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                                                                                                                                                                                                AABBSSTTRRAAKKTT  

V práci jsou studovány závislosti mezi obsahy kyslíku a výslednými vlastnostmi litin. 

Experimenty byly prováděny s modifikovanými i nemodifikovanými grafitickými 

litinami. Obsahy kyslíku byly měřeny v roztavené litině pomocí sond, kterými byla 

měřena aktivita kyslíku v tavenině. Aktivita kyslíku byla měřena v tuhnoucích odlitcích 

i v pecním agregátu. Následně byl zjišťován celkový obsah kyslíku ve formě oxidu 

(Oox) ve zkušebních odlitcích pomocí vysokoteplotní extrakce. Zjištěné hodnoty 

aktivity kyslíku (a0) i jeho celkového obsahu byly dány do souvislosti s mechanickými 

a strukturními vlastnostmi litin. 

 

KKllííččoovváá  sslloovvaa:: aktivita kyslíku, litina, modifikace 

 

 

                                                                                                                                                                                                AABBSSTTRRAACCTT  

In this work the dependencies between oxygen and the resulting properties of cast 

iron are investigated. Experiments were performed with modified and non-modified 

graphitic iron. The oxygen content was measured in molten iron using the probes, 

which measured the activity of oxygen in the melt. Oxygen activity was measured 

even in the cured casting furnace unit. Subsequently the total oxygen content in the 

form of carbon (Oox) was investigated in the testing castings using high extraction. 

The values of a0 and total content were correlated with mechanical and structural 

properties of cast iron. 

 

KKeeyy  wwoorrddss:: activity of oxygen, cast-iron, modification 
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11..00..  CCÍÍLL  PPRRÁÁCCEE  

Cílem práce bylo zjistit vliv kyslíku na mechanické, strukturní a technologické 

vlastnosti litin tavených v elektrické indukční peci při různých variantách 

metalurgického zpracování litiny. 
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22..00..  ÚÚVVOODD  

Výroba litinových odlitků je doprovázena výskytem plynů v kovu. Plyny 

v roztavené litině ovlivňují tuhnutí a vznik plynových vad. Důleţitou roli v litinách hraje 

kyslík. Kyslík má jak pozitivní, tak i negativní účinky. Za určitých podmínek se podílí 

na vzniku některých typů vad (plynové bubliny), popřípadě většího mnoţství strusky 

a také výskytu vměstků v odlitcích. 

Pozitivní účinek kyslíku v grafitických litinách významně ovlivňuje krystalizaci a 

podílí se na tvorbě krystalových zárodků grafitu ve formě oxidů a ovlivňují morfologii 

grafitu. K tvorbě grafitických zárodků dochází nejvíce v průběhu eutektické přeměny, 

při přechodu taveniny do tuhé fáze. K dispozici musí být optimální mnoţství volného 

kyslíku, na podporu tvorby zárodků. Aktivita kyslíku způsobuje tvorbu zárodků na 

bázi oxidů, které se při vyšších teplotách mohou stát nestabilními, mohou disociovat 

nebo koagulovat a vytvářet nadměrné mnoţství strusky, a to za určitých podmínek 

(teplota, čas, viskozita taveniny)[1]. Při teplotě likvidu stoupá aktivita kyslíku díky 

uvolňování krystalizačního tepla vylučujícího se austenitu za současného 

obohacování taveniny uhlíkem, a tím se vytváří i dobré podmínky pro vznik zárodků 

grafitu. S poklesem teploty taveniny pod teplotu likvidu, aktivita kyslíku klesá aţ do 

začátku eutektické reakce. Během eutektické přeměny dochází k růstu aktivity 

kyslíku, která je důsledkem vylučování eutektika. Vlivem krystalizačního tepla 

eutektické reakce dochází opět ke zvyšování aktivity kyslíku. Mnoţství kyslíku v litině 

je udáváno jako kyslík vázaný na oxidy, celkový kyslík a aktivita kyslíku. Vázaný 

kyslík (Oox), se stanovuje vysokoteplotní extrakcí.  
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33..00..  KKYYSSLLÍÍKK  VV  LLIITTIINNÁÁCCHH  

33..11..  CChhoovváánníí  aa  vvýýzznnaamm  kkyyssllííkkuu  vv  lliittiinnáácchh  

Kyslík se v roztavených litinách nachází chemicky vázaný ve formě oxidů a 

také ve formě kyslíku rozpuštěného v roztoku (litině). Především uhlík a křemík mají 

v litině vysokou koncentraci a významný vliv na aktivitu kyslíku. Obsahy kyslíku se 

v litině velmi liší od hodnot aktivity kyslíku. Velký vliv na aktivitu kyslíku má teplota.  

Při výrobě litiny s kuličkovým grafitem se teplota tekutého kovu můţe pohybovat 

v intervalu cca od 1150°C (od nejniţší eutektické teploty) aţ k 1500°C, i více. V tomto 

teplotním intervalu se rovnováţná aktivita kyslíku při dezoxidaci prvky můţe změnit o 

více neţ řád. U nízkých teplot blízkých eutektické teplotě klesá rovnováţná aktivita 

kyslíku i pod 0,10ppm.   

33..11..11..    CChheemmiicckkyy  vváázzaannýý  kkyyssllííkk  vv  lliittiinnáácchh  

V 70. letech 20. stol. se IFG (Institut für Giessereitechnik, Düsseldorf) 

intenzivně zabýval studiem chemicky vázaného kyslíku [2]. Kyslík v litinách byl 

stanovován extrakční metodou v grafitovém kelímku. Teplota vzorku byla plynule 

zvyšována a kyslík vázaný na oxidy byl při různých teplotách postupně redukován. 

Jeho celkový obsah byl stanoven na základě měření mnoţství uvolňovaného oxidu 

uhelnatého. Oxidy byly během ohřevu postupně redukovány podle své 

termodynamické stability. Při nízkých teplotách byly redukovány málo stabilní oxidy 

např. oxid ţeleza a manganu. Při vyšších teplotách byly redukovány středně stabilní 

oxidy, jako např. oxid křemičitý a při nejvyšších teplotách byly redukovány oxidy 

titanu, hliníku, vápníku a kovů vzácných zemin. Teplotní závislost uvolňovaného 

oxidu uhelnatého pak slouţila k určení podílu jednotlivých oxidů na celkovém 

mnoţství vázaného kyslíku. Příklad z analyzátoru kyslíku nazývaného evologramm 

obr. 1. [2]. 
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Zjistilo se, ţe mnoţství vázaného kyslíku je závislé na způsobu vedení tavby a 

některé vady odlitků souvisí s obsahem chemicky vázaného kyslíku. 

Jako krystalizační zárodky pro grafit v litině s lupínkovým grafitem slouţí 

vměstky SiO2. Reakce, které vedou ke sníţení počtu krystalizačních zárodků, 

současně zvyšují sklon ke vzniku zákalky. Opatření zvyšující počet krystalizačních 

zárodků působí proti jejímu vzniku. Na mnoţství a chemické sloţení krystalizačních 

zárodků grafitu má vliv chemické sloţení tavby, pouţitá vsázka, teplotně časový 

reţim tavby (hl. její dlouhodobé přehřívání), licí teplota, oxidace tavby kyslíkem 

z přísad i z atmosféry [3], [4]. 

Rozhodující vliv, který můţe do značné míry redukovat všechny předešlé vlivy, 

má očkování nebo dezoxidace. Vliv očkování je tím významnější, čím má litina niţší 

stupeň eutektičnosti (litiny o vyšší pevnosti). U těchto litin se projeví nedostatek 

krystalizačních zárodků nejprve vznikem přechlazeného grafitu (D - grafit, E - grafit), 

při větším nedostatku krystalizačních zárodků vznikem zákalky v místech s nejvyšší 

rychlostí ochlazování (rohy, hrany, a tenké stěny odlitku) [4]. 

Vylučování krystalizačních zárodků SiO2 (dezoxidace taveniny křemíkem) 

potřebuje, podobně jako grafit, krystalizační zárodky. Jako krystalizační zárodky pro 

vylučování SiO2 slouţí oxidy silnějších dezoxidačních přísad, např. oxidy hliníku. 

Silné dezoxidační prvky bývají součástí očkovacích přísad na bázi křemíku (FeSi). 

Očkovací přísady obsahují menší mnoţství (cca 1-3%) vápníku, baria, stroncia, titanu 

a zirkonia. Velmi dobré výsledky dává pouţití očkovadel s obsahem zirkonia. Reakce 

oxidu křemičitého v krystalizačních zárodcích s jinými oxidy můţe způsobit sníţení 

teploty tavení krystalizačních zárodků a jejich roztavení nebo zestruskování zárodků, 

Obr. 1: Spektrum oxidů po termické analýze [2]. 
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které jiţ nemají krystalickou formu a nemohou tak dále slouţit jako zárodky grafitu. 

Tomuto stavu se říká „otrava zárodků“, která ve svém důsledku podporuje 

metastabilní tuhnutí. Nejčastější přísadou, která můţe způsobit „otravu zárodků“ je 

mangan, jehoţ oxidy tvoří s oxidem křemičitým nízkotavitelné silikáty. 

Jestliţe během očkování nebo modifikace nejsou vneseny do litiny silné 

dezoxidační prvky, jako Ca, Mg, Zr,… podílí se na vzniku zárodků Al, Si a Mn.  

 

Dezoxidační reakce těchto prvků v tavenině lze popsat: 

2[Al] + 3[O] = Al2O3 

[Si] + 2[O] = (SiO2) 

[Mn] + [O] = (MnO) 

 

Při totoţné hodnotě aktivity kyslíku v rovnováze s těmito třemi prvky 

rozpuštěnými v litině pak pro termodynamickou rovnováhu platí: 

 

     
 

      

 
      

   
 

 
  

  
 

     

 
     

   
 

 
  

  
 

    
 
    

    
                        (1) 

 

Při konstantní teplotě můţe s kyslíkem reagovat nejprve hliník. S poklesem 

obsahu hliníku v litině se bude sniţovat i hodnota aktivity oxidu hlinitého. Při 

dostatečném přísunu kyslíku ke vznikajícím zárodkům oxidu hlinitého klesne po 

určité době v litině aktivita hliníku a zárodek dále poroste jiţ ne jako Al2O3, ale jako 

silikát hliníku. Čím vyšší je aktivita kyslíku v litině, tím lepší jsou podmínky pro 

vylučování oxidu křemičitého (tím vyšší je rovnováţná aktivita SiO2). Aktivita MnO 

roste s obsahem manganu v litině. Při určité aktivitě manganu v litině začnou vznikat 

silikáty manganu. S rostoucí aktivitou manganu v litině roste aktivita oxidu 

manganatého a sniţuje se teplota tavení vznikajících silikátů. Tím můţe docházet k 

„otrávení zárodků“ pro následnou nukleaci grafitu.  

Na rozdíl od ocelí, kde způsobují oxidické a sulfidické vměstky významné 

sníţení mechanických vlastností (hl. houţevnatost), je oxidům v litinách připisována 

rozhodující úloha při heterogenní krystalizaci grafitu.  

V litinách s kuličkovým grafitem se na dezoxidačních reakcích významně 

podílí také hořčík a další silné dezoxidační prvky obsaţené ve většině modifikačních 

a očkovacích prostředků (Ca, Zr, Al, atd.).  
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Krystalizační zárodky pro grafit musí mít obecně tzv. nadkritickou, současně 

však mikroskopickou velikost a dále krystalografickou mříţku stejnou nebo podobnou 

jako na nich rostoucí grafit (hexagonální). Jádra zárodků jsou nejčastěji komplexní 

oxidy nejsilnějších dezoxidačních prvků (Ca, Ba, Mg, Al, Zr apod.), na nichţ následně 

rostou oxidy SiO2, příp. komplexní oxidy na bázi SiO2, na kterých se jiţ během 

tuhnutí vylučuje z taveniny grafit. 

Na obr. 2. je uveden vliv dezoxidace (očkování) litiny na tvorbu zákalky při 

zákalkové zkoušce. Před dezoxidací (očkováním) se vyskytuje výrazná zákalka. 

Krátce po dezoxidaci (očkováním), je hloubka zákalky menší. S tím, jak odeznívá 

očkovací účinek, se délka metastabilně ztuhlé oblasti na zkouškách opět zvětšuje [5]. 

 

 

Obr. 2: Vliv dezoxidace litiny na hloubku zákalky [5]. 

 

U litin byl zkoumán vliv tavení litiny na vznik bublin v odlitcích [6]. Jedním 

z kritérií pro vznik bublin v odlitcích byl obsah hliníku v litině. Hliník bývá přítomný 

v očkovací přísadě. Při nadbytku hliníku v litině však na odlitcích mohou vznikat 

vady. Výsledkem výzkumu práce [6] bylo určení závislosti mezi obsahem hliníku a 

kyslíku v litině a výskytem bublin v odlitcích. Optimální koncentrace hliníku závisí na 

koncentraci kyslíku v litině vázaného na oxidy Fe a Mn. Diagram ukazuje vyuţití 

analýzy celkového kyslíku k řízení jakosti vyráběné litiny.  
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Obr. 3 [6] znázorňuje vliv hliníku na zárodkování grafitu a současně vliv hliníku 

na dezoxidaci taveniny. Na svislé ose je znázorněn obsah celkového kyslíku v litině 

ve formě oxidů v ppm. S ohledem na moţnost dezoxidace hliníkem jsou v obr.3 

uvedeny oblasti, kde oxidy převyšují značně obsah hliníku. Tato oblast je definována 

jako 25% kvality litiny. Při poklesu celkového kyslíku, můţe nastat případ, vpravo 

dole obr.3., kdy na dané oxidy bude přebytek hliníku, coţ je 35% kvalita litiny. 

Optimální obsah hliníku na daný obsah oxidu v tavenině označuje střední oblast 

značená 100% jakosti litiny  a je vyhrazena tzv. minimálním obsahem Almin.=8,6˖ [%0] 

a dále pak Almax.= 24,1˖[%0]. 

 

 

Obr. 3: Vymezení oblasti pro dobrou metalurgickou kvalitu litiny v závislosti na 

obsahu kyslíku a hliníku (po dezoxidaci) v tavenině [6]. 

 

Nevýhodou úvah zaloţených na stanovení celkového kyslíku je skutečnost, ţe 

tyto úvahy nepostihují přímo fyzikálně-chemickou podstatu zkoumaných jevů. Reakcí 

s dezoxidačními prvky se zúčastňuje výhradně kyslík, který není vázaný na oxidy, ale 

je rozpuštěný v tavenině. V litinách je proto nutné počítat s aktivitou kyslíku a nikoliv 

pouze s jeho celkovým (stanoveným) obsahem. Celkový obsah kyslíku s jeho 

aktivitou také souvisí. Obecně platí, ţe s rostoucí aktivitou kyslíku v litině roste i 

obsah kyslíku chemicky vázaného.               
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Z praxe je známo, ţe hliník reaguje během odlévání s kyslíkem z atmosféry a 

z formy. Při vyšší koncentraci hliníku v litině vznikající oxidy, které tvoří povrchovou a 

podpovrchovou struskovitost, často doprovázenou i bublinami.  

V případě, ţe se litina přehřeje na teploty, při kterých je uhlík silnějším 

dezoxidačním prvkem neţ křemík a redukují se oxidy SiO2, není v litině dostatek 

krystalizačních zárodků. Náprava je moţná zvýšením obsahu kyslíku (oxidací litiny) a 

následnému očkování pomocí přísad, které obsahují silné dezoxidační prvky. 

Rovnováha mezi křemíkem, uhlíkem a kyslíkem je silně závislá na teplotě. 

Aby po ochlazení vznikly zárodky SiO2 (nutné pro grafitizaci), dozoxiduje (očkuje) se 

litina očkovadly, která obsahují prvky s vyšší afinitou ke kyslíku. Nejčastěji se jedná o 

hliník a zirkonium, účinná je i přítomnost dalších prvků v očkovadle, jako Ca, Mg, Ti, 

Ba, atd. Oxidy těchto prvků vznikají bezprostředně po přísadě očkovadla a slouţí 

jako zárodky pro vylučování SiO2. Koncentrace uvedených prvků je nutno udrţovat 

s ohledem na vznik struskovitosti na nízkých koncentracích. Při drţení litiny v peci na 

teplotě, vstupuje kyslík do lázně jak z atmosféry, tak z vyzdívky a strusky a silné 

dezoxidační prvky jsou oxidovány. Po jejich oxidaci při vyšších teplotách nebo při 

nízkém obsahu křemíku se zvyšuje aktivita kyslíku v litině a podobně jako v oceli 

začnou vznikat komplexní vměstky bohaté na Mn, popřípadě Fe, které „sestruskují“ 

oxidy prvků s vyšší afinitou ke kyslíku. Účinek očkování v tomto případě po určité 

době zmizí, jedná se o tzv. odeznění očkovacího účinku. Čím silnější dezoxidační 

prvek je pouţit, tím rychleji dezoxidace probíhá, ale tím také rychleji dezoxidační 

(očkovací) účinek odezní. Na obr. 4. [2], [7] je schématicky vyjádřeno působení 

různých dezoxidačních přísad na kyslík rozpuštěný v tavenině v závislosti na čase. 

Gibbsova volná entalpie zde slouţí jako míra afinity dezoxidačního prvku ke kyslíku.  

 

Obr. 4:  Schematické znázornění změny obsahu kyslíku po dezoxidaci prvky 

s různou afinitou ke kyslíku a vliv aktivity na vznik bublin v klínových blocích [2], [7] 
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V pravé polovině obrázku je představen vliv obsahu kyslíku před a po 

dezoxidaci na vznik bublin v odlitku. Před dezoxidací se při aktivitě kyslíku 42ppm 

vyskytovaly ve zkušebním bloku bubliny po celém průřezu. Dvě minuty po dezoxidaci 

byl při aktivitě kyslíku 6ppm blok bez bublin. Po 13 minutách po dezoxidaci při 

aktivitě kyslíku 13ppm se znovu bubliny objevily. 

 

Aktivity kyslíku uvedené na obr. 4. jsou dle autorů neobvykle vysoké a je 

moţné je vysvětlit kontaktem litiny s prostředím s vysokou aktivitou kyslíku (reoxidací 

taveniny).  

Jeden z moţných mechanizmů pro vznik endogenních bodlin v litinových 

odlitcích je stejný jako u ocelových odlitků (oxidace uhlíku během tuhnutí). Aby tato 

reakce proběhla, je nutné, aby tavenina obsahovala dostatečně vysokou aktivitu 

kyslíku. Aktivita kyslíku závisí, jak bylo výše uvedeno, především na obsahu křemíku 

a na teplotě. U litin o vyšší pevnosti, které mají zpravidla niţší obsah křemíku, můţe 

být dezoxidace křemíkem nedostatečná, a to zejména jsou-li tyto litiny odlévány nebo 

udrţovány v peci při vyšší teplotě a zvláště jsou-li navíc i dále odlévány do syrových 

forem. Z těchto důvodů také obsahují očkovací přísady prvky s vyšší afinitou ke 

kyslíku, které litinu dezoxidují. 

Další mechanizmus vzniku bublin v litinových odlitcích souvisí podle [8] s 

disociací vodní páry prvky s vysokou afinitou ke kyslíku (Al a Ti). Kyslík z vodní páry 

je disociován na Al popřípadě Ti, a vodík z vodní páry rozpouštějící se v tavenině pak 

můţe vyvolat vznik vodíkových bodlin. Obsah Al v litině je důleţité řídit také 

s ohledem na tuto skutečnost. Doporučené obsahy hliníku pro litiny v závislosti na 

aktivitě FeO ve strusce, tedy na aktivitě kyslíku, je moţné volit na základě hodnot 

uvedených na obr. 3. 

33..11..22..    AAkkttiivviittaa  kkyyssllííkkuu  vv  lliittiinnáácchh  

Hodnota aktivity látky v roztoku (tavenině) můţe být vyjádřena hned několika 

způsoby.  

Nejčastěji je koncentrace látek v silně zředěných roztocích, jako je tomu i 

v případě kyslíku v tavenině, vyjadřována v ppm (parts per milion) představující jednu 

miliontinu z celku, to odpovídá při hmotnostních procentech 1ppm = koncentraci  
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0,0001%. Jsou-li pouţívány atomové zlomky pro vyjádření koncentrace, tj. 100% 

látky = 1, pak 1ppm odpovídá koncentraci 1 . 10-6.  

Druhý způsob při vyjadřování koncentrace kyslíku v litině uţívá jednotky ppb 

(parts per billion) odpovídající koncentraci 0,001ppm. Tyto menší jednotky jsou 

vedeny, neboť při chladnutí litiny klesá aktivita kyslíku aţ na desetiny, případně 

setiny ppm a koncentrace pak lze lépe vyjádřit v jednotkách ppb.  

 

Při nízkých aktivitách kyslíku v litině hraje velkou úlohu kyslík, který přechází 

do litiny ze strusky. V práci HOFMANA [9] byla měřena aktivita kyslíku v litinách před 

a po dezoxidaci litiny v peci. V roztavené litině odpovídající litině s lupínkovým 

grafitem byla naměřena aktivita kyslíku 1,6 - 6,8ppm a v litině pro odlévání 

temperované litiny 2,5 - 24,4ppm. Vyšší hodnoty aktivity kyslíku odpovídaly měření v 

tavenině před dezoxidací, niţší po provedené dezoxidaci. K dezoxidaci byl pouţit Al, 

CaSi, Ce, FeTi, FeSiMg, FeTi, FeZr. HOFMAN [9] také uvedl hodnoty rovnováţné 

konstanty pro uhlík a křemík v litinách a současně také teplotní závislost aktivity 

kyslíku. 

 

Obr. 5: Teplotní závislost KSi, C a aktivity kyslíku [9]. 
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Z diagramu na obr. 5. lze odečíst pro teplotu 1400°C aktivitu kyslíku cca 

1ppm. Ke stanovení rovnováţné konstanty jsou pouţívány pouze koncentrace 

křemíku a uhlíku namísto jejich aktivit, coţ můţe vést k odchylce mezi skutečně 

naměřenými a vypočtenými hodnotami aktivity kyslíku.  

Po modifikaci litiny hořčíkem dochází ke sníţení aktivity kyslíku. Předpokládá 

se, ţe při výrobě litiny s kuličkovým grafitem je po modifikaci litiny hořčíkem aktivita 

kyslíku v tavenině určována aktivitou hořčíku. Dle tohoto předpokladu existuje vztah 

mezi aktivitou kyslíku a aktivitou hořčíku: určíme-li aktivitu kyslíku v tavenině, lze na 

základě toho odhadnout aktivitu, příp. koncentraci hořčíku (zabývala se tím práce 

HOFMANA) [9]. 

 

Ke stanovení koncentrace hořčíku byla navrţena rovnice (2). 

 

                                                 (2) 

 

    … aktivita kyslíku (ppm). 

 

Aktivity kyslíku v oceli a v litině na obr. 6. OHRTSE [5] porovnává naměřené 

aktivity kyslíku v oceli a v litině v závislosti na teplotě. Obrázek dále uvádí teplotní 

závislost pro termodynamickou rovnováhu kyslíku s křemíkem při různém obsahu 

křemíku. V ocelích počítá s obsahem 0,30 - 0,050%, v litinách 1,0 - 2,5%Si. 

Naměřené hodnoty aktivity kyslíku korelují při nízkých teplotách s rovnováţnými 

hodnotami. Při vyšších teplotách se stává silnějším dezoxidačním prvkem uhlík a 

aktivity kyslíku se v důsledku reakce s uhlíkem sniţují. 
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Obr. 6: Teplotní závislost aktivity kyslíku v ocelích a litinách dezoxidovaných 

křemíkem [4]. 

S ohledem na sloţení litiny a teplotu jsou aktivity kyslíku v litině niţší neţ 

v oceli. Křemík je slabý dezoxidační prvek. Při zvýšení obsahu křemíku nad 

rovnováţnou koncentraci s kyslíkem roste reakce dezoxidace litiny křemíkem (volná 

entalpie ΔG) pomaleji. Pro začátek vylučování SiO2 jsou nutné podstatně vyšší 

obsahy křemíku, neţ jsou obsahy rovnováţné, nebo obsahy kyslíku mohou být vyšší, 

neţ odpovídá rovnováze. Pro účinnou dezoxidaci křemíkem je nutné zjistit dostatek 

krystalizačních zárodků pro vznikající SiO2. Jako krystalizační zárodky zde slouţili 

oxidy prvků s vyšší afinitou ke kyslíku (Al2O3, ZrO2, atd.). 

HUMMER [10] se jako jeden z prvních zabýval měřením aktivity kyslíku 

v litinách. Měření aktivity kyslíku pouţil pro stanovení stupně modifikace litiny. Na 

Obr. 7. je v horním grafu uvedena závislost mezi podílem kuličkového (K) grafitu a 

lupínkového (L) grafitu v závislosti na aktivitě kyslíku. Ke změně v morfologii grafitu 

dochází při aktivitě kyslíku cca 10-7 = 0,1ppm = 100ppb (v textu nebylo uvedena 

teplota, ke které se naměřené aktivity kyslíku vztahují). 

Současně se změnou morfologie grafitu se mění také pevnost litiny. 

S ohledem na eutektické sloţení litiny s kuličkovým grafitem jsou hodnoty pevnosti 
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uvedené litiny v nemodifikovaném stavu (s lupínkovým grafitem) velmi nízké, 

v uvedeném případě i pod 100MPa. Oblast mezi litinou s kuličkovým a lupínkovým 

grafitem, vymezenou aktivitou kyslíku cca 0,05 aţ 0,12ppm, odpovídá litině 

s kompaktním (červíkovitým) grafitem. Pevnostní vlastnosti litiny v tomto intervalu 

klesají s růstem aktivity kyslíku. Taţnost litiny má podobný průběh jako pevnost. 

Z hodnot vyšších neţ 20 % klesá s růstem aktivity kyslíku aţ skoro na nulu. 

 

Obr. 7: Přechod od litiny s kuličkovým grafitem na litinu s lamelárním grafitem při 

aktivitě kyslíku 10-7 [11]. 

 

Aktivita kyslíku se u litin měří nejčastěji v intervalu 1 350 aţ 1 550°C. V tomto 

teplotním intervalu jsou naměřené hodnoty těţko porovnatelné, protoţe vliv teploty 

na měřenou hodnotu aktivity kyslíku je značný. 

HUMMER doporučuje ve svých pracích uvádět jako míru dezoxidace litiny 

napětí naměřené koncentračním článkem (sondou na měření aktivity kyslíku) [10]. 

Tato hodnota by však měla být stejně jako aktivita kyslíku vztaţena vţdy k určité 

teplotě a danému chemickému sloţení litiny. 

HOFFMAN a WOLF [9] měřili aktivitu kyslíku v litině před a po modifikaci litiny 

hořčíkem. Naměřené aktivity kyslíku v závislosti na teplotě graficky znázornili na 
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diagramu na Obr. 8. Aktivita kyslíku byla sledována v intervalu teplot 1 400 - 

1 560°C. Obsah hořčíku je moţné určit prostřednictvím naměřeného 

elektromotorického napětí (EMN) na kyslíkové sondě a teploty rovnicí ve tvaru (3). 

 

                                                         (3) 

 

Mg ………………………………………………… obsah hořčíku v (ppm); 

EMN ….. elektromotorické napětí naměřené na kyslíkové sondě (mV); 

T …………………………………………………….... teplota taveniny (K). 

 

Obsahy hořčíku vypočtené pro podmínky výroby a modifikace litiny 

v elektrické indukční peci s neutrální výduskou podle rovnice (3) byly porovnány se 

skutečně naměřenými obsahy hořčíku. Naměřené obsahy hořčíku (n=25) v sobě 

zahrnovaly mimo hořčík rozpuštěný v litině i hořčík vázaný na oxidy a sulfidy. 

Závislost mezi skutečným obsahem hořčíku a obsahem hořčíku stanoveným na 

základě rovnice (3) byla vyjádřena regresní rovnicí [12]. 

 

                

R2=0,5718 

 

Y…………….vypočtený rovnováţný obsah Mg [%] podle rovnice (3) 

X….…….skutečně naměřený obsah Mg [%], celkový obsah hořčíku  
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Obr. 8: Teplotní závislost aktivity kyslíku taveb modifikovaných a nemodifikovaných 

hořčíkem [9]. 

Návrh technologie předpokládá při výrobě litiny s kompaktním grafitem 

v indukční peci předběţnou dezoxidaci hořčíkem, vápníkem nebo hliníkem. Při 

výrobě litiny vytavené v kuplovně se dále předpokládá i odsíření taveniny. Řízení 

modifikace je zaloţeno na nastavení výsledného obsahu hořčíku na základě přímého 

měření aktivity kyslíku „kyslíkovou sondou“. 

MAMPAEY [13] se zabývá měřením aktivity kyslíku v litinách, uvádí aktivity 

kyslíku v litinách s obsahem hliníku 0 - 0,99%. Některé tavby dále modifikoval 

hořčíkem. Při teplotách měření cca 1250 - 1500°C byla závislost aktivity kyslíku na 

teplotě: 

pro litinu (C = 3,56%, Si = 2,26%) bez přídavku hliníku i hořčíku popsána 

funkcí (4). 

       
      

 
                                (4) 

T…...................................teplota (K). 

 Pro litinu (C = 3,61%, Si = 2,41%) modifikovanou 0,028 - 0,033% Mg funkcí (5). 

 

       
      

 
                             (5) 

T…...................................teplota (K). 
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44..00..  MMĚĚŘŘEENNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  KKYYSSLLÍÍKKUU  VV  LLIITTIINNÁÁCCHH  

Měření aktivity kyslíku u litin se provádí v peci, v pánvi i v odlitcích. Měření se 

uskutečňuje kyslíkovými senzory a to kontinuálně, nebo bodově (jednorázově) 

pomocí kyslíkových sond [14], [15]. 

44..11..  KKoonnttiinnuuáállnníí  mměěřřeenníí  aakkttiivviittyy  kkyyssllííkkuu  vv  rroozzttaavveennéé  lliittiinněě  vv  EEIIPP  

  

Podle autorů ZÁDĚRA, A., ŠENBERGER, J., ELBEL, T. [2] byla na VUT 

v Brně aktivita kyslíku měřena v 40kg elektrické indukční peci s kyselou výduskou. 

Měření bylo prováděno bodově (jednorázově) pomocí kombinované kyslíkové sondy 

TSO 6, také kontinuálně pomocí kyslíkových senzorů (měrek) na dlouhodobé 

měření. Současně byla měřena s EMN (elektromotorické napětí změřené na sondě 

[mV]) a teplota (kontinuálně ponorným způsobem) u litin s lupínkovým, kuličkovým i 

kompaktním (červíkovitým) grafitem.  

Uskutečnili dvě kontinuální měření aktivity kyslíku v peci u stejné tavby 

stejného chemického sloţení tab.1., ale s rozdílnou teplotou. Experimentální tavbu 

provedli u litiny, jejíţ chemické sloţení přibliţně odpovídalo sloţení, které se běţně 

pouţívá při výrobě litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Vsázku tvořilo z 85% 

surové ţelezo a z 15% výstřiţky ocelového plechu. První tavbu provedli při teplotě 

1530°C a druhou při 1450°C.  Současně odebrali i vzorek na analýzu chemického 

sloţení, aby mohli stanovit termodynamickou rovnováhu mezi kyslíkem a 

dezoxidačními prvky pro dané chemické sloţení litiny. 

Tab. 1. Sloţení materiálu pouţitého při kontinuálním měření aktivity kyslíku [2] 

% C % Si % Mn % P % S 

3,52 0,51 0,12 0,043 0,009 

 

 

Po dosaţení poţadované teploty byla pec vypnuta a na límec pece poloţili 

zařízení s termočlánkem typu S (Pt-PtRh10) se dvěma senzory na měření aktivity 

kyslíku s molybdenovým kontaktem uzavírající obvod koncentračních článků.  V ose 
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kelímku umístili jeden senzor a termočlánek a druhý senzor a molybdenový kontakt 

uvnitř keramické trubice umístili o 30mm  od osy a ponořili cca 50mm pod hladinu 

kovu. Kontakty senzorů a termočlánku byly před ponořením do taveniny připojeny 

kompenzačním vedením k AD převodníku připojeného k PC. Data tak byla získávána 

ihned po ponoření senzorů a termočlánku do taveniny a ukládána v intervalu jedné 

sekundy. Během měření průběţně stahovali strusku, aby byla hladina po celou dobu 

ve styku s atmosférou. K přepočtu elektromotorického napětí změřeného na sondě 

pouţili rovnici (6), celkem naměřili 150 hodnot od nejvýše naměřené teploty 1527 °C 

do 1520 °C.  

 

             
                   

 
                              (6) 

EMN….........elektromotorické napětí změřené na sondě [mV] 

T….................................teplota změřená termočlánkem  [K]. 

 

Výsledky provedeného měření jsou graficky znázorněny na obr. 9. 

 

 

Obr.9:  Vlevo-Aktivita kyslíku měřená u litiny v EIP, Vpravo-Závislost aktivity kyslíku a 

hodnoty ΔG na teplotě v peci při teplotách 1450°C [2]. 
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U tavby byly odebrány vzorky na stanovení celkového obsahu kyslíku a 

dusíku. Obsah se stanovil na analyzátoru LECO (vysokoteplotní extrakcí). Vzorky 

taveniny byly odebrány do křemenné trubičky, čímţ se zabránilo oxidaci vzorku litiny. 

 

 

44..22..  MMěěřřeenníí  aakkttiivviittyy  kkyyssllííkkuu  vv  rroozzttaavveennéé  lliittiinněě  vv  EEIIPP  

   

Průběh měření probíhá stejným způsobem jako u měření aktivity kyslíku 

kontinuálně s tímto rozdílem: k měření aktivity kovu v peci pouţili kombinované 

sondy TSO 6, jenţ měří současně s EMN kyslíkového senzoru také teplotu. Pomocí 

zařízení Ferrotron je okamţitě převedeno naměřené napětí na aktivitu kyslíku a 

teplotu.  

Naměřené aktivity kyslíku z taveb jsou zapsány v tab. 2. 

 

Tabulka 2: Hodnoty aktivity kyslíku a koncentrace celkového kyslíku a dusíku [2]. 

 

 

Dle tohoto experimentu se aktivita kyslíku v litině s obvyklým sloţením tavená 

v indukční peci při běţných teplotách pohybuje do cca 11 - 15ppm a celkový obsah 

kyslíku okolo 20 - 30ppm. 
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44..33..  MMěěřřeenníí  aakkttiivviittyy  kkyyssllííkkuu  vvee  zzkkuuššeebbnníímm  ooddlliittkkuu   

 

Podle autorů ZÁDĚRA, A., ŠENBERGER, J., ELBEL, T. [2] byla na VUT 

v Brně provedena měření aktivity kyslíku pomocí upravených senzorů (sondy)     

TSO 6, jejichţ koncentrační článek senzoru je stejný, pouze umístění článku je 

v keramické (křemenné) trubičce. Kontakt s lázní a vedení je z molybdenového drátu 

stejně jako u sond TSO 6.  

 

Forma byla zhotovena z bentonitové formovací směsi s přísadou 

kamenouhelné moučky. Odlitek měl tvar válce se spodním zaústěním vtokové 

soustavy obr. 10. Plášť odlitku byl opatřen tepelnou izolací ze sibralové hmoty, díky 

které se tak prodlouţila doba měření. Při měření aktivity kyslíku byly vţdy v jednom 

odlitku pouţívány dva kyslíkové senzory. Teplota pro stanovení aktivity kyslíku byla 

měřena pomocí termočlánku typu S (Pt-Rh10). Termočlánky byly umístěny 

v ochranné křemenné trubičce vţdy v blízkosti senzorů. Hloubka zasunutí 

termočlánků a senzorů byla dána výškou odlitku 40 - 60mm. 

 

 

 

Obr. 10: Zkušební odlitek + poloha kyslíkových senzoru a termočlánku [2]. 

Elektromotorické napětí měřené senzory a teplotu zaznamenala měřící 

ústředna s frekvencí 1Hz od nejvyšších zaznamenaných teplot do konce autektické 

přeměny. Z odlitku po ztuhnutí a vychladnutí byl odebrán vzorek na analýzu 

chemického sloţení.  
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V této tavbě bylo kromě měření aktivity kyslíku ve formě provedeno také 

měření aktivity kyslíku v peci pomocí kombinovaných kyslíkových sond TSO 6. Díky 

tomu, ţe u této tavby nebylo provedeno očkování ani modifikace, lze povaţovat 

chemické sloţení v peci a v odlitku za podstatně identické. Naměřené aktivity jsou 

uvedeny v grafu na obr.11. Zde jsou zřejmé pouze minimální rozdíly mezi 

naměřenou aktivitou kyslíku a termodynamickou rovnováhou mezi křemíkem a 

kyslíkem v odlitku. Porovnáním průběhů aktivit kyslíku získaných z jednotlivých 

senzorů vyplývá velká shoda mezi jednotlivými senzory ve stanovené aktivitě kyslíku. 

U měření aktivit v peci jsou rozdíly větší, coţ můţe být vysvětleno vlivem uhlíku na 

aktivitu kyslíku při udrţování kovu v peci při vyšších teplotách. 

 

Obr. 11: Teplotní závislost aktivity kyslíku porovnána s rovnováţnou aktivitou kyslíku [2]. 
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55..00..  MMĚĚŘŘEENNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  KKYYSSLLÍÍKKUU  SSOONNDDAAMMII    

CCeelleeooxx--FFoouunnddrryy  

  

55..11..  ÚÚVVOODD  

Ke zjišťování fyzikálních vlastností tavenin jsou kombinované sondy pro 

měření teploty a aktivity kyslíku. Kyslík je v litinách obsaţen v podstatně niţších 

koncentracích neţ u oceli a to zvyšuje nároky na vlastnosti pouţité sondy. 

Kombinovaná sonda pro měření aktivity kyslíku je určena k jednorázovému 

měření. Výstupními signály jsou napětí termočlánku a napětí kyslíkového čidla. 

Měřící hlavice je kuţelového tvaru se dvěma nezávislými měřícími systémy. První je 

tvořen trubicí pevného elektrolytu ZrO2 (MgO) s referenční směsí Cr-Cr2O3 a kovovou 

elektrodou. Druhý je tvořen termočlánkem PtRh10-Pt. Celá hlavice je zalisovaná do 

papírové trubice, která chrání před poškozením při průchodu struskou [16]. 

 

55..22..  MMěěřřeenníí  aakkttiivviittyy  ssoonnddaammii  EElleeccttrroonniittee  ttyyppuu  CCeellooxx  

Aktivita kyslíku je hlavním faktorem při vzniku tvaru grafitu a struktury litiny. 

Firma Electronite vyrobila jednorázový ponorný senzor pro získání a0 do 10 sekund. 

Senzor umoţňuje rychlou kontrolu modifikace litiny a úspěšnosti modifikace. Krátká 

doba měření senzoru je důleţitá pro řízení výroby a rychlé kontroly modifikačního 

procesu při zpracování litiny. Na základě změřených hodnot aktivity kyslíku lze 

metalurgickým zásahem řídit mikrostrukturu (nodularitu) odlitků z LKG [17]. 

 

Obr. 12: postup výroby LKG (LČG) v EIP pomocí plněného profilu [17]. 
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Obr. 13: popis zařízení pro měření a0 [17]. Obr. 14: Zařízení pro měření a0 v litině [17]. 

 

 

Senzor určuje aktivitu kyslíku elektrochemicky Pt-PtRh termočlánků. Snímač 

se skládá z náplně Cr-Cr2O3. Jakmile se snímač ponoří do lázně, senzor začne 

převádět chemickou energii na elektrickou energii. Při měření se ukázalo, ţe nový 

senzor vykazuje velmi vysokou stabilitu v závislosti na teplotě lázně.  

 

     

      Obr. 15.                               Obr. 16.                                          Obr. 17. 

Obr. 15: popis jednotlivých částí sondy [17]. 

Obr. 16: princip měření sondy pro aktivitu kyslíku v litině [17]. 

Obr. 17: závislost tvaru grafitu na aktivitě kyslíku v modifikované litině [17]. 
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Starý typ senzoru má mnohem větší rozptyl při měření, zejména při niţších teplotách. 

VVzznniikk  aa  vvýývvoojj  ssoonndd  CCFF--NNoodd::  

 r. 1972: Celox High for Steel 

citlivost sondy:  kyslík (50-1000ppm) 

 r. 1980: Celox Low for Steel  

citlivost sondy:  kyslík (1-1000ppm) 

 r. 1995: první Celox Foundry (CF) 

citlivost sondy:  kyslík (  přesností 0,01ppm) 

pouţití pro zjištění (CGI) vermikuární litinu 

 r. 2005: nová Celox Foundry (CF-Nod) 

citlivost sondy:  kyslík (s přesností 0,001ppm = 1ppb) 

velmi přesné  

 

Jde o velmi přesná měření s citlivostí:  

0,0001%=ppm (parts per milion) 

0,0000001%=ppb (parts per bilion) = 0,001ppm 

 

 

Obr.18: Vlevo sonda pro měření a0 s citlivostí 0,01ppm a nový typ vpravo 

s citlivostí 0,001ppm a vibrací při měření[17]. 

 

Obr. 19: Měření a0 v litině 
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66..00..  VVLLAASSTTNNÍÍ  EEXXPPEERRIIMMEENNTT  AA  MMĚĚŘŘEENNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  KKYYSSLLÍÍKKUU  

 

V rámci vlastního experimentu byly provedeny tavby, během kterých se měřila 

aktivita kyslíku v peci, v pánvi a ve zkušebním odlitku (obr. 22). Vzorky pro 

mechanické vlastnosti byly vyrobeny z odlitých Y-bloků (obr. 23). Během taveb byl 

měřen celkový obsah kyslíku ve formě oxidů (Oox) i jeho aktivita (a0). Dále byl 

sledován vliv kyslíku na morfologii grafitu, mez pevnosti (Rm), taţnost (A5), 

mikrostrukturu litin a technologické vlastnosti. Dále byla odlévána zákalková zkouška 

a na zkušebním odlitku byla vyhodnocena velikost staţenin. Tavby tavené na 

vzduchu byly porovnávány s tavbami vedenými v ochranné atmosféře argonu i 

s profukováním taveniny argonem.    

 

66..11..  PPOODDMMÍÍNNKKYY  EEXXPPEERRIIMMEENNTTUU  

  

Tavení litiny probíhalo ve 100kg středofrekvenční elektrické indukční peci  

ISTOL 100/2000Hz s neutrální výduskou (dále jen EIP). 

 

Obsahy kyslíku při zkušebních tavbách byly měřeny: 

I. Celkový obsah kyslíku ve formě oxidů (Oox): pomocí vysokoteplotní 

extrakce (vzorky Ø 4x6 mm) vyrobené z roztrţených zkušebních tyčí (Rm – 

mez pevnosti v tahu).  

II. Aktivita kyslíku a0 ve formě: pomocí upravených sond (senzorů) výrobce 

Termosondy Kladno. Signál ze sondy byl zaznamenán přístrojem Grant 

Squirrel 1000 Series. Ze zaznamenaných dat byly zpracovány závislosti 

teploty na aktivitě kyslíku. (Obr. 20) 

III. Aktivita kyslíku a0 v peci: pomocí termosondy TSO6 (Termosondy Kladno) 

pomocí přístroje Ferrotron FT 8508. (Obr. 21) 

IV. Aktivita kyslíku a0 v pánvi: pomocí termosondy TSO6 (Termosondy Kladno) 

pomocí přístroje Ferrotron FT 8508. (Obr. 21) 
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Z jednotlivých taveb byly odlity zkušební odlitky (viz obr. 24). Z odlitků byly 

vyrobeny vzorky pro mechanické zkoušky: mez pevnosti (Rm), taţnost (A5) a také 

vzorky pro zjištění mikrostruktury. Vzorky pro zjištění mikrostruktury byly broušeny na 

smirkových papírech o zrnitosti (P60, P120, P320, P600, P800, P1200, P2000) od 

nejhrubšího po nejjemnější a dále pak byly doleštěny na suknu s přídavkem oxidu 

hlinitého rozpuštěného v destilované vodě. Dále byl vzorek naleptán a nafocen při 

zvětšení 100x. Na fotografiích byl určen charakter grafitu a také vypočítán plošný 

podíl grafitu.  

 

                         

Obr. 22: forma, odlitek (Ø 70x 105) pro stanovení kyslíku.  

Obr. 23: zkušební odlitek Y-bloku.                 

 

Obrázek 20: speciální sonda 

(Termosondy Kladno) pro záznam a0 

a teploty měření. Přístroj pro 

zaznamenání signálu sondy Grant 

Squirrel 1000 Series. 

 

Obrázek 21: přístroj Ferrotron FT 8508 

a sondy na měření  TS0 6. 
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Obr. 24: forma s aplikovanými sondami. 

Obr. 25: odlitky. 

 

  

66..11..11..  TTAAVVBBAA  čč..  11,,  ((zznnaaččeenníí  8800))  LLKKGG  

 

Vyráběna byla litina s kuličkovým grafitem. Vsázka: surové ţelezo, vratný 

materiál (TAFONCO Kopřivnice) s následnou modifikací modifikátorem Bjomet6. 

V této tavbě se provedly tři měření aktivity kyslíku ve formě, aby se zjistilo, jak se 

mění a0 ve zkušebním odlitku v závislosti na přidávaném mnoţství modifikační 

přísady: 0%; 0,5%; 1%; 1,5% Bjomet6 + očkování 0,8%FeSi75 (u všech taveb). Mezi 

jednotlivými vylitími (modifikacemi) se tavenina douhličovala na stabilní obsah uhlíku 

3,5%C a 2,5%Si. Po nauhličení se prováděla modifikace a následné měření. Obsah 

C a Si se kontroloval pomocí termoanalýzy přístrojem Electronite (VŠB-TUO).  

Po natavení vsázky byla měřena aktivita kyslíku ve zkušebním odlitku pomocí 

sond pro stanovení aktivity kyslíku upravených pro měření v litinách (viz bod II. 

str.28, obr. 20).  

Dále se odlévaly zkušební odlitky pro zjištění mechanických vlastností Rm, A5 

(pevnost a taţnost) Y-bloky (25mm). Ze zkušebních odlitků se odebíraly vzorky na 

stanovení celkového obsahu kyslíku ve formě oxidů (Oox). Celkové obsahy kyslíku 

(Oox) v (ppm) zjištěné pomocí vysokoteplotní extrakce z Y-bloků (viz bod I. str. 28). 
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VVzzoorreekk  čč..  8800  --  11::    Tavba výchozí litiny bez modifikace 

Tabulka 3: Konečné chemické sloţení tavby 80-1. 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,57 1,94 0,215 0,0317 0,011 0,0701 0,107 0,0081 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0861 0,0267 <0,00010   4,18 0,987   

 
           

 

Závislost aktivity na teplotě zpracovaná z dat přístroje Grant Squirrel 1000 

Series. Aktivita se odečítala dle grafu při teplotě 1325°C. 

 

Obr. 26: Graf 1: aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

LLG, 0%Mg, a0 (1325°C) =0,30ppm 
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Obr. 27: Graf 2: závislost aktivity a0 (ppm) na teplotě a teplota na času KO dle [obr.26]. 

 

Obr. 28: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), LLG s 0% Mg, I A, F=10%, plošný 

podíl grafitu 11,49% . 

a0 

KO 
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VVzzoorreekk  čč..  8800  --  22::    Mnoţství modifikační přísady 0,5% FeSiMg6 

Tabulka 4: Konečné chemické sloţení tavby 80-2, (0,5% FeSiMg6). 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,45 2,19 0,219 0,0324 0,01 0,0687 0,0966 0,0111 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0863 0,0275 0,0087   4,14 0,975   

 
           

 

Obr. 29: Graf 3: aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

LLG, 0,5% FeSiMg6, Mgzbyt.= 0,0087%, a0 (1325°C)  =0,20ppm. 
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Obr. 30: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 0,5% FeSiMg6, Mgzbyt.= 0,0087%, 

P= 10%, Fe=90%, plošný podíl grafitu 10,99%.  

 

 

VVzzoorreekk  čč..  8800  --  33::    Mnoţství modifikační přísady 1% FeSiMg6 

Tabulka 5: Konečné chemické sloţení tavby 80-3, (1% FeSiMg6) 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,51 2,4 0,223 0,0324 0,01 0,0683 0,0955 0,0157 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0876 0,0275 0,0179   4,26 1,01   
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Obr. 31: Graf 4: aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku 1% FeSiMg6, 

Mgzbyt.= 0,0179%, a0 (1325°C)  =0,24ppm. 

 

Obr. 32: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1% FeSiMg6, Mgzbyt.= 0,0179%, 

grafit 75% III červíkovitý P= 25%, F=75%, plošný podíl grafitu 10,54%.                    
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VVzzoorreekk  čč..  8800  --  44::    Mnoţství modifikační přísady 1,5% FeSiMg6 

Tabulka 6: Konečné chemické sloţení tavby 80-4, (1,5% FeSiMg6) 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,66 2,76 0,223 0,0339 0,011 0,0684 0,0951 0,0192 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0864 0,0275 0,0382   4,53 1,09   

 
           

Aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku: 

Zde se aktivita kyslíku neměřila (selhání sondy). 

 

Obr. 33: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1,5% FeSiMg6, Mgzbyt.= 0,0382%, 

grafit VI, V, P=15%, plošný podíl grafitu 10,67%.  
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Mez pevnosti byla vyhodnocena z 8 vzorků, vţdy ze dvou vzorků k jedné 

tavbě, ze kterých se vypočetla průměrná hodnota. Zkušební tyč měla Ø10mm se 

závitovou hlavou. 

Tabulka 7: Výsledky mechanických zkoušek tavby č. 80-1, 2, 3,  4.  

Č. zkoušky Č. vzorku 
Rm (MPa) Rp0,2  (MP) A5  (%) 

  Průměrná 
hodnota 

  
Průměrná 
hodnota   

Průměrná 
hodnota 

1 
80-1 

A 134 
134,5 

113 
111,5 

0,1 
0,1 

2 B 135 110 0,1 

3 
80-2 

A 276 
285,5 

253 
259 

0,8 
0,9 

4 B 295 265 1 

5 
80-3 

A 421 
424 

319 
312,5 

6,3 
6,45 

6 B 427 306 6,6 

7 
80-4 

A 509 
509 

349 
347,5 

17,4 
17,5 

8 B 509 346 17,6 

 

 

Tabulka 8: Celkový obsah kyslíku (Oox), aktivita (a0) tavby 80-1, 2, 3, 4 

      

 

vzorek 80-1 80-2 80-3 80-4 

 

 

Oox (ppm) 
103 56 42 66 

 Průměrná hodnota 
ze 3 měření 

 a0  (ppm)  0,3 0,2   0,24  Selhání 

sondy 
 

       
 

Tabulka 9: hodnoty plošného podílu grafitu v %, tavby č. 80-1, 2, 3, 4 

vzorek 80-1 80-2 80-3 80-4 

plošný podíl 

grafitu (%) 
11,49 10,99 10,54 10,67 
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VVyyhhooddnnoocceenníí  ttaavvbbyy  čč..  11,,  ((oozznnaaččeenníí  8800))   

Při tavení základní litiny při atmosférickém tlaku vzduchu a následné 

modifikaci byly obsahy kyslíku ve formě oxidů Oox v intervalu 103 - 42ppm a aktivita 

kyslíku změřena ve zkušebním odlitku v úzkém rozmezí hodnot a0 = 0,2 - 0,3ppm. 

Mikrostruktury i mechanické vlastnosti (Rm=134,5 - 509MPa). LLG i LKG odpovídaly 

zjištěným hodnotám Mgzbyt..= 0 (LLG) - 0,0382% (LKG) . 

Se zvyšujícím se obsahem kyslíku v litině po modifikaci se zvyšovala 

nodularita i mnoţství grafitických částic modifikovaných litin. Tomu odpovídaly 

mechanické a strukturní vlastnosti zjištěné ze zkušebních odlitků. 

 

66..11..22..  TTAAVVBBAA  čč..  22,,  ((zznnaaččeenníí  8811))  LLLLGG  

Tavena byla LLG. Pouţita byla stejná vsázka jako u tavby č.80. V této tavbě 

se provedlo 4x měření aktivity kyslíku v peci dle dat bodu III. a IV ze str.28. Tavba 

probíhala v ochranné atmosféře za pouţití inertního plynu (Ar). Po celou dobu se na 

povrch taveniny v EIP foukal argon dle obr. č. 34. 

Teploty po natavení byly v toleranci 1410 - 1490°C. Teploty při udrţování 

v toleranci 1459 - 1519°C. 

  

Obr. 34: Zařízení pro přívod argonu na povrch taveniny. 

   Modifikace probíhala stejně jako u předchozí tavby č. 80. za pomocí modifikátoru 

FeSiMg6 polévací sandwichovou metodou (do pánve se nadávkoval modifikátor a 

očkovadlo najednou). V průběhu tavby se tavenina douhličovala (5dkg) kvůli poklesu 

C, stejně jako u tavby č. 80 a to, aby se dodrţel stabilní obsah uhlíku. Poţadovaný 

obsah uhlíku je  3,5%-3,6%.    
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PRŮBĚH TAVBY:  

 

 Po natavení se a0 změřila 2x po sobě při teplotách: 

1) Při teplotě 1410°C, a0= 1,4 (ppm), EMN= -136 (mA) 

2) Při teplotě 1454°C, a0= 1,7 (ppm), EMN= -144 (mA) 

 Po prvních 20min. proběhlo další měření, před kterým došlo ke staţení strusky 

z hladiny roztaveného kovu.  

3) Při teplotě 1490°C, a0= 1,9 (ppm), EMN= -155 (mA) 

 Mezitím klesnul uhlík, proto byla tavenina douhličena 5 dkg na 3,5%C. 

 Další měření probíhala po 20min. intervalech, čímţ se sledovala změna a0 v 

závislosti na výdrţi při teplotě. 

4) Při 40 min. při teplotě 1515°C, a0= 2,7 (ppm) EMN= -139 (mA) 

 Po první modifikaci 0,5%FeSiMg6 a dalších 20min. byla a0 znovu měřena. 

5) Po 1 hod. = 60 min. byla teplota 1519°C, a0= 2,3 (ppm), EMN= -152 (mA) 

 Následovala další (druhá) modifikace 1%FeSiMg6. Zde a0 v peci měřena 

nebyla, ta byla měřena před 3 modifikací za další 20 minut.  

 opět se provedlo douhličení. 

6) Při 1h.20min. byla teplota 1459°C, a0= 1,7 (ppm), EMN= -146 (mA) 

 Poté se potřetí modifikovalo 1,5%FeSiMg6 

 

Tabulka 10: Průběh jednotlivých měření aktivity kyslíku (ppm) v EIP + Ar tavby č. 81 

Č. 

měření 

Kdy se 

měřilo 

(min.) 

Při teplotě 

(°C) 

Aktivita 

kyslíku  

a0 (ppm) 

Elektromotorické 

napětí 

EMN (mA)  

1 po natavení 1410 1,4 -136 

2 po natavení 1454 1,7 -144 

  staţení strusky 

3 20 min. 1490 1,9 -155 

  douhličení  5 dkg 

4 40 min. 1515 2,7 -139 

  první modifikace 0,5% FeSiMg6 

5 60 min. 1519 2,3 -152 

  druhá modifikace 1% FeSiMg6 

6 80 min. 1459 1,7 -146 

  třetí modifikace 1,5% FeSiMg6   (a0 – neměřeno) 
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VVzzoorreekk  čč..  8811  --  11::    Tavba výchozí litiny bez modifikace 

Tabulka 11: Konečné chemické sloţení tavby 81-1. 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,55 1,4 0,187 0,033 0,012 0,0456 0,0626 0,0012 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,12 0,0165 <0,00010   3,99 0,938   

 
          

 

 

 

Obr. 35: Graf 5: aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  (0% FeSiMg6),       

a0 (1325°C)  =0,40ppm 
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Obr. 36: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 0% FeSiMg6, 50% IA, 50% IE, 

velikost grafitu 3,5 F, Perlit, Ferit, plošný podíl grafitu 10,85%,  

 

VVzzoorreekk  čč..  8811  --  22::    Mnoţství modifikační přísady 0,5% FeSiMg6 

Tabulka 12: Konečné chemické sloţení tavby 80-2, (0,5% FeSiMg6) 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,56 2,32 0,191 0,0349 0,011 0,0479 0,0607 0,0108 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,119 0,0183 0,0123   4,29 1,02   
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Obr. 36: Graf 6: aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku (0,5% FeSiMg6), 

Mgzbyt.= 0,0123%, a0 (1325°C)  =0,60ppm 

 

Obr. 37: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 0,5% FeSiMg6, grafit III červíkovitý, 

P=10%, plošný podíl grafitu 8,98%,  
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VVzzoorreekk  čč..  8811  --  33::    Mnoţství modifikační přísady 1% FeSiMg6 

 

Tabulka 13: Konečné chemické sloţení tavby 80-3, (1% FeSiMg6) 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,65 2,33 0,194 0,0343 0,013 0,0479 0,0616 0,0126 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,119 0,0184 0,0181   4,38 1,04   

 
           

 

 

Obr. 38: Graf 7 aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  1% FeSiMg6, 

Mgzbyt.= 0,0181%, a0 (1325°C)  =0,21ppm 
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Obr. 39: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1% FeSiMg6, 50% V, VI, 50% III, P 

30, plošný podíl grafitu 12,01%.  

 

VVzzoorreekk  čč..  8811  --  44::    Mnoţství modifikační přísady 1,5% FeSiMg6 

Tabulka 14: Konečné chemické sloţení tavby 80-4, (1,5% FeSiMg6) 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,61 2,77 0,196 0,0342 0,01 0,0483 0,0607 0,0173 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,118 0,0187 0,0303   4,48 1,07   
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Obr. 40: Graf 8. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  0,0303%,               

a0 (1325°C)  =0,37ppm 

 

Obr. 41: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1,5% FeSiMg6, V, VI, P 20,    

plošný podíl grafitu 8,15% 
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Stejně jako u předchozí tavby byly pevnosti zhotoveny z 8 vzorků. K jedné 

tavbě byla vypočtena průměrná hodnota ze dvou vzorků. Zkušební tyč Ø10mm se 

závitovou hlavou. 

Tabulka 15: Výsledky mechanických zkoušek tavby č. 81-1, 2, 3, 4. 

Č. zkoušky Č. vzorku 
Rm (MPa) Rp0,2  (MP) A5  (%) 

  Průměrná 
hodnota   

Průměrná 
hodnota   

Průměrná 
hodnota   

1 
81-1 

A 174 
180 

158 
167 

0,5 
0,4 

2 B 186 176 0,3 

3 
81-2 

A 364 
362,5 

273 
273 

4,2 
4,45 

4 B 361 273 4,7 

5 
81-3 

A 415 
417 

289 
295 

6,0 
5,7 

6 B 419 301 5,4 

7 
81-4 

A 521 
529,5 

343 
347,5 

16,8 
15,45 

8 B 538 352 14,1 

 

 

Tabulka 16: Celkový obsah kyslíku (Oox), aktivita (a0) tavby 81-1, 2, 3, 4 

      

 

vzorek 81-1 81-2 81-3 81-4 

 

 

Oox (ppm) 
66 57 26 19 

 Průměrná hodnota 
ze 3 měření 

 a0  (ppm)  0,4  0,6  0,21  0,37 

 
        

 

Tabulka 17: Hodnoty plošného podílu grafitu v %, tavby č. 81-1, 2, 3, 4 

vzorek 81-1 81-2 81-3 81-4 

plošný podíl 

grafitu (%) 
10,85 8,98 12,01 8,15 
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VVyyhhooddnnoocceenníí  ttaavvbbyy  čč..  22,,  ((oozznnaaččeenníí  8811))   

Při vedení tavby č.81 v EIP pod ochrannou atmosférou Ar a následné 

modifikaci shodným postupem jako u tavby č.80, byly změřeny aktivity kyslíku v EIP 

po natavení sondou TSO 6 a ve formě stejným postupem viz. tavba č.80. Aktivity 

kyslíku v peci byly od 1,4 - 2,7ppm aktivity kyslíku ve formě 0,21 - 0,6ppm. Celkový 

obsah kyslíku (Oox) klesal v průběhu modifikací os 66 – 90ppm (tavba 81-4).          

Ve zkušebních odlitcích této tavby byly zjištěné vyšší aktivity kyslíku. Mikrostruktura a 

Rm odpovídaly Mgzbyt. a byly v podstatě shodné s tavbou vedenou na vzduchu. Litiny 

vykázaly vyšší Rm v porovnání s neargonovanou litinou tavby č.80, coţ lze vysvětlit 

pravděpodobně lepší mikrostrukturou v kovové matrici.  

 

66..11..33..  TTAAVVBBAA  čč..  33,,  ((zznnaaččeenníí  8822))  LLLLGG  

 

V této tavbě (označené 82) byly odlity 4 vzorky litiny s lupínkovým grafitem. 

Vsázka: 40% sur. Fe, 50% vratný mat., 10% ocel. Aktivita kyslíku byla měřena v peci, 

ve formě a v odlitku po dezoxidaci litiny uhlíkovým varem.  

Cílem bylo zjistit vliv dezoxidace litiny uhlíkovým varem (tj. přehřátí taveniny 

na a0 v roztavené litině) při ttav.= 1390 - 1550°C při tavbě LLG bez následné 

modifikace předslitinou na bázi Mg.  

 

   Zkušební odlitky: 

 Y-bloky a zkušební odlitky ve tvaru válce se spodním zaústěním vtokové 

soustavy. 

 Výška zákalky.  

 Odlitky ve tvaru válce o průměru Ø 120mm a výšky ↕ 150mm byly 

zaformovány do formy zhotovené z jednotné bentonitové formovací směsi se 

spodním zaústěním vtokové soustavy zobrazena na obrázku č. 2. Pro zajištění 

delší doby měření a0, tedy zajištěním delší doby chladnutí a tuhnutí byl pouţit 

exoobklad na plášti odlitku. 
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V této tavbě proběhly čtyři vylití a měřila se aktivita u LLG v peci. Zjišťoval se 

vliv dezoxidace litiny uhlíkovým varem na aktivitu kyslíku v peci.  

 První natavení 1470°C se zvedla teplota na 1550°C a drţela se 20min. během 

níţ byl pozorovatelný uhlíkový var. Po roztavení vsázky byl obsah C a Si dle 

termické analýzy 3,92%C; 1,91%Si; 4,42%Ce; 1,08%Sc., výchozí naměřená 

aktivita v peci při 1390°C byla a0=1,8 (ppm); EMN= -106 (mA). Následovala 

25min. výdrţ na teplotě 1550°C a opět se měřilo: 3,68%C; 1,84%Si, a0=1,8 

(ppm) a následovalo vylití zkušebního odlitku. 

 Druhé měření a vylití bylo po dalších 20 min., při výdrţi na teplotě 1550°C; 

3,52%C; 1,84%Si. Vlastní měření a0 se provedlo při 1414°C, aktivita klesla 

a0=1,3 (ppm) a EMN= -140(mA). 

 Třetí měření (vylití) proběhlo opět po dalších 25min. zde uhlík zase klesl na 

3,33%C; křemík byl beze změny a aktivita v peci byla naměřena a0=1,7(ppm) 

při teplotě 1313°C a EMN= -121 (mA).  

 Čtvrté měření bylo po 25min. uhlík klesl na 3,07% a křemík 1,91%. 

a0=1,3(ppm) při teplotě 1398°C a EMN= -135(mA). 

Tabulka 18: průběh jednotlivých měření aktivity kyslíku (ppm) v EIP č. 82 

       

 
Č. Kdy se měřilo Při teplotě Aktivita kyslíku  

Elektromotorické 
napětí 

 

 

Měření 
 (min.) (°C) a0 (ppm) EMN (mA) 

 

 

1 po natavení 1470     

 

 

  20 min. 1550 Uhlíkový var 

 

 

    1390 1,8 -106 

 

 

  45 min. 1550 1,8 -106 

 

 

2 65 min. 1550     

 

 

    1414 1,3 -140 

 

 

3 90 min. 1313 1,7 -121 

 

 

  nenauhličovalo se, uhlík se nechal vyhořívat 

 

 

4 115 min. 1398 1,3 -135 
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VVzzoorreekk  čč..  8822  --  11::    Litina s lupínkovým grafitem 

Tabulka 19: Konečné chemické sloţení tavby 82-1, LLG 

          

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,71 1,67 0,43 0,121 0,02 0,152 0,19 0,0012 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0512 0,0248 ˂0,00010   4,27 1,01   

            

 

 

Obr. 42: Graf 9. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku.  

Tento graf nevyhodnocen. 
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Obr. 43: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 0% FeSiMg6, 70% I A + 30% I D 7, 

Ferit4%, plošný podíl grafitu 17,97%,  

 

 

Obr. 44: Výška zákalky 5mm, a0 (1225°C)  =0,18ppm ve formě, 1,8ppm v peci 
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VVzzoorreekk  čč..  8822  --  22::    Litina s lupínkovým grafitem 

Tabulka 20: Konečné chemické sloţení tavby 82-2, LLG 

          

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,57 1,67 0,436 0,121 0,0198 0,152 0,19 0,0016 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0512 0,0258 ˂0,00010   4,13 0,972   

            

 

 

Obr. 44: Graf 10. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

LLG, a0 (1225°C)  =0,14ppm 
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Obr. 45: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), LLG, grafit I D 6, ferit 2%, plošný 

podíl grafitu 18,39%,  

 

 

Obr. 46 Výška zákalky 20mm, a0 (1225°C)  =0,14ppm ve formě 
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VVzzoorreekk  čč..  8822  --  33::    Litina s lupínkovým grafitem 

Tabulka 21: Konečné chemické sloţení tavby 82-3, LLG 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,34 1,66 0,433 0,119 0,0205 0,154 0,188 0,0011 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0503 0,0258 ˂0,00010   3,89 0,908   

 
           

 

 

Obr. 47: Graf 11. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

LLG, a0 (1225°C)  =0,15ppm 
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Obr. 48: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), LLG, grafit 100% I E 7, ferit 3%, 

plošný podíl grafitu 21,19%,  

 

Obr. 39: Výška zákalky 35mm, a0 (1225°C)  =0,15ppm  
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VVzzoorreekk  čč..  8822  --  44::    Litina s lupínkovým grafitem 

Tabulka 22: Konečné chemické sloţení tavby 82-, LLG 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,1 1,68 0,439 0,121 0,0201 0,155 0,189 0,0012 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0501 0,0266 ˂0,00010   3,66 0,844   

            

 

 

Obr. 49: Graf 12. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

LLG, a0 (1225°C)  =0,25ppm 
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Obr. 50: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), LLG, grafit 100% I D 

(mezidendritický), 8-9, ferit 5%, plošný podíl grafitu 10,63%,   

 

Obr. 51: Výška zákalky 45mm, a0 (1225°C)  =0,25ppm  
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1) 5mm           2)    20mm          3) 35mm         4) 45mm 

Obr. 52: Odlitky pro stanovení výšky zákalky.  

Obr. 53: Výška zákalek jednotlivých taveb č. 82-1, 2, 3, 4. 

 

Stejně jako u předchozích taveb byly pevnosti zhotoveny z 8 vzorků. Zkušební tyč 

Ø10mm se závitovou hlavou. 

Tabulka 23: Výsledky mechanických zkoušek tavby č. 82-1, 2, 3, 4. 

Č. zkoušky Č. vzorku 
Rm (MPa) Rp0,2  (MP) A5  (%) 

  Průměrná 
hodnota   

Průměrná 
hodnota   

Průměrná 
hodnota 

1 
82-1 

A 155 
158 

132 
136 

0,5 
0,45 

2 B 161 140 0,4 

3 
82-2 

A 195 
196 

171 
169,5 

1,2 
1,4 

4 B 197 168 0,2 

5 
82-3 

A 204 
207 

194 
189,5 

0,7 
2,1 

6 B 210 185 1,4 

7 
82-4 

A 203 
194 

198 
190,5 

0,3 
0,45 

8 B 185 183 0,6 
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Tabulka 24: Hodnoty plošného podílu grafitu v %, tavby č. 82-1, 2, 3, 4. 

vzorek 82-1 82-2 82-3 82-4 

plošný podíl 

grafitu (%) 
17,97 18,39 21,19 10,63 

 

 

VVyyhhooddnnoocceenníí  ttaavvbbyy  čč..  33,,  ((oozznnaaččeenníí  8822))   

Při tavení litiny, která byla dezoxidována uhlíkovým varem byly hodnoty a0 

naměřené v peci (1,3-1,8ppm). Aktivity kyslíku ve formě při relativně nízké teplotě 

měření 1225°C byly (00,14-0,25ppm). V průběhu tavby odlévané zákalkové zkoušky 

vykazovaly postupný nárust výšky zákalky od 5 do 45mm. To svědčí o značném 

sníţení grafitizační schopnosti litiny na konci tavení obr. 53 vzorek č.4. Mikrostruktura 

mezidendriticky vyloučeného grafitu obr.50. Aktivita a0 změřená v peci nebyla 

v ţádné závislosti na vyhodnocených strukturních a mechanických vlastnostech 

odlitých vzorků LLG. Dezoxidace CO varem způsobila celkově niţší aktivitu kyslíku 

v peci (1,8-1,3ppm) v porovnání s tavbou č.81 tavenou pod Ar (1,4-2,7ppm). 

Poměrná velikost staţeniny (obr.64, str.69) se zvyšovala se zhoršující se 

metalurgickou kvalitou LLG v důsledku probíhajícího CO varu. 

 

 

66..11..44..  TTAAVVBBAA  čč..  44,,  ((zznnaaččeennáá  8844))  LLKKGG  

 

Cílem tavby bylo porovnat a0 v litině při tavení na vzduchu a při tavení 

s dmýcháním argonu přes porézní dno EIP. Vsázka pro LKG byla stejná jako 

v předchozích tavbách. Nejprve tavba probíhala bez profuku Ar.  

Byly provedeny dvě modifikace 1,0 a 1,5% FeSiMg6.  

Následovalo tavení s profukem Ar 1,5 (bar) v peci a následná modifikace 1,0 a 

1,5% FeSiMg6. 

V průběhu tavby byly měřeny výchozí aktivity kyslíku v peci před provedením 

modifikace. 
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00  AArr 

 1. měření v peci - a0 v peci nezjištěna 

 2. měření v peci - a0 = 0,8 (ppm) při teplotě 1498°C, EMN=-220 (mA) 

AArr 

 3. měření v peci po profuku Ar po 15 min. tavení a douhličení na obsah 

C=3,5% a Si=1,57%, a0=1,0 (ppm) při teplotě 1494°C (5min. profuk Ar 1,5bar). 

 4. Měření v peci po profuku Ar po 15 min. výdrţe a0=1,6 (ppm) při teplotě 

1531°C, EMN=-188 (mA) 

 

Tabulka 24: Průběh jednotlivých měření aktivity kyslíku v peci tavby č. 84. 

  

 
Č. Kdy se měřilo Při teplotě Aktivita kyslíku  

Elektromotorické 
napětí 

 

 
měření (min.) (°C) a0 (ppm) EMN (mA) 

 

 

1 modifikace 1,0% FesiMg6 

 

 

  15 min   nezjištěna   

 

 

2 modifikace 1,5% FesiMg6 

 

 

  30 min 1498 0,8 -220 

 

 

3 s profukem Ar 1,5 (bar), 5 min.  a douhličením , 1,0% FesiMg6 

 

 

  45 min 1494 1   

 

 

4 modifikace 1,5% FesiMg6 

 

 

  60 min 1531 1,6 -188 

 
       

 

Obr. 54: popis zleva: Elektrická indukční pec s nainstalovaným přívodem Ar přes 

porézní, * formy pro měření a0, *  měření a0 v pánvi a ve formě 
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VVzzoorreekk  čč..  8844  --  11::    Mnoţství modifikační přísady 1% FeSiMg6 bez profuku Ar 

Tabulka 25: Konečné chemické sloţení tavby 84-1, 1% FeSiMg6 bez profuku Ar 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,4 2,69 0,347 0,0672 0,016 0,172 0,151 0,0153 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0681 0,0228 0,0209   4,25 1,01   

 
          

 

 

 

Obr. 55: Graf 13. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

1% FeSiMg6, a0 (1325°C)  =0,13ppm 
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Obr. 56: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1% FeSiMg6, grafit V, III, ferit 50%, 

plošný podíl grafitu 12,47%, /3,28% 

 

 

VVzzoorreekk  čč..  8844  --  22::    Mnoţství modifikační přísady 1,5% FeSiMg6 bez profuku Ar 

Tabulka 26: Konečné chemické sloţení tavby 84-2, 1,5% FeSiMg6 bez profuku Ar 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,37 2,72 0,349 0,0667 0,017 0,17 0,153 0,0152 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0688 0,0229 0,0265   4,23 1   
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Obr. 57: Graf 14. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

1,5% FeSiMg6, a0 (1325°C)  =0,165ppm 

 

Obr. 58: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1,5% FeSiMg6, grafit VI, V-5, ferit 

45%, plošný podíl grafitu 9,99% 
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VVzzoorreekk  čč..  8844  --  33::    Mnoţství modifikační přísady 1,0 % FeSiMg6 s profukem Ar 

 

Tabulka 27: Konečné chemické sloţení tavby 84-3, 1,0 % FeSiMg6 s profukem Ar 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,46 2,8 0,346 0,0686 0,016 0,172 0,15 0,0198 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0687 0,0239 0,0233   4,35 1,04   

            

 

Obr. 59: Graf 15. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

1,0% FeSiMg6 s profukem Ar, a0 (1325°C)  =0,tak a 18ppm 
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Obr. 60: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1,0% FeSiMg6 s profukem Ar,  

60% grafit III, V,  plošný podíl grafitu 8,71% 

 

VVzzoorreekk  čč..  8844  --  44::    Mnoţství modifikační přísady 1,5 % FeSiMg6 s profukem Ar 

  

Tabulka 28: Konečné chemické sloţení tavby 84-4, 1,5% FeSiMg6 s profukem Ar 

         

 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Al % 

 

 

3,31 2,42 0,346 0,0658 0,016 0,173 0,151 0,0172 

 

 

Cu % Ti % Mg %   CeK Sc   

 

 

0,0702 0,0227 0,0174   4,08 0,957   
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Obr. 61: Graf 16. aktivita kyslíku naměřená ve zkušebním odlitku  

1,5% FeSiMg6 s profukem Ar, nevyhodnoceno 

 

Obr. 62: Mikrostruktura (leptáno, zvětšeno 100x), 1,5% FeSiMg6 s profukem Ar,   

60% grafit III, ferit70%,  plošný podíl grafitu 8,59% 
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Stejně jako u předchozích taveb byly pevnosti zhotoveny z 8 vzorků. Zkušební 

tyč Ø10mm se závitovou hlavou. 

Tabulka 29: Výsledky mechanických zkoušek tavby č. 84-1, 2, 3, 4 

Č. zkoušky Č. vzorku 
Rm (MPa) Rp0,2  (MP) A5  (%) 

  Průměrná 
hodnota   

Průměrná 
hodnota   

Průměrná 
hodnota 

1 
84-1 

A 592 
594,5 

399 
403,5 

5,7 
5,1 

2 B 597 408 4,5 

3 
84-2 

A 659 
654 

434 
429,5 

5,2 
4,9 

4 B 649 425 4,6 

5 
84-3 

A 535 
537,5 

400 
394,5 

3,5 
4,35 

6 B 540 389 5,2 

7 
84-4 

A 465 
460 

367 
361 

1,8 
1,85 

8 B 455 355 1,9 

Stanovení kyslíku (Oválečky) bylo provedeno vysokoteplotní extrakcí, metodikou        

QI-ISO-LAB-10-10. Výsledky stanovení jsou uváděny v %. Vzorky pro stanovení 

celkového obsahu kyslíku Ø 4x6mm. 

Tabulka 30: Hodnoty celkového obsahu kyslíku u tavby č. 84. 

Označení vzorku O válečky (%) 
Průměrný obsah 

celkového kyslíku 

(ppm) 

84-1 0,00063 - 0,0007 - 0,00095 7,6 

84-2 0,00114 - 0,00117 - 0,00132 12,1 

84-3 0,0009 - 0,00072 – 0,00031 6,4 

84-4 0,00960 - 0,00962 – 0,00187 70,3 

 

Tabulka 31: Hodnoty plošného podílu grafitu v %, tavby č. 84. 

vzorek 84-1 84-2 84-3 84-4 

plošný podíl 

grafitu (%) 
3,70 10,21 8,05 7,55 
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VVyyhhooddnnoocceenníí  ttaavvbbyy  čč..  44,,  ((oozznnaaččeenníí  8844))   

Aktivita kyslíku zjištěná po roztavení litiny v peci byla a0=0,8ppm pří teplotě 

1498°C. Po následném udrţování taveniny v peci na teplotě, se současným 

profukem Ar byla a0=1ppm při teplotě 1494°C. Po 15min. s profukem Ar a0=1,6ppm. 

S uvedeného vyplývá ţe argonováním taveniny došlo v tavbě 84-4 ke zvýšení 

aktivity. 

Kavity kyslíku zjištěné ve zkušebních odlitcích byly u této tavby nejniţší ze 

všech taveb, jak při teplotě 1325°C (max. 0,18ppm), tak i 1225°C (max. 0,05ppm) dle 

grafu. 

Staţeniny měli srovnatelnou velikost se všemi předchozími tavbami viz str.69 

obr. 64. Mechanické vlastnosti tavby 84-2 byly nejvyšší ze všech porovnávaných 

taveb (max. 654MPa). Tavba 84-4 po výdrţi na teplotě a profuku Ar měla výrazně 

sníţenou mez pevnosti Rm= 460MPa. Sníţení mechanických vlastností je 

pravděpodobně důsledkem sníţených obsahů grafitizačních zárodků, a tím neúčinné 

modifikace.  
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66..22..  SSRROOVVNNÁÁNNÍÍ  ttaavveebb  8811,,  8822,,  8833,,  8844    

 

Obr. 63: otevřené staţeniny zkušebního válce  

Mnoţství kapaliny do staţeniny bylo naměřeno pomocí injekční stříkačky. 

Změřený objem byl vydělen reálným objemem odlitku, z tohoto podílu byla vypočtena 

poměrná velikost staţeniny, která je uvedena v obr.64 graf 17. 

Tabulka 32: poměrný objem staţenin jednotlivých taveb 80, 81, 82, 84   

Mg % 
č. 

tavby 
Staţenina 

[ml] 
č. 

tavby 
Staţenina 

[ml] 
č. 

tavby 
Staţenina 

[ml] 
č. 

tavby 
Staţenina 

[ml] 
č. 

tavby 
Staţenina 

[ml] 

0 80-1 8 81-1 16 82-1 6 

    0,5 80-2 20 81-2 9 82-2 10 

    1 80-3 30 81-3 8 82-3 17 84-1 25 84-3 12 

1,5 80-4 14  81-4 8 82-4 15 84-2 15 84-4 16 

 

 

Obr. 64: Graf 17: poměrný objem staţenin jednotlivých taveb 80, 81, 82, 84, 

vztaţených dle obsahu modifikační přísady FesiMg6 

Tavba č.80 Tavba č.81 Tavba č.82
Tavba č.84-1-

2
Tavba č.84-3-

4

0% FeSiMg6 8 16 6 0 0

0,5% FeSiMg6 20 9 10 0 0

1% FeSiMg6 30 8 17 25 12

1,5% FeSiMg6 14 8 15 15 16
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Tabulka 33: naměřené a0 ve formě při teplotě 1325°C, tavby č. 80, 81, 82, 84. 

 
 

1325°C 
 

1325°C 
 

1225°C 
 

1325°C 
 

1325°C 

Mg % 
č. 

tavby 
aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

0 80-1 0,3 81-1 0,4 82-1 0,11 

    0,5 80-2 0,2 81-2 0,6 82-2 0,12 

    1 80-3 0,24 81-3 0,21 82-3 0,14 84-1 0,13 84-3 0,18 

1,5 80-4 nehodnoceno 81-4 0,37 82-4 0,27 84-2 0,165 84-4 nehodnoceno 

 

 

 

Obr. 62: Graf 18: aktivita kyslíku jednotlivých taveb 80-81-82-84 v závislosti na 

teplotě a modifikaci při teplotě 1325°C.  
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Tabulka 34: naměřené a0 ve formě při teplotě 1225°C, tavby č. 80, 81, 82, 84. 

 
 

1225°C 
 

1225°C 
 

1225°C 
 

1225°C 
 

1225°C 

Mg % 
č. 

tavby 
aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

č. 
tavby 

aktivita 
(ppm) 

0 80-1 0,05 81-1 0,1 82-1 0,11 

    0,5 80-2 0,07 81-2 0,1 82-2 0,12 

    1 80-3 0,0,45 81-3 0,025 82-3 0,14 84-1 0,03 84-3 0,05 

1,5 80-4 nehodnoceno 81-4 0,06 82-4 0,27 84-2 0,05 84-4 nehodnoceno 

 

 

 

Obr. 63: Graf 19: aktivita kyslíku jednotlivých taveb 80, 81, 82, 84 v závislosti na 

teplotě a modifikaci při teplotě 1225°C.  
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Obr. 64: Graf 20: meze pevnosti v tahu taveb: 80, 81, 82, 84.  

Kaţdá hodnota Rm je průměrem dvou měření. 

 

 

Obr. 65: Graf 21: Celkový obsah kyslíku (Oox) taveb 80, 81, 82, 84.  

Kaţdá hodnota (Oox) je průměrem tří hodnot. 

 

Tavba č.80 Tavba č.81 Tavba č.82 Tavba č.84-1-2 Tavba č.84-3-4
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77..00..  ZZÁÁVVĚĚRR  

 

Z provedených zkušebních taveb modifikovaných litin LKG i tavby LLG 

vyplývá: 

 

Celkový obsah kyslíku (Oox) i aktivity kyslíku (a0) měřené ve formě v průběhu 

tuhnutí zkušebních odlitků byly nejvyšší u nemodifikovaných LLG. S postupným 

zvyšováním FeSiMg6 při modifikaci docházelo vlivem dezoxidace litiny ke sníţení 

celkového obsahu kyslíku i aktivity ve všech zkušebních odlitcích. 

Aktivity LLG měřené ve výchozí tavenině v EIP tavba 81, a0=1,4-2,7ppm (viz. 

tab.10, str.40) tavba 82 dezoxidována uhlíkovým varem (tab.19, str.49) tavba 84-2 

a0=0,8ppm a 84-3, 84-4 s profukem argonu měla a0=1,0-1,6ppm (tab.25, str.60). 

S porovnání těchto hodnot bylo zjištěno, ţe aktivity kyslíku ve výchozí litině 

byly na srovnatelné úrovni. Vyšší aktivity ve výchozí litině se projevily mírně 

zvýšenými aktivitami kyslíku ve formě.   

Mez pevnosti Rm byla nejvyšší u taveb s nejniţší aktivitou kyslíku ve formě. 

Stejná závislost byla zjištěna u LLG, kdy nejvyšší výška zákalky byla zjištěna u tavby 

82-4 s nevyšší aktivitou kyslíku ve formě. 

Aktivity změřené v elektrické indukční peci při tavení litiny s lupínkovým 

grafitem nevykazovaly ţádnou souvislost se sklonem litiny k bílému tuhnutí (zákalce) 

na zkušebních odlitcích ani Rm. 

Strukturní i mechanické vlastnosti LLG i LKG odpovídaly metalurgickému 

zpracování. Nejvyšší Rm s nejlepší nodularitou grafitu byly zjištěny u LKG 

s nejvyšším obsahem Mgzbyt. při současně sniţující se aktivitou kyslíku a0 ve 

zkušebních odlitcích. 
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P/1 

Grafy naměřených aktivit kyslíku ve zkušebním odlitku taveb 80, 81. 

80-1                                                                  80-2 

 
80-3 
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P/2 

Grafy naměřených aktivit kyslíku ve zkušebním odlitku taveb: 82, 84. 

82-1                                                                  82-2 

 
82-3                                                                  82-4 
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84-3                                                                  84-4 
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P/3 

Grafy závislosti aktivity na teplotě a teplotě na čase vytvořených dle grafu 

naměřených aktivit kyslíku ve zkušebním odlitku tavby 80 a 81.  

80-1                                                                  80-2 

  
80-3 
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P/4 

Metalografie jednotlivých taveb 80, 81. 
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80-3                                                                  80-4 
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P/4 

Metalografie jednotlivých taveb: 82, 84. 

82-1                                                                  82-2 

   
82-3                                                                  82-4 

   

84-1                                                                  84-2 

   
84-3                                                                  84-4 

   


