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IZVLEČEK
Acroni d.o.o. je podjetje znano predvsem po nerjavnem proizvodnem programu. Proizvaja
tudi navadna, legirana konstrukcijska in specialna jekla. Med njimi tudi pomirjena jekla za
globoki vlek v obliki trakov. Izdelujejo se po postopkih sekundarne metalurgije za jekla
narejena v EOP (elektroobločni peči). Pri sekundarni izdelavi je ključna kontrola tekoče
žlindre za izdelavo čistega jekla. Jeklo mora biti čisto, brez večjih nekovinskih vključkov, ki
negativno vplivajo na tekočnost jekla. Vsebnost nekovinskih vključkov ocenjujemo lahko
primerjalno po posameznih tipih vključkov (A - sulfidi, B - aluminati, C - silikati in D globularni oksidni vključki) s tabelo »Plate 1-r« po standardu ASTM E 45, metoda A [1].
Pregled polirane površine poteka v valjanem stanju, paralelno dolžini valjanca. Ocena pa
poteka po morfologiji vključkov. Tako lahko ocenjujemo tudi endogene vključke, ki so vezani
na globularne vključke tipa CaSi ali kombiniranih vključkov na osnovi Al2O3 – CaS. Velikost
endogenih vključkov je praviloma pod 13 μm. V praksi celo nižje, ki pa v zadostni volumski
porazdelitveni gostoti predstavljajo težave pri ulivanju jekla zaradi omejene tekočnosti jekla.
Sprememba tekočnosti taline je neposredno povezana s potekom sekundarne izdelave jekla in
termodinamskimi karakteristikami izdelane žlindre in taline. Pri jeklih z večjo viskoznostjo je
mašenje izlivkov pogostejše. Posledica je lahko zmanjšanje proizvodnje zaradi prekinitve
ulivanja, ali prekinitve ulivanja šarž v sekvenci.
Nekovinski vključki so v talini prisotni kot primarni dezoksidacijski produkti, produkti
kemičnih reakcij med jeklom in ognjevzdržno obzidavo, produkti sekundarne dezoksidacije,
oksidni produkti, ki nastanejo zaradi reoksidacije jekla med izdelavo in med vlivanjem,
produkti kemične reakcije jekla in livnega izlivka, livnega praška itd.
Termodinamska analiza je potekala s programskim orodjem Thermo-Calc 4.1 z uporabo dveh
podatkovnih baz: TCFE7 in SLAG3. Rezultate oz. trende numeričnega modeliranja smo
primerjali z rezultati avtomatske analize nekovinskih vključkov, dobljenih z uporabo FE-SEM
vrstičnega elektronskega mikroskopa. Klasifikacija nekovinskih vključkov je potekala s
programskim orodjem INCAFeature.

Ključne besede: Termodinamika, nekovinski vključki, jeklo za globoki vlek
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ABSTRACT
Acroni d.o.o. produces, amongst stainless steel as a core program, additionally aluminium killed steels. They are delivered in form of strip intended mainly for deep-drawing purposes.
Steelmaking practice, for achieving high quality metal melt, is done by proper control of
molten slag in part of secondary steelmaking practise. Steel production must be properly
controlled to prevent any formation of over-sized non-metallic inclusions, which negatively
influence the casting properties (resulting in nozzle clogging) and soundness of the material.
Microscopic method to characterize the size, type and number of inclusions is normally done
by procedure described in standard ASTM E 45, method A, plate 1-r (with categories: A –
Sulfide, B –Alumina, C – Silicate Type and D – globular oxide Type) [1]. Measurements are
done on polished surface parallel to the longitudinal direction of a plate. Indigenous calcium
sulphides, CaS, and duplex Al2O3 – CaS may also be rated by this standard. The size of
indigenous non-metallic inclusions is normally under 13 μm. In practise much lower.
Nevertheless, the problem of non-sufficient elimination and modification of inclusions is
normally manifested by poor steel castability. This problem expresses both visually and by
recording parameters of the caster especially when having high volume density distribution of
non-metallic inclusions. Change in steel castability is directly related to the concept of
secondary steel making practice, thereby directly related to the thermodynamic characteristics
of formed slag and metal melt. If nozzle clogging in continuous casting is not eliminated it
may result in serious production loss due to interrupted casting. This is especially true when
having a cast sequence. The phenomenon of poor castability of steel is, as discussed before,
associated with the presence of non-metallic inclusions in the metal melt. It can be associated
with the presence of primary deoxidizing products, products of chemical reactions between
melt and refractory, etc.
Thermodynamic analysis was carried out with well-excepted software Thermo-Calc 4.1 using
two databases: TCFE7 and SLAG3. Calculations were compared with the results obtained by
automatic analysis using FE-SEM scanning electron microscope and through the appropriate
classification of inclusions with a programming tool INCAFeature.

Key words: Thermodynamics, non-metallic inclusions, deep drawing steel
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Elektroobločna peč

TCFE7

Termodinamska podatkovna baza jekel in na železu osnovanih zlitin

VD/VOD Vakuumsko razplinjanje / vakuumsko razogličenje s kisikom
PP

Ponovčna peč

SLAG3

Termodinamska podatkovna baza večkomponentnih metalurških žlinder

A, CA6, CA2, CA, C12A7, C3A, C
B

Vključki v poenostavljenem zapisu

Bazičnost žlindre  = %

% 

%





FE – SEM Visokoločljivi mikroskop s poljsko emisijo elektronov
S 235 JR

BPW

Konstrukcijsko jeklo (S – structural steel) z minimalno določeno mejo tečenja
235 N/mm2 pri sobni temperaturi in minimalno zahtevano žilavostjo 27 J pri
sobni temperaturi
Masni delež faze
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1. UVOD

Pločevina iz jekel za globoki vlek se pogosto galvanizira, zato se zahteva, da je v kemijski
sestavi teh jekel vsebnost silicija nizka oziroma ne presega 0,03 mas. %. Ta jekla so
pomirjena samo z aluminijem. Za taka jekla je značilna slaba tekočnost, ki se izraža v obliki
mašenje izlivkov na enožilni napravi za kontinuirno ulivanje. Posledica je lahko zmanjšanje
proizvodnje zaradi prekinitve ulivanja. Pojav slabe tekočnosti jekla in mašenje izlivkov je
povezan s prisotnostjo nekovinskih vključkov v jekleni talini. Nekovinski vključki so lahko
endogeni, nastali z neposredno interakcijo raztopljenega dezoksidacijskega elementa in
raztopljenim kisikom, žveplom ali dušikom v talini. Lahko pa so eksogeni in izhajajo iz
žlindre, obzidave ali nastanejo z reoksidacijo pri posnemanju taline ali pri neustrezno
formirani žlindri. Reoksidacija se pojavlja tudi pri ulivanju pri atmosferskih pogojih in pri
premočnem mešanju taline. Prostorska porazdelitev oz. volumska porazdelitvena gostota
nastalih endogenih (predvsem aluminatnih) vključkov je neposredno povezana s kontrolo
bazičnosti žlindre v sekundarnem delu izdelave jekla kot tudi s kontrolo intenzitete pihanja
argona (argoniranja) in stopnjo modifikacije aluminatnih vključkov z injektiranjem kalcija v
obliki žice.

Namen diplomskega dela je bil termodinamsko karakterizirati nastajanje nekovinskih
vključkov v dobrih in slabo tekočih šaržah jekla za globoki vlek, kvalitete S235JR.
Termodinamska analiza je bila narejena s programskim orodjem Thermo-Calc 4.1 z uporabo
dveh podatkovnih baz: TCFE7 in SLAG3. Dobljeni rezultati pa so bili neposredno primerjani
z avtomatsko analizo nekovinskih vključkov z uporabo FE-SEM vrstičnega elektronskega
mikroskopa in z klasifikacije vključkov preko programskega orodja INCAFeature.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. JEKLA ZA GLOBOKI VLEK

Jekla za globoki vlek, ki se na tržišču pojavljajo predvsem v obliki hladno valjanih trakov, se
pogosto izdelujejo v konvertorjih (nizek baker). V podjetju Acroni d.o.o. izdelava omenjenih
jekel poteka po postopkih sekundarne (ponovčne) metalurgije za elektro jekla. Elektroobločna
peč služi le kot primarni talilni agregat. Glavne zahteve takšne pločevine, izdelane za globoki
vlek, so: ustrezna kemijska homogenost, ustrezna končna kvaliteta površine, enakomerna
debelina traku in drobnozrnata mikrostruktura (ki se delno kontrolira tudi z drobnimi
nekovinskimi oksidi, ki delujejo kot inokulanti). Ustrezna mora biti tudi ciljana kemijska
sestava, saj se omenjena pločevina pogosto galvanizira. [2]
Glede na način izdelave se ta jekla delijo na nepomirjena in pomirjena. V diplomskem delu je
izdelava vezana na z aluminijem pomirjeno kvaliteto. Iz pol-produkta hladno valjanih trakov
se s preoblikovanjem v hladnem izdelujejo najrazličnejši končni izdelki, kot so ohišja za
pralne stroje, ohišja za električne števce, žarometi, karoserije, hladno oblikovani profili itd,
slika 1. [3]

Slika 1: Prikaz primera končnih izdelkov iz jekel za globoki vlek [3].

Vsaka prekomerna vsebnost predvsem intersticijskega ogljika in dušika v jeklih za globoki
vlek negativno vpliva na njihovo plastičnost. Prav zaradi tega mora biti vsebnost, tudi
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substitucijskih elementov, razen mangana (do 1,6 mas. %), omejena. Poznano je, da
dogovorna meja napetosti tečenja (Rp0.2) skoraj linearno narašča z naraščajočo količino
elementov (efekt intersticijskega in substitucijskega utrjevanja), posebno če so ti raztopljeni v
feritu [4]. V Tabeli 1 je prikazana dovoljena kemijska sestava po EN 10025-2 nekaterih
izbranih jekel namenjenih za globoki vlek. Vse vrednosti so podane kot maksimalne.

Tabela 1 : Kemijska sestava jekel za globoki vlek navadnih nelegiranih konstrukcijskih jekel
po standardu EN 10025-2. Vse vrednosti so predstavljene kot maksimalne. [5]
Kemijska sestava v mas.% maks.
Vrsta
jekla

C za izdelke debeline (mm)

Mn

Si

P

S

N

Cu

0,20

1,40

-

0,035

0,035

0,012

0,55

0,17

0,17

1,40

-

0,030

0,030

0,012

0,55

0,17

0,17

0,17

1,40

-

0,025

0,025

-

0,55

S275JR

0,21

0,21

0,22

1,50

-

0,035

0,035

0,012

0,55

S275J0

0,18

0,18

0,18

1,50

-

0,030

0,030

0,012

0,55

S275J2

0,18

0,18

0,18

1,50

-

0,025

0,025

-

0,55

S355JR

0,24

0,24

0,24

1,60

0,55

0,035

0,035

0,012

0,55

S355J0

0,20

0,20

0,22

1,60

0,55

0,030

0,030

0,012

0,55

S355J2

0,20

0,20

0,22

1,60

0,55

0,025

0,025

-

0,55

S355K2

0,20

0,20

0,22

1,60

0,55

0,025

0,025

-

0,55

≤16

>16≤40

>40

S235JR

0,17

0,17

S235J0

0,17

S235J2

S – konstrukcijsko jeklo
JR, J0 - zagotovljena žilavost 27J pri +20°C oz. 0°C

Na sposobnost globokega vleka in s tem povezano duktilnostjo nelegiranih maloogljičnih
jekel močno vpliva znižanje velikosti (Mn, Ca) sulfidnih kot (Ca, Al) oksidnih nekovinskih
vključkov. Močan vpliv je vezan predvsem na morfologijo vključka. S plastično predelavo se
ta lahko pojavlja v obliki razpotegnjenih nekovinskih vključkov, ki drastično znižujejo vse
pomembne mehanske lastnosti. Predvsem merjene v smeri debeline. Primer je kontrakcija [6].
Za reprezentativno kvaliteto S235JR, glej tabelo 1, je bil izračunan ravnotežni diagram deleža
faz v odvisnosti od temperature in pripadajoči metastabilni diagram Fe-C, slika 2 in 3.
Izračun je bil narejen s pomočjo programskega orodja Thermo-Calc 4.1 (TC), ki je v
nadaljevanju podrobneje opisan. Opazimo lahko visoko temperaturo likvidusa z Tliq = 1530
°C. Operativne temperature razogličenja (z lastnim kisikom) in degazacije v delu sekundarne
metalurgije so visoke, in so vezane tudi na omenjeni likvidus. Ozek temperaturni interval
strjevanja (ΔT = 20 °C) predstavlja pomembno prednost za večinsko globulitno strjevanje po
3

preseku ulite žile, kljub visoki temperaturi ulivanja v bakreno kokilo enožilne kontinuirne
naprave.

Slika 2: Masni delež faz (BPW) v odvisnosti od temperature za jeklo S235JR z 0,048 mas.%
C (Šarža: 265405). Izračunano z Thermo-Calc 4.1 in podatkovno bazo TCFE7.

Iz slike 2 je razvidno, da strjevanje omenjenih jekel za globoki vlek poteka neposredno v
bližini Fe-kota (sestavo jemljemo kot razredčeno raztopino) s primarnim strjevanjem δ-Fe
(BCC_A2) iz jeklene taline. Z izredno nizko ciljano vsebnostjo ogljika se premaknemo pri
strjevanju popolnoma izven območja invariante peritektske reakcije, kar pozitivno vpliva na
izogibanje nedokončane peritektske reakcije, ki se zaradi neenakomernih volumskih
sprememb lahko kaže v površinskih defektih kontinuirano ulitih slabov. Kontinuirano ulita
žila oz. kasneje plamensko razrezani slabi se ohlajajo preko širšega avstenitnega območja s
prehodom čez premeno Ar3 z izločevanjem α-Fe (BCC_A2). Preostali avstenit pa se pri
prehodu čez evtektoidno premeno transformira na železu bogatem feritu in cementitu, M3C.
Zadnje kot del perlita. Ravnotežni izračun sicer nakazuje, z vključevanjem vseh Gibbsovih
prostih energij preostalih karbidov, tudi možnost obstoja preostalih karbidov M23C6 in M7C3.
4

Slika 3: Izopletni metastabilni fazni diagram Fe-C za jeklo S235JR z 0.048% C (Šarža:
265405). Izračunano z Thermo-Calc 4.1 in podatkovno bazo TCFE7.

Najvplivnejši element v jeklih za globoki vlek je prav gotovo ogljik zaradi neposrednega
vpliva na mehanske in preoblikovalne lastnosti. Njegova vsebnost se v praksi običajno giblje
med 0,03-0,08 mas.%, kar je bistveno nižje od dopustne meje po standardu, Tabela 1. Večja
vsebnost ogljika, kljub dovoljenemu, negativno vpliva na globoki vlek.
Ogljik se pri sobni temperaturi nahaja v jeklu skoraj izključno vezan v cementit, M3C.
Silicij je element, ki je v jeklu za globoki vlek nezaželen. Silicij je v splošni proizvodnji sicer
pogosto uporabljen v obliki legur in kot dezoksidant, FeSi. Dezoksidacijski produkt silicija in
raztopljenega kisika v talini pa je tekoči ali trdni silikat. Dezoksidacijska učinkovitost silicija
pa je neposredno povezana z aktivnostjo aSiO2 v žlindri [7], kar je neposredno vezano na
porazdelitveni faktor silicija med žlindro in talino (f). V primeru ostanka pečne žlindre (po
prebodu na EOP) bogate na siliciju je tako možen celo nezaželen prirastek silicija nazaj v
talino. Ta pa zelo uspešno utrjuje feritno matrico s poviševanjem meje plastičnosti in

5

povzroča slabšo preoblikovalno sposobnost jekla za globoki vlek. Silicija po izkušnjah naj ne
bi bilo v jeklu več kot 0,03 mas.%.
Tretji zelo pomemben element v teh jeklih je mangan. Tudi mangan deluje kot dezoksidant z
manjšo močjo v primerjavi s silicijem. Mangan, podobno kot silicij, izrazito dviguje mejo
tečenja, vendar manj kot ogljik in dušik, ki se vgrajujeta intersticijsko. Vsebnost mangana se
giblje med 0,28-0,45 mas.%. Mangan pomembno vpliva na znižanje prehodne temperature iz
krhkega v duktilno področje. V jeklu se lahko veže z žveplom in kisikom ter tvori
kombinirane nekovinske vključke, pogosto silikate.

Vse ostale elemente, ki se nahajajo v jeklu, smatramo kot nečistoče, razen seveda aluminija,
ki ga namensko dodajamo za izdelavo pomirjenega jekla za globoki vlek. Nepomirjenega
jekla namreč ni mogoče ulivati na kontinuirni napravi. Znano je, da z aluminijem obdelana
jeklena talina lahko pomembno prispeva k povečani žilavosti, predvsem na račun udrobnitve
prvotnih avstenitnih zrn. To ne velja za jekla obdelana z silicijem. Hkrati pa je znano, da z
nizko količino topnega dušika [N] in aluminija [Al] tvorba (AlN) ni prisotna pri začetnih
temperaturah značilnih za plastično predelavo (~ 1250°C). Prav tako ne vpliva na temperaturo
rekristalizacije pri valjanju.
Med vsemi temi elementi izstopa žveplo, ki močno poslabša plastične lastnosti jekel. Žveplo
lahko tvori z manganom podolgovate sulfidne vključke (po ustrezni plastični deformaciji).
Vsebnost žvepla naj ne bi presegala 0,015 mas.%. Zaradi omejevanja SiO2 v žlindri je efekt
odžvepljanja in rafinacije manj intenziven in je vezan predvsem na zrnatost dodanega apna
(CaO) s kontrolo reakcijske površine in ustrezne kontrole (pod) tlaka nad talino in žlindro [7].
Zelo nezaželen element v jeklu je tudi fosfor, katerega vsebnost naj bi bila pod 0,020 mas.%.
Ciljana vrednost je 0.012 mas.%. Fosfor poslabša mehanske lastnosti rekristalizacijsko
žarjenih trakov. Kot je že bilo omenjeno je elektroobločna peč namenjena predvsem
pretaljevanju a tudi kontroli odfosforenja z ustrezno penečo žlindro.

Tudi baker negativno vpliva na dvig mehanskih lastnosti žarjenih trakov. Vse do vsebnosti
0,15 mas.% naj ne bi imel bistvenega vpliva na globoki vlek, vendar le pod pogojem, da jeklo
istočasno ne vsebuje več kot 0,30 mas.% mangana. Večje količine bakra se izogibamo, ker
ima nižjo afiniteto do kisika kot osnovna matrica. Že pri plastični predelavi lahko baker
doprinese k selektivni površinski obogatitvi po kristalnih mejah zrn zaradi efekta selektivne
oksidacije.
Približno enak vpliv na mehanske lastnosti naj bi imel tudi nikelj.
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Aluminij zasledimo v pomirjenih jeklih za globoki vlek v količinah, ki se gibljejo v mejah
0,03-0,06 mas.%. V jeklu se nahaja delno v obliki nekovinskih aluminatnih vključkov, delno
pa je raztopljen v feritu. V primeru injektiranja kalcija pa se pojavljajo še modifikacije
vključkov. Stopnja modifikacije je odvisna od prvotne velikosti Al2O3 vključka, saj je slednje
vezano na efektivno reakcijsko površino.
Na koncu opisa vpliva posameznih elementov si oglejmo še tabelo, ki nam prikazuje
maksimalne dovoljene vrednosti kisika, vodika in dušika v jeklih za globoki vlek. Te
zagotavljajo maksimalno plastičnost v hladnem stanju. V praksi, tudi z dobro vodenimi
postopki sekundarne obdelave taline, je vsebnost dušika lahko tudi večja od vrednosti v tabeli
2. Istočasno pa velja za kisik, da je ta praviloma bistveno nižji od 100 ppm.

Tabela 2: Vsebnost raztopljenih plinov v jeklih za globoki vlek pri T = 1600 °C [8]
O (mas. %) H (mas. %)
< 0,01

N (mas. %)

0,0002-0,0004 < 0,003

2.2. TEHNOLOŠKA POT IZDELAVE JEKLA ZA GLOBOKI VLEK

2.2.1. Vložek

Ciljana masa preskusnega kovinskega vložka pred zakladanjem v elektroobločno peč (EOP)
je bila 100 ton. Zaradi omejitve vsebnosti kroma, bakra, niklja, kositra (oligoelementov) je bil
pripravljen ustrezen vložek razvrščen po kakovosti starega železa. Zakladanje je potekalo s
tremi košarami. Pri sestavi kovinskega vložka imamo na voljo dve možnosti in sicer: vložek
je sestavljen v celoti iz odpadnega železa ali kombinacije odpadnega železa in dodatkov
grodlja.
Nekovinski vložek za formiranje peneče žlindre je odvisen od dejanske teže kovinskega
vložka in kasnejše kemijske sestave vzetih vzorcev iz EOP.
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2.2.2. Delo v EOP

Delo v peči lahko razdelimo na tri faze in sicer: taljenje vložka, oksidacija primesi (tudi P2O5)
in razfosforenje preko peneče žlindre ter prebod.
Taljenje je potekalo z maksimalno močjo transformatorja. Pihanje kisika je potekalo pri
zakladanju zadnjih dveh košar. Namen pihanja kisika je rezanje vložka pred vrati in tvorbo
CO(g) za penjenje žlindre. Z oksidacijo dosežemo je bila dosežena nizka vsebnost ogljika do
0,05 mas. % v talini pred prebodom. S tem se je povečal tudi delež eksotermnih reakcij
(aluminij, silicij, mangan, železo), ki ogrevajo talino. Ko je vložek raztaljen, z vpihavanjem
ogljika v žlindro ustvarjamo na fosforju bogato penečo žlindro. Poteka reakcija med prebitnim
[FeO] v žlindri in ogljikom z nastankom plinskega CO(g). Računati moramo, da se žlindra
peni že na račun raztopljenega ogljika iz grodlja ali tistega, ki je v košarah namensko dodan.
Močno peneča žlindra odteka skozi vrata peči – poteka odfosforenje. Ko je vse raztaljeno,
vzamemo vzorec za kemično analizo A1 (A-analiza) in pomerimo temperaturo T1 in aktivni
kisik. Nato dodamo še 500 do 1000 kg apna za tvorbo žlindre z visoko bazičnostjo.

Oksidacijo izvedemo do vrednosti 0,05 mas. % C. Talino segrejemo na temperaturo
oksidacije ki znaša:
1680° – 100 ∙ . %    !"#" $%

En. 1

Pomerimo temperaturo T2 in aktivnost kisika merjeno v ppm [O]. V talini je tik pred
prebodom v livno ponovco lahko največ 800 ppm kisika.

Talino segrejemo do temperature pri kateri izvajamo prebod, okoli 1690 °C za prvo in 1700
°C za drugo šaržo v sekvenci. Prebod izvedemo brez žlindre, v kolikor je prisotna jo po
prebodu posnamemo. V nasprotnem primeru je možen neželen prirastek silicija na račun
redukcije SiO2 v žlindri z izenačevanjem kemijskih potencialov med žlindro in talino.
Teža izlitega jekla preskusne šarže je bila 87 ton. Pri prebodu v livno ponovco smo dodali 150
kg FeMnC s čimer pri atmosferskem tlaku že priredimo potrebno količino aktivnega kisika za
nadaljnjo razogljičenje. Z ustrezno kontrolo lastnega kisika pred degazacijo, lahko dodamo
dodatke za korekcijo mangana v procesu vakuumiranja skupaj z žlindrotvornimi dodatki CaO
in CaF2.
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Slika 4: Posnetek EOP - elektro obločne peči [9]

2.2.3. Delo na vakuumski napravi

Na vakuumski napravi, se talina najprej razogliči in deoksidira, nato preidemo v fazo
odžveplanja. Pred prenosom taline na vlivanje pa še izvedemo potrebno korekcijo kemične
analize in obdelamo talino s kalcijem.

Najprej livno ponovco prenesemo v vakuumsko komoro in pričnemo s prepihovanjem z
argonom preko argonskega kamna. Vzamemo vzorec za kemično analizo sestave jekla,
izmerimo temperaturo T3 in aktivni kisik (v ppm [O]), da imamo podatek za obseg
razogličenja. Zahtevana temperatura pred razogličenjem je 1650 °C, vsebnost začetnega
aktivnega kisika pa okoli 600ppm.

Ponovco zapremo v reakcijsko komoro in pričnemo z vakuumiranjem. Razogličenje poteka že
z medsebojno reakcijo ogljika (iz peči in dodatkov karbureja) in topnega kisika v talini:
() * (+) = ,+-.

En. 2

V primeru, da imamo v talini glede na vsebnost ogljika premajhno količino aktivnega kisika,
skozi kisikovo kopje naprave VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) vnesemo še dodatno
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količino potrebnega kisika. Pomembna je začetna količina topnega ogljika v talini po
prebodu. Kisik preko vodno hlajenega kopja vpihavamo pri podtlaku 180 mbar. Ko vpihamo
zadostno količino kisika nadaljujemo z vakuumiranjem do globokega vakuuma, 2 mbar. Pri
teh pogojih intenzivno poteka oksidacija ogljika z lastnim raztopljenim kisikom v talini. Paziti
moramo, da znižujemo tlak in povečujemo pretok argona postopoma, sicer lahko talina
preseže nivo ponovce in priteče v komoro.

Po 5 do 10 min proces razogličenja prekinemo z dodatkom aluminija in prične se proces
odžveplanja. Aluminija dodamo v količini do 250 kg (ta veže nase preostali topni kisik),
zraven pa še že omenjeno korekcijsko količino FeMnC. Kot je bilo omenjeno se preddezoksidacija z FeMnC praviloma lahko izvaja v kolikor je vsebnost kisika previsoka za
kontrolirano razogličenje. Dodamo tudi okoli 600 kg apna (CaO) in 100 – 150kg jedavca
(CaF2), da formiramo tekočo in s tem aktivno žlindro, ki omogoča tudi visoko stopnjo
odžveplanja. Pri dodatku aluminija moramo seveda upoštevati, da ga določen del oksidira s
kisikom po reakciji
2($!) * 3(+) = ,$!1 +2 -

En. 3

in v žlindri služi kot talilo (podobno kot jedavec). Upoštevati moramo, da nastali
dezoksidacijski produkti (Al2O3), ki se ne uspejo raztopiti v aktivni bazični žlindri, v
končnem izdelku lahko prispevajo k močnejši obrabi orodja (trna) pri vlečenju pločevine. V
večjih količinah se sicer izloča šele kot del sekundarne dezoksidacije, posebno ob ustreznem
modificiranju vključkov (dodatek kalcija) z nastankom večjih vključkov. Žlindro se v procesu
izdelave koregira z dodatki jedavca in apna. Aluminija dodamo takšno količino, da ga v
nadaljevanju postopka ne bo več potrebno dodajati oz. je prisotna le rahla korekcija v obliki
žice. V postopku odžveplanja je mogoče nastajanje eksogenih sulfidnih vključkov (vir je
bazična žlindra), ki pa se z ustreznim vodenjem pretoka argona ustrezno odstranijo. Ustrezna
koncentracija aluminija in/ali silicija (za ustvarjanje redukcijskih pogojev v talini) v
kombinaciji z žlindrotvornimi komponentami z visoko sulfidno kapaciteto omogoča ustrezno
odžvepljanje. Istočasno pa s spremembo koncentracije topnega žvepla v jeklu vplivamo tudi
na kasnejšo morfologijo in tipologijo vključkov, kar bo prikazano nekoliko kasneje.
Po vseh dodatkih vakuumiramo še 20 min pri nizkem vakuumu. Pri teh pogojih odžveplanje
poteka intenzivno. Odžveplanje je možno izvesti tudi izven vakuumske komore z intenzivnim
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mešanjem taline, vendar pa pri tem moramo računati z velikim odgorom aluminija in vnosom
žlindre z višjo aktivnostjo dezoksidacijskih produktov v talino.
Livno ponovco peljemo na ponovčno peč (PP), pomerimo temperaturo in vzamemo vzorec za
kemično analizo. V primeru, da je talina slabo odžveplana, razplinjanje ponovimo. Če je
potrebno, korigiramo kemično sestavo z dodatkom aluminija v obliki žice. Žico uporabimo
zato da dosežemo večji izplen aluminija, saj imamo zdaj že veliko količino žlindre. Tudi v
tem primeru je potrebno ponoviti razplinjanje oz. degazacijo. Pred drugo degazacijo je
zahtevana temperatura najmanj 1630 °C, zato talino ogrevamo na ponovčni peči.

Slika 5: Posnetek mesta ponovce pred zapiranjem v vakuumsko komoro.

Po ponovni degazaciji, če je bila potrebna, sledi korekcija kemične sestave in obdelava s
kalcijem. Livno ponovco ponovno peljemo na PP. Sledi injektiranje kalcij žice, zadostna
količina pa je 0,14 kg kalcija na tono jekla. Sledi 5 minut blagega premešavanja taline z
argonom, da nastali kompleksni vključki izplavajo v žlindro. Samo manjši nekovinski Al2O3
vključki lahko s kalcijem tvorijo tekoče vključke skladno s Al2O3 – CaO binarnim oksidnim
sistemom. Ti vključki so v skladu z izračunanim oksidnim sistemom, slika 14, bogatejši na
kalciju, kar potrjuje tudi literatura [10]. V tej zadnji fazi izdelave jekla moramo proces voditi
tako, da bo temperatura taline pred injektiranjem kalcija vsaj 1585 °C, da ne bo potrebno
dodatno ogrevanje taline in s tem vnos temperaturne nehomogenosti, povišana količina
aktivnega kisika itd. Z višjo delovno temperaturo pa je z ustrezno kontrolo aluminija (prisotno
širše okno nastanka tekočih vključkov) vpliv modifikacije pa še izrazitejši, slika 14. Likvidus
temperatura jekel za globoki vlek je višja od 1525 °C. Za dani primer, na sliki 2, 1530 °C.
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Temperatura taline, tik preden jo prepeljemo na napravo za kontinuirno ulivanje, mora biti z
ustreznim predgretjem 50 do 60 °C nad likvidusom. Računati moramo s padcem temperature
pri transportu livne ponovce na stolp kontinuirne livne naprave.

Slika 6: Posnetek ponovčne peči (PP) s tremi grafitnimi elektrodami. Peč je opremljena z
legirnim sistemom v obliki silosa.
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2.2.4. Ulivanje

Enožilna kontinuirna livna naprava služi za kontinuirno ulivanje slabov. Sestavni deli naprave
so:
-

dvižni stolp, na katerem je postavljena livna ponovca,

-

vmesna ponovca (»tandiš«),

-

vodno ohlajena bakrena kokila z zamenljivimi drsnimi ploščami,

-

sistem segmentnih valjčnic, ki vlečejo kontinuirno žilo z možnostjo mehkega stiskanja
(»soft reduction«),

-

plinski rezalnik za razrez žile v slabe na zahtevane dolžine.

Slika 7: Posnetek enožilne radialne kontinuirne naprave na mestu vmesne ponovce.

Talina ki se nahaja v livni ponovci teče skozi zaščitno cev v ustrezno predgreto vmesno
ponovco. Vmesna ponovca je vmesni člen med livno ponovco in vodno hlajeno kokilo.
Osnovne funkcije vmesne ponovce so neprekinjeno in enakomerno dovajanje taline v kokilo,
razdelitev toka taline, odstranitev nekovinskih vključkov (tudi kot del sekundarne
dezoksidacije) in kontrola hitrosti ulivanja.
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Na dnu vmesne ponovce je odprtina, v katero je vstavljen potopni izlivek z različno
oblikovanimi odprtinami, po katerem teče talina iz vmesne ponovce v vodno hlajeno kokilo.
Potopni izlivki imajo pomembno vlogo, saj ščitijo talino pred reoksidacijo, vodijo talino v
kokilo ter v kokili povzročajo ustrezno turbulenco za doseganje dobre površine ulite žile.
Ustvarjanje tokov in s tem vezavo endo ali celo negativno odnašanje eksogenih vključkov v
talino reguliramo tudi z izbrano hitrostjo litja, vrsto začetnega in pokrivnega praška in izbire
geometrije (dimenzije) kokile.

2.3. VPLIVI NA TEKOČNOST JEKLA

Osnovni problem, ki povzroča največ težav se tako vizualno kot tudi v spremljajočih se
parametrih ulivanja izraža v tekočnosti taline. Pod tem pojmom razumemo pojav, da jeklo
kaže slabe livne lastnosti. Jeklo, ki je viskozno pogosto spremlja pojav mašenja izlivkov.
Posledica je lahko izpad proizvodnje zaradi prekinitve ulivanja, ali odpovedi ulivanja šarž v
sekvenci.
Pojav slabe tekočnosti jekla in mašenje izlivkov je povezan s prisotnostjo nekovinskih
vključkov v jekleni talini:
-

kot primarni dezoksidacijski produkti,

-

produkti kemičnih reakcij med jeklom in ognjevzdržno obzidavo,

-

produkti sekundarne dezoksidacije,

-

oksidni produkti, ki nastanejo zaradi reoksidacije jekla med vlivanjem,

-

kemične reakcije jekla in livnim izlivkom, livnim praškom itd.

Če hočemo jekla za globoki vlek vlivati na livni napravi za kontinuirno vlivanje v sekvencah,
je potrebno :
-

jeklo izdelovati pod takšnimi pogoji, da so vplivni faktorji navedeni zgoraj zmanjšani
v čim večji meri

-

s postopki sekundarne metalurgije doseči ustrezno modifikacijo vključkov in jih
pretvoriti v obliko, ki ne vpliva negativno na livne lastnosti jekla
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2.3.1. Dezoksidacija jekla
V jeklu raztopljen kisik odstranimo z dezoksidanti. Jekla za globoki vlek dezoksidiramo tudi z
lastnim ogljikom v nizkem vakuumu in z uporabo aluminija.

Jeklo sprva pridobivamo s pomočjo oksidacijskih procesov, zato ima topnost kisika v jeklu
pomembno vlogo. Na koncu procesa izdelave jekla v EOP ostane v talini določena količina
kisika, ki je odvisna:
-

od kemične sestave taline, predvsem od ogljika,

-

od kemične sestave žlindre, predvsem od aktivnosti železovega oksida,

-

od temperature taline in

-

od vrste procesa.

Ker je pred prebodom kisik v talini raztopljen, je tudi na račun visoke temperature,
nekovinskih vključkov v tem trenutku zelo malo.
Iz slike 8 [10] vidimo, da topnost kisika v čistem železu linearno raste s temperaturo.

Slika 8: Topnost FeO v čistem železu. [10]

Ravnotežje med kisikom in ogljikom v jeklu pri T = 1600 °C je predstavljeno na sliki 9.
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Slika 9: Vsebnost kisika v jeklu po pihanju kisika v odvisnosti od ogljika. [10]

Pri ohlajanju in kristalizaciji se jeklu znižuje topnost kisika, ki reagira z ogljikom in se tvori
plinski CO(g). Prisotni elementi, ki imajo večjo afiniteto do kisika kot ogljik, tvorijo tekoče ali
trdne okside. Praviloma so to kompleksni kovinski oksidi. Zadnje velja zaradi pomirjenega
jekla z aluminijem. V primeru, da oksidi v tekočem jeklu lahko prosto rastejo lahko
predstavljajo razlog slabe kvalitete jekla.
Da odstranimo vse negativne posledice prisotnosti kisika v jeklu moramo kisik iz jekla
odstraniti. V jeklu raztopljeni kisik vežemo v obstojne okside, ki se v večji meri odstranijo iz
jekla z žlindro in ustreznim prepihovanjem z argonom.
Elemente na katere vežemo v jeklu raztopljeni kisik imenujemo dezoksidant, postopek
odstranjevanja kisika iz jekla pa dezoksidacija jekla.

Dezoksidacijsko sposobnost dezoksidantov lahko delno prikažemo s tvorbeno Gibbsovo
prosto energijo kovinskih oksidov. Delno pa zaradi tega, ker je Richardson-Elingham-ov
diagram vezan le na čiste komponente z maksimalno aktivnostjo. V praksi temu seveda ni
tako. Poleg enostavnih oksidov, kot je že bilo omenjeno, se pojavljajo predvsem kompleksni
oksidi.
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Slika 10: Richardson-Elingham-ov diagram. [11, 12]

Obstojnost oksidov raste od bakra proti kalciju. Bakrov oksid je v talini železa neobstojen, ker
se vedno prej oksidira železo. Zaradi tega bakra ne moremo odstraniti iz železa. Tudi preostali
elementi imajo večjo afiniteto do kisika kot železo. Kalcij ima od navedenih elementov
največjo afiniteto do kisika, je torej najboljši dezoksidant. Od elementov, ki so primerni za
dezoksidacijo, ima največjo afiniteto do kisika aluminij, sledita mu silicij in ogljik. A to velja
le v primeru ustreznih aktivnosti nastalih oksidov.

Aluminij spada med močne dezoksidante. Pri dezoksidaciji z aluminijem se tvorijo po reakciji
(En.3) vključki aluminijevega oksida, ki so v tekočem jeklu v trdnem stanju in se iz tekočega
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jekla zelo hitro izločajo. To pa pomeni, da po dezoksidaciji z aluminijem dobimo zelo čisto
jeklo. Izkazuje pa se, da je za ustrezno odstranjevanje potrebna tudi modifikacija in/ali čas za
ustrezno izplavanje vključkov. Ker pri dezoksidaciji z aluminijem spravimo kisik v oborino
kot trden produkt, imenujemo to dezoksidacijo tudi obarjalno dezoksidacijo.

Slika 11: Izračunano ravnotežje med topnim aluminijem, kisikom in Al2O3 pri temperaturi
1740°C. Izračunano z podatkovno bazo SLAG3.

Ravnotežni diagram za dezoksidacijo z aluminijem pri 1740 °C prikazuje slika 11. Vidimo,
da že pri 0,02 mas. % aluminija v talini lahko dosežemo pod 10 ppm [O]. V nasprotju s
silicijem, slika 12, lahko dosežemo z aluminijem nižje vsebnosti kisika tudi pri višjih
temperaturah.
Aluminij ima kot dezoksidant prednost, da ima tudi močno afiniteto do dušika.
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Slika 12: Izračunan efekt dezoksidacije z silicijem pri 1600 °C. Izračunano s podatkovno
bazo SLAG3.

Bistveno za dezoksidacijo v vakuumu je, da poteče reakcija:
(34+) * () = (34) * +,.-

En. 4

Ravnotežje te reakcije je odvisno od parcialnega tlaka CO(g) nad talino in žlindro in sicer je
produkt koncentracije ogljika in kisika proporcionalen parcialnemu tlaku CO(g).
() ∙ (+) = 6 ∙ 7+,.-

En. 5

K = ravnotežna konstanta
pCO(g) = parcialni tlak CO(g)
Če z odsesavanjem plinov vzdržujemo nad talino nizek parcialni tlak CO(g) se v talini stalno
tvori nova količina CO(g) in uhaja v prostor nad talino.
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Slika 13: Odvisnost ravnotežja C - O od tlaka pri 1600 °C. [10]

Ravnotežje med ogljikom in kisikom v odvisnosti od tlaka je na sliki 13. Kakor je razvidno
lahko talino v vakuumu »izkuhavamo« do najnižje vsebnosti kisika. Plinski reakcijski produkt
CO(g) je v talini jekla praktično netopen. S pomočjo CO(g) torej spravimo kisik iz taline. Že pri
0,2 bar tlaka nad talino in 0,10 mas.% ogljika je reakcija v ravnotežju z 0,005 mas. % kisika
(50 ppm [O]), ki je v jeklu topen. Pri 0,5 mas. % C pade vsebnost kisika na 0,002 mas.% in
pri 1 mas.% C pod 0,001 mas. % kisika [10].

2.3.2. Razžveplanje

Glavni namen rafinacije je znižati vsebnost kisika in žvepla v jeklu. Zato pa je potrebna
močno bazična žlindra, revna na FeO. To dosežemo tako, da po oksidaciji v EOP formiramo
novo žlindro iz apna z dodatkom jedavca in dodatki reducentov, v našem primeru samo
aluminija, za redukcijo FeO in za vezanje kisika, ki se pri reakciji odžveplanja sprošča iz
apna.
Za odžveplanje so zato v času rafinacije dani zelo dobri pogoji, ker lahko napravimo žlindre z
reducirajočim značajem, ki je v našem primeru rahlo aluminatna.
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Žveplo je v procesu oksidacije v EOP vezano v talino in ga ne odstranimo zaradi oksidativnih
pogojev. Ob ustreznem argoniranju, dodatkov bazičnih žlindrotvornih dodatkov in z ustrezno
kontrolo atmosfere pa žveplo s ponovčno tehnologijo lahko odstranimo. Oglejmo si
poenostavljeno reakcijo odžveplanja z apnom:
(349) * ,+- = ,9- * (34+)

En. 6

Vidimo, da imamo v času rafinacije pri redukcijskih pogojih visoko aktivnost (CaO) in
istočasno zelo nizko aktivnost (FeO) v žlindri (bodisi na račun silicija in/ali aluminija) oz. v
medfazni coni talina / žlindra, kar močno vspodbuja reakcijo odžveplanja. Za redukcijske
pogoje lahko napišemo reakcijo odžveplanja tudi takole [7]:
(349) * ,+- * (:4) = ,9- * (34) * ,:4+-

En. 7

Pri čemer je v našem primeru reducent (Me) izključno aluminij. Za dobro odžveplanje jekla
moramo v praksi doseči sledeče pogoje:

-

visoko bazičnost žlindre

-

nizko aktivnost FeO v žlindri

-

nizko aktivnost raztopljenega kisika v talini jekla

-

visoke temperature, kar negativno vpliva na bogatenje taline s fosforjem

-

visoko tekočnost žlindre

-

mešanje jekla in žlindre – velika reakcijska površina

2.3.3. Vakuumska degazacija in odstranjevanje vključkov

Nekovinski vključki so lažji od jekla in pod vplivom sile vzgona splavajo na površino jekla.
Za sferične vključke je hitrost dviganja odvisna od velikosti vključka ter razlike gostote med
jeklom in vključkom (Stokesov zakon) [7]:

v=

2
2  grv ( ρ j − ρ v ) 


9 
η
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En.8

kjer so:

ρ j - gostota jekla,

ρ v - gostota vključka,
g - gravitacijski pospešek,

rv - polmer nekovinskega vključka,
η - dinamična viskoznost jekla.

Plinski mehurji, ki nastajajo pri prepihovanju taline z inertnim plinom (preko poroznega
kamna), pripomorejo k izločanju oz. izpiranju nekovinskih vključkov iz taline v žlindro.
Površinska napetost na medfazni meji vključek / plin je manjša od privlačnih sil vključka in
taline, kar povzroči, da se vključki prilepijo na plinski mehur in skupaj z njim izplavajo v
žlindro. [7]

2.3.4. Obdelava s kalcijem

Obdelava taline s kalcijem je dandanes dobro uveljavljena metoda za modifikacijo
aluminatnih oksidnih vključkov in sulfidnih vključkov v manj škodljive oblike.
Transformacija trdnih aluminatnih vključkov v tekoče kalcijeve aluminate z dodatkom kalcija
je najpogostejša praksa preprečevanja mašenja potopnih izlivkov pri kontinuirnem ulivanju z
aluminijem pomirjenih jekel. Vzporeden problem pa predstavlja vsebnost žvepla v jeklu. Pri
modifikaciji oksidnih aluminatnih vključkov s kalcijem pri slabo odžveplanih jeklih namreč
pride do tvorbe trdnih sulfidnih vključkov v obliki CaS. Ti pa imajo prav tako močno
tendenco mašenja izlivkov [10].
Problemi z mašenjem izlivkov so postali izraziti, ko se je povečeval delež ulivanja po
kontinuirnem postopku. Razlog mašenja izlivkov so bile usedline trdnih vključkov na stenah
izlivkov. Vzorci usedlin so pokazali, da gre za vključke Al2O3, ZrO2 in tudi okside redkih
zemelj kot je Ce2O3. Največji problem tako predstavlja visoko taljivi Al2O3, ki nastajajo kot
produkt dezoksidacije z aluminijem pomirjenih jekel.
Ena od rešitev je bila povečanje preseka izlivkov, vendar pa je to povzročilo nov problem.
Usedlina je, kot smo spoznali tudi sami, precej sipka, tako da je tok jekla posamezne delce
odnašal s seboj. Ti pa potem predstavljajo makro vključke v strjenem jeklu.
Tako se je razvila tehnika modificiranja trdnih Al2O3 vključkov v kalcijeve aluminate, kateri
so tekoči pri temperaturah ulivanja in se ne nabirajo v tolikšni meri na stene izlivkov.
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Ko vsebnost žvepla naraste od 0,010-0,015 mas. % na 0,30-0,40 mas. % postane modifikacija
aluminijevih vključkov praktično nemogoča. Žveplo preprečuje reakcijo kalcija z Al2O3,
namesto tega pa se tvorijo trdni vključki CaS, ki prav tako vodijo v mašenje izlivkov. Zato je
šla tehnologija obdelave oksidnih vključkov s kalcijem, v jeklih pomirjenih z aluminijem, v
korak z zagotavljanjem dobrega odžveplanja [10].

Če poenostavimo sistem na štiri komponente aluminij, kalcij, kisik in žveplo so najpogostejše
reakcije tvorbe in transformacije vključkov sledeče [10]:
2($!) * 3(+) = ,$!1 +2 -<=

En. 3

() * (+) = ,+-<=

En.9

() * (9) = ,9-<=

En.10

(9) * ,+- = ,9-<= * (+)

En.11

() * 6 ∙ 1/3,$!1 +2 - = ,+ ∙ 6$!1 +2 -?@A.<= * 2/3($!)

En.12

() * 2 ∙ 1/3,$!1 +2 -<= = ,+ ∙ 2$!1 +2 -?@A.<= * 2/3($!)

En.13

() * 4/3,$!1 +2 - = ,+ ∙ $!1 +2 -?@A.<= * 2/3($!)

En.14

3() * ,$!1 +2 - = 2($!) * 3,+-<=

En.15

3,+-B!. * 2($!) * 3(9) = 3,9-B!. * ,$!1 +2 -B!.

En.16

(9)B!. = ,9-?@A.<=.

En.17

Prve štiri reakcije opisujejo reakcije dezoksidacije in razžveplanja s kalcijem in aluminijem.
Razžveplanje v celoti opisuje enačba 16. Preostale reakcije pa opisujejo modifikacijo
aluminatnih vključkov s kalcijem in tvorbo trdnih aluminatnih vključkov. [10]

Pomen modifikacije Al2O3 vključkov s kalcijem nam dobro opiše izračunani oksidni binarni
fazni diagram CaO-Al2O3, slika 14. Kot rečeno je naš cilj aluminatne vključke transformirati
v tako obliko, da bodo pri temperaturah ulivanja v tekočem stanju. Vemo pa tudi, da je
modifikacija lahko uspešna le s kontrolo tako aktivnega kisika kot žvepla v talini. Oba namreč
zavirata modifikacijo aluminatnih vključkov [13].

V kolikor je maksimalna uspela modifikacija vključkov npr. na vključkih tipa CA2 (CaO2Al2O3) se s temperaturo zaradi narave strjevanja taline izločevanje vključkov pomika proti
aluminatnemu kotu z nastankom CA6 (CaO-6Al2O3) in nazadnje končuje z A (Al2O3) zaradi
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večje aktivnosti aluminija nad kalcijem v zadnjem strjevalnem področju. Pomanjkanje
izločevanja modificiranih aluminatov v zadnjem delu strjevanja je vezano na ustrezno
količino modifikatorja in kontrole kisika in žvepla v talini.

Slika 14: Izračunan CaO-Al2O3 binarni fazni diagram. Izračunano s podatkovno bazo
SLAG3.
Kot smo že omenili je obseg nastanka tekočih vključkov v odvisnosti od vsebnosti kalcija,
aluminija, kisika in žvepla ter nenazadnje temperature taline.
Primer izračunanih diagramov s 20 ppm [O] je prikazano na slikah 15 in 16. Gre za jekla s
kemijsko analizo: 0,35 mas. % C, 0,25 mas. % Si, 0,50 mas. % Mn. Kemija v grobem spada v
analizno področje jekel za globoki vlek. Diagrami prikazujejo razmere pri 1600 °C, 1550 °C
in pri 1520 °C. Prva temperatura opisuje razmere med izdelavo jekla medtem ko sta drugi dve
temperaturi značilni za razmere med ulivanjem v vmesni ponovci [13].
Diagrami dobro prikazujejo kako povečana vsebnost žvepla povečuje stabilnost oz. območje
nasičenosti na CaS v jekleni talini ter območje nasičenja aluminatnih vključkov (CaO·Al2O3,
CaO·2Al2O3).
Rezultati pri različnih temperaturah izgledajo precej podobno, seveda pa je območje tekočega
okna večje pri višjih temperaturah in pri dobrem odžveplanju z nizko koncentracijo [S]. Pri
1600 °C je tvorba CaS možna zgolj pri relativno visokih vsebnostih kalcija in žvepla. Pri 1550
°C je območje taline že zaprto pri večjih vsebnostih aluminija in žvepla [13]. Ponovno je
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nakazan pomen dobrega odžveplanja. Povečanje količine aluminija in vpliv zapiranja okna za
nastanek tekočih modificiranih vključkov je jasna tudi iz slike 14.

Slika 15: Meje topnosti kalcijevih aluminatov in CaS pri različnih vsebnostih žvepla in
izbranih temperatur. [13]
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Čistost jekla je odvisna od velikosti, vrste in porazdelitve nekovinskih vključkov. Meritev
vsebnosti skupnega in aktivnega kisika v talini pa predstavlja glavno merilo čistosti jekla.
Omenjeno je bilo, da vsebnost kisika vpliva na večjo potrebno količino kalcija za
transformacijo aluminatnih vključkov. Na sliki 16 vsebnost aktivnega kisika [O] variira od 10
do 40 ppm pri vsebnostih žvepla 100 in 250 ppm. Pri majhni vsebnosti kisika je območje
tekočih vključkov omejeno le z majhno količino kalcija, območje pa je zelo ozko. Ko raste
količina skupnega kisika se povečuje področje tekočih vključkov. Posledica vsebnosti žvepla
se lahko opazuje na legi mej topnosti CaS. Visoke vsebnosti žvepla potiskajo mejo topnosti
proti nižji vrednosti kalcija [14, 6].

V dobro razplinjeni talini z nizko količino aktivnega kisika poleg oksidov, modificiranih
aluminatov, pri dodatku kalcija lahko pričakujemo prisotnost sulfidov, kar nakazuje, da je
talina še vedno v procesu odžvepljanja.

Slika 16: Vpliv vsebnosti skupnega kisika na področje stabilnosti tekočih vključkov pri
vsebnosti žvepla 100 in 250 ppm. [13
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3. EKSPERIMENTALNO DELO

3.1. Priprava vzorcev

Vzorce za avtomatsko analizo nekovinskih vključkov smo odvzeli iz metalurških ”lizik”.
”Lizike” so se uporabile v redni proizvodnji za določevanje kemijske analize šarže. Naknadno
pa smo odvzeli del lizike s pomočjo krožne in vodno hlajene žage, vzorce pa zalili v bakelit. S
klasično metalografsko pripravo brušenja z brusnimi papirji od 120 do 1200 in poliranja z
vodno disperzijo 0,3 µm glinice. Priprava vzorca se zaključuje s spiranjem z vodo in
alkoholom ter sušenjem. Vzorce se pripravlja posamično saj ne želimo oksidiranih vzorcev,
kar nam popači dejansko sliko pri ocenjevanju stanja obdelave na sekundarnem metalurškem
delu. Analizna meja detekcije je nastavljena do 1 µm velikega nekovinskega vključka.
Preiskovana površina je za vse vzorce enako velika in je 3x3 mm2 (podrobneje opisano v
[15]). Rezultati, podani preko ustrezne klasifikacije vključkov programskega orodja
INCAFeature, so prikazani v obliki ternarnih diagramov v nadaljevanju.

3.2. Kemijska analiza

Za določevanje ogljika in žvepla v jeklu smo uporabili analizator LECO CS 600. Meritev
dušika pa smo opravili na LECO TC 500. Ostale elemente smo določili z OES (Optical
Emission Spectroscopy) spektrometrom, Slika 17. Opravljena je bila tudi kemijska analiza
nekaterih odvzetih žlinder po končani izdelavi in sicer z XRF metodo. Namen te analize je
bila predvsem določitev vsebnosti SiO2.
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Slika 17: Posnetek emisijskega spektrometra ARL MA-310 EOS.

3.3. Termodinamska analiza

Termodinamska analiza je potekala z ustaljenim programskim orodjem Thermo-Calc (TC) z
uporabo dveh podatkovnih baz: TCFE7 (jekla in Fe – zlitine) in SLAG3 (večkomponentni
žlindrni sistemi). Program sloni na algoritmu, za preračunavanje najnižje Gibbsove proste
energije. Vsaka posamezna faza z večjo ali manjšo topnostjo posameznih elementov je
opisana s svojim modelom za izračun proste Gibbsove energije. Za izračun interakcije med
talino in nekovinskim vključkom smo uporabili orodje Thermo-Calc 4.1. Ukazne vrstice so se
pisale v tako imenovanem konzolnem modulu (»Console Mode«.). Večkomponentni žlindrini
sistemi

so

bili

podatkovno

opredeljeni

z

Kapoor-Frohber-Gaye,

kvazikemijskim

modelom.[16]

3.4. Analiza vključkov z avtomatskim SEM-EDS
Za analizo smo uporabili FE-SEM, vrstični elektronski mikroskop ZEISS SUPRATM 55VP.
Vir elektronov je Schottkey-eva elektroda. Mikroskop je opremljen s štirimi detektorji (In28

lens SE, In-chamber SE, VPSE, AsB). Za točkovno, linijsko ali površinsko analizo je
mikroskop opremljen z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS). Natančnost meritev je
do 0.1 at. %. Naknadno je mikroskop opremljen še z WDS (valovno dolžinskim disperzijskim
spektrometerom) detektorjem, ki pa ga v danem delu nismo uporabljali.

Avtomatska analiza je bila narejena na enakih preiskovalnih površinah. Na podlagi zadnje
klasifikacije nekovinskih vključkov pa je bila izdelana analiza za potrebe spremljanja
procesov sekundarne metalurgije pred kontinuirnim ulivanjem z že dodano količino
modifikatorja – obdelava s kalcijem, injektirano v obliki žice. Za obdelavo smo uporabili
programski paket INCAFeature.

Slika 18: Posnetek FE-SEM (Field Emission Scanning Electron Microscope). [17]
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4. REZULTATI IN DISKUSIJA

Nastajajoči vključki so lahko endogenega tipa nastali z neposredno interakcijo raztopljenega
dezoksidacijskega elementa in raztopljenim kisikom, žveplom in dušikom. Lahko pa so
eksogenega tipa in izhajajo iz žlindre, obzidave (reakcija jedavca in magnezitne ognjevzdržne
obzidave), reoksidacije taline pri posnemanju taline ali litju pri atmosferskem tlaku ali pri
premočnem mešanju taline in s tem vnos žlindrotvornih produktov (emulzifikacija žlindre,
deli ognjevzdržne obloge) v jekleno talino itd. Pričakovano je, da se z močnim mešanjem
povečuje količina vključkov bogatih na kalciju [15]. V danem delu je poudarek predvsem na
nastajanje endogenih vključkov, ki potekajo s sproščanjem toplote (eksotermni proces). Pri
analizi se sicer lahko zasledijo nekovinski vključki, ki so aglomerirani in prihajajo v območja
za katere se po standardih ASTM E45, metoda A (Worst Field) že lahko označimo za
eksogene[].

4.1. Končna kemijska analiza

V tabeli 3 so izbrane šarže, ki smo jih ocenili kot reprezentativne. Ocenjene so z oceno slabo
tekoče (ulivanje je potekalo z prekinitvami) ali dobro tekoče šarže (litje je potekalo brez
posebnosti).

Iz kemične analize lahko opazimo, da je v primeru slabo tekočih šarž, vezano na problematiko
mašenja izlivka, vrednost silicija v talini nižja od dobrih šarž, kjer te problematike z litjem
nismo zasledili. Podroben pregled kemijske sestave pa izkazuje še eno posebnost pri slabo
tekočih šaržah in sicer, dosežena stopnja razžveplanja je nizka. V primeru šarže 283353 je
vrednost celo 120 ppm [S].

Aluminatni oksidi ali oksidi redkih zemelj znano ustvarjajo pogoje za mašenje izlivka. V
skladu s poznanim območjem nasičenja nastanka endogenih vključkov, slika 15 in 16, z
ustreznimi dodatki kalcija pričakujemo nastanek predvsem tekočih kalcijevih aluminatov
CaO-Al2O3. V primeru obstoja delno (ali celo ne-) modificiranih vključkov, strjevanje oz.
nalaganje vključkov na izlivku kljub vsemu poteka skladno z diagramom na sliki 14, na
vključkih bogatejših na CaO ali Al2O3 z višjo temperaturo izločanja. Sestava vključkov se
časovno lahko spreminja z interakcijo z drugimi nekovinskimi vključki, tudi z sulfidi, CaS. Ti
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lahko nastajajo v procesu strjevanja jekla. Nasičenja zadnje strjevalne fronte z žveplom,
znižana vrednost kisika in pomanjkanja zadostne količine kalcija omogoča termodinamske
pogoje za nastanek kombiniranih Al2O3/CaS vključkov [18, 13], slika 22.
Tabela 3: Končne kemijske analize testnih šarž. Vse v mas. %.

Šarža

C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Cu

Al

Mo

N

Ca

S

283353

0,057

0,008

0,228

0,012

0,009

0,18

0,18

0,369

0,020

0,03

0,0095

0,0066

S

290661

0,058

0,009

0,253

0,003

0,009

0,15

0,23

0,449

0,022

0,03

0,0090

0,0023

D

290810

0,041

0,020

0,239

0,001

0,012

0,25

0,26

0,301

0,038

0,05

0,0094

0,0030

D

290933

0,041

0,022

0,217

0,003

0,012

0,21

0,43

0,47

0,033

0,05

0,0094

0,0050

D

291442

0,043

0,018

0,228

0,001

0,013

0,27

0,27

0,435

0,046

0,04

0,0098

0,0017

S-Slabo tekoče, D-Dobro tekoče

4.2. Neželeni prirastki silicija v talini

Osnovni problem izdelave jekel za globoki vlek je v zahtevi, da je zgornja meja za silicij
omejena na 0,03 mas. %. Jekla so pomirjena samo z aluminijem. Eden osnovnih vzrokov za
slabo tekočnost jekla je visoka vsebnost žvepla v zadnji kemijski analizi jekla, odvzeti pred
ulivanjem. Gledano s stališča sekundarne metalurgije se postopek razžveplanja in vzdrževanja
nizke vsebnosti silicija v jeklu med seboj izključujeta. Pogoj za dobro razžveplanje in
rafinacijo je tudi dobra tekočnost žlindre, tudi na račun SiO2. Tako zadostimo potrebo po čim
večji reakcijski površini med jeklom in žlindro. Glede na to da imamo v žlindri vedno
prisotno, tudi majhno količino SiO2, se nam pri teh redukcijskih pogojih (in s tem
izenačevanje kemijskih potencialov posameznih elementov med žlindro in talino) in opisani
lastnosti žlindre, določena količina silicija reducira v jeklo:
,9"+1 -ž D * ($!) = ,$!1 +2 -ž D * (9")

En. 18

Tega silicija se z nadaljnjim postopkom ne more več oksidirati (v zadnji fazi izdelave z
močno redukcijskimi pogoji). V kolikor je vsebnost silicija preseže 0,03 mas. % je potrebna
preklasifikacija kvalitete. Formirana žlindra pri izdelavi jekel za globoki vlek se izkazuje v
nekoliko bolj viskozni žlindri kot je to običajno za žlindre za razžveplanje navadnih jekel. Iz
tega sledi tudi pojasnitev omejene sposobnosti razžveplanja. Žlindra ima tudi omejene

31

rafinacijske sposobnosti. Razlog zakaj se ne dodaja običajna vrednost žlindrotvornih dodatkov
za dosego ustrezno tekoče žlindre je podano v nadaljevanju.
Pri izdelavi jekel za globoki vlek je potrebno omejiti vpliv parametrov, ki vodijo v
prekomerni prirastek silicija, oziroma SiO2. Nekaj silicija prinesemo v jeklo že z samimi
žlindrotvornimi dodatki apna, jedavca in boksita. V tabeli 4 so dejanske kemijske analize
vsebnosti SiO2 v dodatkih, ki smo jih dodajali poskusnim šaržam. Zraven so podane tudi
dovoljene vsebnosti. V tabeli 6 pa je prikazano, da je v talini nekaj silicija, že od preboda
dalje, kljub oksidacijskim pogojem.

Tabela 4: Kemijska analiza apna (CaO), boksita (Al2O3) in jedavca (CaF2).
Dodatek Dovoljena vsebnost SiO2 Ana.1

Ana.2

Ana.3

Si*

(mas. %)

(mas.%)

(mas.%)

(mas%)

(kg)

Apno

Do 2,5

2,05

2,03.

2,05

9,5

Boksit

Do 5,0

7,96

7,96

9,70

9,3

Jedavec

Ni omejen vendar manj kot 6,81

9,05

6,81

7.9

10 mas. %
*Upoštevano za 1000kg apna, 250 kg jedavca oz. boksita

Rezultati v Tabeli 5 kažejo, da izračunani porazdelitveni koeficient silicija močno nihajo in
ne nakazujejo direktnega vpliva na vpliv tekočnosti žlinder. Tega pa ni mogoče popolnoma
sprejeti saj je vzorčenje aktivne žlindre na medfazni površini talina / žlindra, pri tako
viskoznih žlindrah izredno zahtevno.

Tabela 5:Kemijska analiza SiO2 v končnih žlindrah.
Ana.1 - d Ana.2 - s Ana.3 - s Ana.4 - s Ana.5 - d Ana.6 - d
(Si) –

0,23

1,13

0,33

0,19

0,36

0,69

[Si]-talina (mas. %)

0,04

0,023

0,024

0,024

0,032

0,023

f=(Si)/[Si]

5,8

49,1

13,8

7,9

11,3
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žlindra (mas %)
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Tabela 6: Kemijska analiza narejena po prebodu iz EOP s poudarkom na siliciju. Podano v
mas. %
Šarža

C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Cu

Al*

Mo

S

283353

0,044

0,01

0,20

0,037

0,009

0,17

0,17

0,37

0,526

0,03

S

290661

0,029

0,01

0,15

0,028

0,006

0,11

0,23

0,44

0,473

0,03

D

290810

0,043

0,01

0,22

0,036

0,011

0,19

0,24

0,30

0,518

0,05

D

290933

0,036

0,01

0,16

0,041

0,012

0,21

0,43

0,47

0,425

0,05

D

291442

0,053

0,01

0,17

0,042

0,012

0,22

0,26

0,43

0,348

0,04

*vzorec odvzet z aluminijem

Ostanejo pa še viri silicija, ki se jim s pravilnim tehnološkim postopkom lahko izognemo. Ta
izvira predvsem iz ostanka taline v livnih ponovcah, če so bile predhodno uporabljene za
kvalitete, ki imajo predpisan visok delež silicija. Izkušnje so pokazale, da je take ponovce
pred izdelavo jekel za globoki vlek potrebno dobro očistiti ostankov jekla in žlindre
predhodnih šarž. Možna vira silicija sta tudi vakuumska komora in legirni sistem. Tudi na teh
mestih je pred kampanjo jekel za globoki vlek potrebno zagotoviti čiščenje.
Ob upoštevanju vsega je torej potrebno zmanjšati predvsem nepotrebne vire vnosa silicija.

4.2. Sekundarna obdelava jekla

Kontrola volumske porazdelitve in število nastalih vključkov pri litju, predvsem aluminatnega
tipa, je neposredno povezana s kontrolo bazičnosti žlindre v sekundarnem delu za dosego
ustrezne sposobnosti vezave nekovinskih vključkov, jakostjo prepihovanja z inertnim
argonom in uspešnostjo modifikacije aluminatov s kalcijem. Vse to je povezano z vsebnostjo
doseženega aktivnega kisika v talini, s tem na količino zadržanega SiO2 v žlindri in
posledično doseženo vrednostjo prirastka silicija in zadržanja žvepla v talini. V primeru
reoksidacije bo tvorjen aluminat deloval tudi kot talilo, podobno kot silikat ali jedavec. Pri
nižjih operativnih temperaturah in talinah z visoko viskoznostjo pa je odstranjevanje takšnih
eksogenih vključkov še vedno zelo oteženo kljub intenzivnemu argoniranju.
Zaporedje modifikacije aluminatnega vključka pri injektiranju žice lahko opišemo z [16]:
Al2O3 → CA6 → CA2 → CA → CAX(tekoči vključek)
Omeniti je potrebno, da tudi ob tvorbi tekočih modificiranih aluminatnih nekovinskih
vključkov za njihovo izplavanje potrebujemo ustrezen (inkubacijski) čas tudi ob mešanju z
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argonom. Ustrezno daljši čas razplinjanja pomeni predvsem padec celotnega kisika v jeklu, ki
vpliva na manjše potrebne dodatke kalcija za transformacijo aluminatov v modificirane
kalcijeve aluminate. Omeniti je potrebno, da končna vsebnost kalcija, tako za dobro tekočo
kot tudi slabo tekočo šaržo, močno variira in je med 17 in 66 ppm. V kolikor v procesu
izdelave opažamo hitro zniževanje vsebnosti kalcija pri večkratnem zaporednem odvzemu
vzorcev, lahko sklepamo tudi o prisotnem intenzivnem izločanju modificiranih vključkov. Pri
prevelikem dodatku kalcija, z izmerjeno visoko končno vsebnostjo kalcija, pa takšen dodatek
predstavlja premodificiranost taline.
Kompleksni vključki v obliki CaO·Al2O3·CaS nastajajo lahko kot del zadnjega strjevalnega
področja, kjer je prisotno makro izcejanje. Izceje so osnova za nalaganje produktov
sekundarne dezoksidacije na stene izlivka. Kompleksno nastajanje velja tudi za medendritno
(mikro izcejanje in) obogatitev taline z žveplom. Postopno zniževanje aktivnosti aluminata
aAl2O3 (primer je modifikacija aluminatov z kalcijem), tudi po nam znani literaturi [16],
omogoča ponovno redukcije pogoje za redukcijo kalcijevih aluminatov in vezavo prostega
žvepla v talini na nekovinski vključek (en. 16). Oblika vključka, ki seveda vpliva na
sposobnost vezave na stene izlivka, je neposredno vezano na mehanizem nastanka,
potencialnega združevanja, interakcijo z žlindro, koagulacije ipd. Med kompleksne vključke
lahko štejemo tudi interakcijo kalcijevih aluminatov z MgO. Glavni vir MgO je magnezitna
obzidava. Interakcija med obzidavo in žlindro je odvisna predvsem od aktivnosti aMgO v
žlindri. Efekt izpiranja obzidave pa pogosto povezujemo z prekomernimi dodatki jedavca.

4.2.1. Karakterizacija slabih šarž 283353 in 290661

Za karakterizacijo nastajanja oksidnih vključkov v končnih vzorcih smo izbrali uniformni
ternarni sistem CaO – Al2O3 – MgO. Namenoma smo ignorirali preostale vključke (slika 19).
Pri kvalitetah z večjo vsebnostjo silicija bi za predstavitev rezultatov uporabili ternarni sistem
CaO - Al2O3 - SiO2. Opazimo lahko, da je v preiskovanem območju izredna visoka gostota
aluminatnih nekovinskih vključkov. Teh je v primeru šarže 283353 kar 1154 na preiskovanem
območju, kar predstavlja 87,4 povr. % vseh nekovinskih vključkov. Preostalo predstavljajo
CaS z 10,3 povr. % in kompleksni (zmesni) vključki, ki vsebujejo žveplo, kisik, kalcij,
aluminij in magnezij z 8,1 povr.%. Zadnje lahko predstavljajo prvotno magnezitne vključke,
ki jih prisoten aluminij reducira, kasneje poteče še modifikacija s kalcijem, ali pa jih po že
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omenjenem mehanizmu pridobiva z interakcijo špinelov MgO – Al2O3 s CaO v nižje taljive
nekovinske vključke. Pri strjevanju pa se del žvepla lahko izloča v obliki precipitatov.
V preiskovanem polju je zaznati izrazito površinsko gostoto aluminatov. Efekta modifikacije,
ki ga pričakujemo v obliki zniževanja površinske (volumske) porazdelitve vključkov, v tem
primeru ni zaznati.
Na sliki 19 opazimo, da je gostota porazdelitve v okolici nastanka kalcijevih aluminatov in
kalcij magnezijevih aluminatov.

Šarža 283353 – Slaba šarža

Šarža 290661 – Slaba šarža
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Slika 19: Preiskovano območje in pripadajoč ternarni sistem CaO-Al2O3-MgO za slabo tekoči
šarži 283353 in 290661

4.2.2. Karakterizacija dobrih šarž 290810, 290933 in 291442

Podobno kot za slabe šarže, smo tudi v tem primeru rezultate prikazali v obliki
poenostavljenega diagrama Al2O3 – MgO – CaO. Diagrami veljajo za končne vzorce.
Opazimo lahko, da je porazdelitvena gostota aluminatov izrazito nižja, pojavlja se večji delež
CaS (kar lahko nakazuje na uspešnost modifikacije aluminatov). Nakazuje pa na še vedno
močne redukcijske pogoje v talini. Število registriranih aluminatov, je za šaržo 290810 le 190,
kar je bistveno manj od 1154 in 682 za slabi šarži. V povprečju je delež aluminatov 49,5%.
Kako nastaja CaS je odvisno od sulfidne kapacitete vključka. Glede na lokacijo večine
nekovinskih vključkov v Al2O3 kotu, lahko sklepamo tudi na možen mehanizem nastajanja:
Al2O3 → MgO ∙ Al2O3 → CaO ∙ MgO ∙ Al2O3 [16]. Opazimo lahko še nekaj. Večina
vključkov se nahaja bližje območju tekočih modificiranih vključkov (območje med 50 in 60%
Al2O3).
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Šarža 290810 – Dobra šarža

Šarža 290933 – Dobra šarža

Šarža 291442 – Dobra šarža
Slika 20: Preiskovano območje in pripadajoč ternarni sistem CaO-Al2O3-MgO za dobro
tekoče šarže: 290810, 290933, 291442
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4.3. Sekundarna dezoksidacija

Za termodinamični izračun sekundarne dezoksidacije sta bili izbrani šarži 283353 (slaba) in
291441 (dobra). Glej sliki 21 in 22.

Slika 21: Termodinamski ravnotežni izračun sekundarne dezoksidacije nekovinskih
vključkov slabe šarže 283353. Ocenjena vrednost kisika: 10 ppm. Izračun narejen s
podatkovno bazo SLAG3.

Iz slike 21 opazimo, da je kalcijev aluminat obstojen v tekočem stanju (slag) do temperature
1477 °C, kar je nižje od predvidene likvidus temperature 1524 °C. Na vrednost aktivnega
kisika 10 ppm [O] in vrednostjo silicija 0,01 mas. % izločanje CaS, ki je indikator
redukcijskih razmer in dobrega odžveplanja, ni opaziti.
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Slika 22: Termodinamski ravnotežni izračun sekundarne dezoksidacije nekovinskih
vključkov dobre šarže 291442. Ocenjena vrednost kisika: 10 ppm. Izračun narejen s
podatkovno bazo SLAG3.

Na sliki 22 pa opazimo popolnoma drugačno strjevalno pot nekovinskih vključkov. Pri
zniževanju temperature postajajo razmere močno redukcijske zaradi zmanjšanja deleža
prisotnega (CaO). Prisoten je efekt vezave žvepla namesto oksidacije kalcija. Sulfidni
vključki se z nižanjem temperature (med strjevanjem) premikajo v smeri večjega izločanja in
deleža CaS . V območju ulivanja je tako prisoten CaS do konca strjevanja, kar sovpada tudi z
avtomatskimi analizami. Izračun potrjuje nastajanje kombiniranih CaO-Al2O3 vključkov v
strjenem vzorcu. Naraščanje CaS v nekovinskih vključkih (Ca, Mn)S se praviloma izogibamo,
saj z deležem CaS narašča tudi trdota vključkov [7]. Zaporedje nastajanja modificiranih
aluminatov je: Ca, C3A, C12A7, CA.
Na podlagi izračuna na sliki 22 lahko sklepamo, da v primeru modifikacije aluminatov ( z
zniževanjem koncentracije Al2O3 in posledično aktivnosti aAl2O3) omogočimo precipitacijo
CaS že v začetnem delu litja. Ta se s padanjem temperature le povečuje.
Prvotno nastali CaS se predvidoma lahko adherentno poveže z nastajajočimi kalcijevimi
aluminati.
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5. ZAKLJUČKI

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo sledeče:

 Med glavni razlog slabe tekočnosti preiskovanega jekla štejemo predvsem visoko
porazdelitveno gostoto aluminatnih nekovinskih vključkov v zadnjem odvzetem
vzorcu pred enožilnim kontinuirnim litjem v kokilo in je vezano z neuspešnim
rafinacijskim učinkom žlindre, nizko stopnjo razžveplanja kot tudi neuspelo
modifikacijo nekovinskih vključkov.

 Za dobro tekočnost jekla potrebujemo redukcijske pogoje za uspešno odstranjevanje
žvepla v talini. To dosežemo z zadostnim dodatkom aluminija in preostalih
žlindrotvornih dodatkov (jedavec, boksit,..) za dosego ustrezno tekoče žlindre.

 Vpliv dobrih redukcijskih pogojev je v nekaterih primerih izražen z nastajanjem novih
vključkov vezanih tudi na redukcijo magnezitne obzidave. Del vključkov bogatih na
MgO pa je potrebno povezovati tudi z reakcijo jedavca z ognjevzdržnim materialom.

 Kalcij, ki deluje kot močan dezoksidant, je v primeru močno reduktivnih pogojev v
zadnjih odvzetih vzorcih vezan z žveplom (odžveplanje še vedno poteka). Povezujemo
ga z povečevanjem sulfidne kapacitete že modificiranih aluminatih.

 Pomembna je vsebnost kisika, ki ostane po razogličenju na razpolago za reakcijo z
aluminijem pri dezoksidaciji. Pri tej reakciji se tvori Al2O3, ki vpliva na bazičnost
žlindre in na proces razžveplanja ter sposobnost rafinacije.

 Porazdelitveni koeficient silicija se od primera do primera spreminja in kot tak ne
zadostuje za oceno kvalitete tekočnosti in rafinacijske sposobnosti žlindre.
Kontrolirana bazičnost je namreč odvisna tudi od prisotnega Al2O3 v žlindri. Za
zagotavljanje dobrega odstranjevanja večjih trdnih in tekočih vključkov je potreben
dovolj dolg čas prepihovanja z argonom.
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