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ABSTRAKT  
 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. V teoretické části byla 

provedena literární rešerše týkající se desoxidace a legování oceli. Experimentální část 

obsahuje výsledky statistického rozboru vlivu aktivity kyslíku před odpichem oceli z EOP, 

vliv teploty oceli a vliv obsahu uhlíku ve vsázce na využití desoxidačních a legovacích přísad. 

Rovněž bylo provedeno statistické sledování vlivu aktivity kyslíku po desoxidaci na využití 

hliníku, křemíku, manganu a chromu. Byla navržena provozní opatření ke zefektivnění 

procesu desoxidace a legování oceli v EOP společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s. 

 

Klíčová slova: Aktivita kyslíku, teplota, desoxidace, legování, využití legur, elektrická 

oblouková pec, obsah uhlíku ve vsázce. 

 

ABSTRACT  
 

This thesis is divided into theoretical and experimental part. In the theoretical part there was 

made literature research, that was performed on the deoxidation and alloying of steel. The 

experimental part contains the results of statistical analysis of the influence of oxygen activity 

before tapping steel from the EAF, the influence of steel temperature and the effect of carbon 

content in the batch on the efficiency of desoxidation and alloying additive. There was also 

performed statistical monitoring of the dependence of oxygen activity after deoxidation on 

aluminum, silicon, manganese and chromium efficacy of usage. There were also proposed 

operational measures to streamline the process of deoxidation and alloying of steel in EAF of 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
 

 

Keywords: Oxygen activity, temperature, deoxidation, alloying, efficacy of alloying 

additives, electric arc furnace, carbon kontent in the batch. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A ZKRATEK 
 

(MeO)   množství oxidu kovu ve strusce         [% hm.] 

|Me|   množství rozpuštěného kovu v oceli        [% hm.] 

KX   rovnovážná konstanta prvku x          [1] 

V   rychlost vyplouvajících vměstků          [m.s-1] 

r    poloměr vměstku           [m] 

ρkov    měrná hmotnost kovu          [kg.m-3] 

ρvměstek    měrná hmotnost vměstku       [kg.m-3] 

µ    dynamická viskozita prostředí       [P] 

a[O]   aktivita kyslíku v oceli      [ppm] 

pCO    parciální tlak oxidu uhelnatého v atmosféře    [Pa] 

∆G    změna Gibbsovy energie      [kJ.mol-1] 

Al, Si, Mn, Cr teor.  teoretické množství Al, Si, Mn, Cr při 100% využití  [kg] 

Al, Si, Mn, Cr využ.  skutečné využití Al, Si, Mn, Cr     [%] 

AO2_LF_Z  aktivita kyslíku na počátku zpracování na LF   [ppm] 

AO2_LF_K  aktivita kyslíku na konci zpracování na LF    [ppm] 

AO2_VD_Z  aktivita kyslíku měřená na stanici VD, před vakuovým 

   zpracováním        [ppm] 

AO2_VD_K  aktivita kyslíku po vakuovém zpracování a čeření   

   oceli, tj. poslední hodnota před odjezdem na lití   [ppm] 

T_LF_Z  teplota oceli na počátku zpracování na LF    [°C] 

T_LF_K  teplota oceli na konci zpracování na LF    [°C] 

 

HBI   (Hot Briquette Iron) přímo redukovaná železa, náhrada  

   ocelového odpadu 

EOP   elektrická oblouková pec 

EO-EBT  energeticky optimalizovaný středový systém odpichu 

LF   pánvová pec 

VD-VIT   vakuovací stanice 

RCB    kombinovaný hořák pro rafinaci oceli (kyslík, zemní plyn,  

   napěňovací složka) 

VCD   vakuová uhlíková desoxidace 
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1 ÚVOD 
 
 Uspokojit požadavky zákazníků na kvalitu a jakost vyráběné oceli je v dnešní době 

primárním cílem každé ocelárny. Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. již 

dlouhou dobu produkuje výrobky vysoké kvality a snaží se tuto kvalitu průběžně zlepšovat. 

Důkazem může být i modernizace elektrické obloukové pece č.5 na elektroocelárně výše 

zmíněné společnosti. Vysokou jakost oceli při zachování produktivní ekonomiky lze udržet  

i bezchybným chodem elektroocelárenského provozu.  

 Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv aktivity kyslíku před odpichem elektrické 

obloukové pece na využití desoxidačních a legovacích přísad.  

 Diplomová práce je rozdělena do jednotlivých kapitol teoretické a praktické části, 

přičemž jsou v teoretické části charakterizovány typy desoxidace oceli, proces legování oceli 

a technologie výroby oceli na intenzifikované elektrické obloukové peci. 

 V praktické části byla provedena statistická analýza vlivu aktivity kyslíku na využití 

jednotlivých desoxidačních a legovacích materiálů. Tato analýza byla provedena na základě 

provozních výsledků EOP č.5 elektroocelárny společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. v programu Microsoft Excel 2007. Veškeré dosažené výsledky sloužily    

k návrhu provozních opatření a tím ke zefektivnění výroby oceli. 
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2 DESOXIDACE A LEGOVÁNÍ OCELI 
  
 Tato kapitola se zabývá úlohami desoxidace a legování oceli. Popisuje jednotlivé 

metody desoxidace, principy, funkce a technologie provedení jednotlivých druhů desoxidace. 

Dále se v této části věnuji jednotlivých využitým prvkům pro desoxidaci. Podkapitola 

legování oceli popisuje tehnologii, principy a úlohu legování ve výrobě oceli. 

 

2.1 Úloha desoxidace 
  
 Ocel je vyráběna oxidačními pochody, kdy na konci tavby zůstane v kovové lázni 

určité množství rozpuštěného kyslíku. Obsah tohoto kyslíku, který zbyl po oxidaci 

doprovodných prvků v kovové lázni, závisí na složení kovu, strusky a na teplotě lázně. 

Úkolem desoxidace oceli je tedy hluboké snížení obsahu kyslíku v lázni pod požadovanou 

hodnotu. Tyto podmínky je nutno zajistit proto, aby při lití a tuhnutí oceli, kdy dochází 

k sekundární oxidaci a k poklesu teploty, nemohla znovu probíhat uhlíková reakce a další 

desoxidační reakce za vzniku bublin nebo nekovových vměstků. Ke konečné desoxidaci oceli 

se používá desoxidovadel s velkou afinitou ke kyslíku, kdy je možno afinity posuzovat také 

podle změny Gibbsovy energie vznikajících oxidů. Platí tedy, že afinita je přímo úměrná 

záporné hodnotě ∆G. Při desoxidaci je nutné také zajistit, aby vznikající oxidy neznečišťovaly 

ocel a aby v co největší míře přecházely do strusky či plynné atmosféry.  

 K desoxidaci se nejčastěji využívá hliník, dále se k desoxidaci využívá například 

mangan, křemík a vápník, kdežto například titan, vanad, niob atd. mají za úkol plnit funkci 

mikrolegovacích přísad nebo nitridotvorných sloučenin. Při vzniku čisté zplodiny bude při 

dané teplotě lázně obsah rozpuštěného kyslíku po provedené desoxidaci tím nižší, čím 

zápornější bude hodnota ∆G dané desoxidační reakce. V některých případech se používá 

slitina CaSi, která se při odpichu přidává do pánve, nebo jiná komplexní slitina (CaSiAl, 

MnSiAl aj.). Po konečné desoxidaci oceli nastává odpich nebo je desoxidace kompletně 

přesunuta až do fáze odpichu. [1] 

 Ocel má před odpichem aktivitu kyslíku okolo 400-500 ppm. Cílem desoxidace je 

aktivitu kyslíku snížit na co nejmenší úroveň, řádově pod 10 ppm. V praxi se desoxidace 

provádí vhazováním výše uvedených desoxidovadel do licího proudu při odpichu, nebo 

vložením desoxidovadel přímo do licí pánve. Přidávání přímo do licího proudu je 

efektivnějším způsobem, protože dochází k lepšímu promíchávání desoxidovadla a odlévané 

oceli. Míra desoxidace je řízena množstvím přidaného desoxidovadla a jeho afinitou ke 
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kyslíku. Množství přidaného desoxidovadla se určuje předem podle naměřených hodnot 

aktivit kyslíku. Kyslík je silně povrchově aktivní prvek a v oceli má největší afinitu k železu  

a všem přítomným prvkům. Je proto také škodlivý, neboť v oceli tvoří oxidické vměstky, jenž 

zhoršují čistotu a konečnou jakost vyráběné oceli. Proto jeho aktivita musí být před 

odléváním snížena na požadovanou úroveň. 

 Dle obr.1 je vidět, že nejstabilnější oxid provází desoxidaci oceli při použití vápníku, 

dále pak následje hořčík, hliník a z běžně využívaných prvků je to pak křemík a mangan. To 

je patrno z vysoce záporné hodnoty Gibbsovy energie ∆G vznikajících oxidů. Zbytkový obsah 

těchto prvků pak nalegovává lázeň. Obsah legovacích prvků je pak pro každou vyráběnou 

ocel definován přípustným rozmezím, které je nutno dodržet, aby nedocházelo k propalu a tím 

i ke zvyšování nákladů tavby. [3] 

 

 
Obr. 1:  Vliv desoxidačních a legovacích prvků na rozpustnost kyslíku v systémech  

  Fe-X-O při teplotě 1873 K [3] 
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2.2 Typy desoxidace 
 

 Desoxidaci můžeme rozdělit na několik metod. Mezi hlavní typy desoxidace můžeme 

zařadit desoxidaci srážecí, difúzní, desoxidaci syntetickými struskami a mimopecní vakuovou 

desoxidaci. Každá z těchto metod desoxidace má své uplatnění ve výrobě oceli. Tato kapitola 

se věnuje jednotlivým technologiím desoxidace oceli a popisuje jejich výhody a nevýhody.  

 

2.2.1 Srážecí desoxidace 
 

 Z hlediska využití se nejvíce uplatňuje tato metoda. Při srážecí desoxidaci se přidává 

desoxidační prvek do lázně, takže v ní probíhá reakce: 

 

 m[X] + n[O] >  XmOn  (s,l,g)       (1) 

 

kde:  [X] je dezoxidační prvek v kovu   (% hm.) 

 XmOn  je zplodina dezoxidace v tuhém, kapalném či plynném stavu   (% hm.) 

  

 Rovnovážnou konstantu této reakce, která probíhá za skutečných podmínek vyjádříme 

vztahem: 

 ⇒=
][][ . O

n
X

m
OX

X aa
a

K nm

 n
m

x

nx

XK
Oa

O m

||.
.

|| =    (2) 

 Dle uvedeného vzorce (2) je možno vidět, že obsah kyslíku v oceli je přímo závislý na 

rovnovážné konstantě reakce Kx, přičemž s rostoucí rovnovážnou konstantou reakce roste také 

obsah kyslíku v oceli. Dále závisí na množství desoxidačního prvku, využití přidaného 

desoxidovadla a aktivitě zplodin reakce. 

 Při výběru desoxidačních prvků je třeba přihlížet ke zbytkovým obsahům kyslíku 

v tekuté oceli po provedené desoxidaci. Je nutné také přihlédnout k možnosti reakce 

desoxidačního prvku s dalšími prvky, např. dusíkem a sírou, dále je pak nutné vzít na vědomí 

následný přechod zplodin desoxidace do strusky. 

 Technologie srážecí desoxidace nejčastěji využívá kovový hliník, feromangan,             

a ferosilicium. Pro výrobu ocelí legovaných se pak využívají i jiné feroslitiny, například 

ferotitan, ferovanad, ferozirkon, ferochrom, feroniob, které ocel zejména legují. Dále se pak 

v praxi využívají komplexní desoxidovadla jako Ca-Si, Mn-Si, Si-Al atd. Feroslitiny jsou do 
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tekutého kovu přidávány v předem stanovené pořadí, aby bylo dosaženo tekutých zplodin 

desoxiace. Silně desoxidační slitiny jako hliník, titan, prvky vzácných zemin a komplexní 

desoxidační slitiny se do oceli přidávájí jako poslední. Komplexní desoxidační slitiny 

obsahují desoxidační prvky zpravidla v tzv. optimálním poměru, který má zabezpečit co 

nejvyšší stupeň odstranění desoxidačních zplodin z kovu a zároveň optimální tvar 

nekovových vměstků zadržených v oceli. [8] 

  

 Dalším možným vyjádřením reakce srážecí desoxidace je: 

 

 ( FeO )  +  [ Me ]  ⇔  [ MeO ]  +  ( Fe )     (3) 

 

 Při srážecí desoxidaci vznikají zplodiny, které se nazývají nekovové vměstky. Podle 

podmínek v lázni vyplave část vměstků do strusky, část zůstává po ztuhnutí v oceli, kde 

snižuje čistotu a má nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti. Vměstky, které se tvoří v lázni 

po přísadě desoxidačního prvku se nazývají primární. Protože se většinou snižuje při poklesu 

teploty volná entalpie reakce a reakce probíhá hlouběji doprava, tvoří se další, sekundární 

vměstky. Všechny vměstky, které se tvoří při reakci kyslíku rozpuštěného v oceli (primární                   

a sekundární) se označují jako endogenní. Představují 80 – 90% z celkového množství. [14] 

 Hlavními přednostmi technologie srážecí desoxidace je rychlost této reakce. Další 

výhodou je účinnost srážecí desoxidace, především díky vysoké afinitě přidávaných prvků ke 

kyslíku. Hlavní nevýhodou však je, že srážecí desoxidace může zanechat v oceli určité 

množství nežádoucích vměstků , ocel znečistit a snížit tak její jakost. [22] 

 

2.2.1.1 Desoxidace manganem 

 

 Desoxidační schopnost manganu s klesající teplotou roste. Při teplotách okolo 1600°C 

je desoxidační účinek manganu velmi nízký a prakticky se ho využívá při výrobě uklidněných 

nebo polouklidněných ocelí. Mimo desoxidačního účinku má mangan také výrazný vliv na 

tvar a složení sulfidických vměstků, které v oceli vznikají při jejím tuhnutí. [7] 

 Při nízkém obsahu manganu v roztavené oceli lze desoxidační reakci vyjádřit takto: 

 

 x [Mn]  +  [O]  +  (1 – x).Fe(l)  =  x.MnO.( 1 – x ).FeO   (4) 
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 Pro vyšší obsah manganu, kdy je ve zplodinách vysoký obsah MnO platí rovnice: 

 

 |O|  +  [ Mn ] = ( MnO )        (5) 

 

 Zplodiny desoxidace železa manganem, oxid manganatý a železnatý, tvoří navzájem 

nepřetržitou řadu kapalných roztoků. Vliv vzájemné rozpustnosti oxidu železnatého a oxidu 

manganatého je velmi důležitý a činí při nízkém obsahu manganu v železe desoxidaci 

účinnější, než kdyby za stejných podmínek vznikal čistý oxid manganatý. [7,14] 

 

 

 
 

 

Obr. 2:  Rovnovážné obsahy manganu a kyslíku při teplotách 1550 – 1650°C [6]  

 

 Podle obr.2 je např. při teplotě 1600°C v rovnováze s 1% hm. manganu 0,04% hm. 

kyslíku. Pokud uvážíme, že v ocelích nebývají tak vysoké obsahy kyslíku, nelze počítat s tím, 

že by mangan velmi snížil jeho obsah. Mangan je poměrně slabým desoxidovadlem, proto se 

spíše využívají komplexní slitiny manganu a jiného prvku, např. silikomangan. Desoxidaci 

oceli komplexními slitinami se věnuje jedna z následujících kapitol. [7]   
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2.2.1.2  Desoxidace křemíkem 

 

 Desoxidační reakci roztavené oceli křemíkem lze vyjádřit obecně rovnicí: 

 

 [ Si ]  +  x [ O ]  >  ( SiOx )       (6) 

 

kde SiOx je zplodina desoxidace, jejíž složení se mění s obsahem křemíku v roztaveném 

železe, viz. rovnice (6). Rozmezí obsahu křemíku, v němž se tvoří zcela určitá zplodina 

desoxidace, nelze přesně určit. 

 Křemík je silnějším desoxidovadlem než mangan. Při obsahu křemíku do 0,05% se 

tvoří v lázni křemičitany. Reakce probíhají podle rovnic: 

  

 [ Si ] + 4 |O|  + 2 Fe(l) =  (2FeO.SiO2 ) + 4 (Fe)    (7) 

 [ Si ] + 3 |O|  + Fe(l)  =  (FeO . SiO2 ) + 3 ( Fe )    (8) 

 

 Při vyšším obsahu křemíku vzniká oxid křemičitý: 

 

 [ Si ] + Fe(l) + 2 |O| =  ( FeO.SiO2 )       (9) 

 

 
 

Obr. 3:  Závislost mezi obsahem křemíku a kyslíku v systému Fe-Si-O při 1600°C [7]
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 Při vyšší teplotě klesá desoxidační schopnost křemíku. Obsah kyslíku se při zvyšování 

obsahu křemík snižuje. Při vysokém obsahu křemíku se jeho desoxidační schopnost snižuje. 

Postupně z taveniny mizí SiO2  a nahrazuje jej SiO, který je v tavenině částečně rozpustný. 

[7,8] 

   

2.2.1.3  Desoxidace hliníkem 

  

 Desoxidace hliníkem je nejrozšířenějším typem desoxidace. Hliník se používá ve 

formě housek pro vyšší aktivity kyslíku, nebo ve formě drátu pro nižší aktivity kyslíku. 

Princip této desoxidace využívá velmi vysokou afinitu hliníku ke kyslíku, která je vyšší než 

v případě manganu a křemíku. 

  

 Reakci desoxidace oceli hliníkem lze vyjádřit takto: 

 

 2 [ Al ]  +  3 [ O ]  >  ( Al2O3 )       (10) 

 

 Rovnovážnou konstantu této reakce a její teplotní závislost pak můžeme vyjádřit    

takto [7]: 

 

 586,2063790
.

loglog
][

3
][

2
)( 32 −==

Taw
a

K
OAl

OAl
Al    (11) 

 

 
Obr.  4:  Rovnovážné obsahy hliníku a kyslíku při teplotě 1550 až 1650°C [7] 
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 Hliník je velmi efektivní desoxidovadlo a je velmi často používán při výrobě oceli. 

Rovnovážné izotermy [Al]-[O] z obr.4 ukazují, že se obsah kyslíku při teplotě 1600°C 

snižuje tak výrazně, že při obsahu 0,3 % Al je v lázní řádově 10-4 % kyslíku. Protože má 

hliník vysokou afinitu ke kyslíku, je třeba při odlévání počítat s poklesem obsahu hliníku 

v kovu. To lze ovlivnit způsobem provedení desoxidace. [6,7] 

  Desoxidace hliníkem se většinou provádí přímo v pánvi a nebo vhazováním 

hliníkových housek přímo do licího proudu. Alternativním řešením je i vstřelování 

hliníkového drátu přímo do lázně. To umožňuje automatizaci a zároveň zaručuje přisazení 

předepsaného množství hliníku. [6] 

 

2.2.1.4  Desoxidace komplexními slitinami 

 

 Podstata desoxidace oceli komplexními slitinami spočívá v tom, že aktivity tvořících 

se oxidů se vzájemně snižují vazbou na komplexní sloučeniny, čímž se docílí toho, že jsou 

pak < 1. Požadovaného účinku lze dosáhnout volbou optimálního poměru obsahů 

jednostlivých složek v příslušných komplexních desoxidačních slitinách. S požadavkem 

maximální desoxidační účinnosti úzce souvisí další podmínka, aby zplodiny desoxidace měly 

nízký bod tání a malou hustotu a tím schopnost snadno vyplouvat na povrch taveniny.[8] 

 

 
Obr. 5:  Vliv křemíku při různém obsahu manganu na obsah kyslíku při teplotě 1600°C 

  [2] 
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 Na obr.5 jsou uvedeny izotermy kyslíku při desoxidaci oceli křemíkem a manganem 

při teplotě 1600°C. Vnější křivka vymezuje oblast nasycenou SiO2 a spodní vymezuje oblast 

křemičitanů, nasycených MnO. Z obr.5 také vyplývá, že při desoxidaci křemíkem 

v přítomnosti manganu lze dosáhnout podstatně nižších obsahů zbytkového kyslíku. 

 

2.2.1.5 Shrnutí 

 

 Jak již bylo v předcházející části řečeno, srážecí desoxidace je doprovázena vznikem 

nekovových vměstků a tím i znečištěním oceli s následným vlivem na konečnou jakost 

vyráběné oceli. Výrazným faktorem, který ovlivňuje množství vměstků v oceli je rychlost 

jejich vyplouvání, kterou definuje Stokesův zákon. 

 Stokesův zákon popisuje rychlost vyplouvání pevných částic za působení vztlaku        

v důsledku rozdílu hustoty ve statické lázni. Stokesuv zákon platí pro tuhá kulová tělesa ve 

spojení s viskozním režimem pro Reynoldsova čísla menší než 0,1. Pro kulové vměstky oxidu 

hlinitého v tekuté oceli musí být minimální průměr vměstku o velikosti 33,2 mikronu. Pro 

proudění s vyšším Reynoldsovým číslem nad 0,1 je obecně pojímán problém jako vyvážení – 

rovnováha mezi gravitačními silami a kombinací mezi vztlakem a třecími silami.[18] 

η
ρρ

9
).(2 2 grV vměměstkov −=        (12) 

kde: V  je rychlost vyplouvajících vměstků   [m.s-1] 

 r  - poloměr vměstku   [m] 

 ρkov  - měrná hmotnost kovu   [kg.m-3] 

 ρvměstek  - měrná hmotnost vměstku  [kg.m-3]  

 η -  viskozita prostředí   [kg.m-1.s-1] 
 

 Z tohoto vztahu vyplývá, že největší vliv na rychlost vyplouvání částic má poloměr 

daného vměstku a viskozita taveniny. S rostoucím poloměrem vměstku a tekutosti taveniny se 

bude zvyšovat i jeho rychlost vyplouvání. 
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2.2.2 Difúzní desoxidace 
 

 Při difúzní desoxidaci je využíváno poznatku, že při styku tekuté kovové a struskové 

fáze může docházet k vzájemnému přechodu iontů či atomů a molekul rozpustných v obou 

fázích. Difúzní desoxidace tedy probíhá mezi lázní a aktivní struskou. Při určité teplotě se při 

reakci ustaví rovnováha struska – tavenina: 

 

 ( FeO ) =  Fe(l) + |O|        (13) 

 
)(

0
||

FeOa
OK =

         (14) 

 

 Z rovnice vyplývá, že obsah kyslíku v lázni závisí na aktivitě oxidu železnatého ve 

strusce a na aktivitním koeficientu kyslíku v lázni. Sníží-li se α(FeO), klesne zároveň obsah 

kyslíku v lázni. Protože α(FeO) = γ(FeO).(FeO), lze toho dosáhnout buď snížením obsahu (FeO) 

ve strusce nebo aktivitního koeficientu γ(FeO). Z rovnice je také patrno, že obsah kyslíku          

v lázni lze snížit  při konstantní α(FeO)  i zvýšením aktivitního koeficientu γ[FeO]. [3] 

 Přednost tohoto způsobu desoxidace oceli je v tom, že snižování aktivity a obsahu 

kyslíku v kovu není doprovázeno vznikem desoxidačních zplodin v tavenině.  

  

 Difúzní desoxidace se skládá ze tří dílčích pochodů: 

- difúze kyslíku z lázně ke styčné ploše lázeň – struska, 

- přechodu kyslíku z lázně do strusky, 

- difúze kyslíku ve strusce. 

 

 Základní podmínkou difúzní desoxidace je: 

  

 a[O]  >  KO  .  a(FeO)        (15) 

 

 Při splnění této podmínky bude kyslík difundovat z roztaveného kovu do strusky. Tato 

difúze probíhá za dané teploty až do rovnovážného rozdělení kyslíku mezi tekutým kovem      

a struskou. [3,8] 
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V souladu s iontovou teorií lze tento pochod vyjádřit jako: 

 

 Fe(l)  +  [ O ]  =  ( Fe2+ )  +  ( O2- )      (16) 

 

 Při difúzní desoxidaci dochází při styku kapalné kovové a struskové fáze 

k vzájemnému přechodu iontů či atomů a molekul, rozpustných v obou fázích. Pro difúzní 

desoxidaci se používá nejčastěji koks, Fe-Si a Al.[7] 

 Při difúzní desoxidaci se tvoří desoxidační zplodiny ve strusce, takže neznečišťují 

lázeň. Proto se doporučovala při tavení jakostních ocelí (hlavně legovaných). Nevýhodou 

difúzní desoxidace je delší doba, která závisí na velikosti styčné plochy mezi struskou a lázní, 

difúzní rychlosti a teplotě. Na rychlost difúzní desoxidace má částečně vliv množství strusky, 

protože příliš vysoká vrstva se obtížně promíchává.[7,21] 

 

2.2.3 Vakuová uhlíková desoxidace 
  

 Způsob desoxidace ve vakuu využívá uhlíku rozpuštěného ve oceli jako desoxidovadlo 

podle této rovnice: 

 [ C ]  +  [ O ] =  (CO)        (17) 

 

kde: [ C ] a [ O ] je uhlík a kyslík rozpuštěný v tekuté oceli, 

 ( CO ) - plynný oxid uhelnatý odcházející z oceli do odtahu. 

 

 Rovnovážná  konstanta této chemické reakce je vyjádřena takto: 

 KCO = pCO / [a(C) . a(O)]        (18) 

 

kde: pCO je parciální tlak oxidu uhelnatého v atmosféře, 

 a(C), a(O) – aktivita uhlíku a kyslíku v tekuté oceli. 

  

 Teplotní závislost KCO je nedostatečná. Pro přibližné výpočty může být použita 

následující rovnice: 

 

 [C] . [O] = 0,0025 . pCO  (1620°C)      (19) 
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 Podle výše zmíněného vyjádření je aktivita kyslíku (koncentrace) přímo úměrná 

parciálnímu tlaku oxidu uhelnatého, jehož pokles způsobí snížení aktivity kyslíku. Vakuování 

tekuté oceli snižuje parciální tlak CO, což vede k posunu rovnováhy reakce oxidací uhlíku. 

Bublinky oxidu uhelnatého pak vyplouvají z oceli a odcházejí vakuovým systémem. Kromě 

desoxidace pomáhá vakuum při odstranění vodíku rozpuštěného v tekuté oceli. Vodík 

difunduje do bubliny CO a odchází spolu s ní. Vakuované oceli se vyznačují homogenní 

strukturou a nízkým obsahem nekovových vměstků. Tato technologie se provádí za tlaku 30-

50 Pa a umožňuje snížit obsah kyslíku až na 1 ppm.[2] 

 
Obr. 6:  Závislost mezi obsahem kyslíku a Al, Si, Mn a uhlíku při různých pCO  [7] 

 

 Z průběhu jednotlivých křivek, například při tlaku 0,13 kPa na obr.6 je patrné, že je 

v tomto případě desoxidační účinnost uhlíku vyšší, než u hliníku nebo manganu. Se 

snižujícím se obsahem křemíku a hliníku se zvyšuje obsah kyslíku v oceli, což dává 

dostatečné množství kyslíku pro průběh uhlíkové reakce. Se snižujícím tlakem roste výrazně 

desoxidační schopnost uhlíku, která je při velmi nízkých tlacích vyšší, než desoxidační 

účinnost např. manganu, křemíku a hliníku. Při vyšším obsahu uhlíku je již vylučování CO 

téměř potlačeno, úspěšnost desoxidace tedy závisí na chemickém složení kovové lázně. [2,7] 

 Nespornou výhodou této metody je, že neznečišťuje ocel nekovovými vměstky. 

Produktem této desoxidace je plynná fáze, která odchází vlivem sníženého tlaku vývěvami 

pryč. Tato metoda se používá při výrobě rotorových ocelí a jiných speciálních ocelí, u kterých 

je požadavek na snížený obsah nekovových vměstků. 
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2.2.4 Desoxidace syntetickými struskami 
  

 Způsoby použití kvalitních průmyslově vyráběných homogenních syntetických strusek 

v hutních provozech přináší řadu metalurgických a následně ekonomických výhod. Tyto lze 

spatřovat nejen v oblasti dosažení požadované čistoty oceli, ale také v možné náhradě absence 

moderních a rovněž finančně náročných technologických zařízení pro výrobu a mimopecní 

zpracování oceli. Pomocí výrobní technologie s použitím syntetických strusek můžeme tak 

dosáhnout výborných parametrů odsíření s koncovými obsahy síry až 30 ppm.[19] 

 Podstata desoxidace touto technologií spočívá v extrakci rozpuštěného kyslíku 

v tekutém kovu syntetickými struskami. Syntetické strusky obsahují různé množství CaO, 

SiO2 a Al2O3, některé syntetické strusky také obsahují MgO, většinou však méně než 10%. 

 Za účelem zvětšení reakčního povrchu je nedesoxidovaná ocel nalévána, pokud možno 

z co největší výšky, do uměle připravené strusky, čímž se dosáhne velké extrakce 

rozpuštěného kyslíku. Výsledek desoxidace ocelí syntetickými struskami velmi závisí na 

fyzikálně-chemických vlastnostech strusek, zejména na jejich mezifázovém napětí na rozhraní 

tekutá struska - tekutý kov, podmiňující jejich schopnost ke koalescenci a tím ke snadnému 

vyplouvání z kovu [4,20]. Tato metoda desoxidace je poměrně náročná a nákladná, proto se 

už prakticky nevyužívá. 

 

2.3 Vliv typu desoxidovadla na ekonomiku výroby oceli 
 
 Desoxidace oceli je velmi důležitou součástí při její výrobě. S desoxidací také souvisí 

finanční nákladovost celkové výroby. Nejčastěji používaným typem desoxidace je srážecí, 

která ke své realizaci potřebuje příslušné desoxidační přísady. Ty v současné době nejsou 

levné a proto se velkou mírou podílí na nákladech při výrobě oceli cena použitého 

desoxidovadla. Pro představu přikládám tab.1 s cenami některých běžných desoxidovadel 

k datu 3/2012. Proto můžeme vhodně zvoleným desoxidovadlem do určité míry řídit               

i ekonomiku výroby oceli.  

 

Tab.1 :  Ceny desoxidovadel k datu 3/2012 

Typ desoxidovadla: Cena za tunu: Obsah žádaného prvku 
Al houksy (372) 42 839 Kč 99,9% Al 
FeMn (301)  23 909 Kč 76% Mn 
Mn affiné (304) 33 296 Kč 80% Mn 
SiMn (311)  24 033 Kč 70% Mn, 20% Si 
FeSi (315) 34 320 Kč 75% Si 
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2.4 Legování oceli 
 
Legovanou ocelí nazýváme takovou ocel, jejíž vlastnosti jsou zásadně určovány 

jinými prvky než je uhlík. Těmito prvky mohou být: Ni, Mo, W, Cu, Co, Cr, Mn, Si, V, Ti, 

Al, B, Nb, N, S. (U Mn, Si, Al se jedná o obsahy, při nichž tyto prvky převyšují svým vlivem 

vliv uhlíku na vlastnosti ocelí- jejich obsahy jsou tedy vyšší než uvedená maxima pro 

uhlíkatou ocel). [2,4,5] 

Legující prvky jsou do oceli dodávány buď již jako součást vsázky ve formě 

legovaného odpadu či v kovové formě (Ni) nebo během tavení a zkujňování či během redukce 

a odpichu. Přidávání legujících prvků během oxidačních (zkujňujících) a desoxidačních 

pochodů s provádí přísadou ferroslitin , čistých kovů či sloučenin kovů. [2,4] 

Jaký je tedy rozdíl mezi desoxidací např. FeSi, FeMn nebo Al aj. a legováním těmito 

prvky vzhledem k tomu, že jak desoxidace tak i legování se provádí přísadou FeSi do 

zkujněného kovu? Jak známo z požadavků na desoxidovadla, používáme k desoxidaci prvky 

(v různé formě převážně jako feroslitiny), které mají vysokou afinitu ke kyslíku, tvoří 

s kyslíkem sloučeniny nerozpustné v oceli a snadno se z oceli odstraňující. „Zbytek“ těchto 

desoxidačních prvků v oceli neškodí ale naopak, jejich určité množství je žádoucí pro zlepšení 

některých vlastností uhlíkatých ocelí. Z toho vyplývá, že při dodání těchto prvků do 

zkujněného kovu dochází současně k oběma jevům, tj. část dodaného prvku reaguje 

s kyslíkem a tím kov desoxiduje, zbytek zůstává v kovu a tím kov „leguje“. Tu část dodaného 

desoxidačního prvku, která se zoxiduje ať již v tekutém kovu nebo strusce, nazýváme 

propalem. O legování či desoxidaci hovoříme v běžné praxi podle důležitosti, kterou tyto oba 

současně probíhající procesy mají. Tak při výrobě uhlíkaté oceli při dodání např. FeSi, MnSi, 

FeMn nebo Al (v takových množstvích, aby „zbytek“ Si, Mn vyhovoval normované značce) 

hovoříme spíše o desoxidaci. Při výrobě legovaných ocelí, kdy přidáváme tak velké množství 

Mn, Si a Al, že tyto kromě desoxidačního účinku mají zásadní vliv na vlastnosti oceli             

a ostatní prvky (např. Cr, V apod.) dodáváme s cílem dosažení předepsaného složení kovu       

s minimálním propalem legury – pak hovoříme o legování. [2,5] 

Praktické provádění legování je otázkou velmi složitou, neboť se musí podřizovat řadě 

někdy i protichůdných faktorů (předepsané složení, složení legujících přísad, průběh afinity 

prvků ke kyslíku v závislosti na koncentraci a teplotě, výrobnosti agregátu, vlastní náklady, 

obsah plynů a nekovových vměstků v oceli, typ ocelářského agregátu a jeho parametry apod.) 

Jak vidíme, faktorů působících na volbu optimálního způsobu vedení je celá řada a proto se 

technologie výroby (včetně postupu legování) v důsledku snahy o optimální řešení liší 
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v závislostech na vyráběné značce oceli, typu užitého ocelářského agregátu, parametrů tohoto 

agregátu, podmínek závodu, provozu. Je nyní otázkou, jaké jsou tedy zásady pro volbu 

legovacích postupů, jaké fyzikálně-chemické zákonitosti při nich působí. Odlišnost 

v zásadách použití jednotlivých legujících prvků budou v první řade závislé na jejich 

fyzikálně chemických vlastnostech, případně na fyzikálně chemických vlastnostech látky ve 

formě, v níž se tyto do lázně roztaveného kovu nebo již do vsázky přidávají. [2,3] 

 

Jednotlivé legující a desoxidační prvky se liší hodnotou afinity. Všechny legující 

prvky můžeme dle jejich afinity ke kyslíku rozdělit do tří skupin: 

1. s poměrně nízkou afinitou ke kyslíku (Ni, Mo) 

2. se střední afinitou ke kyslíku (W, Cr) 

3. s vysokou afinitou ke kyslíku (Mn, V, Si, Al, Ti, B, Nb, Zr). 

 
 Pro názornost je přiložen obr.7, kde je vyobrazena změna volné entalpie doprovázející 

vznikajících oxidů jednotlivých prvků. [3] 
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Obr.7:  Změna volné entalpie doprovázející vznik oxidů [3] 
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3  POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY NA 

 INTENZIFIKOVANÉ EOP Č.5 SPOLEČNOSTI 

 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S.  
   

  Sortiment vyráběných značek ocelí vítkovické EOP č.5 z obr.8 je velmi široký, od 

uhlíkatých, přes jakostní mikrolegované až po středně legované vysokojakostní oceli. 

Sporadicky se vyrábí vysoce chromové oceli, nástrojové oceli, tvárná litina a vysoko uhlíková 

tavenina pro slévárenské válce. Ocel se tradičně odlévá do kokil v široké škále hmotností       

a tvarů, prakticky od 1,3 tuny po 200 tun, a to zejména pro vlastní potřebu dvou kovárenských 

provozů. Výrazně menší podíl je určen pro prodej ve formě vychlazených ingotů. Přibližně 

10% výroby přebírá navazující slévárenský provoz, přičemž se vyrobená ocel využívá 

především při odlévání velmi hmotných unikátních odlitků stojanů pro válcovny, nosných 

kruhů pro těžební velkostroje apod., slévané až z 5-ti pánví (až 250 tun). [10] 

 

   
Obr.8 :  Pohled na intenzifikovanou EOP č.5 společnosti VÍTKOVICE HEAVY  

  MACHINERY a.s. [10] 
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  Kovovou vsázku tvoří ocelový šrot, podle potřeby upravený. Z toho asi 10% tvoří 

vlastní vratný šrot, podstatnou složku pak tvoří šrot sběrový, nakupovaný u firem, 

zabývajících  se touto komoditou na trhu. S některými výjimkami je v podstatě trvale 

prosazován určený podíl čisté kovové substance (surové železo v houskách, produkty přímé 

redukce HBI apod. 5 až 10%, i více) s cílem zředění obsahu doprovodných prvků v ocelích. 

  

  Šrot je připravován, transportován a sázen do EOP pomocí sázecích košů. Sází se po 

otevření klenby (zvedání a otáčení klenby se vyznačuje specifickým technickým řešením, 

patentovaným firmou VAI-FUCHS). Podle aktuálně vyráběné velikosti tavby a hutnosti šrotu 

se vnáší jeden až tři koše. Prakticky již po zapálení oblouku se spustí také podpůrné kyslíko-

palivové hořáky RCB (Refining Combined Burner), jimiž je dmýchán kyslík, zemní plyn       

a napěňovací složka ve formě antracitu. Po roztavení vsázky a odběru vzorku se plynule 

přechází do fáze oxidační rafinace (zkujnění), přičemž kombinované RCB hořáky jsou 

přepnuty do režimu dmýchání kyslíku.  

  Podle uvedené potřeby může být spojeno s injektáží nauhličovací látky. Uhlík, 

vnesený do vsázky nebo injektovaný pomocí RCB hořáků, se podílí na energetických 

bilancích taveb. Mezi hlavní technologické úkoly oxidační rafinace náleží hluboké 

odfosfoření. Ocelová tavenina se vypouští většinou v neuklidněném stavu. Přeoxidování oceli 

se brání jednak volbou množství nauhličující přísady do vsázky, jednak řízením příkonu         

a úhrného množství přísady, určené k napěňování pecní strusky. Do sázecích košů jsou 

přidávány struskotvorné látky, tvořené čistým a dolomitickým vápnem. Hlavní větev systému 

vnášení přísad je nasměrována do odpichové pánve.  

  Odpich je prováděn přes EO-EBT (Energy Optimised Eccentric Bottom Tapping) 

odpichový systém do rafinační pánve s předehřátou bazickou vyzdívkou. Pánev je při odpichu 

na transportním voze, vybaveném systémem vážení. Ručně se připojuje přívodní hadice pro 

vhánění argonu přes porézní tvárnici, zabudovanou ve dně pánve. Odpichuje se vždy jen tolik 

tekuté oceli, kolik je nutné pro zdárné odlití připravené licí soupravy. V peci tak zůstává 

proměnlivé množství tekutého zbytku. Zastavení výtoku oceli a zabránění výtoku pecní 

strusky se dosahuje rychlým překlopením pece na stranu pecních dvířek. Základní desoxidace 

oceli a podílové legování taveb je součástí odpichu. Tavby jsou vesměs transportovány na 

posty sekundární metalurgie (stanice LF a VD-VIT) ke konečnému dohotovení. [10,13,15] 

  Na obr.9 je znázorněno schéma této elektrické obloukové pece. 
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 Obr. 9:  Schéma elektrické obloukové pece [11] 

 

 Při výrobě vysoko chromových tavenin se aplikuje dvoufázový postup. Nejdříve se 

vyrobí hluboce odfosfořená a případně oduhličená tavenina bez legujících prvků. Určené 

množství této taveniny se vypustí do přepravní pánve a tato je zpracována na zařízení 

sekundární metalurgie. Do pece je v mezidobí vnesena základní dávka ferochromu, zpravidla 

kombinovaná s dávkou legovaného šrotu a následně se z transportní pánve přelije odfosfořená 

tavenina. Celý další postup tavby je již veden v redukčních podmínkách. Tavba po 

eventuálním dolegování a při dosažení určené odpichové teploty se vypustí do reakční pánve 

a dohotoví na zařízeních sekundární metalurgie. Tento poněkud komplikovaný způsob výroby 

se ukázal být na agregátu daného typu více než akceptovatelný. Sporadicky vyráběné 

vysokolegované oceli tak nemusí být kumulované do kampaní, nebyly zatím zaznamenány 

případy enormního růstu obsahu legur (chromu) v následující „výplachové tavbě“, která je 

vždy volena z okruhu nízkolegovaných značek ocelí. Půdní míchání pomocí vhánění argonu   

a relativně vysoký podíl již tekuté vsázky výrazně zkracují dobu tavby a expozici vodou 

chlazených panelů vůči sálání elektrických oblouků.[9,14,17] 
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 V průběhu roku 2006 byla provedena modernizace stěžejního pecního agregátu,    

EOP č.5 v ocelárně společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.. Fyzicky byl 

vyměněn celý korpus pece, pecní transformátor s krátkou sítí, byl vybudován nový systém 

vnášení přísad, pneumatický systém pro injektáž práškových materiálů a systém odprášení. 

Pec byla vybavena vodou chlazenými panely a odpich je prováděn přes EBT (Eccentric 

Bottom Tapping). Souběžně s modernizací pece byl vybudován nový systém počítačového 

sledování provozní technických a technologických dat. Pro srovnání jednotlivých technicko-

technologických parametrů pece slouží tab.2, která udává základní údaje pece před a po 

modernizaci, včetně průměrných parametrů taveb za období let 2002-2010. Z tabulky je 

zřejmé, že u modernizované pece došlo u základních parametrů taveb, jako je spotřeba 

tavícího proudu, spotřeba elektrod a doba tavby k výrazným úsporám. Například průměrná 

spotřeba tavívího proudu na čistou výrobu klesla z 601,5 kWh.t-1 na 555,5 kWh.t-1, což je 

téměř 10% úspora. Naopak u parametru nákladu na vyzdívky půdy došlo k nárůstu nákladů, 

což souvisí s používáním tekutého zbytku, jenž neumožňuje pravidelnou opravu půdy po 

každé tavbě, proto je pro vyzdívku potřeba využít kvalitnějšího a dražšího materiálu. Taktéž 

parametr průměrné hmotnosti tavby je silně ovlivňován sortimentem, který se na peci vyrábí. 

[10] 

 
Tab. 2 : Přehled technických parametrů staré a modernizované EOP č.5 společnosti 
  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. [10] 

  
před 

modernizací po modernizaci jednotka 

Kapacita pece 70 85 t 

Výkon pecního transformátoru 30/36 42/46 MVA 

Roztečná kružnice elektrod 1300 1000 mm 

Průměr elektrod 559 505 mm 

Vnější průměr pláště pece 5500 5600 mm 

Průměrná hmotnost tavby na žlábku 66,2 74,92 t 

Průměrná hmotnost tavby čistá 57,92 56,3 t 

Tavící proud na žlábek 551,44 442,12 kWh.t-1 

Tavící proud na čistou výrobu 601,5 555,5 kWh.t-1 

Spotřeba elektrod 5,56 3,24 kg.t-1 

Kyslík technologický na čistou výrobu 8,46 28,34 m3.t-1 

Čistý čas tavby 231 105,2 min 

Tunový výkon na čistou výrobu za 1 h 20,64 32,25 t 

C do vsázky v sumě na tavbu 880 1296 kg 

Počet taveb na kampaň 221 275 ks 

Náklady na vyzdívku pece 112 40 kč.t-1 

Náklady na půdu pece 14 24 kč.t-1 
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 Navýšení intenzity elektrické a chemické energie sebou nese zásadní vliv na 

technologii tavení a dohotovení taveb. Vhodné použití elektrické a chemické energie 

umožňuje včasné nasazení technologie efektivní pěnivé strusky. Dochází ke stabilizaci 

oblouku a zvýšení přenosu elektrické energie do vsázky, čímž se snižují tepelné ztráty 

stěnami pece. Snahou je vedení podstatné části tavby pod stabilní pěnivou vrstvou. Jednotlivé 

fáze vzniku pěnivé strusky lze popsat pomocí následujících obrázků. 

 

 Injektáž kyslíku do lázně obsahující potřebné množství uhlíku vytváří bubliny CO, jak 

je uvedeno na obr.10. Uhlík se do lázně fouká ve formě antracitu, kde reaguje s FeO za 

vzniku CO a železa. Bubliny CO pak způsobují napěnění strusky. 

 
Obr. 10 :  První fáze technologie pěnivé strusky [11] 
 
 Injektáž uhlí do strusky obsahující FeO, redukuje Fe zpět do lázně a vytváří další 
bubliny CO. To je znázorněno na obr.11. 
 

 
 
Obr. 11 :   Druhá fáze technologie pěnivé strusky [11] 
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 Současná injektáž kyslíku a injektáž uhlí do strusky maximalizující vznik bublin CO je 
uvedeno na obr.12. [11] 
 

 
 
Obr. 12:  Třetí fáze technologie pěnivé strusky [11] 
 
 Zefektivnění přenosu elektrické energie do taveniny je způsobeno zakrytím oblouku 

pěnivou struskou. Tím je snížena ztráta tepelné energie sáláním do okolí a teplo oblouku 

přechází lépe do lázně. Tato technologie také zlepšuje odfosfoření, kdy se zvětšuje 

mezifázové rozhraní struska-kov díky napěněné strusce a dochází ke zvětšení reakční plochy. 
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4 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 
 
 Teoretická část této diplomové práce se zabývá rozborem literatury věnující se úlohám 

desoxidace, pochodům při desoxidaci oceli a jednotlivým druhům desoxidace. Dále se pak 

rozbor literatury věnuje technologii využití jednotlivých druhů desoxidovadel. Byla zde 

popsána technologie výroby oceli v elektrických obloukových pecích, konkrétně zaměřena na 

desoxidační postupy a pochody výroby oceli v tomto pecním agregátu v elektroocelárně 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 Desoxidaci lze rozdělit na srážecí, difúzní a desoxidaci vakuovou uhlíkovou, přičemž 

u srážecí desoxidace byly popsány nejčastěji využívané desoxidovadla jako hliník, křemík, 

mangan a komplexní slitiny těchto prvků, kde byly tyto desoxidovadla hodnoceny podle 

afinity ke kyslíku. Nejsilnějším desoxidovadlem je dle rozboru literatury hliník, který má ze 

všech běžně využívaných prvků největší afinitu ke kyslíku. Mezi prvky s mnohem vyšší 

afinitou ke kyslíku patří navíc vápník a hořčík. Tyto prvky se však v běžné praxi jako 

desoxidovadla nevyužívají zejména pro svou vysokou nákladovost. Největší výhodou srážecí 

desoxidace byla určena krátká doba trvání tohoto pochodu. Naopak nevýhodou tohoto 

pochodu je vznik nekovových vměstků v oceli, přičemž bylo také zjištěno, že konečné 

množství těchto vměstků je ovlivněno rychlostí jejich vyplouvání na povrch taveniny. Ta 

závisí na velikosti vměstku. 

 Difúzní desoxidace byla popsána jako přechod atomů, molekul a iontů ve fázovém 

rozhraní struska-kov. Tento typ desoxidace netvoří v oceli nekovové vměstky a nezhoršuje 

tak jakost oceli. Nevýhodou difúzní desoxidace je však dlouhá doba trvání tohoto pochodu. 

 Vakuová uhlíková desoxidace je velmi intenzivní typ desoxidace. Technologicky se 

provádí snížením tlaku na 30-50 Pa, přičemž vznikající bubliny CO odstraňují z oceli kyslík, 

a na povrchu bubliny ulpí nekovové vměstky, které jsou vyneseny do strusky. Bubliny navíc 

ocel homogenizují, což je jednou z hlavních výhod tohoto typu desoxidace. Tuto metodu však 

nelze použít u všech jakostí ocelí, neboť je závislá na chemickém složení oceli, především na 

množství uhlíku v tavenině. Nelze ji tudíž efektivně provést u nízkouhlíkových jakostí oceli. 

 Jako další možností byla zvolena desoxidace oceli syntetickými struskami, která se 

však pro svou náročnost provedení a nákladovost v praxi neprovádí. 

 V kapitole s názvem „Legování oceli“ byla popsána stejnojmenná technologie, která je 

v dnešní době významným nástrojem pro řízení jakosti vyráběných ocelí. Byly uvedeny tři 

skupiny legujících prvků dle afinity těchto prvků ke kyslíku, které různě ovlivňují vlastnosti 

vyráběných ocelí. Legování oceli je technologicky velmi náročný proces, který při výrobě 
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oceli nelze uplatnit bez řádného plánování. Jednotlivé prvky sice ovlivňují konečnou jakost 

oceli, avšak v určitém množství působí protichůdně. Na tyto protichůdné vlastnosti 

jednotlivých prvků je však již brán dostatečný zřetel a téměř vše je ošetřeno 

v technologických předpisech pro výrobu jednotlivých jakostí ocelí. 

 V další kapitole teoretické části této diplomové práce byly popsány technologie 

výroby ocelí na intenzifikované elektrické obloukové peci, především na EOP č.5 

v elektroocelárně společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Popis byl věnován 

hlavně období po modernizaci této elektrické obloukové pece, která proběhla v roce 2006. 

Součástí této modernizace byl i nový počítačový systém, který sleduje data a parametry všech 

taveb. Data tohoto sledování jsou součástí experimentální části této diplomové práce. 

 Poslední část literárního rozboru byla věnována technologii pěnivé strusky. Tato 

metoda je využívána u popisované EOP č.5 a nese sebou řadu výhod při výrobě elektrooceli. 

Jedná se především o stabilizaci oblouku a zefektivnění přenosu elektrické energie do 

taveniny a zlepšení průběhu pochodu odfosfoření. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

 V této části práce budou popsány jednotlivé úkony při vypracování této diplomové 

práce. Vzhledem k množství sledovaných dat bylo cílem zjednodušit tato data, rozdělit je dle 

jakosti a tedy zpřehlednit celou jejich strukturu.  

 

5.1 Rozdělení hodnocených ocelí 
 

 V práci bylo hodnoceno celkem 1360 měřených taveb EOP č.5 společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. z roku 2010. V příloze jsou tavby seřazeny 

původně podle čísla tavby, následně pak podle typu ocelí a dále pak podle teploty roztavení 

vsázky. Veškeré tavby pak byly rozděleny do těchto sedmi skupin: 

 

• Nízkouhlíkové nelegované oceli  -   konstrukční oceli, dobře svařitelné 

• Vysoceuhlíkové nelegované oceli - obsah legujících prvků je nižší než je maximální 

tabelovaná hodnota pro daný prvek. Pro většinu prvků je tento maximální hmotnostní 

podíl kolem 2 %. Mechanické vlastnosti uhlíkových ocelí lze modifikovat tepelným 

(žíhání, kalení, popouštění), tepelně-mechanickým a tepelně-chemickým (cementace   

a nitridace) zpracováním.  

• Oceli jakosti 42CrMo4 - ocel s vyšší prokalitelností pro výše namáhané strojní díly. 

Po zakalení dosahuje tvrdosti  přibližně 58 HRC. Do průměru 100 mm lze po 

zušlechtění docílit pevností nad 1000 MPa při ještě dostatečné houževnatosti. Není  

náchylná k popouštěcí křehkosti. Kalí se do méně razantního kalicího prostředí, 

poněvadž je náchylná ke vzniku kalicích trhlin v místech s vrubovým účinkem nebo 

povrchových vad. V kaleném stavu dobře odolává opotřebení. Patří k nejčastěji 

používané oceli k zušlechťování.  

• Oceli jakosti 34CrNiMo6 - ocel s vysokou prokalitelností pro vysoce namáhané strojní 

díly. V zušlechtěném stavu má velmi příznivý poměr pevnosti k mezi kluzu a vysokou 

houževnatost Vysoká houževnatost brzdí šíření únavových trhlin. Ocel se proto 

vyznačuje vysokými hodnotami meze únavy při střídavém a kombinovaném způsobu  

 namáhání. Není náchylná k popouštěcí  křehkosti. Kalí se převážně do oleje nebo do 

 roztoků syntetických polymerů. 
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• Oceli jakosti S34MnV - oceli pro klikové hřídele lodních dvoutaktních motorů, 

vyráběné technologií VCD. 

• Oceli jakosti 27NiCrMoV15-6 – oceli pro rotory parních nízkotlakých turbín. 

• Oceli jakosti 20MnMoNi5-5 – oceli pro jadernou energetiku – pláště parogenerátorů. 

 
 Směrná chemická složení jednotlivých sledovaných jakostí ocelí jsou uvedeny v tab.3. 
 
 
Tab.3:  Směrná chemická složení sledovaných ocelí 
 

 OCEL Prvek [% hm] 
značka/norma   C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Al 
Nízkouhl. neleg. min. 0,19 1,20 0,20               0,020 
EN 10250-2 max. 0,22 1,35 0,30 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30 0,08 0,10 0,040 
Vysoceuhl. neleg. min. 0,45 0,60 0,15               0,010 
EN 10083-2 max. 0,50 0,90 0,30 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30 0,08   0,030 
42CrMo4 min. 0,38 0,60           0,90 0,15   0,015 
EN 10250-3 max. 0,45 0,90 0,40 0,035 0,035 0,30 0,30 1,20 0,30   0,030 
34CrNiMo6 min. 0,30 0,50         1,30 1,30 0,15   0,015 
EN 10083-2 max. 0,38 0,80 0,40 0,035 0,035 0,30 1,70 1,70 0,30   0,030 
S34MnV min. 0,35 1,30 0,06             0,06 0,008 
BW P182-1 max. 0,37 1,40 0,10             0,10 0,015 
27NiCrMoV15-6 min. 0,22 0,15         3,40 1,20 0,35 0,05 0,008 
SEW 555 max. 0,32 0,40 0,15 0,010 0,007 0,10 4,00 1,80 0,45 0,15 0,015 
20MnMoNi5-5 min. 0,17 1,20 0,15       0,50   0,40   0,010 
W.Nr. 1.6310 max. 0,23 1,50 0,30 0,012 0,008 0,12 0,80 0,25 0,55   0,040 

 
 Hodnoceny byly tyto parametry: obsahy doprovodných prvků – C, Mn, P, dále pak 

využití Si a Al, C ze vsázky, množství dmýchaného kyslíku, teplota roztavené oceli a teplota 

před odpichem, aktivita kyslíku roztavené oceli a aktivita kyslíku před odpichem. Díky 

rozdělení ocelí do skupin vynikly trendy vlivů jednotlivých sledovaných parametrů pro danou 

skupinu ocelí.  

 
5.2 Faktory ovlivňující aktivitu kyslíku před odpichem oceli 
 
 V rámci hodnocení všech taveb bylo sledováno všech 7 typů vyráběných ocelí. U 

každého typu oceli byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě a závislost aktivity 

kyslíku na obsahu uhlíku ve vsázce. Pro názornost jsou zde uvedeny histogramy aktivity 

kyslíku při roztavení a při odpichu a histogram rozložení teploty oceli při odpichu.  

 Na obr.13 je znázorněn počet taveb v závislosti na aktivitě kyslíku při roztavení. Jak 

je z histogramu patrno, největší počet taveb, celkem 477,se nachází v rozpětí aktivity kyslíku 

301 - 500 ppm. Histogram zobrazuje celkový souhrn všech 1360 taveb. 
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Obr.13 : Rozložení počtu taveb v závislosti na aktivitě kyslíku při roztavení 
  

 Z obr.14 je zřejmé, že se počet taveb v závislosti na aktivitě kyslíku při odpichu 

poměrně změnil v porovnání s obr.13. Aktivity kyslíku se nyní pohybují v rozmezí 301-600 

ppm, v tomto rozmezí se nachází 489 taveb.  

0

50

100

150

200

250

300

do 200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 nad 800

a|O| při odpichu [ppm]

po
č
et

 ta
ve

b

Obr. 14: Rozložení počtu taveb v závislosti na aktivitě kyslíku při odpichu 

 
 Teploty odpichu se pro jednotlivé jakosti oceli mění dle technologického předpisu, 

avšak dle tohoto předpisu je stanovena maximální teplota odpichu na 1680°C. Překročení této 

teploty pak může znamenat problémy při zpracování na sekundární metalurgii. Jak je patrno 

z obr.15, tak se nad touto teplotou pohybuje pouze velmi malý počet taveb. Odpichové 

teploty se dle obr.15 nejčastěji vyskytují v rozmezí od 1651 – 1670°C, přičemž počet v tomto 

rozmezí činí 831 taveb. 
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Obr. 15: Rozložení počtu taveb v závislosti na teplotě při odpichu 
  

 V následujících kapitolách bude porovnáno všech 7 sledovaných typů vyráběných 

ocelí. Je zde rozepsán počet jednotlivých taveb a závislosti aktivit kyslíku na jednotlivých 

parametrech tavby. Mezi sledované parametry patří závislost aktivity kyslíku na teplotě, 

závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku ve vsázce a v oceli a závislost aktivity kyslíku na 

množství dmýchaného kyslíku. Tavba se na EOP č.5 v elektroocelárně společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. provádí na dvě zkoušky, proto jsou jednotlivé 

závislosti všech jakostí ocelí rozděleny na další dvě skupiny – při roztavení a před odpichem. 

Veškeré naměřené hodnoty a jejich závislosti byly rozděleny podle jakostí ocelí a zavedeny 

do grafů. 

  

5.2.1 Hodnocení taveb nízkouhlíkových nelegovaných jakostí 
 
 V rámci vyhodnocení bylo sledováno celkem 250 experimentálních taveb, u kterých 

byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě, aktivity kyslíku na obsahu uhlíku ve 

vsázce. Pro tyto vyhodnocení jsme předpokládali, že např. obsah uhlíku v ocelovém odpadu 

činí 0,2 %hm. a obsah uhlíku v pevném surovém železe činí 4,2 %hm. Do vsázky je navíc 

z důvodu nauhličování přidáván koks, kdy se počítá s jeho 65% využitím. Zjištěné závislosti 

jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

5.2.1.1 Nízkouhlíkové nelegované tavby při roztavení 

 
 Na základě rozboru byl očekáván výsledek, že aktivita kyslíku s rostoucí teplotou 

bude stoupat. Dle obr.16 se tento trend potvrdil. Trend i hodnota regrese odpovídají 
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předpokladům. Nejvyšší výskyt aktivit kyslíku se u nízkouhlíkových nelegovaných ocelích při 

roztavení pohybuje v rozmezí teplot od 1610°C do 1680°C, přičemž teplota 1680°C by měla 

být maximální hodnotou z již zmíněných důvodů. 
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Obr. 16: Závislost aktivity kyslíku na teplotě při roztavení 
 

 U obr.17 byl předpoklad dle literatury takový, že s rostoucím obsahem uhlíku ve 

vsázce bude docíleno nižší aktivity kyslíku z toho důvodu, že kyslík v oceli bude reagovat 

s uhlíkem, přičemž v oceli bude méně volného kyslíku. Tento trend je v obr.16 potvrzen,        

i když byla očekávána mnohem silnější závislost. Hodnota regrese je poměrně nízká, což 

vysvětluje slabé projevení závislosti. 

 

Závislost  a|O| při roztavení na C ze vsázky
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 Obr. 17: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ze vsázky 
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 U obr.18 byl předpoklad, že se s vyšším množstvím dmýchaného kyslíku zvýší 

aktivita kyslíku v oceli. Výsledek naměřených hodnot má mírně stoupající trend, ze kterého 

není možné s určitostí zjistit závislost. Koeficient regrese je také velmi nízký, což nedává 

přímou možnost tuto závislost potvrdit. Očekávaná závislost by měla být mnohem výraznější.  

Závislost a|O| při roztavení na Kyslík/vsázka (Nm3)
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 Obr. 18: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku 
 
5.2.1.2 Nízkouhlíkové nelegované tavby před odpichem 

 
 Závislost aktivity kyslíku na teplotě oceli před odpichem byla mnohem více potvrzena 

při hodnocení závislosti před odpichem, než-li při roztavení. Tomu odpovídá i obr.19, kde je 

trend závislosti stoupající. Předpoklad, že s rostoucí teplotou bude stoupat aktivita kyslíku 

v oceli byl potvrzen. Křivka však ukazuje nízkou míru závislosti, což ovlivňují odlehlé 

hodnoty při teplotě 1600°C v levé části grafu a nízká hodnota koeficientu regrese. 

Obr. 19: Závislost aktivity kyslíku na teplotě před odpichem  

Závislost a|O|  na teplotě před odpichem
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 Závislost aktivity kyslíku před odpichem na obsahu uhlíku je dle obr.20 potvrzena. 

S rostoucím obsahem uhlíku klesá aktivita kyslíku, protože kyslík v oceli reaguje s uhlíkem. 

Poměrně nízkou křivku závislosti opět způsobují odlehlé hodnoty v pravé části grafu. 

Hodnota koeficientu regrese je však poměrně vysoká, takže je závislost potvrzena. 
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Obr. 20: Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku před odpichem 

 

5.2.2 Hodnocení taveb jakostí vysoceuhlíkových nelegovaných 
 

 Při vyhodnocení ocelí vysoceuhlíkových nelegovaných bylo sledováno celkem 70 

experimentálních taveb, u kterých byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě, aktivity 

kyslíku na obsahu uhlíku ve vázce. Pro tyto vyhodnocení jsme předpokládali, že obsah uhlíku 

v ocelovém odpadu činí 0,3 % hm. a obsah uhlíku v pevném surovém železe činí 4,2% hm. 

zjištěné závislosti jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

5.2.2.1 Vysoceuhlíkové nelegované tavby při roztavení 

 

 Výsledek z obr.21 je, že aktivita kyslíku s rostoucí teplotou stoupá. Nízká míra trendu 

je způsobena odlehlými hodnotami v levé části grafu. Největší množství kativit se v tomto 

případě pohybuje v rozmezí teplot od 1620°C do 1660°C. 
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Obr. 21: Závislost aktivity kyslíku na teplotě při roztavení 

 

 Dle obr.22, který popisuje závislost aktivity kyslíku na množství uhlíku ve vsázce, je 

patrno, že u vysoceuhlíkových nelegovaných ocelí prakticky nedocházelo ke změně aktivity 

kyslíku v závislosti na uhlíku ve vsázce. To je pravděpodobně způsobeno tím, že výsledky 

ovlivnily faktory, na které při vypracování této analýzy nebyl brán zřetel. 

Obr. 22: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ze vsázky 

  

 Aktivita kyslíku v oceli stoupá se zvyšujícím se množstvím dmýchaného kyslíku. 

Tento trend byl u vysoceuhlíkové nelegované oceli potvrzen na obr.23, i když je trend málo 

výrazný. Hodnota koeficientu regrese je v tomto případě 0,0142, což je velmi nízká predikce 

závislosti. Předpokladem byla mnohem silnější závislost. 
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Obr. 23: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku 

 
 
5.2.2.2 Vysoceuhlíkové nelegované tavby před odpichem 

 

 Aktivita kyslíku v závislosti na teplotě před odpichem u vysoceuhlíkových ocelí na 

obr.24 opět potvrzuje očekávaný výsledek. Aktivita kyslíku tedy opět stoupá v závislosti na 

teplotě oceli. Hodnota koeficientu regrese je v tomto případě poměrně nízká. 
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Obr. 24: Závislost aktivity kyslíku na teplotě před odpichem 
 
 Z obr.25 je vidět splněný předpoklad klesající aktivity kyslíku se zvyšujícím se 

obsahem uhlíku v oceli. Trend byl tedy opět potvrzen. Míra závislosti by měla být ve 

skutečnosti vyšší, avšak trend je ovlivněn odlehlými hodnotami v pravé části grafu. Hodnota 

regrese je v tomto případě velmi vysoká, což potvrzuje silnou závislost. 
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Obr. 25: Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku před odpichem 

 
5.2.3 Hodnocení taveb jakostí 42CrMo4 
 

 Při vyhodnocení ocelí 42CrMo4 bylo sledováno celkem 170 experimentálních taveb, 

u kterých byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě, aktivity kyslíku na obsahu 

uhlíku ve vázce. Pro tyto vyhodnocení jsme předpokládali, že obsah uhlíku v ocelovém 

odpadu činí 0,3 % hm. a obsah uhlíku v pevném surovém železe činí 4,2% hm. Zjištěné 

závislosti jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

5.2.3.1 Oceli 42CrMo4 při roztavení 

 

 Aktivita kyslíku při roztavení u ocelí jakosti 42CrMo4 s rostoucí teplotou stoupá. Dle 

obr.26 se tento trend potvrdil. Trend odpovídá předpokladům, i když se podle míry stoupání 

křivky nejedná o příliš silnou závislost. Hodnota regrese je v tomto případě 0,037, což 

potvrzuje, že by očekávaná závislost měla být mnohem silnější. 
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Obr. 26: Závislost aktivity kyslíku na teplotě při roztavení 

 

 Na obr.27 je vidět závislost aktivity kyslíku ocelí jakosti 42CrMo4 při roztavení na 

obsahu uhlíku ve vsázce. Klesající trend této závislosti byl potvrzen, kyslík reagoval při 

roztavení s uhlíkem a nízký obsah rozpuštěného kyslíku v lázní znamená nízkou aktivitu. 

V grafu je navíc zavedeno mnoho taveb se stejnou hodnotou obsahu uhlíku ve vsázce, což 

neumožňuje projevit silnou závislost trendu, čemuž odpovídá i nízká hodnota koeficientu 

regrese. 
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Obr. 27: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ze vsázky 
 
 Trend závislosti aktivity kyslíku při roztavení na dmýchaném kyslíku na obr.28 nebyl 

potvrzen, neboť množství dmýchaného kyslíku prakticky neovlivňuje aktivitu kyslíku po 

roztavení. Hodnota regrese je v tomto případě extrémně nízká, takže není možno potvrdit 

předpokládanou závislost. 
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Závislost a|O| při roztavení na Kyslík/vsázka
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Obr. 28: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku 

 

5.2.3.2 Oceli 42CrMo4 před odpichem 

  

 Předpokládaný stoupající trend závislosti aktivity kyslíku na teplotě před odpichem na 

obr.29 byl potvrzen, i když je míra stoupání křivky nízká. To je způsobeno odlehlými 

hodnotami grafu při nízkých předodpichových teplotách okolo 1610 – 1620°C. Nízká hodnota 

regrese nepotvrzuje současný trend a naopak předpovídá mnohem silnější závislost. 

Obr. 29: Závislost aktivity kyslíku na teplotě před odpichem 

  

 Klesající trend závislosti aktivity kyslíku před odpichem na obsahu uhlíku byl na 

obr.30 potvrzen. Hodnota koeficientu regrese u tohoto grafu potvrzuje vysokou míru 
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závislosti. Můžeme tedy říci, že s rostoucím obsahem uhlíku v oceli před odpichem klesá 

hodnota aktivity kyslíku. 
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Obr. 30: Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku před odpichem 

 

5.2.4 Hodnocení taveb jakostí 34CrNiMo6 
 

 Při vyhodnocení ocelí 34CrNiMo6 bylo sledováno celkem 70 experimentálních taveb, 

u kterých byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě, aktivity kyslíku na obsahu 

uhlíku ve vázce. Pro tyto vyhodnocení jsme předpokládali, že obsah uhlíku v ocelovém 

odpadu činí 0,3 % hm. a obsah uhlíku v pevném surovém železe činí 4,2% hm. zjištěné 

závislosti jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

5.2.4.1 Oceli 34CrNiMo6 při roztavení 

 

 Trend závislosti aktivity kyslíku při roztavení na teplotě na obr.31 odpovídá 

předpokladům. Míru závislost opět nepatrně zkreslily odlehlé hodnoty naměřené při teplotě 

1585°C. Podle hodnoty koeficientu regrese je proto možné v praxi očekávat závislost silnější. 
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 Obr. 31: Závislost aktivity kyslíku na teplotě při roztavení 

 

 Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ve vsázce na obr.32 splnila 

předpoklad, i když míra klesání tohoto trendu byla očekávána mnohem silnější. To mohlo být 

způsobeno odlehlou hodnotou v levé části grafu, při obsahu uhlíku pod 0,5%. Hodnota 

koeficientu regrese je na obr.32 velmi nízká. 

 

Obr. 32: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ze vsázky 

 

 Z obr.33 je patrné, že se při výrobě oceli jakosti 34CrNiMo6 dmýchá kyslík v rozmezí 

od 10 do 25 Nm3.t-1. Očekávalo se, že s rostoucím množstvím dmýchaného kyslíku vzroste      

i jeho aktivita. Hodnota koeficientu regrese je v tomto případě velmi nízká, závislost se tedy 

neprojevila. 
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Závislost a|O| při roztavení na Kyslík/vsázka Nm3/t
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Obr. 33: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku 

 

5.2.4.2 Oceli 34CrNiMo6 před odpichem 

 

 Závislost aktivity kyslíku před odpichem na teplotě byla u oceli jakosti 34CrNiMo6 

potvrzena na obr.34, i když byla očekávána vyšší závislost. Míra stoupání křivky byla opět 

mírně ovlivněna odlehlou hodnotou v levé části grafu při teplotě 1636°C, přičemž nízká 

hodnota koeficientu regrese napovídá, že závislost by měla být mnohem silnější, než ukazují 

výsledky taveb. 
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Obr. 34: Závislost aktivity kyslíku na teplotě před odpichem 

  

 Vliv obsahu uhlíku v oceli na aktivitu kyslíku před odpichem byl  potvrzen na obr.35. 

Trend křivky odpovídá předpokladům z rozboru literatury. Z grafu je patrno, že se obsah 

uhlíku v oceli jakosti 34CrNiMo6 před odpichem pohybuje mezi 0,05 a 0,12% hm. Hodnoty 
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mimo toto rozmezí jsou pravděpodobně způsobeny nestandartními podmínkami tavby. I přes 

tyto odlehlé hodnoty byl předpoklad potvrzen. Míru závislosti potvrzuje také hodnota 

koeficientu regrese, která je poměrně vysoká. 

Obr. 35: Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku před odpichem 

 
5.2.5 Hodnocení taveb jakostí S34MnV vyráběných technologií VCD 
 

 Při vyhodnocení ocelí VCD S34MnV bylo sledováno celkem 50 experimentálních 

taveb, u kterých byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě, aktivity kyslíku na 

obsahu uhlíku ve vázce. Pro tyto vyhodnocení jsme předpokládali, že obsah uhlíku 

v ocelovém odpadu činí 0,3 % hmotnostních a obsah uhlíku v pevném surovém železe činí 

4,2% hmotnostních. zjištěné závislosti jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

5.2.5.1 Vakuované oceli S34MnV při roztavení 

 

 Stoupající trend závislosti aktivity kyslíku při roztavení na teplotě byl u oceli jakosti 

VCDS34MnV potvrzen na obr.36, i když byla tato závislost očekávána mnohem silnější. 

Naměřené teploty oceli se pohybují v rozmezí od 1610°C do 1680°C. Hodnota koeficientu 

regrese je poměrně nízká.  
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 Obr. 36: Závislost aktivity kyslíku na teplotě při roztavení 

 

 Klesající trend závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku ze vsázky byl potvrzen na 

obr.37, i když byla opět očekávána mnohem větší závislost. Hodnota regrese je v tomto 

případě 0,0064, což je velmi nízká hodnota. Trend grafu byl pravděpodobně mimo jiné 

ovlivněn odlehlou hodnotou v levé části grafu, při obsahu 0,4% hm. ve vsázce. 
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Obr. 37: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ze vsázky 

 

 Klesající trend závislosti aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného 

kyslíku na obr.38 nepotvrdil předpoklad, že s rostoucím množstvím dmýchaného kyslíku se 

zvýší jeho aktivita. Množství dmýchaného kyslíku se pohybovalo mezi 10 až 25 Nm3.t-1. 
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Závislost a|O| při roztavení na Kyslík/vsázka 
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 Obr. 38: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku 

 

5.2.5.2 Vakuované oceli S34MnV před odpichem 

 

 Obr.39 potvrdil očekávaný trend závislosti aktivity kyslíku před odpichem na teplotě. 

Závislost v grafu je poměrně silná, i když je mírně ovlivněna odlehlou hodnotou v levé části 

grafu při teplotě 1621°C. Hodnota regrese v tomto případě potvrzuje poměrně silnou 

závislost. 
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Obr. 39: Závislost aktivity kyslíku na teplotě před odpichem 
  

 Závislost aktivity kyslíku před odpichem na obsahu uhlíku v oceli byla potvrzena na 

obr.40. S klesající aktivitou kyslíku roste obsah uhlíku v oceli. Míra závislosti je nepatrně 

zkreslena odlehlými hodnotami, vysoká hodnota koeficientu regrese však tuto závislost 

potvrzuje. 
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Závislost  a|O| před odpichem na obsahu uhlíku
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Obr. 40: Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku před odpichem 

 
5.2.6 Hodnocení taveb jakostí 27NiCrMoV15-6 
 

 Při vyhodnocení ocelí 27NiCrMoV15-6 bylo sledováno celkem 22 experimentálních 

taveb, u kterých byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě, aktivity kyslíku na 

obsahu uhlíku ve vázce. Pro tyto vyhodnocení jsme předpokládali, že obsah uhlíku 

v ocelovém odpadu činí 0,3 % hmotnostních a obsah uhlíku v pevném surovém železe činí 

4,2% hmotnostních. zjištěné závislosti jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 
5.2.6.1 Oceli 27NiCrMoV15-6 při roztavení 

 

 Vliv teploty při roztavení na aktivitě kyslíku u oceli jakosti 27NiCrMoV15-6 byl 

potvrzen na obr.41. Míra závislosti u této jakosti oceli je poměrně silná. To je pravděpodobně 

způsobeno menším množstvím dat dostupných pro tuto jakost oceli, které vylučují množství 

nestandartních parametrů tavby, se kterými není možno při takovém objemu dat pracovat. 

Hodnota regrese je u této jakosti oceli poměrně vysoká, což umožňuje potvrdit předpoklad, že 

se s rostoucí teplotou bude zvyšovat i aktivita kyslíku. 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Bendžala, J. Vliv aktivity kyslíku pře odpichem oceli z EOP na využití desoxidačních a legovacích přísad. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012 

50 

Závislost  a|O| při roztavení na teplotě při roztavení

y = 4,5126x - 7170,7
R2 = 0,3121

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

Teplota při roztavení [°C]

a|
O

| r
oz

ta
v 

[p
pm

]

Obr. 41: Závislost aktivity kyslíku na teplotě při roztavení 

 

 Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ve vsázce při výrobě ocelí 

jakosti 27NiCrMoV15-6 byla potvrzena na obr.42. Byla však očekávána silnější závislost. 

Hodnota regrese je v tomto případě velmi nízká, což nedovoluje s určitostí tento předpoklad 

potvrdit. 
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 Obr. 42: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ze vsázky 
  

 Trend závislosti aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku nebyl 

u ocelí jakosti 27NiCrMoV15-6 dle obr.43 potvrzen. Byl očekáván stoupající trend, aktivita 

kyslíku se stoupajícím množstvím dmýchaného kyslíku dle obr.43 se prakticky nemění. 

Hodnota regrese je i v tomto případě velmi nízká. 
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Obr. 43: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku 
 

5.2.6.2 27NiCrMoV15-6 tavby před odpichem 

 

 Závislost aktivity kyslíku před odpichem na teplotě byla stejně jako u aktivit při 

roztavení potvrzena na obr.44. Hodnota regrese je v tomto případě 0,1013, což je poměrně 

vysoká hodnota. Hodnocení však může být ovlivněno relativně malým počtem dostupných dat 

pro tuto značku oceli. 
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Obr. 44: Závislost aktivity kyslíku na teplotě před odpichem 

  

 Očekávaná závislost aktivity kyslíku před odpichem na obsahu uhlíku byla potvrzena 

na obr.45. I když je spojnice trendu ovlivněna jednou odlehlou hodnotou při obsahu uhlíku 

0,44% hm., je tato závislost velmi silná a naplnila všechny předpoklady. To je dáno 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Bendžala, J. Vliv aktivity kyslíku pře odpichem oceli z EOP na využití desoxidačních a legovacích přísad. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012 

52 

především nižším množstvím dat, které nedávají prostor nestandartním podmínkám tavby, 

které se dají snadno ve větším objemu dat přehlédnout. Hodnota regrese je 0,2125 což 

předpokládá poměrně vysokou přesnost ve stanovení závislosti. 

Závislost  a|O| před odpichem na obsahu uhlíku
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Obr. 45: Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku před odpichem 

 

5.2.7 Hodnocení taveb jakostí 20MnMoNi5-5 
 

 Při vyhodnocení ocelí 20MnMoNi5-5 bylo sledováno celkem 16 experimentálních 

taveb, u kterých byla stanovena závislost aktivity kyslíku na teplotě, aktivity kyslíku na 

obsahu uhlíku ve vázce. Pro tyto vyhodnocení jsme předpokládali, že obsah uhlíku 

v ocelovém odpadu činí 0,3 % hmotnostních a obsah uhlíku v pevném surovém železe činí 

4,2% hmotnostních. zjištěné závislosti jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

5.2.7.1 Oceli 20MnMoNi5-5 při roztavení 

 

 Aktivita kyslíku při roztavení v závislosti na teplotě na obr.46 potvrdila očekávaný 

stoupající trend. I přes jednu odlehlou hodnotu v levé části grafu při teplotě 1583°C je tato 

závislost poměrně silná. Hodnota regrese je v tomto případě 0,1362. 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Bendžala, J. Vliv aktivity kyslíku pře odpichem oceli z EOP na využití desoxidačních a legovacích přísad. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012 

53 

Obr. 46: Závislost aktivity kyslíku na teplotě při roztavení 

 

 Očekávaný trend závislosti aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ve vsázce 

na obr.47 nebyl potvrzen. Graf má téměř vodorovný trend křivky. To je pravděpodobně dáno 

množstvím několika stejných hodnot vsázeného uhlíku, které neumožňují grafu na obr.47 

projevit závislost. Hodnota regrese je u tohoto případu velmi nízká, proto nelze závislost 

s přesností potvrdit. 
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Obr. 47: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ze vsázky 

 

  

Závislost  a|O| při roztavení na teplotě při roztavení
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 Aktivita kyslíku při roztavení u u oceli jakosti 20MnMoNi5-5 nepotvrdila závislost na 

množství dmýchaného kyslíku. Očekávaný stoupající trend tedy nebyl na obr.48 potvrzen. 

Většina kyslíku se v tomto případe spotřebovává na oxidaci uhlíku. Hodnota koeficientu 

regrese je velmi nízká, závislost tedy nelze potvrdit. 

Závislost a|O| při roztavení na Kyslík/vsázka 
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Obr. 48: Závislost aktivity kyslíku při roztavení na množství dmýchaného kyslíku 
 

5.2.7.2 Oceli 20MnMoNi5-5 před odpichem 

 

 Závislost aktivity kyslíku před odpichem na teplotě u ocelí jakosti 20MnMoNi5-5 

projevilo v grafu na obr.49 pouze mírnou závislost. Očekávaný trend by měl mít mnohem 

více stoupající směr. Hodnota regrese je velmi nízká, závislost tedy nelze s určitostí stanovit. 
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Obr. 49: Závislost aktivity kyslíku na teplotě před odpichem 
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 Z obr.50 je patrno, že závislost aktivity kyslíku před odpichem na obsahu uhlíku 

v oceli byla potvrzena. Trend má očekávaný klesající směr. Hodnota regrese je v tomto 

případě velmi vysoká, což závislost potvrzuje. 

Závislost  a|O| před odpichem na obsahu uhlíku
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Obr. 50: Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku před odpichem 
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5.2.8 Shrnutí 
  
 Cílem této části diplomové práce bylo prakticky ověřit závislosti aktivity kyslíku na 

teplotě, obsahu uhlíku a na množství dmýchaného kyslíku. Tyto závislosti byly sledovány ve 

fázi roztavení oceli a ve fázi před odpichem. Pro názornost byly stanoveny histogramy 

rozdělení počtu taveb podle aktivity při roztavení, před odpichem a podle teploty odpichu. 

Byly zjišťovány a ověřovány faktory, které ovlivňují aktivitu kyslíku při roztavení a před 

odpichem oceli v elektrické obloukové peci. Pro srovnání byly hodnoty aktivit při roztavení    

i před odpichem zapsány do grafu, aby mohla být stanovena a zároveň potvrzena závislost. 

Hlavními předpoklady závislostí tedy bylo, že s rostoucí teplotou bude stoupat aktivita 

kyslíku v oceli při roztavení a před odpichem, dále pak závislost aktivity kyslíku na obsahu 

uhlíku při roztavení a před odpichem, a v neposlední řadě také závislost aktivity kyslíku na 

množství foukaného kyslíku při roztavení.  

 Na základě provedených statistických analýz stavu oceli po roztavení a před odpichem 

lze vyvodit následující závěry: 

• Závislost aktivity kyslíku na obsahu uhlíku ve vsázce a v oceli 

 Ze všech sledovaných závislostí se nejvíce projevila závislost aktivity kyslíku před 

odpichem na obsahu uhlíku v oceli u všech sledovaných jakostí ocelí.  Této závislosti se 

využívá i v praxi při výrobě oceli v elektrické obloukové peci. Pokud je aktivita kyslíku 

relativně nízká, svědčí to o vyšším obsahu uhlíku v oceli, takže nedochází k odběru vzorku 

pro analýzu, ale pokračuje se v oxidaci, dokud není dosaženo předpokládaného obsahu uhlíku. 

Tento princip se využívá převážně u jakostí oceli nízkouhlíkových nelegovaných.  

 Závislost aktivity kyslíku při roztavení na obsahu uhlíku ve vsázce se také projevila 

téměř u všech sledovaných jakostí ocelí, kromě jakostí vysoceuhlíkových nelegovaných         

a jakostí 20MnMoNi5-5. Pouze u těchto dvou jakostí ocelí neměla závislost výrazný trend.   

U vysoceuhlíkových nelegovaných tomu bylo pravděpodobně z toho důvodu, že nebyly 

podchyceny některé faktory tavby, které tuto závislost ovlivnily více, než bylo očekáváno, 

nebo uhlík z koksu není tak účinný, jak se očekávalo a je pravděpodobné, že většina uhlíku 

z koksu nepřejde do oceli, ale vyhoří a přejde do odtahu. 

  U ocelí jakosti 20MnMoNi5-5 byla tato závislost ovlivněna zejména velkým 

množstvím dat, kde byl vsázen uhlík o stejném obsahu, což křivku grafu prakticky vyrovnalo 

a závislost nebyla prokázána. 

• Závislost aktivity kyslíku po roztavení a před odpichem na teplotě               

 Bylo potvrzeno, že s rostoucí teplotou se zvyšuje i aktivita kyslíku v oceli. Tato 
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závislost byla potvrzena u všech sledovaných jakostí ocelí ve fázi při roztavení i před 

odpichem. Trend křivky byl u všech ocelí poměrně přesvědčivý, avšak byla očekávána 

mnohem silnější závislost. Proto je cílem vyrábět ocel s relativně nižším obsahem kyslíku 

v oceli. To se v praxi provádí stanovením maximální teploty odpichu. V ocelárně 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je tato teplota stanovena na 1680°C. Vyšší teplota 

by způsobila vyšší obsah kyslíku v oceli a jeho vyšší aktivitu, což v konečném důsledku 

způsobuje problémy při zpracování na sekundární metalurgii. Výstupem z grafů sledovaných 

jakostí ocelí je, že pokud je trendem ocelárny udržet hodnoty aktivit kyslíku pod 600 ppm, 

měla by se teplota odpichu pohybovat mezi 1660°C-1670°C, u ocelí jakosti S34MnV dokonce 

i pod 1660°C. 

• Závislost aktivity kyslíku po roztavení na množství dmýchaného kyslíku 

 Nebylo potvrzeno, že se dmýchaný kyslík podílí vyšší mírou na oxidaci oceli a zvýší 

tím aktivitu kyslíku v oceli. Všechny grafy měly spíše opačný trend. Další možností, proč 

nebyla tato závislost potvrzená je fakt, že hodnoty množství dmýchaného kyslíku se u všech 

taveb pohybují v téměř stejném rozmezí okolo 15-20Nm3.t-1, a to bez rozdílu jakosti oceli. 

• Výsledné hodnoty naměřených aktivit kyslíku 

 Zajímavý výstup poskytuje tab.4, kde jsou k nahlédnutí průměrné aktivity kyslíku při 

roztavení a před odpichem jednotlivých jakostí ocelí. Konkrétně u ocelí jakosti 

27NiCrMoV15-6 je patrno, že předodpichová aktivita těchto ocelí se pohybuje průměrně       

o 100 ppm níže, než je průměrná aktivita ostatních ocelí. To je pravděpodobně účelově 

nastaveno tak, aby při vysokých aktivitách nedocházelo k propalu legur, které zvyšují 

nákladovost výroby této oceli. Nárůst aktivit kyslíku v oceli před odpichem patrný v tab.4. 

byl způsoben zvýšenou teplotou. Předpoklad, že se zvyšující se teplotou vzroste aktivita 

kyslíku již byl rozebrán v předchozí části této diplomové práce. 
 

Tab.4 :  Průměrné hodnoty aktivit kyslíku při roztavení a před odpichem rozdělené 

  podle jakostí ocelí 

Skupina ocelí 
Průměrné hodnoty aktivit [ppm] 

a|O| po roztavení a|O| před odpichem 
Nízkouhlíkové nelegované 459 509 
Vysoceuhlíkové nelegované 407 440 
42CrMo4 434 420 
34CrNiMo6 406 445 
S34MnV 393 430 
27NiCrMoV15-6 271 358 
20MnMoNi5-5 397 440 
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5.3 Využití hliníku, křemíku a manganu v závislosti na aktivitě kyslíku 

v oceli 
 

 Tato kapitola se věnuje hodnocení využití desoxidovadel při výrobě oceli. Běžně 

využívaná desoxidovadla při výrobě oceli v ocelárně společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. jsou hliník, křemík a mangan. Jsou používána při výrobě všech jakostí 

ocelí, kromě jakostí oceli 27NiCrMoV15-6 a 20MnMoNi5-5. U těchto dvou jakostí není jako 

desoxidovadlo využíván křemík. Předpokladem sledování bylo, že u všech desoxidovadel 

bude s rostoucí aktivitou kyslíku klesat využití desoxidačních prvků. S vyšší aktivitou kyslíku 

v oceli totiž dochází k jejich zvýšenému propalu. 

 Pro výpočty využití desoxidačních přísad byly využity vzorce, které jsou používány 

v elektroocelárně společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Z důvodu 

dostupnosti omezeného počtu dat při první zkoušce je výpočet využití desoxidovadla 

vypočítáván přes teoretickou hodnotu desoxidovadla, tj. hodnotu při teoretickém 100% 

využití tohoto prvku. 

 

• Výpočet využití hliníku 

  

 Hliník se jako desoxidační činidlo dávkuje ve formě hliníkových housek. Hliníkové 

housky obsahují 99,5% hliníku, zbývajících 0,5% může obsahovat jiný prvek, např. křemík. 

Protože tato hodnota není pro všechny tavby konstantní, proto bylo s hliníkovými houskami 

počítáno jako se 100% přidaného hliníku. Hliník, který může být obsažen ve vsázce, se během 

roztavení sníží na nulu. Proto je počítáno pouze s hliníkem, který je přidán pro desoxidaci ve 

formě hliníkových housek. 

100..
.

odpichu

housAl
teor m

m
Al =        (15) 

 

kde: Alteor.   … teoretické množství hliníku při 100% využití [kg] 

 mAl hous.  … hmotnost hliníkových housek  [kg] 

 modpichu  … hmotnost oceli po odpichu  [kg] 
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       (16) 

 
 

kde: Alvyuž.  … využití hliníku  [%]  

 Alteor.   … teoretické množství hliníku při 100% využití [kg] 

 Al LF  … obsah hliníku v oceli na pánvové peci  [% hm] 

  

• Výpočet využití křemíku 

  

 Při desoxidaci křemíkem se tento prvek přidává ve dvou slitinách – FeSi a SiMn, 

přičemž FeSi obsahuje 75% hm. křemíku a SiMn má daný obsah 20% hm. křemíku. Tyto 

hodnoty jsou sice udávány výrobcem jako minimální obsažené množství, v praxi se však 

můžeme setkat s vyšším obsahem desoxidovadla ve slitině. Na tyto drobné odchylky v této 

práci nebyl brán zřetel a bylo počítáno s obsahem, který uvádí výrobce. Křemík, který je 

obsažen ve vsázce se při tavení sníží na nulu, stejně jako hliník. Proto se pro výpočet 

využívají pouze hodnoty přidaného desoxidovadla. 

 

100..2,0.75,0
.

odpichu

SiMnFeSi
teor m

mmSi +=
     (17) 

 

kde: Siteor.   … teoretické množství křemíku při 100% využití [kg] 

 mFeSi  … hmotnost FeSi  [kg] 

 mSiMn  … hmotnost SiMn  [kg] 

 modpichu  … hmotnost oceli po odpichu  [kg] 

 

100.
.

.
teor

LF
využ Si

SiSi =
        (18) 

 

kde: Sivyuž.  … využití křemíku  [%] 

 Siteor.   … teoretické množství křemíku při 100% využití [kg] 

 Si LF  … obsah křemíku v oceli na pánvové peci  [% hm] 
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• Výpočet využití manganu 

 

 K desoxidaci manganem se využívá slitin FeMn, Mn affiné a SiMn, přičemž obsahy 

těchto prvků jsou u FeMn 76%, u Mn affiné 80% a u SiMn 70% manganu. Hodnoty jsou opět 

udávány výrobcem jako nejnižší možný obsah prvku ve slitině. Jejich hodnoty mohou být ve 

skutečnosti vyšší. Malou odchylku nelze prakticky vůbec odstranit, proto byla zanedbána. 

Mangan se při roztavení sníží na hodnotu obsahu okolo 0,1 – 0,4% hm., proto je nutno při 

výpočtu tuto skutečnost zohlednit. 
  

pd
odpichu

SiMnMnFeMn
teor Mn

m
mmm

Mn affiné +
++

= 100.
.7,0.8,0.76,0

.  

           (19) 

kde: Mnteor.   … teoretické množství manganu při 100% využití [kg] 

 mFeMn  … hmotnost FeMn  [kg] 

 mMn affiné … hmotnost Mn affiné  [kg] 

 mSiMn  … hmotnost SiMn  [kg] 

 modpichu  … hmotnost oceli po odpichu  [kg] 

 Mnpd.  … obsah manganu před desoxidací  [%] 

 

100.
.

.
teor

LF
využ Mn

MnMn =        (20) 

 

kde: Mnvyuž.  … využití manganu  [%] 

 Mnteor.   … teoretické množství manganu při 100% využití [kg] 

 MnLF  … obsah manganu v oceli na pánvové peci  [%] 
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5.3.1 Využití desoxidovadel u nízkouhlíkové nelegované jakosti ocelí 
 

 Při výpočtu využití hliníku pro nízkouhlíkové nelegované oceli bylo zjištěno využití 

hliníku v rozmezí od 10% do 60%, přičemž průměrná hodnota využití činí cca 27,5 %. Dle 

obr.51 byla také zjištěna závislost využití tohoto prvku na aktivitě kyslíku před odpichem. 

Klesající trend křivky znázorňuje, že se zvyšující se aktivitou kyslíku před odpichem klesá 

využití hliníku, neboť při vyšších aktivitách kyslíku dochází k většímu propalu a přechodu 

hliníku ve formě Al2O3 do strusky. Tato závislost je potvrzena relativně vysokou hodnotou 

koeficientu regrese. Proto je z hlediska využití hliníku nutno snížit hodnotu aktivity kyslíku 

před odpichem na co nejnižší hodnotu. 
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Obr. 51: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku 

 

 U využití křemíku při desoxidaci nízkouhlíkových nelegovaných jakostí ocelí bylo 

zjištěno, že se tyto hodnoty pohybují nejčastěji v rozmezí od 70% do 100%. Při výpočtech 

vycházely v některých případech i hodnoty mírně nad 100%, ne však více než 105%. To bylo 

pravděpodobně způsobeno pravděpodobně vyšším obsahem desoxidovadla ve slitině, než 

uvádí výrobce. Tato odchylka však nebyla ve výpočtu zahrnuta. Další možností navýšení 

využití křemíku je, že byl v minimálním množství obsažen v jiných desoxidovadlech, jako Al 

housky, FeMn, nebo Mn affiné. Tuto odchylku bohužel nelze odstranit. I přes to byl výsledek 

závislosti aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku uspokojivý a trend grafu na 

obr.52 potvrdil očekávaný předpoklad. Se zvyšující se aktivitou kyslíku před odpichem se 

snižuje využití křemíku u nízkouhlíkových nelegovaných jakostí ocelí. Hodnota koeficientu 

regrese je u této závislosti poměrně nízká, což je pravděpodobně způsobeno množstvím 

odlehlých hodnot při využití křemíku pod 60%. 
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Obr. 52: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku 

  

 Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu u nízkouhlíkových 

nelegovaných ocelí nebyl zcela potvrzen, i když je z obr.53 patrná mírně klesající závislost. 

Křivka byla očekávána mnohem více klesající, neboť v praxi dochází se zvyšující se aktivitou 

kyslíku k propalu manganu do strusky. Vypočtené hodnoty využití manganu byly navíc 

rozptýleny od 80% do 140%. Vysvětlením se nabízí přetok pecní strusky do pánve a zpětnou 

redukcí manganu z MnO obsaženém ve strusce. Další možností je stejně jako u křemíku vyšší 

obsah zájmového prvku ve feroslitině, než je hodnota udávaná výrobcem. Hodnota 

koeficientu regrese je u této závislosti 0,0011, což je velmi nízká hodnota. 
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 Obr. 53: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu 
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5.3.2 Využití desoxidovadel u vysoceuhlíkové nelegované jakosti ocelí 
 

 Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku u vysoceuhlíkových 

nelegovaných jakostí ocelí na obr.54 byl potvrzen dle předpokladů. Se zvyšující se aktivitou 

kyslíku před odpichem dochází k propalu hliníku a tím ke snižování hodnoty využití hliníku. 

Hodnoty využití hliníku se u vysoceuhlíkových nelegovaných jakostí ocelí pohybují od 20% 

do 55%.  Hodnota koeficientu regrese je vysoká, takže byla očekávání této závislosti zcela 

potvrzena, trend křivky je klesající. 
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Obr. 54: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku 

 

 Z obr. 55 je možno vidět závislost aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku. 

Tento trend závislosti vyšel dle předpokladů. Se zvyšující se aktivitou kyslíku dochází 

k propalu křemíku, který pak přechází do strusky. Hodnoty využití vyšly u této závislosti 

nejčastěji v rozmezí od 70% do 90%. Výjimkou nebyly ani odlehlé hodnoty na 100% využití 

křemíku. Ty však byly z grafu vynechány. Možnost vzniku této odlehlé hodnoty byla 

pravděpodobně způsobena vyšším obsahem křemíku v desoxidační slitině, než uvádí výrobce. 

Další možností mohlo být přetok pecní strusky do pánve a zpětnou redukcí křemíku z SiO2 do 

oceli. Celkově však závislost vlivu aktivity před odpichem na využití křemíku                         

u vysoceuhlíkových nelegovaných ocelí potvrdila předpoklad, i přes nízkou hodnotu 

koeficientu regrese. 
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Obr. 55: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku 

 

 Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu u vysoceuhlíkové nelegované 

jakosti ocelí je zřejmý z obr.56. Trend křivky je klesající a potvrzuje očekávaný výsledek, že 

se zvyšující se aktivitou kyslíku se snižuje využití manganu. Hodnoty mohou být ovlivněny 

pravděpodobně přetečením pecní strusky z pece do pánve nebo zvýšeným obsahem 

desoxidačního prvku ve slitině, než uvádí výrobce. U taveb této jakosti ocelí byly některé 

vypočítané hodnoty dokonce extrémně nad 100% využití manganu. Tyto hodnoty byly 

pravděpodobně způsobeny nepřesnostmi v měření, což se u tak vysokého množství dat může 

stát. Hodnoty, které extrémně ovlivňovaly trend křivky, byly z grafu odstraněny. Hodnota 

koeficientu regrese je poměrně vysoká, což potvrzuje dosažené výsledky. 
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Obr. 56: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu 

 

Vliv aktivity kyslíku na využití Si

y = -6,5045Ln(x) + 116,28
R2 = 0,068

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

a|O| EOP [ppm]

vy
už

ití
 S

i [
%

]



 
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Bendžala, J. Vliv aktivity kyslíku pře odpichem oceli z EOP na využití desoxidačních a legovacích přísad. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012 

65 

5.3.3 Využití desoxidovadel u ocelí jakosti 42CrMo4 
 Trend křivky u závislosti aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku potvrdil 

předpoklady. Se zvyšující se aktivitou kyslíku klesá využití hliníku. Křivka u obr.57 vyšla dle 

očekávání a vysoká hodnota regrese napovídá i poměrně vysokou míru závislosti. U tohoto 

grafu byly odstraněny některé odlehlé hodnoty, které byly pravděpodobně chybou v měření.  
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Obr. 57: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku 

  

 Závislost vlivu aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku byla u ocelí jakostí 

42CrMo4 potvrzena dle očekávání na obr.58. Poměrně vysokou míru závislosti potvrzuje       

i hodnota koeficientu regrese 0,1191. Hodnoty využití se v tomto případě pohybují od 70% do 

95%, přičemž byly z grafu odstraněny odlehlé hodnoty. Tyto extrémy byly pravděpodobně 

opět způsobeny protečením pecní strusky do pánve a redukcí křemíku z SiO2 ve strusce. 
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Obr. 58: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku 
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 Předpoklad závislosti vlivu aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu byl, že 

s rostoucí aktivitou kyslíku bude klesat využití manganu, což nebylo u výpočtů z obr.59 

potvrzeno. Zjištěná závislost ukazuje, že aktivita kyslíku nemá na využití manganu prakticky 

vliv. V souboru dat bylo mnoho odlehlých dat a mnoho nulových dat, které byly odstraněny. 

To je možné vysvětlit chybou v měření, ovšem opačný trend závislosti je nelogický, neboť se 

stoupající aktivitou kyslíku roste i propal manganu v oceli. Nízká hodnota koeficientu regrese 

také nepotvrzuje možnost závislosti.  

 

Vliv aktivity kyslíku na využití Mn

y = 0,0029x + 97,922
R2 = 0,0135

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

a|O| EOP [ppm]

vy
už

ití
 M

n 
[%

]

Obr. 59: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu 

 
5.3.4 Využití desoxidovadel u ocelí jakosti 34CrNiMo6 
  

 Výpočty byla u ocelí jakosti 34CrNiMo6 zjištěna závislost vlivu aktivity kyslíku před 

odpichem na využití hliníku, která potvrdila očekávání. Tato závislost z obr.60  má klesající 

trend, tzn. že se stoupající aktivitou kyslíku stoupá propal hliníku a tím pádem klesá využití 

jeho desoxidačních účinků. Hodnoty využití hliníku se v tomto případě pohybovaly od 10% 

do 60%. Hodnota koeficientu regrese je poměrně vysoká, což potvrzuje predikovanou 

závislost.  
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Obr. 60: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku 

 

 Na obr.61 je vidět vypočtená závislost vlivu aktivity kyslíku na využití křemíku         

u ocelí jakosti 34CrNiMo6. Tato závislost neodpovídá předpokladům, neboť má křivka trendu 

pouze mírně klesající směr. Závislost měla očekávaný mnohem více klesající směr. Hodnota 

regrese je v tomto případě také velmi nízká. 
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Obr. 61: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku 

  

 Vliv aktivity kyslíku na využití manganu u ocelí jakosti 34CrNiMo6 byl výpočty 

potvrzen na obr.62, avšak za předpokladu odstranění extrémně odlehlých hodnot, tzn. hodnot 

nad 120% využití manganu  a nulových hodnot. To ovšem podstatně snížilo počet hodnot 

v grafu, avšak zvýšilo hodnotu koeficientu regrese a zvýraznilo křivku očekávaného trendu.  
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Vliv aktivity kyslíku na využití Mn
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Obr. 62: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu 

 

5.3.5 Využití desoxidovadel u ocelí jakosti S34MnV 
 

 Závislost vlivu aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku u ocelí jakosti 

S34MnV byla výpočty potvrzena na obr.63. Trend křivky grafu potvrdil očekávání. Hodnoty 

využití hliníku se pohybují od 10% do 40%. Z grafu byly odebrány nulové hodnoty, které 

byly způsobeny pravděpodobně chybou v měření. Koeficient regrese má v tomto případě 

hodnotu 0,2571, což potvrzuje vypočtenou závislost.  

 

Obr. 63: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku 

Vliv aktivity kyslíku na využití Al

y = 640,86x-0,5761

R2 = 0,2571

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

a|O| EOP [ppm]

vy
už

ití
 A

l [
%

]



 
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 
Bendžala, J. Vliv aktivity kyslíku pře odpichem oceli z EOP na využití desoxidačních a legovacích přísad. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012 

69 

 Závislost vlivu aktivity kyslíku před odpichem na využití desoxidovadel u ocelí jakosti 

S34MnV byla potvrzena na obr.64. Se zvyšující se aktivitou kyslíku klesá využití křemíku. 

Hodnoty využití se nejčastěji vyskytují u ocelí této jakosti v rozmezí od 40% do 90%. Nízký 

koeficient regrese způsobily pravděpodobně nízké hodnoty využití křemíku. 
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 Obr. 64: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku 

  

 Očekávaný trend závislosti aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu na 

obr.65 nebyl potvrzen. Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu nebyl 

potvrzen. 
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 Obr. 65: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu 
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5.3.6 Využití desoxidovadel u ocelí jakosti 27NiCrMoV15-6 
 

 Závislost vlivu aktivity kyslíku na využití hliníku u ocelí jakosti 27NiCrMoV15-6 byla 

potvrzena na obr.66, i když byla očekávána mnohem silnější závislost. Využití hliníku se 

v tomto případě pohybuje v rozmezí od 15% do 45%. Hodnota koeficientu regrese je poměrně 

vysoká, což potvrzuje tuto závislost. 
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 Obr. 66: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku 

 

 Využití manganu s rostoucí aktivitou kyslíku před odpichem na obr.67 roste, což je 

nelogické. Propal manganu by měl s vyšší aktivitou kyslíku narůstat, tj. využití klesat. Na 

druhou stranu, pokud roste aktivita kyslíku a roste propal manganu v oceli na elektrické 

obloukové peci, roste i obsah MnO v pecní strusce. Protečená pecní struska je redukována 

pomocí Al stěrů po odpichu, a jestliže má větší obsah MnO, bude narůstat i množství 

manganu. Očekávaný trend této závislosti nebyl naplněn. 

  

 Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití křemíku u ocelí 27NiCrMoV15-6 

nebylo počítáno, protože se křemík při výrobě ocelí této jakosti nepoužívá. 
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 Obr. 67: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu 

 

5.3.7 Využití desoxidovadel u ocelí jakosti 20MnMoNi5-5 
 

 U ocelí jakosti 20MnMoNi5-5 nebyla závislost vlivu aktivity kyslíku před odpichem 

na využití hliníku potvrzena, jak je patrno z obr.68. Trend křivky má opačný směr, než bylo 

očekáváno, neboť jsou v grafu zavedena i odlehlá data. Dále to mohlo být způsobeno malým 

množstvím sledovaných dat. Možností ovlivnění výsledku může být i přetok většího množství 

pecní strusky do pánve. Stejná situace pravděpodobně nastala i u využití manganu na obr.69. 

Využití křemíku nebylo u této oceli počítáno, neboť se u této oceli křemík nepoužívá. 
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 Obr. 68: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití hliníku 
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 Obr. 69: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití manganu 

 
5.3.8 Shrnutí poznatků využití hliníku, křemíku a manganu 
  

 Cílem experimentální části zkoumání využití desoxidačních přísad bylo zjistit             

a potvrdit trend chování těchto přísad v závislosti na aktivitě kyslíku před odpichem. K tomu 

byly použity dodané parametry a jejich hodnoty, které byly nezbytné pro výpočet využití 

desoxidovadla v závislosti na aktivitě kyslíku před odpichem pro jednotlivé sledované jakosti 

ocelí. Tyto výpočty byly stanoveny podle vzorců, které jsou využívány na ocelárně 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Použité vzorce byly v této kapitole 

znázorněny a popsány, a veškeré výpočty byly zavedeny do přehledných grafů. 

 Na základě analýzy a výpočtů provedených při zkoumání závislosti vlivu aktivity 

kyslíku na využití desoxidovadel byly zjištěny tyto závěry: 

 

• Vliv aktivity kyslíku na využití hlíníku 

 Při výpočtu využití desoxidačních přísad byl předpokládán trend, že s rostoucí 

aktivitou kyslíku bude stoupat propal desoxidovadel a tím klesat využití desoxidačního prvku. 

V případě využití hliníku v závislosti na aktivitě kyslíku v oceli před odpichem byl tento trend 

potvrzen u všech sledovaných jakostí ocelí, kromě ocelí jakosti 20MnMoNi5-5. 

Pravděpodobným důvodem je, že u ocelí této jakosti bylo ke zkoumání k dispozici nejmenší 

množství dat. Ostatní jakosti ocelí projevily velmi silnou závislost podpořenou většinou 

silnou hodnotou koeficientu regrese. Hliník se tedy chová jako velmi silné desoxidovadlo, což 
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je zdůvodněno vysokou afinitiou tohoto prvku ke kyslíku. Průměrné hodnoty využití hliníku 

se dle tab.5 pohybovaly mezi 21% a 28% u všech sledovaných značek ocelí. 

 

• Vliv aktivity kyslíku na využití křemíku 

 Téměř stejně silnou závislost jako u hliníku vykazoval křemík. U všech jakostí ocelí 

byl potvrzen očekávaný trend, že se stoupající aktivitou kyslíku před odpichem bude klesat 

využití křemíku, a tím se bude zvyšovat jeho propal do strusky. Při hodnocení byly zjištěny 

případy s více než 100% využití křemíku. Toto bylo pravděpodobně způsobeno protečením 

pecní strusky do pánve, kde došlo k následné redukci křemíku z SiO2 (11% hm. v pecní 

strusce) obsaženého v pecní strusce pomocí Al ze stěrů, kdy hliník se svou vyšší afinitou ke 

kyslíku vytěsní křemík ze strusky do oceli. Další možnost, která takto mohla ovlivnit 

výsledky využití křemíku jsou hodnoty obsahů desoxidačních prvků v použitých slitinách, 

které mohly být vyšší, než uvádí výrobce. Tato skutečnost by mohla zvýšit vypočtenou 

hodnotu využití křemíku řádově o několik procent, ne však o desítky, jak se v některých 

případech stalo. U ocelí jakostí 27NiCrMoV15-6 a 20MnMoNi5-5 nebyl výpočet využití 

křemíku v závislosti na aktivitě kyslíku před odpichem proveden, protože se křemík při 

výrobě těchto ocelí nepřidává při odpichu, ale až na pánvové peci. Průměrné hodnoty využití 

křemíku se dle tab.5 pohybovaly v rozmezí od 69% do 84%. 

 

• Vliv aktivity kyslíku na využití manganu 

 V případě výpočtů využití manganu byla závislost vlivu aktivity kyslíku před 

odpichem na využití manganu potvrzena pouze u dvou jakostí ocelí – vysoceuhlíkových 

nelegovaných jakostí ocelí a u ocelí jakosti 34CrNiMo6. Ani tato závislost nebyla příliš silná, 

o čemž svědčí nízký koeficient regrese. U ostatních jakostí ocelí se neprojevily očekávané 

klesající trendy, u oceli jakosti 27NiCrMoV15-6 se dokonce projevil mírně opačný trend.

 Důvodem bylo hned několik možností. Nejpravděpodobnější možnost je ta, že došlo 

stejně jako u křemíku k protečení pecní strusky do pánve, která má relativně vysoký obsah 

MnO (8% hm.). Při použití Al stěrů pak došlo k redukci manganu z MnO obsaženém ve 

strusce.  

 Další možností ovlivnění těchto výsledků je zvýšený obsah desoxidačního prvku 

v použitých slitinách. Výrobce uvádí hodnoty obsahu manganu 76% v FeMn, 80% v Mn 

affiné a 70% v SiMn. Tyto uvádí jako minimální. Ve výpočtech však nebylo možno tuto 

variantu matematicky ošetřit, protože nebyly známy přesné obsahy manganu v jednotlivých 
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slitinách. Průměrné hodnoty využití manganu pro jednotlivé jakosti ocelí se pohybovaly mezi 

84% a 98%, a jsou uvedeny v tab.5. 

 Všechny vypočtené hodnoty využití desoxidovadel jsou uvedeny v tab.5 a mohou 

sloužit jako orientační hodnoty pro výpočet množství přidávaných desoxidovadel při 

desoxidaci oceli na základě naměřené aktivity kyslíku. 

 
Tab.5 :  Průměrné hodnoty využití desoxidovadla pro jednotlivé jakosti ocelí 

Skupina ocelí 
Průměr využití desoxidovadla [%] Průměr a|O| před odpichem 

Al Si Mn [ppm] 
Nízkouhlíkové nelegované 27,47 76,35 96,01 509 
Vysoceuhlíkové nelegované 27,00 77,69 97,03 440 
42CrMo4 27,68 83,71 96,50 439 
34CrNiMo6 26,85 82,89 97,84 424 
S34MnV 21,08 69,01 96,16 465 
27NiCrMoV15-6 26,86 bez Si 84,26 358 
20MnMoNi5-5 27,44 bez Si 95,50 440 

 

 

 Z tab.5 vyplývá, že hliník, se svou nejvyšší afinitou ke kyslíku vykazuje nejvyšší 

propal při desoxidaci oceli. Jeho průměrné využití při desoxidaci oceli činí 26,34 %, přičemž 

hliník není brán jako legura, ale jako desoxidovadlo, takže se s propalem počítá. 

 Dále bylo zjištěno, že průměrné využití křemíku při desoxidaci oceli je 77,93 %. To je 

opět způsobeno afinitou desoxidačního prvku ke kyslíku.  

 Průměrné využití manganu při desoxidaci oceli dle tab.5 činí 94,76 %. Dále je také 

z tab.5 patrno, že průměrné hodnoty aktivity kyslíku před odpichem činí 439 ppm. 

 V tab.5 jsou rovněž uvedeny průměrné hodnoty aktivit kyslíku před odpichem. Ty se 

pohybovaly okolo hodnot cca 440 ppm. Pouze v případě oceli 27NiCrMoV15-6 byly nižší. 
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5.4 Využití chromu v závislosti na aktivitě kyslíku v oceli před odpichem 
  

 Pro stanovení využití legovacích přísad v závislosti na aktivitě kyslíku před odpichem 

byl sledován chrom. Další využívané legovací přísady na EOP č.5 společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. jsou nikl, molybden a vanad. Tyto legury však vzhledem ke své 

afinitě ke kyslíku a tedy vzhledem k vlivu aktivity kyslíku nebyly počítány.  

 

 Pro zjištění závislosti vlivu aktivity kyslíku na využití chromu byly sledovány oceli 

jakostí 27NiCrMoV15-6, 34CrNiMo6 a 42CrMo4. U ostatních jakostí sledovaných ocelí se 

tato legovací přísada před odpichem nepřidává. K legování chromem jsou používány přísady 

FeCr 322 s obsahem 65 % Cr a 0,1 % C, a FeCr 326 s 65 % Cr a 8 % C. Počítá se samozřejmě 

pouze s FeCr při odpichu. FeCr se dále leguje na pánvové peci, ale tam je ocel již dostatečně 

desoxidována. 

 

pd
tavby

FeCrFeCr
teor Cr

m
mmCr ++= 100.).(65,0 326322

.     (21) 

 

kde: Crteor.   … teoretické množství chromu při 100% využití [kg] 

 mFeCr322 … hmotnost FeCr322  [kg] 

 mFeCr326 … hmotnost FeCr326  [kg] 

 mtavby   … hmotnost tavby  [kg] 

 Crpd  … obsah chromu před desoxidací  [% hm] 

 

100.
.

.
teor

LF
využ Cr

CrCr =
         (22) 

 

kde: Cr LF  … obsah chromu v oceli na pánvové peci  [%] 

 Crteor.   … teoretické množství chromu při 100% využití [kg] 
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5.4.1 Využití chromu u ocelí jakosti 27NiCrMoV15-6 
  

 Pro zřetelnější zobrazení závislosti vlivu aktivity kyslíku před odpichem na využití 

chromu u ocelí jakosti 27NiCrMoV15-6 bylo stanoveno minimum u grafu na 80%. Trend 

závislosti u této jakosti ocelí byl zcela potvrzen. S rostoucí aktivitou kyslíku před odpichem 

klesá využití chromu. Počet hodnot v tomto grafu činí 25, přičemž nejnižší hodnota využití je 

85,1%. Jak je patrno z obr.70, jedná se o velmi silnou závislost, což potvrzuje i relativně 

vysoká hodnota koeficientu regrese. Využití chromu se v tomto případě pohybovalo v mezích 

90-98%. 

Obr. 70: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití chromu 

 

5.4.2 Využití chromu u ocelí jakosti 34CrNiMo6 

 
 Stejně jako v předchozím případě bylo pro zřetelnější zobrazení závislosti vlivu 

aktivity kyslíku před odpichem na využití chromu u ocelí jakosti 34CrNiMo6 stanoveno 

minimum grafu na 80%. Trend závislosti byl potvrzen na obr.71, i když byla očekávána 

závislost silnější. Nejnižší hodnota využití chromu v závislosti na aktivitě kyslíku před 

odpichem je 86,45 %. Hodnota koeficientu regrese je v tomto případě poměrně nízká, což 

nepotvrzuje očekávanou sílu závislosti. Počet sledovaných hodnot u této závislosti je 88. 

Průměrná hodnota se pohybovala v mezích 90-99%.  
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Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití Cr
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Obr. 71: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití chromu 

 

5.4.3 Využití chromu u ocelí jakosti 42CrMo4 
 

 Nejslabší trend závislosti využití chromu na aktivitě kyslíku před odpichem se projevil 

u ocelí jakosti 42CrMo4 na obr.72. Byla očekávána mnohem silnější závislost. Hodnota 

koeficientu regrese je v tomto případě velmi nízká. Nejnižší vypočtená hodnota využití 

chromu je 84,51%, přičemž počet sledovaných hodnot je 217. Výsledná závislost byla 

paradoxně ovlivněna pravděpodobně množstvím sledovaných hodnot, kdy se nepodařilo 

ošetřit nestandartní podmínky tavby, jako např. časové prostoje při poruše na navazujícím 

zařízení apod. 
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Obr. 72: Vliv aktivity kyslíku před odpichem na využití chromu 
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5.4.4 Shrnutí poznatků využití chromu 
 

 Při stanovení závislosti využití chromu na aktivitě kyslíku před odpichem byly 

ledovány tři jakosti ocelí. Pro zjištění hodnot využití chromu byly využity vzorce používané 

na EOP č.5 společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

 Bylo zjištěno, že s rostoucí aktivitou kyslíku před odpichem klesá využití legovací 

přísady chromu. Nejsilnější závislost se projevila u ocelí jakosti 27NiCrMoV15-6, což 

potvrdila i relativně vysoká hodnota koeficientu regrese. U ocelí jakosti 34CrNiMo6 byla také 

zjištěna poměrně silná závislost využití chromu na aktivitě kyslíku před odpichem, avšak tato 

závislost byla očekávána silnější. V případě ocelí jakosti 42CrMo4 byla zjištěna velmi slabá 

závislost, jejíž trend nepotvrzuje ani velmi nízká hodnota koeficientu regrese. To bylo 

pravděpodobně dáno větším množstvím sledovaných taveb, u kterých nebylo možno zajistit 

stejné podmínky a ošetřit tak nestandartní postupy při výrobě oceli.  

 V souhrnu byl zjištěn zajímavý poznatek. Celkové využití chromu v závislosti na 

aktivitě kyslíku před odpichem u všech sledovaných jakostí ocelí je více než 88%, což 

znamená poměrně nízký propal. Tento nízký propal znamená, že je možno legovat ocel 

chromem při odpichu i ve větším množství. Tento poznatek potvrzuje i nízká afinita chromu 

ke kyslíku, oproti hliníku, křemíku a manganu.  
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5.5 Využití prvků v závislosti na stupni desoxidace oceli 
 

 Součástí zadání této diplomové práce bylo posouzení využití legovacích prvků na 

stupni desoxidace oceli. V tab.6 jsou uvedena souhrnná data aktivit kyslíku na počátku a na 

konci zpracování oceli na pánvové peci, zařízení vakuové desoxidace a dále teploty 

odpovídající začátku a konci zpracování na pánvové peci. Tyto aktivity nám dávají obraz       

o stupni desoxidace oceli po jejím odpichu. 

 Z údajů je zřejmé, že hodnoty aktivity kyslíku na pánvové peci jsou výrazně nižší, než 

hodnoty při odpichu. Dále je možné konstatovat, že tyto aktivity jsou prakticky u všech 

jakostí stejné a v průměru se pohybují od 6  do 10 ppm. Obdobné závěry lze vyslovit 

v souvislosti s aktivitami kyslíku, naměřenými na zařízení vakuové desoxidace.  

U všech sledovaných jakostí ocelí došlo během zpracování na pánvové peci 

k mírnému nárůstu aktivity kyslíku, což souvisí s dobou zpracování a rovněž i s nárůstem 

teploty oceli na pánvové peci na požadované hodnoty – viz tab.6. 

 Vzhledem k tomu, že aktivity kyslíku na pánvové peci, včetně jejich rozptylů 

(minimální a maximální hodnoty) jsou velmi nízké, navíc u jednotlivých jakostí ocelí 

srovnatelné, nevedly by další statistické rozbory k zásadním poznatkům. Z tohoto důvodu 

jsme od rozboru vlivu stupně desoxidace na využití jednotlivých desoxidačních prvků 

upustili. 
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Tab.6 :  Souhrn naměřených hodnot rozdělených dle jakostí ocelí 

 Skupina ocelí 
AO2_LF_Z AO2_LF_K AO2_VD_Z AO2_VD_K T_LF_Z T_LF_K 

[ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [°C] [°C] 

27NiCrMoV15-6 

počet 21 17 19 17 19 19 
min 1 3 5,6 3,3 25 25 
max 24 18 18,2 10,8 1581 1695 
průměr 6,1 9,7 11,4 5,9 1471 1574 

20MnMoNi5-5 

počet 12 11 13 13 9 9 
min 2 6 5,4 3,3 19 19 
max 7 18 13,6 6,1 1581 1695 
průměr 3,8 10,7 8,3 4,7 1046 1118 

S34MnV 

počet 76 71 54 53 84 84 
min 1 3 5,3 0,6 1527 1621 
max 21 37 19,6 10,1 1678 1673 
průměr 6,2 13,7 8,8 5,6 1579 1648 

nízkouhlíkové 
nelegované 

oceli 

počet 148 124 76 84 164 164 
min 2 2 2,4 2,2 1538 1629 
max 14 28 9,9 6 1667 1692 
průměr 4,7 8,5 6,1 3,4 1590 1651 

vysoceuhlíkové 
nelegované 

oceli 

počet 79 63 64 55 88 88 
min 2 3 3,8 1 1498 1610 
max 14 31 15,4 6,7 1665 1686 
průměr 5,6 8,6 6,6 3,3 1581 1644 

34CrNiMo6 

počet 84 68 50 46 92 92 
min 1 3 4,4 0,9 1508 1584 
max 17 20 10,9 5,2 1679 1677 
průměr 5,7 8,4 6,9 3,4 1566 1644 

42CrMo4 

počet 201 182 139 132 222 222 
min 1 2 3,7 1,2 1502 1614 
max 19 28 31,4 6,2 1678 1678 
průměr 4,7 8,4 6,4 3,3 1572 1641 

 
Vysvětlivky k tab.5: 

 

AO2_LF_Z  … aktivita kyslíku na počátku zpracování na LF  [ppm] 

AO2_LF_K  … aktivita kyslíku na konci zpracování na LF  [ppm] 

AO2_VD_Z  … aktivita kyslíku měřená na stanici VD, před vakuovým zpracováním  

        [ppm] 

AO2_VD_K  … aktivita kyslíku po vakuovém zpracování a čeření oceli, tj. poslední 

         hodnota před odjezdem na lití  [ppm] 

T_LF_Z  … teplota oceli na počátku zpracování na LF  [°C] 

T_LF_K  … teplota oceli na konci zpracování na LF  [°C] 
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6 NÁVRH OPATŘENÍ 
  
 Na základě zjištěných informací během vypracování této diplomové práce byla 

navrhnuta tato opatření: 

 
• zvyšování množství přidaných Al housek s rostoucí aktivitou tak, aby bylo zajištěno 

požadované množství hliníku v oceli. 

 

• přesun legování křemíkem na pánvovou pec, tedy až za úplnou desoxidaci oceli, aby se 

zamezilo jeho propalu. 

 

• vzhledem ke zjištěnému nízkému propalu chromu legovat ocel chromem při odpichu 

elektrické obloukové pece i ve větším množství. 

 

• podle vypočtených hodnot využití desoxidovadel stanovit množství přidávaných 

desoxidovadel na základě naměřené aktivity kyslíku v oceli z odebrané zkoušky. 
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7 ZÁVĚR 
  

 Cílem této diplomové práce bylo v teoretické části provést literární rozbor úlohy 

desoxidace a legování při výrobě oceli a definovat technologii výroby oceli na 

intenzifikované elektrické obloukové peci. 

 V praktické části bylo cílem nalézt faktory, které ovlivňují aktivitu kyslíku před 

odpichem oceli, vlivy aktivity kyslíku na využití desoxidačních a legovacích přísad a stanovit 

závislosti využití těchto přísad na stupni desoxidace. Pro tuto část bylo využito provozních 

údajů intenzifikované EOP č.5 z elektroocelárny společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. z průběhu roku 2010. Veškerá data byla rozdělena podle jakostí ocelí do 

sedmi skupin. Dále byly pro tyto skupiny jakostí ocelí vytvořeny grafy jednotlivých 

závislostí, aby byla zřetelná míra jejich závislosti. 

 Hlavními vlivy, které ovlivňují aktivitu kyslíku v oceli, byly stanoveny obsahy uhlíku 

ve vsázce a v oceli a teplota oceli při roztavení a před odpichem. Naopak nebyla potvrzena 

teze, že vyšší množství dmýchaného kyslíku negativně ovlivní aktivitu kyslíku v oceli před 

odpichem.  

 Dále byla sledována závislost využití desoxidačních a legovacích prvků na aktivitě 

kyslíku. Průměrně se využití hliníku se pohybovalo v rozmezí 21,08% až 27,68%, využití 

křemíku v rozmezí 69,01% až 83,71% a využití manganu v rozmezí 84,26% až 97,84%.  

Rovněž u ocelí legovaných chromem bylo sledováno průměrné využití chromu, které 

se pohybovalo v rozmezí od 94,84% až 97,62%. Bylo zjištěno, že s rostoucí aktivitou kyslíku 

stoupá propal chromu, avšak celkový propal byl poměrně nízký. Díky tomuto poznatku bylo 

navrženo při odpichu legovat chromem ve větší míře, než se současně provádí.  

Cílem diplomové práce bylo rovněž posouzení využití legovacích přísad v závislosti 

na obsahu kyslíku po desoxidaci. Tento kyslík (stanovený na začátku zpracování na pánvové 

peci) se pohyboval ve velmi úzkém rozmezí a jeho hodnoty u jednotlivých skupin ocelí byly 

srovnatelné. Z těchto důvodů pak statistické zpracování v tomto směru nebylo prováděno. 

Na základě provedených rozborů byla navržena opatření, vedoucí k optimalizaci 

procesu desoxidace a legování v podmínkách VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Navrhnutými opatřeními bylo zvyšovat množství Al housek dle rostoucí aktivity, legovat 

křemíkem až na pánvové peci, legovat chromem při odpichu EOP a stanovovat množství 

přidávaných desoxidovadel podle naměřené aktivity kyslíku v oceli v závislosti na analýzou 

získané tabulce hodnot. 
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