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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá výrobou dvoufázových korozivzdorných ocelí ve 

vakuové peci. Teoretická část popisuje předpokládaný průběh oduhličení a 

chemické pochody ve vakuové metalurgii. Experimentální část porovnává 

matematické modely s naměřenými výsledky taveb a hodnotí koncentraci vměstků a 

jejich chemické složení. 

 
Klíčová slova 

korozivzdorná ocel, duplexní ocel, vakuová metalurgie, oduhličení 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the production of dual-phase stainless steels in 

vacuum furnaces. The theoretical part describes the expected course of 

decarburization and chemical processes by vakuum metalurgy. The experimental 

part compares the mathematical models with the measured results and evaluates 

the concentration of the inclusions and their chemical component. 
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ÚVOD 

Je vědecky doloženo, že lidstvo využívá kovy a jejich slitiny nejméně deset tisíc 

let. Na přelomu letopočtů bylo známo minimálně sedm druhů kovů (měď, cín, olovo, 

železo, rtuť, stříbro a zlato). S využitím kovů je spojen i nežádoucí proces – koroze. 

[1] 

Ta je obecně definována jako samovolná chemická reakce s jinými látkami 

v prostředí, která vedou k jeho znehodnocení. [2] 

Korozivzdorné oceli nacházejí své uplatnění ve stále více odvětvích průmyslu 

(nejen chemickém, ale i potravinářském, strojním, energetickém, stavebním, …) a 

zároveň jsou na ně kladeny stále přísnější podmínky (jak na korozivzdornost, tak na 

mechanické vlastnosti či chemické složení). 

Hlavní úkolem při výrobě korozivzdorných ocelí je získání co nejnižší 

koncentrace uhlíku v oceli, aby nedocházelo ke vzniku karbidů, které mají silně 

negativní vliv na korozivzdornost. Proto se pro výrobu těchto ocelí často volí 

vakuová metalurgie. 

Tento způsob rafinace je v současnosti nejvýznamnější cestou jak zvýšit jakost 

vyráběných ocelí. Tento proces umožňuje efektivní snížení obsahu vodíku a dusíku, 

hluboké oduhličení oceli, dezoxidaci oceli a přesné dolegování. [3] 

Tato diplomová práce se zabývá výrobou těchto ocelí s využitím vakuové 

metalurgie a sleduje průběh změny chemického složení (kinetiku odplynění a 

oduhličení) korozivzdorných ocelí v závislosti na délce vakuování. 
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 HISTORIE 1

Doložitelná historie chromových ocelí zasahuje do 19. století, kdy v roce 1821 

Bartier zkoumal její odolnost v lučavce královské. Postupem času byly tyto účinky 

podrobněji zkoumány. První data o minimálním obsahu chromu způsobující pasivitu 

železa uveřejnil pravděpodobně až v roce 1923 Gustav Tammann. [4] 

Dále byl na přelomu 19. a 20 století objeven další prvek pozitivně ovlivňující 

korozní odolnosti. Jednalo se o nikl. Například kladenská Poldina huť v roce 1910 

vyráběla hlavně loveckých pušek z oceli s 10% niklu. 

Spojením těchto dvou prvků počala první výroba silně korozně odolného 

materiálu. V roce 1914 Strauss a Maurer u Kruppa vyrobili ocel s 20% chromu, 7% 

niklu a 0,25% uhlíku pro zařízení syntézy čpavku. 

Cílem rozvoje korozivzdorných slitin bylo zvýšit technické parametry v některých 

odvětvích a zajistit dostatečně dlouhou životnost a bezpečnost provozu. Při použití 

jak nákladných jakostních materiálů i běžných korozivzdorných ocelí a slitin se musí 

dodržovat stejná pravidla pro jejich volbu a zacházení s nimi, i to že dražší, avšak 

vhodně volený materiál bude pro zvážení všech ekonomických hledisek výsledně 

levnější. [4] 

Rozvoj ve zlepšování korozní odolnosti je spojen se zvyšováním mechanických 

vlastností, zpracovatelností, žárupevností, svařitelnosti a pevnostních vlastností za 

nízkých teplot při zachování tažnosti a houževnatosti. 

Dále je snaha nahradit některé prvky, zvláště nikl, jinými např. dusíkem, který 

vytváří specifické vlastnosti konstrukčních materiálů.  

O tento materiál postupně jeví zájem i další oblasti jako technologie chemických 

procesů, energetika, stavebnictví, zdravotnictví, potravinářství a další. 

U dvoufázových ocelí dochází k výraznému vývoji kvůli využití ve velice 

agresivních podmínkách. Proto roste obsah molybdenu (3,5 – 7%), dále mědi, 

wolframu a hlavně dusíku, který tuto vlastnost významně zlepšuje. [4] 

Vakuové indukční pece zaznamemaly velký vývoj v poválečných letech, kdy 

rostly nároky na kvalitu odlitků. Prvotně byly pece využívány zejména na slitiny, 

které nebylo možno obrábět nebo tvářet. Později se tato metoda rozšířila na odlitky 

z ostatních slitin.  

Prvnotní využití vakuových indukčních pecí bylo v leteckém průmyslu pro výrobu 

spalovacích turbín, později se rozšířilo pro odlévání komponent kosmické techniky a 

raket.  
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S narůstajícími nároky se výroba materiálu ve vakuových indukčních pecích 

rozšířila o tzv. žárupevné slitiny, převážně na bázi niklu, kobaltu či železa. 

S příchodem kvalitních materiálu se rozšířilo i množství odvětví, ve kterých se 

vakuová metalurgie využívá. Jde o automobilní průmysl a energetiku. V menší míře 

se odlévají i odlitky pro zdravotnictví (implántáty ze speciálních kobaltových slitin) či 

pro chemický a elektrotechnický průmysl. [5] 
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 VYSOKOLEGOVANÉ KOROZIVZDORNÉ OCELI 2

Základním prvkem ve vysokolegovaných korozivzdorných ocelích je chrom, který 

dává ocelím schopnost pasivace, tj. zajišťuje těmto ocelím odolnosti proti chemické 

a elektrochemické korozi v oxidačním prostředí. Minimální udávané množství je 

11,5%, ale musí se přihlížet i na chemické reakce v průběhu tavení (tvorba karbidů) 

a dle potřeby množství chromu zvýšit. [6] 

Dále je pro tento druh oceli až na výjimky nutno dosáhnout co nejnižšího obsahu 

uhlíku, obvykle nižší než 0,08% a tím se zamezilo vzniku karbidů chromu. Tyto 

karbidy na sebe naváží chrom z okolí, tím vznikají na hranicích zrn místa se 

sníženým obsahem chromu, která jsou náchylnější na tvorbu mezikrystalové koroze. 

Prevencí této koroze je buď snížení obsahu uhlíku na koncentraci nižší než je 

rozpustnost uhlíku v matrici při teplotách, při kterých ještě vylučují karbidy, nebo 

legováním (tzv. stabilizací oceli) prvky, které mají vyšší afinitu k uhlíku než chrom 

(Nb, Ta a Ti). [7] 

Další prvky, které ovlivňují odolnost vůči korozi, jsou zejména uhlík, nikl, 

molybden, mangan, popř. dusík a měď.  

Změna chemického složení má vliv na vznikající strukturu a teplotní stabilitu a 

s tím spojené mechanické vlastnosti. Rozlišujeme tři základní typy korozivzdorných 

ocelí a to:  

 martenzitické  

 feritické 

 austenitické 

a dva typy tzv. dvoufázových korozivzdorných ocelí a to:  

 martenziticko-austenitické  

 austeniticko-feritické. [7]  

Struktura korozivzdorných ocelí tedy závisí jednak na obsahu prvků, které oblast 

γ zužují (feritotvorné prvky), a dále prvků, které naopak tuto oblast rozšiřují 

(austenitotvorné prvky). Pro shrnutí účinků austenitotvorných a feritotvorných prvků 

se zavedl pojem tzv. ekvivalentu niklu Niekv a ekvivalentu chromu Crekv. Jejich použití 

umožňuje vyjádřit vliv chemického složení na strukturu korozivzdorných ocelí. 

Grafické znázornění vlivů jednotlivých prvků na konečnou strukturu udává tzv. 

Schaefflerův diagram na Obr. 1. Hodnoty jednotlivých ekvivalentů lze určit s využitím 

vztahů: 
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Obr. 1: Schaeffelerův strukturní diagram Cr-Ni oceli. [6] 

 

Schaefflerův diagram není rovnovážný diagram, ale zobrazuje strukturu, kterou 

lze při daném chemickém složení získat v litém stavu, tj. v odlitku. Tohoto diagramu 

se také využívá při odhadu výsledné struktury svarového spoje, vznikajícího 

mícháním svarového kovu s legovaným anebo nelegovaným materiálem. [6] [7] 

 Austeniticko-feritická struktura 2.1

Tyto oceli nazýváme také jako duplexní oceli, neboť obsahují ve struktuře 

přibližně stejný podíl feritu a austenitu. Dále obsahují ze všech skupin 

korozivzdorných ocelí na odlitky nejvyšší obsah chromu 21 až 27% (výjimečně až 

35%). Korozivzdornost duplexních ocelí se dále zvyšuje legováním molybdenem a 

 Cr = %Cr + %Mo + 1,5 ∙ %Si + 0,5 ∙ %Nb (2.1) 

 Ni = %Ni + 0,5 ∙ %Mn + 30 ∙ %C + 30 ∙ %N (2.2) 
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dusíkem. Austeniticko-feritická struktura při uvedeném obsahu chromu je 

dosahována legováním niklem v koncentracích 5,5 až 8,5%. Mimo jednu značku 

oceli obsahují austeniticko-feritické oceli maximálně 0,03% uhlíku. Dále se může 

vyskytovat až 5% molybdenu, 0,5 až 1,5% manganu a křemíku. Vyšší obsah 

feritotvorných prvků (chrom, molybden a křemík) je kompenzován vyšším obsahem 

austenitotvorných prvků (nikl, mangan a dusík ). [6]  

Pro duplexní ocel byla definována tzv. PREN hodnota (Pitting Resistance 

Equivalent Number). Tato hodnota vychází z chemického složení a vyjadřuje 

odolnost vůči důlkové korozi. 

 PREN = %Cr + 3,3 ∙ %Mo + 16 ∙ N (2.3) 

 PREN < 40 jsou označovány jako standardduplexní  

 PREN = 40-45 jsou označovány jako superduplexní  

 PREN > 45 % jsou označovány jako hyperduplexní  

 Lean duplex – bez obsahu molybdenu 

Duplexní austeniticko-feritické oceli mají významně vyšší hodnoty pevnosti a 

meze kluzu ve srovnání s austenitickými, avšak mají mírně horší korozivzdornost. 

Jsou dobře svařitelné, ale křehnou při žíhání kolem 475°C následkem tvorby σ fáze. 

Při pokojové teplotě se hodnoty jejich vrubové houževnatosti pohybují kolem 150 až 

300 J∙cm-2. [8] 

Oproti austenitickým korozivzdorným ocelím mají vlivem struktury mnohem lepší 

mechanické vlastnosti. Ty umožňují využití pro výrobu tlakových nádob zařízení pro 

chemický průmysl. Díky vyšší odolnosti proti důlkové a štěrbinové korozi jsou 

aplikovány v prostředí chloridových iontů. Jde o výrobu vodních armatur, čerpadel, 

konstrukcí ropných plošin včetně potrubních svazků umístněných na mořském dně 

pro čerpání těžené ropy. Pokud jsou duplexní oceli legovány mědí, roste jejich 

odolnost proti sirným kyselinám. To je uplatňováno ve výrobě spalinových cest 

tepelných elektráren spalujících hnědé uhlí. Jejich využití se nachází i v jaderné 

energetice. Vyráběny jsou například odlitky oběžných kol čerpadel, kde je 

vyžadována vysoká provozní odolnost. [9] 
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 VAKUOVÉ INDUKČNÍ PECE 3

Vakuové indukční pece umožňují tavit slitiny v podstatě libovolného chemického 

složení. Předností tohoto způsobu výroby je její provozní jednoduchost. Základní 

zařízení pro odplynění oceli se skládá z podtlakové komory a odsávacího systému. 

Podtlakovou komoru tvoří válcový plášť se dnem a víkem. Aby se mohla sledovat 

hladina kovu během vakuování, jsou ve víku umístěny pozorovací otvory. Součástí 

vakuových pecí mohou být i dávkovače feroslitin, které umožňují legování bez 

přerušení vakuování.  Ke snížení tlaku v podtlakové komoře slouží odsávací systém, 

který se skládá z těchto hlavních částí: vývěva, chladicí a čisticí zařízení, spojovací 

potrubí, pomocná zařízení a měřicí přístroje. Nejdůležitější součástí odsávacího 

zařízení jsou vývěvy (Rootsova, olejová transportní, difúzní, aj.). Pochod vakuování 

je provázen intenzivním varem oceli, a proto tlak v komoře musí být snižován 

pozvolna. Celková doba vakuování bývá obvykle 30 až 60 minut. [3] 

Pec použita na následující experimenty se nachází na fakultě strojního 

inženýrství VUT v Brně. Umožňuje tavení ve vakuu i na vzduchu. Samotné odlévání 

probíhá na vzduchu. Kapacita pece je cca 80 kg. K vytvoření vakua jsou připojeny 

primární rotační a sekundární Rootsova vývěva. [7] 

 
Obr. 2: Vakuová indukční pec na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. 
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 VAKUOVÁ METALURGIE 4

Rovnovážný stav metalurgických procesů může ovlivňovat působení některých 

vnějších vlivů, např. teplota, tlak, přítomnost inertní plynné složky. Posunutí 

rovnováhy působením vnějšího vlivu určuje princip Le Chatelie-Braunův, podle 

něhož porušení rovnováhy vnějším vlivem vyvolává děj, směřující k zrušení účinků 

tohoto vlivu. [5] 

Tento princip má v metalurgii velký význam. Pokud dojde například na snížení 

tlaku nad taveninou, ovlivní to rovnováhu chemických procesů taveniny, tavenina se 

snaží vyrovnat rovnováhu tím, že do prostoru kolem sebe uvolňuje plyny a pokouší 

se jejich prostřednictvím tlak opět vyrovnat. Mezi nejdůležitější pochody, při nichž 

dochází k uvolňování plynů, patří: 

 uhlíková reakce 

 termický rozklad sloučenin 

 odplyňování 

 vypařování [5] 

 Uhlíková reakce 4.1

Použití vakua má velký dopad na rovnováhu uhlíku s kyslíkem a umožňuje získat 

velmi nízký obsah kyslíku. Současně s dezoxidací probíhá i dekarbonizace taveniny, 

jejímž důsledkem je výroba slitin s nízkým obsahem uhlíku. Vzhledem k tomu, že 

produktem dezoxidace je plyn nerozpustný v tavenině a je plynule odsávaný 

z pecního prostoru, nedochází ke kontaminaci taveniny nekovovými vměstky jako u 

ostatních dezoxidovadel. Při vylučování bublinek oxidu uhelnatého se navíc vytvářejí 

příhodné podmínky pro snižování obsahu vodíku, dusíku a vyplouvání nekovových 

vměstků. [5] 

Reakce uhlíku s kyslíkem lze popsat: 

 [C] + [O] → {CO} (4.1) 
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Rovnovážná konstanta je dána výrazem: 

 K =
p

a ∙ a
 (4.2) 

pCO – tlak oxidu uhelnatého (Pa) 

aC – aktivita uhlíku (-) 

aO – aktivita kyslíku (-) 

 

Proces dezoxidace taveniny uhlíkem ve vakuu závisí na dvou parametrech, a to 

na teplotě a parciálním tlaku CO v plynné fázi. Se snižujícím se tlakem se snižuje i 

hodnota obsahu kyslíku v rovnováze s danou koncentrací uhlíku. [5] 

Obr. 3: Závislost součinu [%C]∙[%O] na tlaku ve slitinách Fe s 1) 5% Cr; 2) 15% Cr; 
3) 30% Cr. [5] 

 

Obrázek znázorňuje vliv snížení tlaku nad taveninou v rozmezí 105-10-1Pa. Z něj 

je zřejmé, že vliv na dezoxidační schopnost uhlíku má pouze snižování tlaku do 

103Pa a další snižování tlaku již nemá na uhlíkový var v případě homogenní 

nukleace bublin téměř vliv. [5] 

Kromě povrchové vrstvy taveniny, kde může probíhat bezprostředně desorpce 

molekul CO do atmosféry, v celém objemu kovu se musí vytvářet bublinky CO, 

vyplouvající k rozhraní tavenina – atmosféra. Dezoxidační schopnost uhlíku je pak 
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určena tlakem CO v bublinkách. Tlak v bublinkách CO je větší než parciální tlak 

v plynné fázi nad taveninou: 

 p = p + h ∙ ρ ∙ g +
2 ∙ σ

r
 (4.3) 

pA – tlak atmosféry nad taveninou [Pa] 

h – hloubka středu bubliny pod hladinou [m] 

ρ – hustota taveniny [kg∙m-3] 

σ – povrchové napětí na rozhraní CO – tavenina [N∙m-1] 

r – poloměr bubliny [m] 

 

Při vyplouvání bubliny na hladinu, tedy se snižující se hodnotou h, se její poloměr 

zvětšuje a tlak v bublině klesá. Nejnižší hodnoty nabývá tlak v okamžiku, kdy se 

bublina dotýká hladiny, tedy v poloze, kdy platí h=r. Kritickou hodnotu r, odpovídající 

minimálnímu tlaku v bublině u hladiny lázně lze stanovit z podmínky pro lokální 

extrém následující funkce: 

 p = p + r ∙ ρ ∙ g +
2 ∙ σ

r
 (4.4)

 r =
2 ∙ σ

ρ ∙ g
 (4.5)

Minimální tlak v bublině je pak roven: 

 (p ) = p + 2 2 ∙ σ ∙ ρ ∙ g (4.6)

Pro ocel o hustotě 7000 kg∙m-3 a povrchovém napětí o hodnotě 1,4 N∙m-1 při 

1550°C [10] platí: 

 2 2 ∙ σ ∙ ρ ∙ g ≅ 900 Pa (4.7)

Rovnice (4.7) dokazuje, že snižování tlaku atmosféry na hodnotu nižší než 1 kPa 

při vakuování již nemá na rovnováhu uhlíkové reakce zásadní vliv. Při hodnotě 

1000 Pa je hodnota obou členů rovnice (4.6) srovnatelná. Klesne-li tlak pA pod 

uvedenou hodnotu, určuje minimální tlak v bublince CO prakticky již pouze hodnota 

druhého členu – rovnice (4.7). [5] 
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 Afinita chemické reakce 4.2

Veličiny změna Gibbsovy energie ΔG a vykonaná práce ΔA kvantitativně určují 

afinitu chemické reakce, tj. schopnost látek vstupovat do reakce. Afinita (slučivost) je 

záporná hodnota změny Gibbsovy energie (-ΔG) při podmínkách konstantního tlaku 

a teploty (analogicky afinita je -ΔA pro podmínky V=konst., T=konst.). [5] 

Velký význam pro technickou praxi mají diagramy závislosti změny Gibbsovy 

energie na teplotě pro oxidy, sulfidy a další. Jejich představitelem je tzv. Ellinghamův 

diagram. 

 

Obr. 4: Teplotní závislost Gibbsovy energie pro vznik oxidů kovů (Ellinghamův 
diagram).  

(M – bod tání prvku, M' – bod tání oxidu, B – bod varu kovu, B' – bod varu oxidu, S – 
bod sublimace kovu, S' – bod sublimace oxidu). [11]  
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Ellinghamův diagram ukazuje míru slučivosti jednotlivých kovů s kyslíkem za 

vzniku jejich oxidů. V diagramu jsou zapsány reakce oxidace pro daný kov + 1 mol 

kyslíku, proto je v diagramu na svislé ose označeno ΔG° [kJ∙mol-1O2]. 

Každou reakci v Ellinghamově diagramu lze zapsat obecně ve tvaru: 

 q ⋅ M(s) + r ⋅ O(g) ⇔ MqOr(s) (4.8) 

M(s) – obecný kov 

q – konstanta (atomy, molekuly kovu) 

r – konstantu (atomy, molekuly u kyslíku) 

O(g) – kyslík 

MqOr – obecné znační oxidu kovu. 

 

Dle mocnosti kovu se vytvářejí oxidy jednomocné (např. Na2O), dvojmocné 

(např. NiO), trojmocné (např. Al2O3), čtyřmocné (např. SiO2) či pětimocné 

(např. P2O5). Tímto způsobem lze vytvořit rovnice pro všechny kovy zahrnuté v 

diagramu. 

 Čím je zápornější hodnota Gibbsovy energie pro jednotlivé reakce prvku s 

kyslíkem, tím má prvek vyšší slučivost (afinitu) s kyslíkem. 

 Každá reakce prvku s kyslíkem, která má průběh –ΔG° =f(t) při zvolené 

teplotě položen níže, může redukovat (odnímat kyslík ze sloučeniny) oxid 

prvku, který leží v diagramu výše. Tak např. hliník může redukovat oxid 

křemičitý (SiO2). 

 Tvoří-li prvek s kyslíkem více oxidů, jako je např. FeO, FeO2, Fe3O4, pak 

nejhůře redukuje ten, který leží v diagramu nejníže, to je FeO. 

 Výrazná anomálie je u reakcí uhlíku s kyslíkem, především za vzniku 

oxidu uhelnatého (CO). S rostoucí teplotou má CO zápornější ΔG° a proto 

může redukovat oxidy všech kovů. U kovů je tomu naopak. U všech oxidů 

platí, že s rostoucí teplotou se jejich stabilita ke kyslíku snižuje, neboť 

záporná hodnota Gibbsovy energie se stává kladnější. Na hodnotu 

Gibbsovy energie v rovnici (4.9) mají s rostoucí teplotou významný vliv 

entropické členy. 

 Oxidace je rychlejší u těch kovů, které mají stabilnější oxidy a leží v 

diagramu níže. 
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 Podle toho s jakou intenzitou se prvky slučují s kyslíkem, s takovou 

intenzitou vyhořívají. 

 V Ellinghamově diagramu jsou zřejmé dvě oblasti (karbotermie, 

metalotermie). Tyto oblasti jsou vymezeny polohou rovnic přímé oxidace 

uhlíku: 2C+O2↔2CO, C+O2↔CO2. Oblast karbotermie tvoří oxidy méně 

stabilní a lze jimi vyredukovat všechny kovy za vzniku CO. Oblast 

metalotermie tvoří stabilnější oxidy. Zde uhlík nemůže rozložit oxidy kovů, 

neboť při nižších teplotách mají zápornější Gibbsovu energii než oxid 

uhlíku. 

Např.: Hliník lze redukovat do teploty pod 1500°C hořčíkem, který má až 

do této teploty zápornější ΔG°. Pro lepší průběh reakce je však nutný 

energetický spád. 

 Všechny oxidy kovů mohou být redukovány působením uhlíku, tj. reakce 

přímá, nebo pomocí jeho oxidů, tj. redukce nepřímá. Proto např. měď, 

nebo hliník, tavíme v grafitových kelímcích, zde dochází k redukci díky 

materiálu kelímku. 

Na základě Gibbsovy energie lze sestavit afinitní řadu významných kovů ke 

kyslíku. Pro zjištění této řady lze vycházet z experimentálně ověřených hodnot 

entalpií a entropií uvedených v literatuře [12] pro teplotu 1600°C.  

 ∆𝐺° = ∆H° − ∆S° ∙ T (4.9) 

ΔH° – standardní změna entalpie [J∙mol-1] 

ΔS – standardní změna entropie [J∙K-1∙mol-1] 

T – teplota [K] 

 

Nejvyšší afinitu vykazuje hliník, nejnižší molybden. 

Al>Ca>Zr>Mg>Ti>V>Si>Cr>Ni>Mn>Cu>W>Mo 

Pokud přechází oxid do jiného skupenství, klesá tím jeho stabilita a Gibbsova 

energie nabývá kladnějších hodnot. [12] 

Kyslík je prvek, který se cíleně přidává do oceli v oxidačním údobí tavby, aby 

došlo k odloučení některých nežádoucích prvků nebo úpravě koncentrace prvků 

s kyslíkem reagujících. Po oxidaci je nutno snížit obsah kyslíku, aby při redukční 

části tavby proběhla redukce síry, která je podmíněna pokud možno co nejnižší 

koncentrací. Dále je nutno udržet obsah kyslíku na takové úrovni, aby při tuhnutí 
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odlitků neprobíhala reakce s uhlíkem za vzniku oxidu uhelnatého. Vzhledem k jeho 

nepatrné rozpustnosti v roztavené oceli tvoří oxid uhelnatý v odlitcích exogenní 

bubliny, které představují v hotovém odlitku již zpravidla neopravitelnou vadu. [7] 

Rozpustnost kyslíku v čistém železe v závislosti na teplotě lze vyjádřit vztahem: 

 log [%O] = −
6629

T
+ 2,939 (4.10)

Tato rovnice je platná v intervalu teplot 1508°C až 1850°C. Z této rovnice lze 

určit, že maximální rozpustnost kyslíku v čistém železe je 0,25 hmot. % při teplotě 

1600°C. Ze vztahu dále vyplývá, že s rostoucí teplotou roste v tavenině železa také 

rozpustnost kyslíku. [13] 

S rostoucím obsahem kyslíku dochází vlivem zvětšování vazebních sil mezi 

kyslíkem a čistým železem k negativní odchylce od Henryho zákona. Při vyšším 

obsahu kyslíku je tedy nutné uvažovat na rozdíl od prostých koncentrací jeho 

efektivní koncentrace, tj. aktivity. K vyjádření aktivity kyslíku lze použít vztah (4.11), 

kde je zaveden Henryho aktivitní koeficient kyslíku: 

 a = f ∙ [%O] (4.11)

Negativní odchylky chování kyslíku v roztaveném železe z Henryho zákona 

vyplývá také negativní hodnota součinitele aktivity kyslíku, která roste se stoupajícím 

obsahem kyslíku a klesá s rostoucí teplotou. Pro vyjádření aktivitního koeficientu byl 

zaveden jednoduchý vztah (4.12) uvažující hodnotu interakčního součinitele 

e = -0,20. [7] 

 Vliv prvku na aktivitu kyslíku 4.3

Na aktivitu a rozpustnost kyslíku mají vliv i ostatní prvky obsažené v oceli. Vliv 

jednotlivých prvků na aktivitu kyslíku je možné posoudit podle hodnot interakčního 

součinitele prvního řádu (Tab. 1). Prvky se zápornou aktivitou interakčního 

součinitele prvního řádu snižují aktivitu kyslíku a zvyšují jeho rozpustnost a naopak 

prvky s kladnou hodnotou interakčního součinitele prvního řádu aktivitu kyslíku 

zvyšují a snižují jeho rozpustnost. [13] 

 logf = −0,20 ∙ [%O] (4.12) 
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Snížení obsahu kyslíku v kovové lázni přísadou speciálního prvku se nazývá 

dezoxidace. Všechna silná dezoxidovadla snižují aktivitu kyslíku v železe. Vlivem 

přidaného prvku: 

 dochází ke snížení aktivity kyslíku v důsledku chemické reakce mezi 

kyslíkem a přisazovaným prvkem doprovázené vznikem příslušného 

oxidu, 

 dochází na hladině železa v oxidické fázi k postupné náhradě oxidu 

železa oxidem přisazovaného prvku, 

 dochází k poklesu hodnoty rovnovážného tlaku kyslíku v atmosféře nad 

taveninou, 

 dochází ke snížení aktivitního koeficientu (interakční koeficient prvního 

řádu všech dezoxidovadel má vždy zápornou hodnotu). [7] 

Tab. 1: Hodnoty interakčních koeficientů vybraných prvků. 

x −𝐞𝐎
𝐗  x −𝐞𝐎

𝐗  x −𝐞𝐎
𝐗  x −𝐞𝐎

𝐗  

C 0,450 Ti 4,8 Cr 0,030 Th 6 

Mn 0,009 Al 10,6 Ni -0,006 La 10 

Si 0,100 Zr 5,5 Mo -0,0035 Ca 550 

Vyloučené oxidy jsou v tavenině nerozpustné, proto musí přejít do strusky. Část 

oxidů však zůstává v oceli jako oxidické vměstky, což může být příčinou zhoršení 

některých slévárenských vlastností. Vměstky zvyšují viskozitu taveniny a tím snižují 

zabíhavost. Z hlediska mechanických vlastnosti vměstky ovlivňují hlavně 

houževnatost oceli. 

K důležitým prvkům, které významně zvyšují aktivitu kyslíku v železe, patří 

především nikl. Přes nízkou hodnotu interakčního koeficientu (𝑒 = 0,006), může 

být jeho vliv na aktivitu kyslíku v oceli významný, protože jeho koncentrace 

v některých ocelích mohou být u řádově desítky hmotnostních procent. [13] 

O tom, jaký typ oxidů bude vznikat, rozhoduje afinita dezoxidujícího prvku ke 

kyslíku, která lze popsat změnou volné entalpie, k níž dochází při vzniku oxidu 

daného prvku. Čím vyšší bude afinita prvku ke kyslíku, tím nižší bude rovnovážná 

aktivita kyslíku s uvažovaným prvkem. Obr. 5 umožňuje snadno posoudit 

dezoxidační schopnost některých prvků, kdy silnějším dezoxidovadlem je ten prvek, 

který při stejné aktivitě dezoxidovadla dává nižší aktivitu kyslíku v tavenině, tj. který 

má větší afinitu ke kyslíku. [7] 
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Obr. 5: Vliv aktivity prvku X na aktivitu kyslíku v železe při teplotě 1600°C. [7] 

 Oxidace chromu a uhlíku 4.4

Nejdůležitějším úkolem při výrobě korozivzdorných ocelí je snížení obsahu uhlíku 

při minimálních ztrátách chromu. Toto snižování probíhá za tzv. uhlíkového varu 

popsaném v kapitole 4.1.  

Problém nastává při tavení vsázky, kdy dochází nejprve k oxidaci chromu a 

uhlíková reakce začíná probíhat až za výrazně vyšších teplot. V závislosti na 

koncentraci chromu v tavenině vznikají dva typy oxidů. Do 9% se vytváří oxid 

chromitý (Cr2O3), při vyšších koncentracích oxid chromnato-chromitý (Cr3O4). [13] 

Reakce uhlíku a chromu lze popsat rovnicemi: 

 2[Cr] + 3[O] = (Cr O ) ∆G = -821 899 + 356,92 ∙ T  (4.13) 
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    {CO} = [O] + [C]  ∆G = 19 972 + 40,98 ∙ T  (4.14) 

 
2[Cr] + 3{CO} = (Cr O ) + 3[C] 

∆G = ∆G + 3 ∙ ∆G = −761 983 + 473,86 ∙ T 
(4.15) 

Při vyšších koncentracích by se měly rovnice upravit do podoby uvažující vznik 

oxidu chromnato-chromitého s příslušnými hodnotami standardních volných entalpií. 

V praxi však bylo zjištěno, že i při použití hodnot pro oxid chromitý rovnice vykazují 

spolehlivé výsledky, i když tavenina obsahuje více než 9% chromu. [13] 

Rovnovážnou konstantu lze vyjádřit z rovnice (4.15) vztahem: 

 k = ln
a( ) ∙ a[ ]

a[ ] ∙ p{ }

 (4.16) 

Při oxidaci taveniny s vysokým obsahem chromu jsou strusky tímto oxidem 

nasyceny, proto lze jejich aktivitu považovat za rovnou jedné. Při oxidaci taveniny s 

kyslíkem za atmosférického tlaku obsahují vznikající bubliny téměř čistý oxid 

uhelnatý. V momentu, kdy bublina opouští taveninu, je tlak roven atmosférickému. 

Za těchto podmínek je také parciální tlak roven jedné. Proto může být vztah (4.16) 

zjednodušen: 

 k = ln
a[ ]

a[ ]

= −
∆G

R ∙ T
=

91 650,6

T
− 57,75 (4.17) 

Protože ani uhlík ani chrom netvoří s železem ideální roztok, je pro výpočet 

aktivit nutno využít aktivitních koeficientů: 

 a[ ] = f ∙ [%C] (4.18) 

 a[ ] = f ∙ (%Cr) (4.19) 

Aktivitní koeficienty získáme pomocí vztahů: 

 log f = e ∙ [C] + e ∙ [Cr] (4.20) 

 log f = e ∙ [Cr] + e ∙ [C] (4.21) 
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Pro výpočet aktivitních koeficientů čistých chromových ocelí lze zanedbat vliv 

ostatních prvků, jelikož jejich koncentrace jsou zanedbatelné. Např. u 

chromniklových ocelí se vztahy (4.20) a (4.21) rozšiřují o vliv niklu na aktivity 

zkoumaných prvků. [13] 

Z těchto vztahů vyplývá, že vliv na změnu koncentrace uhlíku má teplota a tlak 

nad hladinou taveniny. 

V experimentální části diplomové práce bude dále posouzeno jakých změn teplot 

nebo tlaků by bylo nutno dosáhnout pro získání optimálního obsahu uhlíku při 

konkrétním složení oceli. [13]
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 EXPERIMENTALNÍ ČÁST 5

 Materiál 5.1

Sledovány budou dva druhy materiálu austeniticko-feritických korozivzdorných 

ocelí, značené dle ASTM jako A890 Gr4A a A890 Gr5A. Tyto materiály byly voleny 

dle požadavků firmy ŽĎAS, a.s. s ohledem na předpokládanou produkci výroby. 

Konkrétní složení je uvedeno v tabulce Tab. 2.  

Tab. 2:Chemické složení zkoumaných materiálů. 

Materiál 
%C 
max 

%Si 
max 

%Mn 
max 

%P 
max 

%S 
max 

%Cr %Mo %Ni %N 
%Cu 
max 

PREN 
(střed) 

A890 Gr4A 0,03 1,00 1,50 0,04 0,02 
21,00 
23,50 

2,50 
3,50 

4,50 
6,50 

0,10 
0,30 

1,00 35,10 

Požadavek 0,02 0,40 1,00 0,02 0,01 22,50 3,00 5,50 0,20 0,20 35,60 

A890 Gr5A 0,03 1,00 1,50 0,04 0,04 
24,00 
26,00 

4,00 
5,00 

6,00 
8,00 

0,10 
0,30 

- 43,05 

Požadavek 0,02 0,40 1,00 0,02 0,02 25,00 4,50 7,00 0,20 - 43,05 

Dle porovnání s intervaly hodnoty PREN (viz rovnice (2.3)) lze zjistit, že 

v případě A890 Gr4A jde o standardduplexní a u A890 Gr5A jde o superduplexní 

oceli. 

 

Obr. 6 Schaefflerův diagram pro zadané složení ocelí. 
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Po zjištění a vynesení hodnot niklového a chromového ekvivalentu (viz rovnice 

(2.1) a (2.2)) do Schaefflerova diagramu (viz Obr. 6Obr. 6 Schaefflerův diagram pro 

zadané složení ocelí.) lze předpovědět strukturu matrice oceli. V materiálu A890 

Gr4A by se mělo nacházet asi 40% feritu a 60% austenitu. V materiálu A890 Gr5A 

by se mělo vytvořit asi 70% feritu a 30% austenitu. 

 Postup tavení 5.2

Obě tavby byly provedeny ve vakuové indukční peci s litím na vzduchu.  

 natavení cca 80 kg vsázky na vzduchu 

 odběr prvního vzorku pro zjištění chemického složení vsázky, případné 

dolegování 

 vakuování po dobu 60 minut 

 odběry vzorků  

o každých 10 minut pro zjištění změny chemického složení taveniny 

během vakuování 

o každých 30 minut pro metalografii a posouzení mikročistoty a pro 

rozbor na spalovacím analyzátoru (zjištění hodnot koncentrace 

uhlíku, dusíku a kyslíku) 

Ocel byla následně odlita do tzv. Y-bloků pro další zkoumání. Podrobný časový 

postup je popsán v protokolu o tavbě viz přílohy. 

Tavení probíhalo za stálého vakuování, přičemž cílem bylo hodnotu tlaku snížit 

na minimum, aby se hodnota koncentrace uhlíku díky uhlíkovému varu maximálně 

snížila. Teplota obou taveb byla udržována v intervalu 1580-1640°C. 

 Značení vzorků 5.3

Dále budou v diplomové práci posuzovány vzorky odebírané během tavby. 

Jedná se vždy o tři válcové vzorky (odebírány před vakuováním, po 30 minutách 

vakuování a po 60 minutách vakuování).  

Značení vzorečku: XXX/Y 

 XXX – číslo tavby – 338/340 

Y – číslo vzorku - 1 až 7 – čím vyšší číslo, tím delší doby vakuování 

Např.: 338/1 – číslo tavby 338, vzorek číslo 1 (před vakuováním) 
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 Chemické složení 5.4

Během tavby byly každých 10 minut prováděny odběry vzorků pomocí sibralové 

pánvičky do kovové kokily. Tyto vzorky byly použity pro analýzu chemického složení 

na optický emisní spektrometr Q4 Tasman. 

Tabulky v této kapitole uvádějí hodnoty koncentrací prvků zkoumaných ocelí 

v závislosti na době vakuování, dále hodnoty koncentrací po dolegování a 

maximální požadované hodnoty koncentrací prvků. 

Tab. 3: Průběh změny chemického složení oceli A890 Gr4A. 

Vzorek 
338/x 

Doba 
vakuování 

[min] 
%C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %N 

1 0 0,072 0,310 0,512 0,018 <0,150 19,00 3,055 5,053 0,133 

2 10 0,073 0,242 0,413 0,018 <0,150 18,84 3,037 5,055 0,118 

3 20 0,059 0,235 0,403 0,018 <0,150 18,96 3,032 5,050 0,099 

4 30 0,046 0,250 0,402 0,019 <0,150 19,02 3,028 5,030 0,085 

5 40 0,038 0,247 0,396 0,019 <0,150 18,96 3,026 5,002 0,081 

6 50 0,030 0,242 0,388 0,018 <0,150 18,83 3,028 4,992 0,073 

7 60 0,025 0,239 0,388 0,018 <0,150 18,76 3,020 5,047 0,067 

8 
Po 

dolegování 
0,028 0,413 0,917 0,018 <0,150 22,89 2,965 5,049 0,187 

 
Požadavek 

(max) 
0,02 0,04 1,00 0,020 0,010 22,50 3,00 5,50 0,20 

Koncentrace uhlíku se u materiálu A890 Gr4A snížila vlivem probíhajícího 

uhlíkového varu během vakuování z počátečních 0,072% na konečných 0,025%. Po 

dolegování se její hodnota mírně zvýšila. Maximální koncentrace byla ovšem 

požadována méně než 0,02%. To znamená, že by bylo nutné taveninu déle 

vakuovat, aby se dosáhlo patřičných hodnot.  

Obsah ostatních prvků ve vsázkách obou taveb se již blíží k požadovaným 

hodnotám. Během taveb ovšem dochází ke snížení koncentrací prvků propalem. 

Proto je nutné taveninu na konci vakuování dolegovat dle požadavků zadavatele. 

K dolegování se použili dusíkatý ferochrom (FeCrN), čistý chrom, nikl a mangan, 

směs železa se 45% křemíku (FeSi45), směs železa a molybdenu (FeMo) a 

desulco.  

To neplatí o síře a fosforu. Tyto nežádoucí prvky mají negativní vliv na 

mechanické vlastnosti, a proto se udržují na minimální koncentraci. 
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Tab. 4: Průběh změny chemického složení oceli A890 Gr5A. 

Vzorek 
340/x 

Doba 
vakuování 

[min] 
%C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %N 

1 0 0,066 0,291 0,442 0,021 <0,150 21,66 4,956 7,099 0,108 

2 10 0,057 0,303 0,438 0,024 <0,150 21,45 4,945 7,145 0,094 

3 20 0,040 0,292 0,455 0,025 <0,150 21,51 4,921 7,125 0,085 

4 30 0,030 0,289 0,471 0,026 <0,150 21,71 4,888 7,088 0,079 

5 40 0,020 0,290 0,452 0,026 <0,150 21,67 4,899 7,036 0,077 

6 50 0,012 0,298 0,440 0,026 <0,150 21,60 4,913 7,043 0,072 

7 60 0,009 0,290 0,438 0,022 <0,150 21,55 4,890 7,133 0,068 

8 
Po 

dolegování 
0,036 0,433 1,062 0,026 <0,150 25,41 4,464 6,463 0,197 

 
Požadavek 

(max) 
0,02 0,40 1,00 0,02 0,02 25,00 4,50 7,00 0,20 

Obsah uhlíku v materiálu A890 Gr5A se mění obdobně jako v předchozím 

případě. Vlivem uhlíkového varu během vakuování se snížila koncentrace uhlíku 

z 0,066% na 0,009%. Při dolegování byl přidán i čistý uhlík (desulco), tím došlo 

k opětovnému nauhličení a to na hodnotu téměř dvojnásobnou než bylo povoleno.  

 Hodnota aktivity kyslíku 5.5

Zjištění funkce aktivity kyslíku závislé na teplotě je možné matematicky 

zjednodušit, a to pokud byla tato hodnota již v minulosti měřena při tavbách 

materiálu o blízkém složení.  

V našem případě probíhala měření pomocí přístroje Oxyterm s pomocí 

kombinovaných kyslíkových sond TSO6 od firmy Termosondy Kladno s.r.o. Při 

prvním měření ale došlo k výpadku zařízení a hodnoty se nepodařilo naměřit. 

Všechna měření byla provedena v kelímku pece. Hodnoty vyznačené v tabulce byly  

naměřeny při druhé tavbě. Ostatní hodnoty byly naměřeny při minulých tavbách 

duplexních ocelí v rámci výzkumu odboru slévárenství FSI VUT v Brně. 

Tyto hodnoty poté mohou být vyneseny do grafu a proloženy lineární regresní 

přímkou. 

 

 

 



 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

30 ÚST FSI VUT v Brně 

Tab. 5: Naměřené hodnoty aktivity kyslíku a teploty. 

aO[ppm] 28,6 31,7 32 30 30,2 28,2 

T[°C] 1601 1628 1620 1602 1605 1594 

aO[ppm] 32 39,1 33 25,5 33 26 

T[°C] 1592 1619 1590 1592 1609 1584 

 

Obr. 7:Závislost aktivity kyslíku na teplotě v duplexních ocelích z Tab. 5. 

Tím je získána rovnice: 

 a = 0,1567 ∙ T − 220,37 (5.1) 

T – teplota [°C] 

Tato závislost je na hladině významnosti 95% statisticky významná, jelikož 

hodnota spolehlivosti z grafu činí R2=0,3477 a je větší než tabelovaná kritická 

hodnota (R= 0,553, tj.R2=0,306). 

Pro porovnání můžeme vyjít z článku o aktivitě kyslíku v Fe-C-Cr-Ni oceli z [14]. 

V tomto případě bylo provedeno 18 taveb duplexních ocelí. Během nich byly 

naměřeny hodnoty aktivit kyslíku při konkrétních teplotách. Vynesením do grafu a 

proložením přímky byla získána rovnice: 

 a = 0,278 ∙ T − 414  (5.2)

T – teplota [°C] 

y = 0,1567x - 220,37
R² = 0,3477
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Při dosazení tepoty 1600 °C do rovnice (5.1) a (5.2) lze určit rozdíl mezi 

vypočtenou aktivitou kyslíku pouze 0,45 ppm. 

V práci stanovená závislost je zcela srovnatelná s literaturou [14]. Z toho dále 

vyplývá, že aktivita kyslíku je u měřené duplexní oceli ovlivněna pouze teplotou, 

nikoliv vlivem chemického složení. 

 Vliv teploty na průběh uhlíkové reakce 5.6

V této kapitole bude posuzováno, jaké teploty pro oduhličení je nutné dosáhnout, 

pokud není použita vakuová metalurgie, tzn. za atmosférického tlaku. 

Pro konkrétní výpočet vlivu teploty a později i tlaku na chemické složení se 

vychází ze vztahů viz kapitola 4.4. Je nutno definovat hodnoty interakčních 

koeficientů. Vzhledem k chemickému složení je nutné rovnice (4.20) a (4.21) o vliv 

molybdenu, niklu a manganu. 

 log f = e ∙ [C] + e ∙ [Cr] + e ∙ [Mo] + e ∙ [Ni] + e ∙ [Mn] (5.3) 

 log f = e ∙ [Cr] + e ∙ [C] + e ∙ [Mo] + e ∙ [Ni] + e ∙ [Mn] (5.4) 

Tab. 6: Tabelované interakční koeficienty. 

 C Cr Mo Ni Mn 

𝑒  0,14 -0,024 -0,0083 0,012 -0,012 

𝑒  -0,103 -0,0003  -0,0027 0,004 

Pro výpočet aktivit jsou použity rovnice (4.18) a (4.19). 

Rovnovážná teplota je odvozena ze vztahu (4.17) do tvaru: 

 
T =

91 650,6

ln
a

a
+ 57,72

 (5.5) 

Hodnoty koncentrací prvků jsou voleny dle naměřených hodnot.  

Tab. 7: Výpočet vlivu teploty na chemické složení oceli A890 Gr4A. 

%C %Cr %Mo %Ni %Mn f  f  a  a  T[K] T[°C] 

0,072 19,00 3,055 5,053 0,512 0,384 0,945 0,028 17,95 2226 1953 

0,046 19,02 3,028 5,030 0,402 0,381 0,950 0,018 18,06 2303 2029 

0,025 18,76 3,020 5,047 0,388 0,385 0,954 0,010 17,90 2411 2138 

0,028 22,89 2,965 5,049 0,917 0,302 0,956 0,008 21,87 2462 2188 
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Tab. 8: Výpočet vlivu teploty na chemické složení oceli A890 Gr5A. 

%C %Cr %Mo %Ni %Mn f  f  a  a  T[K] T[°C] 

0,066 21,66 4,956 7,099 0,442 0,339 0,932 0,022 20,18 2247 2001 

0,030 21,71 4,888 7,088 0,471 0,334 0,940 0,010 20,41 2420 2147 

0,009 21,55 4,890 7,133 0,438 0,335 0,944 0,003 20,35 2673 2400 

0,028 25,41 4,464 6,463 1,062 0,265 0,947 0,007 24,06 2501 2228 

Se snižující se koncentrací uhlíku se zvyšuje teplota, kdy nastává uhlíkový var. 

S rostoucí teplotou nejprve oxiduje křemík, poté chrom a naposledy uhlík. Proto je 

důležité, aby uhlíkový var začal co nejdříve, aby došlo k minimálnímu propalu 

chromu. 

Při dosažení teploty vyšší než je rovnovážná dle rovnice (5.5), mohou oxidy 

železa a chromu být redukovány uhlíkem. Při nižších teplotách dochází k redukci 

chromu. Tím vznikají oxidy Cr O  a Cr O , které mají vysokou teplotu tání a 

způsobují zhuštějí strusky. To vede k obtížné oxidaci uhlíku. Zvyšující se teplota 

(>1900°C) má negativní vliv na životnost výdusky v peci. Proto se výroba 

korozivzdorné oceli pomocí zvyšování teploty nepoužívá a upřednostňuje se 

vakuová metalurgie. 

 Vliv tlaku na průběh uhlíkové reakce 5.7

Cílem této kapitoly je posoudit vliv tlaku plynů ve vakuové peci na podmínky 

oduhličení oceli. V některých případech nás může zajímat jakého obsahu (aktivity) 

kyslíku dosáhneme pří daném tlaku a aktivitě uhlíku v tavenině, tzn. výpočet 

desoxidace taveniny uhlíkem. Nebo jaké aktivity kyslíku, tzn. jaké okysličení 

taveniny musíme vytvořit při daném tlaku, abychom dosáhli koncentrace 

požadovaného uhlíku (oduhličení). 

V případě vlastní práce byl zvolen jiný postup. Z analýzy chemického složení byl 

znám obsah uhlíku a ostatních prvků. Na základě toho bylo možné stanovit aktivitu 

uhlíku i s uvažováním ostatních prvků. Dále byla uvažována aktivita kyslíku změřena 

v peci bezprostředně po vakuování. Cílem bylo stanovit tlak (parciální tlak CO), 

kterého je nutné při naměřené aktivitě kyslíku a koncentraci uhlíku dosáhnout, aby 

běžela uhlíková reakce. 

Při výpočtu se vycházelo z rovnovážné Gibbsovy energie pro oxid uhelnatý, viz 

vztah a rovnice (4.14). Z této rovnice lze vyjádřit hodnotu rovnovážného tlaku CO 

nad hladinou dle vztahu (5.6). Při výpočtu uvažujeme, že celkový tlak v peci nad 

hladinou je roven parciálnímu tlaku CO. 
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 ∆G° + R ∙ T ∙ ln
a ∙ a

a
= 0 (5.6) 

ΔG°2 – standardní Gibbsova energie pro rozklad oxidu uhelnatého na prvky [J] 

R – univerzální plynová konstanta [8,314 J∙K-1∙mol-1] 

T – teplota [K] 

aC, aO, aCO – aktivita uhlíku kyslík a oxidu uhelnatého [-] 

 

Rovnovážná konstanta rovnice (5.6) je vyjádřena vztahem (5.7). Její hodnotu lze 

pro zvolenou teplotu stanovit s využitím vztahu (4.14).  

 K = e
∆ °

∙ =
a ∙ a

a
 

(5.7) 

Aktivita plynu lze vyjádřit jako poměr mezi tlakem atmosféry pCO a tlakem 

standardním p°: 

 a =
p

p°
 (5.8) 

Po dosazení rovnice (5.8) do rovnice (5.7) lze tlak atmosféry pCO z rovnice 

osamostatnit a tím získáme závislost tlaku na složení taveniny a teplotě: 

 p =
1

𝐾
∙ a ∙ a ∙ p° (5.9) 

V Tab. 9 jsou uvedeny teploty, při kterých byly odebrány vzorky pro analýzu 

chemického složení. Pro naměřené teploty byly dle vztahu (5.1) vypočteny aktivity 

kyslíku. Následně byly vypočteny rovnovážné parciální tlaky CO dle vztahu (5.9). Při 

výpočtu byly použity aktivity uhlíku z Tab. 7 a Tab. 8. 

Vypočtené tlaky CO udávají maximální hodnotu tlaků, při kterých je dosaženo 

daného obsahu uhlíku. Naměřené tlaky v peci jsou vyšší než tlaky pro dosažení 

daného oduhličení. Parciální tlaky CO nad hladinou jsou ve skutečnosti nižší než 

naměřené tlaky, protože jsou dány součtem s tlaky dusíku, argonu a tlaku par kovů.  
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Tab. 9: Porovnání naměřených a vypočtených hodnot tlaků. 

A890 
Gr4a 

Teplota 
[°C] 

Naměřený 
tlak [Pa] 

Vypočítaný 
tlak [Pa] 

A890 
Gr4a 

Teplota 
[°C] 

Naměřený 
tlak [Pa] 

Vypočítaný 
tlak [Pa] 

338/1 1613 8 000 3877,7 340/1 1587 4 500 2996,8 

338/4 1603 5 000 2472,2 340/4 1628 2 000 1306,0 

338/7 1617 3 000 1324,3 340/7 1620 500 395,1 

pánev 1600 - 1128,5 pánev 1600 - 951,2 

 Metalografie 5.8

Odebírání vzorečků pro metalografii, resp. pro EDAX analýzu, a pro spalovací 

analýzu bylo prováděno vždy po 30 minutách, celkem tedy šest odběrů 

(dvě tavby x tři odběry). Proto byla připravena forma, kterou tvořilo šest šamotových 

nálitků (průměr 35mm, výška 70 mm) zaformovaných do bentonitu. Odběr z pece byl 

prováděn na vzduchu sibralovou pánvičkou. 

Odebrané vzorky byly soustruženy na průměr 20 mm a poté z nich vyříznuty 

vzorky na metalografii a na spalovací analyzátor pro zjištění koncentrace dusíku, 

uhlíku a kyslíku. Rozřezání vzorku bylo provedeno na rozbrušovačce Struers 

Labotom 3. Vzorky byly vyřezávány vždy ve výšce 25 – 30 mm od spodního okraje, 

tedy asi uprostřed výšky válečku. 

 

Obr. 8: Vzorky pro metalurgický výbrus a spalovací analyzátor 
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Vzorky pro metalografii byly zalisovány do transparentního akrylového 

zapékacího prášku pro získání válce o průměru 30 mm.  

 

Obr. 9: Zalisované vzorky pro metalografický výbrus 

 

Pro získání lesklého povrchu výbrusu byl používán poloautomatický stroj Struers 

Labopol-5 a kombinace brusných a leštících kotoučů s patřičnou tekutinou: 

 brusný kotouč fy Struers – Ø200 mm, drsnost 80 + voda 

 brusný kotouč fy Struers na hliník- Ø200 mm, drsnost 220 + voda 

 brusný kotouč fy Struers - Ø200 mm, drsnost 1200 + voda 

 leštící kotouč firmy Struers na hliník-Ø200 mm + monokrystalická 

diamantová leštící suspenze DiaDuo-2 firmy Struers o drsnosti 9 µm  

 leštící kotouč firmy Struers - Ø200 mm, + monokrystalická diamantová 

leštící suspenze DiaDuo-2 firmy Struers o drsnosti 3 µm 

 speciální leštící kotouč firmy Struers: Ø200 mm, + speciální leštící a 

leptací suspenze AP-A aglomerovaného (α)Al2O3 o drsnosti 1 µm od 

firmy Struers 
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Pro zvýraznění struktury bylo použito leptadlo Kalling. Jedná se o směs kyseliny 

chlorovodíkové (<50%), etanolu (<50%) a chloridu měďnatého (<5%). 

 Fotografie metalografických výbrusů 5.9

Na fotografiích je zobrazena změna struktury během vakuování. Pro její lepší 

sledování jsou všechny vzorky v naleptaném stavu. Všechny snímky jsou pořízeny 

ve čtyřsetnásobném zvětšení. 

Na všech fotografiích je možno sledovat tmavé plochy feritu, světlé plochy 

austenitu a drobné černé tečky nežádoucích vměstků (oxidy, karbidy,…). Složením 

jednotlivých vměstků se bude věnovat kapitola 5.10. 

U obou materiálů jak u A890 Gr4A, tak u A890 Gr5A lze sledovat postupné 

zjemnění matrice. To je následek změny chemického složení během taveb (propaly 

prvků a uhlíkový var). To se projeví na hodnotě niklového a chromového ekvivalentu 

(rovnice (2.1) a (2.2)). Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tab. 10. Z hlediska vměstků dle 

metalografických snímků se jeví, že se jejich velikost a množství nemění. 

Tab. 10: Hodnoty chromových a niklových ekvivalentů během tavby. 

Vzorek Crekv Niekv Vzorek Crekv Niekv 

338/1 22,52 11,69 340/1 27,05 12,54 

338/4 22,42 9,16 340/4 27,03 10,59 

338/7 22,14 8,00 340/7 26,88 9,66 

 

 

Obr. 10: Výřez Schaefflerova diagramu pro porovnání změn struktur během taveb. 
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Obr. 11: Mikrostruktura oceli A890 Gr4A před vakuováním (vzorek 338/1).  

 

Obr. 12: Mikrostruktura oceli A890 Gr4A po 30 minutách vakuování (vzorek 338/4). 
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Obr. 13: Mikrostruktura oceli A890 Gr4A po 60 minutách vakuování (vzorek 338/7). 

 

Obr. 14: Mikrostruktura oceli A890 Gr5A před vakuováním (vzorek 340/1). 
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Obr. 15: Mikrostruktura oceli A890 Gr5A po 30 minutách vakuování (vzorek 340/4). 

 

Obr. 16: Mikrostruktura oceli A890 Gr5A po 60 minutách vakuování (vzorek 340/7). 
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 Chemické složení vměstků 5.10

Po nafocení metalografických výbrusů bylo provedeno stanovení chemického 

složení vměstků. To bylo zjištěno pomocí energeticky-disperzní rentgenové 

spektroskopie (EDAX) ve spolupráci s Ústavem materiálového inženýrství FSI VUT 

v Brně. Princip spektroskopie předpokládá, že každý prvek má jedinečnou atomovou 

strukturu, která umožňuje její zobrazení jako specifický soubor vrcholů 

svého spektra elektromagnetických emisí. Před samotným sledováním je nutné 

nejprve učinit povrch vodivým. Provedlo se tedy pouhličení povrchu.  

Veškeré fotografie z REM hodnocení jsou součástí přílohy. Zde je pouze vzorová 

fotografie zobrazující všechny typy vměstků přítomné v obou materiálech. Jde o 

vměstky, které byly při analýze označeny jako: kulaté, hranaté a dvoufázové. Toto 

označení bylo zvoleno v rámci této práce a není to obecná terminologie.  

Veškeré hodnoty uvedené v následujících tabulkách (Tab. 11 - Tab. 13 a Tab. 16 

- Tab. 18) jsou atomová procenta prvků vyskytujících se ve vměstku. 

V příslušných grafech (Obr. 19 - Obr. 25) lze posuzovat, jak se měnilo chemické 

složení vměstků během vakuování. 

 

Obr. 17: Fotografie z EDAX analýzy zahrnující všechny typy vměstků. 
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5.10.1 Analýza vzorků tavby oceli A890 Gr4A 

Na fotografiích vzorku před vakuováním jsou patrné tři typické druhy vměstků. 

Dále se zde objevuje i druh vměstku (deskovitý), který je přítomen pouze v tomto 

vzorku. 

Kulaté vměstky (v Tab. 11 vyznačeny bíle) mohou být specifikovány jako oxidy 

křemíku, chromu a manganu, s příměsemi síry, titanu a niklu.  

Hranaté vměstky (v Tab. 11 vyznačeny žlutě) již neobsahují oxidy křemíku, ale 

oxidy chromu a manganu se stopami titanu a vanadu.  

Vměstek (v Tab. 11 vyznačen modře) vykazoval dvojí složení. Světlejší obal 

(Spectrum 30) je složen z oxidu křemíku a manganu, popř. chromu s příměsemi síry 

(popř. MnS) a titanu. Jádro (Spectrum 31) neobsahuje oxidy manganu, ale jen oxidu 

křemíku a chromu s příměsemi titanu a niklu.  

Poslední typem jsou deskovité vměstky (v Tab. 11 vyznačeny zeleně), které 

téměř oxidy neobsahují, vměstky jsou sloučeniny železa a chromu. Pravděpodobně 

jde o karbidy chromu.  

Tab. 11: Chemické složení vměstků ve vzorku 338/1 [at. %]. 

 O Si Cr Mn Fe S Ti Ni V Mo Al 

Spectrum 18 50,04 23,08 7,92 4,24 11,19 1,64 0,82 0,36    

Spectrum 19 55,26 27,17 5,55 3,48 6,94 0,71 0,54 0,27 0,08   

Spectrum 20 50,3 0,12 33,72 12,9 1,66  0,83  0,47   

Spectrum 21 42,74 21,0 8,66 2,36 22,11 2,35  0,79    

Spectrum 22 42,69 21,4 8,19 2,38 22,97 0,8 0,14 1,44    

Spectrum 23 30,48 11,33 10,44 9,01 33,58 2,76  2,39    

Spectrum 24 37,36 22,29 7,19 14,8 14,71 2,32 0,2 0,76    

Spectrum 25 38,81 23,21 8,47 1,68 25,04 0,98 0,25 1,56    

Spectrum 26 40,25 14,38 13,34 5,36 22,4 1,51 1,01 1,15 0,12  0,48 

Spectrum 27 40,42 4,2 18,82 8,7 21,67  1,12 0,9 0,16 3,4 0,6 

Spectrum 28 51,19 0,05 31,69 13,49 1,98  0,83  0,45 0,07 0,24 

Spectrum 29 39,58 0,23 31,13 12,09 14,85  0,62 0,66 0,41 0,42  

Spectrum 30 47,08 13,56 7,57 14,54 12,61 2,06 0,98 0,48   0,33 

Spectrum 31 47,96 20,08 7,02 8,1 13,51 2,05 0,7 0,57    
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Ve vzorku 338/4 (po 30 minutách vakuování) se nachází tři druhy vměstků, tj. 

kulaté, hranaté a dvoufázové. 

V Tab. 12 bíle označené jsou vměstky kulatého tvaru. Jedná se o oxidy křemíku 

a chromu, dále se zde může nacházet sulfid manganatý (MnS) a příměsi hliníku, 

niklu, popř. vanadu. 

Hranaté vměstky (v Tab. 12 označeny žlutě) jsou specifické přítomností oxidu 

chromu a manganu, nikoli křemíku. Dále jsou zde stopy titanu, vanadu a molybdenu. 

Poslední vyskytující se typ vměstků je označen jako dvoufázový (v Tab. 12 

označeny modře). Opět jsou tvořeny jádrem (Spectrum 70 a 72) a obalem 

(Spectrum 69 a 73). Obal má nižší obsah oxidu křemíku a vyšší obsahy oxidů 

chromu a manganu, popř. sulfidu manganu na rozdíl od jádra. 

Tab. 12: Chemické složení vměstků ve vzorku 338/4 [at. %] 

 O Al Si S Ti Cr Mn Fe Ni V 

Spectrum 68 60,49 0,15 25,24 0,65 0,59 6,34 4,62 2,22   

Spectrum 69 52,52 0,5 15,2 0,64 2,7 13,43 9,26 5,33 0,28 0,14 

Spectrum 70 58,92 0,19 30,16 0,52 0,28 2,44 3,96 3,34 0,18  

Spectrum 71 52,95  24,98 0,61 0,39 8,52 6,14 6,08 0,33  

Spectrum 72 55,29 0,11 25,17 0,76 0,75 7,01 3,8 6,83 0,27  

Spectrum 73 28,73 0,37 9,98 5,86 0,46 12,09 12,08 28,52 1,9  

Spectrum 74 39,53 0,41 14,44 4,05 1,45 12,13 10,53 16,52 0,83 0,12 

Spectrum 75 48,97  0,13  0,51 28,64 11,33 9,41 0,36 0,38 

Spectrum 76 48,23    0,6 35,24 13,53 1,9  0,5 

Spectrum 77 51,44 0,48 0,12  0,92 31,38 13,29 1,78  0,5 

Spectrum 78 42,69 0,32 20,07 2,88 0,72 8,92 5,6 17,82 0,88 0,1 

 

 

 

 O Si Cr Mn Fe S Ti Ni V Mo Al 

Spectrum 32 3,82 0,5 24,37  66,64   2,57  2,09  

Spectrum 33  0,69 24,08  69,89   2,66  2,34 0,33 
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Po 60 minutách vakuování se objevují dva druhy vměsků.  

Hranaté vměstky ovšem vykazují dva odstíny šedé. Tmavší (v Tab. 13 označen 

bíle) je téměř čistý oxid hliníku. Světlejší vměstky (v Tab. 13 označen žlutě) obsahují 

oxid chromu a manganu s příměsemi křemíku, titanu a vanadu. 

Druhý typ je opět dvoufázový (v Tab. 13 označen modře). Jádra (Spectrum 49, 

51 a 53) jsou převážně oxidy chromu a manganu. Obal již obsahuje minimum 

kyslíku, ale vykazuje vysoké procento chromu. To znamená, že se jedná o karbid 

chromu. 

Tab. 13: Chemické složení vměstků ve vzorku 338/7 [at. %] 

 O Cr Fe Si Ti Mn V Al Ni 

Spectrum 46 60,98 0,1 0,21     38,71  

Spectrum 47 51,66 33,28 1,85 0,15 0,22 12,35 0,49   

Spectrum 48 50,89 34,24 1,84 0,14 0,23 12,17 0,49   

Spectrum 49 52,02 33,61 1,8 0,11 0,15 11,83 0,48   

Spectrum 50 9,42 20,63 63,09 0,5  1,1   3,89 

Spectrum 51 51,51 33,41 2,35 0,18 0,19 11,92 0,45   

Spectrum 52 2,64 20,54 69,95 0,54  0,49   4,29 

Spectrum 53 49,72 7,35 14,42 22,05 0,32 4,03  0,34 0,69 

Spectrum 54 41,02 12,07 24,06 10,62 0,75 6,89  0,76 1,31 

5.10.2 Celkové hodnocení vměstků u materiálu A890 Gr4A 

Na Obr. 18 je uvedena změna chemického složení kulatých vměstků během 

vakuování. V grafu jsou vyneseny koncentrace prvků ve vměstcích vzorku před 

vakuováním (338/1) a po 30 minutách (338/4). 

Kulaté vměstky jsou specifické vyšší koncentrací křemíku (~20 %), ale nižší 

hodnotou obsahu chromu (~7 %) a manganu (~6%) než hranaté. Dále se objevuje 

stopové množství síry (~1%) a niklu (<1%).  
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Obr. 18: Změna koncentrací prvků kulatých vměstků během vakuování u materiálu 
A890 Gr4A. 

Na Obr. 19 je uvedena změna chemického složení hranatých vměstků během 

vakuování. V grafu jsou vyneseny koncentrace prvků ve vměstcích vzorku před 

vakuováním (338/1), po 30 minutách vakuování (338/4) a po 60 minutách vakuování 

(338/7). 

Hranaté vměstky oproti kulatým obsahují minimální koncentraci křemíku (<1%), 

vyšší množství chromu (~30%) a manganu (~12%). Tyto vměstky nevykazují 

známky přítomnosti síry a niklu.  

 

Obr. 19: Změna koncentrací prvků hranatých vměstků během vakuování u materiálu 
A890 Gr4A. 
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Na Obr. 20 a Obr. 21 je uvedena změna chemického složení dvoufázových 

vměstků během vakuování. V grafu jsou vyneseny koncentrace prvků ve vměstcích 

vzorku před vakuováním (338/1), po 30 minutách vakuování (338/4) a po 60 

minutách vakuování (338/7). 

Obaly dvoufázový vměstků jsou obtížně porovnatelné. Koncentrace křemíku a 

manganu je velmi různorodá. V jádrech vměstků se obsah křemíku pohybuje kolem 

15 % a obsah manganu asi 10 %.  

 
Obr. 20: Změna koncentrací prvků obalu dvoufazových vměstků během vakuování u 

materiálu A890 Gr4A 

 
Obr. 21: Změna koncentrací prvků obalu dvoufazových vměstků během vakuování u 

materiálu A890 Gr4A 
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Z hodnocení složení vměstků vyplývá, že k významné změně jejich složení 

během vakuování nedocházelo. To však může být do značné míry ovlivněno 

způsobem odběru vzorků. Doporučuji provést ověření složení vměstků u vzorků 

odlévaných vhodnějším způsobem. 

Dále byly vzorky podrobeny zkoušce mikročistoty v akreditované laboratoři firmy 

ŽĎAS, a. s. Vzorky byly zkoumány pod mikroskopem Neophot 32 v souladu 

s normou ČSN 42 0471 (resp. GOST 1778-70, metoda Š1).  

Metoda posuzuje množství vměstků a zároveň je rozděluje dle složení a typu 

(oxidy, sulfidy, křemičitany a nitridy). Výsledky a popis zkoumaných vměstků je 

uveden v Tab. 14.  

Zde bylo zjištěno, že mikročistota s rostoucí dobou vakuování klesá, tedy že 

roste množství vměstků (v tomto případě oxidů). To vede k závěru, že při odlévání 

takto malého vzorku na vzduchu došlo k významné reoxidaci taveniny. 

Po tomto zjištění nelze s určitostí posoudit, zda má zjištěné chemické složení 

vměstků vypovídající hodnotu. Nelze totiž určit, které vměstky byly obsaženy 

v tavenině a které byly do vzorku zaneseny nevhodnou manipulací při odběru. 

Tab. 14: Výsledky zkoušky mikročistoty materiálu A890 Gr4A. 

Vzorek č. 

Vměstky (max. stupeň pro každý typ) 

OŘ OB S KP KK KN 
Max. 

OŘ+K
K+KP 

NŘ NB 

338/1 0 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 
338/4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
338/7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Typy vměstků 
OŘ oxidy řádkovité 
OB oxidy bodové 
S sulfidy 

KP křemičitany plastické 
KK křemičitany křehké 
KN křemičitany netvařitelné 
NŘ nitridy řádkové 
NB nitridy bodové 

Proto byla provedena ještě jedna zkouška mikročistoty, a to z Y-bloků, které byly 

po každé tavbě odlity k dalšímu zkoumání. Tyto bloky byly firmou Žďas a.s. 

rozřezány a analyzovány na mikročistotu stejným způsobem a stejnými přístoji. 

Tab. 15: Vyhodnocení mikročistoty Y-bloku materiálu A890 Gr4A 

Vzorek č. 

Vměstky (max. stupeň pro každý typ) 

OŘ OB S KP KK KN 
Max. 

OŘ+K
K+KP 

NŘ NB 

338 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Z výsledků vyplývá, že množství bodových oxidů je nižší než vykazují námi 

odebrané vzorky. Bylo zde ovšem objeveno velké množství řádkovitých oxidů. 

Výsledná mikročistota vzorku odpovídá čistotě běžného odlitku, ale z pohledu ingotu 

je nevyhovující. 

5.10.3 Analýza vzorků tavby oceli A890 Gr5a 

Před vakuováním vykazuje ocel tři typy vměstků. 

V tomto případě vykazují kulaté vměstky (v Tab. 16 bílou barvou) různé složení. 

Předpokládanému složení odpovídá Spectrum 56, konkrétně vznik oxidu křemíku a 

manganu. Vměstek Spectrum 59 obsahuje vysoké procento železa a chromu. Zde 

připadají v úvahu dvě varianty. Buď jde o karbid chromu, nebo je vměstek natolik 

malý, že jej přístroj nezachytil přesně a došlo ke změření základní matrice. 

Dále jsou pozorovány hranaté vměstky (v Tab. 16 označeny žlutou barvou) se 

svým typickým složením oxidu chromu a manganu. 

Třetím již typickým složením je dvoufázová struktura (v Tab. 16 označena 

modrou barvou) o podobném složení jako v předchozím materiálu. Obal je složen 

z nižšího obsahu oxidu křemíku a vyšších obsahů oxidu chromu a manganu než 

jádro vměstku. 

Tab. 16: Chemické složení vměstků ve vzorku 340/1 [at. %]. 

 O Si Cr Mn Fe S Ti Ni Al 

Spectrum 55 51,67 0,54 33,66 12,17 1,5     

Spectrum 56 49,83 20,71 5,06 11,92 9,63 1,16  0,84 0,86 

Spectrum 57 53,7 0,21 32,54 11,53 1,56     

Spectrum 58 49,67 0,19 34,01 12 3,02    0,68 

Spectrum 59 7,44 2,32 24,79  58,15   3,82  

Spectrum 60 54,51 17,77 6,76 16,71 1,92 0,86 0,1  1,38 

Spectrum 61 60,62 30,3 3,25 3,27 1,56 0,41  0,14 0,45 

Spectrum 62 62,7 32,93 1,56 2,29 0,37 0,15    

Spectrum 63 54,64 17,68 7,1 16,05 2,12 0,76 0,15 0,2 1,3 

Spectrum 64 62,61 30,59 1,49 4,31 0,34 0,18   0,48 

Spectrum 65 58,79 18,06 11,93 8,07 0,82 0,29 0,2  1,84 

Spectrum 66 59,95 26,99 4,47 1,12 6,08 0,42  0,62 0,35 

Spectrum 67 43,34 12,8 18,57 5,74 14,24  0,13 1,31 1,44 
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Po 30 minutách vakuování se v materiálu objevují tři typy vměstků. 

Kulaté vměstky (v Tab. 17 označeny bílou barvou) jsou oxidy křemíku, chromu a 

manganu se stopovým množstvím hliníku, síry a niklu. 

Hranaté vměstky (v Tab. 17 označeny žlutou barvou) jsou oxidy chromu a 

manganu doprovázené zanedbatelným množstvím křemíku a vanadu. 

Posledním typem (v Tab. 17 označeny šedě) jsou vměstky nevykazující kyslík. 

V tomto případě by se mohlo předpokládat, že jde o karbidy chromu. V případě 

Spectra 6 a 7 by v úvahu spíše připadala malá velikost vměstku. Tudíž přístroj 

vyhodnotil nejspíše základní matrici.  

Tab. 17: Chemické složení vměstků ve vzorku 340/4 [at. %]. 

 O Si Cr Mn Fe S Ni V Mo 

Spectrum 1 47,46 22,09 5,99 9,04 11,09 1,89 1   

Spectrum 2 52,96 0,16 33,05 11,8 1,51   0,44  

Spectrum 3 53,07 0,23 32,89 11,82 1,52   0,43  

Spectrum 4 52,03 0,13 33,82 12,27 1,29   0,45  

Spectrum 5 30,12 15,17 9,7 18,3 18,17 3,41 1,73   

Spectrum 6  0,86 23,54  65,79  7,52  2,29 

Spectrum 7  0,63 23,9  65,89  7,2  2,39 

Spectrum 8 41,3 22,08 9,46 3,32 19,94 2,37 1,53   

Spectrum 9 51,59 0,24 32,81 12,13 2,19   0,39  

Spectrum 10 52,25 0,21 33,67 12,09 1,36   0,43  

Spectrum 11 52,73 0,19 33,27 11,83 1,52   0,47  

Spectrum 12 57,3 0,16 29,3 11,34 1,49   0,4  

Spectrum 13 51,26 0,16 31,24 11,72 4,54  0,27 0,4 0,13 

Spectrum 14  0,75 24,42  64,72  7,04  3,07 

Spectrum 15  0,51 33,29 8,39 48,91  7,06 0,25 1,61 

Spectrum 16 40,57 20,43 9,56 5,06 20,87 1,43 1,96   

Spectrum 17 38,07 21,93 10,9 2,03 23,83 1,5 1,74   
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Po 60 minutách vakuování se opět objevují tři druhy vměstků. 

Kulaté vměstky (v Tab. 18 označeny bílou barvou) specifické přítomností oxidů 

křemíku, chromu a manganu se stopami síry, niklu a titanu.  

Hranaté vměstky (v Tab. 18 označeny žlutou barvou) jako v předešlých 

případech obsahuje oxidy chromu a manganu.  

Dvoufázové vměstky (v Tab. 18 označeny modrou barvou) mají podobné složení 

jako v předchozích případech. Obal je složen z nižšího obsahu oxidu křemíku a 

vyšších obsahů oxidu chromu a manganu než jádro vměstku. 

Tab. 18: Chemické složení vměstků ve vzorku 340/7 [at. %]. 

 O Al Si Cr Mn Fe S Ti Ni 

Spectrum 34 52,23  0,17 33,89 11,83 1,41    

Spectrum 35 58,59 1,97 19,41 4,22 15,02 0,38 0,41 0,26  

Spectrum 36 58,69 0,59 30,1 2,51 4,62 2,31 0,98  0,21 

Spectrum 37 53,28 0,7 20,64 3,13 21,06 0,51 0,58 0,09  

Spectrum 38 53,83 0,38 26,01 7,37 4,3 6,18 1,16 0,2 0,56 

Spectrum 39 48,7 1,3 16,45 15,07 10,21 4,83 2,2 0,86 0,39 

Spectrum 40 57,85 0,36 26,97 5,92 4,09 3,57 0,86 0,12 0,27 

Spectrum 41 50,49 1,06 15,8 13,98 10,32 4,85 2,34 0,53 0,43 

Spectrum 42 47,67 2,21 0,24 35,05 12,44 1,88    

Spectrum 43 47,87 0,37 21,48 9,41 4,55 12,88 2,27 0,11 1,11 

Spectrum 44 40,66 0,75 11,21 14,36 7,07 19,88 3,85 0,41 11,81 

Spectrum 45 39,83  16,39 10,05 4,07 24,14 2,53  2,2 

5.10.4 Celkové hodnocení vměstků u materiálu A890 Gr5A 

Na Obr. 22 je uvedena změna chemického složení kulatých vměstků během 

vakuování. V grafu jsou vyneseny koncentrace prvků ve vměstcích vzorku před 

vakuováním (340/1), po 30 minutách vakuování (340/4) a po 60 minutách vakuování 

(340/7). 

Kulaté vměstky mají vyšší koncentrací křemíku (~20 %), ale nižší hodnotou 

obsahu chromu (~7 %) než hranaté. Dále se objevuje stopové množství síry (~2%) a 

niklu (~1%).  
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Obr. 22: Změna koncentrací prvků kulatých vměstků během vakuování u materiálu 
A890 Gr5A. 

Na Obr. 23 je uvedena změna chemického složení hranatých vměstků během 

vakuování. V grafu jsou vyneseny koncentrace prvků ve vměstcích vzorku před 

vakuováním (340/1), po 30 minutách vakuování (340/4) a po 60 minutách vakuování 

(340/7). 

Hranaté vměstky oproti kulatým obsahují minimální koncentraci křemíku (<1%), 

vyšší množství chromu (~32%) a manganu (~12%). Tyto vměstky nevykazují 

známky přítomnosti síry a niklu. 

 

Obr. 23: Změna koncentrací prvků hranatých vměstků během vakuování u materiálu 
A890 Gr5A. 
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Na Obr. 24 a Obr. 25 je uvedena změna chemického složení dvoufázových 

vměstků během vakuování. V grafu jsou vyneseny koncentrace prvků ve vměstcích 

vzorku před vakuováním (340/1) a po 60 minutách vakuování (340/7). 

Dvoufázové vměstky jsou specifické v obalu nižší koncentrací křemíku (~17 %) a 

vyšší koncentrací manganu (~10 %) než v jádře. Zde se obsah křemíku pohybuje 

kolem 25 % a mangan asi 7 %.  

 

Obr. 24: Změna koncentrací prvků obalů dvoufázových vměstků během vakuování u 
materiálu A890 Gr5A. 

 
Obr. 25: Změna koncentrací prvků jader dvoufázových vměstků během vakuování u 

materiálu A890 Gr5A. 
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V tomto případě byly výsledky zkoušky mikročistoty očekávané, tj. s rostoucí 

dobou vakuování se zvyšovala mikročistota. Ale výsledky před i po vakuování 

nemusí být považovány za objektivní, jelikož postup odběru vzorku probíhal 

obdobně jako v první tavbě. 

Tab. 19: Výsledky zkoušky mikročistoty materiálu A890 Gr5A. 

 
Vzorek č. 

 

Vměstky (max. stupeň pro každý typ) 

OŘ OB S KP KK KN 
Max. 

OŘ+K
K+KP 

NŘ NB 

340/1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
340/4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
340/7 0 3-4 0 0 0 0 0 0 0 

Typy vměstků 
OŘ oxidy řádkovité 
OB oxidy bodové 
S sulfidy 

KP křemičitany plastické 
KK křemičitany křehké 
KN křemičitany netvařitelné 
NŘ nitridy řádkové 
NB nitridy bodové 

I v tomto případě bylo provedeno porovnání mikročistoty z odebraných vzorečků 

a z odlitých Y-bloků. 

Tab. 20: Vyhodnocení mikročistoty Y-bloku materiálu A890 Gr5A. 

Vzorek č. 

Vměstky (max. stupeň pro každý typ) 

OŘ OB S KP KK KN 
Max. 

OŘ+K
K+KP 

NŘ NB 

340 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Bylo zjištěno menší množství bodových oxidů než u odebraných vzorků. Bylo 

ovšem odhaleno zvýšené množství řádkovitých oxidů. Výsledná mikročistota tedy 

není pro výrobu ingotů vyhovující. 

 Koncentrace kyslíku, dusíku a uhlíku 5.11

Přesná koncentrace uhlíku, kyslíku a dusíku byla zjištěna na spalovacím 

analyzátoru. Hmotnost vzorků na měření na spalovacím analyzátoru se musela 

pohybovat v intervalu hmotnosti od 0,5 g do 1 g. Proto byly řezány na rozbrušovačce 

Struers Labotom 3 na optimální velikost. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 21.  
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Tab. 21: Naměřené hodnoty koncentrací kyslíku, dusíku a uhlíku na spalovacím 
analyzátoru, průměr naměřených hodnot a jejich směrodatná odchylka. 

V minulé kapitole bylo zjištěno, že vzorek byl pravděpodobně nevhodným 

způsobem odběru reoxidován. Proto byl i v tomto případě proveden kontrolní odběr 

vzorků z Y-bloků a provedeno měření celkového kyslíku. 

Bylo zjištěno, že v případě materiálu A890 Gr4A je hodnota obsahu kyslíku 

87 ppm. V porovnání se vzorkem odebraným na konci vakuování (448 ppm) je 

množství kyslíku více než 5x nižší. V případě materiálu A890 Gr5A byla naměřena 

hodnota 139 ppm. V našem případě vzorek odebraný po vakuování obsahovat 

417 ppm kyslíku, tj téměř 3x více. 

Z toho plyne, že námi zvolený způsob odebírání vzorků byl naprosto nevhodný. 

Jak vyplývá z Tab. 3, Tab. 4 a Tab. 21, koncentrace uhlíku a dusíku se s dobou 

vakuování snižuje. Pro posouzení rychlosti oduhličení a odplynění byla použita data 

 %C %𝐶 σ[%] %O %𝑂 σ[%] %N %𝑁 σ[%] 

338/1 

0,0970 

0,0957 0,0015 

0,2517 

0,2474 0,0119 

0,1333 

0,1316 0,0043 0,0940 0,2593 0,1358 

0,0962 0,2311 0,1256 

338/4 

0,0506 

0,0521 0,0020 

0,04287 

0,0312 0,0082 

0,0691 

0,0684 0,0005 0,0545 0,02526 0,06824 

0,0513 0,02563 0,06805 

338/7 

0,0236 

0,0235 0,0014 

0,06237 

0,04484 0,0125 

0,05470 

0,05126 0,0024 0,0221 0,03441 0,04933 

0,0248 0,03782 0,04975 

340/1 

0,0823 

0,0821 0,0005 

0,04306 

0,04599 0,0021 

0,1019 

0,1019 0,0002 0,0815 0,04745 0,1017 

0,0824 0,04747 0,1022 

340/4 

0,0269 

0,02627 0,0006 

0,04011 

0,03958 0,0004 

0,06602 

0,06525 0,0007 0,0257 0,03956 0,06548 

0,0262 0,03907 0,06425 

340/7 

0,0048 

0,00707 0,0020 

0,04268 

0,04169 0,0015 

0,05103 

0,05093 0,00007 0,0086 0,03962 0,05098 

0,0078 0,04276 0,05086 
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z měření spalovacím analyzátorem (Tab. 21) a optickým emisním analyzátorem 

(Tab. 3 a Tab. 4) vynesena do grafů a proložena přímkou.  

 

Obr. 26:Změna koncentrace uhlíku během vakuování  

 

Tím byly získány dvě rovnice rychlosti oduhličení závislé na čase t [min].  

Pro materiál A890 Gr4A:  

 %C = −8,8 ∙ t + 759 (5.10)

Pro materiál A890 Gr5A:  

 %C = −9,7 ∙ t + 620 (5.11)

V tomto případě lze dojít k závěru, že za podmínek, při kterých tavby probíhaly 

lze předpokládat, že se bude koncentrace uhlíku s každou minutou vakuování 

snižovat o cca 8,8 ppm u materiálu A890 Gr4A a o 9,7 ppm u materiálu A890 Gr5A. 

Pro porovnání rychlostí oduhličení a odplynění využijeme diplomové práce 

Ing. Tomáše Ertelta [15]. Tato práce se zabývá studiem vysokolegovaných 

duplexních ocelí. Pro její sepsání byly provedeny celkem tři tavby ocelí. Získané 

hodnoty koncentrací uhlíku a dusíku během vakuování byly vykresleny do grafu a 

proloženy přímkou stejně jako v našem případě.  
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Pro rychlost oduhličení vysokolegovaných ocelí byla tedy získána rovnice: 

 %C = −2,392 ∙ t + 417,11 (5.12)

To znamená, že při podmínkách, během kterých tavby probíhaly, lze 

předpokládat snížení uhlíku pouze 2,4 ppm. Tato nízká hodnota oduhličení byla 

dána tím, že při dosažení tlaku 10 mbar (10 000 Pa) byla tato hodnota udržována a 

dále už nebyla snižována. 

Dále jsou hodnoceny změny koncentrace dusíku. Hodnoty jsou stejně jako u 

uhlíku vykresleny do grafu a proloženy přímkami. 

 

Obr. 27: Změna koncentrace dusíku během vakuování 

 

Tím byla pro každý materiál získána rovnice rychlosti poklesu dusíku v závislosti 

na délce vakuování t – [min].  

Pro materiál A890 Gr4A:  

 %N = −11,4 ∙ t + 1245 (5.13)

Pro materiál A890 Gr5A:  

 %N = −7 ∙ t + 1011 (5.14)
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V tomto případě lze dojít k závěru, že za podmínek, při kterých tavby probíhaly 

lze předpokládat, že se bude koncentrace dusíku s každou minutou vakuování 

snižovat o cca 11,4 ppm u materiálu A890 Gr4A (resp. cca 7 ppm za minutu 

vakuování materiálu A890 Gr5A). 

V diplomové práce Ing. Tomáše Ertelta bylo vyhodnoceno, že vztah rychlosti 

poklesu koncentrace dusíku v závislosti na délce vakuování lze vyjádřit vztahem:  

 %N = −16,15 ∙ t + 2159 (5.15)

Z toho plyne, že za jednu minutu dojde ke snížení obsahu dusíku o 16,15 ppm. 

Vliv na rychlost snižování koncentrace dusíku je závislá na množství dmýchaného 

argonu (čím vyšší průtok argonu, tím vyšší rychlost odplynění) a na teplotě taveniny 

(čím vyšší teplota, tím vyšší rychlost odplynění). 



 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

57 ÚST FSI VUT v Brně 

 ZÁVĚR 6

V rámci této diplomové práce byly sledovány dvě tavby duplexních 

korozivzdorných, a to materiálu A890 Gr4A a A890 Gr5A. Tavení bylo provedeno na 

vakuové indukční peci, odběr vzorků a odlévání probíhalo na vzduchu.  

Během taveb byla měřena aktivita kyslíku a dále byly odebírány vzorky pro 

hodnocení chemického složení, struktury a mikročistoty v závislosti na délce 

vakuování. 

V prvé řadě byla analyticky zjištěna závislost aktivity kyslíku na teplotě. Po 

kontrole statistické významnosti byla závislost porovnána s daty taveb materiálu o 

podobném složení a literárními údaji. Bylo potvrzeno, že aktivita kyslíku není u taveb 

materiálů o blízkém složení závislá na koncentracích prvků a lze vyjádřit pouze jako 

závislost na teplotě. 

Dále byl posuzován vliv teploty a tlaku na podmínky oduhličení při vakuové 

metalurgii. Pro oduhličení taveniny bez použití vakuování by bylo nutné dosáhnout 

vysokých teplot (cca 2 300 °C), což je z hlediska životnosti výdusek indukčních pecí 

nevhodné. Proto bylo pro výrobu použito vakuování, kdy byla teplota udržována 

v rozmezí 1580 °C až 1620 °C a průběh uhlíkové reakce je řízen tlakem v peci 

pomocí vývěv. 

Z hlediska chemického složení probíhaly tavby dle předpokladu. Díky 

uhlíkovému varu došlo ke snížení koncentrace uhlíku na hodnotu blízkou 

požadavkům zadavatele. Obsahy ostatní prvků se kvůli propalu snižovaly a bylo 

nutné je na konci taveb dolegovat.  

Při posuzování mikročistoty bylo zjištěno, že při odebírání vzorku sibralovou 

pánvičkou a následné odlití do šamotového nálitku došlo k reoxidaci taveniny. 

Obsah kyslíku ve vzorcích odebíraných touto metodou byl 3-5x vyšší než 

koncentrace kyslíku v Y-blocích, které byly na konci tavby odlity. 

Pro další výzkum je nezbytné upravit způsob odebírání vzorků během tavby a 

odlévání taveniny tak, aby se maximálně zamezilo její reoxidaci. Odebírání vzorků 

lze zajistit pomocí vzorkovačů pod vakuem. V případě samotného odlévání by bylo 

vhodnější použít kovovou kokilu namísto forem ze samotuhnoucích směsí. Pískové 

formy umožňují díky jejich prodyšnosti kontakt taveniny s atmosférou. Dále by se 

dalo využít ochranné atmosféry během lití nebo filtrace taveniny.  
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