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Abstract 

 The   article  describes   the  effect   of  electroslag  remelting  process of steel and alloy 
quality and  properties. It brings in  more details individual qualitative indexes being characterized for 
steels and  alloys after the process of electroslag remelting. 

 The article includes a brief information of the equipment installed in ZTS Metallurgia a.s., 
Dubnica nad Váhom and its production capabilities. This section covers also individual types of 
crystallizers, and their dimensions respectively, and thus the size range of electroslag remelted  ingots. 
The next section  describes the production process of thick-wall  CrNiMoV  tubes. The  steel  for  
production of mentioned tubes is manufactured by above mentioned equipment for electroslag 
remelting 10 VG-I1. The data include mechanical and plastic properties obtained (16 445) on the steel 
that has been cast to the crystallizer 550x550 mm. 

 The entire article is worked out in an informative form and it is specified, first of  all,  for  
machine design engineers to inform them of possibilities to produce the steel using electroslag 
remelting processes. 

 

 

Abstrakt 

 V príspevku sú rozobraté všeobecné výhody elektrotroskového pretavovania (ETP) ocelí, je 
vykonaný popis technologického zariadenia ETP v ZTS Metalurgia a.s. Dubnica nad Váhom. Ďalej je 
popísaný technologický postupvýroby hrubostenných rúr z legovanej ocele Cr-Ni-Mo, ako aj výsledky 
mechanických skúšok z realizovaných tavieb. 

 

 

Úvod 

 Elektrotroskové pretavovanie je jedným z najmladších metalurgických procesov vyvinutých 
pre priemyselné použitie. Umožňuje výrobu vysokokvalitných materiálov s vysokou 
reprodukovateľnosťou kvality. 

 Elektrotroskové pretavovanie ocelí nám vo všeobecnosti umožňuje nasledovné: 

zníženie obsahu plynov a niektorých nežiadúcich prvkov, 

zlepšenie čistoty ocele, odstránenie hrubých vmestkov, rovnomerné rozmiestnenie a priaznivejšie 
formy zostávajúcich vmestkov, zníženie obsahu síry, 



zvýšenie hustoty kovu a odstránenie stredových chýb ingotov, ktoré sa ináč prenášajú do hotového 
výrobku, 

rovnomernosť chemického zloženia a štruktúry, napr. veľkosť austenitického zrna a rozloženie 
feritu v austenitických oceliach, odstránenie karbidických zhlukov a pod., 

rovnomernosť mechanických vlastností, predovšetkým zlepšenie priečnych hodnôt a tým zníženie 
anizotropie, 

zlepšenie plastických vlastností a zvýšenie odolnosti proti únave za tepla a za studena, zlepšenie 
tvárniteľnosti ocele, 

vysoká leštiteľnosť ocele, 

zlepšenie niektorých špeciálnych vlastností ocele, napr. koróziivzdornosť nehrdzavejúcich ocelí, 
magnetických a vákuových vlastností kovov pre vákuovú elektrotechniku a pod. 

 

 

 Uvedené priaznivé vplyvy pretavovania zabezpečuje predovšetkým použitá troska /tavivo/ cez 
ktorú odkvapkáva roztavený kov elektródy do oceľového kúpeľa v kryštalizátore. Počas svojho 
prechodu cez túto trosku a následne dlhej doby vzájomného pôsobenia s roztavenou troskou v 
oceľovom kúpeli nastáva dôsledná rafinácia kovu. 

 Pri elektrotroskovom pretavovaní ocelí je najpoužívanejšia troska (tavivo) označenia ANF-6 
/CaF2- Al2O3/, ktorá má pomerne vysokú odsírujúcu schopnosť (≈ 50%) a priaznivý vplyv na čistotu 
pretavenej ocele. Jej malým nedostatkom je, že dochádza pri pretavovaní k prepalu určitého množstva 
kremíka, ktorý sa viaže s fluórom a uniká z priestoru kryštalizátora vo forme plynného SiF4. S 
uvedenou vlastnosťou preto treba uvažovať pri výrobe východiskového materiálu elektródy. Tento 
nedostatok je možné eliminovať dezoxidáciou trosky hliníkom. Tento zásah je doprevádzaný zníženou 
odsírovacou schopnosťou trosky. 

 Ďalším významným faktorom ktorý ovplyvňuje vlastnosti pretaveného kovu - ETP ingotu je 
tzv. usmernená kryštalizácia, ktorá napomáha okrem iného vyplavovaniu vmestkov a znižovaniu 
obsahu plynov. 

 V konečnom dôsledku je však potrebné si uvedomiť, že ETP je technologicky náročný a drahý 
proces. Preto je potrebné zvážiť zaradenie ETP do výrobného procesu a uvažovať s ním hlavne pre 
výrobky od ktorých sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť. 

 

 

Popis zariadenia na elektrotroskové pretavovanie v ZTS METALURGIA 

a.s. Dubnica n.V. 

 ZTS Metalurgia a.s. Dubnica nad Váhom je tradičným výrobcom Cr-Ni-Mo ocelí. Stále 
rastúce požiadavky na mechanické vlastnosti týchto materiálov si koncom 80-tych rokov vyžiadali 
zavedenie mimopecného spracovania ocele formou elektrotroskového pretavovania ocele (ETP). 

 Za týmto účelom bolo zakúpené zariadenie z bývalého ZSSR typového označenia EŠP 10 VG 
- I1. Toto zariadenie umožňuje pretavovať elektródy do hmotnosti 10 t. K zariadeniu boli dodané tri 
základné rozmerové typy kryštalizátorov nasledovných štvorcových prierezov : 425x425mm, 
510x510mm, 650x650mm. Kryštalizátory sú v dvoch prevedeniach a to stacionárne a pohyblivé. 

 Pretavovací proces prebieha pri striedavom napätí o frekvencii 0 až 10 Hz, ktoré zabezpečuje 
menič s maximálnym výkonom 1 MW. Tento výkon bol určený vzhľadom na to, že zariadenie malo 
pracovať ako jednoúčelové na výrobu ETP ingotov kvadrátu 510x510 mm. Začiatok devätdesiatych 
rokov si vyžiadal výrobu rozmernejších ETP ingotov a pre kryštalizátor kv.650x650 mm sa tento 
výkon ukázal ako nedostatočný. Pri pretavovaní bol transformátor preťažovaný o cca 20%. Rezerva 
výkonu je potrebná predovšetkým v období krátko po štarte procesu, kedy je potreba elektrického 
výkonu asi o 25% vyššia ako priemerná hodnota pri tavbe. 



 Toto bolo dôvodom na zakúpenie nového typu kryštalizátora kv.550x550 mm, pre ktorý je 
elektrický výkon postačujúci a prierez ETP ingotu zabezpečuje požadované stupne prekovania. Dodaný 
kryštalizátor umožňuje výrobu ETP ingotov do hmotnosti 5 800 kg. 

Vzhľadom na potrebu výroby ETP ingotov nad 6 t sme uvedený kryštalizátor odskúšali ako stacionárny 
a zároveň ako pohyblivý, čo nám v súčasnosti umožňuje výrobu ETP ingotov uvedeného rozmeru 
prakticky do 8 t. 

 Proces pretavovania je na zariadení plne automatizovaný a je riadený počítačom. Jedným z 
dôležitých parametrov pri procese ETP je odtavný výkon. Tento je na našom zariadení sledovaný zo 
zabudovaného systému plynulého odvažovania fy Philips. Z tohoto systému ide výstupný signál do 
počítača, ktorý tento neustále porovnáva so zadanou hodnotou a v prípade potreby koriguje elektrické 
pomery tak, aby bol odtavný výkon v súlade s predpisom. Tento riadiaci systém zabudovaný firmou 
ADAX z Kladna nahradil pôvodný jednoúčelový riadiaci systém a značne rozšíril technologické 
možnosti uvedeného zariadenia. 

 

 

Technologický postup výroby hrubostenných Cr-Ni-Mo-V rúr 

 Oceľ pre výrobu elektród ( ≈16 445) je vyrábaná dvojtroskovou technológiou na EOP. 
Prípustné obsahy fosforu a síry sú nasledovné: 

  Pmax = 0,011% 

  Smax = 0,015% 

  

 Oceľ je odlievaná spodom do kováčskych ingotov hmotnosti cca 8 t. Ingoty sú prevážané teplé 
na kováčňu. Po ohreve na kovaciu teplotu 1150° C sa z nich kujú elektródy kvadrátu 370x370 mm o 
hmotnosti 6 400 kg. Elektródy sa po vykovaní protivločkovo žíhajú a po kontrole rozmerov a akosti 
povrchu nasleduje ich úprava tryskaním. Na elektródach sa kontroluje predovšetkým priamosť a kvalita 
povrchu, na ktorom sa nepripúšťajú vo všeobecnosti trhliny, ktoré by mohli spôsobiť odpadnutie 
materiálu pri ETP. Po otryskaní elektród nasleduje ich elektrotroskové priváranie na držiaky elektród 
ktoré slúžia i na prívod elektrickej energie pri ETP. 

   Po uvedených operáciách nasleduje vlastné ETP. Toto má tri základné fázy: 

  - štart - proces roztavovanie trosky, 

  - tavba - proces pretavovania ocele, 

  - dohrev - proces zamedzujúci vzniku sťaženiny. 

ETP uvedenej elektródy je v kryštalizátore kvadrátu 550x550 mm. 

Po pretavení nám vznikne ETP ingot, ktorý sa musí po stripovaní zo zariadenia ETP žíhať režimom na 
odstránenie vnútorných pnutí. Nasleduje jeho ohrev na kovaciu teplotu a kovanie. Po opracovaní a 
tepelnom spracovaní sú výrobky kontrolované ultrazvukom a na mechanické hodnoty. 

 

 

Výsledky skúšok 

 Vzorky na mechanické skúšky sú odoberané v tangenciálnom smere z oboch koncov tyče a 
výsledky overovacej série sú uvedené v tab.1. 

Predpis mechanických hodnôt : 

Rú - medza úmernosti v MPa, predpis min. 1177 MPa 

Rm - medza pevnosti v MPa 

A - ťažnosť v % 

Z - zúženie v %, predpis min. 20% 



KCU - vrubová húževnatosť v J/cm2, predpis min. 25 J/cm2 

* - A - vzorka od pätnej časti ingotu 

   B - vzorka od hlavovej časti ingotu 

 

 
                   Tab.1 

 

 

  

 Všetky namerané hodnoty odpovedajú požiadavkam zákazníka. Napriek vysokým 
požiadavkám na pevnosť má vyrobená oceľ ešte značné rezervy v plastických vlastnostiach. 

 Získané výsledky mechanických hodnôt dokumentujú vysokú kvalitu ocele a jej 
reprodukovateľnosť spôsobom ETP. 

 

 

Záver 

 Z vykonaného hodnotenia je zrejmé, že oceľ vyrobená metódou ETP dosahuje špičkovú 
kvalitu. V celom článku sme sa snažili opisnou formou priblížiť vlastný proces ETP a dosiahnuté 
výsledky. Sledovali sme tým upozorniť predovšetkým konštruktérov náročných strojov a zariadení na 
možnosť použitia ocele vyrobenej spôsobom ETP z domácich zdrojov. V súčasnosti sme jediným 
výrobcom ETP ocele na Slovensku, pričom máme zvládnuté množstvo druhov ocelí počnúc od 
nelegovaných uhlíkových až po vysokolegované triedy ocelí. V uvedených kryštalizátoroch môžeme 
vyrábať ETP ingoty od 1,5t až do 9t. Okrem týchto kryštalizátorov máme možnosť výroby ETP 
ingotov φ 200 mm váhy do 160 kg. 
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