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ANOTACE  
 

 Cílem předložené disertační práce bylo analyzovat provedená měření, 

zhodnotit vliv sledovaných faktorů na obsah kyslíku a dusíku, a objasnit 

termodynamické pochody probíhající při tavení a mimopecním zpracování litiny, 

s ohledem na výskyt endogenních bublin způsobených přítomností výše uvedených 

plynů v tekutém kovu a to při tavení v elektrických indukčních středofrekvenčních 

pecích a bubnových rotačních plynových pecích.   

Teoretická část práce je zaměřena zejména na popis obecných zákonitostí 

interakce plynů v roztaveném kovu, charakteristice v metalurgii nejčastěji se 

vyskytujících plynů – tj.vodíku, dusíku a kyslíku a představení slévárenských vad, 

které tyto plyny mohou způsobovat. Součástí teoretického rozboru je také nástin 

základního principu tavení ve výše jmenovaných tavících zařízeních, včetně popisu 

významných chemických reakcí probíhajících při tavení a mimopecním zpracování 

litiny.  

  Experimentální část práce nejprve popisuje zvolenou metodiku měření                 

a vyhodnocování získaných dat. Výsledky jednotlivých měření jsou zpracovány 

z hlediska průběh tavení v jednotlivých výrobních zařízeních, obsahu celkového 

kyslíku ve formě oxidů a dusíku v tekutém kovu při tavení a mimopecním 

zpracování litiny a výskytu endogenních bublin. Součástí této kapitoly je také 

statistické testování rozdílu obsahu kyslíku a dusíku s ostatními sledovanými 

parametry.  

V závěru práce jsou porovnány získané výsledky měření s výsledky 

publikovanými v odborné literatuře věnující se problematice obsahu plynů, zejména 

obsahu celkového kyslíku ve formě oxidů a dusíku v tekutém kovu, s využitím 

získaných informací pro praxi.  

 

 

 



ANNOTATION  
 

The objective of this dissertation thesis was to analyze the measurements, to evaluate 

the influence of controlled factors on the content of oxygen and nitrogen, and elucidate the 

thermodynamic processes during the smelting and cast-iron processing out of the furnace, with regard 

to the presence of endogenous bubbles caused by the presence of the gases in liquid metal mentioned 

above during the melting process in mid-frequency electric induction furnaces and rotary drum-type 

gas furnaces. 

The theoretical part is mainly focused on describing the general patterns of interaction of 

gases in molten metal, characteristics of the most frequently occurring gases in the metallurgical – i.e. 

hydrogen, nitrogen and oxygen, and the presentation of foundry defects, which can be caused by these 

gases. The part of the theoretical analysis is an outline of the basic principle of melting in the above-

mentioned melting facilities, including a description of important chemical reactions ongoing in the 

smelting process and cast-iron processing out of the furnace. 

The experimental part of the thesis describes the methodology of measurement and 

evaluation of obtained data. The results of measurements are processed in terms of smelting process in 

the particular process equipment, the total oxygen content in the form of oxides and nitrogen in liquid 

metal during the smelting and cast-iron processing out of the furnace, and presence of endogenous 

bubbles. Part of this chapter is also a statistical test of the difference of oxygen and nitrogen content 

with the other endpoint. 

At the end of the work, obtained results are compared with the measurement results 

published in the scientific literature related to the issue of content of gases, especially the total oxygen 

content in the form of oxides and nitrogen in liquid metal, using gathered information for practice. 
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1. Úvod  

 

Slévárenské provozy se již od prvopočátku potýkají s širokou 

škálou problémů, mezi něž patří také obsah plynů v tekutém kovu, 

jejichž vysoký obsah může být příčinnou výskytu slévárenských vad, 

které v konečném důsledku vždy snižují kvalitu vyrobených odlitků a 

zvyšují ekonomické náklady výroby.   

Dle literatury [1] jsou plyny z 50% hlavní příčinou zmetkovitosti u 

odlitků litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem, z 35% u ocelových 

odlitků a z 40%                  u odlitků z neželezných kovů.  

Obsahem plynů, zejména pak obsahem kyslíku, se zabývá celá 

řada autorů [2,3,4,5], kteří mají odlišný názor na úlohu plynů v litině a 

jejich vliv při vzniku endogenních bublin. Pro objasnění 

termodynamických pochodů, které probíhají při tavení a mimopecním 

zpracování litiny jsou doposud stále využívány poznatky získané 

z oblasti výroby a zpracování oceli.  

Při výrobě oceli probíhá většina metalurgických reakcí v roztavené lázni při 

teplotách  vyšších než 1700OC. Roztavená lázeň představuje polykomponentní roztok 

(roztok železa s uhlíkem, sírou, kyslíkem, vodíkem, dusíkem apod.), který se 

z hlediska fyzikálně chemických základů ocelářských reakcí řídí Rauoltovým 

zákonem [6]. 

Většina metalurgických reakcí při výrobě litiny probíhá pod teplotou 1600OC  

(tavení v IPSF okolo 1550OC, tavení v kuplovnách okolo 1480OC atd.). Tekutý kov 

představuje opět polykomponetní roztok (roztok železa s uhlíkem, křemíkem, 

manganem, sírou, kyslíkem, apod.), kdy se však fyzikálně chemické vlastnosti litiny  

výrazně liší od oceli.  V důsledku těchto skutečností se mění charakter chemických 

reakcí (např. rychlost) probíhajících v roztavené litině. 

 

 

 



2. Cíl disertační práce  

 

Cílem předložené práce je: 

♦ na základě chemického složení, teplotních, tlakových a časových podmínek 

analyzovat provedená měření v průběhu tavení a mimopecního zpracování litiny  

♦ zhodnotit vliv obsahu uhlíku, křemíku, hliníku, teplotního, tlakového               

a časového průběhu tavení a mimopecního zpracování na obsah kyslíku, dusíku               

a  výskyt endogenních bublin  

♦objasnit termodynamické pochody, které probíhají při tavení a mimopecním 

zpracování litiny, vzhledem k výskytu slévárenských vad, způsobených přítomností 

plynů v tekutém kovu  

a to při tavení v elektrických indukčních středofrekvenčních kelímkových 

pecích (IPSF) a bubnových rotačních plynových pecích (BRPP).   

Součástí práce je také stanovení podmínek, které je nutné dodržet v průběhu 

tavení a mimopecního zpracování tekutého kovu jako preventivního opatření pro 

zamezení výskytu výše uvedené slévárenské vady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Materiál a metodika  

 

Na počátku řešení dané problematiky byla zpracována teoreticko-

metodická  východiska, po nichž následovala praktická část práce – byla 

prováděna měření ve slévárnách šedé a tvárné litiny na území České 

republiky.  

Celkem bylo provedeno 74 měření v 5 slévárnách, které pro 

výrobu litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem používají elektrické 

indukční středofrekvenční kelímkové pece (IPSF) o objemu od 1 do 4 

tun, a 23 měření v jednom slévárenském provozu, který pro výrobu litiny 

s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem používá bubnové 

rotační plynové pece (BRPP) o objemu 3,5 a 8 tun.  

Pro tavení litin byl použit běžný vsázkový materiál, jehož složení 

bylo dáno požadovaným složením roztavené litiny, které je určeno 

druhem vyráběné litiny (slévárenské surové železo, vratný materiál, 

zlomková litina, ocelový šrot). V procesu očkování a modifikace 

s následným očkováním byly aplikovány běžně používané přípravky.   

Prvotním záměrem disertační práce bylo pouze sledování obsahu 

kyslíku při tavení v elektrických indukčních středofrekvenčních pecích. 

Tento záměr byl následně doplněn o odběr vzorků při mimopecním 

zpracování, kdy byl kromě obsahu kyslíku měřen také obsah dusíku. 

V závěru výzkumu byla provedena měření celého procesu výroby a 

zpracování tekutého kovu, tedy od natavení v tavícím zařízení, přes 

udržovací zařízení (pokud je v daném slévárenském provozu využíváno), 

přes mimopecní zpracování až po licí linku.   

Zvolená metodika měření obsahu kyslíku a dusíku v elektrických 

indukčních středofrekvenčních pecích byla použita i při měření obsahů 



výše uvedených plynů při výrobě tekutého kovu v bubnových rotačních 

plynových pecích. 

Experimentální část práce byla prováděna ve třech etapách. 

 

V první etapě byl:  

a) prováděn odběr vzorků pro stanovení chemického složení a obsahu celkového 

kyslíku ve formě oxidů (OOX) a dusíku 

b) měřen teplotní a časový průběh vedení tavby a následného zpracování tekutého 

kovu (očkování, modifikace).  

Chemické složení  

Odběr vzorků pro určení chemického složení, zejména pro stanovení obsahu 

uhlíku, křemíku, hliníku, dusíku a OOX byl prováděn v následujících etapách: 

 - první vzorek pro stanovení výše uvedených prvků byl odebrán při nejvyšší  

              dosažené teplotě tavení  

           - druhý vzorek byl odebrán těsně před vylitím tekutého kovu z tavícího  

             agregátu do transportní (licí) pánve  

            - třetí vzorek byl odebrán po provedeném očkování, případně modifikaci na  

              licím poli  

Teplotní průběh tavení  

Měření teplot, ve stupních Celsia, v průběhu celého výrobního procesu bylo 

prováděno ponorným pyrometrem a byly měřeny a zaznamenávány tyto teploty: 

           - nejvyšší dosažená teplota tavení                

           - teplota před vylitím tekutého kovu do transportní (licí) pánve 

          - teplota kovu na licím poli.  

Časový průběh tavení   

Časové úseky mezi jednotlivými výrobními etapami byly měřeny 

stopkami                a pro následné zpracování byly zaznamenávány tyto doby: 

        - doba výdrže na nejvyšší dosažené teplotě tavení  

- doba od dosažení nejvyšší teploty tavení po vylití tekutého kovu do   

   transportní (licí) pánve 

     - doba od dosažení nejvyšší teploty tavení po počátek lití tekutého kovu do  



               forem na licím poli. 

    

V druhé etapě byly ve spolupráci s Katedrou analytické chemie stanoveny 

obsahy kyslíku a dusíku spektrometrickou analýzou, prováděnou na termo-

evolučním analyzátoru LECO TC 436.  

 Analýzy vzorků pro určení chemického složení sledovaných taveb, tj. obsahu 

uhlíku, křemíku a hliníku, byly provedeny laboratořemi sléváren v nichž probíhala 

jednotlivá měření.     

 

Pro snadnější orientaci a následné zpracování byla jednotlivá 

naměření označena takto:  

   I …hodnoty naměřené při tavení v peci 

  II…hodnoty naměřené po určité časové prodlevě 

 III…hodnoty naměřené v udržovacím zařízení 

 IV…hodnoty naměřené po provedeném očkování 

  V…hodnoty naměřené po provedené modifikaci s následným 

očkováním  

VI…hodnoty naměřené u licí linky na počátku lití.  
 

Ve třetí etapě bylo na základě provedených spektrometrických analýz,                        

teplotního, tlakového a časového průběhu tavení a mimopecního zpracování litiny 

provedeno vyhodnocení získaných dat. V programu MS EXCEL byl vytvořen 

jednoduchý výpočtový systém, který byl předán k využití také slévárnám, ve kterých 

probíhala měření, současně s hodnotícími zprávami sledovaných taveb                                

a s doporučením pro zlepšení kvality tekutého kovu. 

Pro statistické zpracování sledovaných parametrů byly ze všech dat sestaveny 

dva soubory. Soubor A, který obsahoval veškerá data vztahující se k měření obsahu 

Oox a dusíku v IPSF a soubor B, který obsahoval veškerá data vztahující se k měření 

obsahu Oox  a dusíku v BRPP. Dále byly oba soubory, A i B, rozděleny na dvě 

skupiny. První skupina obsahovala údaje týkající se tavení v peci a druhá skupina 

obsahovala údaje týkající se mimopecního zpracování tekutého kovu. Statistické 

vyhodnocení dat bylo provedeno Studentovým t-testem a analýzou rozptylu (F-test). 



Pro vyjádření souvislosti mezi dvěma a více statistickými znaky byla použita 

regresní a korelační analýza. Pro matematické vyjádření závislosti byly použity 

regresní rovnice a pro grafické vyjádření byly použity regresní křivky a krabicové 

diagramy.  Celé statistické testování bylo provedeno ve speciálním, volně přístupném 

statistickém softwaru – programu R (programový balík SPPS 16.0 for Windows ) 

[50, 52]. 

 

 

 

 

4.  Dosažené výsledky  

Na základě provedených měření, výpočtů a vyhodnocení 

sledovaných dat, byly získané výsledky rozděleny do tří skupin:  

 První skupina výsledků obsahuje hodnoty naměřených obsahů 

celkového kyslíku ve formě oxidů a dusíku v průběhu tavení a po 

mimopecním zpracování tekutého kovu v jednotlivých slévárenských 

provozech. 

 Druhá skupina získaných dat nás informuje o teplotním, tlakovém                 

a časovém průběhu tavení v IPSF a BRPP, jeho vlivu na obsah OOX, 

dusíku                    a možnosti výskytu slévárenských vad (endogenních 

bublin). 

Třetí skupina výsledků podává informace o výskytu slévárenských 

vad, zejména pak o výskytu endogenních bublin.                     
 
 
 

4.1 Obsah celkového kyslíku ve formě oxidů a dusíku 

a) Slévárny využívající pro tavení IPSF  

Naměřené obsahy Oox a dusíku v jednotlivých fázích výroby a ve vyráběných 

druzích litiny u sléváren používajících pro tavení litin IPSF (S1-S5) jsou uvedeny 

v tabulce č.1a-b. V těchto slévárnách bylo provedeno celkem 74 měření. 



 

Tab.č.1a: Naměřené obsahy Oox dle pořadí měření a materiálu S1-S5 (IPSF) 
 

Pořadí měření Materiál  S1 – S5 
I II III IV V VI GJL GJS 

n 61 58 4 25 30 6 68 116 

∅∅∅∅ 26,79 29,76 18,50 29,00 31,47 13,50 22,78 28,17 

ChP 1,963 3,071 4,173 2,802 5,491 2,432 1,578 2,197 

Me 21,00 23,50 16,50 28,00 20,50 13,50 20,00 23,50 

sx 15,333 23,385 8,347 14,01 30,07 5,958 13,010 23,664 

min 7 3 11 8 5 4 3 4 

 

 

 

Oox 

 

/ppm/ 

max 83 124 30 64 129 21 64 129 

          

Tab.č.1b: Naměřené obsahy dusíku dle pořadí měření a materiálu S1-S5 (IPSF) 
 

n 61 58 4 25 29 6 68 115 

∅∅∅∅ 77,16 84,84 108,25 84,76 67,03 89,50 84,24 77,68 

ChP 4,182 4,534 10,491 3,642 4,802 8,326 2,231 3,366 

Me 70,00 90,00 111,0 91,00 62,00 80,00 91,00 70,00 

sx 32,663 34,527 20,982 18,210 25,88 20,394 18,401 36,097 

min 36 28 85 45 39 72 40 28 

 

 

 

N 

 

/ppm/ 

max 158 153 126 108 128 120 108 158 

 

b) Slévárna využívající pro tavení BRPP  

Naměřené obsahy Oox a dusíku v jednotlivých fázích výroby a ve vyráběných 

druzích u slévárny používajících pro tavení litin BRPP (S6) jsou uvedeny 

v následující tabulce č.2. V této slévárně bylo provedeno celkem 23 měření. 

 
 

Tab.č.2 Naměřené obsahy Oox a N dle pořadí měření a materiálu S6 (BRPP) 
 

Pořadí měření  Materiál  S6 
I II IV V GJL GJS 

 n 22 16 3 18 8 52 



∅∅∅∅ 24,18 24,25 20,33 12,09 21,13 19,56 

ChP 0,686 2,653 1,322 1,722 1,705 1,393 

Me 24,00 20,00 18,00 9,00 21,50 24,00 

sx 3,217 10,611 4,992 8,076 4,824 10,042 

min 11 7 18 4 14 4 

 

 

Oox 

 

/ppm/ 

max 26 48 20 31 26 48 

n 22 16 3 18 8 52 

∅∅∅∅ 21,18 17,81 51,33 23,68 54,25 16,12 

ChP 3,871 3,238 2,895 2,703 3,178 0,968 

Me 14,50 13,00 53,0 21,00 55,50 16,00 

sx 18,157 12,952 9,121 12,677 8,988 6,981 

min 8 5 43 5 41 536 

 

 

 

N 

 

/ppm/ 

max 63 50 58 58 63 63 

Při porovnání naměřených obsahů Oox a dusíku u sléváren S1-S5 a S6  

s odbornou literaturou můžeme konstatovat následující:  

- obsah Oox v IPSF odpovídá hodnotám uváděných v odborné literatuře  

- obsah dusíku v IPSF odpovídá hodnotám uváděných  v odborné literatuře 

- obsah Oox u BRPP je nižší než uvádí odborná literatura  

- obsah dusíku u BRPP je nižší než uvádí odborná literatura.   

 

4.2 Teplotní, tlakový a časový průběh tavení a jeho vliv na obsah         

      celkového kyslíku ve formě oxidů a dusíku  

 

4.2.1 Měření v laboratorních podmínkách 

 V laboratorních podmínkách byla provedena na Katedře slévárenství 

zkušební tavba, která sloužila pro ověření metody odebírání a vyhodnocování vzorků 

pro stanovení obsahu Oox a dusíku v tavenině. Obsah OOX a dusíku u této tavby 

spadal do intervalu hodnot OOX uváděných v odborné literatuře [11],[12],[13].                 

U odlitků odlitých z této zkušební tavby nebyl potvrzen výskyt žádné slévárenské 

vady.  



4.2.2 Měření ve slévárenských provozech využívající IPSF  

Na základě provedených měření a vyhodnocení získaných 

informací byl  průběh tavení v IPSF rozdělen do 3 skupin.  

 První skupina taveb probíhala, jak po stránce chemického složení, tak po 

stránce tlakové a teplotní optimálně. Obsah Oox a dusíku odpovídal hodnotám 

uváděným v odborné literatuře ([11],[12],[13]) a v odlitcích z této skupiny taveb 

nebyl slévárnami potvrzen výskyt endogenních bublin.   

 Do druhé skupiny taveb byly zařazeny ty tavby, u nichž byl zjištěn vyšší 

obsah OOX. Pro snížení zvýšeného obsahu OOX  bylo doporučeno zvýšit teplotu tavení 

nad teplotu počátku uhlíkového varu, byla určena optimální časová výdrž na této 

teplotě tavení a případně bylo doporučeno použít vhodné množství hliníku jako 

dezoxidačního prostředku. U odlitků odlitých z této skupiny taveb byl slévárnami 

potvrzen výskyt endogenních bublin a to celkem u 15 sledovaných taveb.  

Do třetí skupiny taveb byly zahrnuty tavby, které pro své specifické 

parametry -velmi nízký nebo velmi vysoký obsah OOX nebo dusíku - nelze zařadit do 

předcházejících dvou skupin. U této skupiny taveb bude nutné provést nové měření                           

a na základě jeho výsledku tavbu zařadit do první nebo druhé skupiny. 

    

4.2.3 Měření ve slévárenských provozech využívající BRPP  

Na základě provedených měření a vyhodnocení získaných dat 

nebylo, z důvodu naměřených nižších obsahů Oox, než uvádí odborná 

literatura pro tavení v BRPP-[11],[12],[13], provedeno žádné rozdělení 

jednotlivých taveb do skupin.  

Sledované tavby probíhaly, jak po stránce chemického složení, tak po stránce 

tlakové a teplotní optimálně, naměřené obsahy Oox a dusíku byly nižší než uvádí 

odborná literatura pro tavení v rotační plynové peci [11],[12],[13]. Slévárnou byl 

potvrzen, u  5 z 23 sledovaných taveb, výskyt endogenních bublin.   

 
 



4.3 Výskyt slévárenských vad   
  

Ve spolupráci s jednotlivými slévárenskými provozy byla sledována kvalita 

tekutého kovu nejen z hlediska obsahu celkového kyslíku ve formě oxidů a dusíku, 

ale také z hlediska výskytu některých slévárenských vad – zejména pak endogenních 

bublin.  

 

4.3.1 Výskyt endogenních bublin u taveb IPSF 

 U 15 ze 74 provedených měření bylo po otryskání odlitků slévárnami 

zjištěno, že odlitky vykazují některou ze slévárenských vad. U 5 z 15 taveb byl 

zjištěn kromě výskytu plynových vad odlitků, také výskyt jiných slévárenských vad 

– zadrobeniny, trhliny. Odebrané vzorky byly následně podrobeny zkoumání na 

REM. Bylo zjištěno, že u 3 vzorků se jedná o plynové vady exogenního charakteru                

a u 7 vzorků se jedná o plynové vady endogenního charakteru.  

4.3.2 Výskyt endogenních bublin u taveb BRPP 

       U 5 z 23 provedených měření bylo po otryskání odlitků slévárnou zjištěno, že  

vykazují některou z plynových vad. Z odlitků byly odebrány vzorky, které byly 

následně podrobeny analýze na REM. Bylo zjištěno, že u všech 5 taveb se jedná                  

o plynové vady endogenního charakteru - jejich hlavním původcem byla přítomnost 

strusky v tekutém kovu. 
 

 

5.  Statistické testování významnosti rozdílů mezi sledovanými  

     parametry a obsahem plynů v tekutém kovu  

 

5.1 Vliv sledovaných parametrů na obsah plynů u elektrických  

      indukčních středofrekvenčních kelímkových pecí   

 Statistické testování vlivu sledovaných parametrů (chemického složení, 

časové prodlevy, teplotních a talkových podmínek) na obsah Oox a dusíku v litině              



u sléváren používajících pro výrobu tekutého kovu elektrické indukční 

středofrekvenční kelímkové pece prokázalo, že na:   

- obsah Oox má signifikantní vliv:  

• při tavení – uhlík, chrom, hořčík, hliník, časová prodleva,                        

                      teplota tavení a parciální tlak oxidu uhelnatého  

            • při mimopecním zpracování – křemík, hořčík a teplota. 

- na obsah dusíku má signifikantní vliv:   

• při tavení – uhlík, křemík, mangan, fosfor, chrom, hliník,  

                      teplota tavení, parciální tlak oxidu uhelnatého 

                      a hodnota součtu metalostatického a 

atmosférického  

                      tlaku  

            • při mimopecním zpracování –  křemík, mangan, fosfor, 

síra, hořčík  

                                                                 a hliník. 

Ostatních sledované faktory, ať již při tavení nebo mimopecním 

zpracování nemají statisticky významný vliv na obsah Oox a dusíku.  

 

5.2 Vliv sledovaných parametrů na obsah plynů u bubnových rotačních  

      plynových pecí  

 Statistické testování vlivu sledovaných parametrů (chemického složení, 

časové prodlevy, teplotních a talkových podmínek) na obsah Oox a dusíku v litině              

u sléváren používajících pro výrobu tekutého kovu bubnové rotační plynové pece  

prokázalo, že na :   

- obsah Oox má signifikantní vliv:  

• při tavení – mangan, hořčík, parciální tlak oxidu 

uhelnatého                   

                    a hodnota součtu metalostatického a 

atmosférického tlaku  



            • při mimopecním zpracování – křemík. 

- na obsah dusíku má signifikantní vliv:   

• při tavení – uhlík, křemík, teplota tavení, parciální tlak 

oxidu  

                    uhelnatého a hodnota součtu metalostatického                           

                    a atmosférického tlaku 

            • při mimopecním zpracování –  křemík a hořčík. 

 

U ostatních sledovaných faktorů, ať již při tavení nebo mimopecním 

zpracování, nebyl prokázán statisticky významný vliv na obsah Oox a dusíku.  

 

5.3 Vliv druhu litiny na obsah plynů  

 
5.3.1 Technologie elektrických indukčních středofrekvenčních kelímkových pecí 

 Statistické testování vlivu vyráběného druhu litiny (GJL, GJS) na obsah Oox 

a dusíku, u sléváren používajících pro výrobu tekutého kovu IPSF prokázalo 

signifikantní vliv na obsah Oox při tavení a obsah dusíku při mimopecním 

zpracování. Vliv mimopecního zpracování (očkování nebo modifikace s následným 

očkováním) na obsah Oox a vliv tavení na obsah dusíku nebyl prokázán jako 

statisticky významný.  

  

5.3.2 Technologie bubnových rotačních plynových pecí  

 Statistické testování vlivu vyráběného druhu litiny (GJL, GJS) na obsah Oox 

a dusíku, u sléváren používajících pro výrobu tekutého kovu BRPP prokázalo 

signifikantní vliv na obsah Oox při mimopecním zpracování a obsah dusíku při 

tavení. Vliv procesu tavení na obsah Oox a mimopecního zpracování na obsah 

dusíku nebyl prokázán jako statisticky významný.  

 

  

5.4 Porovnání elektrických indukčních středofrekvenčních kelímkových  

      pecí a bubnových rotačních plynových pecí 



 

5.4.1 Obsah Oox  a dusíku při tavení  

 Statistické testování vlivu technologie tavení, tj. použitého tavícího zařízení, 

na obsah Oox a dusíku prokázalo pouze signifikantní vliv bubnových rotačních 

plynových pecí na obsah dusíku. Vliv elektrických indukčních středofrekvenčních 

pecí na obsah Oox a dusíku a vliv bubnových rotačních plynových pecí na obsah 

Oox nebyl statisticky významný.  

 
5.4.2 Obsah Oox a dusíku při mimopecním zpracování  

  Statistické testování vlivu druhu mimopecního zpracování, tj. procesu 

očkování a procesu modifikace s následným očkováním, na obsah Oox a dusíku 

v tekutém kovu vyrobeném technologií IPSF a BRPP prokázalo signifikantní vliv 

mimopecního zpracování na: 

- obsah Oox po provedené modifikaci s následným očkováním 

- obsah dusíku po očkování 

- a obsah dusíku po provedené modifikaci s následným očkováním. 

Vliv procesu očkování na obsah Oox byl vyhodnocen jako statisticky 

nevýznamný.  

 

5.5 Vliv obsahu Oox na obsah dusíku  

Statistické testování vliv obsahu Oox na obsah dusíku neprokázalo, že by 

obsah Oox měl signifikantní vliv na obsah dusíku a to jak u sléváren využívající pro 

výrobu tekutého kovu technologii ISPF nebo slévárny využívající technologii BRPP. 

 
 
 

6. Závěr  

Uvedené výsledky byly dosaženy měřením v podmínkách reálné 

praxe slévárenských provozů, výpočty a jejich následným statistickým 

zpracováním.  



I přes skutečnost, že se ne vždy dosažené výsledky shodovaly 

s teoretickými předpoklady, se podařilo naplnit cíle disertační práce 

takto:  

♦ na základě provedených analýz průběhu tavení a mimopecního 

zpracování byly, na základě sledovaných parametrů, rozděleny 

jednotlivé tavby do tří základních skupin s určením dalšího možného 

postupu pro zamezení výskytu endogenních bublin 

♦ u sléváren používající pro tavení IPSF byly naměřeny 

srovnatelné obsahy celkového kyslíku ve formě oxidů s hodnotami 

uváděnými v odborné literatuře,  naměřené hodnoty obsahy dusíku byly 

nižší než uvádí odborná literatura. U slévárny používající pro tavení 

BRPP byly naměřeny nižší obsahy celkového obsahu kyslíku ve formě 

oxidů a dusíku, než uvádí odborná literatura 

♦ provedená měření, výpočty a statistické vyhodnocení získaných 

dat prokázala, že měřením obsahu Oox je možné sledovat kvalitu 

tekutého kovu                        a provádět účinná opatření pro zabránění 

vzniku některých slévárenských vad – zejména pak endogenních bublin. 

 

 

Na základě výsledků disertační práce navrhuji v praxi provádět :  

1) Kontrolu stavu vsázkového materiálu – znečištění, vlhkost, kusovost aj. 

2) Při tavení a následném mimopecním zpracování litiny zajistit, pokud možno, 

co nejmenší styk taveniny s atmosférou.  

3) Stanovení obsahu celkového kyslíku ve formě oxidů využít jako doplňkovou 

metodu v řízení jakosti tekutého kovu.  

4) Využít vytvořený výpočetní systém pro : 

a. určení teploty počátku uhlíkového varu a optimální časové výdrže při 

tavení na základě teploty tavení a chemické analýzy (C, Si, Oox)  



b. stanovení vhodného množství hliníku jako dezoxidačního prostředku 

při procesu mimopecního zpracování. 

 

Přínos disertační práce pro vědní obor :   

1) Byl zpracován a v reálné praxi ověřen ucelený metodický postup 

vedení tavby a mimopecního zpracování, který by mohl zamezit 

vzniku endogenních bublin u litinových odlitků.  

2) Práce představuje ucelený pohled na obsah celkového kyslíku ve 

formě oxidů                   a dusíku v celém procesu výroby tekutého 

kovu.  

3) Dosažené výsledky by mohly být využity jako podklad pro další 

výzkum obsahu a vlivu kyslíku a dusíku v litinách.  

4) Poznatky z disertační práce by také mohly být využity 

v pedagogické činnosti, při výuce posluchačů daného oboru.  

 

 I když výsledky práce nepotvrdily všechny teoretické 

předpoklady, považuji  monitoring obsahu celkového kyslíku ve 

formě oxidů a dusíku za metalurgicky významný nejen pro teorii, kdy 

rozšiřuje vědecké poznání v oboru slévárenství v rámci zkoumané 

problematiky, ale také pro praxi, kdy na jeho podkladě je možné 

sledovat určité anomálie v procesu výroby tekutého kovu a následně 

přijmout vhodná opatření ke zlepšení jakost vyráběných odlitků.  
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