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1. ÚVOD  

 Významným faktorem, bezesporu ovlivňujícím kvalitu produkce je čistota oceli. 

Z tohoto důvodu je nutno přítomnosti vměstků v oceli věnovat velkou pozornost. Jak je 

všeobecně známo, tvorba a složení vměstků většinou odvisí od chemického složení oceli a od 

způsobu dezoxidace a legování oceli. Zásadní význam pro charakter a typ vměstků rovněž 

závisí na obsahu kyslíku a na úpravě vměstků při mimopecním zpracování oceli pomocí 

vápníku. 

Znečistění oceli nadměrnou vměstkovitosti může tedy představovat významnou příčinu 

vedoucí ke vzniku degradačních procesů a tím ke znehodnocení výrobku. U dosažení 

potřebné čistoty je rovněž nutno dodržovat správnou technologii výroby, aby ani v průběhu 

procesu výroby a úpravy oceli nedošlo k poruchám na příslušném zařízení, což by rovněž 

mohlo způsobit zhoršení čistoty a tedy kvality oceli.  

 

2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE     
 

 

 Cíl disertační práce vychází z provozních potřeb firmy Pilsen Steel. V první fázi bylo 

cílem vyrobit příslušnou značku ocelí předepsaného složení a provést lití spodem pro získání 

předmětného ingotu. Při výrobě hmotných ingotů může docházet v důsledku možných 

technologických poruch ke vzniku trhlin a jeho následné degradaci. Disertační práce byly 

řešeny otázky objasnění mechanizmů těchto degradačních procesů a jejich popis v závislosti 

na možných technologických poruchách. Konkrétně se může jednat  o poruchu porézní 

argonové tvárnice ve dně pánve A120t, která byla použitá při výrobě spodem odlitého 

polygonálního ingotu. Disertační práce byla prováděna na vzorcích odebraných ze získaného 

výkovku o hmotnosti 70t, oceli jakosti ČSN 16 971, použitého pro rotor parní elektrárny. 

který měl pracovat jako rotor v parní elektrárně ve firmě Siemens Gröditz a z důvodu 

degradace nemohl být použit. 

 

Cíle byly shrnuty do následujících bodů: 

●   Výroba  příslušné značky ocelí pro získání výrovku rotoru 

 

●   Hodnocení  jakosti materiálu provedením: 

       *chemické analýzy tavby a přítomných inkluzí 

*makroskopických zkoušek 

*metalografického rozboru mikrostruktury 

*hodnocením čistoty materiálů analýzou přítomných vměstků 

*mechanických zkoušek 

*faktografického rozboru 

*rtg. mikroanalýzy vyhoučených inkluzí 

 

   ●   Posouzení technologických aspektů tavby 

   ●   Posouzení příčin porušení rotoru 
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TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU 

3.  Teorie tvorby oxidických vměstků 

3.1 Endogenní vměstky 

 

  Endogenní vměstky vznikají během výroby a mimopecního zpracování oceli z prvků 

v oceli přítomných. Jsou to tedy produkty dezoxidace a vměstky, které vznikají v průběhu 

tuhnutí a chlazení oceli. 

Produkty dezoxidace 

  K dezoxidaci ocelí se nejčastěji využívá křemík nebo hliník, které reagují s kyslíkem 

rozpuštěným v oceli za vzniku SiO2, resp. A12O3. Zatímco oxidy křemíku se vyskytují 

v globulární formě (oxid křemičitý je při teplotě tavení oceli tekutý), oxidy hliníku se mohou 

vyskytovat ve více formách - od malých polyedrických krystalů, dendritických nebo 

destičkových krystalů po velké krystaly, případně klastry a agregáty menších krystalů. Tvar a 

velikost souvisí s poměrem koncentrací kyslíku a hliníku. Při vysokém obsahu kyslíku 

převažuje vznik zárodků, naopak při nízkém převažuje růst precipitátů.  

V případě legování oceli s prvky s vyšší afinitou ke kyslíku, než má hliník (například 

Ti, Nb, resp. kovy vzácných zemin apod.), pak vznikají i oxidy těchto prvků, obvykle ve 

formě velmi jemných precipitátů. 

 

Vznik oxidických vměstků v průběhu výroby a mimopecního zpracování oceli na 

pánvové peci.  

 Endogenní vměstky 

Při odpichu má ocel obvykle vysoký obsah kyslíku, ale podle Zhanga  a kol. [1] jeho 

výše nemá vliv na konečný obsah celkového kyslíku ve vyrobené oceli. Při odpichu navíc 

dochází v důsledku  promísení s oxidickou pecní struskou k další reoxidaci oceli. Protože 

rychlost reoxidace je dána obsahem kyslíku v oceli, může dezoxidace oceli, která je prováděná 

při odpichu v konečném důsledku zvyšovat reoxidaci (snižování obsahu kyslíku během 

dezoxidace oceli má za následek zvýšenou oxidaci oceli atmosférickým kyslíkem). 

Při dezoxidaci hliníkem, pokud je přidán do proudu při odpichu, vznikají nejprve velké 

globulární vměstky (A12O3 vlivem reakčního tepla taje - teplota tavení činí 2050°C - a 

vměstky se spojují koalescencí). Tyto vměstky následně rychle vyplouvají. Podobně by se 

chovaly křemičité nebo hlinitokřemičité vměstky. Později se vměstky A12O3 vylučují 

v jemné disperzní krystalické formě. Vměstky A12O3 mají malou smáčivost, takže díky 

povrchovému napětí mohou koagulovat (spojovat se ve větší) nebo být zachyceny struskou. 

Pokud má ocel dostatečnou kinetiku, je pravděpodobnost koagulace nebo zachycení vměstků 

struskou vyšší.  
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U křemičitých vměstků je smáčivost větší, a tudíž hlavní roli pro jejich vyplouvání hraje 

to, že jsou tekuté (dochází ke koalescenci) a projevuje se vztlak oceli. Při odstátí se tedy 

sníží počet křemičitanových vměstků. U hlinitanových (a podobně u vměstků Ti, Zr a pod.) 

existuje kritická velikost vměstků, pod kterou již během odstání oceli nevyplouvají. 

Postupná dezoxidace hliníkem v dalším kroku způsobuje vznik většího množství drobných 

hlinitanových vměstků, které mohou vyplout jen při intenzivním pohybu oceli inertním plynem 

(argonování), i když může dojít i ke zvětšení velikosti stávajících vměstků. 

Existuje optimální obsah hliníku v oceli (cca 0,1 hm.%), přičemž tento odvisí od složení 

oceli), při kterém je obsah kyslíku nejnižší. Na druhé straně obsah hliníku ovlivňuje tvar 

sulfidických (případně komplexních) vměstků, které vznikají až při tuhnutí oceli. Podle Bůžka 

[2] při obsahu Alrazp 0,005 - 0,020 vznikají řetízky MnS na hranicích primárních zrn., které 

jsou nejméně vhodné z hlediska tváření. 

Hlinitanové vměstky jsou obvykle modifikovány vápníkem (pomocí CaSi, CaFe nebo 

čistého Ca), kdy při nízkém obsahu síry (<0,010 hm.%) a hliníku (<0,020 hm.% pro LCAK) jsou 

vzniklé oxidy CaO . Al2O3 tekuté a při vyšších obsazích síry (nad 0,010 hm.%) vznikají tuhé 

komplexní vměstky CaO. Al2O3 . CaS. Takto vzniklé vměstky jsou díky tvaru a tvařitelnosti 

přijatelnější než shluky hlinitanů. 

Vměstky, vznikající precipitací během tuhnutí a chladnutí oceli 

 

V průběhu chladnutí oceli klesá rozpustnost kyslíku, dusíku a síry, takže dochází 

k precipitaci oxidů, nitridů a sulfidů. Jako zárodky mohou sloužit oxidy, které 

vznikají v průběhu  dezoxidace nebo jiné, již existující pevné nečistoty. Výsledné 

vměstky mají obvykle komplexní složení. 

3.2 Exogenní vměstky 

Exogenní vměstky vznikají jako důsledek chemických reakcí tekuté oceli s okolním 

prostředím (reoxidace) nebo mechanickým působením tekuté oceli na materiály, se kterými 

přichází do styku během výrobního procesu (zachycení strusky nebo eroze vyzdívky). 

Exogenní vměstky mají následující obecné charakteristiky: 

 

- větší velikost (50 μm a více): vměstky původem z vyzdívky jsou obecně větší než částice 

zachycené strusky 

- variabilitu v chemickém složení, 

- hliník v tekuté oceli reaguje s FeO, MnO a SiO2 ve strusce nebo ve vyzdívce, vzniklý 

Al2O3 může zůstat na jejich povrchu, 

- na povrchu exogenních vměstků se mohou adsorbovat hlinitanové vměstky, případně 

mohou tyto vměstky sloužit jako precipitační centra pro další vměstky vznikající 

při tuhnutí oceli, 

- nepravidelný tvar, pokud se nejedná o zachycenou strusku. Sférické vměstky tvořené 

zachycenou struskou jsou velké (> 50 μm), kdežto produkty desoxidace křemíkem 

jsou malé a tvořené pouze SiO2, 
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- malý počet, sporadický a náhodný výskyt v oceli na rozdíl od prakticky homogenně 

rozptýlených malých vměstků. Tyto vměstky díky své velikosti snadno vyplouvají 

(záleží na místě vzniku). Často se vyskytují blízko povrchu, protože při 

vyplouvání z tekutého jádra odlitku jsou zachyceny rostoucí licí kůrou. 

Exogenní vměstky vzniklé reoxidací: 

Obvyklým zdrojem reoxidace je atmosférický vzduch, který se do tekuté oceli může 

dostat dvěmi způsoby 

 otevřenou hladinou tekuté oceli v pánvi, mezipánvi nebo krystalizátoru v průběhu lití 

při silném turbulentním proudění oceli (například na začátku lití) nebo při nevhodně 

použité krycí strusce, 

 při nasátí vzduchu do stínící trubice nebo do ponorné výlevky. 

Vměstky vzniklé reoxidaci jsou až o dva řády větší než vměstky vzniklé při dezoxidaci. 

Obsahují prvky s vysokou afinitou ke kyslíku, tj. Al, Si, Ca, Ti apod. 

Druhým zdrojem kyslíku jsou FeO, SiO2  a MnO ve strusce a ve vyzdívce. Jejich reakcí 

s Al vzniká oxid hliníku ve formě velkých vměstků proměnlivého složení. Kromě toho 

dochází ke změnám v povrchové vrstvě vyzdívek, což může usnadnit jejich erozi. 

Exogenní vměstky pocházející ze strusek: 

K zachycení krycí strusky nebo licího prášku dochází především při turbulentním 

proudění tekuté oceli a při vzniku vírů v oblasti hladiny oceli. Obvykle jsou sférického tvaru. 

Exogenní vměstky vznikající erozi vyzdívek a stínění, případně vtokové soustavy 

Vměstky vzniklé erozí vyzdívky jsou velké a mají nepravidelný tvar. Jejich složení 

odpovídá složení původního materiálu s tím, že na jejich povrchu mohou být zachyceny další 

malé vměstky. 

K větší erozi dochází obecně u méně kvalitní vyzdívky, nicméně při reakci hliníku 

s SiO2  z vyzdívky dochází k narušení povrchu, přičemž některé značky oceli jsou z hlediska 

koroze agresivnější. Druhou podmínkou eroze je silné proudění oceli. Míru eroze je možné 

odhadnout z úbytku vyzdívky v průběhu výroby. 

Zvláštní případ tvoří produkty dezoxidace, které se zachytí na vyzdívce a později jsou 

jako velké vměstky strženy do oceli. Příkladem je vznik sklovitého povlaku na vnitřním 

povrchu pánve nebo zanášení ponorné výlevky oxidy hliníku. 

 4. Použití vápníku v mimopecní metalurgii 

Vápník patří mezi prvky s velkou afinitou jak ke kyslíku, tak k síře, a proto je ve značné 

míře využíváno jeho vlastností při odsíření oceli a při globularizaci vměstků.  

Vápník se přidává do tekuté oceli z následujících důvodů: 

a) Pro modifikaci oxidických vměstků. 

b) Pro desulfuraci oceli. 

c) K řízení tvaru sulfidických vměstků. 
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 Desulfurace vápníkem 

 

Vápník v roztavené oceli vykazuje rovněž vysokou afinitu k síře, což potvrzují hodnoty 

změny standardní volné entalpie tvorby sulfidů [3].   

Pro reakci plynného vápníku se sírou rozpuštěnou v železe se uvádí rovnice: 

       Ca(g)   +   /S/    →    /CaS/m            (1) 

 

       ΔG
0

T   =   -570 995  +  171,41 T      /J.mol
-1

/   [5]    (2) 

 

       ΔG
0

T   =   -702 357  +  193,22 T      /J.mol
-1

/   [6]    (3) 

 

Pro reakci rozpuštěného vápníku se sírou v roztaveném železe uvádí autor [7] vztah: 

       /Ca/  +  /S/     →    /CaS/m       ΔG
0

T   =   -551 610  +  123,51 T     /J.mol
-1

/ (4) 

 

Rovnovážné konstanty desulfurace železa vápníkem jsou shrnuty v tab. 1.  Autoři [8 až 

13] zjišťovali tuto hodnotu experimentálně i výpočtem. Rozdíly mezi získanými hodnotami si 

vysvětlují vypařováním vápníku a tím, že při experimentálním určování celkového obsahu 

vápníku a síry jsou v této hodnotě zahrnuty i produkty desulfurace, kdežto při výpočtu se 

uvažuje pouze rozpuštěný vápník a síra. 

Tab. 1 Rovnovážné konstanty desulfurace železa vápníkem [8 - 13] 

 

autor rok rovnovážná konstanta K T/K/ 

D.Sponseller      1964 K´= /%Ca/ . /%S/ 1,5 . 10
-9

  1873 

K.Suzuki             1977 K´= /%Ca/ . /%S/ 3,8 . 10
-7

 1873 

K.Sanbongi        1979 K´= /%Ca/ . /%S/ 4,4 . 10-8 1873 

T.Gammal         1981 K´= PCa . /%S/ 3,5 . 10-4 1873 

T.Gammal         1983 K´= /%Ca/ . /%S/ 1,2 . 10
-7

 1873 

    K´= /%Ca/ . /%S/  x) 1,5 . 10
-9

 1873 

M.Nadif              1986 K´= aCa . aS/aCaS 1,7 . 10
-5

 1873 

    K´= aCa . aS/aCaS         x) 3,8 . 10
-10

 1873 

 

Pozn.:   x) označuje hodnoty zjištěné výpočtem 

 

Protože však prvky s vysokou afinitou k síře mají také vysokou afinitu ke kyslíku, je 

třeba při desulfuraci uvažovat rovněž rovnováhu s kyslíkem. Při teplotě 1873 K je změna 

volné entalpie tvorby oxidu vápníku 430,34 /kJ.mol
-1

/, zatímco u sulfidu vápníku 346,35 

/kJ.mol
-1

/, z čehož vyplývá, že desulfurace může nastat teprve po značném snížení obsahu 

kyslíku [9]. 

Autor [13] předpokládá, že při zavedení vápníku do roztaveného kovu se vápník 

odpařuje a jeho páry vystupují taveninou a reagují se sírou a kyslíkem, rozpuštěnými v kovu, 

podle rovnic:   

 

         Ca(g)  +  /S/     →    CaS(S)       ΔG
0

T   =   -570 996  +  171,41 T     /J.mol
-1

/ (5) 
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         Ca(g)  +  /O/    →    CaO(S)       ΔG
0

T   =   -664 278  +  192,22 T     /J.mol
-1

/ (6) 

 

Za předpokladu, že aktivity CaS a CaO jsou rovny 1, lze nalézt teplotní závislosti 

parciálních tlaků vápníkových par:  

       RT 1n pCa =  -570 996  +  171,41 T  -  RT 1n  aS    (7) 

       RT 1n pCa =  -664 278  +  192,22 T  -  RT 1n  aO    (8) 

 

Na základě těchto vztahů byl sestrojen nomogram (obr. 1), v němž každý bod vyjadřuje 

rovnováhu mezi aktivitami síry a kyslíku při dané teplotě. Z nomogramu lze určit, do jaké 

míry je třeba snížit aktivitu kyslíku, aby vápník mohl působit jako desulfurátor při různých 

aktivitách síry, resp. nakolik lze snížit aktivitu síry bez současné další dezoxidace lázně. 

 

 

 

Obr. 1 Nomogram závislosti parametru RT 1n pCa na teplotě při různých aktivitách aS  a  

aO  [13] 

 

5. Vliv vměstků na mechanické vlastnosti oceli 

      

 Přítomnost vměstků v oceli se projevuje nepříznivě zejména při tváření oceli, kde 

způsobují trhliny s vrubovým účinkem, což je způsobeno malou soudržností vměstků se 

základním kovovým materiálem. Zvlášť výrazně se projevuje vliv nekovových vměstků na 

mechanické vlastnosti u jakostních ocelí. Při výrobě oceli je nutno zvolit technologii, která 

minimalizuje množství a velikost vměstků. 

V případě vzniku vměstků je třeba zajistit optimální formu a typ vměstků z hlediska 

dalšího použití oceli. U ocelí určených pro tváření je třeba dbát na vyloučení vměstků 

s dobrou tvářitelností, zatímco u oceli pro odlitky je nutno se zaměřit na vměstky, které 
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nezhoršují povrch odlitků a nesnižují tekutost ocelí. Působení jednotlivých typů vměstků na 

hodnoty vrubové houževnatosti pro různé způsoby dezoxidace je zřejmé z obr. 2 [3]. 

 

Obr. 2 Vliv jednotlivých typů vměstků na hodnoty vrubové houževnatosti laboratorních 

taveb oceli na odlitky ČSN 42 27 14 dezoxidovaných různým způsobem [14] 

 

 

Podle chemického složení se v oceli vyskytují oxidy, sulfidy, nitridy, karbidy, fosfory a 

komplexní vměstky jako oxisulfidy, aluminosilikáty, karbosulfidy apod. 

Oxidické vměstky působí nepříznivě na mechanické vlastnosti oceli i v ocelích 

s nízkým obsahem síry a jsou příčinou různých vad vznikajících při tváření za tepla i a 

studena. Zatímco vznik oxidických vměstků při tavení a mimopecním zpracování oceli je 

běžný, vznik sulfidů, prvků běžně používaných k desoxidaci, není možný a sulfidové vměstky 

se  tvoří až při krystalizaci oceli. Při teplotách ocelářských pochodů a při běžných obsazích 

dezoxidačních a legujících prvků, kromě vápníku, hořčíku a kovů vzácných zemin, nemohou 

vznikat sulfidy těchto prvků, což u většiny značek ocelí vylučuje účast legujících a 

dezoxidačních přísad na snižování obsahu síry. Tyto přísady však mají vliv na tvar a 

rozmístění sulfidických vměstků. Jak bylo zjištěno v práci [14], při přísadě hliníku v množství 

0,2 až 0,5 kg.t
-1 

 oceli se ukazatele tvařitelnosti a vrubové houževnatosti značně snižují a při 

přísadě hliníku v množství 0,7 kg.t
-1 

 oceli znovu dosahují vysokých hodnot až do obsahu 2,5 

kg.t
-1

. Rovněž se zvýšením obsahu síry v oceli nastává podstatné zhoršení mechanických 

vlastností, obzvláště v rozmezí kritického množství přisazovaného hliníku. 

Při tváření za tepla se obsah síry projevuje na lámavosti za červeného žáru a současně 

ovlivňuje i lámavost za bílého žáru. Tímto dochází ve směru deformace i k prodlužování 

sulfidů a ke snížení tvařitelnosti v příčném směru. Oxidací sulfidů v povrchových oblastech, 
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kdy dochází k tvorbě nízkotavitelných eutetik, se ale výrazně zhoršují podmínky pro tváření 

[15]. Ve tvářené oceli, obsahující sulfidy, se projevuje anizotropie vlastností oceli mezi 

hodnotami získanými v podélném a příčném směru, což je způsobeno tím, že se tvárné 

vměstky, převážně sulfidy manganu, během tváření deformují ve směru tváření. Rozdíl 

v hodnotách mechanických vlastností roste do určitého obsahu síry, pak již zůstává v podstatě 

stejný [16 až 18]. Pro získání izotropních vlastností oceli je nutno zajistit velmi nízké obsahy 

síry  -  pod 0,008 hm.%. Celková délka sulfidů je v těchto ocelích ve směru tváření  malá a 

snižuje se s poklesem obsahu síry. U válcovaných plechů se vliv síry spojuje se zhoršením 

tažnosti, zúžení a vrubové houževnatosti. Nepříznivé uspořádání vměstků, převážně sulfidů 

MnS v příčném směru u plechů, vede rovněž ke snížení hodnot kontrakce. 

V litých ocelích je za optimální tvar vměstků považován I. typ vměstků, který je tvořen 

oxisulfidy. V běžných uklidněných ocelích však není výskyt těchto vměstků možný, jelikož 

vzniká při obsazích rozpustného hliníku pod 0,005 hm.%. Dezoxidaci je tedy nutno vést tak, 

aby vznikl příznivý III. typ nebo I.b typ. 

Dosažení vyloučení vměstků I.b typu je možné přísadou modifikačních prvků, nejčastěji 

vápníku nebo kovů vzácných zemin. Nevýhodou této technologie modifikace je zajištění 

přesných množství. Při předávkování přísady totiž dochází k tvorbě nežádoucích vměstků IV. 

typu. 

U ocelí určených k tváření jsou vlivy vměstků I. a III. typu  na mechanické vlastnosti 

rozdílné, poněvadž tyto vměstky mají při kování za tepla různou tvařitelnost. Jednofázové 

vměstky III. typu jsou  tvařitelnější. Plasticita vměstků VI. typu roste s dokovací teplotou. Jak 

rovněž uvádí autor [2], jsou  v tvářených ocelích nepříznivé i vměstky I.b typu. 

Nepříznivý vliv sulfidických vměstků na vlastnosti oceli, jak litých, tak i tvářených, 

souvisí především s výskytem II. typu vměstků. Z tohoto důvodu by měla veškerá 

technologická opatření vést k zabránění vzniku těchto vměstků. 

6. Hodnocení čistoty oceli 

Stanovení původu vměstků v oceli byla v minulosti již věnována značná pozornost [19 

až 29]. Hodnocení čistoty oceli vyžaduje hlubokou znalost technologie výroby oceli a 

případně i značné zkušenosti v oboru hodnocení čistoty a mikročistoty oceli. Metody 

sledování původu vměstků jsou rozděleny na přímé a nepřímé. V běžné praxi je pro určení 

původu konkrétní vady nebo vměstku většinou použita kombinace několika metod. 

 

6.1 Přímé metody hodnocení 

Obecně platí, že přímé metody jsou přesné, nicméně jsou velmi nákladné. Autoři [1] ve svém 

článku uvádějí celkem 23 různých metod přímého stanovení čistoty oceli.  Z hodnocených metod 

vybírám nejčastěji používané. U pěti metod přímého hodnocení je možno rovněž provést analýzu 

/resp. složení/ vměstků.  
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6.1.1 Hodnocení výbrusů 

Čistota (mikročistota) oceli je nejčastěji hodnocena z výbrusů provedených na 

odebraných vzorcích z tekuté oceli, meziproduktů nebo finálních výrobků. 

Jedná se o tradiční metodu hodnocení vměstků ve dvojrozměrném provedení.   Běžný 

způsob úpravy povrchu je leštění a leptání vzorku oceli, což umožní získání potřebných 

informací o čistotě oceli. Výbrusy jsou hodnoceny buď přímo (makrolepty) nebo častěji 

pomocí optické mikroskopie s případnou analýzou obrazu. 

Klasickou metodou je tzv. „Metalografické mikroskopické pozorování„ /MMO/, 

přičemž optická mikroskopie umožňuje hodnotit četnost výskytu vměstků na dané ploše a 

distribuci jejich velikosti, přestože je vzorek oceli ve skutečnosti trojrozměrný, a u této 

metody je hodnocena plocha [1]. Především informace o velikosti, tvaru a případném 

chování vměstků při deformaci jsou důležité pro identifikaci jejich původu. 

Detailnější trojrozměrné hodnocení jednotlivých vměstků je možné  provádět 

pomocí skenovacího elektronového mikroskopu /SEM/, i když příprava vzorků je 

náročnější [20]. Chemické složení jednotlivých vměstků se stanovuje pomocí „ Electron 

Probe Micro Analyzer /EPMA/, což je velmi podstatný údaj pro stanovení původu vměstku 

[21]. 

Další možností lokální analýzy je například Augerova elektronová spektrometrie 

/AES/, kde tato metoda využívá svazek elektronů ke zmapování složení malé plochy poblíž 

povrchu plochého vzorku [21]. 

Uvedené metody hodnotí čistotu oceli z analýzy dvojrozměrné plochy. V případě 

náhodného výskytu velkých vměstků je malá pravděpodobnost jejich nálezu těmito 

metodami.  

K hodnocení makro vměstků, případně trhlin bohatších na síru je s oblibou používána 

metoda sulfidických /Baumannových/ otisků [22, 23], byť se jedná o poměrně nákladnou 

dvourozměrnou metodu.  

Prvky rozpustné v tekuté oceli jsou analyzovány pomocí tzv. optické emisní 

spektrometrie /OES/. Pro měření obsahu celkového kyslíku, distribuce mikro vměstků a 

jejich složení slouží metoda „Optical Emission Spectrometry s Pulse Discrimination 

Analysis“ /OES – PDA/ [22, 24, 25, 26]. 

Další metodou, využívající laserových paprsků je tzv. „Laser Microprobe Mass 

Spectrometry“ /LAMMS/, kdy jednotlivé částice jsou ozářeny pulsním laserovým svazkem 

paprsků [27].  

Rentgenové paprsky ke zmapování chemického stavu jednotlivých vměstků větších 

než 10 mikronů se používají u metody „ X – ray Photoelectron Spectroscopy“ /XPS/ [21]. 
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6.1.2 Hodnocení objemu 

Vzorky oceli, případně celé výrobky je možné hodnotit pomocí metod nedestruktivní 

defektoskopie - ultrazvukového skenování, využití metody vířivých proudů, případně 

rentgenové radiografie, přičemž poskytují informace o výskytu především velkých vměstků ve 

vzorku nebo ve výrobku. 

Pokud je nutné vměstky dále analyzovat (zjistit jejich rozměry a distribuci velikostí, 

případně stanovit chemické složení), je vhodná chemická nebo elektrochemická separace 

vměstků. Při této separaci je rozpuštěna ocelová matrice, přičemž vměstky (oxidy, sulfidy a 

karbidy) zůstanou nerozpuštěné. Čím větší vzorek oceli je rozpuštěn, tím je větší 

pravděpodobnost zachycení i velkých vměstků, jejichž případný výskyt je spíše 

sporadický. Autoři [1] popisují rozbor vměstků u vzorků do hmotnosti 2 kg. 

V současné době existuje rovněž celá řada přímých metod měřících vměstky 

v trojrozměrné ocelové matrici. 

První skupina těchto metod využívá ultrazvuk nebo rentgenové paprsky. Další skupina 

těchto objemových metod nejdříve separuje vměstky z oceli. 

Vměstky s velikostí nad 20 mikronů jsou detekovány a počítány v tuhých ocelových 

vzorcích nedestruktivní metodou s označením „Conventional Ultrasonic Scanning“ /CUS/ 

[22].  

U metody s označením „Mannesmann Inclusion Detection by Analysis Surfboards 

/MIDAS/ [28] jsou ocelové vzorky nejdříve vyválcovány za účelem odstranění pórovitosti a 

pak ultrazvukem se skenují pro detekci pevných vměstků a složeniny pevných vměstků a pórů 

plynu. 

V posledních letech byly rovněž vyvinuty metody, které umožňují detekovat vměstky 

v tekutém kovu. 

Metoda„Ultrasonic Techniques for Liquid System“zachycuje odrazy ultrazvukových 

impulsů, což umožňuje on-line detekci vměstků v tekutém kovu [29]. 

Na podobném principu je metoda „Liquid Metal Cleanliness Analyzer“ /LIMCA/. Tato 

metoda rovněž detekuje vměstky přímo v tekutém kovu. V současné době je tato metoda běžně 

používána u hliníku a dalších kovů. Pro použití u ocelí je stále prováděn výzkum [29]. ¨ 

6.2 Nepřímé metody hodnocení 

Výhodou nepřímých metod je nižší cena a rychlejší stanovení v porovnání s přímými 

metodami. Jsou však vhodné pouze jako srovnávací indikátor. U těchto nepřímých metod je 

čistota oceli hodnocena na základě celkového kyslíku, nárůstu obsahu dusíku a další nepřímé 

metody. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

7. Výroba tekuté oceli 26NiCrMoV14-5“V“ na mimopecním zařízení ASEA SKF 

 

Tekutá ocel pro turbinový rotor o normativním označení oceli 26NiCrMoV14-5“V“   

byla po primárním zpracováním na Elektrické Obloukové Peci (dále jen EOP) převezena 

v ocelářské pánvi s označením A 120 na mimopecní zpracování na ASEA SKF pod číslem 

tavby 20736 A. Pánev byla předehřáta na provozní teplotu 943°C. Označení A 120 vyjadřuje 

maximální objem pánve, v tomto případě 120t tekuté ocele. Pánev je konstruována z pláště 

z nemagnetické oceli, na kterém jsou ve vzdálenosti 1,5m od hrany vrchu pánve umístěny 

manipulační čepy. Vnitřní část pánve je tvořena izolačním filmem (Promatherm) od firmy 

Promat, dále pak Forstieritovou vrstvou a následně pracovní vyzdívkou tvořenou z Mg – C 

cihel. Dno pánve obsahuje výtokový uzel od firmy Shinagawa, jehož součástí je tří - deskový 

šoupátkový mechanismus, který umožňuje plynulou regulaci licího proudu v průběhu 

odlévání. Pánev A120 má excentricky ve dně instalovanou porézní tvárnici ke které je pomocí 

rychlospojky připojen Argon. Jeho průtok byl nastaven na 30 Nl . min-1. Tento porézní vstup 

zajišťuje promývání oceli inertním plynem a uvede do pohybu likvidickou ocel 

v horizontálním směru.  

Pánev včetně připojeného argonu byla vložena do pánvového vozu, jenž je součástí 

sekundárního zařízení. Ve voze je integrováno indukční vinutí (Cu cívky seskupené 

horizontálně pod sebou), které je regulováno v rozmezí 0 – 1300A. Při průchodu elektrického 

proudu vinutím vzniká silné elektromagnetické pole, toto uvede do pohybu likvidickou ocel a 

to v horizontálním směru. Systémy pohybu oceli za stálého promývání argonem přispívají 

k vysokému stupni mikročistoty (zbavení se vměstků, nehomogenních fází atd.) oceli.  

 

7.1 Porucha porézní tvárnice 

 

V průběhu zpracování tekuté oceli došlo u výrobní pánve A120 k poruše na argonové 

porézní tvárnici a ani při nastavení maximálního průtoku Argonu, to je 200 Nl . min-1, nedošlo 

k promývání oceli. Ve standardní situaci by došlo k ukončení produkce v takto porušené 

pánvi a ocel by byla přelita do nové funkční pánve. Avšak náhradní pánev nebyla k dispozici 

a tak byla tavba dále dohotovována, aniž byla předepsaným způsobem promývána argonem. 

Po odlití ingotu  J110 VNH, tzn. po vyprázdnění pánve, byla provedena kontrola pánve a bylo 

zjištěno, že porézní tvárnice byla prasklá přes celou svou šířku a kompletně zanesena ocelí.  

To zapříčinilo absenci průtoku inertního plynu do taveniny a tím i vlastní proces promývání a 

rozpohybování ocele ve vertikálním směru. Takový to pohyb ocele, jak je patrno z výsledků 

níže, zabezpečuje řádnou homogenizaci taveniny v pánvi a bubliny inertního plynu (bubliny o 

různých velikostech – objemech), zase vznos vměstků a váží na sebe plyny, jako je H a O, 

čímž dochází i k odplynění taveniny. 
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 8. Metalografická čistota oceli 

 

Základním parametrem kvality vyrobené oceli je její metalografická čistota, tzn. objem 

defektních pozic v solidickém stavu oceli. V současné době je obvzláště pro rotory tohoto 

typu kladen významný důraz na vnitřní jakost výrobku. Toto je předepisováno v podmínkách 

pro ultrazvukovou a magnetickou zkoušku na finálním produktu. V námi zkoumaném 

výrobku  byly v okolí  osy výkovku v oblasti těla rotoru s opracovaným průměrem 1172 mm a 

v délce těla 1890 mm od  jeho kraje na  hlavové straně ingotu, zjištěny nepřípustně velké  

indikace, tj. indikace  náhradní velikosti větší než 2 mm. Bylo zjištěno celkem 35 nepřípustně 

velkých indikací o Dn 2,1 až 2,6 mm, když většina z nich byla o Dn 2,1-2,2 mm a pouze tři  

z indikací měly rozměr Dn = 2,4 mm a jen jedna rozměr Dn = 2,6 mm. Všechny tyto indikace 

ležely v hloubkách 427 – 558 mm ( osa výkovku) pod povrchem těla rotoru. Téměř celá 

polovina těla rotoru na půdní straně ingotu byla bez nepřípustně velkých vad. 

   

8.1 Popis a příprava zkušebních vzorků 

 

Aby mohly být indikované vady definovány a stanovena příčina jejich vzniku, byla 

napříč tělem rotoru přes oblast s indikacemi vyříznuta deska o tloušťce cca 20 mm, která byla 

určena k materiálové expertize (viz obr. 3-rozřezový plán). Bylo provedeno narýsování pásů 

o šířce 80 a 105 mm a  okrajů vzorků A,B,C,AA,BB,K,L,M,KK,LL délky 220 mm a jejich 

označení vyražením značky do pravého horního rohu při orientaci jako na náčrtu obr.3. 

Vzorky A,B,C,AA,BB o rozměru 80x220mm jsou primárně určeny k provedení 

leptacích zkoušek, následně budou rozřezány podle obr. 5, přičemž z pásu o šířce 55mm se 

zhotoví zkušební tyče pro zkoušku rázem (Charpy V2). Pás o šířce asi 20 mm bude použit 

k přípravě podélných metalografických výbrusů pro dokumentaci typu vměstků a 

mikrostruktury a pro stanovení průběhu tvrdosti HV30 v závislosti na vzdálenosti od povrchu 

výkovku. Vzorky K,L,M,KK,LL byly rozřezány na hranoly min. šířky 20 mm podle (obr. 4) a 

budou použity k výrobě zkušebních tyčí l = 10 mm pro zkoušku tahem a stanovení závislosti 

pevnostních a tvárných vlastností v závislosti na vzdálenosti povrchu výkovku. Dále byly 

narýsovány pásy o šířce 55 mm a okrajů vzorků R,S,T,RR,SS,TT a délky podle výkresu (obr. 

5) a jejich označení vyražením značky do pravého horního rohu při orientaci jako na obr. 3. 

Vzorky R,S,RR,SS jsou určeny pro výrobu zkušebních tyčí pro zkoušku rázem (Charpy 

V2 ) pro stanovení přechodové teploty FATT a rozdílů ve FATT u povrchu a v blízkosti osy 

výkovku. Byly vyříznuty pásy o šířce 80 a 105 mm a 55 mm. Provedlo se rozřezání pásů na 

vzorky A,B,C,AA,BB,K,L,M,KK,LL,R,S,T,RR,SS,TT. 
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Obr. 3 Rozřezový plán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220mm  

5 x 220mm 

R S T 

TT SS 

150mm 

6 x 150mm 

O 1180 mm 

A 

B 

C 

BB 

AA 

K 

L 

M 

LL 

KK 

RR 



17 

 

 

     

                                                  20mm 

 

                                                                                     105 mm 

 

 

Obr. 4 Rozřezový plán pro zkoušku tahem a stanovení závislosti pevnostních a 

tvárných vlastností v závislosti na vzdálenosti povrchu výkovku 
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Obr. 5  Rozřezový plán pro zkoušku rázem (Charpy V2 ) pro stanovení 

přechodové teploty FATT a rozdílů ve FATT u povrchu  a v blízkosti osy 

výkovku. 
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9. Experimentální analýzy 

9.1 Chemické složení 

 

Tavbové chemické složení oceli 26NiCrMoV14-5“V“ je v porovnání s výrobním 

předpisem pro uvedenou ocel a s chemickým složením experimentální desky v oblasti vad 

uvedeno v tab. 2. Jak je z chemické analýzy patrno,tavba se vyznačuje výrazně vyšším  

obsahem vodíku, než je přípustno. Porucha průtoku argonu zásadně ovlivnila obsah H 

v tavenině. Ostatní chemické prvky jsou v rozmezí výrobního předpisu, kromě C, ale ten 

nemůže být brán v potaz vzhledem k jeho segregaci v okolí vad.  

 

Tab. 2 Tavbové chemické složení oceli t.č. 20736 A a chemické složení experimentální 

desky v místě vad v porovnání s výrobním předpisem pro ocel 26NiCrMoV145“V“   

(hmotnostní % , *ppm) 

 

 C Mn Si P S Cr Ni Mo V W Al Cu 

Tavbová analýza 0,26 0,37 0,20 0,003 0,001 1,61 3,44 0,40 0,07  0,018 0,06 

7838 v místě vad 0,32 0,39 0,23 0,005 0,002 1,67 3,43 0,44 0,08 0,01 0,021 0,07 

7838 v místě vad 0,31 0,39 0,23 0,004 0,001 1,66 3,45 0,42 0,08 0,01 0,021 0,007 

Výrobní předpis 0,24 0,35 0,15 Max Max 1,55 3,40 0,40 0,07  0,015 max 

0,28 0,40 0,25 0,007 0,002 1,70 3,60 0,45 0,10  0,025 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Baumannův otisk 

 

Baumannův otisk byl proveden na příčném řezu těla experimentálního rotoru přes jeho 

celý průměr 1180 mm v pásu o šířce 810 mm, což je šířka největšího dostupného vhodného 

fotografického papíru. Vzhled tohoto otisku odráží velmi nízký obsah síry v dané rotorové 

oceli, tj. 0,001%, což znamená, že otisk je nevýrazný, nekontrastní a nelze ho jako celek 

fotograficky zdokumentovat. Sulfidů manganu je v posuzované oceli málo, částice MnS jsou 

relativně malé a ani v místech ingotu, kde se projevuje nejvýraznější odmíšení prvků, tj. v ose 

v hlavové části ingotu a ve vycezeninách, se síra na makroskopické úrovni příliš 

nekoncentruje.  

 

 Sn Pb As Sb Ti Nb Ca* B* H* N O* 

Tavbová analýza 0,006  0,004 0,0013 0,002 0,00 1 4 1,2 0,008  

7838 v místě vad 0,006  0,005 0,0013 0,003 0,00 1 4  0,008  

7838 v místě vad 0,005  0,004 0,0013 0,002 0,00 1 4  0,006  

Výrobní předpis   max max     max   

  0,01 0,002     0,8   
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Okraj otisku je do vzdálenosti 70-75 mm pod povrch rotoru zcela čistý, což je důsledek 

relativně rychlého chladnutí povrchové vrstvy tuhnoucího ingotu a v návaznosti na to i tvorby  

dispersních a rovnoměrně distribuovaných sulfidů manganu v této okrajové zóně. Projevy 

existence jednotlivých sulfidů manganu větších rozměrů, tj. v jednotkách a desítkách 

mikrometrů, jsou patné jako jednotlivé, řídce distribuované tmavohnědé body, s rozměry o 

obvyklém průměru 0,2-0,3 mm po celé ostatní ploše Baumannova otisku. V mezikruží o 

nejmenším průměru asi 300 mm a největším průměru asi 700 mm se pak na Baumannově 

otisku projevuje také existence stvolových vycezenin v hlavové části ingotu - výkovku. Patrný 

je jejich příčný průřez o obvyklém průměru do 2 mm. Tyto vycezeniny jsou od sebe vzdálené 

několik desítek milimetrů. I tyto stopy po vycezeninách, v nichž je síra koncentrovaná,  se 

jeví jako malé a nevýrazné.  

 9.3 Makrostruktura 

 

Makrostruktura byla posouzena na příčném řezu tělem rotoru o průměru 1180 mm přes 

celý průřez výkovku podle rozřezového plánu na obr. 3. Byla vyvolána činidlem nital na 

jemně broušeném povrchu experimentálních desek o průřezu asi 150 a 220 mm x 55 mm a 

bylo pro ni charakteristické: 

a) dendritická segregace a dendritická struktura se projevovaly v celém průřezu 

opracovaného výkovku včetně jeho okrajových povrchových vrstev. Jednotlivé dendrity byly 

relativně malé, délky v milimetrech a byly chaoticky uspořádané. 

b) do hloubky asi 200 mm pod povrch se projevovala dendritická segregace méně 

intensivně než v ostatní části průřezu výkovku.  

c) v mezikruží o malém průměru asi 300 mm a velkém průměru asi 700 mm na 

průřezu výkovku je dendritická segregace zjevně výraznější než při povrchu výkovku, 

přičemž dominantním jevem v této zóně jsou naleptaná místa existence stvolových vycezenin, 

obvykle průměru 2 mm.  

d) osová oblast výkovku rotoru o průměru asi 300 mm je stejně jako povrchová zóna 

výkovku stvolových vycezenin prostá, intensita dendritické segregace se jeví na stejné úrovni 

jako ve výše popsaném mezikruží. 

 

Z předložených snímků makrostruktury je zřejmé, že licí dendritická mikrostruktura 

nebyla za daných podmínek kování ingotu eliminována ani v povrchové vrstvě výkovku 

(opracovaného). Příznivou skutečností je, že dendrity byly v celém průřezu těla výkovku 

rotoru relativně jemné, a že leptací zkouška neodhalila ani náznaky osové mikroporezity.  

 

10.  Materiálová expertiza 

10.1 Metalografický rozbor  

 

Metalografickým rozborem bylo zjištěno, že mikrostruktura vyrobené oceli 

26NiCrMoV14-5“V“ je v celém objemu jemnozrnná a tvořená popuštěným heterogenním 
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bainitem, což svědčí jednak o vysoké prokalitelnosti předmětné oceli použité k výrobě rotoru 

a jednak o optimálním režimu kalení. Mikrostruktura je prezentována na obr. 6. 

 

            

           Obr. 6   vzdálenost od povrchu 20 mm 

 

Ze snímku je patrná jemnozrnnost základní kovové matrice, a tedy i austenitu, z něhož 

bainit vznikl. Snímek byl pořízen při malém zvětšení z povrchové vrstvy rotoru ( vzdálenost 

20 mm od povrchu ) a je na něm pozorován kontrast mezi jednotlivými výchozími 

austenitickými zrny s různou krystalografickou orientací zafixovanou v bainitickém feritu 

následkem relativně rychlého zchlazení povrchu rotoru při kalení do vody. Ve větších 

vzdálenostech od povrchu již tento efekt vlivem pozvolnějšího ochlazování není tak zřetelný. 

 Struktura základní kovové matrice má převážně jehlicovitý charakter a ve větších 

hloubkách pod povrchem rotoru se vyznačuje i výraznějšími dendritickými segregacemi. 

S velkou pravděpodobnosti v oblastech s nižším obsahem uhlíku, jež existují hluboko pod 

povrchem, se  vedle bainitu, vyskytují i jehlice probainitického feritu. Přítomnost 

globulitických karbidů, rozlišitelných světelným mikroskopem při zvětšení 1000 x potvrzuje, 

že bainit byl po kalení popuštěn na vysokou teplotu. 

V zóně, ležící přibližně v jedné polovině poloměru těla rotoru, tedy napůl ve vzdálenosti 

mezi povrchem rotoru a jeho osou, byly detekovány ojedinělé stvolové vycezeniny. V nich se 

vyskytovaly shluky rozměrnějších sulfidů manganu a ostrohranných částic karbonitridů titanu 

růžové barvy, uspořádané v řádcích – viz obr. 7. 
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       Obr. 7   vzdálenost 400 mm pod povrchem 

 

Metalografický rozbor byl dále  zaměřen na identifikaci vad, které byly na příčné desce 

dohledány magnetickou a kapilární zkouškou a na mikrostrukturu v jejich okolí.  

Metalografické výbrusy a vruby na vzorcích pro lomové zkoušky byly zhotoveny v podélném 

směru výkovku.  

Metalograficky byly v místech UZ nálezů nalezeny diskontinuity v podobě hrubých 

vměstků, oblých protáhlých dutin a hrubých vměstků situovaných uvnitř dutin. Největší 

z těchto diskontinuit měly na metalografických výbrusech délku kolem 1 mm a byly 

ztotožněny s indikacemi zjištěnými UZ kontrolou výkovku.  

Mimo oblast defektů podle UZ nálezu se v celém objemu zkoumané části výkovku 

vyskytovaly drobné oxidické a sulfidické vměstky mikrometrových rozměrů a nitridy či 

karbonitridy titanu. V okolí vad nebyly zjištěny žádné viditelné strukturní změny. 

Jak bylo metalografickou analýzou zjištěno, výše deklarovaná bainitická mikrostruktura 

v celém průřezu těla rotoru vedla jen k nepatrným rozdílům v pevnostních vlastnostech 

povrchových vrstev a v blízkosti osy rotoru.                                    

10.2 Elektronová mikroanalýza okolí trhlin 

 

Technikou elektronové rtg. mikroanalýzy [1] bylo na metalografických vzorcích 

stanoveno jednak chemické složení hrubých vměstků z oblasti UZ indikací, jednak chemické 

složení drobných vměstků obvyklé velikosti a morfologie rozptýlených v objemu výkovku 

v posuzované oblasti. Výsledky provedených analýz jsou uvedeny v tab. 3 a 4.  

V tab.3 jsou uvedeny výsledky chemické analýzy vměstků z oblasti UZ indikací. Je 

zřejmé, že vměstky v dutinách tvoří konglomeráty nekovových částic, jejichž dominantní 

složkou jsou křehké ostrohranné komplexní oxidy s bází MgO.Al2O3.CaO, vedle nichž se 
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objevují také sulfidy nebo oxisulfidy manganu, příp. i nitridy či karbonitridy titanu. Některé 

signály o přítomnosti prvků v analyzované oblasti zřejmě pocházejí z kovové matrice a jsou 

v tab. 3 vyznačeny hvězdičkou. 

V tab.4 jsou uvedeny výsledky chemických analýz vměstků obvyklé velikosti a 

morfologie, které jsou rozptýlené v objemu výkovku. Tyto vměstky na rozdíl od vměstků 

rozměrných a indikovaných UZ neobsahují vápník.   

 

Tab.3 Chemické složení rozměrných vměstků v oblasti nesvařených dutin 

v lokalitě s nepřípustně velkými  UZ indikacemi [hm.%] 

 

Spektrum O Mg Al Si S K Ca Ti Cr Mn Fe Ni 

1
 oxid

 49,6 10,8 31,1 1,4  1,2 5,3   0,6   

2
 oxid

 47,4 12,9 30,2    1,5   0,6 7,4  

3
 oxid

 52,2 13,9 32,7   0,4 0,8      

4
 oxid

 50,6 14,0 33,6    0,9   0,9   

5
 oxid

 13,6      0,7  1,5  84,1  

6
oxisulf

 31,6 4,6 8,4  26,7  24,9   2,3 1,6  

7
TiN

 8,8       6,0 1,8* 0,9 78,9* 3,7* 

 

 
oxisulf

- oxisulfid,
 TiN

-vměstek s bází nitridu titanu,
 oxid

-oxidy s bází MgO.Al2O3.CaO, 

*-prvky patrně z kovové matrice v sousedství vměstků 

 

Tab.4 Chemické složení  drobných vměstků vyskytujících se ojediněle mimo 

lokalitu s nepřípustně velkými  UZ indikacemi [hm.%] 

 

Spektrum O Mg Al Si S K Ca Ti Cr Mn Fe Ni 

1
sulf

  5,4 0,2  40,7 2,2    49,9 4,0  

2
oxisulf

 30,5 11,4 23,7  2,6 2,2   0,7* 2,8 25,4* 0,8* 

3
 oxisulf

 16,3 10,1 13,0  27,9     31,0 1,8  

4
 oxisulf

 40,6 12,5 24,0  9,3     10,5 3,3  

5
oxid

 34,8 13,2 26,9      0,5*  23,9* 0,7* 

6
 oxid

 43,2 14,6 31,7        10,4  

 
sulf

- vměstek s bází sulfidu manganu, 
oxid

-oxidy s bází MgO.Al2O3, 
oxisulf

- oxisulfidy, 

*-prvky patrně z kovové matrici v sousedství vměstků 

 

 

 10.3 Fraktografická analýza 

 

Další části experimentálních prací byla fraktografická analýza pomocí elektronové 

řádkovací mikroskopie. Na následujícím obr. 8 je prezentována morfologie transkrystalického 

křehkého štěpení, která je charakteristická pro podstatnou část lomové plochy. Jemné štěpné 
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fazety charakterizují bainitickou strukturu, která byla detekována dříve metalografickým 

rozborem. 

 

 

                   
                  Obr. 8   Morfologie bainitické struktury na lomové ploše 

 

Na lomové ploše vzorků po tahové zkoušce se projevily defekty na lomové ploše jak je 

patrno z následujícího obr. 9 doprovázené často oblastí interkrystalického porušení.  

 

 

 

                        
 

                      Obr. 9   Lomová plocha s defektní ploškou a interkrystalickou oblastí 

                                     po tahové zkoušce 
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Na obr. 10 je uveden příklad vměstků umístěných v řádcích v centru defektní plošky na 

lomové ploše po tahové zkoušce. 

 

                    
                   Obr. 10   Vyřádkované vměstky v centru světlé plošky 

 

Z vměstků, vyskytujících se na lomové ploše ve formě řádků, byla provedena rtg. 

mikroanalýza. V následující tab.5 jsou pak shrnuty výsledky elektronové mikroanalýzy 

vyřádkovaných vměstků. 
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               Tab. 5  Výsledky rtg. mikroanalýzy vyřádkovanýchch vměstků [hm.%] 

 

Spectrum  O  Mg  Al  Si  S  K  Ca  Fe  

Spectrum 

1  52,4  12,3  27,1  0,0  2,7  0,0  5,5  0,0  

Spectrum 

2  47,8  13,2  29,5  0,0  0,9  0,0  6,2  2,5  

Spectrum 

3  52,5  10,6  23,1  0,3  4,7  0,5  7,2  1,1  

Spectrum 

4  51,7  11,2  24,9  0,0  4,3  0,0  6,7  1,3  

Spectrum 

5  54,0  11,5  24,3  0,4  4,1  0,0  5,9  0,0  

Spectrum 

6  51,1  13,0  29,4  0,4  0,5  0,3  2,1  3,2  

Spectrum 

7  54,9  12,2  26,9  0,5  1,7  0,5  3,4  0,0  

Spectrum 

8  52,4  12,1  25,9  0,4  2,9  0,3  5,1  0,9  

Spectrum 

9  55,6  11,1  27,3  0,8  0,8  0,7  3,7  0,0  

Spectrum 

10  47,7  11,0  29,7  0,2  0,6  2,2  4,7  3,9  

                           

Average  52,0  11,8  26,8  0,3  2,3  0,5  5,0  1,3  

St. Dev  2,5  0,8  2,2  0,3  1,6  0,6  1,5  1,4  

Max.  55,6  13,2  29,7  0,8  4,7  2,2  7,2  3,9  
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 11. ZÁVĚR 

V rámci předložené disertační práce byl proveden detailní materiálově inženýrský 

rozbor hmotných ingotů, zejména v souvislosti s čistotou dané oceli za účelem objasnění 

příčin degradačních procesů. Ingoty jsou určeny pro kovárenské zpracování a výkovky, 

v našem případě z oceli  26NiCrMoV14-5“V“, pro rotory parních elektráren. 

 

Významnou úlohu má v oblasti kvality produkce čistota oceli. Proto byla pozornost 

zaměřena prvořadě na analýzu přítomných vměstků, v souvis losti s jejich úlohou při 

stanovení příčin degradačních procesů předmětného rotoru. S event. přítomností nekovových 

inkluzí souvisí rovněž nutnost správného technologického postupu při vedení tavby. 

 

Základním parametrem kvality vyrobené oceli je tedy její metalografická čistota, tzn. 

objem defektních pozic v solidickém stavu oceli. Obvzláště pro rotory daného typu je kladen 

významný důraz na vnitřní jakost výrobku. Toto je předepisováno v podmínkách pro 

ultrazvukovou a magnetickou zkoušku na finálním produktu. 

 

 V námi zkoumaném výrobku  bylo v okolí  osy výkovku v oblasti těla rotoru 

s opracovaným průměrem 1172 mm a v délce těla 1890 mm od  jeho kraje na  hlavové straně 

ingotu, zjištěno celkem 35 nepřípustně velkých indikací  velikosti větší než 2 mm. Téměř celá 

polovina těla rotoru na půdní straně ingotu byla bez nepřípustně velkých vad. 

 

Tavbové chemické složení předmětné rotorové oceli 26NiCrMoV14-5“V“ bylo v 

souladu s výrobním předpisem pro uvedenou ocel s výjimkou uhlíku, který nemůže být brán 

v potaz vzhledem k jeho segregaci v okolí vad.  Tavba se však vyznačovala  výrazně vyšším  

obsahem vodíku, než je přípustno. Porucha průtoku argonu způsobena poruchou argonové 

tvárnice,  zásadně ovlivnila obsah vodíku v tavenině.  

 

Baumannův otisk byl proveden na příčném řezu těla experimentálního rotoru. Vzhled 

tohoto otisku odráží velmi nízký obsah síry v dané rotorové oceli, tj. 0,001%. Sulfidů 

manganu je v posuzované oceli málo, částice MnS jsou relativně malé a ani v místech ingotu, 

kde se projevuje nejvýraznější odmíšení prvků, tj. v ose v hlavové části ingotu a ve 

vycezeninách, se síra na makroskopické úrovni příliš nekoncentruje. Z otisku dále vyplynulo, 

že povrch rotoru je zcela čistý, což je důsledek relativně rychlého chladnutí povrchové vrstvy 

tuhnoucího ingotu a v návaznosti na to i tvorby  dispersních a rovnoměrně distribuovaných 

sulfidů manganu v této okrajové zóně. Projevy existence jednotlivých sulfidů manganu 

větších rozměrů jsou patrné jako jednotlivé po celé ostatní ploše Baumannova otisku. 

V hlavové části výkovku se na otisku projevuje také existence stvolových vycezenin. 

   

Ze snímků makrostruktury je zřejmé, že licí dendritická mikrostruktura nebyla za 

daných podmínek kování ingotu eliminována ani v povrchové vrstvě opracovaného výkovku.  

Příznivou skutečností je, že dendrity byly v celém průřezu těla výkovku rotoru relativně 

jemné, a že leptací zkouška neodhalila ani náznaky osové mikroporezity.  
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Metalografickým rozborem bylo dále zjištěno, že mikrostruktura vyrobené oceli 

26NiCrMoV14-5“V“ je v celém objemu jemnozrnná a tvořená popuštěným bainitem, což 

svědčí jednak o vysoké prokalitelnosti předmětné oceli použité k výrobě rotoru a jednak o 

optimálním režimu kalení. Bylo zjištěno, že struktura základní kovové matrice má převážně 

jehlicovitý charakter a ve větších hloubkách pod povrchem rotoru se vyznačuje i výraznějšími 

dendritickými segregacemi. Metalografický rozbor byl dále  zaměřen na identifikaci vad, 

které byly detekovány magnetickou a kapilární zkouškou a na mikrostrukturu v jejich okolí. 

Metalograficky byly v místech UZ nálezů nalezeny diskontinuity v podobě hrubých vměstků , 

oblých protáhlých dutin a hrubých vměstků situovaných uvnitř dutin. Největší z těchto 

diskontinuit měly na metalografických výbrusech délku kolem 1 mm a byly ztotožněny 

s indikacemi zjištěnými UZ kontrolou výkovku. Mimo oblast defektů podle UZ nálezu se 

v celém objemu zkoumané části výkovku vyskytovaly drobné oxidické a sulfidické vměstky 

mikrometrových rozměrů a nitridy či karbonitridy titanu. Mikrostruktura výkovku v oblasti 

výskytu vad byla tvořena popuštěným bainitem a v okolí vad nebyly zjištěny žádné viditelné 

strukturní změny. 

 

 Výše deklarovaná bainitická mikrostruktura v celém průřezu těla rotoru vedla jen 

k nepatrným rozdílům v pevnostních vlastnostech povrchových vrstev a oblastí v blízkosti osy 

rotoru. Mírný pokles tažnosti se vzdálenosti od povrchu rotoru je možné spojovat se 

vzrůstajícím množstvím probainitického feritu v mikrostruktuře s klesající rychlostí 

ochlazování rotoru při kalení. Tendence výraznějšího poklesu kontrakce se vzdálenosti od 

povrchu rotoru má pravděpodobně stejnou příčinu. Skokovité snížení kontrakce, v blízkosti 

osy rotoru jednoznačně souvisí pouze s výskytem vměstků na bázi Al2O3, které nebyly 

odstraněny s oceli vlivem selhání procesu abonování taveniny v pánvi. 

 

 Fraktografická analýza pomocí elektronové řádkovací mikroskopie prokázala 

morfologii transkrystalického křehkého štěpení, která je charakteristická pro podstatnou část 

lomové plochy. Jemné štěpné fazety charakterizují  bainitickou strukturu, která byla 

detekována dříve metalografickým rozborem. Na lomové ploše po tahové zkoušce byly 

detekovány defektní plošky, které byly doprovázeny interkrystalickým porušení. Příčinou je 

pravděpodobně zvýšená přítomnost vodíku o 50% oproti nejvyšší přípustné hodnotně, 

způsobena poruchou v technologickém procesu, jmenovitě poruchou tvárnice pro dmýchání 

argonu. 

 

Na základě detailního materiálového rozboru bylo možno konstatovat, že že zařízení 

ASEA pro použití sekundární metalurgie, které obsahuje indukční míchač není dostatečně 

účinné v případě poruchy mikroporézní tvárnice pro promývání taveniny inertním plynem. 

V případě poruchy, která je výše diskutována, dochází k dostačující homogenizaci taveniny ( 

viz chemická analýza, apod.), ale z hlediska objemu exotermických vměstků není dostačující 

pro výrobu ocelí s vysokým nárokem na vnitřní jakost ( čistotu ). Rovněž stupeň odplynění, 

přes hluboké vakuum, nedosahuje potřebné úrovně a v součinnosti s exotermními vměstky 

dochází k znehodnocení vyrobené oceli pro další použití v oblasti rotorů. 
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12. Conclusion 

 

The presented thesis was carried out detailed engineering analysis of the physical 

material of ingots, particularly in connection with the purity of the steel in order to clarify the 

causes of degradation processes. Ingots are for forgings and forging process, in our case of 

steel 26NiCrMoV14-5 "V", for rotors of steam turbines. 

 

Has an important role in the production of quality steel purity. Therefore, attention was 

focused primarily on the analysis of inclusions present, lost in connection with their role in 

determining the causes of degradation processes in question rotor. With the eventualy the 

presence of nonmetallic inclusions is related also need correct technological procedure of 

melting. 

 

The basic parameter of quality of steel is its metallographic purity, volume of defect 

positions in the state solid steel. Especially for the type of rotor is placed considerable 

emphasis on internal quality. This is prescribed in the conditions of ultrasound and magnetic 

tests on the final product.  

 

In our analysis of the product has been forged around the axis of the body with a 

machined rotor diameter 1172 mm and 1890 mm length of body from his head to the region 

of the ingot, found a total of 35 indications unacceptably large size greater than 2 mm. Almost 

a half of the rotor body of the ingot was soil without unacceptably large defects. 

 

Melt chemical´s composition of the steel rotor question 26NiCrMoV14-5 "V" was in 

accordance with the regulations for that production, with the exception of carbon steel, which 

can not be taken into account due to its segregation in the vicinity of defects. Fusion, 

however, characterized by significantly higher hydrogen content than is permissible. Renal 

failure caused by a flow of argon by argon blocks, significantly affected the hydrogen content 

in the melt. 

 

Baumann´s impression was made on the experimental cross section of the rotor body. 

The appearance of this imprint reflects the very low sulfur content in the steel rotor, ie 

0.001%. Sulphides of manganese steel is considered low, MnS particles are relatively small 

and even in places ingot, which is manifested most significant elements of segregation, ie the 

axis of the ingot in the head and segregations with sulfur at the macroscopic level not 

concentrate too. The imprint also showed that the surface of the rotor is completely clean, 

which is a consequence of relatively rapid cooling of the ingot surface layer shrinkage and 

consequently also of dispersion and uniformly distributed sulfides of manganese in this 

marginal zone. Manifestations of the existence of individual manganese sulphides larger sizes 

are evident throughout as individual Baumann other desktop footprint. In forging the head of 

the fingerprint also shows the existence scape´s segregations. 

   

Macrostructure of the films is evident that the cast dendritic microstructure was not 

under the circumstances forging ingot or eliminated in the surface layer of machined forgings. 
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A positive fact is that the dendrites across the entire body of the rotor forging relatively soft, 

and that etching examination revealed no signs of axial micro-porosity. 

 

Metallographic analysis also showed that the microstructure of steel 26NiCrMoV14-5 

"V" is the entire volume of fine-grained and composed of slacken´s bainite , suggesting both a 

high hardenability steel in question used to produce both the rotor and the optimal mode 

hardening. It was found that the basic structure of the metallic matrix is mainly acicular 

character and at greater depths beneath the surface of the rotor is characterized by even more 

pronounced dendritic segregation. Metallographic analysis was further focused on the 

identification of defects that were detected by magnetic and capillary test and microstructure 

in their surroundings. Were metallographically ultrasound findings in the areas of 

discontinuity found in the form of coarse inclusions, elongated rounded cavities and coarse 

inclusions located inside the cavities. The largest of these discontinuities on the 

metallographic sections have length about 1 mm and were identified with ultrasound detected 

indications forged check. Outside the defects by ultrasound findings are examined in the 

whole volume of the forging occurring minor oxide and sulphide inclusions micrometric 

dimensions and titanium nitrides or carbonitride. The microstructure of the forging of 

occurrence of defects were formed slacken´s bainite and around defects were no visible 

structural changes. The amount declared bainitic microstructure throughout the cross-section 

of the rotor body has led to only slight differences in the strength properties of surface layers 

and areas close to the rotor axis. The slight decrease in ductility with distance from the surface 

of the rotor may be associated with increasing number of for-bainitic´s ferrite in the 

microstructure with decreasing cooling rate during quenching rotor. The tendency is more 

pronounced decrease in contraction distance from the surface of the rotor is probably the same 

cause. Springs reduce contraction, close to the rotor axis clearly relates only to the occurrence 

of inclusions based on Al2O3, which were removed due to failure of the steel melt in the 

process of subscription type pan. 

  

Fractographic analysis by scanning electron microscopy demonstrated the morphology 

of transgranular brittle cleavage, which is characteristic of a substantial part of the fracture 

surface. Cleavage facets characterized by fine bainitic structure, which was previously 

detected by metallographic analysis. The fracture surface after tensile test were detected 

defective pads, which were accompanied internal crystalic violation. The cause is probably 

the presence of hydrogen increased by 50% compared to the maximum permitted valuable, 

due to disorder in the process, namely the failure to block blowing argon. 

 

Based on detailed analysis of the material can be stated that the ASEA equipment for 

secondary metallurgy, which includes induction mixer is not sufficient in case of failure 

microporous blocks for washing the melt with an inert gas. In case of failure, which is 

discussed above, there is a sufficient homogenization of the melt (see chemical analysis, etc.), 

but in terms of volume exothermic inclusions is not sufficient to produce steels with high 

internal quality (steel´s purity). Also, the degree of degassing through deep vacuum does not 

reach the required level and in coordination with the exothermic inclusions leads to 

deterioration of steel for use in other areas of the rotors. 
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