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Anotace 

 

 
Cílem této diplomové práce bylo vyvolat a analyzovat u litiny s kuličkovým grafitem 

bodliny. Odlitky se vyráběly litím do syrových bentonitových forem s rozdílným zaústěním 

zářezů do odlitků, postupným odstupňováním tloušťky a změnou stupně průtočnosti. Při 

řešení experimentální části, byl sledován vliv složení formovací směsi, druh modifikace a 

přidávání hliníku do vsázky. 

Z dosažených výsledků lze odvodit příčinu vzniku bodlin. Na vzniklou vadu měla vliv 

vlhkost formovací směsi a ostatní přísady jako uhlíkaté látky, nelze s jednoznačností potvrdit. 

Důležitou roli sehrál přidávaný hliník do vsázky a bylo zjištěno, že výsledný efekt bodlin měl 

fyzikální podstatu vodíkové bodliny. 

 

 

Abstrakt  
 

 

The purpose of this thesis was to analyze the cause with spheroidal graphite a pinhole . Cast 

stock are produced by casting to the raw bentonite forms with different notches to the cast stock 

and a gradual gradation of thickness and degree of change in flow rate. While solving the 

experimental part, the influence was monitored of the composition of the forming mixture, the type 

of modification and an aluminum is adding the furnace. 

The obtained results can deduce the cause of the originate the pinholes. The defect 

caused an effect moisture to forming compounds and other ingredients such as carbon 

substances can not be definitely confirm. The important role played by aluminum added to the 

furnace and it was discovered that the resulting effect the pinholes have had the physical 

substance of hydrogen pinhole. 
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1. ÚVOD 

Vady odlitku patří mezi nepříjemný problém, který značně komplikuje průběh výroby 

a snižuje jakost odlitku. Každá vada má mnoho různých příčin, které se podílí na 

zmetkovitosti výrobků.  Největší riziko představují vady skryté, u kterých dochází ke zhoršení 

funkční schopnosti odlitku. Proto se slévárny snaží investovat do zařízení, které umožňuje 

identifikaci povrchových nebo vnitřních vad odlitku. Některé vady jsou zřejmé pouhým 

okem, naopak jiné je třeba podrobit analýze. Pokud dojde k včasnému zamezení vady a 

nalezení příčiny vzniku, není slévárna vystavena ekonomickým ztrátám a poškození dobrého 

jména na trhu s odlitky. V mnoha případech je na jakost odlitku nahlíženo jako na prioritní 

aspekt, podle kterého se pak zákazník rozhodne, zda výrobek koupit z té, či oné slévárny. 

Úkolem mé diplomové práce je najít příčiny vzniku povrchových vad bodlin v litině 

s kuličkovým grafitem, vzniklé vady identifikovat a najít původ vzniku bodlin. Za tímto 

účelem bylo potřeba vyrobit dostatečného množství zkušebních vzorků, na kterých se provede 

vyhodnocení vad. Experimentální vzorky (tyče) se vyznačovaly různou tloušťkou stěn, 

rozdílným stupněm průtočnosti. Za účelem zvýšení počtu bodlin byly vzorky formovány do 

dvou odlišných bentonitových směsí o rozdílné vlhkosti. Současně byla použita odlišná 

technologie modifikace, pro posouzení vad. Do roztavené litiny se v některých případech 

záměrně přidával vyšší obsah hliníku pro tvorbu bodlin. 

 

 

 

Obr. č.1: Řez zkušební tyčí s  řadou bodlin 
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2. LITINA S KULIČKOVÝM GRAFITEM 

Litina s kuličkovým grafitem se vyrábí z litiny s lupínkovým grafitem (šedá litina), 

s přídavkem hořčíku, céru nebo předslitin na bázi těchto kovů do taveniny. Získáme litinu 

s vyloučeným grafitem ve tvaru kuliček. Výchozím materiálem je tedy speciální šedá litina 

s nízkým obsahem fosforu a síry (P 0,15 % a S  0,08 %) a s obsahem manganu do 0,4 % a 

zbytkovým hořčíkem Mg = 0,3 - 0,12 %. Pro slévárenské využití se volí nejčastěji eutektické 

složení se stupněm eutektičnosti: 

SC = 0,98 až 1,05. 

Sledováním a hodnocením slévárenských vlastností tvárné litiny (LKG), vychází jak 

z chemického složení, tak především z metalurgického zpracování, očkování, sledování 

naplynění i procesu modifikace. 5  

2.1. Modifikace   

Modifikaci ovlivňuje tvar grafitu při jeho krystalizaci. Změna tvaru grafitu se významně 

podílí na zvýšení mechanických a slévárenských vlastností litiny. Z mnoha teorií, které se 

snaží vysvětlit modifikační působnost na změnu tvaru grafitu lze shrnout do těchto 

základních skupin: 

 Při modifikaci dochází k desoxidaci, odsíření a odplynění taveniny. 

 Při vypařování se modifikátor (Mg) dostává do atomárního stavu a adsorbuje 

se na stávajících krystalových plochách grafitu. 

 Modifikátor mění nukleární podmínky grafitu a plochu eutektické prodlevy. 

V současné době se nejčastěji používá jako modifikátor hořčík, a sice jako čistý hořčík 

(99,9%). 5  

 2.1.1.Technologie modifikace 

V současné době je patentováno na 200 různých způsobů přidávání modifikátoru do 

roztavené litiny. V provozních podmínkách se využívá pouze 40 – 50 způsobů.  
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Mezi nejčastěji používané způsoby modifikace patří: 15         

 Polévací 

 Ponořovací 

 Konvertorové   

 Kontinuální – ( In Mold )  

 Plněné profily 

 

Při výrobě zkušebních odlitků (tyčí), byla použita metoda: 

 Polévací 

 Modifikování ve formě ( In Mold ) 

 

Polévací metoda 

Tato metoda je velmi jednoduchá, nevyžaduje velkých investičních nákladů, přesto je 

nehospodárná z hlediska využití modifikátoru. Pánev zaléváme tekutým kovem, vždy na 

opačné straně, než je umístěn modifikátor, při čemž modifikátor zakrýváme litinovými 

třískami za účelem maximálního zpoždění reakce taveniny s modifikátorem. 15  

 

 

 

Obr.č.2: Polévací metoda 15  
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Modifikování ve formě ( In - Mold )  

 Proces In Mold se liší od jiných procesů používaných na výrobu tvárné litiny tím, že 

modifikování se uskutečňuje přímo ve formě. Modifikátor FeSiMg se vkládá do reakční 

komory, která je umístěná ve vtokové soustavě. Základní kov reaguje s modifikátorem a 

proudí přes kanál a zářezy do odlitku. Tento proces nezpůsobuje žádné znečištění prostředí a  

zabezpečuje homogenní strukturu. 

 

 

Obr.č.3: In-Mold metoda 15  
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3. CHARAKTERISTIKA VAD:  

Vady odlitků jsou velmi nepříjemným a nežádoucím problémem, který se často 

objevuje a tím značně komplikuje průběh výroby. Nejen že jimi dochází k ekonomickým 

ztrátám, ale také k nedorozuměním mezi pracovníky ve výrobním procesu odlitků. Každá 

vada má mnoho různých příčin, které vedou ke vzniku zmetkovosti výrobků. Podíl 

pracovníků na konečné zmetkovosti výrobků je možno obvykle rekonstruovat jen s určitou 

přibližností. Většina pracovníků však vyžaduje jeho co nejpřesnější vymezení. Všechny vady 

odlitků snižují jakost odlitků, a jestliže dojde k tomu, že je zachytí výstupní kontrola a stanou 

se předmětem reklamací, pak dochází k poškozování dobrého jména slévárny, a snižují její 

konkurenční schopnost na trhu s odlitky. Z tohoto hlediska představují největší riziko vady 

skryté a z těch zejména ty, díky nimž dochází ke zhoršení funkční schopnosti odlitku a jejichž 

nepříznivý účinek se zpravidla projevuje až ve fázi exploatace odlitku.  

Jakost výrobku a to zejména zaručená (garantovaná) jakost má v dnešní době v mnoha 

případech větší váhu než jeho samotná cena. Ve většině případů je na jakost výrobku 

nahlíženo jako na rozhodující aspekt, zda se zákazník rozhodne pro koupi odlitku z té nebo 

oné slévárny, či nikoli. Přitom je nutno si povšimnout skutečnosti, že v českém i slovenském 

slévárenství nebyla na rozdíl od zahraničí v posledních více jak třiceti letech problematika vad 

odlitků, které by bylo nutno věnovat jak prvořadou, tak alespoň přiměřenou pozornost. Tento 

stav byl s ohledem na uplynulá léta vcelku přiměřený, neboť v poválečném československém 

slévárenství nedominovala u odlitků ani tak jakost a pestrost sortimentu, jako kvalita odlitků a 

jejich hmotnost. 1   

 T. Elbel, a kol., pojednává ve své publikaci Vady odlitků ze slitin železa (1992) o důsledcích 

vzniku vad, za které považuje nedokonalé a zastaralé technologie, nekázeň a nedodržování 

příslušných výrobních postupů a nízkou úroveň organizace a řízení ve slévárně. 2    

 

3.1. Definice vad odlitků:  

„Termínem „vada“ kovového materiálu se obecně označuje nedokonalost, která má 

původ přímo ve výrobním procesu polotovaru nebo hotové součásti. Metalurgická vada 

odlitku kovového materiálu je z toho hlediska vada, která je důsledkem nedostatků 

v metalurgii výroby odlitku, popřípadě odchylek od standardního průběhu jednotlivých fází 

tavby nebo tepelného zpracování“. 3  
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Další definice pojednává o vadě odlitku jako o „odchylce rozměru, hmotnosti, vzhledu, 

makrostruktury nebo vlastností, které byly zjištěny laboratorními zkouškami. Jsou to všechny 

odchylky, které se liší od příslušných norem nebo sjednaných technických, či přejímaných 

podmínek“. 1  

Podle T. Elbela, z dříve zmiňované publikace „rozumíme vadou odlitku každou odchylku 

rozměrů, hmotnosti, vzhledu, struktury, celistvosti, chemického složení nebo vlastností 

(mechanických a fyzikálních) odlitků od příslušných norem, standardů, výkresů a technických 

podmínek. Zjišťujeme je vizuálně, měřením, vážením, laboratorními zkouškami a 

nedestruktivními metodami“.  

Výraz „vada odlitku“ má podmíněný význam. Podle ustanovení příslušných norem nebo 

technických podmínek může být stejná odchylka jednou přípustnou a podruhé nepřípustnou, 

opravitelnou, či neopravitelnou. Nepřípustnou vadou rozumíme vadu, kterou nelze opravit 

nebo jejíž oprava je dle dokumentace nepřípustná, jelikož je odlitek z funkčního hlediska 

nepoužitelný. Přípustná vada je vada, která je normami a podmínkami přípustná, aniž by bylo 

požadováno její odstranění výrobcem odlitku. 2    

3.2. Klasifikace vad odlitků:  

Při výskytu určité vady je velmi důležité správně stanovit, o jaký druh vady se jedná. 

Na základě tohoto stanovení probíhá další činnost, která vede k určení původu vady, ke 

stanovení příčin a prostředků a k zabránění jejího dalšího vzniku. Tento proces bychom mohli 

nazvat diagnostikováním vad. Vlastní proces diagnostikování má nezávisle na druhu 

diagnostikovaných systémů společné charakteristiky. Z pozorovatelných znaků a příznaků 

chování se určitého systému uvažujeme o jeho poruchách nebo vadách a taktéž o jejich 

příčinách.  

Proto se slévárenští odborníci začali věnovat klasifikaci vad, kterou poprvé zveřejnili 

již před druhou světovou válkou. S rozvojem techniky a poznatků o slévárenských pochodech 

při vytváření litých polotovarů se klasifikace vad a odlitků dále upřesňovala a rozšiřovala. 

První atlas vad odlitků byl vydán již roku 1946, druhé, revidované vydání pak bylo vydáno 

roku 1961 a popisovalo 54 vad odlitků. V 50. letech vypracovaly příručky vad odlitků 

všechny průmyslově vyspělé země včetně Československa. Československo díky Plešingra 

pro šedou litinu a Přibyla pro ocel získalo velmi kvalitní monografie se směrnicemi pro 

posuzování vad odlitků včetně praktických návodů, jak tyto vady odstraňovat. Na základě 
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těchto dvou příruček byla v roce 1955 vydána ČSN 42 1240, která byla v roce 1965 

novelizována a v této podobě platí dosud. Zahrnuje 37 vad odlitků, které jsou rozděleny do 7 

skupin podle druhů. Toto třídění vad odlitků platí pro všechny druhy a typy slévárenských 

slitin, bez zřetele ke způsobu výroby a technologii odlévání.  

Třídy vad odlitků jsou rozděleny:  

100 – Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti 

200 – Vady povrchu 

300 – Porušení souvislosti 

400 – Dutiny 

500 – Makroskopické vměstky a vady makrostruktury 

600 – Vady mikrostruktury 

700 – Vady chemického složení a vlastnosti odlitků. 2    

Tab. 1. Klasifikace vad třídy: Dutiny – pořadové číslo 400  4    

 

Skupina vad Druh vad 

Pořadové 

číslo 
Název 

Pořadové 

číslo 
Název 

410 Bubliny 

411 Bubliny způsobené kyslíkem 

412 Bubliny způsobené vodíkem 

413 Bubliny způsobené dusíkem 

414 Zahlcený plyn 

415 Síťkovité bubliny 

420 Bodliny     

430 Odvařeniny 

431 Odvařeniny od formy/jádra 

432 
Odvařeniny od chodítek         

a zalévaných předmětů 

433 Odvařeniny od vměstků 

440 Staženiny 

441 Otevřené staženiny 

442 Vnitřní uzavřené staženiny 

443 Řediny 

444 
Staženiny od jader nebo 

ostrých hran formy 

445 Povrchové propadliny 

446 Plynové staženiny 
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4. VADA ODLITKŮ SLITIN ŽELEZA – BODLINY 

 Bodliny jsou malé, poměrně protáhlé dutiny, vytvořené těsně pod povrchem odlitku, 

které vyúšťují na povrch malými, jakoby kapilárními otvory. Průměr bodlin je okolo 1 

milimetru, jejich délka orientována kolmo na povrch odlitku několikanásobně převyšuje 

průměr (3krát až 10krát). Vada se začala ve větší míře vyskytovat v souvislosti s rozšířením 

formováním do syrových, nesušených forem. Dobře se zviditelňuje tepelným zpracováním a 

otryskáním odlitků. 4   

 

Obr.č.4: Schematické znázornění bodliny 2    

Podle S. F. Castera a spoluautorů 10   litina s kuličkovým grafitem (LKG) je více náchylná 

ke vzniku bodlin než litina s lupínkovým grafitem (LLG). Právě u odlitku z LLG se jedná 

spíše o exogenní bodliny a u nich vlivem uhlíkatých látek z formovací směsi jsou reoxidační 

procesy potlačeny a dusík z pojiv může ve spojení s vodíkem vyvolat tyto vady. Bylo zjištěno, 

že kritická hranice vzniku bodlin u odlitku z LLG bývá udávána od 80 – 100 ppm N2. 

V případě, že se k dusíku přidá vodík nebo CO mohou exogenní bodliny vzniknout i při 

nižších obsazích N2.   

Odlitky z LKG vykazují větší výskyt bodlin, to souvisí s tím, že při modifikaci hořčíkem a 

jeho předslitinami dochází k bouřlivé reoxidační reakci. Platí to především pro polévací 

způsoby modifikace modifikátory FeSiMg. Bylo zjištěno, že se bodliny nejvíce vyskytují při 

odlévání na syrovo do forem z bentonitových směsí, v takovém případě je iniciátorem CO, 

který vzniká v povrchové vrstvě odlitku. Z toho je usuzováno, že vhodným k potlačení bodlin 

u LKG je přísada až 500 ppm hliníku. Je otázkou, zda ve všech případech jsou na litinových 

odlitcích pozorovány „špendlíkové“ dírky, kdy se jedná o bodliny a ne třeba o vadu 

označovanou v německé literatuře jako „Komafehler“. Tuto vadu však česká terminologie 

nezná, můžeme jí volně přeložit jako „kapkovitá nebo čárková vada“.  11,12  
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4.1. Příčiny vzniku vady bodliny 

Odhalování a objasnění příčin vzniku bodlin u litinových odlitků byla věnována celá řada 

prací. Přesto na vznik bodlin neexistují jednotné názory.  

Nejpravděpodobněji je způsobena tvorbou oxidu uhelnatého, který vzniká reakcí uhlíku 

v tekuté oceli a oxidem železnatým, popřípadě kyslíkem rozpuštěným v povrchových 

vrstvách tuhnoucího odlitku. Vznik bodlin je podporován chybami ve způsobu tavení slitin 

železa. Např. špatným uhlíkovým varem, použitím vlhkých přísad, vysokou vlhkostí 

formovacích směsí atd. Impulsem pro vznik bodlin je kyslík a vodík, které přecházejí 

z disociované vodní páry z formy do odlitku. Při odlévání do syrových forem je třeba s tímto 

jevem počítat a vyrobit tekuté slitiny železa o takových fyzikálně metalurgických 

vlastnostech, aby k tvorbě bodlin nedošlo. 2    

V. Vondrák, M. Křenek a M. Lubojacký ve své publikaci Tvárná litina vysvětlují vznik bodlin 

u slitin železa jako „rozpad vlhkosti obsažené ve formovací směsi. Při ochlazování klesá 

rozpustnost vodíku v litině a dochází pravděpodobně ke slučování na vodík molekulární nebo 

vodní páru, eventuálně metan a v odlitku vznikají protáhlé dutinky při povrchu, bodliny. 

Sklon k tvorbě bodlin je dále podporován přítomností hliníku, vyšším obsahem manganu, síry 

a nízkou licí teplotou. Přesto, že mechanismus vzniku bodlin není dokonale znám, lze jejich 

výskyt dokonale potlačit. Opatření spočívají v použití přisušených, eventuálně sušených 

forem, v použití vhodných nátěrů, postřiků a správné volbě licí teploty. Dále je nutno zabránit 

nasycení taveniny vodíkem v předcházející fázi výroby. 5    

4.2. Klasifikace bodlin 

Pomocí SEM (řádkovacího elektronového mikroskopu): 

a) Fyzikální 

b) Výsledek oxidační reakce 

c) Výsledek rozpouštění 

d) Typ vměstku 

e) Jiné bodliny 
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Ad a) Fyzikální  

Jsou vyvolány plynem zachyceným v kovu, tento plyn se uvolňuje z tekutého kovu nebo 

formy během lití a při turbulentním proudění během plnění formy. Plyn se přemisťuje 

v roztaveném kovu ve formě bublinek kulového tvaru, který je dán vysokým povrchovým 

napětím. Tyto plynové dutiny často nacházíme přímo pod povrchem licí kůry odlitku na 

jeho horní ploše. Kulovité vady způsobené vodíkem vyvinutým z tekutého kovu nebo 

formy před tuhnutím jsou označovány jako vodíkové bodliny. Jestliže tato vada zůstane 

uzavřena, má její vnitřek lesklý kovový vzhled nebo vzhled grafitového filmu. Grafitový 

film se tvoří během tuhnutí. I když je pouhým okem viditelný pouze kovový vzhled vady, 

při pozorování SEM objevíme grafitové filmy. Pro fyzikální typ je charakteristické, že se 

v jeho okolí neobjevují vměstky nebo jsou úplně minimální. Dále mezi fyzikální typ 

řadíme bodliny vyvolané snížením povrchového napětí za přítomnosti Al nebo Ti v kovu 

nebo reakcí s vodní párou. To platí ovšem jen v případě, pokud nejsou ve vadě 

pozorovány vměstky. [6] 

 

Obr.č. 5: Příklad analýzy bodlin Fyzikálního charakteru v LKG na SEM a EDS [14] 
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Ad b) Výsledek oxidační reakce 

Typ oxidační reakce je rozdělen do dvou podskupin, které jsou: 

1. B – 1 Typ oxidace během tuhnutí: během lití oxidují první pramínky tekutého 

kovu a reakcí FeO a C se tvoří CO, díky čemuž dochází ke vzniku vady. Tento 

typ vady se objevuje tam, kde začínají tuhnout právě první pramínky kovu. 

Vada je často spojována s redukční reakcí při teplotě lití nebo s oxidační reakcí 

ve formě (oxidace tekutého kovu). 

2. B – 2 Typ oxidace zbytkové taveniny a kondenzace: V případě 

podeutektických litin, ve chvíli, kdy primární krystaly krystalizují ve formě 

dendritů, a když FeO a C zamíchané (kondenzované) v tavenině spolu 

navzájem reagují, se mohou objevit bodliny. Tyto vady mají tvar tlustých 

puklin, prasklinek a mohou být izolovány nebo se nacházet na několika 

místech odlitku. To znamená, že vnitřek vady byl oxidován. [6] 

 

Obr.č.6:  Příklad analýzy bodlin oxidace během            Obr.č.7: Příklad analýzy bodlin oxidace 

zbytkové tuhnutí taveniny v prasklině               taveniny na SEM a EDS[14] 
na SEM a EDS. [14] 
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Ad c) Výsledek rozpouštění  

Když je N a H rozpuštěn v tekutém kovu a vylučuje se ve formě plynu během eutetického 

tuhnutí za přítomnosti primárních dendritů, potom vznikají vady podobného typu jako 

oxidační reakce. Tento typ vady má vzhled puklinek (prasklinek), které jsou způsobeny 

přítomnosti N. Dusík se uvolňuje těsně před spojováním dendritů při eutektické teplotě. 

Jelikož plyny z formy a jádra tvoří směný plyn, mají tyto bodliny charakter jak typu 

rozpouštění, tak typu oxidační reakce. Když oxidace uvnitř vady nepřevládá, jsou 

klasifikovány jako typ rozpouštění. [6] 

Ad d) Typ vměstku: Může být rozdělen na čtyři další podskupiny: 

1. D – 1 Vměstky silikátu manganu: Jsou způsobeny hlavně oxidací manganu a 

křemíku ve stádiu tuhnutí. Vměstky reagují s uhlíkem tekutého kovu za tvorby 

CO, a vytvářejí bodliny. Z tohoto důvodu se tento typ vady snadno vytváří 

v tuhnoucí kůrce nebo těsně pod ní. Pro tyto vady je typická právě jejich tvorba 

na frontě tuhnutí kovu. V případě, že tekutý kov oxiduje, tvoří se u závěrů 

vtokové soustavy nebo ve vnitřních částech dutiny formy vměstky.  

2. D – 2 Vměstek modifikátoru: Reagují s uhlíkem v tekutém kovu a vytvářejí 

CO, který má za následek bodliny podobné těm, které jsou vyvolány vměstky 

silikátu manganu. Kromě toho hliník z očkovadla a hořčík a hliník 

z modifikátoru reagují s vodní párou tvořící se v syrové formě a vytvářejí 

vodík.  

3. D – 3 Vměstky sirníku manganu: Má bod tavení 1620  a hustotu 4000 kg/m
3
. 

Je tedy v tekutém kovu v pevném stavu a působí jako zárodek pro tvorbu plynů 

a zároveň bodlin. V případě, že MnS se transformuje na silikát MnS.SiO2, 

reaguje s uhlíkem tekutého kovu za vzniku CO a tedy bodlin.  

4. D – 4 Vměstek písku nebo cizorodé látky: Pro tuto vadu je charakteristické, že 

při teplotě tekutého kovu se z formy oddělují vměstky pocházející 

z formovacího písku. Teploty a čas, za kterých tato reakce probíhá, závisejí na 

žárovzdornosti formovací směsi. Když se tato reakce dokončí, vzniká CO, a 

tvoří bodliny. [6] 
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Obr.č.8: Příklad analýzy bodlin v tavenině s           Obr.č.9: Příklad analýzy bodlin s rozpuštěnou 

H2O nerozpuštěným N2 v tavenině.[14]                    SEM a EDS.[14] 

 

 

Obr.č.10: Příklad analýzy bodlin s vměstkem modifikátoru v tavenině na SEM a EDS.[14] 

 

Ad e) Jiné bodliny 

 Existuje mnoho dalších možných zdrojů tvorby bodlin. Nedávno se objevily vady 

přisuzované vypařování zinku obsaženého vsázce tavící pece. Jiným zdrojem může být 

záhyb (zavalení) proudu tekutého kovu z automatického odlévacího zařízení. 
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 Povrch takového záhybu je oxidován a tvoří se bodlina. Bodliny komplexního původu se 

mohou tvořit a rozvíjet i v místech segregací Cu, Ti, Mo a Nb. 6    

 

Obr.č.11:  Příklad analýzy bodlin s opařeným Zn na SEM a EDS[14] 
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5. PODNĚTY PRO TVORBU BODLIN  

5.1.  DEZOXIDACE 

 Při dezoxidaci dochází ke snižování obsahu kyslíku. Chemickou afinitu dvou prvků 

udává hodnota volné entalpie G jejich vzájemné reakce (oxidů). Prvky, které vykazují 

v roztoku kapalného železa vysokou afinitu vzhledem ke kyslíku, se nazývají dezoxidovaly. 

Nejčastějšími dezoxidovaly, které jsou používány, jsou hliník a křemík. Dezoxidační reakci 

pomocí křemíku lze popsat následující rovnicí:   

 

Si  + 2 O  = SiO2 

 

Jelikož je v tomto případě dezoxidace křemíkem nedostatečná a stále vzniká CO podle 

rovnice následující: 

 

C  + O  = CO  

 

Je nutné, aby byla zvolena dezoxidace hliníkem, který má vyšší aktivitu vzhledem ke kyslíku 

než křemík, a proto je silnějším dezoxidovadlem. Tato reakce probíhá podle další rovnice: 

 

2 Al  + 3 O  = Al2O3    7    

5.2. Reoxidace 

 Reoxidace kovu je v podstatě obrácený pochod k dezoxidaci, který vede k nežádoucím 

fyzikálně-chemickým produktům. Tyto produkty deoxidace v řadě případů silně znehodnocují 

požadovanou jakost vyráběných odlitků z těchto slitin. 8  Oxidace kovu při tavení je jednou 

ze základních metalurgických reakcí, která při zpracování slitin železa probíhá. Jedná se 

zejména o oxidaci uhlíku nebo fosforu a v této souvislosti se hovoří o primární oxidaci, která 

se uskutečňuje obvykle v peci. Poté se kyslík vnesený do roztaveného kovu musí odstranit – 

dezoxidace, ta se provádí buď v peci, nebo mimo ni. Při odlévání kovu na vzduchu dochází od 

okamžiku vylití kovu z tavící pece, v odlévací pánvi a po průchodu slévárenskou formou 
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k sekundární oxidaci. Rozeznáváme i terciální oxidaci, která probíhá v odlitku při teplotách 

mezi likvidem a solidem. 3   Takovou reakci nazýváme deoxidací kovu. Při styku slitin 

železa s kyslíkem během odlévání na vzduchu se oxidují všechny prvky, které mají za daných 

podmínek vyšší afinitu ke kyslíku než železo. Důsledkem deoxidace jsou produkty: pevné, 

tekuté i plynné. Tyto produkty mohou reagovat se slévárenskou formou za vzniku různých 

povrchových vad odlitku. 9    

 

5. 3. VLIV FORMOVACÍHO MATERIÁLU NA VZNIK BODLIN 

 Prvotním impulsem pro vznik bodlin přichází jak z podmínek při tavení, tj. z kovu, tak 

i z formovacího materiálu. Jakmile dochází k tomu, že na styčné ploše vznikne zárodečná 

bublinka, probíhá její delší rozšiřování difůzí plynů z formovacího materiálu a současně 

z taveniny. Po vizuálním posouzení vady byl pak usnesen závěr, že se u vadných odlitků 

může jednat o bodliny.  

 

 

 

Obr.č.12 : Povrch zkoumaného odlitku [13] 
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Jelikož původcem mohl být vodík, zaměstnanci slévárny provedli několik opatření, která měla 

za úkol jeho obsah snížit. Vlastní vratný materiál byl nahrazen kupovanou zlomkovitou 

litinou, která však zvýšila náklady. Tím se mělo znemožnit kolování vodíku. Zároveň se 

podařilo získat kvalitní ocelový odpad bez velkého množství vodíku. Tato opatření byla ihned 

uvedena do provozu. Provozní zkušenosti bohužel ukázaly, že se procento zmetkovosti na 

odlitcích nesnížilo, takže bylo nutné použít k identifikaci vady přístrojovou techniku, kterou 

slévárna nevlastnila. Byl proveden metalografický a faktografický rozbor vad odlitku a bylo 

zjištěno monitorováním technologických vlastností formovací směsi během několika měsíců. 

Dále byl odebrán vzorek litiny z pánve po očkování. Po průchodu litiny vtokovou soustavou a 

odlitkem byl odebrán další vzorek. U prvního vzorku bylo zjištěno 3,83 ppm vodíku a u 

druhého vzorku bylo zjištěno 2,38 ppm. Výsledky všech zkoušek ukázaly, že obsah vodíku 

v litině leží hluboko pod hranicí asi 10 ppm, kdy se u litin mohou objevovat bodliny. 

Výsledky měření prokázaly, že naměřené hodnoty jsou podle odborné literatury v daných 

mezích. Faktografický rozbor byl nejprve proveden na stereomikroskopu při 40-ti násobném 

zvětšení. Toto pozorování ukázalo, že plyn vnikal do odlitku z formovacího materiálu. Vady 

bylo možné proto prokázat a označit jako bodliny. Aby bylo možné vady fotografovat a 

analyzovat zajímavé útvary, byly další zkoušky prováděny na řádkovacím mikroskopu. 

Typický vzhled vady po rozříznutí je zachycen na obrázku 10. 13  

 

Obr.č.13: Vzhled bodliny pod stereomikroskopem [13] 
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Na fotografii je vidět, že kulatá dutinka je spojena s vnějším povrchem kuželovým krčkem. 

Na levé straně u vstupního kužele je patrný černý útvar. Jeho vzhled při větším zvětšení je na 

obrázku 11. 

 

Obr.č.14: Různá orientace lamel u vzorku [13] 

 

Podle tohoto obrázku je složen z různě orientovaných lamel. Chemický rozbor ukázal, že se 

jedná v podstatě o grafit. Vysoký obsah kyslíku by mohl pocházet z vrstvičky oxidu, která 

pokrývá povrch bodliny. Záznamy síry je nutné brát s rezervou, jelikož svazek elektronů mohl 

náhodně zasáhnout sulfid, který se nachází v základní matrici.  

Podobné výsledky byly získány při analýze vnitřního povrchu další bodliny. Podle rozboru 

byl povrch znovu pokryt vrstvou grafitu. Při velkém zvětšení následujícího obrázku uvidíme 

zachycení vnitřku bodliny. Shodou okolností byl řez veden tak, že je patrná vrstvička grafitu, 

která pokrývá stěny bodliny. Chemický rozbor potvrdil, že se jednalo o grafitovou vrstvičku, 

která měla tloušťku 14,3 mikronů. Slabá, bílá vrstvička litiny přiléhající k bodlině byla bez 

lupínkovitého grafitu. 
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Obr.č.15: Vnitřek bodliny po zvětšení 13  

 

Výsledky těchto rozborů potvrdily původní dojem, že vady lze označit jako „vodíkové“ 

bodliny. 13  

 

Shrnutí poznatků o vzniku sledované vady: 

Při monitorování formovací směsi v období velkého výskytu vad a období zvýšeného 

oživování novými komponenty byly zjištěny následující poznatky:  

1. Velmi nízká hodnota ztráty žíháním v období vad 

2. vlhkost formovací směsi se pohybovala ve velmi širokém intervalu, její 

průměrná hodnota byla okolo hodnoty 3,8% 

3. spěchovatelnost formovací směsi přímo souvisí s vlhkostí, vykazovala rostoucí 

trend 

4. prodyšnost se téměř nezměnila, pohybovala se okolo 265 j.p. SI. 

Jednotná bentonitová směs ze slévárny měla dlouhodobě velmi nízkou průměrnou hodnotu 

ztráty žíháním (mezi 2,5 – 3,7%), čemuž následovalo vytvoření oxidační atmosféry na 

rozhraní forma – kov.  

Množství příčin pro vznik bodlin ve slévárně sehrál také způsob oživování formovací směsi, 

kdy v období největšího výskytu vad převládalo oživování jádrovou směsí z vytlučených 

jader proti oživování novým ostřivem a bentonitem. 13  
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6. ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

Závěr jsem shrnul do diagramu příčin a následků. Diagram příčin a následku je někdy 

také nazýván Ishikawův diagram (jeho duchovním otcem je pan Kaoru Ishikawa) nebo i 

diagramem rybí kosti (angl. Fishbone diagram). Účelem je stanovení nejpravděpodobnější 

příčiny problému, který řešíme. Na obrázku č. 16 je Ishikawův diagram příčiny vzniku bodlin 

v litině s kuličkovým grafitem. 

Nebylo možné prověřit veškeré proměnné z diagramu, proto jsem se zaměřil jen na 

některé, jako je tloušťka stěny, ztráta žíháním, vlhkost, granulometrie, modifikace, hliník aj.. 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

 

Hlavní část praktické diplomové práce, byla provedena ve slévárenské dílně na 

ekonomické fakultě VŠB - TUO. Hlavním úkolem bylo odlít co možná největší počet 

zkušebních vzorků z litiny s kuličkovým grafitem a připravit vzorky na vyhodnocení. 

K tavení se používalo nového materiálu, pouze v poslední tavbě byl použit vratný materiál. 

Bylo provedeno 6 taveb, z toho první byla seznamovací a byly odlity pouze čtyři zkušební 

tyče. Na těchto tyčích jsem si vyzkoušel, jak časově budou jednotlivé operace probíhat, kolik 

je potřeba připravit formovací směsi a jakou tvrdostí mají mít jednotlivé části formy po 

upěchování.  

Celkově bylo odlito 44 zkušebních tyčí, na kterých se různými kombinacemi 

v jednotlivých tavbách vyvolávali simulace, které mohou nastat při běžném procesu ve 

slévárnách. Jednotlivými kroky, kterými jsem se řídil při každé tavbě, jsou zahrnuty v   

 tabulce č. 2.  

Kromě 1. tavby (1 forma – 4 odlitky), byly vždy zaformovány 2 formy se 4 

zkušebními vzorky (tyčemi) v různých kombinacích zaústění vtoku do dutin formy. Také byly 

provedeny 2 různé způsoby modifikace hořčíkem a to metodou polévací nebo metodou In – 

Mold. Taktéž byl přidáván k některým tavbám hliník, jak je známo, zvyšuje procentuální 

výskyt slévárenské vady bodlin a o to nám v první řadě šlo.  

Po vychladnutí a vytlučení odlitku z formy, byla následně odstraněna vtoková 

soustava a odlitek otryskán od zbytků formovací směsi. Poté byla možná vizuální kontrola 

jednotlivých tyčí a hledání vad. Ne vždy se na vzorcích objevovaly pouze bodliny, ale bylo 

možné vidět další slévárenské vady jako jsou staženiny, připečeniny, penetrace a hrubý 

povrch.  

Bodliny byly vyhodnocovány na základě přesně daných úseků zkušební tyče tak, aby 

bylo možné dojít k přesnému počtu vad a zaznamenat je do tabulek a grafů. Po vizuální 

kontrole byly některé vzorky rozřezány, podrobeny chemické analýze a metalografickému 

výbrusu. 
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7.1. Krok první – příprava 

7.1.1. PLÁN EXPERIMENTU 

 

Pro experiment se nastavují veličiny na horní a dolní hranici technologické toleranci. 

Vstupy do procesu ovlivňují různou měrou výstup. Dochází ke vzájemné interakci mezi 

jednotlivými vstupními veličinami. Závislost výstupních veličin je znázorněna pomocí 

interakčního diagramu. 

Současně si bylo potřeba určit, jak budou jednotlivé tavby na sebe navazovat a co se 

bude při nich měnit, tak aby bylo vyčerpáno co možná nejvíc možností k získání vady bodlin. 

K tomu byla vytvořena tabulka č. 2, kterou jsem se řídil po celou dobu tavení. 

Tab. 2 : Interakční diagram 

Tavba Označení Vlhkost Směs
Hliník 

(Al)
Modifikace Penízek

1. -1 -1 -1 -1

2. 1 -1 -1 -1

3. -1 1 -1 -1

4. 1 1 -1 -1

5. -1 1 1 -1

6. 1 1 1 -1

7. -1 1 -1 1

8. 1 1 -1 1

9. -1 1 1 1

10. 1 1 1 1

11. -1 -1 -1 1

12. -1 1 -1 1

13. 1 -1 -1 1

14. 1 1 -1 1

15. -1 -1 1 1

16. 1 -1 1 1

17. -1 -1 xx1 1

18. 1 -1 xx1 1

19. 1 1 x1 -1

20. 1 1 xx1 -1

21. 1 1 xxx1 -1

22. 1 1 xxxx1 -1

T6 P9

T1 P1

T2

P2

P3

T3

P4

P5

T4 P6

T5

P7

P8
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Vysvětlivky k tab.2: 

Vlhkost  - 2,5% ..... -1       Směs  - bezuhlíkaté přísady ….. -1                Modifikace  - polévací ….. -1 

                -4,5%......+1                   - uhlíkaté přísady      …..+1                                     - In Mold  ….. +1  

 

Hliník   - bez Al ….. -1                    xx – dvojnásobek          x; xx; xxx; xxxx – postupné zvyšování Al 

-     s Al ….. +1 

 

 Před započetím jednotlivých operací, bylo třeba si zvolit vhodnou formovací směs. 

K zaformování modelů sloužily dvě rozdílné formovací směsi. První vrstva a současně nejdůležitější 

se nazývá modelová směs a jak z názvu vyplívá, sloužila jako nosná vrstva okolo modelu. Druhou 

směsí byla výplňová a sloužila k doformování zbytku rámu. V provozních případech se používá jedna 

formovací směs, ale v mém případě jsme zvolili dvě různé směsi. Jednak z důvodu, že nebylo přesně 

známo chemické složení výplňové směsi, která se používá pro výrobu cvičných forem nebo pro 

výrobu odlitků nižší jakosti. Druhý důvod použití dvou odlišných směsí byl ekonomický. U modelové 

směsi bylo přesně dáno chemické složení a vlhkost, ale použít takto nově namíchanou směs na celý 

formovací rám, je z hlediska ekonomického plýtvání materiálem. Proto se vždy namíchalo jen takové 

množství, aby byl pokryt celý model a vtoková soustava do určité tloušťky (10 – 15 mm) a zbytek 

formy se zasypal výplňovou směsí a následovalo upěchování.  

 Ze všech operací mi příprava směsi zabrala nejvíce času, protože bylo třeba neustále hlídat 

požadovanou vlhkost směsi. 

 

Chemické složení a hmotnostní podíly modelové směsi na 20 kg: 

 

 Ostřivo ( Šajdikové humence) –    100 hm.d. = 20kg 

 Bentonit (Sabenil – natrifikovaný) – 7 hm.d. = 1,4kg 

 Uhlíkaté látky (ekosimix) –            3,5 hm.d. = 0,7 kg 

 Dextrin –                                        0,1 hm.d. = 0,2 kg 

 

 Ještě bych chtěl podotknout, že uhlíkaté látky se nepoužívaly pokaždé. Pouze v případech 

kdy mi to ukládala tabulka č. 2. Následně bylo vše důkladně promíseno a pozvolna přidávaná voda 

k dosažení požadované vlhkosti, která činila buď 2,5 % nebo 4,5 %. 
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7.1.2. Granulometrie a ztráta žíháním 

Formovací směsi byly podrobeny ztrátě žíháním viz.tab.č.3, ve které jsou pro srovnání 

i vlhkosti směsi. U křemenného písku byla provedena granulometrie a ze součtové křivky 

jsem zjistil zrnitost ostřiva d25 = 0,46; d50 = 0,37 a d75 = 0,28. Stupeň stejnorodosti má 

hodnotu 0,61. (Obr. 17) 

Tab. č.3: Hodnoty vlhkosti směsi a ztráty žíháním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.17: Součtová křivka křemenného ostřiva (Šajdíkovy Humence) 

Forma 
Vlhkost 

směsi %  

Ztráta 
žíháním 

%  

1 
2,4 3,6 

4,7 3,5 

2-3 
2,6 3,7 

3,2 3,4 

4-5 
2,7 3,8 

4,1 4,1 

6 
2,7 4,2 

3,9 3,9 

7 
2,6 3,9 

3,8 4,0 

8-9 
4,2 4,2 

4,2 4,1 
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7.2.Krok druhý – TAVBA 

7.2.1. Tavba č.1 (T1) 

Jak již bylo řečeno, jednalo se o cvičnou tavbu, při které bylo třeba ověřit, na které 

části formování a odlévání se bude potřeba do budoucna zaměřit. Z toho důvodu, byla 

zaformována pouze jedna forma. Jednalo se dvě formovací směsi bez uhlíkatých látek a o 

různých vlhkostech 2,5% a 4,5%. Modifikace byla zvolena polévací a nebyl přidáván hliník, 

pro vyšší výskyt bodlin. Jednotlivé odlitky byly označeny pořadovou číslicí a vedle toho 

písmenem. Kde písmeno A naznačilo, že se jedná o zaústění do úzké části odlitku a písmeno 

B do širší části odlitku. 

Po odlití a otryskání bylo zjištěno malé množství bodlinek, ale především jsme došli 

k závěru, že byla forma málo upěchovaná a vznikl hrubý povrch a penetrace. S tím jsem 

trochu počítal a na další formování jsem vynaložil větší úsilí na kvalitnější zaformování a 

lepší povrch odlitku.  

Chemické složení vsázky a výsledné hodnoty po odlití 

1. Vsázka 

45 kg surového železa 

15 kg oceli 

Modifikace – na 30 kg – 1,2 biometu (360g) a 0,8 FeSi75 (240g)  

2. Chemické složení z termické analýzy 

C – 3,68% 

Si – 1,55% 

TL – 1455°C 
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Obr.č.18 : Model + vtoková soustava, zaústění do širší části 

 

Obr.č.19 : 3D model 
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7.2.2. Tavba č. 2 (T2) 

 

V tomto případě se navazovalo na předešlou tavbu, která byla pouze experimentální, 

ale nakonec nedopadla zas tak nejhůř. 

Při druhé tavbě bylo odlito 8 zkušebních vzorků (tyčí). Zaměřil jsem se na přidání 

uhlíkaté látky EKOSIMIX do formovací směsi. Také byl přidán hliník do tavby, ale pouze při 

odlévání do jedné z forem. Ostatní hodnoty zůstaly zachovány, jako byly rozdílné hodnoty 

vlhkosti v každé formě a způsob modifikace hořčíku (polévací metodou). 

Tím pádem bylo potřeba namíchat dvojnásobné množství modelové a výplňové směsi, 

jelikož jsem měl už určitou praxi z předešlé tavby, šlo to mnohem rychleji. 

Hlavním úkolem bylo, se zaměřit na změnu hliníku při odlévání do formy. První 

forma, kde se nacházely odlitky 3A, 3B a 4A, 4B, měly klasickou vsázku. Pouze v druhé 

formě 5A, 5B a 6A, 6B byl přidán hliník v množství 40g do 40 kg množství kovu. Tím pádem 

hliník tvořil 0,1% z celkového množství roztavené vsázky v kelímku. 

Po ochlazení, vytlučení a otryskání nedošlo k tíženému výsledku, že u odlitků, kde byl 

přidán hliník, bude větší množství bodlin. Dopadlo to úplně naopak, odlitky s 0,1% Al byly 

podstatně hladší s méně povrchovými vadami než tomu bylo u odlitku bez Al. Například 

odlitek s číslem 4A vykazoval abnormální výskyt bodlin po celém povrchu. O trochu lépe na 

tom byl odlitek s číslem 4B, jinak ostatní odlitky byly s minimem vad.      

 

Obr.č.20 : Odlitek 6B s přídavkem hliníku 
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Chemické složení vsázky a výsledné hodnoty po odlití 

1. Vsázka 

64 kg surového železa + ocel – 2x30kg + 4 kg navíc 

Modifikace – 1,2 biometu a 0,8 FeSi75  

2 forma – 40g Al (na 40kg kovu)  

2. Chemické složení z termické analýzy 

C – 3,52% 

Si – 1,55% 

TL – 1450°C 

7.2.3.  Tavba č.3 (T3) 

 

Třetí tavba se nesla jak ve změnách konstrukčních, tak i technologických. Byla 

zvolena odlišná technologie modifikace, oproti předešlým tavbám a to tzv. In-Mold metoda. 

Tentokrát se modifikace odehrávala přímo ve vtokové soustavě formy, nikoliv v pánvi. Tím 

se dostáváme ke konstrukčním změnám a k novému článku vtokové soustavy, které je možné 

vidět na obrázku 21-22. 

Směs byla zvolena s uhlíkatými látkami ekosimix, vlhkost v rozmezí 2,5% a 4,5%      

a také bylo přidáno 0,1% hliníku do pánve, při lití do druhé formy. 

Jelikož byla zvolena In–Mold metoda, bylo třeba správně odvážit a nadávkovat 

modifikační přípravek do reakční komůrky vtokové soustavy. K tomu nám posloužily již 

dříve odlité odlitky, u kterých jsme si zvážili hmotnost a od toho odvodili potřebné množství 

modifikátoru. Takže na 13 kg vážící odlitek, bylo potřeba navážit 104 g modifikátoru, tak aby 

došlo k přeměně litiny s lupínkovým grafitem na grafit kuličkový. Ostatní postup byl totožný 

s předešlými tavbami. 

Po otryskání odlitků byl zjištěn vyšší výskyt bodlin u odlitků, u kterých byl přidán 

hliník a jednalo se především o tyto odlitky s označením 9A, 10A, 10B. U tyče s označením 

10B, byl proveden odběr vzorku pro metalografickou analýzu. Jinak bylo možné na odlitcích 

nalézt vady typu staženin, penetrace a na některých místech hrubý povrch. 
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Chemické složení vsázky a výsledné hodnoty po odlití 

1. Vsázka 

64 kg surového železa + ocel – 2x30kg + 4 kg navíc 

0,8% modifikátoru (104g na 13kg vážící odlitek) a 0,8 FeSi75  

2 forma – 40g Al (na 40kg kovu)  

2. Chemické složení z termické analýzy 

C – 3,48% 

Si – 1,55% 

TL – 1460°C 

 

Obr.č.21: Model s reakční komorou, zaústění do slabší části 

 

Obr.č.22: 3D model 
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Obr.č.23: Spodní část formy s reakční komůrkou pro modifikátor 

 

Obr.č.24: Detail reakční komůrky 

 

Obr.č.25: Řez odlitkem 10A, uprostřed staženina a v rozích bodliny  
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7.2.4.  Tavba č.4 (T4) 

 

U čtvrté tavby jsem pokračoval v experimentech s metodou In-Mold. Jelikož jsem 

věděl, že u následující dvou taveb bude přidáván hliník až v dvojnásobném množství, byla 

tato tavba bez přídavku hliníků. 

Vlhkost zůstala nezměněna, jen s tím rozdílem, že tentokrát bylo zaformováno ve 

formě pouze směs o stejné vlhkosti. Takže v první formě se nacházela formovací směs o 

vlhkosti 2,5% a v druhé formě o vlhkosti 4,5%. S tím souvisela další podstatná věc a to, že v 

jedné z forem byla, jak směs s uhlíkatými přísadami (Ekosimix), tak i směs bez uhlíkatých 

látek jako byla použita při první tavbě (světlá směs) – Obr. 26. 

Chtěl jsem se přesvědčit, pokud odliji formu o stejné vlhkosti v celém rozsahu a 

změním jenom uhlíkaté přísady, jaký bude výsledek. Nakonec dopadla celá tavba podobně 

jako předešlá a výrazné zvýšení bodlin se nekonalo. Odlitky vykazovaly po otryskání 

slévárenské vady typu staženina, penetrace a také bodliny. Pouze vzorek odlitku s označení 

11A, vykazoval po chemickém rozboru rozdílné hodnoty než ostatní vzorky z téže tavby a 

proto byl současně podroben i metalografickému rozboru. 

      

 Chemické složení vsázky a výsledné hodnoty po odlití 

1. Vsázka 

surové železo + ocel  

0,8% modifikátoru (104g na 13kg vážící odlitek) a 0,8 FeSi75  

2. Chemické složení z termické analýzy 

C – 3,50% 

Si – 1,55% 

TL – 1455°C 
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Obr.č.26:Barevná odlišnost formovací směsi, forma na licím poli a  připravena k složení   

 

7.2.5.  Tavba č.5 (T5) 

 

Podstatným rozdílem páté tavby, bylo použití shodné formovací směsi bez uhlíkatých 

látek v celém rozsahu formování.(Obr. 27). Také jsem si chtěl vyzkoušet, pokud bude použito 

větší množství hliníku, než bylo doposud používáno (0,1% Al), zda dojde současně 

ke zvýšení počtu bodlin v odlitcích. Tím pádem bylo použito při první tavbě 0,1 % hliníku na 

pánev a na druhou pánev dvojnásobné množství 0,2% hliníku, které bylo nalito do druhé 

formy. Modifikační technologie zůstala zachována, jako tomu bylo u 3. a 4. tavby. Vlhkost 

formovací směsi byla u obou forem stejná, jedna část formy měla formovací směs vlhčí 

(4,5%) a druhá část suší (2,5%).   

U páté tavby jsem si naposledy u experimentální části diplomové práce, vyzkoušel 

metodu In–Mold. Proto přikládám fotografie detailu vnitřku reakční komůrky s modifikačním 

přípravkem (Obr. 28), která má za následek přeměnu na litinu s kuličkovým grafitem (LKG). 

V mnoha případech se mi také stávalo, že už po pár minutách docházelo k propadu licí jamky 

a v jednom případě dokonce ke ztrátám kovu v licí soustavě (Obr. 29). Z toho vyplývá, jak 

důležitou roli hraje nálitkování litiny s kuličkovým grafitem a předejít tak vzniku 

zmetkovitých odlitků. Moje práce byla zaměřena především na tvorbu bodlin, nikoliv 

zabránění vzniku staženin. Přesto jsem si těchto vad všímal a zaznamenal do tabulky č. 3, na 

které jsou znázorněny všechny tavby.  
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Po očištění odlitků, byly shledány slévárenské vady typu staženiny a penetrace. Kromě 

zmiňovaných vad, došlo také ke vzniku hledaných vad bodliny. Především odlitky 17A a 17B 

u kterých bylo přidáno 0,2%Al, byly bodliny tak intenzivní, že nebylo možné spočítat na 

jednotlivých úsecích. Proto jsem si zvolil oblast o rozměrech 40x40mm a na tomto úseku 

počítal bodliny. Za zmínku stojí říct, že odlitek 17B, měl na spodní ploše celkem 704 bodlin a 

to jsem počítal pouze na třech místech o rozměru 40x40mm. Jinak by jich bylo mnohem více. 

Z tohoto odlitku byly zhotoveny vzorky pro metalografickou analýzu. Bodliny u vzorku 17B 

byly vidět na řezu pouhým okem, až bylo možné konstatovat, že se jedná vzhled učebnicové 

vady.  

 

Chemické složení vsázky a výsledné hodnoty po odlití 

1. Vsázka 

surové železo + ocel  

0,8% modifikátoru (104g na 13kg vážící odlitek) a 0,8 FeSi75  

Al – 0,1% = 37g na 37 kg taveniny 

Al – 0,2% = 75g na 35kg taveniny 

2. Chemické složení z termické analýzy 

C – 3,53% 

Si – 1,55% 

TL – 1455°C 
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Obr.č.27: Forma na licím poli bez uhlíkatých látek 

 

Obr.č.28: Detail reakční komůrky s modifikátorem 

 

Obr.č.29: Otryskaný odlitek se staženinou ve vtokové soustavě 
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7.2.6.  Tavba č.6 (T6) 

 

U závěrečné tavby jsem zvolil odstupňovaný hliník, tak aby bylo možné potvrdit, že se 

zvyšujícím množstvím hliníku stoupá i množství bodlin. Každá dvojice tyčí měla jiné 

množství hliníku od 0,06% až po 0,2% Al. Modifikace byla zvolena polévací metodou, jako 

tomu bylo při prvních dvou tavbách. Formovací směs obsahovala uhlíkaté přísady ekosimix a 

vlhkost byla v tomto případě jednotná a to 4,5%. Stejná vlhkost byla zvolena z toho důvodu, 

aby výsledky po přidání hliníku měli stejné výchozí hodnoty. Z modelu byla odstraněna 

vrchní lišta, která byla s modelem spojena na čepy a složila k zvýšení množství bodlin, ale to 

se příliš neprokázalo.  

Tentokrát se u tavby použil již jednou tavený materiál, který mi zbyl z předešlých 

taveb. U předchozích tavení se používal nový materiál. Po odlití forem, bylo zjištěno, že u 

poslední dvojice tyčí neproběhla modifikace a pokud, tak jen v malém rozsahu. Proto tyto dva 

odlitky nebyly zahrnuty do konečného vyhodnocení.  

U očištěných odlitků byl zjištěn nečekaně hladký povrch, který se mi u předešlých 

taveb nepodařilo dosáhnout. Odlitky vykazovaly poměrně dost bodlin a díky hladkému 

povrchu šly dobře identifikovat. U tyče s označením 22B bylo napočítáno na horní ploše 217 

bodlinek, tomu bych zase nepřikládal takový důraz, kdyby většina bodlin nebyla na jenom 

místě a dobře ohraničena (Obr. 30 - 31) 

 

Chemické složení vsázky a výsledné hodnoty po odlití 

1. Vsázka  

Surové železo + ocel  

1,2% modifikátoru (biomet) a 0,8 FeSi75 na množství 30kg kovu 

1. odlitek – 0,06% Al 

2. odlitek – 0,1% Al 

3. odlitek – 0,15%Al 

4. odlitek - 0,2% Al – bez modifikace 

2. Chemické složení z termické analýzy 

C – 3,67% ;  Si – 1,48%  ; TL – 1460°C 
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Obr.č.30: Odlitek č.22B s bodlinami na hodní ploše  

 

Obr.č.31: Detail bodlin na odlitku č.22B 

 

Obr.č.32: Fotografie odlitků z 5 taveb 
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7.3. Shrnutí výsledků 

 

Vyhodnocování bodlin se řídilo podle předem daných pravidel. Spodní plocha byla 

rozdělena na tři úseky, protože se jednalo o tři různé průřezy (30, 20, 10 mm) s jinou 

průtočností kovu v odlitku. Na vrchní část formy se počítaly veškeré bodliny, které jsem 

zaznamenal. Výsledky jsou shrnuty do tabulky č. 5. U vzorků s označením 15B, 17A, 17B 

jsem musel zvolit jiný způsob počítání bodlin. Úsek, na kterém se bodliny vyskytovaly ve 

velkém množství, byl počítán jen na ploše 40x40 mm.  

Celkový počet bodlin v jednotlivých úsecích znázorňuje tab.č.4, kde kromě bodlin je 

zaznamenám i kolik bodlin vzniklo při zaústění do úzkého profilu (označené A) a do širokého 

profilu (označené B). 

Tab. 4 : Bodliny v jednotlivých částech odlitku 

Průřez mm  30 20 10 Součet Tyč A Tyč B 

Celkový počet bodlin   

na horní ploše 
 1210 449 761 

Celkový počet bodlin   

na spodní ploše 
605 663 601 1869 626 1243 

Bodliny na spodní ploše 

– tyč A 
235 196 169 

1869 
Bodliny na spodní ploše 

– tyč B 
368 467 434 

 
- znázorňuje zaústění do odlitku 

 

Obr.č.33: Značení bodlin pro počítán 
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Tab. 5: Množství bodlin v jednotlivých odlitcích 

Průřez 

30mm

Průřez 

20mm

Průřez 

10mm
Celkem

1A 5 5 4 14 5

1B 2 4 3 9 4

2A 3 4 4 11 5

2B 4 3 3 10 5

3A 50 2 1 53 6

3B 2 9 13 24 20

4A 5 45 26 76 47

4B 53 4 2 59 19

5A 0 0 0 0 2

5B 0 1 0 1 4

6A 1 0 0 1 14

6B 0 0 0 0 41

7A 0 4 1 5 3

7B 1 1 3 5 5

8A 0 0 2 2 3

8B 1 1 1 3 0

9A 2 5 10 17 24

9B 1 4 14 19 9

10A 38 3 1 42 48

10B 36 3 2 41 56

11A 2 2 1 5 6

11B 1 3 1 5 5

12A 8 7 2 17 10

12B 4 4 17 25 18

13A 9 6 8 23 8

13B 11 8 6 25 7

14A 6 3 2 11 11

14B 5 11 7 23 25

15A 20 37 16 73 38

15B 39 79 18 136 53

16A 2 1 1 4 16

16B 5 4 1 10 15

17A 62 58 68 188 47

17B 196 263 245 704 83

18A 2 5 13 20 40

18B 1 2 1 4 39

19A 3 3 1 7 28

19B 2 27 58 87 95

20A 12 1 2 15 44

20B 3 23 34 60 75

21A 3 4 3 10 2

21B 2 3 3 8 2

22A 2 1 1 4 6

22B 1 10 2 13 217

Povrch 

odlitku
Poznámka

T1 P1

penetrace, 

hrubý 

povrch

málo 

upěchovaná 

forma

Tavba

Vzorky 

z pánve 

(penízek)

Číselné 

značení 

odlitku 

(tyčí)

Odstupňovaná část odlitku 

(spodní část) 
Vrchní 

část 

odlitku 

T2

P2

P3

T3

P4
staženiny, 

penetrace, 

hrubý 

povrch

vzorek 

z tyče 10.B 

na 

metalograf. 

analýzuP5

připečeniny 

hrubý 

povrch

T6 P9

povrch 

hladký, 

staženiny

21.A, 21.B 

bez Mg 

(LLG)

T4 P6
penetrace, 

staženiny

vzorek 

z tyče 11.A 

na 

metalograf. 

analýzu

T5

P7

penetrace, 

staženiny

vzorek 

z tyče 15.B 

a 17.B na 

metalograf. 

analýzuP8

 

*- počet bodlin na 40x40mm  
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Ve slévárně Tafonco a.s. v Kopřivnici, proběhla přetavba jednotlivých vzorků z odlitků (tyčí) 

a vzorků z pánve (penízků) z jednotlivých taveb. Tím byly zjištěny hodnoty chemického 

složení a teploty lití, u vzorků z odlitků, u kterých proběhla modifikace pomocí technologie  

In–Mold. To samé proběhlo u vzorků z pánve. Hodnoty jsou zaneseny do tab. 6 a 7. Hodnoty 

byly spektrometricky vyhodnoceny, proto je třeba brát pouze orientačně.  

Tab. 6: Chemické složení odlitků 

Obsah 

prvků

Penízek

% 7A 8B 9A 10B 11A 12B 13A 14B 15A 16B

C 3,3 3,48 4,14 4,03 4,55 3,75 4,37 4,06 5,04 4,67

Si 2,82 2,78 2,61 2,81 2,24 2,34 2,41 2,36 2,34 2,43

P 0,105 0,101 0,0863 0,0996 0,073 0,0869 0,0861 0,0851 0,0651 0,0753

S 0,0179 0,0181 0,0183 0,0182 0,0173 0,0175 0,017 0,0175 0,0159 0,0178

Al 0,0159 0,0138 0,0437 0,0809 0,0083 0,0099 0,0114 0,01 0,122 0,0708

Ti 0,0942 0,0949 0,0947 0,099 0,0926 0,0937 0,0989 0,0939 0,0871 0,094

N 0,0124 0,0126 0,0149 0,018 0,0156 0,0128 0,0173 0,014 0,018 0,018

Mg 0,0614 0,0514 0,0336 0,0825 0,0215 0,0435 0,0489 0,0394 0,0404 0,0688

CeK 4,21 4,38 4,98 4,93 5,26 4,51 5,14 4,82 5,79 5,45

Sc 0,993 1,04 1,22 1,21 1,29 1,08 1,26 1,17 1,45 1,35

Vzorky z odlitků (tyčí)

P4 P5 P6 P7

 

 

Obsah 

prvků

Penízek

% 17A 18B 19B 20B 21B 22A

C 4,19 4,98 3,32 3,37 3,72 3,47

Si 2,38 2,33 3,28 3,3 2,44 3,25

P 0,079 0,0623 0,0577 0,0598 0,0763 0,0816

S 0,0183 0,0181 0,012 0,011 0,014 0,013

Al 0,0684 0,129 0,0422 0,05 0,0306 0,0504

Ti 0,0921 0,0841 0,0615 0,0597 0,0543 0,0698

N 0,018 0,018 0,018 0,018 0,0095 0,0177

Mg 0,0586 0,04 0,0564 0,055 0,0116 0,0608

CeK 4,95 5,73 4,35 4,41 4,5 4,5

Sc 1,21 1,43 1,04 1,06 1,08 1,09

Vzorky z odlitků (tyčí)

P8 P9
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Tab. 7: Chemické složení a teploty lití z pánve 

Obsah 

prvků

% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

C 3,64 3,44 3,42 3,49 3,47 3,54 3,57 3,51 3,77

Si 3,02 3,15 2,88 2,33 2,26 1,95 1,96 1,9 2,35

P 0,0851 0,085 0,0855 0,0847 0,0857 0,0858 0,0857 0,0863 0,0782

S 0,015 0,016 0,014 0,013 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012

Al 0,022 0,0197 0,085 0,0083 0,109 0,0053 0,157 0,192 0,035

Ti 0,0588 0,0743 0,0769 0,0844 0,0854 0,0902 0,0855 0,0861 0,0518

N 0,0062 0,006 0,0064 0,0053 0,0064 0,0061 0,0069 0,0048 0,0059

Mg 0,0398 0,0373 0,029 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0074

CeK 4,6 4,44 4,34 4,24 4,2 4,17 4,2 4,13 4,52

Sc 1,11 1,07 1,03 1 0,991 0,984 0,993 0,971 1,08

Teplota 

lití (°C)
1450 1450 1450 1460 1460 1455 1455 1455 1455

Vzorky z pánve (penízek)

 

 

V tabulce č.8 jsem shrnul základní výsledky z experimentálního měření. Došel jsem k závěru, 

že na vyšší výskyt bodlin mělo vliv zaústění zářezu do odlitku. Jednak zářez napojený na 

odlitek v užším profilu (A) měl za následek nižší výskyt bodlin, než tomu bylo při napojení 

zářezu na širší profil (B). Větší koncentrace bodlin byla zjištěna také ve vzdálenějších místech 

od vtoku. Poměrně dosti velký rozdíl způsobil hliník přidaný do pánve před litím do formy. 

Použití uhlíkatých látek ekosimix, nemělo u daných odlitku výrazný vliv na tvorbu bodlin, ani 

nedošlo z mého pohledu ke snížení bodlin. Větší význam mělo použití uhlíkatých látek na 

kvalitu povrchu odlitků, než tomu bylo bez uhlíkatých látek. Důležitým rozdílem v tvorbě 

bodlin byla vlhkost formovací směsi, kde s vyššími obsahy vody, docházelo také k poměrně 

vyšší koncentraci bodlin. Když jsem spočítal, jaký byl celkový rozdíl v tvorbě bodlin ve 

vrchní a spodní části odlitku, tak můžu říci, že tento rozdíl je zanedbatelný. Spodní část formy 

měla jen o jeden odlitek více v poměru 21:20 a do celkového počtu 44 odlitých vzorku byly 3 

se shodným počtem bodlin jak na vrchní, tak na spodní části odlitku.      
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Tab. č.8: Shrnutí základních výsledků experimentálních odlitků 

1 220 2,4 19 A

2 220 2,4 13 B

3 220 4,7 16 A

4 220 4,7 15 B

5 197 2,6 59 A

6 197 2,6 44 B

7 197 3,2 123 A

8 197 3,2 78 B

9 850 2,6 2 B

10 850 2,6 5 A

11 850 3,2 15 A

12 850 3,2 41 B

13 159 2,7 8 A

14 159 2,7 10 A

15 138 4,1 5 B

16 138 4,1 3 B

17 437 2,7 41 B

18 437 2,7 28 B

19 809 4,1 90 A

20 809 4,1 97 A

21 83 2,7 11 A

22 83 2,7 10 B

23 99 2,7 27 A

24 99 2,7 43 B

25 114 3,9 31 A

26 114 3,9 32 B

27 100 3,9 22 A

28 100 3,9 48 B

29 1221 2,6 111 A

30 1221 2,6 189 B

31 708 3,8 20 A

32 708 3,8 25 B

33 684 2,6 235 A

34 684 2,6 787 B

35 1291 3,8 60 A

36 1291 3,8 43 B

37 422 4,2 35 A

38 422 4,2 182 B

39 512 4,2 59 A

40 512 4,2 135 B

41 306 4,2 12 A

42 306 4,2 10 B

43 504 4,2 10 A

44 504 4,2 230 B

In-Mold 0,8 0,8 Ekosimix

No Zářez Modifikace

Polévací 0,8 1,2 _

Polévací 0,8 1,2 Ekosimix

Počet 

bodlin

Polévací 0,8 1,2 Ekosimix

In-Mold 0,8 0,8

-

Ekosimix

In-Mold 0,8 0,8 -

w 

[%]

Al 

ppm

Uhlíkatá 

přísada

Modifikátor 

biomet[%]

Očkovadlo 

FeSi75[%] 

 

Al=obsah hliníku v litině; w=vlhkost formovací směsi; 

Počet bodlin=veškeré bodliny na odlitku; Zářez = A= zaústění do úzkého profilu 

B= zaústění do širokého profilu 
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Tab. č.9: Výsledky modifikace polévací metodou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č.10: Shrnutí a zprůměrování hodnot v jednotlivých zářezech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Al 

ppm 

w 

[%] 

Počet 

bodlin 
Zářez 

1 220 2,4 19 A 

2 220 2,4 13 B 

3 220 4,7 16 A 

4 220 4,7 15 B 

5 197 2,6 59 A 

6 197 2,6 44 B 

7 197 3,2 123 A 

8 197 3,2 78 B 

9 850 2,6 2 B 

10 850 2,6 5 A 

11 850 3,2 15 A 

12 850 3,2 41 B 

13 422 4,2 35 A 

14 422 4,2 182 B 

15 512 4,2 59 A 

16 512 4,2 135 B 

17 306 4,2 12 A 

18 306 4,2 10 B 

19 504 4,2 10 A 

20 504 4,2 230 B 

Zaústění 

zářezu 

 počet 

bodlin 

A 350 

B 750 

 1100 

 55 
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Tab. č.11: Hodnoty pro zářez A a zářez B   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.34: Závislost počet bodlin – Al modifikace polévací metodou 

V závislosti počtu bodlin a Al u modifikace polévací metodou, je třeba brát výsledek 

s rezervou, neměl jsem hodnoty nižší jak 100 ppm. Z toho důvodu je patrno, že se zvyšujícím 

se množstvím Al, se počet bodlin snižuje. 

 

 

 

No 
Al 

ppm 

w 

[%] 

Počet 

bodlin 
Zářez 

1 220 2,4 19 A 

2 220 4,7 16 A 

3 197 2,6 59 A 

4 197 3,2 123 A 

5 850 2,6 5 A 

6 850 3,2 15 A 

7 422 4,2 35 A 

8 512 4,2 59 A 

9 306 4,2 12 A 

10 504 4,2 10 A 

No 
Al 

ppm 

w 

[%] 

Počet 

bodlin 
Zářez 

1 220 2,4 13 B 

2 220 4,7 15 B 

3 197 2,6 44 B 

4 197 3,2 78 B 

5 850 2,6 2 B 

6 850 3,2 41 B 

7 422 4,2 182 B 

8 512 4,2 135 B 

9 306 4,2 10 B 
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Tab. č.12: Výsledky modifikace In-Mold 

No 
Al 

ppm 

w 

[%] 

Počet 

bodlin 
Zářez 

 1 159 2,7 8 A 

2 159 2,7 10 A 

3 138 4,1 5 B 

4 138 4,1 3 B 

5 437 2,7 41 B 

6 437 2,7 28 B 

7 809 4,1 90 A 

8 809 4,1 97 A 

9 83 2,7 11 A 

10 83 2,7 10 B 

11 99 2,7 27 A 

12 99 2,7 43 B 

13 114 3,9 31 A 

14 114 3,9 32 B 

15 100 3,9 22 A 

16 100 3,9 48 B 

17 1221 2,6 111 A 

18 1221 2,6 189 B 

19 708 3,8 20 A 

20 708 3,8 25 B 

21 684 2,6 235 A 

22 684 2,6 787 B 

23 1291 3,8 60 A 

24 1291 3,8 43 B 

 

Tab. č.13: Shrnutí a zprůměrování hodnot v jednotlivých zářezech 

Zaústění 

zářezu 

 počet 

bodlin 

A 722 

B 1254 

 1976 

 82,33 
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Tab. č.14: Hodnoty pro zářez A a zářez B 

No 
Al 

ppm 

w 

[%] 

Počet 

bodlin 
Zářez 

  1 159 2,7 8 A 

2 159 2,7 10 A 

3 809 4,1 90 A 

4 809 4,1 97 A 

5 83 2,7 11 A 

6 99 2,7 27 A 

7 114 3,9 31 A 

8 100 3,9 22 A 

9 1221 2,6 111 A 

10 708 3,8 20 A 

11 1291 3,8 60 A 

 

 

Obr.č.35: Závislost počet bodlin – Al modifikace In-Mold 

 

 

 

 

No 
Al 

ppm 

w 

[%] 

Počet 

bodlin 
Zářez 

 1 138 4,1 5 B 

2 138 4,1 3 B 

3 437 2,7 41 B 

4 437 2,7 28 B 

5 83 2,7 10 B 

6 99 2,7 43 B 

7 114 3,9 32 B 

8 100 3,9 48 B 

9 708 3,8 25 B 

10 1291 3,8 43 B 
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Počet bodlin v závislosti na vlhkosti 

Modifikace polévací 

Tab. č.15: Vlhkost směsi do 3,5% polévací metoda 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

2,4 19 A 

2,6 59 A 

3,2 123 A 

2,6 5 A 

3,2 15 A 

 

Tab. č.16: Vlhkost směsi nad 3,5% polévací metoda 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

4,7 16 A 

4,2 35 A 

4,2 59 A 

4,2 12 A 

4,2 10 A 

 

 

Obr.č.36: Závislost počet bodlin – vlhkost modifikace polévací metodou 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

2,4 13 B 

2,6 44 B 

3,2 78 B 

2,6 2 B 

3,2 41 B 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

4,7 15 B 

4,2 182 B 

4,2 135 B 

4,2 10 B 

4,2 230 B 
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Modifikace In-Mold 

Tab. č.17: Vlhkost směsi do 3,5% In-Mold 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

2,7 8 A 

2,7 10 A 

2,7 11 A 

2,7 27 A 

2,6 111 A 

2,6 235 A 

 

Tab. č.18: Vlhkost směsi nad 3,5% In-Mold 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

4,1 90 A 

4,1 97 A 

3,9 31 A 

3,9 22 A 

3,8 20 A 

3,8 60 A 

 

 

Obr.č.37: Závislost počet bodlin – vlhkost modifikace In-Mold 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

2,7 41 B 

2,7 28 B 

2,7 10 B 

2,7 43 B 

2,6 189 B 

2,6 787 B 

Vlhkost 
[%] 

Počet 
bodlin Zářez 

4,1 5 B 

4,1 3 B 

3,9 32 B 

3,9 48 B 

3,8 25 B 

3,8 43 B 
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Ze získaných tabulek a grafů, nelze přímo říci, zda příčinou vady (bodliny) byla 

vlhkost směsi nebo uhlíkatá přísada. Z toho důvodu lze jednoznačně říci, že příčinu 

provedených experimentů musíme hledat v chemickém složení kovu. Pro ověření skutečnosti 

byl proveden rozbor 3 vzorků vzhledu na řádkovém elektronovém mikroskopu. (Obr. 38-39) 

Na zkoumaných vzorcích byla nalezena grafitová vrstva a podle Kurokawy [6], který 

se podrobně zabýval problematikou bodlin, lze jednoznačně usoudit, že se jedná o fyzikální 

typ vodíkové bodliny. Tyto plynové bodliny nacházíme pod povrchem licí kůry odlitku.  

Grafitový film se tvoří během tuhnutí a přesto, že není pouhým okem viditelný a povrch má 

kovový vzhled, je při podrobnějším pozorování pod SEM rozeznatelný. Pro fyzikální typ 

bodlin, který je vyvolaný snížením povrchového napětí, má vliv i přítomnost Al.    

 

 

 

 

 

Obr.č.38: Struktura vzorku pod elektronovým mikroskopem vzorek č.19B 
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Obr.č.39: Detail vzorku č.19B 
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8. ZÁVĚR 

 

Hlavním úkolem bylo objasnit příčiny vzniku bodlin v odlitku z litiny s kuličkovým 

grafitem. Než bylo možné přejít k vyhodnocování samotných výsledků, bylo třeba vyrobit 

dostatečné množství vzorků (dále jen tyče).  Na těchto tyčích najít povrchovou vadu bodliny. 

Z tyčí byly odebrány vzorky pro stanovení chemického složení a z několika tyčí s největším 

množstvím vad byly odebrány vzorky pro analýzu pod mikroskopem. 

Z hodnot tabulky o bodlinách v jednotlivých částech odlitku vyplívá, že na tvorbu 

bodlin mělo vliv zaústění vtoku do odlitku. K vyšší koncentraci bodlin docházelo při zaústění 

do širšího profilu, tedy tyče B (zářez ústil do profilu 40x30mm) než tomu bylo u tyče A 

s profilem 40x10mm. Ať už byl zářez umístěn do tyče A nebo B, vždy docházelo ve většině 

případů k tvorbě bodlin ve vzdálenějších částech odlitku od vtoku (vis. tab. 4).  

Z tabulek (vis str. 50-53), se potvrdil stejný závěr, jako tomu bylo v tab. 4. Změnou 

modifikace nedošlo k vyšší tvorbě bodlin při zaústění do tyče A, ale o téměř poloviční nárůst 

bodlin do tyče B, ať už se jednalo o modifikaci polévací nebo In-Mold. Z hodnot vyplývá, že 

k vyšší tvorbě bodlin došlo u modifikace In-Mold. 

Z křivek počet bodlin – Al vyplývá, že u modifikace In-Mold je se zvyšujícím 

množstvím hliníku, roste i množství bodlin. Kdežto u modifikace polévací metodou klesá 

počet bodlin s narůstajícím množstvím hliníku. U modifikace polévací metodou je třeba brát 

výsledek s rezervou, neměl jsem hodnoty nižší jak 100 ppm, nelze z toho vyvodit 

jednoznačný závěr. 

  Rozhodující vliv na tvorbu bodlin měla i vyšší vlhkost formovací směsi. Srovnatelné 

hodnoty vznikly u směsi do 3,5% vlhkosti, ať se jednalo o modifikaci polévací nebo In-Mold. 

Kdežto u směsí nad 3,5% vlhkosti, byly patrné vyšší hodnoty bodlin u modifikace polévací a 

především při zaústění do tyče B.  

Použití uhlíkatých látek ekosimix, nemělo u daných odlitku výrazný vliv na tvorbu 

bodlin, ani nedošlo z mého pohledu ke snížení bodlin. Větší význam mělo použití uhlíkatých 

látek na kvalitu povrchu odlitků, než tomu bylo u odlitků bez uhlíkatých látek. 

V poslední kroku měření jsem se zaměřil na chemické složení kovu a došel podle 

mého názoru k závěru, že se jedná o fyzikální typ vodíkové bodliny.   
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 Potvrdilo se, že na tvorbu bodlin má vliv vlhkost formovací směsi, chemické 

složení vsázky kovu, především množství hliníku (popřípadě jiných prvků, které mají vyšší 

afinitu ke kyslíku), tvar odlitku a zaústění vtokové soustavy. A co se týče zvolené technologie 

modifikace? U modifikace In-Mold došlo k vyšší tvorbě bodlin, ale pro rozhodující závěr, 

bych navrhoval větší počet vzorku s oběma technologiemi modifikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 

 

[1] OPAČITÝ, R., Příčiny vzniku bodlin v litině s kuličkovým grafitem.  

     Brno: Fakulta strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie, 2010. 52s. 

[2] ELBEL, T., aj. Vady odlitků ze slitin železa. 1. vyd. Brno: MATECS, 1992. 340s. 

[3] LEVÍČEK, P.; STRÁNSKÝ, K., Metalurgické vady ocelových odlitků. SNTL, 

     Praha, 1984  

[4] STRÁNSKÝ, K.; ŠENBERGER, J., Bubliny a bodliny v ocelových odlitcích,  

      Hutnické aktuality, roč. 33, č. 12 (1992), s. 3-37 

[5] VONDRÁK, V.; KŘENEK, M.; LUBOJACKÝ, M., Tvárná litina: krystalizace litin,                   

slévárenské     vlastnosti tvárné litiny, tepelné zpracování odlitků z tvárné litiny: učební 

text, Ostrava: Tanger, 1991, s. 90 

[6] KUROKAWA, Y.,  Analýza povrchu bodlin v litinových odlitcích, Slévarenství. 2005, 

      53, 4, s. 217-218. 

[7] PTÁČEK, L.,  Nauka o materiálu II, BRNO: CERM, s.r.o. ISBN: 80-7204-248-3 

[8] ZÁDĚRA, A., et al.,  Reoxidační pochody při odlévání slitin železa. 1. Vydání Brno: 

      Česká slévárenská společnost, 2009. 135 s. ISBN 978-80-02-02192-6 

[9] CREAPEAU, R. L.,  Molten Aluminium Contamination. „Modern Casting“. vol.87, 

       july 1997,   s.39-41  

[10] CARTER, S. F. et al., „AFS Transactions“,vol.87, 1979, s.245-268  

[11] HASSE, S.  Guss- und Gefügefehler. Schiele & Schön, Berlin, 1999  

[12] BAIER, J.; KÖPPEN, M.,  Handbuch der Gussfehler. IKO-Erbslöh, Marl, 1994  

[13] RUSÍN, K.; FREMUNT, P.; PODRÁBSKÝ, T.; TEGEL, M., Formovací material  

       a bodliny v odlitcích    z litiny. Sborník z conference Vady odlitků a formovací material, 

Milovy 2004. ČSS Brno  

[14] KUROKAWA, Y., KAMBAYASHI, H., OZOE, N., OTA, H., MIKAYE, H., 

       AFS Transactions 2003, American Foundry Society, Paper 03-011(05),P. 1 až 9 

[15] VONDRÁK, V., Sekundární metalurgie litin, Ostrava, 2002, s. 87  

 

 

 

 



61 

 

SEZNAM TABULEK: 

Tab. 1 Klasifikace vad třídy: Dutiny – pořadové číslo 400 ……………………………….…14 

Tab. 2 Interakční diagram ……………………………………………………….…………...30 

Tab. 3 Hodnoty vlhkosti směsi a ztráty žíháním…………………………………….………..32 

Tab. 4 Bodliny v jednotlivých částech odlitku ………...…………………………………….45 

Tab. 5 Množství bodlin v jednotlivých odlitcích……………………………………………..46 

Tab. 6 Chemické složení odlitků……………………….……………………………………..47 

Tab. 7 Chemické složení a teploty lití z pánve…………….………………………………....48 

Tab. 8 Shrnutí základních výsledků experimentálních odlitků………….……………….…...49 

Tab. 9 Výsledky modifikace polévací metodou..……………………………………………..50 

Tab. 10 Shrnutí a zprůměrování hodnot v jednotlivých zářezech ……………………………50 

Tab. 11 Hodnoty pro zářez A a zářez B………………………………………………………51 

Tab. 12 Výsledky modifikace In-Mold……………………………………………………….52 

Tab. 13 Shrnutí a zprůměrování hodnot v jednotlivých zářezech…………………………….52 

Tab. 14 Hodnoty pro zářez A a zářez B………………………………………………………53 

Tab. 15 Vlhkost směsi do 3,5% polévací metoda…………………………………………….54 

Tab. 16 Vlhkost směsi nad 3,5% polévací metoda…………………………………………...54 

Tab. 17 Vlhkost směsi do 3,5% In-Mold……………………………………………………..55 

Tab. 18 Vlhkost směsi nad 3,5% In-Mold……………………………………………………55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ: 

Obr. 1 Řez zkušební tyčí s celou řadou bodlin………………………………………………………...8 

Obr. 2 Polévací metoda…………………………………………………………………….................10 

Obr. 3 In-Mold metoda……………………………………………………………………..................11 

Obr. 4 Schematické znázornění bodliny………………………………………………………………15 

Obr. 5 Příklad analýzy bodlin Fyzikálního charakteru v LKG na SEM a EDS………………………17 

Obr. 6 Příklad analýzy bodlin oxidace během  tuhnutí taveniny v prasklině na SEM a EDS………..18 

Obr. 7 Příklad analýzy bodlin oxidace zbytkové taveniny na SEM a EDS…………………………..18 

Obr. 8 Příklad analýzy bodlin v tavenině s rozpuštěnou H2O nerozpuštěným N2 v tavenině……….20                  

Obr. 9 Příklad analýzy bodlin s SEM a EDS…………………………………………………………20 

Obr. 10 Příklad analýzy bodlin s vměstkem modifikátoru v tavenině na SEM a EDS……………….20 

Obr. 11 Příklad analýzy bodlin s opařeným Zn na SEM a EDS……………………………………...21 

Obr. 12 Povrch zkoumaného odlitku………………………………………………………………....23 

Obr. 13 Vzhled bodliny pod stereomikroskopem………………………………………………….....24 

Obr. 14 Různá orientace lamel u vzorku……………………………………………………………...25 

Obr. 15 Vnitřek bodliny po zvětšení………………………………………………………………….26 

Obr. 16 Ishikawův diagram  ………………………………………………………………………….28 

Obr. 17 Součtová křivka křemenného ostřiva (Šajdíkovy Humence)…………………………............32 

Obr. 18 Model + vtoková soustava, zaústění do širší části…………………………………….............34 

Obr. 19 3D model………………………………………………………………………………….…..34          

Obr. 20 Odlitek 6B s přídavkem hliníku…………………………………………………………..…...35 

Obr. 21 Model s reakční komorou, zaústění do části…………………………………………..............37                                                                             

Obr. 22 3D model………………………………………………………………………………….......37 

Obr. 23 Spodní část formy s reakční komůrkou pro modifikátor………………………………….......37 

Obr. 24 Detail reakční komůrky…………………………………………………………………….....38 

Obr. 25 Řez odlitkem 10A, uprostřed staženina a v rozích bodliny…………………………………38 

Obr. 26 Barevná odlišnost formovací směsi, forma na licím poli a připravena k složení……………..40 

Obr. 27 Forma na licím poli bez uhlíkatých látek……………………………………………………..42 

Obr. 28 Detail reakční komůrky s modifikátorem……………………………………………………..42 

Obr. 29 Otryskaný odlitek se staženinou ve vtokové soustavě…………………………………….......42 

Obr. 30 Odlitek č.22B s bodlinami na hodní ploše…………………………………………………….44 

Obr. 31 Detail bodlin na odlitku č.22B………………………………………………………………...44 

Obr. 32 Fotografie odlitků z 5 taveb…………………………………………………………………...44 

Obr. 33 Značení bodlin pro počítán……………………………………………………………………45  

Obr. 34 Závislost počet bodlin – Al modifikace polévací metodou…………………………………...51 

Obr. 35 Závislost počet bodlin – Al modifikace In-Mold……………………………………………..53 

Obr. 36 Závislost počet bodlin – vlhkost modifikace polévací metodou……………………………...54 

Obr. 37 Závislost počet bodlin – vlhkost modifikace In-Mold………………………………………...55 

Obr. 38 Struktura vzorku pod elektronovým mikroskopem vzorek č.19B…………………………….56 

Obr. 39 Detail vzorku č.19B……………………………………………………………………….......57 

 

 


