny) 

3) optimalizace procesu oxidace (struskový režim). 

Výběr surovin vsázky pro výrobu vysoce čistých ocelí určených k realizaci komponent 
pro energetická zařízení je určen požadavky na chemickou čistotu vyrobené oceli. 

4.1.1 Podmínky pro přípravu základní vsázky 

Pro výrobu vysoce čistých ocelí je základním předpokladem kovová vsázka s 
garantovanou úrovní koncentrace nežádoucích prvků (Cu, Sn, As, Sb), které běžnými 
metalurgickými metodami v průběhu zpracování taveniny není možné odstranit.  

Z posouzení soudobých kovonosných vsázkových surovin vyplývá garance vysoké 
chemické čistoty pouze u primárního železa vyrobeného z čistých rudných surovin. K 
zdrojům primárního železa patří surová železa a přímo redukovaná železa označovaná 
DRI (Direct Reduced Iron) a HBI (Hot Briquetted Iron) [19], [20], [21], [22], [23]. 

Surového železo je vzhledem k tradiční vysokopecní výrobě na území České 
republiky běžně dostupné v tekutém i pevném stavu. Výroba oceli v elektrických 
obloukových pecích je však ve většině případů odkázána na surové železo ve formě železných 
housek, vyráběných speciálně pro potřeby oceláren a sléváren.  

DRI (Direct Reduced Iron) a HBI (Hot Briquette Iron) - produkty přímé redukce 
železné rudy, nahrazují ocelový odpad a podle některých autorů poskytují výhody spojené 
s relativně lehkou manipulací, značnými úsporami elektrické energie a velmi nízkým obsahem 
škodlivých a doprovodných prvků [4], [5]. 

Tab. 3 uvádí výsledek chemického složení taveniny ze vsázky o hmotnosti 20,5t 
tvořené ze surového železa a DRI/HBI, přičemž v daném případě podíl surového železa ve 
vsázce činil 4,6t, což činí podíl 22,4hm.%. 

Tab. 3: Chemické složení taveniny po roztavení vsázky tvořené podílem 22,4hm.% 
surového železa a 77,6 hm.% DRI/HBI 
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Z hlediska požadavků na chemické složení taveniny pro výrobu vysoce čistých ocelí 
bylo skladbou vsázky a chemickými reakcemi v průběhu natavování bezpečně dosaženo velmi 
nízkých koncentrací nežádoucích prvků: Mn, Si, As, Sn, Sb. Pouze koncentrace fosforu 
překračovala mezní úroveň danou pro vysoce čisté oceli a vyžadovala další zpracování 
taveniny a úpravu struskového režimu ve fázi oxidace. 

4.1.2 Optimalizace struskového režimu ve fázi oxidace 

Cílem optimalizace struskového režimu taveb při výrobě vysoce čistých ocelí s 
využitím surového železa a DRI/HBI bylo zajištění podmínek pro dosažení požadovaných 
obsahů manganu (Mn < 0,04 %hm.) a fosforu (P < 0,004 %hm.) v kovové tavenině při 
zpracování oceli na elektrické obloukové peci. 

Koncentrace manganu a fosforu po roztavení základní vsázky na elektrické obloukové 
peci byla dána podílem DRI/HBI a surového železa ve vsázce, který ovlivnil nejen chemické 
složení kovové taveniny, ale také chemické složení strusky. Chemické složení strusky po 
roztavení vsázky tvořené z 22,4hm.% surového železa a DRI/HBI uvádí tab. 4. 

Tab. 4: Chemické složení strusky po roztavení vsázky 22,4hm.% SŽ a 77,6hm.% DRI/HBI 

 

Chemické složení strusky v tab. 4 je typické vysokou koncentrací oxidu křemičitého, 
jehož zdrojem bylo jednak DRI/HBI a jednak produkty oxidace křemíku obsaženého 
v surovém železe. Současně je ve strusce zřejmý vysoký podíl oxidů železa a manganu. 

Z hlediska podmínek průběhu metalurgických reakci je podstatná hodnota bazicity 
strusky. Basicitu strusky, při zpracování taveniny na elektrické obloukové peci vyzděné 
magnezitovými stavivy, lze definovat podílem zásaditých oxidů přítomných v oxidačních 
struskách ve významné míře a oxidu křemičitého: 

2SiO

MgOCaO
B

+
=       (4) 

Pro strusku s chemickým složením dle tab. 4 dosahovala hodnota bazicity 4,0=B . 
Jednalo se tedy o kyselou strusku s velmi nízkou hodnotou bazicity. Vysoký podíl SiO2 ve 
strusce a vysoká aktivita kyslíku, daná koncentrací oxidů železa ve strusce, umožňovala v 
průběhu tavení vsázky a následném ohřevu taveniny průběh chemických reakcí, jejichž 
produktem je stabilní sloučenina (MnO . SiO2). Lze tedy konstatovat, že složení komponent 
vsázky lze úspěšně využívat pro optimalizaci struskového režimu tavby s cílem dosažení 
nízké koncentrace manganu v kovové tavenině. 

Nízká bazicita strusky a vysoký obsah SiO2 však zcela brání odfosfoření taveniny. Jak 
je zřejmé z tab. 4, podíl oxidu fosforečného ve strusce je zcela zanedbatelný. Po roztavení 
vsázky a dosažení požadované koncentrace křemíku a manganu v tavenině je tedy nezbytné 
změnit chemické složení strusky. Pro zamezení zpětné redukce manganu do taveniny v další 
fázi zpracování je nutné oxidační strusku z hladiny kovu zcela odstranit. Stažením strusky je 
zajištěna úroveň dosažené koncentrace manganu v kovové tavenině a vytvořeny podmínky 
pro zahájení odfosfoření. 
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Z hlediska chemického složení strusky pro úspěšné odfosfoření taveniny se 

předpokládá vysoká bazicita strusky a poměr 2≅
YX OFe

CaO
. Pro zvýšení koncentrace YX OFe ve 

strusce lze využívat řadu surovin, ovšem s ohledem na chemickou čistotu oceli a požadavky 
na nízké koncentrace nežádoucích prvků lze využívat opět suroviny s garantovanou úrovní 
chemické čistoty, tedy železnou rudu a plynný kyslík. V rámci experimentální tavby struska v 
průběhu odfosfoření taveniny vykazovala chemické složení dle tab. 5. 

Tab. 5: Příklad chemického složení strusky ve fázi odfosfoření taveniny 

 

Struska dle tab. 5 vykazuje hodnotu bazicity 0,4=B . Stupeň odfosfoření, daný 
rozdělovacím koeficientem: 

( )
[ ]P

OP
LP

52=        (5) 

závisí rovněž na dodržení termodynamických a kinetických podmínek procesu 
odfosfoření. Výsledná úroveň koncentrace fosforu v tavenině závisela také na množství 
aplikovaných struskových přísad. V průběhu procesu odfosfoření je možné ovlivnit kapacitu 
strusky zvýšením jejího objemu nebo efektivněji průběžným odstraňováním oxidační strusky 
s vysokým obsahem fosforu a vytvářením strusky nové.  

Dosažené chemické složení taveniny v rámci experimentální tavby uvádí tab. 6. 
Kontrolní vzorek taveniny pro stanovení chemického složení byl proveden po stažení oxidační 
strusky před odpichem do rafinační pánve. 

Tab. 6: Koncentrace prvků v tavenině před odpichem do rafinační pánve 

 

Při následném zpracování taveniny na zařízeních sekundární metalurgie je třeba 
kontrolovat úroveň znečištění možných zdrojů nežádoucích prvků (legující a struskotvorné 
přísady) a omezovat tak nárůst koncentrace těchto prvků v tavenině. 

4.2 Optimalizace procesu zpracování na zařízení SM 

Výroba a zpracování vysoce čistých ocelí na zřízení sekundární metalurgie, pánvové 
peci (LF) a zařízení pro zpracování oceli ve vakuu (VD) zahrnuje základní metalurgické 
operace, realizované s cílem dosažení požadovaného chemického složení a čistoty oceli jak z 
hlediska koncentrace nežádoucích prvků, tak i z pohledu podílu nekovových vměstků v 
tavenině. 

Optimalizace procesu zpracování na zařízení sekundární metalurgie byla zaměřena na 
stanovení vlivu modifikace vápníkem a intenzity dmýchání argonu v konečné fázi dohotovení 
vysoce čisté oceli na úroveň znečištění taveniny nekovovými vměstky. 
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4.2.1 Vliv modifikace taveniny vápníkem a dmýchání argonu na čistotu oceli 

Cílem experimentálních prací bylo vyhodnotit vliv doby a způsobu dmýchání argonu a 
příspěvek modifikace vápníkem na změnu čistoty vakuově zpracované oceli 26NiCrMoV115 
dle DIN SEW 555 s chemickým složením dle tab. 1. 

V rámci dohotovení 10 taveb oceli typu 26NiCrMoV115 dle DIN SEW 555, určené na 
výrobu rotorů plynových turbin, jejíž chemické složení je definováno v tab. 1, byla po 
vakuovém zpracování na zařízení VD provedena měření a odběry vzorků oceli a strusek.  
Hmotnost taveniny u sledovaných taveb činila 16 až 19 tun. Vliv doby a způsobu argonování 
byl zkoumán ve fázi dohotovení taveniny od okamžiku po ukončení vakuového zpracování. 
Teplota taveniny se v průběhu experimentu pohybovala v rozpětí 1542 až 1636°C. 

Fázi dohotovení tavby lze rozdělit na údobí po vakuování a fázi rafinace inertním 
plynem a modifikaci vměstků profilem plněným směsí FeCa. V průběhu dohotovení taveb 
probíhalo nepřetržité dmýchání stanoveného průtoku inertního plynu dnem rafinační pánve 
přes tvárnici s řízenou porézností, umístněnou v osové části dna rafinační pánve. Zvolené 
průtoky odpovídají objemu inertního plynu 10 a 20 Nl.min-1 argonu. V průběhu dohotovení 
byl prováděn v intervalech 5 min. odběr vzorků ponorným vzorkovačem. V okamžiku 
ukončení zpracování na zařízení sekundární metalurgie byly odebírány  vzorky strusek. 

Profil plněný směsí FeCa byl dávkován v okamžiku po ukončení krátkého 
homogenizačního vakuování zaměřeného především na ohřev a snížení viskozity strusky. Po 
ukončení homogenizace průtok argonu odpovídal hodnotám stanovených v podmínkách 
experimentu. Přísada FeCa profilu v množství 4 m.t-1 oceli představuje 1,03 kg . t-1 FeCa 
vneseného profilem do taveniny. 

Analýza strusek byla provedena na zařízení laboratoří společnosti Materiálový a 
metalurgický výzkumu, s.r.o. Vítkovice. Chemické složení strusky experimentálních taveb a 
některé statistické údaje shrnuje tab. 7. 

Tab. 7: Průměrné chemické složení strusek experimentálních taveb 

 
AVG – aritmetický průměr hodnot  s – směrodatná odchylka 
min – minimální hodnota ve výběru  max – maximální hodnota ve výběru 

Z tab. 7 vyplývá dosahované chemické složení rafinační strusky při výrobě vysoce 
čistých ocelí. Struska pro zpracování vysoce čistých ocelí je typická vysokým podílem oxidu 
vápenatého a oxidu hlinitého. Ostatní oxidy jsou udržovány na minimálních koncentracích. 

Analýzy chemického složení oceli byly provedeny na optickém emisním 
spektrometru ARL 6440. Koncentrace plynů na analyzátoru LECO TC 136. Tab. 8 uvádí 
výsledky měření chemického složení deseti taveb, přičemž uvedené údaje představují 
průměrné hodnoty ze vzorků odebraných v čase 0 až 15 minut po zpracování oceli ve vakuu. 

Tab. 8: Průměrné chemické složení sledovaných taveb po vakuovém zpracování 
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Jak je patrné z údajů v tab. 8, chemické složení oceli se v průběhu rafinace argonem 
prakticky nemění. Pouze u vápníku a kyslíku je patrný mírný pokles koncentrací s rostoucí 
dobou dmýchání argonu. Současně byl v závislosti na době dmýchání argonu pozorován 
pokles průměrné hodnoty aktivity kyslíku měřené ponornou kombinovanou sondou. 

Tab. 9 shrnuje výsledky měření chemického složení experimentálních taveb, přičemž 
byly stanoveny průměrné hodnoty u vzorků odebraných v čase 0 až 20 minut po zpracování 
oceli plněným profilem FeCa. 

Tab. 9: Chemické složení 10taveb – po dávkování profilu plněného FeCa 

 

Tab. 9 dokládá, že obsah legujících prvků v průběhu zpracování inertním plynem a po 
přísadě profilu plněného směsí FeCa zůstává prakticky konstantní. Z pohledu koncentrace 
vápníku bylo dosaženo mírného nárůstu a při porovnání s hodnotami před dávkování profilu 
plněného FeCa došlo v případě síry k poklesu průměrné hodnoty o 10ppm. Aktivita kyslíku 
vykazovala obdobný trend jako v případě rafinace taveniny argonem před dávkováním 
plněného profilu. Koncentrace plynů v závislosti na přísadě vápníku a době zpracování 
vykazují mírné změny. 

Vzorky oceli odebrané v průběhu rafinace vápníkem a argonem byly podrobeny 
metalografickému šetření. Průměrné hodnoty metalografické mikročistoty dle DIN 50 602 a 
ČSN 42 0471 vzorků experimentálních taveb ve fázi po VD a fázi po dávkování profilu 
plněného FeCa shrnuje tab. 10. 

Tab. 10: Průměrná úroveň mikročistoty vzorků oceli experimentálních taveb  

 

Při hodnocení mikročistoty dle normy ČSN 42 0471 byly nalezeny vměstky typu 
křemičitany netvařitelné (KN) a oxidy bodové (OB). Z údajů v tab. 10 je zřejmý trend zvýšení 
čistoty oceli v závislosti na době a způsobu dohotovení tavby. Významným způsobem byla 
modifikací vměstků vápníkem ovlivněna úroveň mikročistoty dle DIN 50 602 met. K4. 

Posouzení vlivu různé intenzity dmýchání argonu ve fázi dohotovení na mikročistotu 
oceli bylo provedeno pro dvě varianty: dmýchání argonu v objemu 10Nl . min-1 a 20Nl . min-1. 
Průtok argonu 20Nl . min-1 byl nastaven v případě zpracování dvou taveb (A, B). Ostatní 
experimentální tavby byly zpracovány při nižším průtoku 10Nl . min-1. Porovnání dosažených 
výsledků bylo učiněno na základě posouzení čistoty vzorků odebraných v průběhu rafinace a 
to z hlediska průměrného počtu a znečištění zorného pole nekovovými vměstky. 
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Obr. 1 dokládá trend změny průměrného počtu nekovových vměstků v zorném poli při 
analýze vzorků oceli experimentálních taveb. Výsledky analýzy ze vzorků oceli před a po 
dávkování profilu plněného FeCa jsou rozlišeny velikostí bodu v grafu.  
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Obr. 1: Trend změny průměrného počtu nekovových vměstků v průběhu zpracování po VD 
a přísadě profilu plněného směsí FeCa 

Na základě trendů změny průměrného počtu nekovových vměstků v zorném poli 
vzorku oceli patrných z obr. 1 konstatujeme dosažení vyšší čistoty oceli v případě aplikace 
nižšího průtoku argonu. 

Jak je zřejmé z výsledků experimentu hodnocení vlivu doby a způsobu dmýchání 
argonu na čistotu vakuově zpracované oceli po rafinaci vápníkem, při výrobě vysoce čistých 
ocelí je třeba definovat pro konkrétní výrobní podmínky jednak intenzitu dmýchání inertního 
plynu do oceli a současně také čas čištění oceli inertním plynem po který dochází k 
efektivnímu zvyšování metalografické čistoty oceli. 

4.3 Návrhy a opatření při odlévání a tuhnutí ingotů 

Metalurgické vlivy, které určují výslednou povrchovou a vnitřní jakost ingotu a 
ovlivňují riziko vzniku vad s ohledem na typ odlévané oceli a stupeň desoxidace oceli, 
zahrnují způsob odlévání, ošetření hladiny kovu licím práškem, ošetření hlavové části ingotu 
isolačními materiály apod.  

Kromě uvedených technologických prvků vyžaduje výroba vysoce čistých ocelí, 
z hlediska vnitřní čistoty, optimalizaci následujících technologických prvků: 

- ochrana licího proudu při odlévání oceli z rafinační pánve, 
- výběr a ověření odolnost licí keramiky proti působení tekuté oceli, 
- ověření licí rychlosti s využitím numerické simulace. 

Uvedené technologické prvky představují z hlediska znečištění oceli nekovovými 
vměstky v průběhu odlévání ingotů vysoký potenciál pro zhoršení dosažené čistoty oceli po 
zpracování na zařízeních sekundární metalurgie. 
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4.3.1 Vývoj metody pro ochranu odlévané oceli před sekundární oxidací 

Sekundární oxidace odlévané oceli kyslíkem obsaženým v okolní atmosféře 
představuje významný zdroj znečištění oceli při odlévání do kokil. Problematika sekundární 
oxidace oceli se týká rozhraní výtokového uzlu z rafinační pánve a vstupu do systému licí 
soustavy.  

Vývoj distributoru pro ochranu licího proudu při odlévání ingotů byl realizován 
s využitím numerické simulace v podmínkách softwaru CFD (Computational Fluid 
Dynamics). Cílem numerických simulací byl návrh a ověření distributoru plynu a následnou 
optimalizaci původní konstrukce pro zajištění dostatečné ochrany proudu odlévané oceli. 

V rámci vývoje distributoru plynu bylo navrženo konstrukční řešení, které 
optimalizuje proudění plynu a rozložení tlaku uvnitř distributoru. Výsledek ověření nové 
konstrukce z hlediska proudění plynu ve vnitřních sekcích distributoru dokládá obr. 2. 

 

Obr. 2: Nové konstrukční řešení distributoru plynu - rychlost proudění plynu 

Jak je zřejmé z obr. 2, nová konstrukce distributoru plynu zajišťuje rovnoměrné 
rozložení rychlosti proudění. Rozložení proudnic plynu na výstupu z distributoru je patrný 
z obr. 3. 

 

Obr. 3: Rozložení proudnic plynu na výstupu z distributoru 
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Praktické provedení a instalaci nového distributoru plynu na šoupátkovém uzávěru 
rafinační pánve dokládá obr. 4. Přípravek na rafinační pánvi v provozních podmínkách pak 
znázorňuje obr. 5. 

 

Obr. 4: Pozice distributoru plynu na šoupátkovém uzávěru 

 

Obr. 5: Ochrana licího proudu – provoz distributoru plynu 

Účelná ochrana licího proudu však kromě stínění proudu oceli před okolní atmosférou 
vyžaduje zajištění vnitřního krytí vytvořením přetlaku inertního plynu v celé oblasti licího 
uzlu vymezeného výtokovým otvorem z rafinační pánve a vstupem do hlavního vtoku licí 
sestavy. Proto bylo v dalším kroku přistoupeno k návrhu konstrukčních úprav vyvinutého 
řešení distributoru plynu a ověření návrhů numerickým modelováním. 

Obr. 6 dokládá návrhy rozložení různého počtu (5, 7, 9, 11) přídavných výstupních 
otvorů o velikosti 5mm po vnitřním obvodu pláště distributoru pro vnitřní krytí proudu oceli 
přetlakem inertního plynu v oblasti řešeného licího uzlu. 

 

Obr. 6: Návrhy optimalizace distributoru plynu pro vytvoření vnitřního krytí 
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Jak je patrné z obr. 6, navrhované řešení předpokládá vytvoření vnitřního krytí 
prouděním plynu přes otvory po vnitřním obvodu distributoru. Obr. 7 dokládá výsledky 
numerické simulace navrhovaných řešení vnitřního krytí proudu oceli inertním plynem.  

 

Obr. 7: Výsledky numerické simulace řešení vnitřního krytí proudu oceli inertním plynem  

Jak je zřejmé z rozložení vektorů proudění na obr. 7 s rostoucím počtem otvorů pro 
vnitřní krtí proudu oceli dochází k zvýšení účinnosti vnitřního krytí při současném poklesu 
účinnosti vnějšího stínění. Změna účinnosti vnějšího krytí proudu oceli byla posouzena z 
hlediska porovnání tlakových ztrát po obvodu distributorů s různým počtem otvorů vnitřního 
krytí. Obr. 8 uvádí tlakové ztráty po obvodu distributorů pro všechny řešené varianty. 

 

Obr. 8: Tlakové ztráty na výstupu po obvodu distributorů 

Na základě výsledků tlakových ztrát na obr. 8 a efektu vnitřního krytí na obr. 7 lze 
varianty se 7 případně 9 otvory pro vnitřní krytí považovat za optimální. 

S využitím numerické simulace byl proveden vývoj nové konstrukce distributoru 
plynu pro ochranu proudu odlévané oceli. Praktické ověření distributoru plynu s vnitřním 
krytím bylo provedeno porovnáním hodnot nárůstu obsahu kyslíku v oceli. Bez aplikace 
distributoru plynu byly zjištěny nárůsty koncentrace kyslíku v odlévané oceli na úrovni 10 až 
25ppm. Při aplikaci distributoru plynu nového konstrukčního řešení byl zaznamenám nárůst 
koncentrace kyslíku v odlévané oceli v rozpětí hodnot 5 až 10ppm. 
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4.3.2 Ověření kvality a výběr keramických materiálů vtokové soustavy 

Proces vakuového zpracování tekuté oceli a následná rafinace inertním plynem 
umožňuje dosažení nízkého podílu nekovových endogenních vměstků a vysoké čistoty kovu. 
Zajištění provozní jistoty při výrobě ingotů pro volně kované výkovky s vysokými požadavky 
na vnitřní čistotu vyžaduje v procesu odlévání aplikaci takových licích keramických 
materiálů, které v minimální míře podléhají korozním účinkům a mechanickému působení 
proudící tekuté oceli. 

V oblasti vtokových soustav existuje v současné době řada systémů odlišných jednak 
způsobem přípravy soustavy a jednak chemickým složením aplikovaných keramických 
materiálů. Pro odlévání ingotů jsou v současné době využívány vtokové soustavy 
z keramických materiálů na bázi SiO2 – Al2O3 nebo SiO2 – Al2O3 – ZrO2. 

Posouzení licí keramiky bylo provedeno ověřením základních parametrů materiálů 
licích kanálků a jejich odolnosti vůči eroznímu působení oceli jakosti 26NiCrMoV115. 
Ověřováno bylo 5 typů žárovzdorných materiálů licích kanálků pro zjednodušení označených 
indexy X1 až X5. 

Vlastní posouzení odolnosti licí keramiky se provádělo stanovením chemického 
složení, dále pomocí zkoušek otěru, měření zdánlivé pórovitosti, objemové hmotnosti, 
pevnosti v tlaku,  pevnosti v ohybu a únosnosti v žáru. Chemické složení ověřovaných typů 
žárovzdorných materiálů licích kanálků uvádí tab. 11. 

Tab. 11: Základní parametry a chemické složení žárovzdorných materiálů 

 

Výsledky hodnocení zdánlivé pórovitosti, objemové hmotnosti, úroveň pevnosti 
v tlaku, pevnosti v ohybu a únosnost v žáru v bodu T0,5 zkoumaných keramických materiálů 
uvádí tab. 12. 

Tab. 12: Vlastnosti keramických licích materiálů 

 
U vzorků X1, X5 nebylo možné vyrobit vzorečky odpovídajících rozměrů pro hodnocení únosnosti v žáru 

 Zkoušky odolnosti keramických materiálů proti otěru byly provedeny dle normy 
EN 993-20. Získané výsledky jsou uvedeny v tab. 28:  
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Tab. 13: Naměřené a vypočítané výsledky dle 
zkoušky otěruvzdornosti 

 








 −
=

ρ
21 mm

A  

kde: 
 

A -objem otěrem odstraněného materiálu (cm3), 

1m -hmotnost před zkouškou (g), 

2m -hmotnost po zkoušce (g), 

ρ -objemová hmotnost (g⋅cm-3). 
 

  Nejvyšší odolnost proti otěru dle tab. 13 vykazuje materiál X5. Přiřadíme-li 
materiálu X5 hodnotu otěru „1“ pak je možné přiřadit ostatním materiálům poměrné hodnoty 
otěru. 

Ověření odolnosti žárovzdorných materiálů licích kanálků vůči eroznímu působení 
oceli jakosti 26NiCrMoV115 bylo realizováno v několika krocích. K experimentům interakcí 
tekuté oceli a keramických materiálů byla použita indukční pec GV 22 o výkonu 30kW a 
frekvenci 450Hz, střední průměr induktoru 110mm. Vzorky oceli 26NiCrMoV115 byly 
taveny v magnezitovém kelímku výšky 82mm, vnitřním průměru 35mm. Měření teploty 
taveniny bylo prováděno v pětiminutových intervalech termočlánkem PtRh6 – PtRh30. 

Pro ověření odolnosti keramických licích materiálů byly zvoleny experimentální 
teploty 1550°C a 1600°C a doba působení taveniny na ponořený vzorek keramického 
materiálu byla 20 minut. Hodnocení tělísek bylo provedeno jednak na základě vzájemného 
porovnání a jednak na základě vizuálního a hmotnostního srovnání tělísek před a po 
experimentu. Na obr. 9, 10 jsou souhrnně prezentována tělíska po expozici 20 minut při 
teplotě 1550°C a po expozici při teplotě 1600°C. 

  

Obr. 9: Tělíska keramických materiálů po 
expozici  

Teplota 1550 °C – 20 minut 

Obr. 10: Tělíska keramických materiálů po 
expozici  

Teplota 1600 °C – 20 minut 

Z obr. 9 je zřejmé, že při pracovní teplotě 1550°C všechny materiály vydržely expozici 
20 minut v roztavené oceli. Při teplotě 1600°C materiály X1, X4 a X5 čas expozice 20 minut 
nevydržely a v průběhu expozice došlo k jejich předčasnému porušení. 
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Dále bylo provedeno porovnání rozsahu koroze z fotodokumentace vybroušených 
příčných řezů jednotlivých tělísek pomocí stereomikroskopu Olympus. Snímky ze 
stereomikroskopu na obr. 11 představují příčný řez vzorků dokumentující strukturu 
hodnoceného keramického materiálu. Ze snímků lze získat představu o stupni degradace a 
rozsahu penetrace roztavené oceli do struktury keramického materiálu. Pro doplnění míry 
opotřebování byly pořízeny snímky na rastrovacím elektronovém mikroskopu Tescan Vega. 
Pomocí snímků na obr. 11 lze získat představu o rozsahu degradace a penetrace. Jsou rovněž 
jasně patrné jednak trhliny a praskliny vzniklé teplotním, mechanickým a chemickým 
působením roztavené oceli a jednak zrnitost, hustota materiálu a stupeň porezity. 

 

Obr. 11: Hodnocení penetrace kovu do keramických materiálů zkušebních tělísek 

Obr. 11 potvrzuje rozdílný stupeň opotřebení vzorků keramických materiálů a 
penetrace roztaveného kovu. Ze zjištěných výsledků, dosažených jednotlivými metodami 
hodnocení, bylo stanoveno pořadí stupně opotřebení vzorků keramických materiálů uvedené v 
tab. 14. 
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Tab. 14: Průběžné a souhrnné hodnocení keramických materiál 

 

Bylo zjištěno, že v případě materiálů na bázi SiO2 – Al2O3 vyšší koncentrace Al2O3 
významnou měrou přispívá k zvýšení odolnosti keramického materiálu proti působení tekuté 
oceli. Současně však korozní odolnost významně ovlivňuje zrnitost, hustota a stupeň porezity 
keramického materiálu. Významným faktorem ovlivňujícím korozní odolnost licí keramiky 
bude také chemické složení odlévané oceli, zejména pak podíl prvků schopných chemicky 
reagovat a redukovat oxidy obsažené v keramickém materiálu. 

4.3.3 Numerická simulace proudění oceli v kokile při odlévání ingotů 

Jednou z příčin nevyhovující vnitřní kvality ocelových ingotů jsou procesy probíhající 
v průběhu odlévání, které v důsledku zhoršují čistotu odlévané oceli vlivem sekundární 
oxidace a zanášení nekovových vměstků z keramických materiálů do těla ingotu.  

Výroba vysoce čistých ocelí v oblasti odlévání ocelových ingotů byla proto 
posuzována z hlediska podmínek proudění tekutého kovu v kokile. Pro vyhodnocení 
současného stavu a ověření možného směru optimalizace procesu odlévání ingotů změnou 
vnitřního průměru kanálku byla využita numerická simulace v podmínkách softwaru 
MAGMA s využitím modulu SOLVER 5. 

Obr. 12 dokládá výsledek numerické simulace proudění kovu v kokile při využití 
licích kanálků s vnitřním průměrem 40mm a rychlosti lití 1t.min-1. Snížení rychlosti proudění 
kovu bylo provedeno zvětšením vnitřního průměru kanálku na 60mm. Výsledené rozložení 
rychlosti kovu v kokile při aplikaci kanálků s vnitřním průměrem 60mm uvádí obr. 13.  

Z porovnání výsledků 
numerické simulace na obr. 12, 
13 je zřejmý pozitivní vliv úpravy 
rozměrů vnitřního průměru 
kanálků vtokové soustavy na 
intenzitu proudění kovu při plnění 
kokily tekutým kovem.  

Výsledky numerické 
simulace dokládají významný 
vliv velikosti vnitřního průměru 
kanálků vtokové soustavy pro 
odlévání ingotů na intenzitu 
proudění kovu v kokile. 

 
 

Obr. 12: D = 40mm Obr. 13: D=60mm 
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4.4 Ověření a výsledky aplikace technologie VAR 

Při výrobě vysoce čistých ocelí je další zvyšování vnitřní jakosti ocelových ingotů pro 
výrobu volně kovaných výkovků možné a to s využitím technologie VAR (Vacuum Arc 
Remelting). Přínosy využití technologie VAR na zvýšení kvality byly ověřovány při 
experimentální výrobě ingotů pro výrobu oběžných rotačních součástí energetických zařízení 
z oceli 26NiCrMoV145. V rámci experimentu byla technologií EOP – LF – VD 
v podmínkách ŽĎAS, a.s. vyrobena vysoce čistá ocel jakosti 26NiCrMoV145 dle SEW 555. 
Následně byly odlity 3 kusy ingotů formátu K550 (D = 550mm, m = 6100kg). Konečné 
chemické složení oceli 26NiCrMoV145 experimentální tavby uvádí tab. 15.  

Tab. 15: Konečné chemické složení oceli pro odlévání experimentálních ingotů K550 

 

Dva ingoty K550 byly zpracovány na zařízení VAR. Jeden ingot vyrobený technologií 
EOP – LF – VD (dále značeno VD) byl analyzován v litém stavu pro následné porovnání 
s ingotem vyrobeným technologií EOP – LF – VD – VAR (dále značeno VAR). 

 Na ingotu VD byly provedeny odběry vzorků po průřezu ingotu v části těla pod 
hlavou, ve střední a patní části těla ingotu. Na ingotu VAR bylo provedeno obdobné 
vzorkování s rozšířením o odběrová místa v ¼ a ¾ výšky těla ingotu.V každé mřené pozici 
bylo po průřezu ingotu hodnoceno kompletní chemické složení (36 měřících míst) a 
hodnocení mikročistoty DIN 50602 metoda K4, K3, K2, K1 (15 měřících míst). Porovnání 
výsledků z hlediska průměrných hodnot a směrodatných odchylek jednotlivých prvků po 
průřezu ingotů uvádí tab. 16. 

Tab. 16: Změna chemického složení K550 – VD a K550 – VAR – statistické vyhodnocení 

 

Z tab. 16 z hlediska chemického složení ingotů v porovnání technologií VD a VAR 
vyplývá vliv zařazení technologie VAR na změnu průměrné koncentrace nežádoucích prvků: 

Mn - průměrné snížení z  0.030%hm.  na 0.021%hm.  tedy o cca 29%, 
Si  - průměrné snížení z  0.012%hm.  na 0.010%hm.  tedy o cca 14%, 
S - průměrné snížení z  0.0043%hm. na 0.0039%hm. tedy o cca   9%, 
Cu - průměrné snížení z  0.015%hm.  na 0.0100%hm. tedy o cca 32%, 
Al - průměrné snížení z  0.0082%hm.  na 0.0072%hm. tedy o cca 12%, 
O - průměrné snížení z  17.1ppm  na 13.6ppm   tedy o cca 20%, 
N - průměrné snížení z  94.3ppm  na 56.6ppm  tedy o cca 40%.  
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 Dále můžeme konstatovat přínos zařazení technologie VAR na snížení heterogenity 
ingotu vyjádřené rozdílem průměrných směrodatných odchylek koncentrací prvků: 

C  - průměrné snížení  s = 0,018  na s = 0,015  tedy o cca 15%, 
Cr - průměrné snížení s = 0,022  na s = 0,015  tedy o cca 33%, 
Ni - průměrné snížení  s = 0,033  na s = 0,030   tedy o cca   9%, 
Mo - průměrné snížení  s  = 0,0094  na s = 0,0087   tedy o cca   7%, 
V - průměrný nárůst  s  = 0,0021 na s = 0,0022   tedy o cca   2%. 

Z výsledků měření chemického složení ingotů vyplývá pozitivní přínos zařazení 
technologie VAR do technologického procesu výroby výkovků z vysoce čistých ocelí. Bylo 
dosaženo snížení koncentrací nežádoucích prvků a zejména snížení chemické heterogenity 
ingotu z hlediska rozložení legujících prvků. 

Ingoty VD a VAR byly dále hodnoceny z hlediska změny metalografické čistoty oceli 
po průřezu od povrchu k ose ingotů. Tab. 17 uvádí výsledky z měření metalografické čistoty 
dle DIN 50602 metoda K1 až K4 na vzorcích oceli ingotů VD a VAR [24]. 

Tab. 17: Metalografická čistota dle DIN 50602 po průřezu ingotů VD a VAR 

 

Z porovnání výsledků měření metalografické čistoty dle DIN 50602 met. K1 až K4 na 
vzorcích oceli ingotů VD a VAR uvedených v tab. 17 vyplývá významný pozitivní vliv 
přetavení ingotu technologií VAR na dosaženou úroveň metalografické čistoty oceli. 
Současně je zřejmý trend změny metalografické čistoty při hodnocení dle DIN 50602 po 
průřezu ingotů. Trend změny metalografické čistoty při hodnocení dle DIN 50602 po průřezu 
ingotu VD dle údajů v tab. 17 uvádí obr. 14. 

 

Obr. 14: Metalografická čistota dle DIN 50602 po průřezu ingotu VD 

Změna metalografické čistoty dle DIN 50602 metod K1 až K4 po průřezu ingotu VAR 
dle údajů v tab. 17 uvádí obr. 15. 
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Obr. 15: Metalografická čistota dle DIN 50602 po průřezu ingotu K550 – VAR 

Na základě údajů v tab. 17 a grafického znázornění hodnot na obr. 14, 15 lze 
konstatovat srovnatelný trend rozložení hodnot úrovně metalografické čistoty pro obě 
technologie. Směrem od povrchu k ose ingotu dochází k zhoršení čistoty. 

Analýzami vyrobených ingotů bylo zjištěno, že zařazením technologie VAR do 
tradičního postupu výroby oceli technologií EOP – LF – VD bylo dosaženo vyšší chemické 
homogenity ingotu z hlediska sledovaných prvků (C, S, Cr, Ni, Mo, Al).  Současně bylo 
dosaženo snížení koncentrace některých nežádoucích prvků. Technologie VAR přispěla 
z hlediska hodnocení čistoty oceli dle DIN 50602 metodami K1 až K4 k poklesu znečištění 
oceli nekovovými vměstky. 

4.5 Vliv chemického složení na dosažené užitné vlastnosti oceli 

Vyhodnocení dosažených užitných vlastností výkovku z vysoce čisté oceli bylo 
provedeno s cílem optimalizace chemického složení oceli z pohledu limitních koncentrací 
nežádoucích prvků. 

Analýza vlivu nežádoucích prvků byla provedena ve vztahu k dosahované úrovni 
přechodové teploty FATT T50 na hotovém výkovku z vysoce čisté oceli B50A420 dle 
specifikace BOSH s předpisem chemického složení uvedeným v tab. 18. 

Tab. 18: Předpis chemického složení oceli B50A420 [25] 

 

Požadavky na chemické složení oceli nevyžadují významně nízké koncentrace prvků 
s negativním vlivem na houževnatost oceli (Si, Mn, As, Sn, Sb). Současně jsou však 
vyžadovány mechanické vlastnosti výkovků z oceli B50A420 dle tab. 19. 

Tab. 19: Předpis mechanických vlastností oceli B50A420 [25] 
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Z pohledu mechanických vlastností oceli B50A420 dle tab. 19 lze předpokládat, že 
dosažení houževnatosti dané úrovní přechodové teploty FATT T50 vyžaduje vysokou čistotu 
oceli. Posouzení dosažené úrovně mechanických vlastností a přechodové teploty FATT T50 na 
výkovcích bylo provedeno s využitím dostupných údajů, které zahrnovaly soubor 11 taveb 
vyrobených technologií EOP – LF – VD.  

Tab. 20 dokládá chemické složení taveb zahrnutých do hodnocení, přičemž řazení 
taveb je provedeno vzestupně podle dosažené hodnoty FATT T50. 

Tab. 20: Chemické složení taveb zahrnutých do hodnocení 

 
B faktor = (10.%P + 5.%Sb + 4.%Sn + %As) . 102 
J faktor = (%Mn  + %Si) . (%P + %Sn + %Sb + %As) . 103 
K faktor = (%Mn + %Si) . (10.%P + 5.%Sb + 4.%Sn + %As) . 102 

Z hlediska chemického složení uvedeném v tab. 20 vykazují jednotlivé tavby rozdílné 
koncentrace legujících a doprovodných prvků. Hodnoty koncentrací stopových prvků jsou 
srovnatelné a dosahují obvyklých úrovní. Ve vztahu k podmínkám hodnocení vysoce čistých 
ocelí je úroveň nežádoucích prvků vyjádřena faktory chemické čistoty. Dosažené hodnoty 
mechanických vlastností pro sledované tavby uvádí tab. 21. 

Tab. 21:  Mechanické vlastnosti výkovků z taveb zahrnutých do hodnocení 

 

Z tab. 21 výsledků mechanických vlastností v porovnání s tab. 19 je zřejmé dosažení 
požadovaných mechanických vlastností zjištěných zkouškou tahem při 20°C. Ve dvou 
případech (T4 a T7) byla překročena požadovaná horní mez pevnosti. Hodnoty přechodové 
teploty FATT T50 min. -74°C nebyly dosaženy ve třech případech (T1 až T3) a jedna hodnota 
(T4) leží na hranici požadavku. 

Soubor dat chemického složení a mechanických vlastností byl analyzován s využitím 
softwaru STATISTICA Statsoft. Výsledky analýzy umožnily posoudit závislost 
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mechanických vlastností na chemickém složení oceli. Tab. 22 dokládá zjištěné hodnoty 
korelačních koeficientů proměnných zahrnutých v souboru dat sledovaných taveb. 

Tab. 22: Korelační koeficienty vyhodnocení souboru dat 

 
Bf = (10.%P + 5.%Sb + 4.%Sn + %As) . 102 
Jf  = (%Mn  + %Si) . (%P + %Sn + %Sb + %As) . 103 
Kf = (%Mn + %Si) . (10.%P + 5.%Sb + 4.%Sn + %As) . 102 

Korelační koeficienty v tab. 22 dokládají úroveň závislosti hodnot mechanických 
vlastností na hodnotách koncentrací prvků v oceli. Případy významných závislostí na 
proměnných, zahrnutých v souboru dat pro hladinu významnosti p<0.001, jsou v tabulce 
zvýrazněny. Z hodnot v tab. 22 je patrná závislost FATT T50 na koncentraci Mn, Si, P. 
Současně je zřejmá závislost hodnoty FATT T50 na chemickém složení oceli vyjádřeném 
faktory chemické čistoty. 

Pro případy závislosti FATT T50 na vybraných faktorech chemické čistoty 
zvýrazněných v tab. 22 byly sestrojeny grafy závislostí dvou proměnných. Obr. 16, 17 
potvrzují závislost dosažené teploty FATT T50 na úrovni koncentrace nežádoucích prvků 
vyjádřené vzorci pro stanovení chemické čistoty oceli. 

  

Obr. 16: Závislost hodnoty FATT T50 na 
B faktoru oceli B50A420 

Obr. 17: Závislost hodnoty FATT T50 na 
J faktoru oceli B50A420 

Z obr. 16, 17 je zřejmé, že s rostoucí koncentrací prvků, označovaných pro vysoce 
čisté oceli jako nečistoty, dochází k významnému poklesu houževnatosti za snížených teplot, 
vyjádřené úrovní přechodové teploty FATT T50. 

Výsledky analýzy chemického složení a mechanických vlastností výkovků z oceli 
jakosti B50A420 potvrzují, že optimalizační kroky v oblasti technologie výroby s cílem 
zajištění vysoké chemické čistoty oceli, patří k základním předpokladům pro úspěšné dosažení 
požadavků na vlastnosti výrobků pro energetiku. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci dizertační práce byla provedena analýza problematiky výroby vysoce čistých 
ocelí. Rozbor literárních  údajů byl věnován otázkám chemického znečištění oceli z hlediska 
možných zdrojů residuálních prvků (Cu, As, Sn, Sb) a problematice znečištění oceli 
nekovovými vměstky. Podstatná část analýzy dostupných údajů k problematice vysoce čistých 
ocelí byla zaměřena na otázky spojené s rafinací oceli na zařízení sekundární metalurgie a 
moderním metodám snížení úrovně znečištění oceli exogenními vměstky v průběhu odlévání 
ocelových ingotů z pohledu kvality licí keramiky a proudění kovu v kokile. Ve vztahu k 
požadavkům na chemické složení a úroveň znečištění nekovovými vměstky výrobků z vysoce 
čistých ocelí vyplynuly směry optimalizace technologie výroby a zpracování tekuté fáze. 

Experimentální práce na základě možných směrů vývoje vycházejících z teoretické 
části práce byly zaměřeny na vybrané oblasti technologie výroby vysoce čistých ocelí. 

Hlavní poynatky získané při řešení experimentální části práce je možné shrnou 
následovně:  

1) Využití primárních zdrojů železa při přípravě kovové vsázky, poskytuje dobré 
předpoklady pro dosažení požadované chemické čistoty základní taveniny. V závislosti 
na podílu vybraných surovin ve vsázce je možná predikce chemického složení taveniny 
a strusky. Při respektování chemického složení taveniny na elektrické obloukové peci a 
řízení struskového režimu ve fázi oxidace, lze s vysokou provozní jistotou zabezpečit 
požadované chemické složení taveniny pro následné zpracování na zařízení SM. 

2) Dosažení požadovaného chemického složení a vysoké chemické čistoty taveniny, při 
zpracování na zařízení SM, předpokládá pro legování a přípravu strusky využití 
surovin, jejichž přísadou nedojde k nárůstu koncentrací nežádoucích prvků. 

3) Ke zvýšení metalografické čistoty, resp. snížení podílu nekovových vměstků v oceli, 
významnou měrou přispívá konečná fáze dohotovení tavby po zpracování oceli ve 
vakuu. Doba a způsob dmýchání inertního plynu prokazatelně ovlivňuje koncentraci 
kyslíku a tedy i  množství nekovových vměstků v oceli. 

4) Optimalizace odlévání ingotů vyžaduje aplikaci licí keramiky odolné proti působení 
tekuté oceli. 

5) Numerické simulace potvrdily, že k významným faktorům s podstatným vlivem na 
intenzitu proudění kovu v kokile patří nejen licí rychlost, ale zejména vnitřní průměr 
kanálků vtokové soustavy. Riziko znečištění odlévané oceli zanášením licích prášků do 
těla ingotu je možné potlačit změnou rychlosti prodění kovu v ústí koncového kanálku 
při vstupu do kokily. Další zvýšení jakosti ingotu umožňuje využití technologie VAR. 

6) Hodnocení vlivu nežádoucích prvků v oceli na mechanické vlastnosti výkovků pro 
energetická zařízení potvrdilo nezbytnost dosažení požadované nízké úrovně 
nežádoucích prvků a vysoké chemické čistoty. 

Ze závěrů vyplývají způsoby optimalizace tradiční technologie a možnosti zavedení 
nových technologických prvků při výrobě ingotů z vysoce čistých ocelí. 

Zkoumání nových směrů rozvoje technologických postupů prokázalo možnosti 
zvyšování chemické a metalografické čistoty v přímé vazbě na užitné vlastnosti konečného 
výrobku. Uplatnění změn a opatření nad rámec běžné technologie výroby vedly k dosažení 
vyšších kvalitativních parametrů ověřovaného typu ocelových výkovků. Využití numerického 
modelování v oblasti odlévání přispělo k získání nových poznatků metalurgie tekuté fáze. 
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