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Abstract 
 Elimination of non-metallic inclusions from molten steel into slag is supported by 
light agitation of the steel bath in the ladle, that is achieved by inert gas bubbling - stirring. The 
inert gas light bubbling is used as a final technological step in ladle treatment of steel. The aim 
of presented work was to study the influence of length of Ar stirring on removal rate of non- 
metallic inclusions. Three different times of Ar stirring were tried: 4, 8, and 12 minutes. It was 
found a big difference in inclusions removal rate between 4 and 8 minutes of Ar stirring, but 
very small difference between 8 and 12 minutes of Ar stirring. From this fact follows that 8 
minutes of inert gas light bubbling is effective enough to remove most of non-metallic inclusions 
into slag from molten steel in ladle.    
   
Abstrakt 
 Pomocou panvovej metalurgie je možné znižovať obsah kyslíka a síry v oceli na 
požadovanú hodnotu, môžu sa pridávať rôzne mikrolegúry a je možné kontrolovať veľkosť, 
zloženie a morfológiu inklúzií. Akosť ocele je daná nielen celkovým množstvom nekovových 
inklúzií, ale aj zložením, tvarom, veľkosťou a spôsobom ich usporiadania. Počas spracovania 
ocele v panvovej peci sa prevádza  dnom panvy prefúkavanie ocele inertným plynom, zväčša 
argónom. V počiatočných fázach spracovania je argón zdrojom miešacej energie, ktorá 
zabezpečuje tepelnú a chemickú homogenitu kúpeľa a kontakt ocele s troskou. Počínajúc s 
konečnou dezoxidáciou je používaný s nižším prietokom k jemnému miešaniu na podporu 
rozptýlenia mikrolegúr a k podpore vyplávania inklúzií. Veľký význam má  aj  intenzita a dĺžka 
čerenia. Cieľom bolo zistenie vplyvu dĺžky čerenia v panvovej peci na čistotu ocele v 
Železiarňach Podbrezová, a.s. 
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Úvod 
Panvová metalurgia 
 Panvová metalurgia zahŕňa použitie panvy nielen ako transfer tekutej ocele z taviacej 
pece na zariadenie plynulého odlievania, ale tiež slúži na ďalšie rafinačné operácie. Zahŕňa 
opatrenia na kontrolu teploty, agitáciu kúpeľa, interakciu troska - kov, presné pridanie 
legujúcich prvkov. Pomocou panvovej metalurgie je teda možné znižovať obsah kyslíka a síry v 
oceli na požadovanú hodnotu, môžu sa pridávať rôzne mikrolegúry a je možné kontrolovať 
veľkosť, zloženie a morfológiu inklúzií[1]. 
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 Vlastnosti ocele nie sú určované iba vlastnosťami jednotlivých kovových zložiek, ale 
aj prítomnosťou nekovových inklúzií. Vplyv nekovových inklúzií na akosť ocele je daný nielen 
ich celkovým množstvom, ale aj zložením, tvarom, veľkosťou a spôsobom usporiadania[2]. 
Ocele vysokej čistoty sú charakteristické:    
- nízkym obsahom nekovových inklúzií (sulfidických - MnS, FeS, FeMnS; oxidických - Al2O3, 
MnO, SiO2, TiO2; oxisulfidických ); 
- nízkym obsahom plynov ( N, H, O ); 
- nízkym obsahom sprievodných prvkov (Cu, Ni, Cr, Sn, As, Pb, Sb, Bi ) 
 
Rozdelenie inklúzií 
 Inklúzie v oceli možno rozdeliť na sulfidické a oxidické. Zdroje týchto inklúzií sú 
nasledovné: * sulfidické inklúzie endogénne primárne ( vznikajúce priamo z taveniny) - 
kovonosná vsádzka do taviaceho agregátu, vratné suroviny, troskotvorné prísady;  Rozoznávame 
3 typy sulfidov a to globulitické, hviezdicové a hranaté častice rovnomerne rozložené v matrici; 
  * oxidické inklúzie - endogénne ako výsledok reakcie prvkov v oceli s kyslíkom a 
exogénne ako výsledok zachytenia častíc pecnej, panvovej trosky, liacich práškov, abrazívne 
oddelené časti výmurovky v tavenine, reakcií taveniny s výmurovkou pecných agregátov, liacich 
panví, medzipanví; Rozoznávame oxidické inklúzie: primárne, sekundárne a terciálne. 
 
Úloha argónu 
 Počas spracovania ocele v panvovej peci sa prevádza  dnom panvy prefúkavanie ocele 
inertným plynom, zväčša argónom. Prebublávanie ocele Ar v LF má 2 fázy: - prvú nazývanú 
intenzívnym bublaním s vysokým prietokom až okolo 250 l.min –1 zamerané na chemickú 
a teplotnú úpravu taveniny / legovanie, dezoxidácia, ochladzovanie alebo ohrev/, - druhú 
nazývanú čerenie s nízkym prietokom Ar približne 15 l.min –1, ktorá sa zaraďuje na záver 
spracovania ocele v LF po skončení dezoxidácie na vyčistenie taveniny od splodín dezoxidácie 
častíc Al2O3. Teda v počiatočných fázach spracovania je argón zdrojom miešacej energie, ktorá 
zabezpečuje tepelnú a chemickú homogenitu kúpeľa a kontakt ocele s troskou. Počínajúc s 
konečnou dezoxidáciou je používaný s nižším prietokom k jemnému miešaniu na podporu 
rozptýlenia mikrolegúr a k podpore vyplávania inklúzií[3].Veľký význam má  aj  intenzita a 
dĺžka čerenia. Harmonogram spracovania ocele v LF v Železiarňach Podbrezová je uvedený 
v tabuľke I. 
 
 Table I  Ladle furnace steel treatment at Podbrezová Steelworks  

Poradie 
 

Operácia 

 

Trvanie 
[min] 

Čas 
[min] 

1 Odpich – tvorba novej trosky, predbežná dezoxidácia FeAl, 
legovanie FeMn, FeSi, čiastočné odsírenie, Ar 130 l.min-1

2 - 

2 Prevoz k LF, Ar 130 l.min-1 4 - 
3 Spustenie veka, Ar zastavený, odber vzorky kovu, Meranie T + ao 3 0-3 
4 Ar zastavený, nastrelenie Al drôtu podľa ao 1 4 
5 Ohrev 3°C.min-1 , odsírenie, Ar, 250 l.min-1 14 5-18 
6 Dolegovanie kusovými prísadami, ohrev 3°C.min-1 , Ar  130 l.min-1 1 19 
7 Ar zastavený, odber vzorky kovu, meranie T + ao pri zdvihnutých  

elektródach 
2 20-21 

8 Ar zastavený, prípadné dolegovanie Al, C  podávačom 2 22-23 
9 Ar zastavený, nastrelenie CaSi 2 24-25 
10 Čerenie, Ar 15 l.min-1 6 26-32 
11 Ar zastavený, odber tavbovej vzorky kovu, meranie T + ao 2 33-34 
12 Zdvihnuti veka, odpojenie Ar, odjazd panvového voza 1 35 
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Experimentálna časť 
 Cieľom bolo zistenie vplyvu dĺžky čerenia v panvovej peci na čistotu ocele v 
Železiarňach Podbrezová, a.s. Boli odobraté vzorky kovu akosti OR3 z panvovej pece pri 
rôznych časoch čerenia, a to pri 4, 8 a 12-tich minútach doby čerenia. Prehľad tavieb je uvedený 
v tabuľke II. 
 
 Table II  List of analyzed melts and marking of steel and slag samples 

Skupina akostí Číslo tavby Odber pri rôznej dobe 
čerenia/min/ 

 31553 

4 
8 
12 

 

 31554 
4 
8 
12 

OR 3 31555 
4 
8 
12 

 31556 
4 
8 
12 

 31557 
4 
8 
12 

 31558 
4 
8 
12 

 
 Výsledné chemické zloženie ocele z panvovej pece je znázornené v tabuľke III, 
množstvo pridávaných prísad do panvovej pece je v tabuľke IV. 
 
Table III  Final chemical composition of LF steel samples/ weight. %/ 
Číslo 
tavby 

C 
 

Mn 
 

Si 
 

P 
 

S 
 

Cu 
 

Cr 
 

Ni 
 

Al 
 

Al so 
 

Sn 
 

Ca 
 

O 
 

N 
 

31553 0,169 1,18 0,22 0,011 0,011 0,23 0,04 0,08 0,032 0,026 0,014 0,0033 0,0041 0,0080 

31554 0,180 1,19 0,25 0,013 0,009 0,26 0,06 0,10 0,028 0,023 0,017 0,0028 0,0040 0,0080 

31555 0,187 1,18 0,28 0,013 0,010 0,25 0,05 0,08 0,025 0,021 0,016 0,0033 0,0042 0,0070 

31556 0,186 1,19 0,26 0,013 0,013 0,26 0,05 0,06 0,031 0,025 0,014 0,0033 0,0041 0,0070 

31557 0,171 1,20 0,26 0,014 0,011 0,24 0,06 0,07 0,027 0,021 0,016 0,0040 0,0044 0,0060 

31558 0,181 1,19 0,27 0,012 0,011 0,23 0,07 0,06 0,031 0,026 0,018 0,0034 0,0043 0,0060 

Číslo 
tavby Pb As V Mo B Nb Ti W Zn Sb La Ce Fe Zr 

31553 0,002 0,009 0,005 0,02 0,000 <0,001 0,002 <0,01 0,001 0,007 <0,001 0,001 <97,95 <0,001 

31554 0,001 0,008 0,006 0,02 0,001 <0,001 0,002 <0,01 0,005 0,006 <0,001 0,001 97,82 <0,001 

31555 0,000 0,010 0,006 0,02 0,001 <0,001 0,002 <0,01 0,002 0,008 <0,001 0,002 97,85 <0,001 

31556 <0,0 0,008 0,006 0,02 0,001 <0,001 0,002 <0,01 0,001 0,005 <0,001 0,002 97,87 <0,001 

31557 <0,0 0,009 0,006 0,02 0,001 <0,001 0,002 <0,01 <0,001 0,006 <0,001 0,002 97,87 <0,001 

31558 <0,0 0,008 0,006 0,01 0,001 <0,001 0,002 <0,01 0,001 0,005 <0,001 0,002 97,88 <0,001 



Acta Metallurgica Slovaca, 10, 2004, 1 (36 - 41)                                                                                                               39 

 
 Table IV  Weight of ingredients added during LF steel treatment 

Prísady [kg/tav.] Číslo 

tavby        FeSikus FeMnC CaSiprof CaO Cprof Aldrôt

31553 226 119 17 217 21 37 

31554 287 102 14 169 27 28 

31555 244 82 14 171 22 20 

31556 232 52 14 174 12 16 

31557 227 61 14 189 18 10 

31558 238 90 14 185 18 8 

 
 Zo všetkých odobratých vzoriek kovu boli pripravené metalografické výbrusy, na 
ktorých boli pomocou svetelného mikroskopu študované a fotograficky dokumentované 
štruktúrne zložky ocele  a bol stanovený metódou počítania bodov plošný podiel nekovových 
inklúzií. Plošný podiel inklúzií v jednotlivých vzorkách ocele je v tabuľke V. Sulfidické inklúzie 
nebolo možné  stanoviť z dôvodu ich submikroskopických rozmerov  ( < 1µm ). 
 
  Table V Area fraction of non-metallic inclusions in investigated heats 

Označenie vzorky kovu 
[min] 

Oxidické inklúzie 
[%plošné] 

31553/4 0,060 

31553/8 0,020 

  31553/12 0,010 

31554/4 0,040 

31554/8 0,015 

  31554/12 0,020 

31555/4 0,025 

31555/8 0,035 

  31555/12 0,023 

31556/4 0,025 

31556/8 0,020 

  31556/12 0,015 

31557/4 0,055 

31557/8 0,015 

  31557/12 0,015 

31558/4 0,035 

31558/8 0,010 

  31558/12 0,010 

 
Z tabuľkových hodnôt V sa zostrojila grafická závislosť, graf č.1. 
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Zmena obsahu oxidických inklúzií pri rôznej dĺžke 
čerenia argónom  v panvovej peci
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Fig.1 Change of oxide inclusions area fraction in dependence on different length of argon churning  into LF 

 
 
 Pri pozorovaní štruktúry kovu bolo zistené, že pri  4-minútovom čerení sa v štruktúre 
nachádzalo niekoľko globulárnych aj nepravidelných sklovitých inklúzií (obr.2), pri 8-
minútovom čerení sa len zriedka nachádzali šedé globulárne aj sklovité inklúzie a to veľmi 
malých rozmerov(obr.3), pri 12-minútovom čerení sa opäť zriedka nachádzalo len niekoľko 
spomínaných inklúzií, išlo o veľmi čistú oceľ(obr.4). 
 

 Fig.2 Globulary, dark and light grey inclusions, 

 some of them glassy, heat number 31554/4, 

magnification 100x 
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Fig.3  Globulary, dark grey inclusions, some of
them glassy, heat number  31554/8,
magnification  200x 
er 
Pre zistenie vplyvu dĺžky čerenia 

nom v panvovej peci na čistotu ocele v 
ziarňach Podbrezová, a.s., boli odobraté 
ky kovu pri rôznych časoch čerenia ( 4, 8, 12 
), z ktorých boli pripravené metalografické 
usy. Na výbrusoch boli študované a 
graficky dokumentované štruktúrne zložky 
l stanovený plošný obsah a zloženie 
vových inklúzií. 
Fig.4 Globulary, grey inclusions, some of them
glassy, heat number 31554/12,
magnification200x 
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 Čerenie je jednou z možností, ako docieliť vyplávanie inklúzií z ocele do trosky a 
zabezpečiť tým vyššiu čistotu ocele. Zo sledovaných štruktúr ocele  je možné konštatovať, že 
dostatočné vyčistenie ocele sa dosiahlo pri 8 minútovom čerení, 12minútové čerenie neprinieslo 
výrazný pokles oxidických inklúzií. Z toho dôvodu odporúčame čerenie minimálne 8 min., 
respektíve  pre zníženie obsahu nekovových inklúzií môžeme považovať 8 minútové čerenie za 
optimálne, pretože predĺženie doby čerenia nemá výrazný dopad na vyčistenie tavby od 
nekovových inklúzií. 
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