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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje studiu na optimalizaci kyslíko-konvertorového procesu 

výroby oceli s detailnějším zaměřením zejména na intenzifikaci procesu za současného 

sniţování nákladů a zvyšování kvality vyráběné oceli. Literární analýza aktuálních 

celosvětových poznatků přináší informace o vlivu přídavků pánvové strusky jako prvotní 

strusky na proces výroby v kyslíkovém konvertoru a na výslednou hmotnost strusky. Dále je 

pozornost zaměřena i na zhodnocení vlivu podmínek výroby oceli v kyslíkovém konvertoru 

na výslednou čistotu oceli, mnoţství a rozloţení vměstků. V rámci literárního rozboru je jako 

poslední uvedena studie věnující se verifikaci modifikované kyslíkové trysky, která významně 

urychluje průběh zkujňovacích reakcí při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru. 

Klíčová slova: kyslíkový konvertor, ocel, vměstky, odsíření, odfosfoření, uhlíková reakce 

 

Abstract 

Bachelor work focuses on the study of optimization of oxygen-converter steelmaking 

process with a detailed focus mainly on the intensification process while reducing costs and 

improving the quality of steel produced. Literary analysis of the current global knowledge 

provides information on the effect of addition of ladle slag as primary slag on the production 

process in an oxygen converter and the total weight of slag. Attention is focused on the 

assessment of the effects of conditions in the oxygen steelmaking converter on the final steel 

cleanness, amount and distribution of inclusions. The literary analysis is with the latter study 

devoted to the verification of the modified oxygen nozzle, which significantly accelerates the 

reaction refine the production of steel in an oxygen converter. 

Key words: oxygen converter, steel, inclusions, desulphurisation, dephosphorization, carbon 

reaction 
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ÚVOD 

Bakalářské práce „Optimalizace technologie výroby oceli v kyslíkovém konvertoru“ je 

zaměřena na studium intenzifikace výrobního procesu oceli v kyslíkovém konvertoru za 

současného sniţování nákladů a zvyšování kvality vyráběné oceli. 

Ocel lze vyrábět dvěma způsoby, a to v elektrické obloukové peci (EOP) nebo 

v kyslíkovém konvertoru (KK). V EOP se dá pouţít 100 % kovového šrotu. Je to jediný 

agregát, ve kterém se dá odsiřovat i odfosfořovat.  

Druhou moţností je výroba oceli v kyslíkovém konvertoru, kde je vsázka tvořena 

surovým ţelezem a ocelovým odpadem. Výroba oceli v kyslíkovém konvertoru je zaloţena na 

oxidaci doprovodných prvků, obsaţených v surovém ţeleze, pomocí čistého kyslíku. Obsah 

prvků se upravuje dle vyráběné jakosti oceli. Pro lepší průběh těchto zkujňovacích reakcí je 

potřeba vytvořit vhodné podmínky jako je například teplota, sloţení a bazicita strusky, 

konstrukce kyslíkové trysky, promíchávání a velikost mezifázového rozhraní struska-kov, atd. 

Předkládaná bakalářská práce vznikla za účelem rozboru celosvětových poznatků 

z oblasti optimalizace kyslíko-konvertorového procesu a moţnosti vyuţití nabytých poznatků 

v provozní praxi. 

V této práci je věnována pozornost vlivu příměsí pánvové strusky na proces výroby 

oceli v kyslíkovém konvertoru a na výslednou hmotnost strusky. V rámci literární analýzy byl 

studován i vliv vlastního procesu výroby oceli v kyslíkovém konvertoru v Baosteel na 

výslednou čistotu oceli a mnoţství a rozloţení vměstků. V rámci literárního rozboru je jako 

poslední uvedena studie věnující se verifikaci modifikované kyslíkové trysky, která významně 

urychluje průběh zkujňovacích reakcí při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru. 
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1 ZÁKLADY VÝROBY OCELI V KYSLÍKOVÉM KONVERTORU 

1.1 Historie kyslíkového konvertoru 

Jiţ před rokem 1940 navrhl Henry Bessemer pouţívání ke zkujňování surového ţeleza 

čistého kyslíku přiváděného do taveniny kyslíkovou tryskou. Jeho teorie však nemohla být 

ověřena v praxi z důvodů tehdejšího nedostatku kyslíku. První průmyslově uplatněné 

kyslíkové konvertory (dále označovány zkratkou KK) byly vyvinuty v Rakousku v roce 1952 

v Linci a 1953 v Donavicích, a proto je pochod označován jako „LD pochod“. KK nahradil 

výrobu oceli v Siemens-Martinských pecích, a tím způsobil prudký nárůst světové výroby 

oceli. U nás byl zprovozněn první konvertor roku 1956 jako pokusný KK v ocelárně SONP 

v Kladně [1].  

1.2 Konstrukční uspořádání kyslíkového konvertoru 

Hlavní konstrukční části horem dmýchaného kyslíkového konvertoru tvoří výklopná 

nádoba a kyslíková tryska. 

1.2.1 Konvertorová nádoba 

Kyslíkový konvertor je v podstatě výklopná nádoba skládající se ze tří částí, a to 

horního a dolního komolého kuţele a střední válcové části (obr. 1). Horní část nebo i dno 

komolého kuţele mohou být odnímatelné, čímţ by se usnadnila výměna vyzdívky, ale za 

příčiny komplikace konstrukce konvertoru a provozní náročnosti. Plášť konvertoru je 

z ocelového plechu, uprostřed zesílený ocelí z vyšších jakostí, a tuhým sklápěcím kruhem. 

Sklápění konvertoru umoţňuje jeho naklopení do poloh podle potřeby výrobního procesu, a to 

aţ o 360 ° [1].  

 

Obr. 1 Schéma kyslíkového konvertoru [4] 
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Vyzdívka KK je sloţená ze tří vrstev, ochranná, pracovní a mezivrstva, a je namáhána, 

jak mechanicky (pohybem lázně), tak i tepelně (díky častému a rychlému střídání teplot). 

Proto je na vyzdívku kladen velmi velký důraz. Ochranná vrstva (také trvalá), je nejčastěji 

vyzdívána magnezitovými cihlami. Mezivrstva se vyplňuje dehtodolomitovou nebo také 

dehtodolomitomagnezitovou výduskou. Pracovní vrstva se s výškou konvertoru mění svou 

tloušťkou. Horní vrstva se vyzdívá ze šamotových cihel a postupně se přidává vrstva 

magnezitových cihel. Dno se vyzdívá buď přímo, nebo samostatně (odnímatelné dno). 

Odpichový otvor pro ocel bývá vespod horní kuţelovité části a vyzdívá se z cihel, tvárnic 

anebo se dusá z dehtové výdusky. Pro strusku je totoţný odpichový otvor se sázecím otvorem 

[1]. 

1.2.2 Kyslíková tryska 

Kyslíková tryska pro KK musí splňovat tyto hlavní podmínky [1]:  

 Umoţňovat dmýchání kyslíku s moţností pruţné regulace mnoţství a tlaku 

kyslíku a vzdálenosti trysky od povrchu lázně, 

 kyslíková tryska má mít co nejdelší ţivotnost (min. 1 000 taveb), 

 moţnost rychlé výměny při poruše, 

 kyslíková tryska musí být přesně v ose konvertoru a musí být zajištěna proti 

vibracím během dmýchání kyslíku. 

Kyslíková tryska je obvykle tříplášťová roura z bezešvých ocelových trubek a je 

zakončená vyměnitelnou měděnou hlavicí. Střední trubkou kyslíkové trysky proudí kyslík, 

vnitřním a vnějším mezikruţím se přivádí a odvádí chladící médium. Tryska je připojena na 

pevné přívodní potrubí kyslíku a chladícího média ohebnými pancéřovými hadicemi nebo 

kloubovým spojením, aby se mohla volně pohybovat. Kyslíková tryska je zavěšena na 

elektricky poháněném zvedacím zařízení. 

Hlavní částí kyslíkové trysky je měděná, vyměnitelná hlavice. Hlavice je různé 

konstrukce podle poţadovaného tvaru a účinky kyslíkového paprsku a intenzity dmýchání 

kyslíku. Na obr. 2 jsou znázorněny některé druhy kyslíkových trysek (dmyšných trubic) [1].  
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Obr. 2 Kyslíková tryska (vlevo) s Lavalovou tryskou, (uprostřed) pro plynulé přidávání 

sypkých přísad, (vpravo) univerzální [1] 

1.3 Vsázka pro výrobu oceli v kyslíkovém konvertoru 

Vsázka pro výrobu oceli se skládá ze základních kovonosných surovin a 

doprovodných přísad. [1] 

1.3.1 Základní vsázkové suroviny 

Základní vsázkové suroviny jsou kovonosné suroviny, které mají jako hlavní sloţku 

Fe. Jsou to tyto suroviny: 

 Ocelárenské surové ţelezo 

 Ţelezná houba (vyrábí se mimopecní metalurgii a je produktem přímé redukce 

rud) 

 Šrot (kovový odpad, slouţí také jako chladící přísada) 

1.3.2 Přísady 

Za přísady povaţujeme suroviny, které vytváří podmínky pro tvorbu potřebné strusky 

(struskotvorné přísady), nebo se podílí na zlepšení chemického sloţení a jakosti vyráběné 

oceli (oxidační, nauhličovací, legující přísady, atd.) [1] 

Struskotvorné přísady 

 Vápenec CaCO3 + příměsi SiO2, Al2O3 a MgO 

 Vápno CaO (dobře rozpustné, vysoce reaktivní a čistší neţ Vápenec) 

 Kazivec CaF2 (zlepšuje tekutost strusky a její odsiřovací schopnosti, aniţ by 

sníţila její zásaditost, ovšem pro vysoký obsah fluoru se nepouţívá) 

 Bauxit Al2O3.n H2O (protoţe obsahuje velké mnoţství vody, musí se dobře 
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vyţíhat) 

Oxidační přísady 

 Plynný kyslík 

 Okuje 

 Zkujňovací ţelezná ruda 

Nauhličovací přísady 

 Surové ţelezo (musí mít nízký obsah P a S) 

 Antracit (kvalitní černé uhlí, které má málo organických uhlovodíků, S a 

popela) 

 Koks (nevýhodou je vyšší obsah S a P) 

Dezoxidační přísady 

Přísady, které po ukončení zkujňovacího pochodu odstraňují z lázně přebytkový FeO, 

který by zhoršoval vlastnosti kovů. 

 Feromangan 

 Ferosilicium 

 Hliník 

Legovací Přísady 

Mají značný vliv na jakost oceli. Některé přísady zároveň legují i dezoxidují. 

Vsypávají se do pánve během odpichu. Mezi legující přísady lze zařadit [1]: 

 Křemík 

 Mangan 

 Vanad 

 Titan 

 

1.4 Technologie vedení tavby v kyslíkovém konvertoru 

Výroba oceli v KK je charakterizována jako zkujňování kovového odpadu a tekutého 

surového ţeleza čistým kyslíkem (99,5 %) dmýchaným kyslíkovou tryskou na povrch lázně. 

Dmýchání O2 do KK můţe být provedeno třemi způsoby, a to buď horem, spodem nebo 

kombinaci [4], jak je zachyceno na obr. 3. Horem dmýchaný kyslík přes kyslíkovou trysku je 

dnes nejčastěji pouţívaný způsob. Byl vyvinut v letech 1952-1953 a hlavní výhodou bylo 

niţší opotřebení spodní části ţáruvzdorné vyzdívky a ve dně zabudovaných trysek. Tyto 
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postupy se označují jako LD (Linz-Donawitz) nebo BOP (základní kyslíkový proces). 

Dmýchání kyslíku spodem bylo vyvinuto v roce 1970, kdy se kyslíková tryska chránila 

uhlovodíkovými plyny (propan nebo zemní plyn). Výhodou tohoto dmýchání je lepší kontakt 

kyslíku s kovovou lázní a tím rychlejší průběh reakcí. Tyto postupy jsou OBM (kyslíkový 

spodem dmýchaný proces), Q-BOP (rychlý základní kyslíkový proces), LWS (Loire-Wendel-

Sprunch). Kombinovaný způsob je v podstatě dmýchání O2 horem doprovázené foukáním 

neutrálního plynu (argon, dusík) nebo kyslíku přes dno konvertoru. Pouţitím přídavného 

dmýchání spodem se docílí lepších účinku míchání. Tyto postupy jsou známé jako LBE 

(tryska pro rovnoměrné probublávání), LET (kombinovaný kyslíkový horem dmýchaný 

proces), K-BOP (kombinovaný základní kyslíkový proces), K-OBM (kombinovaný kyslíkový 

spodem dmýchaný proces). [4] 

 
Obr. 3 schematické znázornění smíšeného foukání v konvertorech [4] 

 

Výroba oceli v KK se skládá z šesti periodicky se opakujících částí: 

a) Kontrola stavu vyzdívky  

b) Sázení tuhé vsázky 

c) Sázení tekutého surového ţeleza 

d) Dmýchání kyslíku (zkujňování) 

e) Měření teploty, odběr vzorků a následná analýza 

f) Odpich  

Ilustrativní příklad jednotlivých výrobních etap oceli v kyslíkovém konvertoru je zachycen na 

obr. 4. [1] 
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Obr. 4 Polohy KK jedné kampaně [1] 

 

 

1.5 Metalurgické reakce během zkujňování v KK 

V podstatě je při zkujňovacím pochodu úkolem kyslíku sníţit obsah doprovodných 

prvků surového ţeleza (C, Mn, Si, P atd.) na předepsanou hodnotu dle jakosti vyráběné oceli 

pomocí jejich oxidace. Při tomto procesu mohou vznikat produkty buď plynné (CO a CO2), 

které unikají do pecní atmosféry, nebo tekuté (SiO2 , P2O5 ), které vyplouvají do strusky.  

Z trysky o určité vzdálenosti od povrchu strusky proudí paprsek kyslíku. Tlak a 

rychlost paprsku jsou uzpůsobeny tak, aby paprsek prorazil vrstvu strusky a přicházel do 

přímého styku s kovovou lázní, kde se vytváří reakční centrum, a kde se kyslík rozpouští. 

Rozpuštěný kyslík se postupně slučuje s ţelezem a doprovodnými prvky v závislosti na 

afinitě prvků ke kyslíku.  
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Zkujňovací oxidační reakce v ocelářských pecích probíhají převáţně v důsledku 

dmýchání plynného kyslíku. 

V oblasti přímého kontaktu kyslíku s tekutým kovem probíhají reakce 

2 Fe(l ) + O2( g ) = 2 (FeO)       (1) 

Si + O2( g ) = (SiO2)       (2) 

2 Mn + O2( g ) = 2 (MnO)      (3) 

2 C + O2( g ) = 2 CO(g)       (4) 

Vznikající FeO přechází z části do strusky a z části je zdrojem kyslíku v kovu podle 

reakce 

 (FeO) =Fe(l  )+O         (5) 

Předcházející reakce vytváří předpoklady pro oxidaci doprovodných prvků v kovové 

lázni 

Si + 2 O = (SiO2)       (6) 

Mn + O = (MnO)       (7) 

C + O = CO(g)       (8) 

Se vznikem strusky obsahující FeO se taktéţ vytváří podmínky pro oxidaci 

doprovodných prvků na rozhraní struska-kov. 

2 (FeO) + Si = (SiO2) + 2 Fe(l  )    (9) 

   (FeO) + Mn = (MnO) + Fe(l  )     (10) 

   (FeO) + C = CO( g ) + Fe( l  )     (11) 

5 (FeO) + 2 P = (P2O5 ) + Fe(l  )     (12) 

 

Všechny tyto reakce jsou exotermního typu, tzn., ţe vytváří teplo vyuţívané 

k natavení struskotvorných a chladících přísad. Paprsek kyslíku s vývinem CO vytváří 

intenzivní víření kovu a strusky, čímţ je urychlen přestup oxidů do strusky. Velká reakční 

rychlost je rozhodujícím rozdílem výroby oceli v KK a v elektrické peci. 

Neustálý pohyb lázně umoţňuje předávat kyslík. Pokud příkon kyslíku nestačí 

k obnaţení kovové lázně, dochází ke zvýšení difúzní oxidace lázně, přes strusku, oxidem 

ţeleznatým (FeO). Zvětší-li se příkon kyslíku a vsune-li se tryska blíţe k hladině, energie 

paprsku obnaţí kovovou lázeň. Kráter vzniklý ve vrstvě strusky je rozšířen proudem kyslíku, 

který se po dopadu na lázeň obrací a po obvodě kráteru se vrací. Paprsek kyslíku proudící 

z trysky se nazývá primární, odraţený sekundární [1]. 
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Na obr. 5 je zachycen pohyb kovové lázně při dmýchání kyslíku horem. Na obr. 6 je 

pak ukázka pohybu lázně při dmýchání kyslíku spodem. 

 

Obr. 5 Schéma proudění v tavenině při dmýchání kyslíku horem [4] 

 

 

Obr. 6 Schéma proudění v tavenině při dmýchání kyslíku spodem [4] 

U tavby v KK se oxiduje křemík na oxid křemičitý (SiO2) ihned po zahájení tavby. 

Současně se oxiduje mangan na oxid manganatý (MnO). Pokud tyto dva prvky nezoxidují, 

zpomalí se oxidace uhlíku a fosforu. Rozpouští se vápno a teplota kovové vsázky stoupá, pak 

následuje oxidace fosforu společně s uhlíkem [1]. 
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1.5.1 Oxidace křemíku [Si], manganu [Mn] a uhlíku [C] 

Na počátku procesu dochází k intenzivní oxidaci křemíku [Si] a manganu [Mn]. Uhlík 

[C] a fosfor [P] v této fázi oxidují velmi pozvolna. Později v souvislosti s rychlým ohřevem, 

v důsledku oxidace křemíku, roste rychlost oduhličení. V první třetině zkujňování klesne 

obsah křemíku téměř na 0 %, avšak mangan se ve druhé i třetí třetině udrţuje v určité 

rovnováze mezi kovem a struskou na cca. 0,2-0,35 %. Ke konci tavby je obsah uhlíku asi 0,10 

%. Vyhořívání uhlíku se projevuje svítivým a dlouhým plamenem u ústí konvertoru. Rychlé 

zmenšení jeho svítivosti a délky způsobí nízký obsah uhlíku, čímţ je signalizován konec 

dmýchání kyslíku, aby nedošlo k zoxidování ţeleza, neboť by se zmenšila výrobnost oceli [3]. 

1.5.2 Odfosfořování 

Kyslíkový pochod je zvláštní tím, ţe odfosfoření probíhá zároveň s oduhličením, proto 

je moţné vyrábět oceli s vysokým obsahem uhlíku, ukončením dmýchání kyslíku při dosaţení 

ţádaného obsahu C v kovu. V případě výroby oceli s níţším obsahem fosforu, je moţno 

zvýšit stupeň odfosfoření pomocí tzv. staţení strusky. Podmínky pro odfosfoření jsou 

reaktivnost, zásaditost strusky s dostatečným obsahem (FeO) a nízká teplota. Fosfor hned na 

počátku tavby oxiduje na oxid fosforečný P2O5  a současně se vytvářejí vápenato-ţelezité 

strusky, na které se oxid fosforečný váţe. Pomocí trysky lze regulovat obsah FeO ve strusce. 

Čím je tryska dále od povrchu, tlak kyslíku je menší a kyslík reaguje s ţelezem pouze na 

povrchu kovu. Jelikoţ odfosfořování nastává na počátku tavby, kdy je v konvertoru poměrně 

nízká teplota, kromě toho ještě chlazená chladicími přísadami vznikají v KK ideální 

podmínky pro odfosfoření. Fosfor způsobuje lámavost za modrého ţáru. Jedná se hlavně o 

popouštění oceli, kdy se fosfor vylučuje na zrnech austenitu [3]. 

1.5.3 Odsiřování 

V KK je teoreticky moţné odsiřovat přímo kyslíkem, kdy vzniklé SO2 přechází do 

spalin. Jinak se odsiřuje pomocí strusky. Ideální podmínkou pro odsíření je velké mnoţství 

zásadité strusky (nad 2,0). Stupeň odsíření je dále závislý na obsahu CaO, SiO2, FeO a MnO 

ve strusce a na teplotě, která zvětšuje tekutost strusky a urychluje asimilaci vápna a růstu její 

zásaditosti. Tekutost lze také zvýšit přidáním ztekuťujících přísad (kazivec, bauxit). Síra 

zhoršuje mechanické vlastnosti oceli a způsobuje lámavost za červeného ţáru. Dnes se vyrábí 

oceli se zvýšeným obsahem síry, který podporuje lepší obrábění kovu [3]. 

1.6 Vlastnosti konvertorových ocelí 

Jakost vyrobené oceli, její mechanické vlastnosti a technologické vlastnosti závisí do 

značné míry na obsahu plynů (dusík, vodík, kyslík) a neţádoucích příměsích (fosfor, síra, 

chrom, atd.) a obsahu a rozloţení nekovových vměstků. 

Výrobní pochody v KK umoţňují dosáhnout velmi nízkých obsahů dusíku vyráběné 

oceli. V důsledku vysoké rychlosti a nízkého parciálního tlaku vodíku v čistém kyslíku jsou i 

obsahy vodíku v oceli, vyrobené v KK velmi nízké. Pokud se týká výrobního sortimentu, lze 
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v KK vyrábět prakticky všechny druhy uhlíkových ocelí, jakoţ i ocele nízko a středně 

legované [2]. 

2 ROZBOR LITERÁRNÍCH CELOSVĚTOVÝCH POZNATKŮ 

Snahou kaţdého výrobního hutního podniku je zvýšení produktivity za současné 

stabilizace kvality vyráběné oceli. Při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru však můţe 

docházet ke kolísavému dosahování jak čistoty oceli (například z  důvodu úniku konvertorové 

struky do pánve), tak výrobní produktivity (např. z důvodu niţší účinnosti řízení/polohování 

kyslíkové trysky během zkujňování oceli). Z tohoto důvodu je následující část této 

předkládané bakalářské práce věnována rozboru aktuálních celosvětových poznatků z oblasti 

optimalizace a intenzifikace výroby oceli v kyslíkovém konvertoru. Pozornost je věnována 

jednak sníţení výrobních nákladů pouţitím pánvové strusky v kyslíkovém konvertoru, dále 

pak monitorování kvality vyráběné oceli a vlivu změny tvaru zakončení kyslíkové trysky na 

intenzifikaci zkujňovacích procesů při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru. 

2.1 Vliv přidávání pánvové strusky na BOF proces během výroby oceli 

V příspěvku [5] se autoři věnovali provozní verifikaci vlivu přidávání recyklované 

pánvové strusky ze sekundární metalurgie na průběh kyslíkového pochodu ve 130 tunovém, 

spodem dmýchaném kyslíkovém konvertoru pouţívaném v ocelárně SSAB EMEAs v městě  

Lulea ve Švédsku.  

V rámci předchozí výzkumné činnosti a na základě literárních rozborů autoři jiţ 

ověřili, ţe přidávání pánvové strusky do LD konvertoru usnadňuje tvorbu primární 

konvertorové strusky. Navíc bylo při těchto primárních provozních experimentech na LD 

konvertoru zjištěno, ţe přidávání pánvové strusky umoţnilo sníţit předváhu vápna (jak 

uvádějí v odkazech na literaturu [2-4] aţ o 3 aţ 10 kg na tunu vyrobené oceli), coţ se nijak 

negativně neodrazilo v konečných dosahovaných obsazích síry a fosforu. Na druhou stranu 

bylo zjištěno, ţe mnoţství rozpouštěného vápna je závislé na intenzitě dmýchání. Současně 

vznikalo i mnohem více konvertorové strusky, která vyţadovala i delší časy dmýchání 

kyslíku. Z tohoto důvodu bylo nutno upravit reţim dmýchání (resp. polohování kyslíkové 

trysky). Rovněţ bylo potřeba uvaţovat s pánvovou struskou jiţ při výpočtu vsázky LD 

konvertoru tak, aby byla zajištěna adekvátní tepelná a materiálová bilance pochodu.  

V současné práci se proto autoři příspěvku zaměřili na optimalizaci reţimu dmýchání 

kyslíkového konvertoru s cílem zefektivnit tvorbu primární konvertorové strusky a vyuţít 

recyklovanou pánvovou strusku z pochodů sekundární metalurgie během klasického 

kaţdodenního výrobního procesu. 

Před přidáváním strusky do spodem dmýchaného kyslíkového konvertoru byla struska 

rozdrcena a přesívána na zrnitost 5- 55 mm. Poté bylo stanoveno chemické sloţení pánvové 

strusky. V tab. 1 je uvedeno chemické sloţení jak strusek pouţívaných v této studii, tak 
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sloţení strusek, které bylo získáno při vyuţití pánvové strusky v LD konvertoru v předchozí 

práci. 

Tab. 1    Sloţení pánvové strusky během současných a předchozích studií [5] 

 Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO  V2O5 TiO2 S 

Předchozí studie 9,5 39,8 8,9 6,1 0,2 24,8 6,4 1,1 1,2 0,1 

Současné studie 9,7 41,4 7,1 5,3 0,2 24,5 6,7 1,6 1,1 0,1 

 

Oproti předchozí studii navíc zpřesnili odběr vzorků strusky a oceli. Odběry jak 

vzorků oceli, tak strusky prováděli vţdy při dosaţení spotřeby kyslíku 1000 Nm
3
, které 

odpovídaly přibliţně 15 % celkové doby dmýchání. Celkem bylo sledováno 48 taveb, z toho 

25 s přidáváním pánvové strusky a 23 taveb bez přidání strusky. 

Při provozních experimentech, byla struska přidávaná do konvertoru přes systém 

váhového zásobníku, umístěného nad konvertorem, čímţ byla automaticky zaregistrována 

hmotnost strusky, která se následně zahrnovala do výpočtu tepelné a hmotnostní bilance. 

Došlo také k úpravě dmyšné trubice u taveb s přísadami pánvové strusky, ke které by nedošlo, 

kdyby obsah Si v tavenině překročil 0,5 %. I přídavek vápna byl rozdělen na tři typy a to na: 

 Kontinuální přídavek do přerušení foukání kyslíku 

 Dodáním všech struskových přísad po přidání surového železa (AFM) a to 

před začátkem foukání kyslíku 

 Dodáním všech struskových přísad před přidáním surového železa (BHM) 

Kromě dodání 1000 kg strusky, bylo docíleno dodání také 1000 kg z celkových přísad 

vápna a to před koncem foukání. Dolomitické vápno a ostatní přísady byly dodány dle 

standardního programu. Odebraly se vzorky strusky (pomocí struskové lopatky) i oceli 

(dvoustěnnou ocelovou zkoušečkou – ty zahrnovaly i výměru teplot a kyslíkové aktivity) a 

pomocí fotek došlo k vizuální studii vrstvení strusky.  

Příprava vzorků strusky spočívala v tom, ţe se rozdrtily a oddělily se od nich 

nerozpuštěné segmenty, poté i zbytky oceli přeséváním přes síta (0,25 mm) po dobu 10 s. 

Takto upravené vzorky byly nejprve zkoumány vizuálně. Před samotnou chemickou analýzou 

se vzorky strusky roztavily s lithiem tertaboritanu a poté byla provedena analýza pomocí X-

ray fluorescence a optické emisní spektrometrové techniky. Vzorky oceli byly odebírány 

během foukání a před analýzou se brousily a leštily. Pomocí přístroje LECO 200 byly určeny 

obsahy uhlíku a síry. 

Autoři zakládali výpočty hmotnosti strusky na zákonu zachování hmoty komponentu 

Si/SiO2 Ti/TiO2 a CaO ve studovaném systému [6]. Uvaţované látky ve výpočtech byly 

vápno, dolomitické vápno, struska, ţelezná ruda a ferrosilicium. 

𝒎𝑿(𝑰𝑵) =  𝒎𝑿(𝑶𝑼𝑻)−>  𝒎𝑿(𝑯𝑴) + 𝒎𝑿(𝑺𝑪) +  𝒎𝑿(𝑨𝑫) =  𝒎𝑿(𝑳𝑺) +  𝒎𝑿(𝑺𝑳) +

 𝒎𝑿(𝑳𝑶) (13) 
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kde 𝒎𝑿 je hmotnost zvoleného komponentu tj. horký kov (HM), šrot (SC), jiné přísady (AD), 

kapalná ocel (LS), struska (SL) a ztráty (LO). Pro zjednodušení řešení rovnic hmotnostních 

bilancí a moţnosti srovnání strusky, se uvaţuje přítomnost SiO2, CaO a TiO2 pouze ve strusce 

po rafinaci a ztráty se povaţují za nulové.  

 

Hmotnostní bilance Si/SiO2  

𝒎𝑺𝒊(𝑺𝑳) =  𝒎𝑺𝒊(𝑯𝑴) +  𝒎𝑺𝒊(𝑺𝑪) +  𝒎𝑺𝒊(𝑨𝑫) (14) 

Hmotnostní bilance Ti/TiO2  

𝒎𝑻𝒊(𝑺𝑳) =  𝒎𝑻𝒊(𝑯𝑴) +  𝒎𝑻𝒊(𝑨𝑫) (15) 

[𝒎𝑻𝒊(𝑺𝑪) =  𝒎𝑻(𝑳𝑺) =  𝒎𝑻𝒊(𝑳𝑶) =  𝟎] 

Hmotnostní bilance CaO 

𝒎𝑪𝒂𝑶(𝑺𝑳) =  𝒎𝑪𝒂𝑶(𝑨𝑫) (16) 

Vztah mezi váhou strusky a váhou komponentu X ve strusce, kde X je pro hmotnostní 

bilance Si/SiO2 a Ti/TiO2 , je vyjádřen rovnicí  

𝒎𝒙 𝑺𝑳 = 𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮
𝑾𝒙𝒂𝒐𝒃

𝟏𝟎𝟎

𝒂𝑴𝒙

𝑴𝒙𝒂𝒐𝒃
 (17) 

hmotnost strusky se pak vypočítá  

𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮 =  
𝒎𝒙 𝑺𝑳 𝟏𝟎𝟎

𝑾𝒙𝒂𝒐𝒃

𝑴𝒙𝒂𝒐𝒃

𝒂𝑴𝒙
 (18) 

Pro ta X, které jsou pro hmotnostní bilance CaO, je rovnice  

𝒎𝑪𝒂𝑶(𝑺𝑳)  = 𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮 
𝑾𝑪𝒂𝑶

𝟏𝟎𝟎
 (19) 

pak je hmotnost strusky 

𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮 =  
𝒎𝑪𝒂𝑶 𝑺𝑳 𝟏𝟎𝟎

𝑾𝑪𝒂𝑶
 (20) 

kde Wx je hmotnostní podíl sloţky X ve strusce, a M je molární hmotnost prvku. 

 

Přidané mnoţství CaO je mnoţství volného CaO ze strusky po injekci 1000 Nm
3
 O2.  

𝒎𝒂𝑪𝒂𝑶 𝑺𝑳 = 𝒎𝑪𝒂𝑶(𝑨𝑫) (21) 

 

Mnoţství rozpuštěného CaO na 1000 Nm
3 

vypočteme z rovnice  

𝒎𝒅𝑪𝒂𝑶 𝑺𝑳 =  𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮
𝑾𝑪𝒂𝑶

𝟏𝟎𝟎
 (22) 
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kde 𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮  je průměrná hodnota hmotnosti strusky při injekci 1000 Nm
3
 O2 (15 % z celkové 

doby foukání) 

𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮 =
𝒎𝒙(𝑺𝑳)𝟏𝟎𝟎

𝑾𝒙𝒂𝒐𝒃

𝑴𝒙𝑨𝒐𝑩

𝒂𝑴𝒙
 (23) 

ze které 𝒎𝒙 jsou vstupní data, hmotnosti Si a Ti ve strusce, získaných ze zjednodušených 

výpočtů vzorců 

𝒎𝑺𝒊 𝑺𝑳 =  𝒎𝑺𝒊 𝑹𝑱 −  𝒎𝑺𝒊 𝑳𝑺   (24) 

a 

𝒎𝑻𝒊 𝑺𝑳 =  𝒎𝑻𝒊 𝑹𝑱 −  𝒎𝑻𝒊 𝑳𝑺  (25) 

 

Po přidání pánvové strusky, která obsahuje 40 % CaO se zvýši poměr CaO/SiO2 coţ sníţí 

přidávání vápenatých přísad (cca o 2 kg.t
-1

 oceli). Na úkor zvýšení spotřeby kyslíku o 57 Nm
3
 

(viz tab. 2). To se stane za předpokladů, ţe odpichová teplota, bazicita strusky a obsah MgO 

jsou udrţovány na konstantní hodnotě. 

 

Tab. 2   Výsledek z případové studie s charakteristikou změnou výpočtu struskových 

segmentů, kdy je přídavek pánvové strusky řídícím výrobním procesem systému [5] 

 

Při těchto zkouškách autoři hleděli na oxidační reakce prvků Si, Mn, Ti a C, kdy Si a 

Ti se blíţí ke konci a Mn je ve třetí čtvrtině z celkové oxidace, kdeţto oduhličení teprve 

začíná. Odebírají se vzorky během tavby při různých teplotách. Zjistilo se, ţe vzorky mají 

různé chemické sloţení. Nicméně průměrné sloţení strusky s přídavkem pánvové strusky se 

velmi podobá struskám bez přídavku (< 2 %). Ovšem při srovnání těchto studií s dřívějšími 

studiemi nebyl zaznamenán zvýšený obsah FeO pro ohřev s pánvovou struskou, který můţe 

být způsoben úpravou plánu dmyšné trubice, ale obsah Al2O3 se zvýšil zhruba o 4 hm% 

vlivem pouţití této strusky. Pro ohřevy, kde se nestihly odběry vzorku v termínu, byly 

hmotnosti Si a Ti odhadnuty pomocí lineární regrese dostupných dat, které vedly k rovnicím  

Případy Reference Pánvová struska Rozdíl 

Sur. Fe/t 123 123 ± 0 

Šrot/t 14 14 ± 0 

Obsah Si/% 0,35 0,35 ± 0 

HM-T/°C 1355 1355 ± 0 

Vápno/kg 2798 2536 - 262 

Dolom. Vápno/kg 3287 3345 + 58 

Ţelezná ruda/kg 3699 3260 - 439 

Pánvová struska/kg 0 1000 + 1000 

Teplota/°C 1632 1632 ± 0 

Kyslík/Nm
3
 6147 6205 + 57 
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pro oxidaci křemíku 

𝒎𝑺𝒊(𝑺𝑳) = 𝟏𝟏𝟑𝟓𝒙   (26) 

pro oxidaci titanu 

𝒎𝑻𝒊(𝑺𝑳) = 𝟏𝟏𝟎𝟓𝒙 (27) 

Ve srovnání přidaného mnoţství CaO s rozpuštěným mnoţstvím CaO je výše 

přidaného mnoţství CaO větší při pouţití pánvové strusky, kdeţto mnoţství rozpuštěného 

CaO se nezvýší. Výsledky ukázaly, ţe se vápno rozpouští ve strusce při 15 % z celkové doby 

foukání kyslíku, coţ je ekvivalentem průměrné koncentrace 18 hm%.  

Strusky jsou děleny na čtyři kategorie podle vzhledu jejich vrstev: 

 Dobře rozpustné strusky 

 Dobře rozpustné strusky s oblastí nerozpustných segmentů strusky 

 Méně rozpustné strusky 

 Méně rozpustné strusky s oblastí nerozpustných segmentů strusky 

Ohřev s pánvovou struskou měl vyšší přírůstky struskových segmentů ve výši, jako 

CaO rozpuštěné ve strusce. Vyšší se očekávaly nerozpuštěné segmenty strusky. Ovšem obsah 

síry či fosforu se nezměnil, ani při změně programu dmýchací trubice. 

Prodlouţení doby foukáním kyslíku o 66 Nm
3
, to je zhruba o 12 s, způsobuje sníţený 

přírůstek ţelezné rudy a rekce oduhličení, která je vysoce endotermická. 

∆H=89600 cal (28) 

Jelikoţ je chod řízený obsluhou, která zastavuje foukání kyslíku, mohou se doby 

ohřevu lišit. Kritériem ukončení foukání kyslíku je obsah CO ve spalinách, který je neustále 

kontrolován a měřen a teplota oceli měřená pomocí sublancí. 

Studia zjistily, ţe hmotnost přídavku strusky závisí na obsahu křemíku, hmotností 

taveniny a přídavku pánvové strusky. 

Pro ohřev s pouţitím pánvové strusky, se celkový přídavek strusky, oproti dřívějším 

studiím, zvýšil na 450-850 kg.  

Průměrné hodnoty sloţení strusky na odpichu pro ohřev s a bez pouţití pánvové 

strusky jsou s minimálním rozdílem. I bazicity, vypočítané z ohřevu jako funkce přidaného 

mnoţství vápna, dolomitického vápna, a pánvové strusky, jsou si podobné. 

Váha strusky se vypočítá pomocí hmotnostní bilance vycházející ze sloţek SiO2, CaO 

a TiO2, jak je uvedeno výše. Z těchto dat je zřejmé, ţe hmotnost strusky se zvyšuje 

s rostoucím obsahem Si v tavenině. Také s přídavkem pánvové strusky se celková hmotnost 

strusky zvýší. Celkovou hmotnost strusky vypočítáme podle následujících rovnic, a to: 
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pro strusku s přídavkem pánvové strusky 

𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮  =  𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟗𝒙 +  𝟎, 𝟖𝟔𝟔𝟕 (t) (29) 

a pro strusku bez přídavku pánvové strusky  

𝒎𝑺𝑳𝑨𝑮 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟏𝒙 + 𝟎, 𝟒𝟓𝟐𝟓 (t) (30) 

Studie ukázaly, ţe při pouţití pánvové strusky byl zaznamenán větší počet výhozů neţ 

bez pouţití této strusky. Při tavbě bez pouţití přísad šrotu tzn. s větším přídavkem ţelezné 

rudy, docházelo k výhozům, které byly ještě intenzivnější při pouţití pánvové strusky. 

Přidáním pánvové strusky do tavby nebyla ovlivněna kvalita oceli (obsah síry a 

fosforu). Podpořila vznik prvotní strusky s vyšším obsahem Al2O3, ale mnoţství rozpuštěného 

vápna ve strusce zůstalo stejné. Sníţení přísad vápna je doprovázeno přírůstkem doby foukání 

kyslíku. Zvyšuje se celková hmotnost strusky, při odpichu, bez rozdílů sloţení. A zvýšená 

tendence k výhozům je eliminována změnou programu trysky, čímţ je negativně ovlivněn 

meturgický výkon. 
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2.2 Výroba a kontrola čistoty oceli na BOF v Baosteel 

V druhém příspěvku [7] se autoři zabývají vlivem procesu výroby oceli, jejího 

následného odlévání a účinkem zlepšení těchto procesů na výslednou čistotu oceli, mnoţství a 

rozloţení vměstků. Poţadované úrovně čistoty oceli dosáhli autoři např. modifikaci sníţením 

mnoţství pánvové strusky a tím sníţení FeO + MnO ve strusce na méně neţ 5 %, injektáţi 

plněných profilů s CaSi do pánvové pece, zařízením filtrů z CaO v oblasti mezipánve, vysoké 

obsahy CaO v mezipánvi na bázi prášku s poměrem CaO/SiO2>4. Díky těmto zásahům 

v technologii byli schopni dosahovat čisté oceli o obsahu celkového O2<16 ppm S<5 ppm 

P<35 ppm  N<29 ppm a H<1 ppm v trubkové oceli a C<16 ppm celkového O2<19 ppm N<15 

ppm v intersticiální volné oceli (IF). 

Čistota oceli má výrazný vliv na jakost vyráběné oceli. Kontrola se vztahuje jak na 

velikost, morfologii a sloţení oxidických vměstků vzhledem k mnoţství, tak na obsah prvků 

ovlivňující mechanické vlastnosti oceli, jako je např. tvárnost, pevnost, prokalitelnost, 

odolnost vůči křehnutí atd. Tyto kontroly čistoty prováděli r. 1980 R. Kiessling, r. 1992 N. A. 

McPherson a A. McLean, r. 1993 A. W. Cramb a r. 2003 L. Zhang a B. G. Thomas. 

Byly prováděny odběry vzorků strusky a oceli z různých částí bramy před, během a po 

rafinaci z pánve, mezipánve a krystalizátoru a oceli z různých části bramy. Vzorky se upravily 

obráběním k analýze O2 a N2  příp. k mikroskopické zkoušce. Ocelový prášek získaný během 

obrábění se pouţíval k získání analýzy obsahu uhlíku, fosforu a síry. Velké vzorky byly 

roztaveny a pomocí kyselinové zkoušky, zaloţené na metodě elektrolýzy, byly extrahovány 

vměstky. Analýzy zahrnovaly chemické sloţení vzorků strusky a oceli, mikroskopické 

zkoušky mikrovměstků, kyselinové extrakce makrovměstků a analýzy morfologie a sloţení 

vměstků. Mikroskopicky byly také zkoumány povrchové vměstky k udání jejich počtu a 

velikosti. 

V kyslíkovém procesu se nejčastěji řídí obsah prvků v oceli, které způsobují vznik 

vměstků při dalším zpracování této oceli, jako jsou dusík, uhlík, síra a fosfor. 

Dusík se v oceli odstraňuje v procesu BOF, a proto se počítá s tím, ţe se obsah dusíku 

při odpichu, rafinaci či kontinuálním lití bude pouze zvyšovat. Provozní experimenty na 

Baosteel zjistily, ţe při obsahu dusíku, před vakuováním, niţším neţ 30 ppm nelze tento 

obsah dusíku vakuováním dále sníţit. Díky lepší absorpci kyslíku je růst kyslíku rychlejší neţ 

u dusíku. Kromě toho je růst dusíku rychlejší, kdyţ je síra a kyslík nízký, a proto na sníţení 

růstu dusíku se dezoxidace provádí hned po odpichu. Současný obsah dusíku v intersticiální 

volné (IF) oceli, ocelových trubkách a bramách je 15-30 ppm. Nárůst dusíku v oceli při 

odlévání z pánve do mezipánve lze sníţit účinnou ochranou licího proudu injektáţí argonu 

v oblasti ponorných výlevek na obsah niţší neţ 1-5 ppm. 

Největší oduhličení je dosahováno u IF oceli při vakuování. Mezi techniky ke zlepšení 

této operace patří: 



 Strana 19 (celkem 37) 

RYLKO.P: Optimalizace technologie výroby oceli v kyslíkovém konvertoru. Bakalářská práce. 

Katedra metalurgie a slévárenství, fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, VŠB-

Technická univerzita Ostrava, duben 2013. 

 

 optimalizace počátečního [C] a [O] před odplyněním do rozpětí 500-650 ppm 

resp. 300 -450 ppm,  

 rozšíření trysky od průměru 500 do 750 mm a zvýšení průtoku argonu z 1000 - 

3000 NL min
-1

.  

Po vakuování se můţe [C] sníţit na 10 ppm. Zvedání [C] vyskytující se v průběhu 

kontinuálního lití, je řízené pod 6 ppm následujícími technikami: 

 s pouţitím nízkého uhlíku, vysoké viskozity proudění v krystalizátoru, sníţení 

zvyšování uhlíku na průběţném licím krystalizátoru je 5,5 aţ 1,8 ppm 

 pomocí bezuhlíkových pánvových ţáruvzdorných vyzdívek 

 s pouţitím vysoké bazicity, nízkouhlíkového tavidla mezipánve (CaO/SiO2 > 

4) 

 udrţování hustých tekutých vrstev tavidla a řízení proudění tekutin 

v krystalizátoru a úrovně kolísání hladiny oceli. 

Síra se do kovu dostane hlavně ze šrotu a vápna. Odsíření surového ţeleza probíhá 

injekcí prášku CaC2, čímţ se obsah síry sníţí z 200 ppm na 30 aţ 10 ppm. Pro zabránění 

opětovnému rozpuštění síry v surovém ţeleze je nutné co nejrychleji stáhnout strusku. Pro 

ultranízké  obsahy síry byly vyvinuty tři odsiřovací metody při rafinaci: 

 CaO-CaF2 Tavidlo je přidáno do vakuové komory prostřednictvím výsypek z 

lehkých slitin během vakuování; pro tyto strusky je přenos z BOF pečlivě 

kontrolován a modifikace sníţením pánvové strusky se provádí na sníţení 

obsahu FeO ve strusce před odsířením oceli; [S] je sníţena z 28,4 na 16. 2 ppm 

 v průběhu vakuování, po silné dezoxidaci, CaO-CaF2 prášek je injektován do 

roztavené oceli v pánvi pomocí kopí pod horní dýchací trubicí; [S] můţe být 

sníţena z 61,9 na 35. 8 ppm 

 odsiřování lze dosáhnout na LF optimalizací foukání argonu k získání 

vhodných emulgačních podmínek, zlepšením reakce mezi struskou a 

roztavenou oceli; [S] můţe být sníţená z 67,0 na 8,7 ppm. 

Pro výrobu trubkové ultračisté oceli se pouţívá třetí metoda, která je schopna sníţit 

obsah síry pod 10 ppm. Také ţáruvzdorné vyzdívky na bázi MgO-CaO a mezipánvové tavidla 

můţou odstranit některé síry podle reakce:  

 𝑪𝒂𝑶 + 𝟐
𝟑  𝑨𝒍 +  𝑺 =  𝑪𝒂𝑺 + 𝟏

𝟑  𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑      (31) 

Pro odstranění fosforu se pouţívá pět různých metod zpracování: 

 od-Si, od-P a od-S na zpracování surového ţeleza, následuje BOF výroba oceli 

s malým obsahem strusky, sníţení [P] na 120 ppm 
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 od-S na zpracování surového ţeleza, potom BOF proces s velkým obsahem 

strusky, sníţení [P] na 100 ppm 

 od-Si, od-P a od-S na zpracování surového ţeleza, následuje BOF výroba oceli 

s velkým obsahem strusky (index obsahu strusky 1,0), sníţení [P] na 66 ppm 

 od-P na zpracování surového ţeleza, následuje BOF výroba oceli s velkým 

obsahem strusky (index obsahu strusky 0,6), sníţení [P] na 58 ppm 

 dvojitý proces BOF výroby oceli, dosahování 20 ppm [P] v oceli 

Díky dlouhodobému výzkumu a letité praxi se dokázala usměrnit výroba oceli na 

výrobu ultračisté, jakostní oceli, pouţitím různých metod odstraňování prvků tvořících 

vměstky nebo zachycování strţených materiálů či strusky, a to, jak při procesu výroby oceli 

v kyslíkovém konvertoru, odpichu, rafinaci či kontinuálním lití. 

2.3 Nová konstrukce kyslíkové trysky pro konvertorové ocelárny 

Příspěvek [8] shrnuje výsledky výzkumné práce prováděné s cílem zlepšit výkon 

kyslíkové trysky v procesu LD ocelárny TATA STEEL v Indii. Nedostatečné napěnění 

strusky při pouţití původní konstrukce kyslíkové trysky vedlo k neuspokojivému 

mezifázovému rozhraní mezi struskou a kovem, jeţ zajišťuje řadu významných ocelářských 

reakcí. Pozornost byla zaměřena především na zvýšení účinnosti odfosfoření, neboť pro 

indické suroviny je typický vyšší obsah fosforu a konečný obsah v surovém ţeleze pak 

dosahuje aţ cca 0,22 %. 

Pro výrobu kvalitní oceli je zapotřebí pouţít tekutou strusku o správném sloţení, 

bazicitě a obsahu FeO. Jako další faktory působící na odfosfoření jsou teplota, kinetika a 

přenos hmoty a velikost mezifázového rozhraní. Uhlík během rafinace oxiduje a vzniklý oxid 

uhelnatý, unikající přes strusku, způsobuje její pěnění, čímţ se zvýší mezifázové rozhraní 

mezi struskou, kovem a plynnými fázemi. Výroba a údrţba pěnění je řízená polohou 

kyslíkové trysky, čímţ se ovládá intenzita foukání (měkké a tvrdé foukání pro vyšší a niţší 

polohu trysky od kovové lázně). Kromě termodynamických rafinačních reakcí má také hlavní 

roli určování kinetiky těchto reakcí. Omezující rychlost pro odstranění fosforu je přenos 

hmoty vyskytující se na rozhraní strusky-kov. Toto rozhraní struska-kov zajišťuje výrobu 

kovových kapiček při foukání kyslíku a tyto kapičky zvýší kinetiku procesu, která se blíţí 

termodynamické rovnováze. 

Díky vyšším nárokům na pouţití oceli, jsou poţadavky na čistotu a chemickou 

toleranci oceli přísnější. V průběhu let bylo studováno zlepšení procesu výroby oceli 

konstrukcí dmýchací trubice. Standish [11,12] představoval mechanismus a účinek horem a 

spodem dmýchaného konvertoru, parametry na tvorbu ocelových kapiček. Ve studiích [11] 

autoři uvedli, ţe existují dva různé mechanismy tvorby kapek tzv. „padající“ a „rojící“ oblasti, 

které mají za následek různé rychlosti generace kapiček. Lee et al. [13] zase podrobně 

studoval úhel sklonu trysky, který následně ustálil mezi 9-18 ° od svislé osy.  
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Základních studií o působení tryskového paprsku na hladinu ocele, jako je hloubka a 

šířka dutiny, výška periferních okrajů a jejich vztah s tryskovou setrvačností, bylo mnoho. 

Například Sharma [14] se zabýval výhradně mechanickými silami. Banks a 

CHANDRASEKHARA [15] se zase zabývali vlivem rychlosti kyslíku vycházejícího z trysky. 

Z jejich studií vyplývají maximální hloubky průniku, výška periferních okrajů a jejich vztah 

s tryskovou setrvačnosti. Wakelin [16] provedl experimenty včetně verifikace rozměrů dutiny 

a rychlostního pole v plynových tryskách. Dále rozvíjel jednorozměrný model hloubky 

průniku, který dobře odpovídal experimentálním výsledkům. Molloy [17] popsal vliv 

tryskového plynu na tekutou lázeň jako tři druhy reţimu deformace povrchu, jako váčkové, 

stříkající, a pronikající v závislosti na tryskové hybnosti a tekutosti. Podle Standishe [11] 

tvorba kapiček není monotonií funkci. Maximální tvorba kapek závisí na výšce trubice. 

Subagyo [18] představil empirickou korelaci předpovědi rychlosti generovaných kapiček na 

jednotku objemu. Bylo zjištěno, ţe výsledky modelu za studena jsou v dostatečné shodě s tím, 

co bylo pozorováno na experimentálním horkém modelu. 

Jelikoţ kvůli vysokým nákladům a nízké výtěţnosti nelze zvýšit odfosfořovací reakce 

zvýšením bazicity, FeO ve strusce či niţší odpichovou teplotou, je předpokladem zlepšení 

těchto reakcí v blízké budoucnosti zvětšení mezifázové plochy mezi struskou a kovem, 

zlepšení míchání a tvorby kapiček kovu. 

 V předkládaném příspěvku pouţili autoři k verifikaci a optimalizaci procesu 

dmýchání kyslíku tryskou numerické a fyzikální modelování doplněné provozním 

experimentem. Na základě modelového studia autoři navrhli konstrukci nové sedmi-otvorové 

trubice s centrální, samostatně napájenou tryskou za účelem řízení generace kovových kapek 

dle potřeby, a tím urychlení rafinačních reakcí. Kaţdý proces vyţaduje řídící nástroje, které 

pomáhají ovládat tento proces. 

Numerické a experimentální zkoušky byly prováděny za účelem analyzování nové 

sedmi-otvorové konstrukce trysky. Byly zkoumány rychlosti dopadu z trysek na povrch 

tekutého kovu a mechanismus generace kapičky se sedmi-otvorovou konstrukcí trysky. 

Výsledky numerického modelování byly srovnány s experimentálně získanými údaji. 

Porovnávaly se vlastnosti trysky s původní a novou konstrukcí. Simulace se prováděly 

pomocí komerčního softwaru FLUENT 6.2.1 V původním provedení existuje šest 

nadzvukových trysek rozmístěných ve stejných vzdálenostech po obvodu. V nové konstrukci 

je ještě zavedena podzvuková tryska ve středu mezi šesti obvodovými tryskami (Obr. 7). 

Průtok centrální podzvukovou tryskou byl udrţován jako proměnný. Průtokový poměr 

centrální trysky byl definován jako poměr průtoku přes centrální trysku, k jedné z periferní 

nadzvukové trysce. Výška trysky v modelu byla udrţována 2 m nad hladinou lázně, zatímco v 

LD konvertoru se lišila 1,5-2,2 m. Povrch tekutého kovu byl povaţován za bez smykový 

horizontální povrch. Průniky a zvlnění na kovovém povrchu nebyly modelovány, protoţe 

účelem této simulace je odhadnout rychlost dopadu z trysek a proudové charakteristiky s 

novou sedmi otvorovou konstrukcí trysky. 
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Obr. 7 Schematické znázornění navrhované sedmi-otvorové trysky 

 s centrální podzvukovou tryskou [8] 

 

Byly uvedeny následující okrajové podmínky. Na hranici přívodu plynu do potrubí 

trysky byl stanoven: 

 hmotnostní průtok  

 statický tlak  

 teplota  

 parametry turbulence  

Proudění v blízkosti stěn bylo simulováno pomocí standardní stěnové funkce. Statický 

tlak byl uvaţován při otevření konvertoru a povrch tekutého kovu byl předpokládán se 

smykovým napětím s volným vodorovným povrchem. Byl pouţit PISO algoritmus. 

K urychlení výpočtu byla simulována pouze symetrická polovina kyslíkové trysky. Simulace 

byly provedeny s 12 procesory v Linux klastru. V průměru jedna simulace trvala od 72 do 80 

hodin. 
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Numerické modelové studium bylo doplněno i modelováním na fyzikálním vodním 

modelu. V TATA steel´s byl navrţen a vyroben model LD konvertoru z plexiskla, v měřítku 

1:6, pro vizuální kontakt s dynamikou lázně. Tryska se skládá ze sedmi trysek s odděleným 

kontrolním tokem centrální a periferní trysky. Potrubní přívod vzduchu k trysce se skládala z 

regulátoru tlaku a průtoku vzduchu, rotametru. 

V tomto modelu se studovala kvantifikace tvorby kapek s cílem zajištění a pochopení 

optimálního průtoku přes centrální trysku, která maximalizuje kinetiku tvorby kapek. 

K měření docházelo pomocí vodní jímky (400x100x50 mm
3
), kde se studovaly, jak původní 

šesti-otvorové trysky, tak sedmi-otvorové trysky, s centrální podzvukovou tryskou. Tvorba 

kapek je vyjádřená, vzhledem k výši hmotnosti získaných kapek, v kg /min na pánev.  

Původní konstrukce trysky, s šesti rovnoměrně rozloţenými otvory s odpovídajícím 

úhlem sklonu, zajišťuje cirkulaci plynu, kterou následuje i recirkulace strusky. Koncentrace 

strusky se očekává větší v prostoru mezi tryskou a stěnou konvertoru, ale zato menší mezi 

jednotlivými otvory (viz obr.8). Tyto nadzvukové trysky působí, jako kryt před strháváním 

strusky v centru trysky, a proto se v tomto místě čeká menší mnoţství strusky. Tyto rozšířené 

paprsky naráţející do strusky, na počátku doby foukání, a poté i do struskové pěny, nemají 

takový efekt na tvorbu kapiček. Proto se v nové konstrukci trysky přidává centrální otvor. 

Díky menšímu mnoţství strusky v centru je zajištěn rozstřik kapiček kovu, vlivem působení 

tangenciálních sil, do pěnové strusky, a tím i tvorba větší mezifázové plochy viz obr. 9. 

  

Obr. 8 Schematické znázornění recirkulační 

oblasti původní konstrukce trysky [8] 

Obr. 9 Schematické znázornění 

navrhovaného zvýšení generace kapiček s 

novou sedmi-otvorovou konstrukcí trysky [8] 

V počáteční fázi foukání je předností tvorba strusky a struskové pěny, protoţe bez 

toho by nedocházelo ke generaci kapiček, ale nýbrţ k tvorbě dutiny a k výhozům. Jelikoţ 

pěnová struska působí jako tlumič na rychlost nárazu na hladinu kovu, zabrání se výhozům, 

bez přítomnosti strusky, vyšší polohou trysky. V závislosti na obsahu Si trvá tato fáze foukání 

2-3 minuty po zahájení dmýchání. Po této fázi tvorby strusky se výška trysky sníţí, aby se 

docílilo intenzivní generace kapek kovu. S pouţitím nové sedmi-otvorové konstrukce trysky 

lze pouţít i vyšší polohu trysky s lepšími účinky tvorby kapiček. Podmínkou je samostatný 
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přívod centrální podzvukové trysky, kterým se dá regulovat tvorba kapiček a lze jej pouţít uţ 

při konci počáteční fáze tvorby strusky. To znamená, ţe dynamiku reakcí lze řídit buď 

změnou výšky trysky, nebo změnou průtoku centrální podzvukové trysky. Nikoli změnou 

průtoku periferních nadzvukových trysek. Tam je daný určitý poměr tlaku a průtoku, jelikoţ 

např. zvýšení tlaku či průtoku by měl za následek vznik expanzní vlny na výstupu trysky a 

způsobí špatné vlastnosti proudu, naopak sníţením tlaku či průtoku by mohlo dojít k průniku 

pěnové strusky, čímţ se značně sniţuje ţivotnost trysky nebo dokonce vede k selhání přívodní 

dmýchací trubice, tj. prosakuje voda do konvertoru a způsobuje výbuch. 

2.3.1 Vliv centrální trysky na míru generace kapek 

Byly zkoumány a srovnávány mechanismy tvorby kapiček původních šesti-otvorových 

a sedmi-otvorových trysek. Bylo vizuálně zpozorováno, ţe při experimentech existuje kritický 

průtok centrální podzvukovou tryskou, který zajišťuje lepší tvorbu kapiček. Tato centrální 

tryska vytváří v tekutém kovu silné středové prohlubně zvlněné povahy. Tím vzniká hrdlo 

z centra ven. Toto hrdlo se následně rozdělí mezi periferní trysky, po obvodě trubice, a získá 

se lepší produkce kapek. Očekává se odolnost trysek vůči vniknutí struskové pěny mezi 

trysky. To zajistí, aby se centrální paprsek dostal na povrch lázně s vysokou dynamikou. 

2.3.2 Objemový odhad rychlosti tvorby kapek se sedmi-otvorovou tryskou 

Míra tvorby kapek byla studována, jako průtok vzduchu přes centrální trysku, za 

účelem dosaţení optimálního průtoku, který maximalizuje tvorbu kapek. Průtokový poměr X 

je definován, jako poměr mezi průtokem středovým otvorem k jedné z okrajových trysek. 

𝑿 =
𝑷𝒓ů𝒕𝒐𝒌 𝒑ř𝒆𝒔 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓á𝒍𝒏í 𝒕𝒓𝒚𝒔𝒌𝒖

𝑷𝒓ů𝒕𝒐𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒏𝒊𝒄𝒕𝒗í𝒎 𝒋𝒆𝒅𝒏é 𝒛 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒇𝒆𝒓𝒏í𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒚𝒔𝒆𝒌
∗ 𝟏𝟎𝟎 (32) 

Celkový průtok vzduchu všech experimentů byl udrţován konstantní, a to na hodnotě 

průtoku původní šesti-otvorové konstrukce trysky.  Průtoková rychlost centrální trysky se 

získala udrţováním rovnováhy mezi lepší generaci kapek a řízením výhozů z konvertoru. 

Pokud se X rovnalo 100%, docházelo k téměř dvojnásobně lepší produkci kapiček. Po 

uplynutí tohoto průtoku vznikalo silné šplouchání a docházelo k výhozům z hrdla modelu. 

Tím se z hydrodynamických modelů získal optimální poměr průtoků, pro získání maximální 

hodnoty tvorby kapiček bez výhozů. 

2.3.3 Numerické simulace 

Numerické simulace byly provedeny za účelem studovat vlastnosti trysky v 

přítomnosti centrální trysky a analyzovat srůstání vzorku paprsků. Na výstupu z 

nadzvukových trysek můţe dojít k silným šikmým otřesům v důsledku nesouladu klidové 

teploty mezi paprskem a okolím. 

Srůstání paprsků je nutno povaţovat za škodlivé, jelikoţ sniţuje dopad jednotlivých 

paprsků, jako paprsky pohlcené obrovským mnoţstvím okolního média. Jako první bylo 

analyzováno srůstání paprsků v původní šesti-otvorové trysce. U této konstrukce lze 
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pozorovat nízkou tendenci srůstání paprsků. Existuje střední výška tendence splývání, a to při 

nárazu na hladinu kovu, kde se zvyšují místní tlaky v důsledku stagnace toku. Vyšší tlak v 

oblasti kolem pozic dopadu paprsků tlačí paprsky od sebe a sniţuje splynutí. Při pouţití nové 

konstrukce trysky, tj. s centrální podzvukovou tryskou, nebyly ovlivněny charakteristiky 

periferních trysek. Přítomnost centrální trysky zvýšila místní tlak mezi periferními tryskami, 

čímţ ještě více sníţila tendenci srůstání paprsků obr. 10 a 11.  

 

Obr. 10 Rychlostní kontury ve střední rovině  

pro původní konstrukci trysky s šesti nadzvukovými tryskami [8] 

 

 
Obr. 11 Rychlostní kontury ve střední rovině pro novou sedmi-otvorovou konstrukci trysky s 

průtokovým poměrem mezi centrální a jedné periferní trysky [8] 

 

Tvorba kapiček, v důsledku smyku na povrchu tekutého kovu, se zvyšuje pouze v 

případě, ţe rychlost nárazu paprsku je vysoká. Pro centrální podzvukovou trysku je výstupní 

rychlost trysky menší v porovnání s nadzvukovou tryskou. Proto je vyšší rychlost nárazu na 

povrch kovu udrţována návrhem trysky s větším průměrem. Plocha dopadu se rovněţ 

očekává větší, čímţ se usnadní vyšší tvorba kapiček. 



 Strana 26 (celkem 37) 

RYLKO.P: Optimalizace technologie výroby oceli v kyslíkovém konvertoru. Bakalářská práce. 

Katedra metalurgie a slévárenství, fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, VŠB-

Technická univerzita Ostrava, duben 2013. 

 

Na základě výsledků experimentálního a modelového studia byly definovány 

následující závěry:  

 Číselné výsledky ukazují, ţe přítomnost střední trysky nevyvolává srůstání paprsků a 

byla rovněţ vypočítána rychlost nárazu z centrální podzvukové trysky.  

 Ve zmenšeném měřítku ukázaly hydrodynamické modelové experimenty vynikající 

zvýšení míry generace kapek se sedmi-otvorovou konstrukci trysky ve srovnání se 

stávající šesti-otvorovou konstrukci.  

 Kromě zvýšené generace kapek a lepšího řízení procesu, jsou další výhody centrální 

kontrolovatelné trysky na proces výroby oceli následující: 

 Zvýšená životnost špičky trysky: do prostoru mezi periferními tryskami je dodáván 

relativně chladný kyslíkový plyn, který by jinak mohl být naplněn vysokoteplotním 

prachem, struskou, a horkým kovem způsobujícím opotřebení špičky trysky. 

 Prevence vzniku strusky chudé na FeO: Během vrcholu doby oduhličení dochází k 

nedostatku kyslíku v lázni asi 75 % z celkové doby foukání, proto nastává sníţení FeO 

v důsledku zvýšené potřeby kyslíku. Návrh centrální trysky můţe překonat tento deficit 

kyslíku, který by mohla vzniknout v průběhu této doby foukání, a tím zabránit vzniku 

suché strusky. 

 Lepší řízení procesů: výroba kovové kapičky ovlivňuje odstranění fosforu a uhlíku. 

Průtok kontrolovatelné centrální trysky můţe ovlivnit výrobu kapičky a tak můţe 

působit jako jeden z více procesně kontrolních nástrojů. 

2.4 Výroba oceli v kyslíkovém konvertoru v Třineckých železárnách 

V TŢ se vyrábí široký sortiment jakostí oceli, která se pouţívá od obrovských nosných 

konstrukcí po nejmenší výrobky, jako jsou polotovary pro kordy pneumatik. Pro výrobu oceli 

se pouţívá dvou kyslíkových konvertorů s kombinovaným dmýcháním. Horem se dmýchá 

kyslík, který se pouţívá ke zkujňovacím reakcím a spodem argon popř. dusík. Tyto spodem 

dmýchané plyny zajišťují promíchání vyráběné oceli, čímţ se zvýší rychlost probíhajících 

zkujňovacích reakcí. Konvertory jsou o výrobním objemu 180 t. Objem strusky, na 

jednotlivých tavbách, se pohybuje mezi 15-20 t. Kovonosnou vsázku tvoří kovový šrot a 

surové ţelezo. Podíl šrotu ve vsázce se pohybuje mezi 15-35 %. Pro tvorbu strusky se pouţívá 

vápno a ocelárenský aglomerát. Pánvová struska jako prvotní struska se nepřidává, vyuţívá se 

strusky z předchozí tavby. Veškeré strusky se zpracovávají na struskovém hospodářství, kde 

se po zchladnutí drtí a následně se odseparuje kovový podíl. V historii se struska vyuţívala 

jako ocelárenské kamenivo, anebo se prodávala po dalších úpravách jako materiál na hnojivo. 

Struska v KK je bazická o bazicitě 4-5. 

Jako první se nasází do konvertoru šrot (30%), který se zasype cca 1200 kg plynového 

uhlí a foukáním kyslíku se vsázka ohřeje. Poté se do konvertoru nalije surové ţelezo. 

V surovém ţeleze se před naléváním upravuje obsah S dle vyráběné značky. Po odsíření je 
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vzniklá struska stahována a odváţená na druhotné suroviny. Po nalití surového ţeleza do 

konvertoru začíná foukání kyslíku. V průběhu foukání se dávkuje vápno a ocelárenský 

aglomerát. 

 Surové ţelezo obsahuje 4-5% C, které se společně s Si začnou spalovat hned na 

začátku dmýchání O2. Poţadavky jsou kladeny na co nejkratší dobu tavby, která je limitována 

obsahem C (0%), Si (min%), P (0,015%) a poţadovanou teplotou oceli. Po nafoukání 80% O2 

se provede přerušení foukání, kde je změřena teplota oceli a odebrán vzorek oceli. 

Vyhodnocení vzorku v laboratoři trvá cca 5min. Následuje druhé foukání. Po ukončení 

druhého foukání, kdy je známa analýza z přerušení, je vyhodnoceno, zda je ocel připravena 

k odpichu. Pokud jsou nutné ještě nějaké korekce, provádí se tzv. dofuk tavby. Tato operace 

je ekonomicky velmi nevýhodná z důvodu zvýšení propalu, a tím zmenšení výtěţku Fe a 

zvýšenou spotřebou kyslíku. Při odpichu je nejdůleţitější zabránit průniku strusky do pánve. 

To se provádí těmito způsoby: 

 Brání se tzv. tankem, který vstřeluje keramickou zátku do určeného místa 

odpichového otvoru. Ta plave na hladině oceli, a kdyţ ocel vyteče, odpichový otvor se 

uzavře. 

 Hlídá odpichový otvor kamera, která rozpozná podle barvy ocel a strusku, po 

zaregistrování strusky vydá tavič signál pomocnému taviči, který následně ukončí 

odpich. 

 Pro záchyt prvotní strusky můţe být pouţita plastická zátka do odpichového otvoru. 

Při odpichu se do pánve přidávají dezoxidační přísady, legovací přísady a přísady pro 

tvorbu syntetické strusky. 

Pro dmýchání kyslíku se pouţívá kyslíkové trysky s měděnými hlavicemi se šesti 

otvory. Byly prováděny testy hlavic s pěti otvory. Pro výrobu oceli s nízkým obsahem fosforu 

a pro rychlejší zkujňovací reakce bych doporučil TŢ zaměřit se na úpravu kyslíkové trysky 

pomocí studie v TATA steel.  
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3 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce je rozbor celosvětových poznatků z oblasti kyslíko-

konvertorového procesu s moţností vyuţití nabytých informací v provozní praxi. V této práci 

jsou blíţe rozvedeny zahraniční studie výroby oceli, které jsou zaměřeny na intenzifikaci 

procesu za současného sniţování nákladů a zvyšování kvality vyráběné oceli. Jedná se o 

studie přídavku pánvové strusky jako prvotní strusky a její vliv na proces BOF a na konečnou 

hmotnost strusky, studie kontroly čistoty oceli na Baosteel, zaměřená na vliv výroby oceli a 

jejího odlévání na vznik vměstků a studie úpravy konstrukce kyslíkové trysky, za pouţití 

sedmi otvorové hlavice a vliv této trysky na tvorbu struskové pěny a ocelových kapiček pro 

získání většího mezifázového rozhraní, a tím lepšího průběhu zkujňovacích reakcí. 

Literární poznatky lze shrnout následovně: 

1. Přidáním pánvové strusky do tavby nebyla ovlivněna kvalita oceli (obsah síry a 

fosforu). Podpora vzniku prvotní strusky s vyšším obsahem Al2O3 je 

kompenzována mnoţstvím rozpuštěného vápna ve strusce, které zůstalo stejné. 

Sníţením přísad vápna se zvýšila doba foukání kyslíku. Přidáním pánvové 

strusky se zvyšovala i celková hmotnost strusky, při odpichu, bez rozdílů 

sloţení. Zvýšená tendence k výhozům je eliminována změnou programu 

polohy kyslíkové trysky, čímţ je negativně ovlivněn meturgický výkon. Této 

studie by se dalo vyuţít při recyklaci pánvové strusky, a tím sníţení 

negativních dopadů struskových hospodářství na ţivotní prostředí. Přidáním 

pánvové strusky způsobuje tvorbu neţádoucích vměstků. 

2. V kyslíko-konvertorovém procesu se nejčastěji řídí obsah prvků v oceli, které 

způsobují vznik vměstků při dalším zpracování této oceli, jako jsou dusík, 

uhlík, síra a fosfor. Díky výzkumům různých metod odstraňování prvků z oceli 

či zachytáváním strţených kousků vyzdívky nebo ucpávkových materiálů je 

moţné dnes vyrábět ocel o vysoké čistotě. 

3. Pouţitím sedmi-otvorové hlavice kyslíkové trysky s centrálním, samostatně 

napájeným, podzvukovým, tryskovým otvorem se docílilo zlepšení tvorby 

kovových kapiček a struskové pěny, čímţ se zvětšila plocha mezifázového 

rozhraní, a tím se urychlily reakční procesy. Nejen tímto přispěla nová 

konstrukce trysky ke zlepšení kyslíko-konvertorového procesu. Také výborně 

slouţí jako řídicí systém procesu, a to díky regulovatelné intenzitě foukání 

kyslíku přes centrální tryskový otvor, kdy dochází k poklesu kyslíku v lázni. 

Tento deficit je moţné překonat díky regulaci intenzity dmýchání kyslíku 

centrálním tryskovým otvorem. 

V ČR se ocel v KK vyrábí např. v TŢ. Výroba probíhá ve dvou konvertorech 

s kombinovaným dmýcháním. Pokud srovnáme výrobu s předchozími informacemi, bylo by 
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zajímavé zaměřit se na moţná konstrukční zlepšení kyslíkové trysky současně s moţností 

úpravy procesu výroby oceli. 
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