
Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace 

 

 

  

 

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra slévárenství 

 

 

 

 

SIMULACE  PROUDĚNÍ KOVU VE SLÉVÁRENSKÉ FORMĚ 

Z HLEDISKA JEHO REOXIDACE 

Autoreferát disertační práce 

 

 

 

 

 

Ing. Radovan VLADÍK 

 

Obor PSG: Metalurgická technologie 

Školitel: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. 

 

Ostrava, 2011 

 

 



 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 
 

Disertační práce byla vypracována na Katedře slévárenství Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. 

 

 

 

 

 

FORMA STUDIA:  kombinovaná 

UCHAZEČ:   Ing. Radovan VLADÍK 

ŠKOLITEL:   prof. Ing. Tomáš ELBEL, CSc. 

 

 

 

 

 

OPONENTI:  prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc.  

    prof. Ing. František Havlíček, CSc. 

   doc. Ing. Antonín MORES, CSc.  

 

 

 

 

 

 

Obhajoba disertační práce proběhne dne….......………v ..…....hod. před komisí pro obhajoby 

disertačních na VŠB – TU Ostrava v místnosti .....……… 

 

S disertační prací je možno se seznámit na studijním oddělení Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství, místnost A 136, VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava – Poruba. 

 



 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 
 

OBSAH 

 Anotace .................................................................................................................................... 1 

 Abstract .................................................................................................................................... 1 

1. Úvod ......................................................................................................................................... 2 

2. Cíl práce.................................................................................................................................... 2 

3. Reoxidační  procesy ................................................................................................................. 2 

3.1 Podstata a průběh reoxidačních procesů ................................................................................ 2 

3.2 Činitelé ovlivňující reoxidační procesy ..................................................................................... 3 

3.3 Reakce v syrových pískových formách při odlévání ocelí a litin .............................................. 4 

3.4 Reakce roztaveného kovu s jinými pojivovými systémy .......................................................... 4 

3.5 Oxidační účinek formy ............................................................................................................. 4 

3.6 Vady odlitků způsobené reoxidačními procesy ....................................................................... 5 

3.7 Možnosti sledování reoxidačních procesů ............................................................................... 5 

4. Vliv proudění na reoxidaci kovu ............................................................................................... 5 

5. Experimentální část – počítačová simulace ............................................................................. 8 

5.1 Popis numerické simulace........................................................................................................ 8 

5.2 Varianty počítačové simulace ................................................................................................ 11 

5.3 Ověřování výsledků simulace ................................................................................................. 12 

6. Experimentální část – laboratorní tavby ................................................................................ 12 

6.1 Odlitek a forma ...................................................................................................................... 12 

6.2 Postup experimentu............................................................................................................... 12 

6.3 Měření aktivity kyslíku ........................................................................................................... 13 

6.4 Průběh experimentálních taveb............................................................................................. 16 

7. Analýza Vad ............................................................................................................................ 19 

8. Diskuse výsledků .................................................................................................................... 25 

9. Závěr ...................................................................................................................................... 27 

10. Použitá literatura ................................................................................................................... 29 

11. Seznam publikací autora ........................................................................................................ 30 

 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace 

 

 

 

 
Radovan Vladík, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 

1 

ANOTACE 

Tato disertační práce je zaměřena na studium reoxidačních procesů při odlévání do syrových 

forem s využitím nástrojů počítačové simulace, analýzy vad odlitků a sledováním změn aktivity kyslíku 

během plnění formy. Reoxidační pochody jsou častým důvodem slévárenských vad. Jejich příčinou 

mohou vzniknout dutiny (bubliny, bodliny), makrovměstky  a dále nepříznivě ovlivňují morfologii 

oxidů i sulfidů vyloučených jako mikrovměstky.  

V teoretické části je shrnuta podstata reoxidačních pochodů, teoretické základy proudění 

roztavených kovů a možnost využití počítačové simulace při modelování slévárenských procesů.  

Praktická část obsahuje výsledky vizualizace počítačové simulace, laboratorní zkoušky  

a analýzu slévárenských vad, které se v průběhu zkoušek vyskytly. Laboratorní experimenty 

obsahovaly kontinuální měření aktivity kyslíku v průběhu plnění formy a tuhnutí kovu.  Dále sloužily 

k realizaci srovnávacího experimentu, kdy za jinak stejných podmínek (stejné složení odlévaného 

kovu, stejná licí teplota) se měnila vlhkost formovací směsi, obsah Al a způsob plnění formy. 

Předložená disertační práce shrnuje získané výsledky studia reoxidačních procesů 

a vyhodnocuje vliv dominantních faktorů experimentu na výskyt vad (bodlin) u odlitků z LČG. 

ABSTRACT 

The focus of this dissertation is the study of reoxidation processes during casting into green-

sand moulds with the utilization of computer simulation, analysis of casting defects and monitoring 

of changes in oxygen activity during filling of a mould. Reoxidation processes are a frequent cause of 

foundry defects. They may cause cavities (blowholes, pinholes), macroinclusions and further they 

negatively affect the morphology of oxides and sulphides discharged as microinclusions. 

The theoretical part summarizes the nature of reoxidation processes, theoretical foundations 

of molten metal flow and the application possibility of computer simulation when modelling foundry 

processes.  

The practical part contains the results of computer simulation, laboratory tests and an analysis 

of foundry defects, which occurred during the tests. Laboratory experiments involved continuous 

measuring of oxygen activity during filling of a mould and metal solidification. Further, a comparative 

experiment was carried out in which, under otherwise identical conditions (identical composition of 

cast metal, identical casting temperature), the moisture of moulding sand, the content of aluminium 

and the manner in which the mould was filled changed. 

The present dissertation summarizes findings obtained in the study of reoxidation processes 

and evaluates the influence of dominant factors on the occurrence of defects (pinholes) in castings 

from GJV. 
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1. ÚVOD 

Výskyt reoxidace je klíčovým aspektem v řízení jakosti odlitků. Kov vstupující do formy má za 

následek tepelnou degradaci pojiv, vody a přísad. Dochází k vytvoření velkého množství plynů a par. 

Vzdušný kyslík, atmosféra formy nebo oxidy ve formovací směsi mohou reoxidovat proud kovu. 

Reoxidační pochody jsou častým důvodem vad hutních a slévárenských výrobků (bubliny, bodliny), 

makrovměstky a nepříznivě ovlivňuje morfologii oxidů i sulfidů vyloučených jako mikrovměstky.  

Reoxidace kovu během odlévání má rozhodující vliv na jakost vyráběných polotovarů a výrobků. 

Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem, může mít zásadní vliv na 

snížení výskytu vad odlitků a tak mít dopad na zvýšení kvality výroby sléváren.  

Numerická simulace se stala uznávaným pomocníkem při analýzách a optimalizacích 

slévárenské výroby. Simulační software se tak stál silným nástrojem, který umožnuje optimalizovat 

slévárenské procesy, zvýšit využití kovu, snížit procento neshodných výrobků, predikovat vady a tím 

vším zefektivnit výrobu. Možnosti simulace jsou ovšem ovlivněny obtížností definice okrajových 

podmínek a dále dostupností správných tepelně-fyzikálních parametrů, jež jsou nezbytné  

ke korektním výsledkům. Obecně však můžeme říct, že moderní metody matematického modelování  

a počítačové simulace nám mohou pomoci ke studiu reoxidačních pochodů při odlévání ocelí a litin  

a tak více objasnit jejich průběh. 

2. CÍL PRÁCE 

Cílem doktorandské práce je pomocí nepřímých metod (počítačové simulace a analýzy vad)  

a přímých metod (kontinuální měření aktivity kyslíku) objasnit příčiny vzniku vad typu bodliny 

způsobené reoxidačními procesy na odlitcích z LČG odlévané do syrových forem. 

Dílčí cíle:  

 experimentálně zjistit povahu proudění kovu navrženého odlitku pomocí počítačové simulace 

 ověřit vliv různých vtokových soustav a poloh odlitků ve formě na povahu proudění  

 verifikovat numerický model laboratorním experimentem 

 aplikace výsledků počítačové simulace ve studiu reoxidace 

 využít kontinuálního měření aktivy kyslíku ke studiu reoxidačních procesů 

 výzkum a analýza vzniklých vad v průběhu experimentu 

3. REOXIDAČNÍ  PROCESY 

 Podstata a průběh reoxidačních procesů 3.1

Oxidace kovu při tavení a jeho dalším zpracování je jednou ze základních metalurgických reakcí 

při zpracování slitin železa. Obecně lze říci, že při interakci roztaveného kovu (slitin železa)  

s kyslíkem během atmosférického lití se oxidují všechny prvky, které mají za daných podmínek vyšší 

afinitu ke kyslíku než železo.   

Primární reoxidace se především týká oxidace uhlíku a fosforu, která probíhá obvykle v peci. 

Kyslík vázaný na výše uvedené prvky je nutno odstranit dezoxidací, která probíhá v peci i mimo ni 

v rámci sekundární metalurgie. 

K sekundární reoxidaci dochází při výrobě odlitků a odlévání kovu na vzduchu. Od okamžiku 

vylití kovu z tavící pece, v odlévací pánvi až po průchodu slévárenskou formou.  
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Terciární oxidaci zaznamenáváme v odlitku při teplotách mezi likvidem a solidem, kterou také 

nazýváme reoxidací kovu. [3][17]  

Důsledkem reoxidace jsou pevné, tekuté a plynné produkty, které mohou reagovat se 

slévárenskou formou za vzniku různých povrchových i vnitřních vad odlitku. 

P. Lévíček [3] vysvětluje procesy reoxidace tím, že během odstátí kovu v pánvi při vlastním lití  

a tuhnutí odlitků postupně tekutý kov přijímá kyslík z okolí, čímž klesá obsah prvků s vysokou afinitou 

ke kyslíku, takže roste koncentrace kyslíku a současně následkem snížení koncentrace dezoxidačního 

prvku v oceli také jeho aktivita.  

Snížením obsahu hlavního dezoxidovadla (u ocelí nejčastěji hliníku), může vést k tomu, že při 

zvýšení aktivity kyslíku se na oxidačních reakcích podílejí i prvky s nižší afinitou ke kyslíku jako je 

mangan, křemík, železo a případně i uhlík. Díky zmíněným prvkům a reakcím s kyslíkem dochází  

k tvorbě celé řady vměstků, které vznikají ať už v části nebo celém odlitku. V těchto případech mohou 

vznikat v části nebo v celém odlitku vměstky (oxidy, sulfidy). U reakce kyslíku s uhlíkem či dusíkem 

vznikají také bubliny, popř. bodliny. [9][11] 

Pokles obsahů prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, v souvislosti s reoxidačními pochody, je tedy 

vždy doprovázen vznikem oxidických, příp. oxisulfidických vměstků.  Výsledná jakost oceli je 

ovlivňována nejen vlastnostmi jednotlivých strukturních složek oceli, ale do značné míry  

i množstvím, velikostí, rozložením a morfologií těchto oxidických vměstků. Zvlášť nežádoucí jsou  

v oceli hrubé vměstky, příp. shluky vměstků. Při obrábění mohou být vměstky příčinou předčasného 

opotřebení nástroje. Ve zvlášť nepříznivých případech se vměstky vyskytují jako tzv. strusková hnízda 

a zadrobeniny. Zejména u vysoce jakostních součástí vedou takováto vadná místa většinou k vyřazení 

odlitku. U hlubokotažných plechů vedou hrubé oxidické vměstky většinou k vadám povrchu, jako jsou 

struskovitost a bubliny (bodliny). [10][12] 

Jedním z významných faktorů, které mají vliv na reoxidaci kovu, je plynulost a rychlost plnění 

formy. Jedná se zejména o práci slévače, která bývá dost často podceňována. Problém je ovšem její 

velmi obtížná kontrola po jejím provedení. [5] 

 Činitelé ovlivňující reoxidační procesy 3.2

Reoxidační procesy při atmosférickém lití slitin železa ovlivňuje: 

 Materiál odlévaného kovu  - chemické složení odlévaného kovu   

                                                  - teplota kovu 

                                                  - zpracování kovu (vsázka, očkování, modifikace,     

                                                    dezoxidace) 

 Materiál formy                         - materiál formy (ostřivo, pojivo) 

                                                  - obsah uhlíkatých látek ve formovací směsi 

                                                  - prodyšnost formy a transport plynů z formy 

 Způsob odlévání        - rychlost proudění a plnění formy 

                  - povaha proudění tekutého kovu v průběhu plnění 

                                                 - stupeň průtočnosti v jednotlivých průřezech odlitku 

 Vliv okolního prostředí       - relativní vlhkost vzduchu 

          - teplota 
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 Reakce v syrových pískových formách při odlévání ocelí a litin 3.3

Roztavený kov (ocel, litina) vstupující do pískové formy předává své teplo formě, ve které se 

nejprve začíná rozpínat vzduch v mezerách mezi zrny ostřiva. Pokud se jedná o syrovou formu, pak 

teplo způsobí změnu volné vody a vody vzniklé po dehydroxilaci aktivního jílu v páru, a forma na 

rozhraní s kovem se vysušuje. Kyslík z vodní páry může reagovat s uhlíkem obsaženým v kovu nebo se 

železem a doprovodnými prvky v oceli a litině. [11][18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Ishikawa diagram reoxidačních procesů 

Pořadí, v jakém dochází k oxidaci prvků obsažených v tekutém kovu, je dáno afinitou ke kyslíku, 

jejíž mírou je záporná hodnota volné entalpie, která je vyjádřená vztahem: 

(1) 

kde ΔH – reakční teplo, ΔS – změna entropie, T – teplota. 

Změna volné entalpie doprovázející vznik oxidů je vyjádřena diagramem Richardsona a Jeffese. 

Kromě afinitní řady z ní vyplývá důležitá skutečnost, že čím zápornější je hodnota ΔG reakce 

vyjadřující vznik oxidu, tím stálejší je oxid. Významné je pak zvláštní postavení uhlíku proti všem 

prvkům, jehož ΔG s teplotou klesá do zápornějších hodnot a jeho afinita ke kyslíku tedy s rostoucí 

teplotou roste. Uhlík může za vysokých teplot redukovat většinu oxidů. [9][18]     

 Reakce roztaveného kovu s jinými pojivovými systémy 3.4

Formy pojené organickými pojivy neobsahují vlhkost mimo té, která je přítomna v okolním 

vzduchu. Místo toho dochází k termo-destrukci pojiva za vzniku aromátů CH4, C2H6, C6H6 a dalších, 

které se mohou rozkládat na jednodušší plynné formy. 

 Oxidační účinek formy 3.5

Čelo proudu oceli protékající syrovou formou může na své cestě formou pojmout tolik kyslíku, 

že může vstupovat do dutiny formy jako neuklidněné. Později protékající roztavený kov je sice stále 

teplejší, avšak stýká se s formou, jejíž lícová vrstva obsahuje stále méně a méně vlhkosti. Trvá-li 

průtok dostatečně dlouho, ztrácejí některé části líce formy úplně svou vlhkost a pozbývají  

STHafinita Tp ,)(
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i oxidačního účinku na ocel. Proto později vytékající podíly oceli z vtokové soustavy do dutiny formy 

již obsahují kovový AI. [2][7][15]  

Díky jejich promíchávání v dutině formy s prvními „neuklidněnými" podíly (čela proudu) dojde 

k reakci: 

 (2) 

Díky existenci průtočnosti a vynucenému proudění oceli v dutině formy se odstraní FeO. Tím se 

předejde nebezpečí vzniku endogenních bublin, ovšem na úkor jistého zvýšení obsahu vměstků  

v oceli. Kdyby se po vstupu zoxidovaného čela proudu do dutiny formy přestalo odlévat, ztuhla by 

ocel s bublinami. V právě uvedeném případě zachránil ocel před vznikem těchto vad další podíl oceli, 

která byla již dobře dezoxidována, popř. stále méně a méně reoxidována. [2][15][16] 

 Vady odlitků způsobené reoxidačními procesy 3.6

Vlivem  reoxidace mohou vznikat různé vady odlitků: 

 Vměstky     - Makrovměstky 

   - Mikrovměstky 

   - Struskové šumy 

   - Ceroxidy 

   - Sekundární struska 

 Plynové dutiny     - Struskoplynové vady   

              - Bodliny 

              - Endogenní bubliny 

 Chemická penetrace 

 Strukturní anomálie 

 Možnosti sledování reoxidačních procesů 3.7

Reoxidaci kovu můžeme zkoumat těmito způsoby: 

 Počítačovou simulací. 

 Analýzou chemického složení kovu. 

 Sledování výskytu a složení vměstků v kovu. 

 Analýza vad odlitků. 

 Sledování změn aktivity kyslíku v kovu.  

 První čtyři metody lze považovat za metody nepřímé, protože zkoumají důsledky reoxidace po 

ztuhnutí a vychladnutí odlitku. Pátá metoda umožňuje přímé sledování změn kovu, probíhajících 

zejména při jeho sekundární oxidaci, a to prostřednictvím změn aktivity kyslíku. [9] 

4. VLIV PROUDĚNÍ NA REOXIDACI KOVU 

Volný proud 

Při volném pádu kovu do formy se jeho povrch okysličuje.[1] Zřídka se zabraňuje při odlévání 

okysličování inertní atmosférou. Oxidy se buď trhají a rozpouštějí v tavenině, např. Cu2O, nebo 

zůstávají jako sypká hmota na hladině kovu ve formě (MgO, ZnO), nebo tvoří souvislý povlak proudu, 

který se roztrhá až při větším nárazu po dopadu na hladinu (Al2O3). 

FeOAlAlFeO 323 32 
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Množství oxidů závisí na druhu slitiny, konkrétně na afinitě jejich složek ke kyslíku. Dále pak na 

délce proudu a jeho povrchu. Proud kruhového průřezu má při stejném objemu nejmenší povrch,  

a proto se méně okysličuje než proud plochého profilu. Pokud se oxidy padající do formy vířením 

smísí s taveninou, tvoří vměstky, které zhoršují mechanické vlastnosti v odlitku. Proud kovu, 

dopadající na dno formy nebo na hladinu kovu ve formě, vyvolává svou kinetickou energií víření, 

které je příčinou rozptýlení vměstků v kovu.[1][7] 

Víření proudu kovu 

Proud kovu, dopadající na dno formy nebo na hladinu kovu ve formě, vyvolává svou kinetickou 

energií víření, které je příčinou rozptýlení vměstků v kovu. Narazí-li proud taveniny na stěnu formy 

nebo jinou překážku, rozstřikuje se a víří. Víření kovu je nepříznivý jev, protože ve víru se zvětšuje 

oxidace kovu. Oxidy, vzduch a jiné cizí látky se vírem vmísí do kovu, a to má za následek v odlitku 

vměstky oxidů, bubliny a strusky. Víření při dotyku proudu s formou nenastává. Proto je účelné, aby 

všude, kde se má zabránit víření a rozstřikování proudu, se proud vedl po zaoblené ploše formy. 

Následky víření jsou rozdílné podle toho, jde-li o vír s vodorovnou nebo svislou osou. [1] [14] 

Vír s vodorovnou osou se objevuje nejčastěji při nárazu vodorovně proudícího kovu na svislou 

stěnu formy. Po dopadu proudu na dno formy (obr. 2) v místě 1 se proud rychlostí v2 nárazem 

rozptýlí a teče rychlostí v3 ke stěnám formy. Po nárazu na stěnu v místě 2 se kinetická energie proudu 

přemění na statickou, takže hladina se zvýší na výšku hn. Při dostatečně velké rychlosti v3 se kov 

dostane do rotace okolo vodorovné osy, jak naznačují šipky a přerušovaná čára.  Unáší-li proud cizí 

tělesa, jsou strhována dovnitř kovu v místě 3, kde se vír vrací k vodorovnému proudu. Nejsou-li 

částice z kovu odváděny, zůstanou v kovu i po jeho ztuhnutí a porušují jeho homogennost. Vír má 

největší účinek při svém vzniku. Jakmile se hladina ve formě zvýší, vír přestane mít strhávací účinek  

a kov víří v malé hloubce pod hladinou.[1][13][14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Vznik víru s vodorovnou osou 

Vír se svislou osou se ve formě vytváří podél stěn nebo v koutech formy. Proud kovu (obr. 3) se 

vede do válcovité dutiny tangenciálním kanálem „1“. Proudí podél obvodu a na protější straně 

obvodu odchází dále do formy kanálem „2“. Cizí tělesa unášená kovem jsou při rotaci posunována 

dostředivou silou ke svislé ose rychlostí vd a působením vztlaku vystupují rychlostí vv nahoru. Takto se 

odstraní struska a písek z kovu, který odtud proudí do vlastní formy kanálem „2“.[1] 
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Obr. 3 - Vznik víru se svislou osou 

Laminární proudění  

  Obdobný průběh jako rychlost u laminárního proudění má v průřezu proudící taveniny také 

teplota. Protéká-li tavenina tímto kanálem, pak téměř nulová rychlost taveniny na stěnách kanálu 

vytváří podmínky pro fyzikálně-chemické reakce mezi protékajícím kovem, atmosférou dutiny formy 

a materiálem formy. V důsledku toho vzniká u laminárního proudění při průtoku taveniny také příčný 

profil v koncentracích prvků s vysokou afinitou ke kyslíku.  

Na rozhraní tavenina-forma dochází k tvorbě poly-komponentního oxidického filmu, na kterém 

se podílejí všechny prvky obsažené v tavenině. Tyto oxidy jsou redukovány dezoxidačním prvkem 

(hliníkem). V důsledku toho, že se jednotlivé částice pohybují pouze po proudnicích rovnoběžných  

s osou proudění, dochází podél celého kanálu v mezní vrstvě k lokálnímu přesycení taveniny kyslíkem 

a naopak k úbytku obsahu dezoxidujícího prvku. Úbytek hliníku na povrchu může být kompenzován 

pouze difúzí z osy proudění do povrchových vrstev. [2][4][9][19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - Příčný profil koncentrace kyslíku a Al při laminárním proudění [9] 

PŘIBYL [2] uvedl, že při klidném stoupání rozlehlé hladiny kovu v dutině formy při plnění 

spodem se stoupající hladina nepromíchává a chová se jako laminární proud. Rychlost stoupání 

hladiny je velmi nízká a takto laminárně proudící ocel se obohacuje o produkty svých reakcí s okolím 

jen při styčném povrchu, odkud se hlouběji dostávají jen působením lineární difúze. Při povrchu se 

snadno vyčerpá vazba kyslíku vstupujícího z okolního prostředí na AI, Si, Mn a může se tvořit FeO. Je 
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to typický příklad sekundární oxidace taveniny a PŘIBYL [2] tak vysvětluje vznik endogenních bublin 

v odlitcích (bodlin). Pro pomalu stoupající hladiny kovu použil termín „tišiny". [2][15] 

Turbulentní proudění 

Při turbulentním proudění taveniny v mezní vrstvě dochází k tvorbě výrazných gradientů,  

a to nejen rychlosti proudění, ale i teplotních a koncentračních gradientů. Při procesech sekundární 

oxidace dochází ke zvyšování koncentrace kyslíku (současně i vodíku a dusíku) v určité mezní vrstvě. 

Zvyšování koncentrace, resp. aktivity kyslíku, je doprovázeno tvorbou oxidů prvků  

s vysokou afinitou ke kyslíku (AI) v mezní vrstvě vedoucí k poklesu obsahu v roztoku rozpuštěného 

dezoxidačního prvku. Pokles obsahu hliníku v mezní vrstvě pak může způsobit vznik vad typu bublin, 

bodlin, případně hlubokých zapečenin. [4][6][9][14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Příčný profil koncentrace kyslíku a Al při turbulentním proudění [9] 

Míra reoxidace kovu je značně ovlivňována charakterem proudění taveniny. S rostoucí 

délkou vtokové soustavy je pak stupeň oxidace vyšší. Z hlediska plnění dutiny formy má na potlačení 

reoxidace příznivý vliv klidné a rychlé plnění dutiny formy s co možná největším omezením 

turbulence kovu. Omezení reoxidace vhodnou konstrukcí vtokové soustavy je spíše než 

metalurgickým opatřením otázkou technologickou. V případě výskytu vad související  

s reoxidací nemusí být chyba v metalurgii a odlévání, ale může souviset právě s konstrukcí vtokové 

soustavy a charakterem plnění dutiny formy a nelze ji proto opomíjet. [9][11][19]  

 

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – POČÍTAČOVÁ SIMULACE 

Experimentální část se dělí na dva samostatné celky. První se zaměřuje na počítačovou 

simulaci zkušebního odlitku, druhá část obsahuje tavby v laboratorních podmínkách, měření aktivity 

kyslíku v dutině slévárenské formy a analýzu vad, které se vyskytly na odlitcích v průběhu 

experimentu. 

 Popis numerické simulace 5.1

Počítačová simulace byla realizována pomocí programu QuikCAST firmy ESI Group, který používá 

výpočtovou metodu konečných diferencí (FDM). Pomocí počítačové simulace byla  navržena 
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geometrie zkušebního odlitku (stupňovité tyče) s dlouhou trajektorií, která následně sloužila dále 

k praktickým laboratorním zkouškám.  Pomyslná forma obsahovala dva odlitky, které byly „odlévány“ 

jedním vtokem. Odlitek byl použit jak pro samotnou simulaci, tak pro následné laboratorní 

experimenty. Dále byly navrhnuty 3 varianty přetlakových vtokových soustav. Každá vtoková 

soustava byla následně nasimulována ve dvou variantách způsobu uložení odlitků ve formě. Snahou 

bylo získat informace o průběhu plnění odlitku, proudění kovu v odlitku a teplotního průběhu jak ve 

fázi plnění, tak i tuhnutí, které by mohly být použity ke studiu reoxidačních procesů. K laboratorním 

tavbám byly použity stejné rozměry jak odlitku, tak navržených vtokových soustav, aby se co nejvíce 

podobaly výsledkům simulace. Pro vizualizaci výsledků byl použit program Visual-Enviroment firmy 

Esi Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6 - Tvar experimentálního odlitku 

Tvorba geometrie odlitku 

Geometrie odlitku a vtokové soustavy byla vytvořena v programu Rhinoceros a následně 

exportována ve formátu *.iges do programu GEOMESH, kde byly zpracovány finální úpravy tvaru 

odlitku a provedena konverze geometrie do formátu *.stl. Následoval export do formátu *.ica (Cast 

files), který je výchozím formátem pro program QuikCAST, a jeho načtení ve zmiňovaném programu. 

V  experimentu se do pomyslné formy odlévaly jedním vtokem dva odlitky. Byly zhotoveny 2 varianty 

zaústění zářezů do odlitku. Varianta A měla oba zářezy umístěny do tlustších stěn tyčí. U varianty B 

byl u jedné z tyčí zářez umístěn do tenčí stěny a u druhé do tlustší stěny. Na konci obou tyčí byly 

umístěny výfuky.  

Termo-fyzikální data simulace 

 Materiál odlitku 

V programu QuikCAST byly jednotlivým objemům přiřazeny materiálové charakteristiky a další 

nezbytná termo-fyzikální data. Pro materiál formy byl použit materiál pod označením „Green Sand”. 

Ten představuje nabídku programu pro odlévání do syrových forem, jejichž ostřivem je křemenný 

písek. Pro materiál odlitku byla nastavena litina EN-GJS-400, která byla, jak se později zjistilo, 

z materiálové databáze programu nejblíže chemickému složení reálných taveb. 
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Obr. 7 – Průběh teplotní pole při plnění dutiny odlitku vtok. soustavy č. 3 

 

Teplota [°C] 

 Naplnění odlitku: 27.1 % 
 Čas plnění:  4.8 s  

 Naplnění odlitku: 42.1 % 
 Čas plnění:  6.4 s  

 Naplnění odlitku: 62.1 % 
 Čas plnění:  8.5 s  

 Naplnění odlitku: 99.9 % 
 Čas plnění:  12.9 s  
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 Hydraulické podmínky 

Bylo nutné nadefinovat „vstupní proud“ kovu, odkud do odlitku přichází a jakým průřezem. Pro 

tento účel se vytváří objem („inlet“), ze kterého vytéká kov a simuluje proud kovu vytékající z pánve. 

Z nabídky byla dále zvolena tlaková definice rychlosti. Kterou můžeme buď nastavit jako konstantní 

tlak kovu anebo vytvořit křivku závislosti tlaku na čase. Tlakovou definici jsme později upravili tak, 

aby byla totožná s časovými výsledky plnění skutečných taveb. 

Dále pro odchod vzduchu a plynů z formy bylo nezbytné nastavit definici „nulového tlaku“, čili 

atmosférického tlaku na horní plochy výfuků, a části vtokového kůlu. Prodyšnost formy byla 

nastavena na bentonitovou směs a drsnost povrchu nadefinována dle poměru průměrné tloušťky 

ostřiva k hydraulickému průměru. 

 Teplotní podmínky 

Licí teplota byla nastavena na 1450 °C a později zpřesněna dle naměřených hodnot 

z uskutečněných taveb. Dále byla nastavena míra konvekce a radiace na plochy odlitku formou 

přiřazením okolní teploty a emisivity materiálu. Geometrie formy byla totožná s rozměry formovacích 

rámů reálných taveb.   

Tvorba výpočtové sítě 

Program QuikCAST používá pro výpočet metodu konečných diferencí. Pro generování sítě 

máme na výběr z více možností. Můžeme zvolit automatickou volbu generování sítě, nebo zvolit 

vlastní editaci. Čím je síť hustší, tím je větší počet elementů, přesnější výpočet, ale taky delší doba 

výpočtu a větší nároky na operační paměť počítače. Síť našeho odlitku byla zjemněna v místech 

(vtoková soustava), ve kterých nás zajímají detailnější výsledky simulace. 

Umístění virtuálních termočlánků 

Z důvodu následné verifikace počítačové simulace na výsledcích reálných taveb, bylo nutno 

umístit ve virtuálním odlitku kontrolní body, které jsou schopny zaznamenávat průběhy teploty, 

tlaku, rychlosti a dalších klíčových veličin. Umístění těchto pomyslných měřících bodů je identické 

s umístěním termočlánků při praktických experimentech. 

 Varianty počítačové simulace 5.2

V průběhu experimentu počítačové simulace byly použity 3 varianty vtokové soustavy 

odlitku, které jsou popsány v následujícím textu. Každá z použitých vtokových soustav byla 

zpracována pro obě varianty uložení tyčí v odlitku (Varianta A, Varianta B). Celkem tedy bylo 

zpracováno a namodelováno 6 základních variant odlitků tyčí, které se následně odlévaly 

v praktickém experimentu.   

Vtoková soustava č. 1.  

Ve formě byly simulovány dva odlitky stupňovité tyče. Každá tyč byla plněna zářezem, který 

dosazoval kov do dutiny formy přímo z licího kůlu. V následujících snímcích jsou zobrazeny průběhy 

teploty při plnění formy a při tuhnutí odlitku. Navrhnutá vtoková soustava je přetlaková v poměru  

3 : 5 (plochy zářezů Sz  ku ploše licího kůlu SLK). 
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Vtoková soustava č. 2  

 U této varianty byla modifikována vtoková soustava, změnila se délka a provedení zářezů a do 

vtokové soustavy byl přidán struskovací kanál. Opět byly provedeny simulace polohy tyčí v odlitku ve 

variantě A i variantě B. Navržená vtoková soustava byla opět přetlaková ve vzájemných poměrech  

3 : 5 : 4 (Sz : SOD : SLK). 

Vtoková soustava č. 3. 

V poslední variantě vtokové soustavy byla začleněna do geometrie odlitku modifikační 

komůrka pro modifikaci metodou in-mould a drobné úpravy byly provedeny na profilu zářezu 

vstupujícího do odlitku. Opět se počítaly 2 varianty polohy tyčí ve formě. Výpočet rozměrů 

modifikační komůrky byl stanoven dle vztahu [13]. Vtoková soustava zůstala přetlaková ve 

vzájemných poměrech 3: 5: 4 ( Sz : SOD : SLK). 

 Ověřování výsledků simulace 5.3

Výpočty simulací byla snaha ověřit na tavbách reálného odlitku, u kterého by se kontinuálně 

měřila aktivita kyslíku a průběhy teplot při plnění a tuhnutí v místech stejných jako u počítačové 

simulace.  Od výsledků srovnávacích experimentů jsme očekávali získání dat, které bychom mohli 

použít následně k verifikaci a k zpřesnění výsledků počítačové simulace ke vztahu k reálnému odlitku. 

Ověření výsledků mělo být realizováno pomocí získané doby odlévání a dat z termočlánků 

(náběhových teplot v místě zářezů) umístěných v odlitku ve stejných místech jako u počítačové 

simulace, jejich porovnání a korekce hydraulických podmínek, tak aby se výsledky obou testů co 

nejvíce shodovaly. 

6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – LABORATORNÍ TAVBY 

Laboratorní experimenty spočívaly v získání dat pro ověření výsledku počítačových simulací  

a v kontinuálním měření aktivity kyslíku během plnění formy a tuhnutí kovu. Dále sloužily k realizaci 

srovnávacího experimentu, kdy za jinak stejných podmínek (stejné složení odlévaného kovu, stejná 

teplota měření aktivity kyslíku) se měnil druh formovací směsi a způsob plnění formy. 

 Odlitek a forma 6.1

Geometrie zkušebního odlitku byla tvaru stupňovité tyče, stejně jako u počítačové simulace.  

Hmotnost jedné tyče činila 21 kg, o délce 1200 mm, šířce 40 mm a tloušťkách 20,30 a 40 mm. Do 

formy byly odlévány jedním vtokem dva odlitky umístěné tak, že u jedné z tyčí byl zářez umístěn do 

místa nejmenšího profilu.   U druhé tyče zářez ústil do tyče v největším profilu. Pro účely LČG byla do 

vtokové soustavy v některých případech zařazena komůrka pro modifikaci ve formě (in-mould). Na 

konci obou tyčí byly umístěny výfuky. Slévárenská forma se zhotovovala ve všech případech ze syrové 

bentonitové směsi. Pojivem byl natrifikovaný bentonit. Směs neobsahovala uhlíkatou přísadu a pro 

zvýšení plasticity byl do ní přidán dextrin v množství 0,75 h. d. Ztráta žíháním směsi činila 1,75 %. 

Použitý křemenný písek měl d50  = 0,27 mm. Formovací směsi se lišily obsahem vody.  

 Postup experimentu 6.2

Před realizací samotného experimentu byla litina připravena na středofrekvenční indukční peci  

s maximální vsázkou 100 kg s kyselou vyzdívkou přetavením vstupních surovin. Licí šamot-grafitová 

pánev byla před a během tavení vsázky v indukční peci nahřívána indukčním hořákem, pro zajištění 
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co nejmenších teplotních ztrát při samotném lití (transportu kovu z pece do pánve). Odlévání 

seprovádělo z ruční pánve. Jako očkovadlo při experimentech bylo použito ferosilicium (FeSi 75)  

a samotné očkování probíhalo v odlévací pánvi. K modifikaci při přípravě LČG byl použit přípravek 

Bjomet 3. Množství modifikátoru bylo při modifikaci v pánvi 1% a ve formě 0,6%. Proces modifikace 

byl realizován v pánvi polévacím způsobem nebo ve formě metodou in-mould, kde do reakční 

komůrky bylo vloženo stanovené množství granulovaného modifikátoru. Byly zaznamenány 

odpichové teploty a následně teploty v pánvi před samotným odléváním. Odpichové teploty se 

pohybovaly od 1462 °C do 1540 °C. Naměřené teploty v pánvi se pohybovaly v rozmezí od 1415 °C do 

1497 °C.  Dále bylo zjišťováno aktuální chemické složení (obsah C a Si) pomocí zařízení pro termickou 

analýzu Quik Lab E firmy Heraeus Electro Nite. Průměrná doba lití byla 19s. S litinou s červíkovitým 

grafitem bylo realizováno celkem 15 experimentálních taveb. Z odlitků po ztuhnutí byl odebrán 

vzorek na analýzu chemického složení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Nákres zkušebního odlitku 

V případech zahrnutí vlivu vlhkosti formy do experimentu byl kov odléván do forem s nízkou 

(2%), střední (3,5%) a vysokou (5%) vlhkostí. Vlhkosti formovací u směsi byly stanoveny vážkovou 

metodou.   

 Měření aktivity kyslíku 6.3

Přímé měření aktivity kyslíku je v současnosti jediná metoda, která umožňuje sledovat přímo 

změny aktivity kyslíku rozpuštěného v tavenině [9]. Experiment byl zaměřen na změny aktivity kyslíku 

v kovu během jeho chladnutí v dutině formy. Od výsledků měření aktivity a výsledků počítačové 

simulace jsme očekávali větší objasnění reoxidačních  procesů. 

Měření aktivity kyslíku v odlitcích bylo prováděno sondami TSO 6 firmy Termosondy Kladno 

s.r.o a sensory odvozenými z těchto sond. Těmito senzory je možné provádět měření aktivity kyslíku 

v libovolném průřezu formy a kontinuálně po celou dobu chladnutí formy. Sonda je složena 

z měřicího článku utěsněného žárovzdornou hmotou v křemenné trubičce. 
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Měřící článek je tvořen tuhým elektrolytem ZrO2 stabilizovaným CaO s referenční směsí 

Cr2O3+Cr. Kontakt s lázní a vedení z referenční směsi byl z molybdenového drátu. Teplota byla 

měřena termočlánky Pt-PtRh10 o průměru 0,3 mm, umístěnými v korundové kapiláře o průměru 

3 mm. Měřící konec termočlánku byl umístěn v korundové ochraně o vnějším průměru 6 mm. 

Korundové kapiláry a ochrany byly vyrobeny firmou Jiskra Tábor.  

Záznam měření elektromotorického napětí (EMS) senzorů pro stanovení aktivity kyslíku 

a záznam EMS termočlánků probíhal po celou dobu odlévání až do úplného ztuhnutí odlitku. Záznam 

byl pořizován samostatnou měřící ústřednou zcela oddělenou od napájecí sítě. Zapojení sond pro 

měření aktivity kyslíku bylo s plovoucí zemí. 

Na každý z galvanicky oddělených vstupů byla připojena jedna sonda, jejíž signál byl přenášen 

měděným stíněným kabelem. Měřící ústředna GRANT, výrobce Grant Instruments Cambridge 

Ltd, model 1000, typ 1023, je vybavena několika termočlánkovými vstupy a osmi napěťovými vstupy. 

Možné rozsahy vstupního signálu, využitelné pro použití termočlánků typu S a sond pro měření 

aktivity kyslíku, jsou  10 V a  0,1 V. Rozlišení těchto rozsahů je 5 mV a 50 V. Vstupní impedance 

napěťových vstupů je 1M.Žádný z vodičů vedení, ani stínění nebyl uzemněn. Stínění bylo připojeno 

ke kontaktu s kovovou lázní, které tvořilo Mo drát o průměru 1 mm v keramické ochraně. Z ochrany 

vyčnívá vždy jen jeho velmi krátká část. Vedení Mo kontaktu je připojeno na „+“ pól měřící karty, 

nebo ústředny, a vedení sondy na „–“ pól.  

            
                   

     
            Údaje z měřící ústředny byly následně 

exportovány do tabulkového procesoru Microsoft Excel a následně zjištěné aktivity kyslíku v kovu 

byly přepočítány podle rovnice:  

 [ppm] (6) 

kde: aO - aktivita kyslíku [ppm]  

T - teplota taveniny [°C] 

EMN - elektromotorické napětí sondy [mV] 

Aktivita kyslíku byla v každém odlitku (tyči) měřena kontinuálně na 2 místech, a to v blízkosti 

zářezu a výfuku tyče. V bezprostřední blízkosti byl také umístěn termočlánek pro měření teploty. 

Sonda a termočlánek byly umístěny do dutiny formy skrze horní rám formy, tak aby do dutiny formy 

vystupovaly cca 1 cm.  

Průběh měření aktivity kyslíku  

 Negativním aspektem byla skutečnost, že v některých případech docházelo k „ulamovaní“ 

sond proudem kovu. Začaly se projevovat poruchy ve snímaném signálu.U některých vstupů 

záznamem rušivých vlivů měl signál tendenci se měnit po určitých skocícha v některých případech 

nebyl plynulý, ale roztřesený. Jako další důvod nezdaru při měření aktivity se projevila samotná 

geometrie odlitku, zejména malý průřez stěn. Docházelo k rychlému chladnutí kovu a sondy neměly 

potřebný čas zaznamenat hodnoty pro oblast teplot tekutého kovu.  

 Úspěšné měření aktivity kyslíku jsme zaznamenali u tavby č. 61 a Tyče A1 tavby č. 62. Ve 

snaze extrapolovat hodnoty aktivity kyslíku při stejné teplotě jsme vytvořili grafy (č. 1 a č.2 ),  

u kterých jsme vynesli závislost logaritmu změřené aktivity kyslíku na obrácené hodnotě teploty  

a zobrazili lineární spojnici trendu výsledných hodnot. 
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Graf 1 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě tyče A2 - 2% vlhkosti, B1 - 4,5% vlhkosti, tavby č. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  2 - Závislost  logaritmu aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty tyče A2 - 2% vlhkosti, B1 - 

4,5% vlhkosti, tavba č. 61 
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 Průběh experimentálních taveb 6.4

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny souborné informace o proběhlých tavbách v pořadí 

jejich realizace. Tabulka obsahuje naměřené doby odlévání, obsahy C a Si zařízením pro termickou 

analýzu E Quick Lab zjištěné v průběhu experimentu a naměřenou teplotu v peci a pánvi. Dále 

informuje o množství očkovadla a modifikátoru, které byly použity v daném experimentu.  Buňky 

obsahující dvě hodnoty nám udávají informace o rámu č. 1 a rámu č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 - Data experimentálních taveb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 - Chemické složení odlitků vyrobených modifikací polévacím způsobem 
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Tabulky č. 2 a č. 3 obsahují chemické složení jednotlivých taveb dle způsobu modifikace litiny. 

Chemický rozbor byl prováděn ze vzorků vyříznutých ze zkušebních odlitků na spektrometru POLYVAC 

firmy Hilger, zjišťování celkového obsahu kyslíku a dusíku bylo prováděno na přístroji LECO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 - Chemické složení odlitků vyrobených modifikací ve formě 

Vliv vlhkosti na změny aktivity kyslíku 

V průběhu experimentu byla snaha o ověření vlivu vlhkosti na změnu aktivity kyslíku. 

Vypočtené hodnoty aktivit kyslíku se vztahovaly k nejvyšší společné zaznamenané teplotě a tou byla 

1200 °C. Naměřené hodnoty aO  se pohybovaly v rozmezí hodnot od 0,003 do 1,130 ppm.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 - Přehled naměřených aktivit kyslíku při teplotě 1200 °C při různých vlhkostech formovacích  

směsi  
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Výsledky všech měření, které byly v průběhu experimentu úspěšné a zaznamenaly aO  při 

teplotě 1200 ±1 °C, jsou porovnány s obsahy vlhkostí směsí v tabulce č. 4. Výsledky měření srovnávací 

teploty a aktivity kyslíku jsou dále vyneseny do grafu č. 3. I když vyloučíme z hodnocení extrémní 

hodnoty, nevychází nám žádná závislost mezi obsahem vlhkosti formy a aktivitou kyslíku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 - Výsledky měření aktivity kyslíku při teplotě 1200 °C 

Hodnocení měření a další postup experimentu 

Rozdíly v naměřených hodnotách aktivity kyslíku mohou být vyvolány tím, že senzory snímají 

EMS uvnitř odlitku a nikoliv v povrchových vrstvách, které jsou relevantní pro vznik reoxidačních 

procesů. Vliv vlhkosti formy se uprostřed stěny pravděpodobně neprojeví tak, jako např. podmínky 

modifikace in-mould a vznik možných reakčních zplodin. Proto se ukazuje, že využití měření aktivity 

kyslíku pro přímé zkoumání změn způsobených reoxidačními procesy je omezené. 

Výsledky měření aktivity kyslíku se díky negativním aspektům popsaných v kapitole 6.3 

nakonec ukázaly jako nespolehlivé a nerelevantní. Úspěšné měření jsme zaznamenali asi ve třetině 

případů z celkového počtu měření aktivity kyslíku. Jako dominantní faktor můžeme označit rychlé 

chladnutí kovu ve formě, které bylo způsobeno malým průřezem odlitku a v některých případech 

vysokou vlhkostí formovací směsi. Měřící sondy neměly potřebný čas k záznamu hodnot v oblasti 

tekutého kovu a termočlánek neměl možnost se dostatečně prohřát ke kvalitnímu záznamu průběhu 

teplot. 

Všechny tyto zmíněné aspekty vedly na závěr k tomu, že nebylo možné v plné míře ověřit 

výstupy počítačové simulace tak, jak bylo původně v experimentu plánováno. V průběhu sledování 

aktivity kyslíku však byl na zkušebních odlitcích z LČG zjištěn četný výskyt vady typu bodliny, které se 

jevily tak, že jsou způsobeny právě reoxidací kovu. Dále jsme se tedy v experimentu zaměřili na 
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systematické studium těchto vad a jejich řešení s využitím poznatků získaných z reálných 

experimentů a počítačové simulace. 

7. ANALÝZA VAD 

Vady (bodliny), které se vyskytly při průběhu experimentu, jsme se snažili analyzovat, 

kvantifikovat a zjistit příčinu jejich vzniku.  

Kvantifikace vad 

Využili jsme zde analýzu povrchových vad odlitků jako nepřímou metodu studia reoxidačních 

pochodů.  Z odlitků taveb byly ze stejných míst po délce odlitku vybrány 3 čtvercové plochy (16 cm2) 

ve vzdálenostech, odpovídajících stupni průtočnosti ε = 0,95, ε = 0,45 a ε = 0,05. Stupeň průtočnosti 

je ukazatel, který je definován jako poměr množství kovu proteklého určitým průřezem k celkovému 

množství kovu odlitého do formy. Na každé ploše byl spočítán počet bodlin. Bodliny se hodnotily 

vizuální metodou a počítaly se ze zvětšených fotografických snímků.  Výsledky počtu bodlin na 

stanovené ploše u taveb (č. 48, č. 50) s největším výskytem vad byly vyneseny do níže uvedeného 

grafu. Aritmetický průměr výsledků měření ze všech 3 míst odlitku sloužil dále jako výsledná hodnota 

pro další výpočty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Místa analyzovaných ploch se stupni průtočnosti: ε = 0,95 (1),ε = 0,45 (2),ε = 0,05 (3)  

Výskyt bodlin u tavby č. 48. a č. 50 byl značný. Na ploše 16 cm2 dosáhl v poloze 2 (ε = 0,45) 

přes hranici počtu 200 vad. Tavba č. 50 vykazovala větší počet vad než tavba č. 48. U obou taveb je 

výskyt bodlin maximální v místě měřeni s ε = 0,45, naopak minim vad jsme zaznamenali v oblasti 

s vysokým stupněm průtočnosti ε = 0,95. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky počtu vad na 1 cm2 u souborů taveb 

rozdělených dle způsobu modifikace. Tabulky dále zahrnují informace o obsahu Al v kovu, vlhkosti  

a ztrátě žíháním formovací směsi. Hodnoty vlhkostí se symbolem “ * ” informují o obsahu 

černouhelné močky ve formovací směsi. Písmena A a B u čísla taveb informují opět o poloze tyče 

odlitku vůči zářezům vtokové soustavy. 

 

1 

2 
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Tab. 5 - Výskyt bodlin u odlitků z LČG vyrobené modifikací polévacím způsobem v pánvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 - Výskyt bodlin u odlitků z LČG vyrobené modifikací ve formě 

Plánování experimentu 

Snaha o objasnění příčin vzniku bodlin byla dále realizována naplánováním experimentu 

s pomocí metody DOE (Design of Experiments).  

Za závislé proměnné byly určeny: 

 naměřené hodnoty aktivity kyslíku 

 výskyt bodlin na odlitcích 
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Za neměnné veličiny byly určeny: 

 základní složení formovací směsi 

 skladba kovové vsázky 

 chemické složení výchozí litiny 

 způsob vedení tavby a teplota přehřátí kovu v peci 

 množství očkovadla 

 množství a druh modifikátoru 

 teplota lití 

Za dominantní faktory jsme považovaly: 

 obsah Al v litině ve 3 úrovních (od 0,012% do 0,250 %) 

 vlhkost formovací směsi 3 úrovně (od 2 do 5,2%) 

 stupeň průtočnosti kovu v dutině formy (Varianta A, B polohy odlitku ve formě) 

Výsledky z tab. č. 5 a č. 6 byly podrobeny statistickému zpracování. Nejprve byla hledána 

závislost mezi vlhkostí formovací směsi a počtem bodlin. Lineární regresní analýzou byla zjištěna jen 

slabá závislost.  

Hodnoty odlitků u souboru taveb s modifikací ve formě byly proto rozděleny podle vlhkosti 

do dvou skupin. Pro vlhkosti < 3,1 % (19 hodnot) a pro vlhkost > 3,1 % (13 hodnot).  U skupiny s nižší 

vlhkostí byl aritmetický průměr výskytu bodlin 0,401 ks/cm2 a soubor s vyšší vlhkostí vykazoval jejich 

výskyt 1,16 ks/cm2. I když u souboru s vyšší vlhkostí byl u některých odlitků nulový výskyt bodlin, lze 

vysledovat, že se zvyšující se vlhkostí formy počet bodlin roste více jak dvojnásobně. U souboru 

taveb s modifikací v pánvi byla průměrná vlhkost formovací 2,66% a tudíž nebylo možné u tohoto 

celku najít žádnou závislost.  

Mezi obsahem Al a počtem bodlin byly regresní analýzou zjištěny těsnější vztahy. Soubor 

odlitků vyrobených z litiny modifikovaných v pánvi měl jednoznačně vyšší počet bodlin, přičemž 

hraniční oblastí se jeví 100 ppm.  

                       Regresní rovnice:                                                           (3) 

ve které:  NP – počet bodlin na cm2, Al – obsah hliníku [ppm]; koeficient korelace r=0,502. 

U souboru  32  odlitků z tab. č. 11 odlitých s modifikací litiny ve formě byl výskyt bodlin 

menší. Spodní hranicí byla 100 až 150 ppm, přičemž při vysokých obsazích Al > 1900 ppm se bodliny 

nevyskytly vůbec nebo jen v menší míře.  

Tento soubor byl zpracován vícenásobnou regresní analýzou, kdy nezávisle proměnnými byl 

obsah Al a vlhkost formovací směsi.  

                                Regresní rovnice:    (4) 

kde: NP - počet bodlin na cm2, Al – obsah hliníku [ppm]; W – vlhkost formovací směsi [%]. 

Graf č. 4 zobrazuje polynomický trend spojnice hodnot souboru modifikovaného v pánvi.  Na 

grafu č. 5 je znázorněn průběh křivky regresní rovnice (1) pro soubor odlitků modifikovaných ve 

formě a dále pro srovnání jsou uvedeny křivky regresní rovnice (2) souboru odlitků modifikovaných 

v pánvi, kde byly dosazeny mezní obsahy vlhkosti formovací směsi (2,5% a 4,5%). 
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Graf 4 - Polynomický trend regrese souboru modifikovaného v pánvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 - Hodnocení počtu bodlin (NP) na obsahu Al v litině pro soubor odlitků LČG modifikovaných 

Mg v pánvi (1) a ve formě (2) 

Získané výsledky jsou v souladu literárními údaji jak pro spodní, tak i pro horní hranici obsahu 

Al.  Na horní ploše u odlitků s obsahem Al kolem 2000 ppm byl pozorován zvrásněný povrch 

oxidických blan a byl zde také zjištěn vyšší obsah Al ve středu odlitku nebo na spodní ploše. 

Výsledky počtu bodlin se v případě polohy tyčí od sebe moc nelišily. Nebyl tedy zaznamenán 

vliv stupně průtočnosti na vznik vady typu bodliny.  V kategorii modifikace byl ovšem zaznamenán 

více jak šestinásobný výskyt bodlin u modifikace ve formě oproti modifikaci in mould. Rozdíl ve 

výskytu bodlin mezi souborem taveb modifikovaných v pánvi (křivka 1) a ve formě (křivka 2) je 

pravděpodobně dán průběhem reakcí Mg s taveninou, kdy v pánvi (při vyšším obsahu modifikátoru) 
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probíhá bouřlivěji než při modifikaci ve formě (s nižším obsahem modifikátoru). Dále je možné, že 

tvorba bodlin byla zároveň podpořena reakcí Mg s vodní párou z formy. 

Vysvětlení rozdílů mezi odlitky z taveb modifikovaných Mg v pánvi a in-mould  a extrémním 

výskytem bodlin u odlitků 48 a 50 jsme proto hledali v chemické mikroanalýze bodlin některých 

taveb. Bodliny byly zkoumány na řádkovacím elektronovém mikroskopu (REM) s rentgenovou 

energiově disperzní plošnou a bodovou analýzou EDAX k posouzení jejich morfologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Tavba LČG 48 A, vrstva grafitu v bodlině s dendrity Fe, modifikace v pánvi, Al = 0.019 %, 

REM, EDAX, zv. 250 x. 

Uvnitř vady na obrázku č. 10 je vyloučena tenká vrstva grafitu, ze které vystupují konce 

dendritů. Vadu jsme označili jako vodíkovou bodlinu exogenního charakteru.  Na obrázku č. 11 je 

bodlina z odlitku č. 65 A, vyrobeného pomocí modifikace LČG in mould s vysokým obsahem Al. Také 

zde můžeme pozorovat vrstvu grafitu, který má ale šupinkovitý charakter a obsahuje oxidy Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 - Tavba LČG 65 A, modifikace in mould, morfologie vrstvy grafitu v bodlině s oxidy železa, Al = 

0,19 %, REM,  EDAX, zv. 2000 x 
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 Z pozorování bodlin na RM a EDAX vyplývá, že morfologie grafitu vyloučeného v bodlinách se 

liší. Odlišnosti jsou pravděpodobně závislé na obsahu Al ve výchozím kovu, na vlhkosti použité 

formovací směsi, případně na modifikační metodě. Bodliny u odlitků z LČG s nízkým obsahem Al 

v tavenině mají vrstvu grafitu vykrystalizovanou v pravidelném uspořádání (obr. 10). Bodliny se 

zvýšenými obsahy Al v litině mají grafit vykrystalizovaný neuspořádaně, doprovázený obvykle 

reakčními produkty Al-O-X, jako důsledek modifikační reakce a vlhkosti formy (obr. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 – Bilance využití Mg při modifikaci v pánvi 

Tabulka č. 7 a 8 přináší informace o využití Mg v průběhu experimentu při použití metod 

modifikace v pánvi a ve formě. Výchozí Mg byl vypočten z procentuálního zastoupení modifikátoru 

(dle složení uvedeného výrobcem) konkrétní laboratorní zkoušky. Zbytkový pak byl stanoven 

z výsledků chemické analýzy.  Z výsledků tabulek vyplývá, že větší využitelnost Mg byla u souboru 

taveb modifikovaných ve formě metodou in-mould. Tato skutečnost i množství využití Mg je 

v souladu s odbornou literaturou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tab. 8 – Bilance využití Mg při modifikaci ve formě 
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8. DISKUSE VÝSLEDKŮ  

Výsledky počítačové simulace ukázaly u všech navržených vtokových soustav a různých poloh 

odlitku ve formě skutečnost, že odlitek stupňovité tyče s dlouhou trajektorií se plnil klidně bez 

známky výraznějších turbulencí proudu kovu.  

Víření proudu kovu se znatelně objevilo pouze ve spodní části vtokové soustavy, kdy proud 

kovu dopadal na dno formy a způsoboval „fontánový“ efekt a dále v prostoru reakční komůrky 

použité při modifikaci ve formě  in-mould. Na výsledcích plnění varianty B (opačné polohy tyčí vůči 

zářezům) lze sledovat rychlejší postup proudu kovu v případě tyče, která ústí do zářezu tenčím 

profilem. Průběžně se ovšem bilance plnění postupně vyrovnává a naplnění obou tyčí končí 

v podstatě ve stejném okamžiku. 

Z hlediska reoxidačních procesů simulace ukázala, že tavenina je poměrně dlouho vystavena 

působení atmosféry formy. Klidné a „dlouhé“ plnění formy může zvýšit pravděpodobnost výskytu 

oxidických blan na horních plochách odlitku, což se potvrdilo u laboratorního odlitku (obsah Al kolem 

2000 ppm), na jehož povrchu byl pozorován zvrásněný povrch oxidických blan. 

Dále byla počítačovou simulací zjištěna skutečnost, že proud kovu, který při plnění narazí na 

zadní čelo stěny odlitku, se vrací zpět v protiproudu a překrývá tak povrch volné taveniny, která byla 

dlouho dobu vystavena oxidačním účinku formy. Můžeme tedy předpokládat, že dochází k mísení 

mezi „znečistěným“ povrchem taveniny s ostatním tekutým kovem. To může mít za následek 

chemické reakce, které vedou ke vzniku pevných a plynných produktů reoxidace, které mohou být 

podnětem pro vznik vad typu bodliny, které jsme následně na laboratorním odlitku zaznamenali. 

Použitý program QuikCAST  umožňuje interpretovat pouze základní informace o povaze 

proudění a tuhnutí kovu v dutině formy. Pro efektivnější využití počítačové simulace ve studiu 

reoxidačních procesů by bylo vhodné použít robustnějších nástrojů, jako například programu 

ProCAST, který obsahuje například funkci „JUNCTION“, která nám umožňuje sledovat volný povrch 

taveniny, který je vystaven působení atmosféře dutiny formy. Nebo použít trasovací funkce, která je 

schopna zaznamenat místo pohybu čela proudu, které je nejvíce znečištěno reoxdidačními produkty 

a dohledat, ve kterém místě odlitku ztuhne. Následně nasimulovat a vytvořit vtokovou soustavu tak, 

aby se produkty reoxidace dostaly do míst odlitku, kde je jejich vliv na jakost zanedbatelný. To v praxi 

využívají mnohé slévárny oceli a litin.  

Původní záměr byl ověřovat výsledky počítačové simulace pomocí měření aktivity kyslíku (jako 

jediné přímé metody studia reoxidace) a teploty. Hlavním problémem neúspěchu této verifikace byla 

tloušťka stěny (malý profil) laboratorního odlitku. Laboratorní sonda aktivity kyslíku v porovnání 

s geometrií zkušebního odlitku byla dosti hrubá a během experimentu akumulovala podstatnou část 

tepla. Neměla možnost se dostatečně prohřát na teploty, které bychom potřebovali na relevantní 

verifikaci počítačové simulace. Sonda se v mnoha případech začala měřit ve chvíli, kdy docházelo již 

k tuhnutí kovu. V řadě případů se také sondy proudem kovu poškodily. Začaly se také projevovat 

poruchy ve snímaném signálu. Při pokusech, kdy byly odlévány dva odlitky současně, bylo využito pro 

měření všech vstupů měřícího a záznamového zařízení. U některých vstupů záznamem rušivých vlivů 

měl signál tendenci se měnit po určitých skocích a v některých případech nebyl plynulý, ale 

roztřesený. Díky všem těmto zmíněným aspektům se tedy ukázala tato cesta verifikace jako 

nevyhovující.  
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V průběhu laboratorního experimentu byla snaha o ověření vlivu vlhkosti na změnu aktivity 

kyslíku. Vypočtené hodnoty aktivit kyslíku se vztahovaly k nejvyšší společné zaznamenané teplotě  

a tou byla 1200 °C. Naměřené hodnoty aO  se pohybovaly v rozmezí hodnot od 0,003 do 1,130 ppm.  

Očekávali jsme, že při nízké vlhkosti formovací směsi bude aktivita kyslíku nižší a naopak při vysoké 

vlhkosti zaznamenáme vyšší hodnoty aktivity kyslíku. Uvedené extrémní hodnoty rozsahu však byly 

naměřeny u jedné tavby právě s opačnými vlhkostmi formovací směsi. To znamená, že minimum 

jsme zaznamenali měřením ve formě s vlhkostí formovací směsi 4,94% a naopak maximum bylo 

zjištěno při vlhkosti 1,99 %. Rozdíly v naměřených hodnotách aktivity kyslíku mohou být vyvolány tím, 

že senzory snímají EMN uvnitř odlitku a nikoliv v povrchových vrstvách, které jsou relevantní pro 

vznik reoxidačních procesů. Předložené výsledky ukazují, že využití měření aktivity kyslíku pro přímé 

zkoumání změn způsobených reoxidačními procesy je omezené. 

Jako další možnost verifikace počítačové simulace jsme použili porovnání s vadami (bodlinami), 

které se v průběhu experimentu vyskytly a jevily se, že jsou způsobeny právě reoxidací kovu. Dále 

jsme se tedy v experimentu zaměřili na systematické studium těchto vad a jejich řešení s využitím 

poznatků, získaných z reálných experimentů a počítačové simulace.  

U prvních taveb se bodliny vyskytovaly prakticky po celém povrchu. V dalších experimentech 

byl výskyt vad menší, převážně na horní ploše odlitku tyče a lokalizované v určitých místech. Pomocí 

kvantifikace vad ze zvětšených fotografických snímků byla zjištěna skutečnost, že maximum vad se 

vyskytuje zhruba ve střední části odlitku se stupněm průtočnosti ε = 0,45.  

Dále jsme zkoumali vliv formy (vlhkosti formovací směsí od 2 do 5,2%), odlévaného kovu 

(obsah Al od 0,012 do 0,25%) a způsob modifikace litiny na vznik těchto vad. Vliv obsahu vlhkosti a 

druhu uhlíkaté přísady ve formovací směsi se na množství bodlin na odlitcích výrazně neprojevil, i 

když přítomnost vodní páry z vlhkosti je nezbytnou podmínkou pro vznik těchto vad.  

Dále experimenty ukázaly, že vznik bodlin je citlivý na způsob modifikace. V průběhu 

laboratorních zkoušek byl zaznamenán více než šestinásobný výskyt bodlin u modifikace ve formě 

oproti modifikaci in-mould. Rozdíl ve výskytu bodlin mezi souborem taveb modifikovaných v pánvi a 

ve formě je pravděpodobně dán průběhem reakcí Mg s taveninou, kdy v pánvi (při vyšším obsahu 

modifikátoru) probíhá bouřlivěji než při modifikaci ve formě (s nižším obsahem modifikátoru). Dále je 

možné, že tvorba bodlin byla zároveň podpořena reakcí Mg s vodní párou z formy. 

Největší význam na tvorbu bodlin jsme ovšem vysledovali z hlediska obsahu Al. Což je prvek, 

který jako silné dezoxidovadlo reaguje z vodní párou a rozkládá ji za vzniku H(g) a Al2O3. Při obsahu Al 

pod 100 ppm se bodliny prakticky nevyskytovaly a maximum vad bylo zaznamenáno kolem 300 až 

500 ppm. Bylo tedy potvrzeno, že u LČG při obsahu Al nad 200 ppm existuje silná pravděpodobnost 

vzniku bodlin. Získané výsledky jsou v souladu s literárními údaji jak pro spodní, tak i pro horní hranici 

obsahu Al.  

Z chemické analýzy byly také zjištěny nízké obsahy zbytkové síry, což spolu s modifikací 

hořčíkem mohlo mít za následek vznik MgO, následnou redukci těchto oxidů uhlíkem a opět vznik 

bodlin z těchto chemických reakcí. 

Z pozorování bodlin na RM a EDAX vyplývá, že morfologie grafitu vyloučeného v bodlinách se 

liší. Odlišnosti jsou pravděpodobně závislé na obsahu Al ve výchozím kovu, vlhkosti formovací směsi a 

případně modifikační metodě. Bodliny s nízkým obsahem Al v tavenině mají vrstvu grafitu 
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vykrystalizovanou v pravidelném uspořádání, bodliny se zvýšenými obsahy Al v litině mají grafit 

vykrystalizovaný neuspořádaně, doprovázený obvykle reakčními produkty Al-O-X, jako důsledek 

modifikační reakce a vlhkosti formy. 

Při odlévání „nasyrovo“ nelze reoxidačním pochodům zcela zabránit, proto je tedy důležité 

hlídat výchozí složení litiny, zda bude vyvolávat vady spojené s produkty reoxidace či nikoliv. Výzkum 

ukázal, že obsah Al je důležitým faktorem vzniku bodlin o odlitků z LČG odlévaných do syrových 

forem a je tedy nutno z důvodu kvality odlitků sledovat jeho podíl v kovu. 

Výsledky studia vzniku bodlin na odlitcích z litiny s červíkovitým grafitem jsou unikátní, 

protože u tohoto materiálu se jimi dosud nikdo nezabýval. 

9. ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývá simulací proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska 

jeho reoxidace.  V teoretické části je popsána podstata reoxidačních pochodů, faktory ovlivňující tyto 

procesy, chemické reakce spojené s reoxidací v různých pojivových systémech, zmíněny možné vady, 

které tyto pochody mohou na odlitcích způsobit a možnosti sledování reoxidace přímými či 

nepřímými metodami. Dále jsou zde předloženy teoretické základy proudění roztavených kovů, vliv 

povahy proudění na reoxidační pochody, popsány druhy matematického modelování, možnosti 

využití počítačové simulace při modelování slévárenských procesů, architektura simulačního software 

a obecný postup při vytvoření simulace odlitku. 

Součástí řešení disertační práce byla počítačová simulace vytvořená v programu QuikCAST (ESI 

Group), který používá výpočtovou metodu konečných differencí (FDM). Pomocí počítačové simulace 

byla  navržena geometrie zkušebního odlitku (stupňovité tyče) s dlouhou trajektorií.  Pomyslná forma 

obsahovala dva odlitky, které byly „odlévány“ jedním vtokem. Odlitek byl použit jak pro samotnou 

simulaci, tak pro následné laboratorní experimenty. Dále byly navrženy 3 varianty přetlakových 

vtokových soustav. Každá vtoková soustava byla následně nasimulována ve dvou variantách způsobu 

uložení odlitků ve formě. Z důvodu verifikace počítačové simulace na výsledcích laboratorních taveb 

byly do odlitku umístěny kontrolní body, které zaznamenávaly časové průběhy teploty ve fázi plnění 

formy. Umístění těchto pomyslných měřících bodů bylo identické s umístěním termočlánků při 

praktických experimentech. Z výsledků počítačové simulace byla snaha získat informace o průběhu 

plnění odlitku, proudění kovu v odlitku a teplotních průběhů jak ve fázi plnění tak i tuhnutí, které by 

mohly být použity ke studiu reoxidačních procesů. Geometrie odlitku a vtokových soustav byla 

vytvořena v programu Rhinoceros a následně exportována do simulačního programu. Vizualizace 

výsledků byly vytvořeny pomocí programu Visual-Enviroment firmy Esi Group.  

Následující část disertační práce popisuje průběh laboratorních experimentů. K laboratorním 

tavbám byly použity stejné rozměry jak odlitku, tak navržených vtokových soustav, aby se co nejvíce 

podobaly výsledkům simulace a informace získané z experimentů mohly sloužit pro verifikaci a 

zpřesnění výsledků počítačové simulace. Celkem bylo provedeno 16 laboratorních taveb odlitků 

stupňovité tyče z LČG. Soubor prvních 6 taveb byl modifikován v pánvi polévacím způsobem, u 

dalších 10 taveb byla použita modifikace v reakční komůrce ve formě (in-mould). Do formy byly opět 

odlévány jedním vtokem dva odlitky umístěné tak, že u jedné z tyčí byl zářez umístěn do místa 

nejmenšího profilu.   U druhé tyče zářez ústil do tyče v největším profilu.  
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Součástí laboratorních zkoušek bylo kontinuální měření aktivity kyslíku. Měření aktivity kyslíku 

v odlitcích bylo prováděno sondami TSO 6 firmy Termosondy Kladno s.r.o a sensory odvozenými 

z těchto sond. Aktivita kyslíku byla v každém odlitku (tyči) měřena kontinuálně na 2 místech a to 

v blízkosti zářezu a výfuku tyče (identická poloha s místy kontrolních bodů počítačové simulace). 

V bezprostřední blízkosti byl také umístěn termočlánek pro měření teploty. V průběhu experimentu 

měření aktivity byla snaha o ověření vlivu vlhkosti na změnu aktivity kyslíku. Vypočtené hodnoty 

aktivit kyslíku se vztahovaly k nejvyšší společné zaznamenané teplotě (1200 °C).  

Následná část disertační práce popisuje analýzu vad typu bodliny, které se vyskytly v průběhu 

sledování aktivity kyslíku a jevily se, že jsou způsobeny právě reoxidací kovu. Využili jsme analýzu 

povrchových vad odlitků jako nepřímou metodu studia reoxidačních pochodů.  Z odlitků taveb byly ze 

stejných míst po délce odlitku vybrány 3 čtvercové plochy. Na každé ploše byl spočítán počet bodlin. 

Bodliny se hodnotily vizuální metodou a počítaly se ze zvětšených fotografických snímků.  Výsledky 

počtu bodlin na stanovené ploše byly vyneseny do grafu nebo aritmetický průměr (ze všech 3 míst) 

sloužil dále jako výsledná hodnota pro další výpočty.  

Snaha o objasnění příčin vzniku bodlin byla dále realizována naplánováním experimentu 

s pomocí metody DOE (Design of Experiments). Za závislé proměnné byly stanoveny naměřené 

hodnoty aktivity kyslíku a výskyt bodlin na odlitcích. Za dominantní faktory byly určeny obsah Al 

v litině (3 úrovně), vlhkost formovací směsi (3 úrovně) a stupeň průtočnosti kovu v dutině formy (2 

varianty polohy odlitku ve formě). Výsledky byly podrobeny statistickému zpracování.   Mezi 

obsahem Al a počtem bodlin byly regresní analýzou zjištěny těsnější vztahy než mezi vlhkostí 

formovací směsi a počtem bodlin.  Soubor odlitků vyrobených z litiny modifikované v pánvi měl 

jednoznačně vyšší počet bodlin. U souboru odlitků odlitých s modifikací litiny ve formě byl výskyt 

bodlin menší.  

Laboratorní experimenty ukázaly, že vliv vlhkosti formovací směsi a obsah Al jsou citlivé na 

výskyt bodlin, ovšem nejvíce se projevil obsah Al, kdy od obsahu 100 ppm stoupá počet bodlin na 

odlitcích, maximum vad bylo zaznamenáno kolem 300 – 500 ppm Al. Následné studium morfologie 

vady ukázalo, že se jedná o fyzikální typ, tzv. vodíkové bodliny, kterou ovlivňuje vlhkost směsi a obsah 

Al v litině.  

V disertační práci byl použit originální způsob kontinuálního měření aktivity kyslíky, který sice 

nepomohl k objasnění příčin vzniku bodlin, nicméně byl využit k inovativnímu zpracování unikátního 

tématu zkoumání vzniku bodlin na odlitcích z LČG. Výsledky byly zařazeny do publikace Reoxidační 

pochody při odlévání slitin železa. [9] 
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