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Anotace 

Kvalitní odlitky z ocelí a litin vyráběné různými technologiemi mají své nezpochybnitelné 

místo v průmyslu a ve všech strojírenských oborech. Celosvětově největší objem výroby odlitků 

ze slitin ţeleza zaujímají odlitky z litiny s lupínkovým grafitem, odlitky z litiny s kuličkovým 

grafitem, a odlitky ocelové. Největší skupinou forem, přibliţně 70 %, světové výroby odlitků 

zastávají jednotné bentonitové směsi, nebo –li tzv. syrové formy. 

Tato disertační práce se zabývá problematikou reoxidačních pochodů při odlévání 

ţelezných slitin do výše zmíněných forem. Reoxidace je jeden z hlavních procesů, které probíhají 

při odlévání kovu na vzduchu. Vlivem reoxidačních pochodů při odlévání vznikají vady odlitků, 

které představují zvýšené náklady při výrobě. Pro udrţení konkurenceschopnosti českých 

sléváren je důleţité zvláště v dnešní době hledat cesty ke sníţení výrobních nákladů. Jednou 

z moţností je právě sníţení výroby neshodných výrobků. 

V teoretické části jsou shrnuty teoretické základy k pochopení problematiky reoxidačních 

pochodů, měření aktivity kyslíku v kovu, přehled a příčiny jednotlivých typů reoxidačních vad, 

a moţné způsoby zkoumání reoxidačních pochodů. 

Experimentální část je zaměřena na aplikaci metod ke zkoumání reoxidačních pochodů na 

experimentální, tak i průmyslově vyrobené odlitky. U experimentálních odlitků bylo provedeno 

měření aktivity kyslíku ve formách v odlévaných odlitcích. Dále bylo aplikováno sledování změn 

chemického sloţení v odlévaném kovu u průmyslových odlitků a sledování změn chemického 

sloţení v povrchových vrstvách experimentálních odlitků. U všech experimentálních odlitků bylo 

provedeno vyhodnocení vad odlitků, a také byly provedeny analýzy sekundárních strusek 

z povrchů experimentálních odlitků. 

Předloţená disertační práce shrnuje získané výsledky, na jejichţ základě lze zvolit úpravy 

ve slévárenské technologii k omezení vzniku vad odlitků způsobených reoxidací. 
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Annotation 

Quality steel and iron castings produced by different technologies have their indisputable 

place in industry and in all engineering fields. Worldwide, the largest volume of iron alloys 

castings production occupy castings of iron cast with lamellar graphite, casting of iron cast with 

spheroidal graphite, and steel castings. The largest mould group (approximately 70%) of world 

castings production hold a bentonite uniform mixture, (green sand moulds). 

This doctoral thesis is focused on reoxidation processes during casting of ferrous alloys in 

to the above-mentioned moulds. Reoxidation is one of the main process that take place during 

casting metal in air atmosphere. Due the reoxidation processes during casting occur casting 

defects, which represent additional costs in production. To maintain the Czech foundries 

competitiveness particularly nowadays is important to find ways to reduce production costs. One 

option is to reduce the production of non-conforming products. 

The theoretical section summarizes the basis for understanding of reoxidation processes. 

Measurement of oxygen activity in metal, an overview of different types and causes of 

reoxidation defects, and possible ways of exploring reoxidation processes. 

The experimental part is focused on the application of methods for research of reoxidation 

processes on experimental and as well as industrially manufactured castings. The measurements 

of oxygen activity in the mould cavity by casting of experimental castings were taken. Evaluation 

of chemical composition changes in metal of industrial castings was also applied, and monitoring 

of changes in chemical composition of surface layers of the experimental castings too. For all 

experimental castings were defects evaluating performed. Also analysis of a secondary slag from 

the surfaces of experimental castings have been carried out. 

The present thesis summarizes obtained results on the basis the adjustments in foundry 

technology can be done to reduce casting defects caused by reoxidation. 
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1 Úvod 

Kaţdoročně prováděné průzkumy v produkci průmyslových výrob ve světě i v České 

republice ukazují na stále vysokou spotřebu kovových materiálů. Na tomto dlouhodobém trendu 

pravděpodobně výrazně nic nezmění ani nedávná celosvětová finanční krize. Poptávka po 

ţelezných i neţelezných kovech je způsobena rozvojem průmyslových technologií jak v Číně, 

Indii a státech jiţní Ameriky, tak i v tradičně průmyslově zaloţených zemích, jako jsou například 

USA, Japonsko a Německo. 

Hlavními odvětvími s vysokou spotřebou ţelezných materiálů jsou stavební, strojírenský 

a automobilový průmysl. Ve všech těchto oborech nacházejí uplatnění kvalitní odlitky, z ocelí 

a litin vyráběné různými technologiemi. Celosvětově největší objem výroby odlitků ze slitin 

ţeleza v roce 2009 zaujímaly odlitky z litiny s lupínkovým grafitem (37,616 mil. tun), na druhém 

místě byla výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (19,939 mil. tun), na třetím místě v byla 

výroba odlitků ocelových (9,033 mil. tun) [1]. 

Majoritní postavení při výrobě slévárenských forem zastávají jednotné bentonitové směsi 

(JBS), literatura uvádí, ţe přibliţně 70 % světové výroby odlitků je odléváno do forem z JBS [2]. 

Při strojní výrobě forem je u odlitků z ocelí uváděna limitní surová hmotnost odlitků 

350 - 400 kg. Základní předností této technologie je reverzibilita pouţití JBS v uzavřeném 

koloběhu po úpravách sloţení a doplnění ztrát z oběhu [3]. 

Proces formování na syrovo (JBS) je pravděpodobně vůbec nejvíce pouţívaný formovací 

proces. Syrové formy mohou být vyrobeny různými způsoby na různých typech formovacích 

strojů a nebo ručně a lze v nich vyrábět bezvadné odlitky s vynikající povrchovou úpravu 

a tolerancí menší neţ 0,4 mm. Klíčem k vysoce kvalitním syrovým pískovým formám je získání 

stejných vlastností formy v celém jejím průřezu [4]. 

Jedním z hlavních procesů, které probíhají při tavení, metalurgickém zpracování 

a odlévání kovu na vzduchu je oxidace kovu. Jde především o oxidaci uhlíku a fosforu 

probíhající v peci v oxidačním údobí tavby, tato oxidace je nazývána primární oxidace. Po ní 

následuje dezoxidace kovu, při které dochází k odstranění kyslíku vneseného do roztaveného 

kovu. Dezoxidace můţe probíhat v peci i mimo pec. Při výrobě odlitků a odlévání kovu na 

vzduchu dochází k sekundární (druhotné) oxidaci. Tato obvykle probíhá od vylití kovu z pece, 
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v odlévací pánvi a při průchodu kovu slévárenskou formou. Terciární oxidace nazývaná téţ 

reoxidace probíhá v odlitku při teplotách mezi likvidem a solidem [5]. 

Termínem reoxidace pouţívaným v této práci označuje autor dohromady oxidaci 

sekundární i terciární. Výzkumy zaměřené na pochopení pochodů odlévání kovů do syrových 

pískových forem probíhající v posledních desetiletích ukázaly, ţe výskyt reoxidace hraje 

klíčovou úlohu v řízení jakosti odlitků. Jakmile tekutý kov vstoupí do dutiny formy, dochází 

k tepelné degradaci pojiv, vody a přísad, a vzniká velké mnoţství plynů a par. Vzdušný kyslík, 

atmosféra formy, oxidy ve formovací směsi nebo oxidy vzniklé reoxidací mohou reagovat 

s proudem kovu. Proudění kovu při plnění odlitků vyvolává promíchání proudícího kovu 

s kyslíkem přítomným v plynech a parách a vede k reoxidaci kovu. 

Důsledkem reoxidace jsou pevné, kapalné a plynné produkty, které mohou reagovat dále 

s kovem a slévárenskou formou za vzniku různých povrchových i vnitřních vad odlitku. 

Na výsledný vznik vad v odlitku má vliv obsah dezoxidačních prvků v kovu a průběh 

reoxidačních reakcí během odlévání a po odlití kovu ve formě [6]. 

Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin ţeleza do syrových forem, a objasnění 

této problematiky, můţe mít tedy zcela zásadní vliv na sníţení výskytu vad odlitků, zvýšení 

kvality a konkurenceschopnosti slévárenství vůči dalším výrobním oborům. 

 

2 Cíle práce 

Objasnění vlivu metalurgického zpracování tekutého kovu, a slévárenské formy, na 

průběh reoxidačních pochodů (jak ocelí tak i grafitizujících slitin) při odlévání slitin ţeleza do 

syrových bentonitových forem. 
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3 Teoretická část 

V teoretické části čtenář nalezne stručný souhrn autorovi známých informací k dané 

problematice. Teoretická část se skládá z deseti částí, v nichţ jsou popsány fyzikálně chemické 

zákonitosti reoxidačních pochodů, moţnosti studia reoxidačních pochodů, a výčet vad které 

způsobují. 

3.1 Aktivita kyslíku v kovu 

Kyslík se ve slitinách ţeleza vyskytuje vţdy ve dvou formách, a to ve formě kyslíku 

pevně navázaného na různé chemické prvky tvořícího oxidy, a v podobě kyslíku rozpuštěného 

v tavenině, tzv. volného, který je k dispozici pro tvorbu dalších oxidů. Tento volný kyslík 

popisujeme tzv. efektivní koncentrací a pro zjednodušení jeho popisu v taveninách kovů 

(v roztocích obecně) pouţíváme aktivitu. Celkový obsah kyslíku ve slitinách ţeleza (celková 

koncentrace) je v reálných podmínkách vţdy mnohonásobně větší neţli jeho koncentrace 

efektivní. Z důvodu nízkých obsahů se běţně uvádí obsah kyslíku ne v hmotnostních %, jak bývá 

zvykem u ostatních prvků ve slitinách obsaţených, ale v hmotnostních ppm. 

Aktivita je koncentrace (efektivní koncentrace) reálné látky v roztoku vypočtená podle 

parciálního tlaku dané látky nad roztokem, a to podle Henryho, nebo Raoultova zákona [7], jak 

znázorňuje obr. 1. Zavedení aktivity umoţňuje pouţít pro reálné roztoky zákony platící pro 

roztoky ideální. Pro praktické účely se počítá aktivita ze známé koncentrace pomocí aktivitních 

koeficientů. 
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Obr. 1 – Henryho a Raoultův zákon 

 

kde: 1 - změna parciálního tlaku sloţky nad roztokem dle Raoultova zákona 

 2 - změna parciálního tlaku sloţky nad roztokem dle Henryho zákona 

 3 - změna parciálního tlaku sloţky nad roztokem pro reálný roztok 

 

dále: p   – tlak páry sloţky reálného roztoku  

pH – tlak páry sloţky dle Henryho zákona  

pR – tlak páry sloţky dle Raoultova zákona  

x   – koncentrace sloţky v roztoku   

aH – aktivita vzhledem k Henryho zákonu  

aR – aktivita vzhledem k Raoultovu zákonu  

p
0
  – tlak páry nad čistou sloţkou   

k   – konstanta úměrnosti Henryho zákona  
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Pro aktivity dle Raoultova zákona za konstantní teploty platí: 

 p = p
0
 aR  (1) 

 aR = p/p
0
  (2) 

 
R
 = aR/x = p/(p

0 
x) = p/pR  (3) 

 aR = 
R
 x   (4) 

Pro aktivity dle Henryho zákona za konstantní teploty platí: 

 p = k aH  (5) 

 aH = p/k  (6) 

 
H
 = aH/x = p/(k

 
x) = p/pH  (7) 

 aH = 
H
 x   (8) 

Pro vztah mezi aktivitními koeficienty 
R
 

H
 platí: 

 
R
/

H
 = k/p

0
  (9) 

kde:  
R
 - aktivitní koeficient vzhledem k Raoultovu zákonu 


H
 - aktivitní koeficient vzhledem k Henryho zákonu 

 

Ve výše uvedených vztazích aktivit a aktivitních koeficientů byla za standardní stav 

povaţována čistá sloţka. V technické praxi, i v metalurgii, se obvykle vyjadřují koncentrace 

hmotnostními procenty a je počítáno s Henryho aktivitou. Jako standardní stav se volí parciální 

tlak sloţky nad jejím 1 % roztokem. Výše uvedené vztahy (6), (7) a (8) potom nabývají tvar: 

 *aH = p/p1%  (10) 

 *
H
 = *aH/(x%) = p/((x%) p1%  (11) 

 *aH = *
H
 (x%)   (12) 

kde (x%) vyjadřuje hmotnostní % sloţky x v roztoku [8]. 
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Standardní stav je libovolně volitelný. Pro roztoky roztavených kovů a strusek se pouţívá 

nejčastěji jako standardní stav: 

 stav čisté látky, 

 stav látky v nekonečně zředěném roztoku, 

 stav zředěného roztoku s 1 % (hmotnostním) rozpuštěné látky, 

 pro plynnou fázi se volí obvykle jako standard atmosférický tlak. 

Při uvádění aktivity by měl být uveden rovněţ standardní stav. Aktivity prvků v ţeleze 

jsou obvykle vztaţeny ke standardu 1 % roztoku, ve struskách ke stavu čisté látky [9]. 

3.2 Kyslík v ocelích 

Kyslík se v ţeleze rozpouští a jiţ při nízkém parciálním tlaku kyslíku dochází k nasycení 

taveniny kyslíkem. Po nasycení ţeleza kyslíkem se vylučuje na povrchu taveniny oxid ţeleznatý 

a obsah kyslíku v ţeleze se jiţ dál nezvyšuje. Teplotní závislost rozpustnosti kyslíku pro interval 

teplot 1508 aţ 1805 °C uvádí rovnice (13), [9] nebo obdobná rovnice (14) [10]. 

 log [O] = - 6380 / T + 2,765  (13) 

 log [O] = - 6320 / T + 2,734  (14) 

Vliv teploty na maximální rozpustnost kyslíku v tavenině ţeleza studovala řada autorů, 

a literatura proto uvádí několik rovnic popisujících tento děj. Některé z těchto rovnic lze nalézt 

například v literaturách [11 a 12]. 

Rozpouštění kyslíku v ţeleze se řídí Henryho zákonem. Maximální rozpustnost kyslíku 

v oceli činí 2300 ppm při teplotě 1597 °C [11]. Při běţné ocelářské praxi jeho koncentrace 

v nelegované oceli nepřekračuje obvykle 500 ppm, a po správně provedené dezoxidaci oceli 

hliníkem v pánvi jsou aktivity kyslíku v nelegovaných ocelích 5 aţ 10 ppm. Při výrobě oceli 

obsahuje ţelezo vedle kyslíku i další prvky. Tyto prvky mohou ovlivnit rozpustnost kyslíku 

v ţeleze, jednak tím ţe ovlivňují aktivitu kyslíku v ţeleze, a taky tím ţe prvky s vyšší afinitou ke 

kyslíku neţ ţelezo s kyslíkem reagují a tak sniţují v ţeleze jeho rozpustnost [9]. 

Ve slitinách ţeleza je moţné nahradit efektivní koncentraci kyslíku aktivitou nejvýše do 

600 ppm při teplotě 1597 °C [11]. Z těchto důvodů je v ocelářské praxi při uvádění koncentrací 

kyslíku, a také v běţně vyráběných dezoxidovaných ocelích (a také litinách) na odlitky, moţné 
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pouţívat aktivitu kyslíku. Při obsazích (aktivitách) kyslíku 10 nebo 20 ppm je chyba při 

nahrazení efektivní koncentrace kyslíku jeho aktivitou z praktického hlediska zanedbatelná. 

3.3 Kyslík v litinách 

Kyslík se vyskytuje v litinách jednak ve formě oxidů a dále jako kyslík rozpuštěný 

v roztoku. Kyslík v roztoku se udává pomocí aktivit. Aktivita kyslíku v litině je dána koncentrací 

jednotlivých prvků s vyšší afinitou ke kyslíku neţ má ţelezo. U litin, u kterých není provedeno 

očkování a modifikace, určuje aktivitu kyslíku při nízkých teplotách křemík a při vysokých 

teplotách uhlík. U litin s kuličkovým a červíkovitým grafitem není aktivita kyslíku řízena pouze 

křemíkem, ale je ovlivněna i prvky s vysokou afinitou ke kyslíku obsaţenými v modifikátoru 

případně v očkovadle. Aktivita kyslíku je dále ovlivněna teplotou a pouţitým tavícím agregátem. 

S klesající teplotou klesá aktivita kyslíku v roztoku, kdy se zároveň můţe měnit i mnoţství a typ 

vznikajících oxidických vměstků [13]. 

Kyslík je povrchově aktivní prvek, který se podílí na tvorbě nukleačních zárodků pro 

grafit a významně tak ovlivňuje výsledné vlastnosti litin s lupínkovým a kuličkovým grafitem. 

Podstatou tvorby zárodků grafitu je vznik pevných oxidů (sulfidů) příp. oxisulfidů prvků 

obsaţených v kovu a očkovadle, případně i modifikátoru. Můţe se jednat o komplexní oxidy 

vápníku, oxidy kovů vzácných zemin, hliníku, křemíku a v případě litiny s kuličkovým grafitem 

také o oxidy hořčíku [14]. 

Bylo zjištěno, ţe aktivita kyslíku ovlivňuje sklon litiny k zákalce. Kyslík v tavenině 

ovlivňuje dále povrchové napětí, viskozitu taveniny a fyzikální vlastnosti, které mají vliv na 

vznik mikroporozity. U litin s kuličkovým grafitem se s rostoucí aktivitou kyslíku v litině 

zlepšuje schopnost dosazování, příliš nízká aktivita kyslíku můţe být v litině s kuličkovým 

grafitem příčinou vady označované jako obrácená zákalka, a to zejména při nesprávném očkování 

a přemodifikování kovu [15]. 

Z výše uvedených poznatků je patrné, ţe obsah kyslíku v roztoku a v oxidech významně 

ovlivňuje podmínky heterogenní nukleace a růst zárodků grafitu, tvar a velikost eutektických 

buněk, dosazovací schopnost litin a velikost objemových změn v tekutém stavu. Výsledné 

mechanické vlastnosti litin jsou silně závislé na způsobu vyloučení grafitu v litině a dále pak na 

podílu perlitu a feritu ve struktuře [16, 17]. 
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3.4 Přímé měření aktivity kyslíku v kovu 

Přímé měření aktivity kyslíku je zaloţeno na principu elektrochemického koncentračního 

článku, který se skládá ze dvou elektrod, mezi nimiţ je pevný elektrolyt s iontovou vodivostí. Při 

pouţití vhodného tuhého elektrolytu vzniká na rozhraní tekutý kov - tuhý elektrolyt elektrodový 

potenciál, jehoţ hodnota závisí na rozdílu aktivit sledované sloţky, resp. prvku v kovu 

a v referenční elektrodě [16]. 

Tuhý oxidický elektrolyt (XxOy) odděluje měřený prostor s neznámým parciálním tlakem 

kyslíku 
P2

O2 od tzv. referenčního zdroje se známým tlakem kyslíku 
P1

O2 viz obr. 2. 

measured

e

XxOy
P1O2

P2O2

reference measured

e

XxOy
P1O2

P2O2

reference

 

Obr. 2 – Schéma koncentračního článku 
 

Pro případ aniontové vodivosti je elektromotorické napětí článku dáno Nernstovou rovnicí (15): 
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Kde: E - elektromotorické napětí na článku [V], 

R - univerzální molová plynová konstanta [J.mol
-1

.K
-1

], 

T - termodynamická teplota [K], 

z - nábojové číslo (počet vyměněných nábojů), 

F - Faradayova konstanta (F = 96 487 JV
-1

), 

2-O
t  - iontové přechodové číslo (je rovno jedné uvaţujeme-li pouze iontovou vodivost), 

2O

ref a - aktivita kyslíku v referenční směsi, 

2O

m a  -  měřená aktivita kyslíku. 
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Pro výpočet aktivity kyslíku v praxi je pouţíváno dvou rovnic, rovnice se liší navzájem 

dle konstant charakterizujících rozpouštění kyslíku v ţeleze a chemické reakce v referenční 

směsi [18]. 

Rovnice vypočtená ČSAV Ostrava [%]: 

T

1
))025,0E(906,1007935,13272(516,4a log O     (16) 

Kde:  E - naměřené elektromotorické napětí sondy [V] 

  T - teplota taveniny [K]       [18, 19] 

Rovnice Electro-Nite n.V.-CELOX [ppm]: 

))1550T(102E)1550T(54,0E(0059,036,1a log -4

O    (17) 

Kde:  E - naměřené elektromotorické napětí sondy [V] 

  T - teplota taveniny [°C]       [18] 

Známá je také rovnice ČSAV Ostrava [ppm]: 

T

1
)E08,1013272(516,8a log O        (18) 

Kde:  aO – aktivita kyslíku [ppm] 

E - naměřené elektromotorické napětí sondy [mV] 

  T - teplota taveniny [K]        [20] 

Pokud je vedení s lázní provedeno Mo kontaktem, v rovnicích (16) a (17) se počítá pouze 

se změřeným elektromotorickým napětím a nepřipočítává se k němu hodnota 0,025 mV nebo 

0,54 mV coţ jsou korekce na pouţitý typ kontaktu s kovovou lázní, vyplývající 

z elektrochemické řady napětí kovů. 

Výše uvedené rovnice (16) aţ (18) jsou platné pro měření v taveninách Fe-C, v případě 

měření aktivity kyslíku ve vysoce legovaných např. chromniklových ocelích (25% Cr, 20%Ni, 

18% Cr, 10% Ni, nebo 13%Cr, 4%Ni) je nutno pro výpočet aktivity kyslíku uplatnit korekční 

faktory zohledňující elektromotorické napětí kovů legujících prvků. Touto problematikou se ve 

své práci zabýval kolektiv autorů univerzity ve Freibergu [21]. 
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Výsledky měření aktivit kyslíku uváděné této disertační práci, byly vypočteny podle výše 

uvedené rovnice (16). Z teoretického porovnání rovnic (16) a (17) a z rozborů výsledků 

experimentálních měření vyplynulo, ţe pro teploty okolo 1500 °C lze pro výpočet aktivity 

kyslíku pouţít obě rovnice, pro teploty 1200 °C aţ 1400 °C se jeví vhodnější pouţití rovnice (16), 

která respektuje teoreticky zdůvodněnou a prakticky potvrzenou teplotní závislost aktivity 

kyslíku a neuvaţuje na rozdíl od rovnice (17) za těchto nízkých teplot neexistující vliv 

elektronové vodivosti [22]. 

Přímým měřením aktivity kyslíku ve slitinách ţeleza se ve svých pracích zabýval také 

F. Mampaey a kol. [17, 23]. V těchto pracích je popsána problematika měření aktivity kyslíku 

v indukční peci při výrobě litiny, včetně uvedení Wágnerova formalismu rozebraného podrobněji 

ve výše zmíněné práci [21]. F. Mampaey se ve svých pracích zabývá vlivem různých prvků na 

změnu aktivity kyslíku v souvislosti s vyloučením kompaktního typu grafitu. V práci [23] se 

zabývá porovnáním původního a nového typu slévárenského senzoru na měření aktivity kyslíku. 

Porovnáním zjistil, ţe nový typ senzoru poskytuje rychlejší odezvu signálu při měření a signál je 

stabilnější. 

V České republice se problematikou měření aktivity kyslíku v litinách zabýval ve svých 

pracích např. kolektiv autorů z TU v Liberci [22, 24], Brně nebo Ostravě [25, 26, 27]. 

Druhý uvedený tým se ve svých pracích zabýval aktivitou kyslíku v litinách při tavení 

v peci a po odlití do forem, kde měřili v tepelně izolovaném nálitku po dobu aţ 15 min [27]. 

Autoři se zabývali také porovnáním vypočtených rovnováţných aktivit s aktivitami změřenými. 

Zjistili, ţe při teplotách 1450 °C jsou si obě aktivity přibliţně rovny, při teplotách niţších byla 

naměřená aktivita kyslíku vyšší neţli by odpovídalo aktivitě rovnováţné, a to jak pro měření 

v peci, tak i pro měření ve formě. 

V práci [28] autoři popisují měření aktivity kyslíku v litinách během chladnutí ve formě. 

Experiment probíhal podobně jako v práci [27], v tomto případě však byly porovnávány 

naměřené aktivity kyslíku v peci, a v litině po modifikaci (LLG, LČG a LKG). Naměřené aktivity 

kyslíku byly také porovnávány s celkovým obsahem kyslíku zjištěným vysokoteplotní extrakcí. 

Porovnáním změřených aktivit bylo zjištěno, ţe aktivity kyslíku u LLG byly při 1300 °C výrazně 

vyšší neţli u litin modifikovaných Mg, s poklesem teploty se k sobě aktivity kyslíku přibliţovaly, 

a při 1200 °C se pásmo aktivit LLG dotýkalo ostatních. 
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Tým T. Elbela a J. Šenbergera zveřejnil i další práce na téma měření aktivit kyslíku, mimo 

jiné provedli podobná měření jako F. Mampaey a porovnání výsledků s pracemi [23, 17], 

výsledky byly publikovány v pracích [29 a 13]. 

3.5 Pojem reoxidace a reoxidační pochody 

Reoxidací nazýváme oxidaci kovu, která následuje po jeho konečné dezoxidaci před 

odléváním. Při vylévání dezoxidovaného kovu z pánve a plnění dutiny formy nastává jeho 

opětovná oxidace kontaktem se vzdušným kyslíkem a vlhkostí formy, tuto oxidaci nazýváme 

oxidací sekundární. Při promíchávání kovu prouděním se jeho povrchové zoxidované vrstvy 

dostávají do kontaktu s nezoxidovaným kovem s přebytkem dezoxidačních prvků s vysokou 

afinitou ke kyslíku a dochází k redukci některých oxidů za vzniku jiných, za daných podmínek 

stabilnějších. Tyto procesy mohou dále probíhat i po naplnění formy při tuhnutí odlitku, tuto 

oxidaci nazýváme oxidací terciární [5]. 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu termínem reoxidace pouţívaným v této práci označuje autor 

dohromady oxidaci sekundární i terciární. Tedy oxidaci probíhající v průběhu odlévání a tuhnutí 

odlitku. 

Jedním z prvních autorů zabývajících se v české republice reoxidací byl J. Přibyl, který ji 

definoval jako jednu z hlavních příčin vzniku bodlin a bublin odlitků. J. Přibyl také zavedl pojem 

tišiny, kterým označuje nepromíchané podíly taveniny při plnění formy, které jsou vlivem 

cirkulace atmosféry formy obohaceny o kyslík. V tišinách dochází ke spotřebování přebytku 

dezoxidačních prvků a k následnému vzniku vad odlitků [30, 31]. Na práce J. Přibyla navázala 

řada autorů, z nichţ můţeme jmenovat například J. Rouse, T. Elbela nebo J. Šenbergera. 

3.6 Syrová písková forma 

Syrové pískové formy jsou nejrozšířenější typy forem vůbec [4]. Jejich vlastnosti je řadí 

k formovacím směsím s adhezně-kohezním typem destrukce a jsou řazeny do tzv. pojivových 

soustav formovacích směsí 1. generace [2]. Jedná se o formy, ve kterých je většinou křemenné 

ostřivo pojeno jílovými pojivy. Nejrozšířenějším jílovým pojivem je bentonit, coţ je jíl s vyšším 

obsahem montmorilonitu neţ 75 – 80 %. V americké literatuře se můţeme setkat s dělením 
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montmorilonitu na třídy: 1A – tzv. západní bentonity a 1B – tzv. jiţní bentonity. Západní 

bentonity obsahují více neţ 90 % montmorilonitu a jiţní bentonity více neţ 85 % 

montmorilonitu. I kdyţ je rozdíl v obsahu montmorilonitu v těchto bentonitech pouze 5 %, 

západní bentonity začínají měknout při teplotách od 1148 °C a jiţní jiţ od 982 °C [4]. 

Proto aby byly zaručeny vyhovující vlastnosti jílových formovacích směsí musí tyto 

směsi obsahovat určité malé mnoţství vody, do 5 % hm, tato voda není z forem před jejich 

odléváním odstraňována. Odtud mají také formy svůj název – „syrové“. Konečné vlastnosti 

formovací směsi jsou dány sloţením ostřiva, obsahem a typem bentonitu a vlhkostí směsi, 

přičemţ je důleţitý podíl vázané a volné vody [32, 2]. Tyto faktory mají ve výsledku významný 

dopad na kvalitu vyrobených forem a odlévaných odlitků. 

Výhodou syrových pískových forem je jejich moţnost pouţití při ručním i strojním 

formování a také moţnost jejich pouţití v uzavřeném výrobním cyklu, kdy je po doplnění ztrát 

z oběhu formovací směs opakovatelně pouţitelná. Mezi nevýhody těchto forem patří právě výše 

zmíněný obsah vody, který způsobuje při jejich plnění silný průběh reoxidačních pochodů. 

3.7 Reakce roztaveného kovu (slitiny ţeleza) se syrovou pískovou formou 

Při odlévání slitin ţeleza do syrových forem je základním doprovodným dějem reoxidace 

kovu. Jakmile tekutý kov - ocel nebo litina vstoupí do pískové formy předává své teplo formě, ve 

které se nejdříve začíná rozpínat vzduch v mezerách mezi zrny ostřiva. Teplo způsobí změnu 

volné vody a vody vzniklé po dehydroxilaci aktivního jílu v páru a forma se na rozhraní s kovem 

vysušuje, dochází k tepelné degradaci pojiv a přísad. Dutina formy obsahuje velké mnoţství 

plynů a par. Kyslík z vodní páry můţe reagovat s uhlíkem obsaţeným v kovu nebo se ţelezem 

a doprovodnými prvky v oceli a litině. Proudění kovu při plnění odlitků vyvolává promíchávání 

proudícího kovu s kyslíkem přítomným v plynech a parách a vede k reoxidaci kovu. Důsledkem 

reoxidace jsou pevné, kapalné a plynné produkty, které mohou reagovat dále s kovem 

a slévárenskou formou za vzniku různých povrchových i vnitřních vad odlitku [33]. 
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Obr. 3 – Závislost volné entalpie na teplotě 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

 

Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 20 

Pořadí v jakém dochází k oxidaci prvků v tekutém kovu obsaţených je dáno afinitou ke 

kyslíku, jejíţ mírou je záporná hodnota volné entalpie, kterou vyjadřujeme vztahem: 

 ST  H -   (afinita) Tp,         (19) 

kde:  ∆ H - reakční teplo [J.mol
−1

K
−1

], 

∆ S - změna entropie [J.K
−1

], 

T – teplota [K]. 

Kromě afinitní řady ze vztahu vyplývá důleţitá skutečnost, ţe čím je zápornější hodnota 

∆G reakce vyjadřující vznik oxidu, tím stálejší je oxid. Důleţité je také zvláštní postavení uhlíku 

oproti všem prvkům, jehoţ ∆G s teplotou klesá do zápornějších hodnot a jeho afinita ke kyslíku 

tedy s rostoucí teplotou roste. Uhlík tak můţe při teplotách okolo 1600 °C a výše redukovat 

většinu oxidů. Tyto skutečnosti je třeba si uvědomit, pokud chceme řešit příčiny, průběh 

a důsledky reoxidačních procesů ve slévárenské formě. Závislost volné entalpie na teplotě pro 

některé oxidačně-redukční reakce je uvedena na obr. 3 [34]. 

3.7.1 Chemické reakce v syrových formách při odlévání ocelí a litin 

 Reakce vodní páry s C rozpuštěným v oceli nebo litině: 

   )(2)()(2 ggg HCOOHC    (20) 

 Reakce vodní páry s C z uhlíkatých materiálů (kamenouhelná moučka): 

 )(2)()(2 ggg HCOOHC    (21) 

 Oxid uhelnatý, který takto vznikl  můţe reagovat s vodní parou: 

 )(22)(2)( ggg HCOOHCO    (22) 

 Na rozhraní forma-kov můţe být ţelezo a další prvky oxidovány CO2: 

   )()(2 )( gg COFeOCOFe    (23) 

   )(2)(2 )( gg HFeOOHFe    (24) 

 Doprovodné prvky reagují s kyslíkem rozpuštěným v ţeleze podle rovnice: 

     )(MeOOMe    (25) 
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Příkladem můţe být oxidace křemíku 

     )(2 2SiOOSi    (26) 

 Formy pojené organickými pojivy neobsahují vlhkost (kromě té, která je přítomna 

v okolním vzduchu). Místo toho dochází k termodestrukci pojiva za vzniku aromátů CH4, 

C2H6, C6H6 a dalších, které se mohou rozkládat na jednodušší plynné formy podle 

rovnice:     

  )(22)(2)(
2

)
4

( gggyx OH
y

COO
y

xHC    (27) 

 U forem pojených vodním sklem je nízká vlhkost a nejsou v ní ţádné uhlíkaté látky. Zde 

můţe přicházet v úvahu reakce mezi O2 ze vzduchu a uhlíkem rozpuštěným v kovu podle 

rovnice: 

   )()(2
2

1
gg COOC    (28) 

 Reakce kovových oxidů s uhlíkem z kovové taveniny (oceli nebo litiny): 

       )(gCOMeCMeO    (29) 

Jak jsme si ukázali výše, uvedené oxidační reakce, které probíhají při odlévání kovu do 

pískové formy, ať uţ se jedná o jílem, vodním sklem nebo pryskyřicemi pojené formovací směsi, 

můţeme povaţovat za základ reoxidačních procesů. Atmosféra formy, zejména na rozhraní 

forma-kov, můţe pak obsahovat plynné produkty CO, CO2 a hlavně H2. Dále formou strusky 

vznikají oxidické produkty (FeO, SiO2, MnO, Al2O3, FeO a MnO), které mohou reagovat s SiO2 

křemenného ostřiva za vzniku nízkotavitelných křemičitanů (např. fayalitu s bodem tání 1205 °C) 

podle rovnice: 

 )2()(2 22 SiOFeOSiOFeO    (30) 

Fayalit nebo ternární systémy FeO – SiO2 – MnO pak mohou tvořit chemické připečeniny 

na povrchu odlitku a být impulsem pro hluboké zapékání [35]. 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

 

Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 22 

3.8 Faktory ovlivňující průběh reoxidačních pochodů 

Na průběh reoxidačních pochodů v dutině formy má vliv celá řada faktorů které můţeme 

zařadit do čtyř skupin: 

1. způsob odlévání, 

2. metalurgické zpracování kovu, 

3. vlastnosti formy, 

4. okolní prostředí.  

 

Mezi nejvýznamnější z pohledu způsobu odlévání patří: 

- plnění formy vtokovou soustavou spodem nebo horem, dolévání kovu do nálitků, 

přerušované lití,  

- výška proudu odlévaného kovu, 

-  celkový povrch kovu ve styku s okolní atmosférou, 

- typ licí pánve (spodní výtok – s šoupátkovým uzávěrem nebo zátkovou tyčí, pánev 

s hubičkou), 

- cyklování licí pánve v oběhu slévárny, vysušení a předehřev pánví, druh vyzdívky licích 

pánví, 

- rychlost odlévání (doba po kterou je kov v pánvi ve styku s okolní atmosférou), 

- přisávání vzduchu do vtokové soustavy proudem kovu (nálevka, licí jamka) 

- rychlost proudění kovu ve vtokové soustavě (laminární nebo turbulentní proudění kovu). 

 

Z pohledu metalurgického zpracování kovu jde o: 

- způsob tavení kovu (kyselé, zásadité, kyslíkový proces s oxidačním údobím, přetavba bez 

uhlíkového varu, kuplovna), 

- způsob a stupeň dezoxidace kovu před odléváním a přebytek dezoxidačních prvků, 

očkování a modifikace litin (Al, Si, Mn, Ca, Mg), 

- přehřátí kovu, 

- druh a chemické sloţení kovu (typ litiny, legovaná ocel, nízo-vysoko uhlíková ocel). 
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Mezi nejvýznamnější z pohledu vlastností formy patří: 

- tvar a členitost dutiny formy, 

- navrţení vtokové soustavy a zaústění zářezů, 

- vlastnosti formovací směsi, především vlhkost prodyšnost spěchovatelnost a obsah aditiv, 

- stupeň zhutnění a odvětrání formy (souvisí se způsobem výroby, - ručně/strojně). 

 

Okolní prostředí: 

- roční doba (relativní vlhkost vzduchu, teplota), 

- uskladnění vsázky a přísad (suché místo nebo vystavení materiálu povětrnostním vlivům). 

3.9 Vady odlitků způsobené reoxidací v syrových pískových formách 

Při odlévání ocelí a litin do syrových pískových forem mohou vlivem reoxidace vznikat 

následující vady odlitků [36]: 

- vznik povrchových filmů a oxidických blan (makrovměstky), 

- sekundární struskovitost ocelových odlitků (sekundární struska, struskové šumy, 

ceroxidy), 

- struskoplynové vady (bubliny), 

- bodliny v odlitcích, 

- oxidická penetrace kovu, 

- anomální tvary grafitu, 

- výskyt nekovových mikrovměstků v odlitcích. 

 

Grafické znázornění výskytu vad odlitků v závislosti na stupni reoxidace je uvedeno na 

obr. 4 [37], je inspirováno popisem reoxidačních pochodů při kontinuálním odlévání oceli 

uvedeným v práci [38]. 
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Obr. 4 – Vliv reoxidace na výskyt vad odlitků 

3.9.1 Vznik povrchových filmů a oxidických blan 

Velký význam pro reoxidační procesy má vznik povrchových filmů a oxidických blan 

(kůţí) v proudícím kovu a difúzní procesy. Objasněním těchto jevů se zabýval J. Campbell [39]. 

Zjistil, ţe kdyţ je litina udrţována při vysoké teplotě (např. 1500  C) v peci nebo v pánvi vyzděné 

tradičním ţárovzdorným materiálem (např. dinasem) jejich povrch je neustále opravován 

záplatami ze ţáruvzdorných malt. Při odlévání z pánví se spodní výpustí je opravována výlevka, 

licí ţlaby apod. Tyto záplaty mohou být strhávány a odplavovány proudem kovu a vytváří kapky 

strusky. Tyto strusky se spojují se struskou vzniklou při tavení nebo při reoxidaci kovu. Tímto 

způsobem objasnil vznik sekundární struskovitosti na povrchu ocelových odlitků – tzv. ceroxidů 

J. C. Bernard [40]. J. Campbell [39] dále uvádí, ţe na povrchu litiny se vytváří tenká vrstva 

strusky, která má tloušťku 0,1 mm a více. Během plnění formy se vlivem reoxidace můţe tato 

vrstvička obohacovat o MnO, které sniţuje její bod tání. Při klesající teplotě kovu zůstává tato 

vrstvička tekutá. Shlukuje se do kapiček, které mají niţší měrnou hmotnost neţ ţelezo, a rychle 

se pohybují po povrchu kovu. Při dotyku s povrchem odlitku jej smáčí a tak se po povrchu 
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rozšiřují a po zchladnutí odlitku je můţeme pozorovat jako skelný lesk (pokud mezi tím 

nevyvolal nějakou vadu odlitku). 

Jestliţe odlévaná ţelezná slitina vykazuje vysokou aktivitu uhlíku pak lze očekávat, ţe 

v odlévaných polotovarech bude niţší výskyt vad způsobených reoxidačními procesy. Důleţité 

také je zda kov proudí ve formě laminárně nebo turbulentně. Při turbulentním proudění je 

povrchová vrstva obsahující oxidy promíchávána s tekutým kovem a dříve vzniklé oxidy mohou 

být redukovány prvkem, který má za daných podmínek nejvyšší afinitu ke kyslíku za vzniku 

stabilnějších oxidů. V důsledku reoxidačních pochodů dochází k úbytku koncentrace hlavního 

dezoxidačního prvku (např. hliníku). Tím roste v tekutém kovu aktivita kyslíku. V místech 

odlitku nebo mikroobjemu, které J. Přibyl nazval „tišinami“ [30], kde není moţný přístup 

dominantního desoxidačního prvku se podle afinitní řady oxidují další prvky jako je Mn, Si a Fe. 

Aktivita kyslíku je v takovýchto místech určena aktivitou těchto slabších dezoxidačních prvků. 

Pro taková místa jsou pak typické vměstky vznikající při vyšší aktivitě kyslíku (I. typ) a při 

překroční kritické aktivity kyslíku pak vznikají bubliny CO, tím se mění vlastnosti kovu 

a vznikají různé povrchové vady odlitku. 

3.9.2 Sekundární struskovitost ocelových odlitků 

Povrchové dutiny na horních plochách ocelových odlitků byly dlouhou dobu povaţovány 

za zadrobeniny nebo rozplavené nátěry či ţárovzdorné hmoty vyzdívek licích ţlabů nebo pánví. 

Intenzívní výzkum v polovině osmdesátých let [41, 42] vedl k závěru, ţe příčinou těchto vad jsou 

reoxidační pochody při odlévání oceli a ţe se jedná o průvodní jev při odlévání na syrovo do 

bentonitem pojených směsí. 

Sekundární struskovitost [41] nebo také ceroxidy [40] jsou v podstatě oxidickými 

makrovměstky, které vznikají sekundární oxidací oceli těsně před vstupem do formy nebo při 

proudění v ní. Tyto makrovměstky pak strhávají a asociují zrníčka ostřiva, nedokonale přilnuté 

nátěry nebo vyzdívku pánve. Chemické sloţení strusky je silně ovlivněno základním sloţením 

kovu (především poměrem Mn/Si) a obsahem silných dezoxidovadel (Al, Ti, Zr). Vytváří se tak 

struska komplexních oxidů SiO2, Al2O3 a MnO s nízkým bodem tání 1150 aţ 1260 °C, která se 

můţe uchytit na povrchu formy v místech, které označujeme jiţ pouţitým pojmem tišin, nebo na 

horních plochách odlitku. Tam dochází k reakci s formou za vzniku povrchové připečeniny, která 
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se po otryskání odlitku projeví jako povrchová dutina. Na neotryskaném povrchu má vada bílý 

vzhled proti černému okolí připečeného písku. 

Pro vznik sekundární nebo téţ reoxidační strusky není podstatný obsah rozplavené 

keramiky nebo písku, ale dva důleţité faktory: 

- sekundární struska vzniká tou měrou, kolik je přítomno v atmosféře formy kyslíku a jaká 

je jeho aktivita, 

- sekundární struskovitost se musí eliminovat ve vtokové soustavě před tím, neţ vstoupí do 

dutiny formy nebo musí být vtoková soustava konstruována tak, aby oxidické 

makrovměstky sekundární struskovitosti vyplavaly do nálitků. 

K odstranění vady jsou účinnější mechanické prostředky, tj. změna vtokové soustavy 

nebo pouţití keramických filtrů. Ovlivnění obsahu kyslíku v atmosféře formy je obtíţněji 

proveditelné, ale má preventivní účinky. Velmi významným faktorem jsou koncentrace Al, Mn, 

Si. Pro uhlíkovou ocel bylo např. doporučeno [41], aby poměr Mn/Si byl udrţován < 2 a obsah 

Al > 0,065 %. 

K podobným závěrům došli i američtí badatelé J. M. Svoboda a kol. z AFS [43]. Bylo 

zjištěno, ţe asi 80 % makrovměstků má původ v reoxidaci, pouze 14 % ve formovacím materiálu 

a 2 % představují strusku. Opatření pro minimalizaci reoxidace zahrnují usměrnění licího proudu 

do formy a působení ochranné atmosféry tvořené argonem. 

Výzkum zabývající se povrchovou čistotou jednoho konkrétního ocelového odlitku byl 

proveden v USA [44]. Autoři se snaţili určit proměnné mající vliv na různorodost povrchových 

oxidických vměstků daného odlitku. Výsledkem analýz bylo zjištěno, ţe z různých moţných 

proměnných byl nejvýznamnější vliv na povrchovou čistotu odlitku dán vtokovou soustavou 

a způsobem lití (výška proudu z pánve). Byla proto navrţena nová vtoková soustava, která 

zaručovala usměrněné proudění a pomalejší rychlost proudu oceli v dutině formy. 

Podobný výzkum [45] proběhl také v Kanadě u čistých ocelí. Cílem bylo vyhodnotit vliv 

nasávání vzduchu do vtokové soustavy na čistotu povrchu experimentálních klínových odlitků. 

Vlastnímu odlévání předcházelo fyzikální modelování, kterým bylo prokázáno, ţe při odlévání 

z pánve se spodní výpustí do vtokové soustavy dochází k zachytávání 30 ţ 60 % objemových 

vzduchu. Pro porovnání byly odlity odlitky s vtokovou soustavou opatřenou licí nálevkou a nebo 
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licí jamkou. Při pouţití licí jamky byl kov z pánve vypouštěn spodní výlevkou na hladinu kovu, 

a nebo výlevkou se stínící trubicí pod hladinu kovu v licí jamce, tak aby nedocházelo k reoxidaci 

proudu kovu. Práce byla doplněna simulací absorpce kyslíku pro pouţitá uspořádání vtokového 

systému. Bylo zjištěno, ţe pouţitím licí jamky stoupne obsah celkového kyslíku cca o 10 ppm, 

vlivem zvětšení reakční plochy kovu. Zároveň však dojde k eliminaci nasávání vzduchu do 

vtokové soustavy a tím k omezení turbulencí ve vtokové soustavě, coţ je dle autorů hlavní faktor 

který přispívá ke vzniku povrchových vad odlitků. 

3.9.3 Struskoplynové vady 

Sekundární struskovitost je někdy provázena vadami způsobenými plyny. Jde 

o endogenní povrchové bubliny. O tom, zda u odlitku se sekundární struskou budou vznikat ještě 

endogenní bubliny nebo bude bez vad, rozhoduje intenzita reoxidačních procesů. Mechanismem 

vzniku těchto bublin u ocelových odlitků se zabýval také J. Přibyl [31] který vycházel z toho, ţe 

se ocel silně oxiduje od syrových forem a oxidační účinek je tím větší, čím větší je vlhkost 

formovacího písku. Ukázal, ţe při určité konstrukci odlitku se vrstvička tekuté oceli můţe dostat 

při stoupající hladině do vnitřního klidu. S ovzduším jsou proto v kontaktu stále tytéţ podíly 

taveniny (tišina), kdeţto ovzduší cirkuluje. Tato vrstvička kovu se přesycuje kyslíkem, tj. vzniká 

oxidický film tvořený FeO a MnO, který reaguje s uhlíkem z oceli podle rovnice (29) za výskytu 

bublinek CO. Nejbouřlivější reakce probíhá v místě, kde se sekundární struska připeče a zachytí 

na povrchu formy. Tam pak bublinky CO unikají a zvětšují se o difundovaný a asociovaný vodík, 

případně dusík nebo jiné plyny a vznikají místně orientované bubliny – struskoplynové vady. 

Tyto struskoplynové vady jsou nalézány také u grafitických slitin ţeleza. Otázce vzniku 

těchto vad u litinových odlitků (LLG) se věnoval V. Otáhal [46]. Také u tohoto materiálu došel 

k závěru, ţe primární příčinou dané vady je povrchová oxidace hladiny litiny, tj. reoxidace. 

Dochází k ní při odlévaní litiny za nízké teploty, opakovaným přeléváním kovu, při 

nepravidelném plnění formy, turbulencí kovu ve vtokové soustavě nebo v dutině formy atd. 

Oxidická struska pak reaguje stejně jako u oceli s uhlíkem podle rovnice (29) za vzniku 

CO. Vzniklý zárodek CO se v tavenině rozpíná a difundují do něj další plyny, především dusík 

a vodík. Průběh redukčních reakcí usnadňuje podle V. Otáhala přítomnost sulfidů ve strusce, 

protoţe sniţuje jejich bod tání na 1065 aţ 1070 °C. Pro tyto bubliny je příznačné, ţe obsahují na 
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povrchu oxidickou vrstvu a bývají částečně vyplněny struskou. Přítomnost MnS ve struskách 

z reakce forma-kov potvrdil také M. Škrbec a J. Koleša [47], kteří rovněţ kladli důraz 

na dodrţování poměru Mn/Si.  

Ve svých starších pracích které na sebe navazují [48, 49] se V. Otáhal zabýval 

termodynamickými podmínkami a rovnováhami chemického sloţení mezi struskou a kovem 

které mohou podporovat, nebo naopak potlačovat vznik bublin v odlitcích z šedé litiny. 

V uvedených pracích uvádí také základní rozdělení struskoplynových vad, pro které není 

vytvořená dostatečně rozvinutá terminologie v ČSN 42 12 40 [50]. V práci [49] jsou uvedeny 

rozbory struskoplynových vad zjištěných u odlitků ze šedé litiny ČSN 24 24 20 aţ ČSN 42 24 30. 

A. D. Morgan [51] který se také zabýval vznikem bublin u litinových odlitků jejich vznik 

přisuzuje, rozplaveným ţárovzdorným materiálům, a strhávání oxidační strusky z pánve. Tato 

struska obsahující Mn sopečně s působením vlhkosti formy můţe snadno vyvolat vznik bublin. 

V jejich okolí jsou potom často nalézány vměstky MnS, které vznikají reakcí strusky s FeS litiny. 

Tuto reakci podporuje nízká licí teplota, která podporuje precipitaci a segregaci sulfidů manganu. 

U ocelových odlitků jsou známy případy kdy byl zaznamenán výskyt bublin v odlitcích 

i při dostatečném obsahu Al pro dezoxidaci. Bubliny se objevovaly pod povrchem mimo tepelné 

uzly. Analýzou v kovu byla potvrzena přítomnost vměstků tvořených prvky s vysokou afinitou ke 

kyslíku, které vznikají pouze při nízké aktivitě kyslíku. V místech výskytu bublin byly zjištěny 

vměstky FeO s malými příměsemi Mn a Si, tzn. prvků které se oxidují pouze za vysoké aktivity 

kyslíku v oceli. Z provedeného zkoumání byl učiněn závěr, ţe během plnění dutiny formy 

dochází ke značné oxidaci proudu kovu. Příčinou vzniku bublin byl tedy nevhodný způsob plnění 

odlitku. Po změně způsobu plnění s cílem dosáhnout laminárního proudění se jiţ bubliny 

v odlitku neobjevily [52]. 

U litin s kuličkovým grafitem probíhají reoxidační reakce s hořčíkem pouţívaným pro 

modifikaci grafitu, ale také s Mn, Si a Al [53]. Vyšší obsah zbytkového Mg > O,1 % zvyšuje 

nebezpečí vzniku sekundární strusky obsahující forsterit 2MgO.SiO2 s nízkým bodem tání pod 

eutektickou teplotou s moţností redukčních reakcí C za vzniku CO a následné tvorby 

struskoplynových vad na odlitcích. 
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3.9.4 Bodliny v odlitcích 

Bodliny na odlitcích nebyly dlouho klasifikovány jako samostatné vady. Největší zájem 

tato vada u badatelů vzbudila pravděpodobně v době, kdy začaly být odlévány ocelové odlitky do 

syrových forem. Tyto vady se vyskytovaly v opakovaných epidemiích, které souvisely s ročními 

obdobími, ve kterých byla zvýšená relativní vlhkost vzduchu. Velkou pozornost věnuje bodlinám 

kniha C. W. Briggse [54] o metalurgii ocelových odlitků z roku 1946. 

V české literatuře se A.Plešinger v knize Vady odlitků ze šedé litiny [55] z roku 1952 

bodlinami nezabývá, ale J. Přibyl v knize o vadách ocelových odlitků z roku 1956 [56] této vadě 

naopak věnuje značnou pozornost. J.Přibyl se vzniku bodlin věnoval systematicky několik 

desetiletí. Ve své práci [30] konstatuje, ţe příhodné podmínky pro vznik bodlin vznikají 

„v tišinách“ a u tenkostěnných odlitků s krátkou dobou tuhnutí, kde se vznikající bublina 

deformuje do protáhlého tvaru během růstu sloupkových krystalů. 

U ocelových odlitků dostaly bodliny zpočátku přívlastek „vodíkové“, a byly spojovány 

s disociací vodní páry a přechodem vodíku do odlitku. Další badatelé, a u nás to byl K. Stránský 

[5, 57] zdůraznili význam uhlíkové reakce a vznik bodlin vlivem CO který vzniká reakcí uhlíku 

v tekuté oceli s FeO, případně přímo s kyslíkem rozpuštěným v povrchových vrstvách 

tuhnoucího odlitku. Je to proces probíhající ve třech stupních: 

I. Reakce vodní páry s doprovodnými prvky slitin Fe a s Fe dle rovnic (23) a (24). Tvoří se 

kovové oxidy a atomární vodík. Významnou úlohu zde sehrává reoxidace oceli, kdy se 

takto uvolněný kyslík můţe vázat na prvky s vysokou dezoxidační schopností, (Al, Mn). 

II. Ve druhém stupni se během reakce kovových oxidů s uhlíkem dle rovnic (25) a (29) tvoří 

mikrobubliny CO, které dávají impuls k vytvoření bublin. 

III. Difúze atomárního vodíku a případně dusíku do mikrobublin CO s nulovým parciálním 

tlakem H, kde se plyny asociují na H2, popř. N2. 

Pro nelegované, popř. nízkolegované oceli dezoxidované hliníkem byla stanovena 

nerovnost, určující nutný obsah zbytkového hliníku k obsahu uhlíku má-li se předejít výskytu 

bodlin [5]:   [% Al]  0,123 [% C]
3/2

 .     (31) 

U litinových odlitků je v literatuře uváděn rozdílný mechanismus vzniku vady pro odlitky 

z LLG a LKG. Liší se také názory na endogenní nebo exogenní charakter vzniku bodlin. Většina 
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autorů zabývajících se bodlinami v litinových odlitcích vychází z práce Dawsona 

a spolupracovníků publikované v roce 1965 [58]. 

Někteří autoři předpokládají, ţe vznik bodlin u litin můţe mít stejnou příčinu jako vznik 

bodlin u ocelí popsaný výše. K těmto závěrům dospěl např. S. Hasse [59] a tým z VUT Brno 

[60]. Bauer [61] v odvolání na práce IfG v Düsseldorfu prokázal, ţe vznik plynových vad 

u temperované litiny s černým lomem souvisel se struskami bohatými na FeO a MnO v blízkosti 

zářezů. V okolí vad bylo silné oduhličení. Příčinou bodlin mohla být tedy také reakce (29). 

E. Guenzi a M. Degois [62] k vlivu kyslíku konstatovali, ţe během zkoušek s odlitky 

z LLG a LKG se neobjevily ţádné vady, i kdyţ obsah kyslíku stoupl na 70 ppm. Při tomto 

obsahu nepozorovali ţádné zhoršení kvality a sklon k vzniku bodlin u LLG ani LKG. Při foukání 

vodní páry do LKG po modifikaci zjistili tvorbu bodlin u odlitků vlivem zvýšení obsahu vodíku 

z důvodu reakce:  Mg + H2O → MgO + 2H.      (32) 

S. F. Carter a kol. [63] zjistili, ţe LKG je více náchylná ke vzniku bodlin neţ LLG. Pro 

syrové bentonitové směsi doporučují pro potlačení bodlin přídavek KUM (kamenouhelné 

moučky). 

Ke stejným závěrům dospěl kolektiv badatelů z automobilky TOYOTA a Univerzity 

v Kjúšú, zaměřili se na zkoumání vzniku bodlin z pohledu formovací směsi [64]. Zjistili, ţe 

KUM při obsahu nad 3 % v JBS spolehlivě omezí vznik bodlin. Převáţí zároveň nad vlivem licí 

teploty, tloušťky stěny odlitku a vlhkosti směsi. V experimentech, při kterých nebyla ve směsi 

KUM vyvolala zvýšená vlhkost zvětšení výskytu bodlin. 

Vlivem KUM na vývin plynů v dutině formy, a strukturou vyloučeného lesklého uhlíku se 

zabýval F. Mikšovský a P. Jelínek [65]. Zjistili, ţe pro potlačení bublin není důleţitý obsah 

uvolněného pyrolýzního uhlíku, ale stupeň prouhelnění a aromaticita vyloučeného uhlíku. 

Přídavkem KUM do formovací směsi je moţno nejen potlačovat vznik bublin, ale také 

dosáhnout vyšší spěchovatelnosti směsi a tím hladkého povrchu odlitků. Vyuţitím KUM 

k tomuto účelu při strojním formování se zabývali autoři v práci [66]. 

J. Ungermann a Č. Hloušek [67] se zabývali vlivem očkování ferosiliciem na výskyt 

bodlin u LLG. Zjistili, ţe přítomnost 1 % Al v FeSi 75 % můţe při grafitizačním očkování vést 
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ke zvýšení výskytu bodlin. K podobným závěrům došli také S. Pešl, J. Pavlica a J. Štípek, kteří 

řešili výskyt podpovrchových bublin u šedé litiny odlévané do syrových forem [68]. 

Silnou závislost výskytu bodlin na vlhkosti formovací směsi zjistili A. Sahay 

a A. Vetiška, [69] při zkoumání příčiny vzniku bodlin u odlitků z LLG odlévaných do syrových 

forem. Vlivem obsahu hliníku se nezabývali, ale upozornili na velký význam obsahu Mg, který 

můţe ještě intenzivněji vstupovat do reakce s vodní párou neţ Al. 

Publikace japonských badatelů [70] naznačila, ţe vznik bodlin u litin nemá jednoznačné 

příčiny. Tito autoři, na základě zkoumání morfologie vady pomocí SEM (řádkovací elektronový 

mikroskop) a EDS (energiově-dispersní mikroanalýza) stanovili několik mechanismů vzniku 

bodlin. Sestavili je do pěti základních skupin: 

a) fyzikální typ, 

b) typ oxidační reakce (dále rozděleno na dvě podskupiny), 

c) typ rozpouštění, 

d) typ s tvorbou strusky (rozděleno na další 4 podskupiny), 

e) jiné. 

3.9.5 Oxidická penetrace kovu 

Produkty sekundární oxidace při průchodu kovu slévárenskou formou buď ulpívají na 

povrchu formy a vytváří vady typu sekundární struskovitosti nebo migrují dovnitř formy. 

Základem tohoto jevu u forem s křemenným ostřivem je reakce (30) a vznik fayalitu. Kromě 

sníţení bodu tání dochází i k prudkému sníţení úhlu smáčení, a to bez ohledu na druh pouţité 

formovací směsi. Podle P. Jelínka [41] je kov jiţ do mezizrnových prostorů nasáván. Uplatňuje se 

však řada dalších činitelů tak, jak je znázorňuje schéma na obr. 5. 
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Obr. 5 – Faktory působící na penetraci 

 

Podle C. G. Wagnera [71] oxidickou penetraci kovu označujeme také obecnějším pojmem 

chemické penetrace. Objev oxidické penetrace je znám asi 40 let z prací H. W. Dieterta 

a spolupracovníků [72]. Nedávné výzkumy z USA potvrzují, ţe tato chemická penetrace probíhá 

jen u ocelových odlitků, zatímco u litinových odlitků se uplatňuje pouze mechanická penetrace. 

Bylo zjištěno, ţe čím více má atmosféra formy oxidační charakter, tím více probíhá chemická 

penetrace [73]. Další výzkum [74] ukázal, ţe atmosféra na rozhraní forma-kov při odlévání 

ocelových odlitků závisí na druhu pojiva, zvláště na obsahu uhlíku a vlhkosti ve směsi. Stejný 

výzkumný tým dále zjistil [75], ţe u uhlíkových ocelí je moţný obojí způsob penetrace chemická 

i mechanická. V případě výskytu mechanické penetrace neprobíhají mezi kovem a formou ţádné 

reakce. U chemické penetrace se oxidací ţeleza vytváří blízko kovové matrice vrstvička FeO 

a v blízkosti zrn křemenného písku vrstvička fayalitu. Penetrovaný kov bývá oduhličen. 
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3.9.6 Anomální tvary grafitu 

Kromě zmíněných povrchových vad a mikroskopických vměstků je reoxidace kovu 

pozorována i u litin s kuličkovým grafitem, kde se projevuje jeho deformací a destrukcí. 

Zkoumání tohoto jevu se věnoval L. Konečný a M. Jelínek [76]. Prokázali, ţe kyslík při reoxidaci 

modifikované taveniny po modifikaci můţe měnit tvar grafitu od zrnitého přes přechodové tvary 

směrem k lupínkovému grafitu. 

Jiným příkladem můţe být vznik plošně vyloučeného řetízkového grafitu (Chain graphite) 

u odlitku skříně diferenciálu z litiny s kuličkovým grafitem [77]. Bylo zjištěno, ţe tato anomálie, 

zhoršující mechanické vlastnosti odlitku, souvisí s prohřátím formy a s intenzívní dendritickou 

a téţ pásmovou segregací dezoxidačních, očkovacích a grafitizačních příměsí a s jejich 

zvýšenými dávkami. K charakteristickému plošnému vyloučení grafitu dochází na aktivních 

zárodcích oxidů, sulfidů a nitridů vznikajících chemickou reakcí. Dominantní bude reoxidace 

jejíţ produkty obsahují jako hlavní sloţky Si, Al, Mg a Ca. 

Vlivem oxidace taveniny plynným kyslíkem na tvar a mnoţství grafitu a způsob jeho 

vyloučení se zabýval také kolektiv autorů z VUT Brno [78]. V provozních podmínkách ověřili 

vliv chemického ohřevu litiny před modifikací na výše uvedené parametry. Při experimentech 

také prováděli měření aktivity kyslíku a její porovnání s aktivitou vypočtenou. Experimenty se 

nepodařil prokázat negativní vliv oxidace taveniny na vyloučený kuličkový grafit. Je však nutno 

brát v potaz, ţe oxidace probíhala před modifikací a očkováním, při kterém dochází k dezoxidaci 

taveniny litiny před odléváním. 

3.9.7 Výskyt nekovových vměstků v odlévaném kovu 

Výskyt nekovových vměstků v ocelích nebo litinách je nedílnou součástí technologie 

výroby kovů. V některých případech můţe přítomnost vměstků v tavenině, nebo v jiţ ztuhlém 

odlitku ovlivnit negativně kvalitu finálního výrobku. V případě tekutého kovu mohou vměstky za 

určitých podmínek vyvolat vznik různých vad, jako je například sekundární struskovitost, nebo 

struskoplynové vady. V případě ztuhlého odlitku mohou vměstky způsobit sníţení pevnosti, nebo 

korozivzdornosti. Z jejich výskytu, typu, případně sloţení však můţeme zpětně usuzovat na 

metalurgické zpracování kovu, případně na příčiny vzniku té či oné vady, v jejíţ blízkosti byly 

nalezeny. 
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Protoţe je většina vměstků tvořena oxidy, je základní faktor který ovlivňuje jejich obsah 

v kovu obsah kyslíku, a prvků které ho mohou snadno vázat. Vedle oxidických vměstků jsou 

v kovu přítomny také vměstky tvořené sloučeninami síry a dusíku [79]. Podle záporné hodnoty 

Gibbsovy energie pro vznik sloučeniny lze určit teoretické pořadí reakce prvků s kyslíkem, sírou 

nebo dusíkem. 

Základní rozdělení vměstků je na makroskopické a mikroskopické, k sníţení obsahu obou 

zmíněných skupin v odlitku je několik způsobů, z nichţ můţeme jmenovat např. pouţití 

kvalitních vsázkových surovin, vakuové odplynění oceli, vhodnou konstrukci vtokové soustavy 

odlitků, vhodný způsob odlévání, a nebo pouţití keramických filtrů ve vtokové soustavě odlitků. 

Pouţitím keramických filtrů ke zvýšení kvality ocelových odlitků se zabývali autoři 

v práci [80]. V práci popisují původ oxidických makrovměstků, které se vyskytují v rozsahu od 3 

do 50 mm a mohou na povrchu odlitku tvořit prohlubně aţ 6 mm. Jejich výskyt souvisel 

s poměrem Mn/Si a přídavky silných dezoxidovadel (Al, Ti, Zr). Jako příčinu jejich vzniku 

uvádějí reoxidaci oceli v průběhu odlévání. Uvádějí také, ţe reoxidační produkty jsou významně 

větší neţli produkty dezoxidační. 

V české republice se filtrací zabýval J. Roučka ve své příručce [81]. Jedná se o ucelenou 

publikaci zaměřenou na princip filtrace u různých typů filtrů a jejich pouţití, včetně dimenzování 

řídícího průřezu vtokové soustavy. 

J. Grifin a kol. [82] se zabývali zlepšením povrchové kvality odlitků sníţením 

povrchových oxidických makrovměstků. Provedli statistické zpracování souborů taveb 

uhlíkových ocelí ze čtyř sléváren, a vyhodnocení vlivu různých faktorů zaznamenaných 

v průběhu výroby odlitků. Zjistili například, ţe tavby s niţším obsahem nataveného Mn 

obsahovaly (vázaly) méně kyslíku. Významnými faktory pro zvýšení kvality odlitků se ukázal 

způsob odlévání a plnění formy (metalostatický tlak kovu a s tím související rychlost proudění), 

a obsahy prvků s vysokou afinitou ke kyslíku (Al, Mn, Si), a jejich schopnost vytváření 

reoxidačních vměstků v průběhu odlévání. 

S. Chakraborty a D. A. Dukelow se zabývali závislostí čistoty oceli na celkovém obsahu 

kyslíku [83]. Sledovali obsah hlinitanových vměstků v mazipánvi při kontinuálním odlévání oceli 

v závislosti na různých provozních ukazatelích. Očekávali, ţe by se mohla projevit přímá úměra 

v obsahu vměstků na obsahu kyslíku před odpichem, a nepřímá úměra s prodluţováním doby pro 
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vyplouvání vměstků z lázně. Z výsledků však vyplývá, ţe významná závislost obsahu vměstků 

byla prokázána pouze v souvislosti s obsahem kyslíku před odpichem. 

Zkoumáním vměstků v odlitcích se zabýval J. Pearce [84], uvádí rozdělení vměstků na I., 

II. a III. typ, a popisuje podmínky jejich vzniku. Schématické znázornění uvedených vměstků je 

na obr. 6. 

 

I. Typ II. Typ III. Typ 

Obr. 6 – Schematické znázornění desoxidačních vměstků I., II. a III. typu v oceli  
 

Typ I. je příznačný pro polouklidněné oceli, typ II. vzniká při dezoxidaci silnými 

dezoxidovadly jako je např. Al. Vměstky se v takovém případě vylučují jako polospojité řetízky 

podél hranic zrn oceli. Při obsahu nadbytku Al potřebného v kovu k dezoxidaci (obvykle 0,01 %) 

vznikají vměstky III. typu, které jsou větší a vylučují se nespojitě.  

Podrobnější rozdělení vměstků společně s podmínkami jejich vzniku je uvedeno v pracích 

[79] a [85]. 

Vlivem aktivity kyslíku na sloţení vměstků se zabýval tým z VUT Brno [86]. Téměř 

stejný tým publikoval také práci zabývající se chemickou mikroheterogenitou v ocelových 

odlitcích ve spojení s reoxidačními pochody [87]. Z výsledků první zmíněné práce vyplývá, ţe 

vměstky I. typu se v oceli vyskytovaly při aktivitě kyslíku 19 aţ 71 ppm. Naproti tomu vměstky 

výhradně III. typu se v oceli vyskytovaly při aktivitách kyslíku 7 aţ 21 ppm. Výskyt bublin 

v dané oceli přitom souvisel s aktivitou kyslíku, a nekorespondoval zcela s typem vyloučených 

vměstků I. typu. 

Experimenty v práci [87] byly provedeny stejným způsobem jako v předchozím případě, 

avšak změřené aktivity kyslíku byly také porovnávány s rovnováţnými vypočtenými aktivitami. 
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Byly zjištěny aţ pětinásobné rozdíly mezi vypočtenými a změřenými aktivitami kyslíku. Autoři 

usuzují, ţe bubliny vznikají v objemech taveniny, kde je aktivita kyslíku vyšší neţ aktivita 

změřená pouţitou metodikou. Z hlediska výskytu bublin zjistili, ţe bubliny se v odlitcích objevily 

pouze v případě oxidace určitého mnoţství Mn (při obsahu 8 aţ 34 % at. MnO ve vměstcích I. 

typu). 

Vznikem vměstků z kombinované dezoxidace Al a Ti se zabývá [88]. Analýzou vzniklých 

vměstků autoři zjistili, ţe při současné dezoxidaci Al a Ti se při malém obsahu Ti na kyslík téměř 

neváţe, ale vytváří v kovu nitridy. Při vyšším obsahu Ti začínají teprve vznikat oxidické vměstky 

Ti. S přísadou Ti se mění také vyloučení sirníků Mn, které se při dezoxidaci pouze Al vylučují 

spojitě po obálkách hlinitanů, při malém obsahu Ti nespojitě jako řetízky, a při vyšších obsazích 

Ti se sirníky Mn vylučují samostatně. 

V práci [89] se autoři zabývají kombinovanou dezoxidací Al a Ca, vyuţitím Ca v kovu 

a vlivem provedené dezoxidace na vrubovou houţevnatost. Ca přidávali do pánve plněnými 

profily. Tak jako v předchozím případě byly v kovu nalezeny vměstky MnS na oxidech Al, oxidy 

Al, a dále oxisulfidy Ca a dalších prvků. Pouţitím Ca došlo k modifikaci sulfidů na globulitické 

drobné a netvárné vměstky převáţně Ib typu, případně III. typu. 

3.10 Moţnosti studia reoxidačních pochodů 

- přímé metody (měření aktivity kyslíku v odlévaném kovu) 

- nepřímé metody 

 sledování změn chemického sloţení v odlévaném kovu (v objemu kovu, 

v povrchových vrstvách odlitku) 

 analýza vad odlitků (vyhodnocení vad způsobených reoxidací) 

 analýza sekundárních strusek (z povrchu odlitku, ze spečené vrstvy 

formovací směsi) 

 analýza nekovových vměstků v odlitku (tvar, sloţení) 

Výše uvedená přímá metoda měření aktivity kyslíku umoţňuje sledování změn kovu 

probíhajících zejména při jeho sekundární oxidaci. Při známém chemickém sloţení kovu je 

moţno měřením aktivity kyslíku také určit reakce tvorby určitých oxidů, a to v peci [23, 17], 

a nebo po odlití formy [29]. Tato metoda je vhodná především pro litiny, kde je aktivita kyslíku 
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řízena uhlíkem nebo křemíkem, případně prvky obsaţenými v modifikátoru (např. Mg, Ca, Ce, 

Al) při výrobě LVG nebo LKG. 

Uvedené čtyři nepřímé metody zkoumají důsledky reoxidace po ztuhnutí a vychladnutí 

odlitku. Pro studium reoxidačních pochodů je vhodná kombinace metod přímých a nepřímých, 

např. metoda měření aktivity kyslíku během odlévání kovu do formy a sledování změn 

chemického sloţení kovu. Tyto dvě metody mohou při vhodném uspořádání experimentu velice 

dobře charakterizovat průběh reoxidačních procesů v různých částech vtokové soustavy a dutiny 

formy. Lze tak postihnout např. i vliv stupně průtočnosti kovu. Jako doplňující metody je moţno 

pouţít analýzy vad odlitků. 

Analýzu změn chemického sloţení je moţno provádět v objemu kovu a nebo z povrchu 

odlitku, kde je moţno díky postupnému odstraňování vrstev materiálu zjistit změnu koncentrace 

směrem od povrchu odlitku. Tímto způsobem lze také posoudit intenzitu probíhajících 

reoxidačních pochodů, které mají značný dopad hlavně na povrch odlitku. 

Ke zkoumání reoxidačních jevů je moţno také vyuţít sledování výskytu a sloţení 

vměstků, jak je výše uvedeno. Tuto analýzu je moţno provádět klasickými metodami jako je 

zkoumání tvaru a rozloţení vměstků, podle kterého je moţno určit typ vměstku, nebo za pouţití 

elektronové mikroanalýzy, kterou lze přesně určit sloţení vměstku. Vyuţitím této metody je také 

moţno rozlišit zda je původ vzniku vady ve formovacím materiálu, nebo metalurgickém 

zpracování kovu [90, 91]. 

K zatím ne příliš pouţívaným metodám pro zjištění mikročistoty oceli patří vyuţití 

spektroskopických analyzátorů, které dnes umoţňují provádět mimo určení chemického sloţení 

kovu také určení obsahu vměstků, tzv. spark dat analýza [92]. Jedná se rychlou a nenáročnou 

metodu na přípravu vzorku, která by se proto mohla v budoucnu rozšířit v provozních 

podmínkách. 
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4 Experimentální část 

Experimentální část se skládá ze sedmi kapitol ve kterých čtenář nalezne přehled výsledků 

metod pouţitých ke zkoumání reoxidačních pochodů při odlévání slitin ţeleza (ocelí a litin) 

do syrových bentonitových forem uvedených v teoretické části práce. Tzn. ke zkoumání byly 

pouţity metody přímé i nepřímé, které byly aplikovány na experimentální i průmyslově vyrobené 

odlitky. Provedené experimenty jsou uvedeny v samostatných na sebe navazujících kapitolách 

tak, aby byla dodrţena chronologie a logika celé práce. 

U experimentálních odlitků bylo provedeno měření aktivity kyslíku v odlévaném kovu, 

sledování změn chemického sloţení v odlévaném kovu, vyhodnocení vměstků v odlitcích a vad 

odlitků způsobených reoxidací, a s tím související analýza vzorků strusek odebraných z odlitků 

a spečených vrstev formovací směsi. Tyto odlitky byly vyrobeny z uhlíkové oceli ČSN 42 26 60, 

z litiny s lupínkovým grafitem - LLG, z litiny s červíkovitým grafitem - LČG a z litiny 

s kuličkovým grafitem - LKG. 

U průmyslově vyrobených odlitků byla provedena statistická analýza změn chemického 

sloţení odlévaného kovu. 

4.1 Metodika experimentů 

Výzkum probíhal formou srovnávacích experimentů na zkušebních odlitcích, tzn. za jinak 

stejných podmínek odlévaného kovu byly měněny vlastnosti forem, případně byly zachovány 

stejné vlastnosti forem a byla rozdílně provedena úprava kovu (očkování a modifikace litiny, 

nebo dezoxidace oceli). 

Experimenty byly zaměřeny na zkoumání vlivu vlhkosti formy na aktivitu kyslíku 

v odlitém kovu v dutině formy, na zjištění vlivu mimiopecního zpracování kovu na aktivitu 

kyslíku v odlitém kovu v dutině formy, následně bylo provedeno sledování změn chemického 

sloţení v odlévaném kovu a dále hodnocení vad odlitků, analýza strusek z povrchu odlitků. 

Většina experimentálních odlitků byla odlita v laboratorních podmínkách v tavírně 

katedry slévárenství VŠB – TU Ostrava. Odlitky byly ručně formovány do modelové a výplňové 

bentonitové formovací směsi, která byla připravována v kolových mísičích. 
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Jedna série zkušebních odlitků byla odlita ve slévárně Tafonco (automobilka Tatra 

Kopřivnice), tak jako průmyslově vyrobené odlitky u kterých byla provedena statistická analýza 

změn chemického sloţení odlévaného kovu. 

4.2 Popis experimentálních odlitků 

V průběhu práce byly ověřeny dva typy zkušebních odlitků, oba dva typy byly zvoleny 

členité a skládaly se ze tří částí kterými kov při plnění formy postupně proudil do nálitku 

umístěného na největší části odlitku. Tento tvar byl vybrán proto, aby při plnění formy docházelo 

k přelévání a promíchávání kovu a případně bylo moţno pozorovat rozdíly mezi jednotlivými 

částmi odlitku (místa s rozdílnou průtočností), a to jak v povrchové kvalitě, tak vyvolaných 

vadách, a nebo v aktivitě kyslíku. Tvar odlitku měl tedy podporovat průběh reoxidačních reakcí 

v průběhu plnění formy. 

Vtoková soustava odlitků byla zvolena jako přetlaková [93] (poměr průřezu licího kůlu 

k průřezu zářezu byl zvolen 1,4 ku 1). Průměr licího kůlu byl zvolen 30 mm a rozměry zářezu 

18 x 28 mm. Nákres prvního ze zkušebních odlitků je uveden na obr. 7. Zaústění vtokové 

soustavy bylo v podélné ose odlitku v horní části boční stěny do části odlitku označené jako C. 

 

Obr. 7 - Schéma experimentálního odlitku 1. typu 
 

Fotografie prvního typu odlitku je uvedena na obr. 8. Na tomto zkušebním odlitku byly 

provedeny první experimenty měření aktivity kyslíku v kovu v dutině formy. Po několika prvních 

experimentech bylo ale od tohoto typu zkušebního odlitku ustoupeno z důvodu obtíţné 

manipulace a s tím souvisejícími problémy při odlévání, a následném čištění a dělení odlitku. 

Hrubá hmotnost ocelového odlitku byla 58 kg. Samostatná část odlitku A, která byla pouţita 
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k několika experimentům a váţila 33 kg, se ukázala také nevhodnou. Tři kusy tohoto odlitku byly 

zkušebně odlity ve slévárně Tafonco. Dále v textu bude tento odlitek označen jako první typ nebo 

typ 1. 

 

Obr. 8 - Fotografie 1. typu odlitku 

 

Pro pokračování práce byl zvolen menší, lehčí a lépe manipulovatelný odlitek. Schéma 

tohoto experimentálního odlitku je uvedeno na obr. 9. Tento odlitek je v textu označen jako druhý 

typ nebo typ 2. Rozměry základen všech tří částí odlitku byly stejné, tzn. 40 x 180 mm dole 

a 50 x 182 mm nahoře, pro přehlednost jsou míry v obrázku kótovány pouze u jedné části.  

 

Obr. 9 - Schéma experimentálního odlitku – 2. typu 
 

180 

40 

50 

100 

65 

48 

196 
182 

A B C 

10 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

 

Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 41 

Vtoková soustava tohoto odlitku byla totoţná s vtokovou soustavou 1. typu odlitku. 

Zaústění zářezu bylo v podélné ose odlitku v horní části boční stěny do části odlitku C. Válcový 

později oválný nálitek byl umístěn ve středu na horní části odlitku A. 

Hrubá hmotnost tohoto odlitku byla 15 kg (zváţeno po oddělení nálitku a vtokové 

soustavy). Přibliţná hmotnost nálitku (dle odlitého materiálu) kruhového průřezu o průměru 

100 mm byla 4,2 kg při výšce 100 mm (výška formovacího rámu). Tento nálitek byl po prvních 

testech nahrazen nálitkem oválného průřezu, který lépe odpovídal svým tvarem části odlitku do 

níţ dosazoval kov. Délka základny nálitku byla 120 mm a šířka 40 mm, na úzkých stranách měl 

nálitek rádius 20 mm. Hmotnost oválného nálitku byla 4,7 kg při výšce 100 mm. 

Vzhled experimentálního odlitku s kruhovým průřezem nálitku ukazuje obr. 10. Vzhled 

experimentálního odlitku s oválným průřezem nálitku ukazuje obr. 11. 

  

Obr. 10 - Vzhled experimentálního odlitku s kruhovým průřezem nálitku 

 

 

 

Obr. 11 - Vzhled experimentálního odlitku s oválným průřezem nálitku 
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4.3 Měření aktivity kyslíku v odlévaném kovu 

Měření aktivity kyslíku v odlévaném kovu bylo prováděno u obou typů odlitků. U prvního 

typu pouze u oceli, u typu druhého u všech výše uvedených materiálů (LLG, LČG, LKG a ocel 

ČSN 42 26 60). 

4.3.1 Umístění sond a termočlánků v odlitcích 

U prvního typu odlitku byly sondy, termočlánky a molybdenový kontakt sondy 

umisťovány do dutiny formy skrz formovací směs vršku formy. Byly vedeny šikmo tak aby 

zasahovaly do tepelné osy nálitku/odlitku. Umístění je ukázáno na obr. 12, společně se sondou 

a termočlánky v zářezu. U tohoto konkrétního odlitku došlo k porušení dna formy a vytečení 

kovu na licí pole, na obrázku jsou také vidět části rozpraskaného korundu ochran termočlánků 

a izolační zásyp v těle sondy. 

 

U druhého typu byly sondy, molybdenový kontakt k sondám a termočlánky umísťovány 

zhruba 5 mm pod dělící rovinou pod nálitkem tak, aby zasahovaly do tepelné osy nálitku. Sondy 

a termočlánky byly do forem prostrčeny dráţkami vybroušenými do formovacích rámů. Jejich 

poloha vůči hraně odlitku a rámu byla pod úhlem 60°. Uloţení bylo dáno konstrukcí formovacích 

rámů a zajišťovalo dostatečnou stabilitu sond a termočlánků při manipulaci a odlévání formy. 

Detail umístění sond a termočlánku po vybití odlitku z formy při pouţití obou typů nálitků 

ukazuje obr. 13. Umisťování sond a termočlánků v průběhu formování do forem ukazuje obr. 14. 

 

Obr. 12 - Umístění termočlánků 

a sond v dutině formy u prvního typu 

odlitku 
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Obr. 13 - Umístění sond a termočlánku po vybití odlitků z forem při pouţití obou typů nálitků 

 

 

Obr. 14 - Umisťování sond a termočlánků v průběhu formování do forem 

4.3.2 Vlastní měření aktivity kyslíku v odlitcích 

Autor se zabýval problematikou měření aktivity kyslíku v odlitcích po delší dobu, 

a některé dílčí výsledky byly publikovány např. v pracích [94, 95, 96]. 

Měření u prvního typu odlitku  

První zkušenosti s měřením aktivity kyslíku v odlitcích byly rozporuplné. Z důvodu 

vyšších obsahů kyslíku byla pro první měření zvolena ocel. Speciální typ labolatorní sondy pro 

měření v odlitcích se však ukázal jako málo odlolný vůči vysokým teplotám. Velmi často 

docházelo k utavení „spojky“ molybdenových vodičů sondy a ke ztrátě kontaktu. 

Touto spojkou je ţelezný plíšek, ke kterému je bodovým svárem přivařen kontakt 

vlastního měřícího článku a vodič, který vychází ze sondy ven, a slouţí k připojení k měřící 

ústředně. Vzhledem k rozměrům plíšku cca 0,3 x 2 x 1 mm a tomu, ţe měřící článek a kontakty 
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byly umístěny v průhledné křemenné trubici, bylo toto spojení vystaveno radiaci ještě před 

kontaktem sondy s roztavenou ocelí a docházelo k jeho utavení jěště před naplněním formy ocelí. 

Tento problém se autor snaţil řešit různými typy zásypu kontaktu v těle sondy, tak aby 

byl kontakt dobře izolován a chráněn. Manipulace s takto upravenými sondami byla však při 

formování a přípravě měření velmi komplikovaná. Dalším problémem bylo praskání 

korundových ochran termočlánků vlivem tepelného šoku a selhávání měření teploty. 

Především z těchto důvodů bylo pro ověření experimentální metodiky zvoleno měření 

aktivit kyslíku v litinách. Pro tyto a další měření byl zvolen také menší a lehčí typ odlitku 

popsaný výše (typ 2). 

S dodavatelem sond pro měření aktivity kyslíku byla pro další dodávky sond dohodnuta 

úprava konstrukce sondy, kde byl ţelezný kontakt v křemenné trubici chráněn obalenou spečenou 

formovací směsí. 

Měření u druhého typu odlitku 

Z důvodu rychlého ochlazování kovu ve formě a občasného selhání měřícího systému 

bylo měření úspěšné pouze u někteých odlitků, a to především u litin. U ocelí s vyšší teplotou 

tuhnutí bylo měření ve formě nespolehlivé. Ani u jednoho z 9 ocelových experimentálních 

odlitků se autorovi nepodařilo změřit aktivitu kyslíku nad teplotou likvidu. U třech ocelových 

odlitků (28, 39, 40) byla změřena aktivita v blízkosti a nad teplotou solidu. Uvedené teploty 

solidu a likvidu byly vypočteny na základě chemického sloţení podle vzorců uvedných v [97]. 

Vypočtené teploty likvidu a solidu, a nejvyšší změřené teploty ve formách u ocelových odlitků 

jsou shrnuty v tab. I. 
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Tab. I – Vypočtené teploty likvidu a solidu, a nejvyšší změřené teploty ve formách u ocelových 

odlitků 

Odlitek Teplota likvidu (°C) Teplota solidu (°C) Max. změřená teplota (°C) 

28 1492 1464 1472 

29 1493 1464 1456 

30 1494 1464 1452 

31 1501 1470 1423 

32 1501 1470 1438 

33 1503 1471 1414 

38 1503 1467 1432 

39 1502 1467 1486 

40 1502 1467 1498 
 

4.4 Vliv vlhkosti formy na změnu aktivity kyslíku v odlitku 

Experimenty provedené na zkušebních odlitcích z ocelí a litin byly zaloţeny na 

srovnávacích měřeních, tzn. kov z jedné tavby byl odlit do forem o různé vlhkosti. Cílem 

experimentu bylo změřit a porovnat změřené aktivity kyslíku z forem o různé vlhkosti mezi 

sebou. 

Tento typ experimentu byl úspěšně proveden pouze u odlitků z LLG a LKG, a částečně 

u odlitků z oceli. U série odlitků z litiny s červíkovitým grafitem došlo k selhání měřící karty 

a omezení signálu sond u odlitků odlévaných do forem s vlhkostí 3,4 % hm. a 5,3 % hm., proto 

zde nejsou výsledky měření prezentovány. U ocelových odlitků došlo u tří ze šesti odlitků 

k rychlému ochlazení a ztuhnutí kovu. Z tohoto důvodu jsou u ocelových odlitků k dispozici 

pouze dvě vzájemně porovnatelná měření. Pro úplnost bude v této části popsáno provedení 

experimentu i pro odlitky s neúspěšným měřením aktivity kyslíku. Tyto údaje nebudou jiţ 

opakovány v dalších částech práce. 

4.4.1 Provedení experimentu 

Experiment byl úspěšný u tří sérií, v kaţdé sérii byly odlity tři odlitky o stejném sloţení 

kovu do forem s různou vlhkostí. Předpokládaná vlhkost forem byla 2; 3,5 a 5 % hm. Skutečná 

stanovená vlhkost forem společně s materiálem a číslem odlitku, odpichovou teplotou a teplotou 
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změřenou v pánvi před začátkem lití odlitků a maximální změřené teploty v odlitcích jsou 

uvedeny v tabulce II. Kov pro tyto experimenty byl taven ve 100 kg peci. Sloţení vsázky odlitků 

a její celková hmotnost je uvedena v tabulce III.  

Tab. II - Materiál odlitků, odpichové teploty, teploty kovu v pánvi, vlkhost forem a maximální 

teploty změřené v odlitcích 

Odlitek 
Materiál 

odlitku 

Teplota 

odpichu (°C) 

Teplota v 

pánvi (°C) 

Vlhkost formy 

(hm. %) 

Max. teplota v 

odlitku (°C) 

22 

LLG 1458 1412 

2,4 1334 

23 3,5 1330 

24 4,9 1324 

25 

LKG 1468 1423 

2,3 1310 

26 3,8 1304 

27 5,8 1286 

38 

Ocel 1656 1573 

2,7 1432 

39 4,0 1486 

40 7,6 1498 
 

 

Do vsázky ocelových odlitků bylo přidáno 140 g koksu, po proztavení oceli v průběhu 

přehřívání na odpichovou teplotu do ní bylo přidáno 120 g FeSi 75 % a 130 g FeMn afiné. Po 

nahřátí kovu na odpichovou teplotu byl kov vylit do předehřáté vyzděné pánve a z ní rozlit do 

forem a do kokily pro odběr vzorku na chemickou analýzu. Ocel v peci byla vţdy před odpichem 

uklidněna minimálním přídavkem Al na hladinu kovu (zhruba 40 g na 60 kg kovu). Při přelévání 

oceli z pece do pánve byla dezoxidována hliníkem. Chemické sloţení vsázkových surovin je 

uvedeno v příloze č 1. 

Tab. III - Sloţení vsázky odlitků a její celková hmotnost 

Odlitek Materiál 
Podíl vsázkových surovin v hm. % Vsázka 

(kg) Ocelárenské Fe Slévárenské Fe ČSN 11 500 ČSN 42 26 60 

22-24 LLG 12 76 12 12 65 

25-27 LKG 30 67 3 3 65 

38-40 Ocel - - - 100 70 
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Zpracování litiny probíhalo podobným způsobem jako zpracování oceli. Litina pro odlitky 

22 aţ 24 byla očkována najednou při přelévání kovu z pece do pánve FeSi75, litina odlitků 25 aţ 

27 byla očkována FeSi75 a modifikována Bjometem 3 najednou v pánvi polévací metodou. 

Mnoţství očkovadla, modifikátoru a hliníku přidaného do pánve při odpichu je uvedeno v tab. IV 

v hm. % na mnoţství zpracovávaného kovu. Chemické sloţení výchozího kovu před jeho odlitím 

do forem je uvedeno v tab. V. Průměrná doba plnění forem u litinových odlitků byla přibliţně 

30s (28 aţ 35 s), u ocelových odlitků byla přibliţně 20 s (18 aţ 22 s). 

Tab. IV - Mnoţství očkovadla, modifikátoru a hliníku do pánve v hm. % na hmotnost 

zpracovávaného kovu 

Odlitek Materiál FeSi 75 Bjomet 3 Al 

22-24 LLG 0,2 - - 

25-27 LKG 0,7 1,2 - 

38-40 Ocel - - 0,03 
 

 

Tab. V - Chemické sloţení výchozího kovu před jeho odlitím do forem v hm. % 

Odlitek Materiál C Mn Si P S Cr 

22-24 LLG 3,648 0,420 1,830 0,083 0,010 0,049 

25-27 LKG 3,830 0,373 2,542 0,088 0,010 0,043 

38-40 ocel 0,384 0,658 0,424 0,020 0,019 0,055 
 

Odlitek Materiál Ni Al Ti Mg Fe CE Sc 

2-24 LLG 0,005 0,003 0,057 <0,001 84,84 4,24 1,00 

25-27 LKG 0,025 0,003 <0,001 0,026 88,59 4,34 1,03 

38-40 ocel 0,040 0,021 <0,001 <0,001 98,16 - - 
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4.4.2 Výsledky experimentu 

Změřené aktivity kyslíku v odlitcích z LLG pro různé vlhkosti formy jsou shrnuty v níţe 

uvedeném grafu na obr. 15, kde je zobrazena závislost aktivity kyslíku na teplotě. Výsledky byly 

dále zpracovány metodikou F. Mampaye [23, 17] jako závislost logaritmu aO na převrácené 

hodnotě teploty (1/T). Na rozdíl F. Mampaye a dalších autorů zabývajících se měřením aktivit 

kyslíku a jejich vlivem na vlastnosti taveniny, případně ztuhlého kovu, zde byly obdrţeny 

aktivity kyslíku změřené přímo v kovu v dutině formy při jejím plnění, a bylo proto moţné 

postihnout také vlivy působící na taveninu v dutině formy. 

LLG - závislost aktivity kyslíku na teplotě pro různé vlhkosti formy
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Obr. 15 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 22 aţ 24 (LLG, různá vlhkost forem) 
 

Závislosti logaritmu aO na převrácené hodnotě teploty (1/T) pro odlitky z LLG, LKG 

a oceli (odlitek 39 a 40) pro různé vlhkosti formy jsou shrnuty v níţe uvedených grafech: LLG -

 obr. 16, LKG - obr. 17, ocel obr. 18. 
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LLG - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé vlhkosti 

formy

y = -22986x + 16,497

R
2
 = 0,9983
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R
2
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 = 0,9995
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Obr. 16 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 22 aţ 24 (LLG, různá vlhkost forem) 
 

LKG - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé vlhkosti 

formy

y = -12736x + 8,4476

R
2
 = 0,9955

y = -11759x + 8,0009

R
2
 = 0,9885

y = -12408x + 8,6745
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Obr. 17 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 25 aţ 27 (LKG, různá vlhkost forem) 
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Ocel - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé vlhkosti 

formy

y = -53682x + 38,358

R
2
 = 0,7728

y = -23763x + 18,483
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2
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Obr. 18 – Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 39 a 40 (ocel, různá vlhkost forem) 

4.4.3 Diskuze výsledků experimentu 

U ocelí i litin se při tomto experimentu projevil stejný trend závislosti aktivity kyslíku na 

vlhkosti formy – se zyšující se vlhkostí formy se změřená aktivita kyslíku v odlitku zvyšovala. 

Tato skutečnost je patrná z výše uvedených grafů. Celkové mnoţství kyslíku, které mohlo 

reagovat s kovem odlitku v průběhu plnění formy, bylo u odlitků s vyšší vlhkostí formy větší. 

Tyto výsledky dokazují, ţe vlhkost formy má vliv na obsah kyslíku v odlévaném kovu a tím i na 

intenzitu reoxidačních pochodů probíhajících v dutině formy při odlévání odlitků. 

Výše uvedené závislosti ve formě ln aO na převrácené hodnotě teploty představují van´t 

Hoffovu reakčí izotermu. Takto je moţno získat logaritmickou závislost aktivity kyslíku na 

teplotě pro různé typy grafitu [29, 23, 17]. 

Tvar závislosti vychází z regresních rovnic: 

B  
T

A
  -  aln O          (33) 
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Kde:  člen  A = ΔH° / R  

člen  B = ΔS° / R 

ΔH° představuje změnu standardní volné entalpie 

ΔS° představuje změnu entropie 

R univerzální plynová konstanta (R = 8,314  J.mol
–1

.K
–1

) 

T teplota v K 

Závislosti pro LLG a LKG odlité do forem o různé vlhkosti získané extrapolací 

změřených hodnot jsou uvedeny níţe. U kaţdé rovnice je také uvedena hodnota korelačního 

koeficientu a počet bodů ze kterých extrapolací získaná rovnice vychází. 

LLG: 

Odl 22 - 2,4% hm. H2O: 16,497  
T

1
 22986- aln O      (34) 

R
2
 = 0,9983; počet bodů: 201 

Odl 23 - 3,5% hm. H2O: 16,925  
T

1
  23396-  aln O      (35) 

R
2
 = 0,9996; počet bodů: 205 

Odl 24 - 4,9% hm. H2O: 14,990  
T

1
 20708-  aln O      (36) 

R
2
 = 0,9995; počet bodů: 204 

 

LKG: 

Odl 25 - 2,3% hm. H2O: 8,4476  
T

1
 12736-  aln O      (37) 

R
2
 = 0,9955; počet bodů: 192 

Odl 26 - 3,8% hm. H2O: 8,0009  
T

1
 11759-  aln O      (38) 

R
2
 = 0,9885; počet bodů: 213 

Odl 27 - 5,8% hm. H2O:  8,6745 
T

1
 12408-  aln O      (39) 

R
2
 = 0,9908; počet bodů: 206 
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Z výše uvedených závislostí (34) aţ (39) lze vypočíst aktivitu kyslíku při různých 

teplotách, a lze proto aktivity také porovnat při určité zvolené teplotě. Autor si jako základní 

teplotu pro porovnání aktivit u litinových odlitků zvolil 1350 °C. Výpočtem pro tuto teplotu byly 

obdrţeny aktivity uvedné v tab. VI. 

Tab. VI – Porovnání aktivit kyslíku pro kov odlitků z LLG a LKG odlitých do forem s různou 

vlhkostí při referenční teplotě 1350 °C 

Materiál Odlitek Vlhkost formy (% hm.) Aktivita kyslíku (ppm) 

LLG 22 2,4 0,59 

LLG 23 3,5 0,67 

LLG 24 4,9 0,71 

LKG 25 2,3 0,37 

LKG 26 3,8 0,49 

LKG 27 5,8 0,60 
 

 

Zjiištěné výše uvedené rovnice odpovídající popisům chemické reakce vzniku oxidů jsou 

pro LLG přibliţně v souladu se závěry zveřejněnými řešitelským kolektivem J. Šenbergera 

a T. Elbela v práci [29, 13]. U LKG byly zjištěny menší rozdíly u obou členů rovnic (ΔH°/R, tak 

i ΔS°/R). Tyto rozdíly mohou být způsobeny odlišným chemickým sloţením základní taveniny 

(např. jiný obsah C, Si, Mn, atd.) a také, a to především, různým typem pouţitého modifikátoru 

s odlišným obsahem Mg a dalších prvků s vysokou aktivitou ke kyslíku. Proto i za vzniku litiny 

se stejným typem grafitu mohou v kovu probíhat různé reakce v různém poměru (vznik různých 

oxidů) podle poměru obsahu prvků s vysokou afinitou ke kyslíku v daném okamţiku při dané 

teplotě. Tyto reakce jsou doprovázeny jinou změnou reakčního tepla popsanou rovnicí s jinými 

velikostmi členů. 

Tento předpoklad je dále podpořen výsledky uveřejněnými v kapitole zaměřené na 

sledování změn chemického sloţení kovu. Kde bylo statistickou analýzou zjištěno, ţe dochází 

k vyšším úbytkům (k oxidaci) prvků o vyšším obsahu. Tzn. tvorba oxidů nezáleţí pouze na 

afinitě prvku ke kyslíku, ale také na jeho obsahu v kovu. Z tohoto důvodu jsou velikosti členů 

rovnic pro LLG velmi blízké (podobné sloţení kovu bez přídavku prvků s vysokou aktivitou ke 

kyslíku, kde je aktivita kyslíku řízena uhlíkem nebo křemíkem), a mohou být rozdílné pro LKG 

a LVG. Pro porovnání jsou na obr. 19 aţ 24 uvedeny mikrostruktury materiálu výše popsaných 

odlitků. 
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Obr. 19 – Odl. 22, zvětšení 100 Obr. 22 – Odl. 25, zvětšení 100 
 

  

Obr. 20 – Odl. 23, zvětšení 100 Obr. 23 – Odl. 26, zvětšení 100 
 

  

Obr. 21 – Odl. 24, zvětšení 100 Obr. 24 – Odl. 27, zvětšení 100 
 

Pořadí odlévání odlitků probíhalo v chronologicky, tedy u LLG: 1. – 22, 2. – 23, 3. – 24, 

u LKG: 1. – 25, 2. – 26, 3. – 27. Průměrná rychlost chladnutí tekuté fáze LLG byla 0,48 °C/s, 

LKG 0,85 °C/s. Vypočteno z rozdílu maximální teploty a teploty 1160 °C a doby nutné pro 

ochlazení kovu z max. teploty na teplotu 1160 °C. Rozdíly mezi rychlostmi ochlazování kovu ve 

formách s různou vlhkostí byly minimální a nebyla mezi nimi nalezena přímá úměra v závislosti 
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na vlhkosti formy, proto zde nejsou ani uváděny. Pro ocel nebyly rychlosti chladnutí tekuté fáze 

z důvodu nízké teploty vypočteny. 

Závislosti získané pro ocel jsou tendenčně vpořádku (vyšší aktivita kyslíku byla 

naměřena v odlitku s vyšší vlhkostí formy), tak jako u výše uvedených litin, avšak jejich těsnost 

(hodnota korelačního koeficiantu R
2
) není vysoká. Tento fakt souvisí s kratší dobou a menším 

teplotním rozsahem měření při relativně nízkých teplotách. Celé měření probíhalo těsně pod 

teplotami likvidu, čímţ došlo bezpochyby ke zkreslení výsledků měření. Rovnice jsou v tomto 

případě uvedeny pouze pro úplnost. 

Odl 39 - 4,0% hm. H2O:  38,358 
T

1
 53682-  aln O      (40) 

R
2
 = 0,7728; počet bodů: 101 

Odl 40 - 7,6% hm. H2O: 18,483 
T

1
 23763-  aln O      (41) 

R
2
 = 0,8813; počet bodů: 341 

U ocelí je na rozdíl od litin moţný vznik různých oxidů díky niţšímu obashu uhlíku 

a různým obsahům legujících prvků, proto se mohou rovnice závislosti aktivity kyslíku na teplotě 

u ocelí dosti lišit. 

Z výše uvedených závislostí (40) a (41) byla podobně jako u litin vypočtena aktivita 

kyslíku při referenční teplotě, kteá byla pro ocel zvolena 1500 °C. Výpočtem pro tuto teplotu 

byly obdrţeny aktivity uvedené v tab. VII. 

Tab. VII – Porovnání aktivit kyslíku ocelí odlitých do forem s různou vlhkostí při referenční 

teplotě 1500 °C 

Materiál Odlitek Vlhkost formy (% hm.) Aktivita kyslíku (ppm) 

Ocel 39 4,0 13,07 

Ocel 40 7,6 14,03 
 

 

Zvolená referenční teplota pro oceli byla zvolena záměrně velmi těsně pod teplotou 

likvidu (vypočtená 1502 °C), proto aby extrapolace byla blízko reálných změřených teplot 

v odlitcích, a nedošlo k příliš velké chybě při výpočtu aktivit. 
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Pro jiná měření při dosaţení těsnějších závislostí a vyšších naměřených teplot v odlitcích 

by byla zvolena referenční teplota nad teplotou likvidu, jako vhodná teplota pro porovnání aktivit 

v ocelích se autorovi jeví 1550 °C. 

Pro porovnání výše uvedených změn aktivity kyslíku v odlitku se změnou vlhkosti formy 

byl proveden výpočet hmotnosti vody, která můţe teoreticky do reakcí vstupovat. V úvahu byl 

brán povrch odlitku bez vtokové soustavy a nálitku. Celkový povrch odlitku zaujímá 1602 cm
2
, 

povrch odlitku bez vršku, který je v kontaktu s kovem v průběhu plnění formy je 1253 cm
2
. 

Pokud bychom uvaţovali prohřátí formovací směsi do hloubky 10 mm při měrné hmotnosti 

suché směsi 1,5 g/cm
3
, potom hmotnost formovací směsi ze které se můţe uvolnit voda 

v průběhu plnění je 1880 g bez vršku a 2400 g s vrškem formy. Z těchto hmotností můţeme 

velmi snadno vypočíst hmotnost vody, která by se za výše uvedených podmínek mohla podílet na 

reakcích s tekutým kovem v dutině formy. Vypočtené hmotnosti vody pro různé vlhkosti formy 

a vrianty s vrškem a bez vršku jsou shrnuty v tab VIII. 

Tab. VIII – Teoretické hmotnosti vody v gramech uvolněné z povrchu formy experimentálního 

odlitku v průběhu plnění formy 

Vlhkost formy (% hm.) Hmotnost vody pro plochu 

formy bez vršku 

Hmotnost vody pro plochu 

formy s vrškem 

2,5 47 60 

4,0 75 96 

5,5 103 132 
 

 

Jak je z úvahy patrné, uvolněná mnoţství vody, a tím také kyslíku, která by teoreticky 

mohla reagovat s kovem odlitku nejsou zanedbatelná, a to ani při nízkých vlhkostech forem. Za 

těchto podmínek lze předpokládat, ţe v dutině formy panuje silně oxidační prostředí s moţností 

přechodu kyslíku do objemu kovu, jak bylo výše potvrzeno. 

4.5 Vliv mimopecního zpracování kovu na změnu aktivity kyslíku v odlitku 

Experimenty byly provedeny na zkušebních odlitcích z oceli a litiny s kuličkovým 

grafitem. Tak jako předchozí experimenty byly i tyto zaloţeny na srovnávacích měřeních. 

V tomto případě však byly zachovány stejné vlastnosti formy a bylo provedeno rozdílné 

mimopecní zpracování kovu. U oceli byla provedena rozdílná úroveň dezoxidace hliníkem při 
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odpichu, a u litin rozdílná úroveň modifikace. Pro modifikaci litiny byla zvolena metoda průtočné 

modifikace FLOTRET [98, 99] (modifikace v reakční komoře při průtoku kovu). Cílem 

experimentu bylo změřit a porovnat hodnoty aktivity kyslíku mezi odlitky. 

V důsledku nízké odpichové teploty oceli a jejího rychlého chladnutí při přelévání do 

pánve a odlévání odlitků nebylo u tohoto typu experimentu úspěšné ani jedno měření aktivity 

kyslíku v odlitku. Z toho důvodu budou v této části práce zveřejněny pouze výsledky měření 

aktivit u litinových odlitků. 

4.5.1 Provedení experimentu 

Litinové odlitky byly odlity ve dvou sériích, v kaţdé sérii byly odlity tři odlitky s různým 

mimopecním zpracováním kovu do forem se stejnou vlhkostí. Bohuţel u druhé série měření 

selhala sonda u odlitku s nejvyšším obsahem modifikátoru a je k dispozici pouze záznam ze 

zbývajících dvou odlitků, z tohoto důvodu byly iformace k tomuto odlitku vypuštěny. 

Předpokládaná vlhkost forem byla 3,5 % hm. Kov odlitků byl taven pro kaţdý odlitek 

zvlášť ve 40 kg peci. Jednotná vsázka pro litinové odlitky byla tvořena tyčemi, které byly odlity 

z litiny natavené ze surového ţeleza, oceli, litinového vratu, FeSi a nauhličovadla. Chemické 

sloţení litinové vsázky je uvedeno v tab. IX.  

Tab. IX - Chemické sloţení vsázky litinových dlitků v % hm. 

C Mn Si P S Mg 

3,01 0,293 1,52 0,109 0,025 <0,001 
 

 

Pouţitím jednotné vsázky byly zajištěny stejné výchozí podmínky pro měření aktivity 

kyslíku v odlitcích. Hmotnost vsázky kaţdého odlitku byla 30 kg, v průběhu tavby bylo do 

vsázky kaţdého odlitku přidáno nauhličovadlo (koks kusovosti 3 aţ 5 mm) v mnoţství 350 g. 

Reakční komora a šamotografitová licí pánev byly před a v průběhu doby tavení vsázky 

nahřívány plynovým hořákem, pro sníţení teplotní ztráty při přelévání kovu z pece do pánve. Pro 

zvýšení prohřátí komory před samotnou modifikací byla komora prolévána tekutým kovem. 

Postup modifikace probíhal tak, ţe roztavený kov byl z pece prolit předehřátou reakční 

komorou do licí pánve, při tom byl odebrán vzorek výchozího kovu na chemické sloţení, poté byl 

kov nalit zpět do pece nahřát na odpichovou teplotu a prolit reakční komorou s daným mnoţstvím 
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modifikátoru. Odpichová teplota kovu před modifikací byla přibliţně 1545 °C (1540 aţ 1552 °C). 

Při výtoku kovu z komory do licí pánve byl kov očkován do proudu grafitizačním očkovadlem 

v mnoţství 0,2 % na hmotnost tekutého kovu. Reakční komora byla umístěna pod ţlábek tavící 

pece. Jako modifikátor byl pouţit komerčně dodávaný modifikátor BJOMET 3 a očkovadlo 

Foundrisil od firmy ELKEM. Takto zpracovaný kov byl odlit do forem a jeho vzorek do kokily 

pro stanovení chemického sloţení modifikovaného kovu. Chemické sloţení očkovadla 

a modifikátoru je uvedeno v tab. X a XI. 

Tab. X - Chemické sloţení očkovadla Foundrisil v % hm. 

Kusovost Si min. Mn max. C max. Al max. P max. S max. Cr max. 

3 - 10 mm 72 0,4  0,15 1,7 0,035 0,020 0,40 
 

 

Tab. XI - Chemické sloţení modifikátoru BJOMET™3 v % hm. 

Kusovost Si Mg Re Ca Al max. 

1 - 20 mm 44 - 48 5.0 - 6.0 0.7 - 1.0 14 - 1.8 1.0 
 

 

Stanovená vlhkost forem, mnoţství modifikátoru pouţitého pro zpracování litiny daného 

odlitku v hm. % na mnoţství zpracovávaného kovu, společně s odpichovou teplotou a maximální 

teplotou změřenou v odlitcích je uvedena v tab. XII. Průměrná doba odlévání (doba plnění forem) 

odlitků byla přibliţně 32s (29 aţ 34 s). Chemické sloţení litiny v hm. % po modifikaci, je 

uvedeno v tabulce XIII. 

Tab. XII - Číslo odlitku, odpichová teplota, mnoţství modifikátoru pro zpracování v % hm. na 

mnoţství zpracovávaného kovu, stanovená vlhkost forem, a maximální teplotoa změřená 

v odlitcích 

Odlitek 
Odpichová teplota 

(°C) 

Modifikátor      

(hm. %) 

Vlhkost formy   

(hm. %) 

Max. teplota 

v odlitku (°C) 

41 1540 1,2 3,8 1358 

42 1548 1,5 4,0 1356 

43 1552 1,8 4,3 1353 

44 1540 1,2 3,8 1368 

45 1548 1,5 3,7 1403 

46 1550 1,8 4,2 1346 
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Tab. XIII - Chemické sloţení litiny v hm. % po modifikaci před odlitím do forem  

Odlitek C Mn Si P S Al Mg 

41 3,67 0,283 2,09 0,095 0,016 0,009 0,028 

42 3,82 0,282 2,35 0,098 0,016 0,011 0,035 

43 3,73 0,282 2,45 0,095 0,015 0,011 0,038 

44 3,71 0,282 2,20 0,095 0,016 0,009 0,033 

45 3,68 0,280 2,28 0,096 0,015 0,009 0,034 

46 3,71 0,280 2,46 0,097 0,016 0,011 0,038 
 

4.5.2 Výsledky experimentu 

Změřené aktivity kyslíku v odlitcích z LKG pro různé obsahy modifikátoru při stejných 

vlhkostech forem jsou shrnuty v níţe uvedených grafech. Uvedena je závislost aktivity kyslíku na 

teplotě, pro odlitek 41 aţ 43 na obr. 25, a pro odlitek 43 a 44 na obr. 26. Tyto výsledky byly také 

zpracovány metodikou F. Mampaye. [23, 17]. Závislost logaritmu aO na převrácené hodnotě 

teploty (1/T) je uvedena pro odlitek 41 aţ 43 na obr. 27, a pro odlitek 43 a 44 na obr. 28. 

LKG - závislost aktivity kyslíku na teplotě pro různé obsahy modifikátoru
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Obr. 25 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 41 aţ 43 (různý stupeň modifikace) 
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LKG - závislost aktivity kyslíku na teplotě pro různé obsahy modifikátoru
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Obr. 26 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 44 a 45 (různý stupeň modifikace) 
 

LKG - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé obsahy 
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Obr. 27 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 41 aţ 43 (různý stupeň modifikace) 
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LKG - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé obsahy 

modifikátoru
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Obr. 28 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 44 a 45 (různý stupeň modifikace) 

4.5.3 Diskuze výsledků experimentu 

U obou sérií litinových odlitků se při tomto experimentu projevil známý trend závislosti 

aktivity kyslíku – se zyšujícím se obsahem modifikátoru v litině se změřená aktivita kyslíku 

v odlitku sniţovala. Tento trend potvrzuje, ţe největší vliv na aktivitu kyslíku mají obsahy prvků 

s největší afinitou ke kyslíku, coţ je v případě modifikátoru BJOMET 3 Ca, Mg a Al. 

Logaritmické závislosti aktivity kyslíku na teplotě popisující van´t Hoffovu reakční 

izotermu [29] získané pro různý stupeň modifikace jednotlivých odlitků z LKG jsou uvedeny 

níţe v rovnicích (42) aţ (46). U kaţdé rovnice je také uvedena hodnota korelačního koeficientu 

a počet bodů ze kterých extrapolací získaná rovnice vychází. 

Odl 41 – 1,2% hm. Mod.: 13,665 
T

1
 21223-  aln O      (42) 

R
2
 = 0,9805; počet bodů: 259 
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Odl 42 – 1,5% hm. Mod.: ,10114 
T

1
 22156-  aln O      (43) 

R
2
 = 0,9626; počet bodů: 274 

Odl 43 – 1,8% hm. Mod.: ,64569 
T

1
 16805-  aln O      (44) 

R
2
 = 0,8931; počet bodů: 239 

Odl 44 – 1,2% hm. Mod.: ,77814 
T

1
 22606-  aln O      (45) 

R
2
 = 0,9862; počet bodů: 262 

Odl 45 – 1,5% hm. Mod.: ,50411 
T

1
 18530-  aln O      (46) 

R
2
 = 0,9922; počet bodů: 181 

Z výše uvedených rovnic (42) aţ (46) byly obdobně jako u minulého experimentu 

vypočteny aktivity kyslíku při zvolené základní teplotě 1350°C., které jsou uvedeny v tab. XIV. 

Společně s vypočtenými aktivitami kyslíku jsou v tabulce uvedeny také obsahy C, Mn, Si, Al 

a Mg v kovu před jeho odlitím do forem. 

Tab. XIV – Porovnání aktivit kyslíku v kovu odlitků z LKG s různým stupněm modifikace 

odlitých do forem o stejné vlhkosti při referenční teplotě 1350 °C 

Odlitek C Mn Si Al Mg Aktivita kyslíku (ppm) 

41 3,67 0,283 2,09 0,009 0,028 0,13 

42 3,82 0,282 2,35 0,011 0,035 0,10 

43 3,73 0,282 2,45 0,011 0,038 0,06 

44 3,71 0,282 2,20 0,009 0,033 0,14 

45 3,68 0,280 2,28 0,009 0,034 0,11 
 

 

Vypočtené aktivity kyslíku pro referenční teplotu 1350 °C pro odlitky s různým stupněm 

modifikace nepřímou úměrou trendově odpovídají zbytkovému obsahu Mg. Obsah Al po 

modifikaci byl na rozdíl od Mg u všech odlitků téměř stejný. Rovnice získané extrapolací 

experimentálně změřených hodnot aktivit kyslíku, které odpovídají popisům chemických reakcí 

vzniku oxidů se pro jednotlivé stupně modifikace mírně liší. Tyto rozdíly jsou způsobeny 
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pravděpodobně především různým obsahem zbytkového Mg (prvek s nejvyšší afinitou ke 

kyslíku). 

Na obr. 29 aţ 33 jsou uvedeny mikrostruktury materiálu výše popsaných odlitků při 100 

násobném zvětšení, mezi strukturami je patrný rozdíl mezi odlitky s různým stupněm modifikace. 

  

Obr. 29 – Odl. 41, zvětšení 100 Obr. 32 – Odl. 44, zvětšení 100 
 

  

Obr. 30 – Odl. 42, zvětšení 100 Obr. 33 – Odl. 45, zvětšení 100 
 

 

 

Obr. 31 – Odl. 43, zvětšení 100  
 

 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

 

Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 63 

Hodnoty obou členů výše uvedených rovnic se příliš neliší od rovnic získaných 

u experimentu s různou vlhkostí forem, ani od výsledků zveřejněných v práci [29] kolektivem 

autorů J. Šenbergra a T. Elbela. Nevelké odchylky velikostí členů rovnic mohou být způsobeny 

rozdílnou vsázkou, chemickým sloţením taveb, a také rozdílnou modifikací litiny. Z těchto 

výsledků autor vyvozuje, ţe uvedenými závislostmi ve formě ln aO na převrácené hodnotě teploty 

představující van´t Hoffovu reakčí izotermu obecně není vţdy moţno jednoznačně rozlišit typ 

vyloučeného grafitu v litině. 

Metoda je však vhodná k rozlišení typu vyloučeného grafitu, a k sledování rozdílů aktivity 

kyslíku v kovu z jedné tavby za jinak stejných podmínek. Např. různý stupeň modifikace, 

případně různá vlhkost forem u stejných odlitků. U těchto dvou konkrétních případů byla 

vhodnost metody autorem experimentálně ověřena. Výše uvedené vztahy umoţňují také 

porovnání aktivity při jedné referenční teplotě, případně interpolaci do vyšších teplot. Tento 

způsob porovnávání aktivit při základní teplotě 1420 °C vyuţil ve své práci F. Mampaey [17]. 

Autor této práce si zvolil pro porovnání teplotu niţší (1350 °C), proto aby se referenční teplota co 

nejvíce blíţila reálným podmínkám v dutině formy při odlévání odlitků. 

Měření aktivity kyslíku lze také vyuţít pro zvolení optimálního mnoţství desoxidačního 

prvku v ocelích nebo modifikátoru v litinách. Při sériové výrobě konkrétního odlitku 

a statistickém zpracování dat by bylo tereticky moţné sestavit matematický model pro určení 

přírůstku obsahu kyslíku v závislosti na vlhkosti formy, a na tomto základě provádět přesnou 

dezoxidaci kovu. 

4.6 Sledování změn chemického sloţení v odlévaném kovu 

V této části práce bude provedeno hodnocení změn chemického sloţení na 

experimentálních a také průmyslově vyrobených odlitcích. Cílem bylo prokázat přítomnost 

reoxidačních procesů v průběhu odlévání kovu do forem u několika sérií odlitků, a také potvrdit 

nebo vyvrátit moţnost sledování reoxidačních pochodů v rámci jediného odlitku pomocí analýzy 

chemického sloţení v povrchových a středových částech odlitku. 
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4.6.1 Změny chemického sloţení u průmyslových odlitků 

Vyhodnocení změn chemického sloţení bylo provedeno statistickou analýzou dat odlitků 

z uhlíkové oceli ČSN 42 26 60. Data ke zpracování byla nasbírána při řešení výzkumných prací 

[100, 101, 102] ve slévárně automobilky Tatry Kopřivnice. 

4.6.1.1 Provedení statistického hodnocení 

Předmětem hodnocení byly rozdíly v obsahu chemických prvků v oceli mezi vzorky 

odlitými z pánve do kokily (tzv. penízek pro spektrometrickou analýzu) a vzorky odlitými do 

formy z jednotné bentonitové směsi o hmotnosti 12 kg (odlévanými vzorky byly zkušební bloky 

pro stanovení pevnosti v tahu). 

Analýzy chemického sloţení byly provedeny ze třech sérií taveb na šesti sériích vzorků, 

kde velikost série byla 30 nebo 44. Spektrometrická analýza byla provedena u kaţdého souboru 

najednou při stejné kalibraci přístroje a to na kvantometru Hilger. Z kaţdé tavby byl odebrán 

jeden vzorek z pánve do kokily a jeden nebo více vzorků ze zbytku tyče pro stanovení pevnosti 

z kýlového bloku odlitého do syrové formy. Analýza chemického sloţení vzorků z odlitků byla 

prováděna ze středu odlitku a nikoliv z povrchové vrstvy. 

U všech tří sérií taveb byla v peci provedena předběţná dezoxidace feromanganem 

a ferosiliciem. Konečná dezoxidace v pánvi byla u první a druhé série zajištěna pouze hliníkem 

a u třetí série hliníkem a silikokalciem. 

Vzorky pro chemické sloţení oceli první série taveb byly odebírány do kokily přímo 

u pece z plné pánve, do formy byly vzorky odlévány na licím poli. Čas mezi odběrem obou 

vzorků se pohyboval mezi 10 aţ 15 minutami. U druhé a třetí série byly vzorky do kokily 

odebírány z poloviny pánve na licím poli téměř současně se vzorky odlévanými do syrových 

forem (časový odstup asi 2 min.). Teplota kovu po jeho nalití do pánve se pohybovala mezi 1550 

aţ 1600 °C. 

Hladina významnosti statistického zpracování byla zvolena 0,05. Základní soubory dat 

obsahů jednotlivých prvků byly podrobeny testu odlehlých hodnot (Grubsův test) a následně testu 

normality rozdělení souboru (Shapiro – Wilkův test). Při tomto základním hodnocení bylo 

zjištěno, ţe soubory hodnot uhlíku, chromu a fosforu nespňují normalitu, a proto byly tyto prvky 

z dalţího hodnocení vyřazeny. 
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Další hodnocení probíhalo u manganu, křemíku, hliníku a síry. Tyto soubory byly 

podrobeny testu významnosti rozdílu dvou rozptylů (F - test) a testu významnosti rozdílu dvou 

výběrových průměrů (t - test) [103, 104]. 

Výsledky porovnání chemického sloţení vzorků z kokily a z forem ukazuje tab. XV. Levý 

sloupec v tabulce označuje 1., 2. nebo 3. sérii taveb. Ve sloupci E (x) jsou uvedeny střední 

hodnoty souborů, tzn. obsahy jednotlivých prvků. Pro křemík a mangan jsou uvedeny 

v hmotnostních %, pro síru a hliník v hmotnostních ppm. Ve sloupci S(x) jsou uvedeny 

směrodatné odchylky jednotlivých prvků. Sloupec rozdíl uvádí rozdíl středních hodnot daného 

prvku v hm. %, nebo v ppm. Ve sloupci t-test označuje symbol μ1≠ μ2 statisticky významné 

rozdíly středních hodnot obsahu daného prvku mezi vzorky z kokily a vzorky z formy. Symbol 

μ1 = μ2 značí statisticky nevýznamné rozdíly středních hodnot. 

4.6.1.2 Diskuze výsledků statistického hodnocení 

Křemík a Mangan, - statisticky významný rozdíl mezi vzorky z pánve a z formy se 

projevil pouze u Si u první série taveb, a u Mn u druhé série taveb. 

U první série taveb, byl v pánvi nejvyšší obsah Si a zároveň nejniţší obsah Mn. 

V důsledku toho pravděpodobně došlo ke zvýšené oxidaci Si a k jeho statisticky významnému 

úbytku. U druhé série, byl v pánvi naopak nejvyšší obsah Mn a nejniţší obsah Si, a proto došlo 

k jeho statisticky významnému úbytku. U druhé série zároveň došlo u vzorku z formy ke 

statisticky nevýznamnému zvýšení obsahu Si, coţ by mohlo naznačovat redukci erodovaných zrn 

SiO2 písku manganem a rozpuštění Si v kovu. 

U všech tří sérií se poměr koncentrací Si/Mn u vzorků ve formě pohyboval okolo 0,51 

Tento poměr zřejmě odpovídá rovnováţné koncentraci obou prvků za daných podmínek, která je 

v souladu s křemíkovou izotermou pro systém Fe-Mn-Si-O na obr. 34. Chování obou prvků je 

shodné s literárními údaji, podle kterých během oxidace bude do strusky přecházet přednostně 

ten z prvků Si a Mn, jehoţ obsah v tavenině bude vyšší [48]. 

U vzorků z pánví odlitých do kokily byly poměry Si/Mn různé. Poměry Si/Mn pro vzorky 

z pánve a z odlitků jsou uvedeny v tab. XVI. 
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Tab. XV - Přehled výsledků statistického hodnocení 

Křemík 

Série Vzorky z: N E (x) [%] S(x) [%] Rozdíl E (x) t-test 

1. 
pánev 44 0,38136 0,07519 

- 0,03903 μ1≠ μ2 
forma 30 0,34233 0,05276 

2. 
pánev 29 0,35655 0,05094 

+ 0,00034 μ1 = μ2 
forma 29 0,35690 0,05211 

3. 
pánev 30 0,36533 0,05692 

- 0,02367 μ1 = μ2 
forma 30 0,34167 0,05292 

Mangan 

Série Vzorky z: N E (x) [%] S(x) [%] Rozdíl E (x) t-test 

1. 
pánev 44 0,69770 0,07611 

- 0,02937 μ1 = μ2 
forma 30 0,66833 0,05760 

2. 
pánev 30 0,74200 0,05869 

- 0,03993 μ1≠ μ2 
forma 29 0,70207 0,04152 

3. 
pánev 30 0,70400 0,07555 

- 0,02986 μ1 = μ2 
forma 29 0,67414 0,04888 

Síra 

Série Vzorky z: N E (x) [ppm] S(x) [ppm] Rozdíl E (x) t-test 

1. 
pánev 44 69,8 27,6 

+ 8,5 μ1 = μ2 
forma 30 78,3 30,2 

2. 
pánev 30 83,7 30,1 

- 13,0 μ1 = μ2 
forma 30 70,7 30,4 

3. 
pánev 30 80,3 31,5 

- 2,0 μ1 = μ2 
forma 30 78,3 30,2 

Hliník 

Série Vzorky z: N E (x) [ppm] S(x) [ppm] Rozdíl E (x) t-test 

1. 
pánev 44 863,6 209,7 

- 247,9 μ1≠ μ2 
forma 30 615,7 163,5 

2. 
pánev 29 696,9 106,9 

- 169,0 μ1≠ μ2 
forma 29 527,9 96,6 

3. 
pánev 29 833,8 169,5 

- 195,5 μ1≠ μ2 
forma 29 638,3 119,3 
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Obr. 34 - Křemíkové izotermy 
 

Tab. XVI – Porovnání poměrů Si/Mn u vzorků z pánve a z odlitků 

Série taveb Si/Mn kokila Si/Mn pánev 

1 0,5466 0,5122 

2 0,4805 0,5084 

3 0,5189 0,5068 
 

 

Síra - v obsahu síry se neprojevily ţádné statisticky významné rozdíly. 

Hliník - u hliníku došlo ke statisticky významnému poklesu u všech tří sérií taveb. 

V technologii dezoxidace odlévané oceli jde o hlavní dezoxidační prvek s nejvyšší afinitou ke 

kyslíku. V tab. XVII jsou shrnuty procentuální úbytky Si, Mn a Al mezi vzorky z pánve 

a z odlitků. 

Tab. XVII – Procentuální úbytky Si, Mn a Al mezi vzorky z pánve a z odlitků 

Série taveb Úbytek Si Úbytek Mn Úbytek Al 

1 10,23 4,31 28,71 

2 + 0,09 5,38 24,25 

3 6,48 4,24 23,45 
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Změny chemického sloţení u Si, Mn a Al byly sledovány také v závislosti na stupni 

průtočnosti. Zkoumání bylo provedeno u stejného druhu nelegované oceli na odlitku klikového 

hřídele o hmotnosti 23kg. Byly provedeny rozbory chemického sloţení ve dvou místech odlitku 

se stupněm průtočnosti ε = 0,2 a 0,6. V kaţdém místě bylo provedeno několik stanovení. 

Výsledky rozborů zkušebního odlitku jsou shrnuty v tab.XVIII, ze které můţeme pozorovat, ţe 

v místech s vyšším stupněm průtočnosti (vršek, ε = 0,6) jsou obsahy Si a Al niţší, neţ v místě 

méně průtočném (spodek, ε = 0,2). V obou případech se jedná o statisticky významný rozdíl, kdy 

μ1 ≠ μ2. Rozdíly v obsahu Mn nejsou statisticky významné [105]. 

Tab. XVIII – Výsledky rozborů vzorků z klikového hřídele 

 Vzorek Stupeň průtočnosti N E (x) [%] S(x) [%] Rozdíl [%] t-test 

Si 
vršek ε = 0,6 16 0,4056 0,03119 

- 12,90 μ1≠ μ2 
spodek ε = 0,2 14 0,4657 0,01555 

Mn 
vršek ε = 0,6 16 0,7200 0,01592 

+1,20 μ1 = μ2 
spodek ε = 0,2 14 0,7114 0,01292 

Al 
vršek ε = 0,6 16 0,0706 0,00924 

- 9,29 μ1≠ μ2 
spodek ε = 0,2 14 0,0779 0,00426 

 

 

Výsledky statistického rozboru rozdílu koncentrací ukázaly, ţe zejména u prvků 

s vysokou afinitou ke kyslíku došlo k statisticky významným změnám, coţ potvrzuje vliv 

sekundární oxidace kovu při odlévání do syrové formy. Největší změna byla u hliníku jako 

nejsilnějšího dezoxidačního prvku. Zároveň však bylo prokázáno, ţe záleţí také na koncentraci 

prvků, kdy například v případě Si a Mn došlo k většímu úbytku prvku s vyšším obsahem v kovu, 

a to i kdyţ má Si vyšší afinitu ke kyslíku neţli Mn. 

4.6.2 Změny chemického sloţení v povrchových vrstvách experimentálních odlitků  

Cílem experimentu bylo zjistit změny chemického sloţení vlivem reoxidačních pochodů 

v povrchových vrstvách odlitků. Vyhodnocení změn chemického sloţení bylo provedeno 

u experimentálních odlitků z litin i uhlíkové oceli ČSN 42 26 60. 
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4.6.2.1 Provedená hodnocení 

Stanovení chemického sloţení probíhalo na spektroskopu Leco GDS 750A s buzením 

s doutnavým výbojem, coţ je metoda vhodná k objemovým analýzám, i k analýzám tenkých 

povrchových vrstev. Tento přístroj umoţňuje kvantitativní chemickou analýzu kovů a slitin 

zaloţenou na měření a následném vyhodnocení intenzit vybraných spektrálních čar 

stanovovaných prvků. Doutnavý výboj vzniká v atmosféře Ar při velmi nízkém tlaku mezi 

anodou a vzorkem tvořícím katodu. Ve výboji dojde k zionizování atomů Ar na ionty, které 

bombardují povrch vzorku a tím z něho odprašují vrstvy atomů. Odprášené atomy vzorku jsou 

v argonové plazmě sráţkami s elektrony vybuzeny na takovou energii, ţe vyzařují 

charakteristické záření, které je vyhodnocováno. Jedná se o simultánní přístroj tzn., ţe stanovení 

všech prvků probíhá současně [106]. 

Při odprašování povrchu vzorku argonovými ionty ve srovnání s elektrotermickými 

způsoby buzení nedochází k lokálnímu tavení vzorku, k nekontrolovatelnému odpařování 

různých komponent ani ke vzniku různých nereprodukovatelných interakcí sloţek vzorku. To má 

za následek podstatné sníţení vlivů struktury vzorku, matričních efektů a meziprvkových vlivů na 

signál měřeného prvku. Odprašování povrchu vzorku a tím způsobená eroze vzorku do hloubky 

je přitom velmi rovnoměrný a dobře reprodukovatelný proces [107]. 

Jednou z výhod této analytické metody je stanovení obsahu nekovových prvků 

obsaţených v kovové matrici, a nebo stanovení celkového obsahu uhlíku v litině který můţe být 

vyloučen ve formě grafitu nebo cementitu. Není tedy nutno litinové vzorky z odlitků před 

analýzou přetavovat v ochranné atmosféře na bílou litinu, tak jak je tomu zvykem např. 

u spektroskopů s buzením s elektrickou jiskrou. 

Přístoj umoţňuje provádění analýz ve třech reţiměch, jedná se o provádění jednotlivých 

analýz (jedna analýza z jednoho místa), provádění opakovaných analýz (libovolný počet analýz 

ze stejného místa) a analýza kontinuálním odprašováním (udrţování výboje po určitou dobu, 

a sledování změny koncentrace prvků v čase). 

Chemické sloţení v závislosti na vzdálenosti od povrchu bylo analyzováno u sérií odlitků 

s rozdílnou vlhkostí forem u ocelí i litin, a také u litin s rozdílným stupněm modifikace a stejnou 

vlhkostí forem. 
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Pro stanovení změny chemického sloţení v povrchových vrstvách experimentálních 

odlitků bylo pouţito opakovaných odprášení z jednoho místa. Vzorek tedy zůstal pevně přisát 

k anodě po dobu zvoleného počtu opakovaných stanovení. Tímto způsobem byl materiál vzorku 

v daném místě odstraněn do určité hloubky, která byla dána počtem opakování. Pro kaţdé 

odprášení je k dispozici chemické sloţení materiálu v dané hloubce. Na analyzovaných vzorcích 

bylo provedeno 15 aţ 17 odprášení, kdy bylo dosaţeno hloubky 0,07 aţ 0,09 mm pro litiny 

a 0,05 mm pro oceli. Z těchto ůdajů byla vypočtena vzdálenost analyzované vrstvy materiálu od 

povrchu. 

Vzorky pro analýzu byly připraveny tak, ţe jejich povrchová vrstva byla obroušena 

a vyleštěna do hladka, tzn. analýzy neproběhly přímo na povrchu odlitku, ale z homogenní vrstvy 

materiálu těsně pod povrchem, cca 0,2 aţ 0,5 mm. Proto je údaj o vzdálenosti od povrchu v grafu 

pouze orientační (určit přesně tloušťku odbroušené drsné povrchové vrstvy je velmi obtíţné). 

Analýza litinových vzorků proběhla při kalibraci přístroje standardy ze šedé litiny pro 

obsahy C 1,93 aţ 4,20 % hm, obsahy Mn 0,09 aţ 1,39 % hm. a obsahy Si 0,27 aţ 3,50 % hm. 

Přehled vlhkostí forem a chemického sloţení kovu před odlitím do forem pro jednotlivé 

vzorky je uveden pro odlitky 22 aţ 40 v tabulkách XIX aţ XXII (s. 75, 76, 78, 79) v kapitole 4.7 

„Vyhodnocení vad odlitků“, a pro odlitky 41 aţ 45 v tabulkách XVII a XIII (s. 57 a 58) v kapitole 

4.5. „Vliv mimopecního zpracování kovu na změnu aktivity kyslíku v odlitku“ Je nutno 

zdůraznit, ţe chemické sloţení vzorků z pánve uvedené ve výše zmíněných tabulkách bylo 

stanoveno na spektroskopu Hilger s buzením s elektrickou jiskrou, tzn. u litinových vzorků z bílé 

litiny. V tabulkách jsou uvedeny také maximální teploty kovu změřené v odlitcích. 

Grafické závislosti změny chemického sloţení v závislosti na vzdálenosti „od povrchu“ 

odlitku pro C, Mn a Si jsou uvedeny v následujících grafech na obr. 35 aţ 49. 

Pro ověření formy vyloučeného grafitu v povrchové analyzované vrstvě byly u některých 

vzorků provedeny metalografické výbrusy kolmé k rovině analýzy (náhodně bylo vybráno 6 

vzorků). U všech vzorků byl uhlík v analyzované vrstvě vyloučen v základní matrici především 

v perlitu, a ve formě grafitu. Základní matrice litin byly feriticko-perlitické. Struktury jsou 

uvedeny v příloze č. 2 na obr. 1 aţ 6. 
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Obr. 35 – C - LLG, různá vlhkost forem Obr. 38 – C - LČG, různá vlhkost forem 
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Obr. 36 – Mn - LLG, různá vlhkost forem Obr. 39 – Mn - LČG, různá vlhkost forem 
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Obr. 37 – Si - LLG, různá vlhkost forem Obr. 40 – Si - LČG, různá vlhkost forem 
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Obr. 41 – C - LKG, různá vlhkost forem Obr. 44 – C - Ocel, různá vlhkost forem 
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Obr. 42 – Mn - LKG, různá vlhkost forem. Obr. 45 – Mn - Ocel, různá vlhkost forem 
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Obr. 43 – Si - LKG, různá vlhkost forem. Obr. 46 – Si - Ocel, různá vlhkost forem 
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4.6.2.2 Diskuze výsledků 

V grafech koncentrací jsou záměrně 

uvedeny pouze obsahy C, Si a Mn, u kterých 

byla nalezena změna obsahu se změnou 

vzdálenosti od povrchu. U ostatních prvků se 

tyto závislosti neprojevily, a to ani u prvků 

s vysokou afinitou ke kyslíku, jako je Al 

a Mg. Autor si tento jev vysvětluje vysokými 

obsahy C, Mn a Si které mohly do reakcí při 

plnění formy díky svým vysokým obsahům 

snáze vstupovat. 

Jak z grafických závislostí vyplývá, 

u všech litin obsah uhlíku se vzdáleností od 

kraje stoupá, u ocelí klesá. U všech odlitků 

obsah manganu se vzdáleností od kraje 

stoupá, i kdyţ u některých pouze velmi 

pozvolna a místy kolísá. Obsah křemíku se 

vzdáleností od kraje u všech odlitků klesal, 

u většiny po celé analyzované hloubce, pouze 

u LLG došlo k ustálení na neměnné hodnotě 

jiţ po několika analýzách. 

Fakt, ţe u litin obsah C se vzdáleností 

od kraje stoupá, a u ocelí klesá naznačuje na 

snahu materiálů o ustanovení chemických 

rovnováh na rozhraní forma kov. U litin 

s vysokým obsahem uhlíku vůči materiálu 

formy docházelo na povrchu k oduhličení, 

zatímco u ocelí s relativně nízkým obsahem 

uhlíku by mohlo docházet k nauhličení 

z dextrinu formy. 
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Obr. 47 – C - LKG různý stupeň modifikace 
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Obr. 48 – Mn - LKG různý stupeň modifikace 
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Obr. 49 – Si - LKG různý stupeň modifikace 
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Porovnáním změřených obsahů C, Mn a Si v povrchových vrstvách s obsahy těchto prvků 

ze vzorků z pánve byly zjištěny u všech odlitků rozdíly. Obsah uhlíku v povrchových vrstvách 

byl u litinových odlitků aţ 3x niţší vůči původnímu obsahu z pánve (rozdíl v řádu %). U Mn a Si 

tak výrazné rozdíly zjištěny nebyly. Na rozdíl od uhlíku byly zjištěny u těchto dvou prvků vyšší 

nebo přibliţně stejné obsahy jako v pánvi (rozdíly v řádu desetin %). Klesající obsahy Si se 

vzdáleností od kraje ukazují na přechod Si z SiO2 materiálu formy do kovu odlitku, při jeho 

redukci uhlíkem, nebo manganem v kovu obsaţeným. Tímto způsobem můţe docházet k vnášení 

kyslíku do odlitku v povrchových vrstvách. 

Umístění křivek C, Mn a Si pro jednotlivé odlitky jednoznačně neodpovídá svým trendem 

obsahům vlhkostí forem těchto odlitků. Nebyla tedy potvrzena přímá souvislost mezi obsahy 

prvků v licí kůře a vlhkostí formy. Tedy ani u ocelových, ani u litinových odlitků se 

v povrchových vrstvách neprojevil spolehlivě trend poklesu dezoxidačních prvků se stoupající 

vlhkostí formy. Analýzy byly přitom provedeny téměř na rozhraní forma kov, kde je působení 

reoxidačních reakcí způsobených vlhkostí formy nejintenzivnější. 

Shrnutím výše uvedených zjištění autor usuzuje, ţe v povrchových vrstvách se na 

změnách chemického sloţení nepodílí pouze reoxidační procesy, ale také mikro, případně 

makrosegregace prvků zastoupených v kovu ve vyšších koncentracích. Tímto způsobem mohou 

v povrchových vrstvách probíhat reoxidační pochody, které svým charakterem nemusí odpovídat 

sloţení kovu v jeho objemu ve větších vzdálenostech od povrchu. Gradient koncentrace prvků 

s vysokou afinitou ke kyslíku, případně prvků zastoupených o vysokých koncentracích potom 

určují charakter průběhu reoxidačních procesů a chemické sloţení reoxidačních produktů. 

4.7 Vyhodnocení vad odlitků 

Vyhodnocení vad odlitků se zaměřením na zjištění výskytu vad reoxidačního původu 

probíhalo pouze u experimentálních odlitků. Cílem experimentů bylo prokázat souvislost mezi 

vlhkostí jednotné bentonitové formy a výskytem reoxidačních vad odlitků, a také souvislost mezi 

chemickým sloţením kovu a výskytem reoxidačních vad odlitků. Jednalo se tedy o odlévání kovu 

o stejném chemickém sloţení do forem o různé vlhkosti, a odlévání kovu o různém chemickém 

sloţení do forem o stejné vlhkosti. Pro tento účel byly vyhodnoceny série experimentálních 

odlitků, u kterých probíhalo měření aktivity kyslíku. 
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Vliv vlhkosti formy na výskyt vad byl hodnocen u odlitků vyrobených z LLG, LČG, LKG 

a uhlíkové oceli ČSN 42 26 60. 

Vliv různého chemického sloţení kovu (různého mimopecního zpracování) na výskyt vad 

byl hodnocen u odlitků z LKG a uhlíkové oceli ČSN 42 26 60. U oceli z jedné tavby byla 

provedena dezoxidace různým obsahem Al. U litin tavených z jednotné vsázky byla provedena 

modifikace různým obsahem modifikátoru. 

Hodnocení bylo rozděleno pro litinové a ocelové odlitky, součástí tohoto hodnocení jsou 

také analýzy strusek nalezených na povrchu ocelových odlitků. Na základě těchto výsledků autor 

posuzuje vlivy mající dopad na výskyt vad odlitků a intenzitu reoxidačních pochodů při odlévání 

odlitků. 

4.7.1 Různá vlhkost forem u litinových odlitků 

Tento typ experimentu byl proveden u LLG, LČG a LKG. Z kaţdého typu litiny byla 

odlita jedna tavba ze které byly odlity 3 odlitky do forem o různé vlhkosti. Bylo tedy moţno 

provézt porovnání mezi jednotlivými formami. Očkování litin probíhalo na ţlábku pece při 

přelévání kovu do pánve vţdy najednou pro celou tavbu. Modifikace u LČG a LKG probíhala 

polévací metodou v pánvi. Chemické sloţení litin před odlitím forem je uvedeno v tabulce XIX, 

vlhkosti forem a maximální teplota kovu změřená v odlitku jsou uvedeny v tabulce XX. Některé 

z těchto informací byly uvedeny u měření aktivit kyslíku, pro odlitky u nichţ se však měření 

alktivity kyslíku nezdařilo jsou informace uvedeny aţ v této části práce. 

Tab. XIX - Chemické sloţení výchozího kovu před jeho odlitím do forem v hm. % 

Odlitek Materiál C Mn Si P S Cr 

22-24 LLG 3,648 0,420 1,830 0,083 0,010 0,049 

36-34 LČG 3,641 0,343 2,277 0,054 0,009 0,055 

25-27 LKG 3,830 0,373 2,542 0,088 0,010 0,043 
 

Odlitek Materiál Ni Al Ti Mg Fe CE Sc 

22-24 LLG 0,005 0,003 0,057 <0,001 84,84 4,24 1,00 

36-34 LČG 0,011 0,011 <0,001 0,025 88,02 4,36 1,04 

25-27 LKG 0,025 0,003 <0,001 0,026 88,59 4,34 1,03 
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Tab. XX – Stanovená vlhkost forem a maximální teplota kovu změřená v odlitcích 

Odlitek Materiál odlitku Vlhkost formy (hm. %) Max. teplota v odlitku (°C) 

22 

LLG 

2,4 1334 

23 3,5 1330 

24 4,9 1324 

36 

LČG 

2,1 1310 

35 3,4 1326 

34 5,3 1312 

25 

LKG 

2,3 1310 

26 3,8 1304 

27 5,8 1286 
 

 

U odlitků z LLG a LČG se neprojevily ţádné vady reoxidačního původu. Odlitky měly 

pouze drsnější povrch, protoţe byly formovány tak jako všechny ostatní odlitky do modelové 

směsi na ocel bez přídavku kamenouhelné moučky. 

U odlitků z LKG se také projevila zvýšená drsnost povrchu, zároveň byla na povrchu 

těchto odlitků nelezena struska, jejíţ výskyt se zvyšoval se stoupající vlhkostí formy. Jestliţe na 

povrchu odlitku 25 nebyla struska téměř ţádná, na povrchu odlitku 26 byl jiţ její výskyt 

pravidelný, a povrch odlitku 27 byl tenkou vrstvou strusky pokrytý téměř celý. Bohuţel se však 

nepodařilo z této strusky odebrat vzorky pro další analýzy. 

V místech výskytu strusky byla na povrchu odlitku 26 také tenká vrstva připečeného 

formovacacího materiálu, a u odlitků 26 a 27 (vlhkost forem 3,8 a 5,8 % hm.) byly objeveny 

struskoplynové vady [50, 108], zasahující do hloubky odlitku 2 aţ 3 mm. Některé dutiny byly 

zcela vyplněny struskou bílé barvy, jiné byly čisté, vzhledem však neodpovídaly bodlinám, měly 

přibliţně jejich velikost, byly však izolovány a objevovaly se jen na několika místech. 

4.7.2 Různý obsah modifikátoru u litinových odlitků 

U šesti taveb LKG tavených ze stejných vsázkových surovin byla provedena modifikace 

metodou Flotret [98] různým mnoţstvím modifikátoru a odlita do forem o stejné vlhkosti. Litina 

byla zpracována očkovadlem Foundrisil od firmy ELKEM a modifikátorem BJOMET 3. 

Podrobný popis experimentu je uveden v úvodu kapitoly 4.5. a 4.5.1– „Vliv mimopecního 
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zpracování kovu na změnu aktivity kyslíku v odlitku“. V této kapitole čtenář také v tab. XII 

(s. 57) nalezne stanovenou vlhkost forem, mnoţství modifikátoru pouţitého pro zpracování litiny 

daného odlitku v hm. % na mnoţství zpracovávaného kovu, společně s odpichovou teplotou 

a maximální teplotou změřenou v odlitcích. Chemické sloţení litiny v hm. po modifikaci, je 

uvedeno na stejném místě v tabulce XIII (s. 58). 

Tak jako u ostatních litinových odlitků byl i u těchto zaznamenán drsnější povrch, 

v důsledku zaformování do modelové směsi na ocel bez přídavku KUM. Drsnost povrchu odlitků 

byla srovnatelná s ostatními litinovými odlitky. Na povrchu odlitků byla nalezena struska 

podobná strusce z odlitku 26, avšak v menším měřítku a bez připečenin[108]. Se stoupajícím 

obsahem modifikátoru, tzn. obsahem zbytkového Mg v odlitcích se četnost výskytu bílých míst 

na povrchu odlitků téměř neměnila. Nebyl tedy prokázán přímý vliv obsahu prvků s vysokou 

afinitou ke kyslíku na výskyt povrchových vad odlitků. Stejný výsledek se projevil u obou sérií 

odlitků (41, 42, 43 a 44, 45, 46). 

4.7.3 Diskuze výsledků litinových odlitků 

Vlivem zvolené modelové formovací směsi na ocel bez obsahu kamenouhelné moučky 

byla u všech litinových odlitků zhoršená povrchová kvalita, tato formovací směs byla však 

zvolena úmyslně, pro podporu průběhu reoxidačních pochodů. 

U odlitků z LLG a LČG se neprojivily ţádné reoxidační vady a nebyl tudíţ prokázán 

negativní vliv zvýšené vlhkosti formy ve sledovaném rozmezí vlhkostí 2,4 % hm. aţ 5,3 % hm. 

na průběh reoxidačních pochodů. Na rozdíl od odlitků z LKG, u kterých prokazatelně stoupal 

výskyt strusky na povrchu odlitků se zvyšující se vlhkostí formy. Chemické sloţení strusky 

nebylo stanoveno. Vzhledem k tomu, ţe její obsah stoupal s rostoucí vlhkostí formy lze usuzovat 

na strusku reoxidační. Při odlévání nebyl pozorován únik strusky z pánve a navíc byly formy 

litinových odlitků vybaveny licí jamkou pro oddělení případé strusky unilké z pánve při odlévání. 

U série odlitků z LKG byly u odlitků 26 a 27 (vlhkost forem 3,8 a 5,8 % hm.) objeveny 

struskoplynové vady, zasahující do hloubky odlitku 2 aţ 3 mm. Podle současného výskytu těchto 

vad se struskovými vměstky by podle modelu Kurokawy [70] bylo moţné uvaţovat o oxidačním 

modelu a reakci FeO s C za vzniku CO. Tyto vady se objevily pouze při vysokých obsazích 

vlhkosti ve formovací směsi. 
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U odlitků z LKG o různém chemickém sloţení odlitých do forem o stejné vlhkosti byla 

drsnost povrchu odlitků srovnatelná. Četnost výskytu bílých míst na povrchu odlitků se se 

stoupajícím stupněm modifikace téměř neměnila. Nebyl tedy prokázán přímý vliv obsahu prvků 

s vysokou afinitou ke kyslíku na zvýšený výskyt reoxidačních vad odlitků. Stejný výsledek se 

projevil u obou sérií odlitků z LKG. 

Při porovnání vad odlitků o stejném chemickém sloţení odlitých do forem o různé 

vlhkosti a odlitků o různém chemickém sloţení odlitých do forem o stejné vlhkosti lze říci, ţe 

vliv vlhkosti formy hraje v intenzitě reoxidačních pochodů a výskytu vad odlitků dominantní 

postavení, a to především u modifikovaných litin. Vliv chemického sloţení na výskyt vad odlitků 

se u litin v ověřovaném rozsahu neprokázal. 

4.7.4 Různá vlhkost forem u ocelových odlitků 

Experiment s různou vlhkostí forem byl proveden u dvou taveb ocelí, ze kterých byly 

odlity dvě série odlitků (28, 29, 30 a 38, 39, 40). Chemické sloţení odlitků společně s vlhkostmi 

forem a maximální teplotou kovu změřenou v odlitcích jsou uvedeny v tab. XXI a XXII. Některé 

z těchto informací byly uvedeny u měření aktivity kyslíku, pro odlitky u nichţ se měření alktivity 

kyslíku nezdařilo jsou informace uvedeny aţ v této části práce. 

Tab. XXI – Číslo odlitku, maximální teplota kovu změřená v odlitcích, vlhkosti forem 

a chemické sloţení kovu v pánvi a v odlitcích v hm. % 

Odlitek Vlhkost formy (hm. %) Max. teplota v odlitku (°C) C Mn Si 

28 2,5 1472 0,508 0,832 0,539 

29 4,0 1456 0,488 0,825 0,528 

30 5,5 1452 0,502 0,830 0,529 

38 2,7 1432 0,395 0,649 0,405 

39 4,0 1486 0,402 0,645 0,418 

40 7,6 1498 0,408 0,650 0,430 
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Tab. XXII – Číslo odlitku, maximální teplota kovu změřená v odlitcích, vlhkosti forem 

a chemické sloţení kovu v pánvi a v odlitcích v hm. % 

Odlitek P S Cr Ni Al 

28 0,020 0,017 0,065 0,050 0,136 

29 0,021 0,019 0,061 0,051 0,117 

30 0,020 0,018 0,065 0,048 0,139 

38 0,021 0,020 0,056 0,043 0,020 

39 0,021 0,020 0,056 0,046 0,020 

40 0,021 0,019 0,056 0,042 0,021 
 

 

Povrch ocelových odlitků série 28 aţ 30 byl svou drsností srovnatelný s povrchem 

odlitků z LLG. Na povrchu odlitků byla nalezena přítomnost bílých struskových míst. Společně 

s bílými místy na povrchu odlitků, byla nalezena stejná odpovídající místa v povrchových 

spečených vrstvách formy. Z těchto spečených vrstev byly při vybíjení odlitků odebrány vzorky 

k analýzám. 

Četnost výskytu strusky stoupala s vlhkostí forem, největší výskyt byl u odlitku 30 

odlitého do formy s nejvyšší vlhkostí. Výskyt strusky byl zaznamenán především na svislých 

a horních plochách odlitku. V několika místech výskytu této strusky došlo vlivem zvýšené 

smáčivosti formovacího materiálu k penetraci kovu do stěny formy a vzniku konglomerátu 

penetrovaného kovu s formovacím materiálem na povrchu odlitku. Fotografie částí vršků odlitků 

28 aţ 30 jsou uvedeny na obr 50. 

   

Odlitek 28 Odlitek 29 Odlitek 30 

Obr. 50 – Horní plochy ocelových odlitků zasaţených struskou 
 

Struska k analýze byla odebrána z horní plochy odlitku 29 blízko paty nálitku. V tomto 

místě vyplňovala dutinu o průměru cca 10 mm a hloubce cca 2 mm, viz obr. 50. Odlitek byl litý 

jako druhý v pořadí. Tavba této série odlitků, (28 – 29 – 30), obsahovala vyšší koncentrace C, 

Mn, Si, a také vyšší obsah Al pro dezoxidaci oceli ve srovnání s ostaními tavbami. Vlhkost formy 

odlitku 29 byla 4 % hm. Jak vyplývá z analýzy uvedené v tabulce XXIII, struska měla 
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heterogenní sloţení a byla tvořena především Al2O3, SiO2 a MnO, a jejich sloučeninami, jednalo 

se tedy o strusku reoxidační. 

Tab. XXIII – Průměrné sloţení analyzovaných strusek v atomových % 

č.obr. č. místa  
Vz. odl. 29. - Chemické sloţení v atomových procentech 

O Al Si Ti Ca Mn Fe Mg Cr K+Na 

44232 plocha 60.25 9.83 21.43   0.31 4.91 2.88     0.39 

44234 1 48.08 8.85 15.66     7.77 19.64       

44234 2 65.92 9.61 16.86     5.37 2.24       

44234 3 52.07 47.93                 

44234 4 55.44 11.50 26.49   0.49 5.87       0.42 
 

 

Analyzovaná plocha a jednotlivá anylyzovaná místa elektronovým mikroskopem uvedené 

v tab. XXIII jsou uvedena pod svými čísly na obr. 51. 

 
 

 

Obr. 51 – Analyzovaná místa elektronovým mikroskopem: 

- vlevo skenovaná plocha 44232 

- vpravo výřez plochy 44323 s jednotlivými analyzovanými body 

 

Povrch ocelových odlitků série 38 aţ 40 byl svou drsností také srovnatelný s povrchem 

odlitků z LLG. Stejně jako u předešlé série ocelových odlitků i na povrchu těchto byla nelezena 

přítomnost bílých struskových míst. V tomto případě i dosti hrubých, na odlitku 40 bylo nalezeno 

struskové hnízdo průměru 15 mm a hloubky 8 mm. Celkový výskyt strusky byl u této série 

odlitků nejvyšší. Se stoupající vlhkostí forem se zvyšoval podíl plochy odlitku zasaţený struskou, 
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i výskyt dalších vad odlitků, v tomto případě vad strusko-plynových, bodlin a bublin, jak bude 

pojednáno níţe [50, 108]. 

Přítomnost strusky byla zjištěna na všech stěnách odlitků, na spodních stranách byl její 

výskyt o něco měnší neţli na svislých a horních plochách. Větší výskyt strusky byl především 

u odlitku 39 a 40 odlitých do forem s nejvyšší vlhkostí. Vlhkosti forem jsou uvedeny výše 

v tabulce XXI, a místa odběru vzorků strusek jsou uvedena na obr. 52. Na rozdíl od série odlitků 

28 – 29 – 30, byl u této tavby pouţit relativně nízký obsah Al na dezoxidaci (0,020 % hm.). 

O něco niţší byly také obsahy uhlíku, manganu i křemíku. 

   
Obr. 52 – Místa odběru vzorků stusek z ocelových odlitků (struska byla zachycena v číslech) 

 

Výsledky analýz strusek z odlitků 38 – 39 – 40 jsou uvedeny v tab. XXIV, XXV a XXVI. 

Analyzované plochy a jednotlivá anylyzovaná místa elektronovým mikroskopem uvedené v tab. 

v tab. XXIV aţ XXVI jsou uvedena pod tabulkami se svými čísly na obr. 53 aţ obr. 55. 

Tab. XXIV – Průměrné sloţení analyzovaných strusek v atomových %, odlitek 38 

č.obr. č. místa  
Vz. odl. 38. - Chemické sloţení v atomových procentech 

O Al Si Ti Ca Mn Fe Mg Cr K+Na 

44818 plocha 67.21 3.14 20.32     4.25 5.07       

44821 1 63.23 1.67 13.40     6.48 15.22       

44821 2 51.83 3.54 35.09     3.18 6.36       

44821 3 21.45 6.07 29.37     10.72 32.39       

44821 4 51.84 10.6 20.75 0.35 0.59 5.74 10.14       
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Obr. 53 – Analyzovaná místa elektronovým 

mikroskopem, odlitek 38: 

- vlevo nahoře skenovaná plocha 44818 

- vpravo nahoře zvětšená plocha 44818 

s výběrem místa pro bodovou analýzu 

- vlevo dole výřez plochy 44818 

s jednotlivými analyzovanými body 

 

Tab. XXV – Průměrné sloţení analyzovaných strusek v atomových %, odlitek 39 

č.obr. č. místa  
Vz. odl. 39. - Chemické sloţení v atomových procentech 

O Al Si Ti Ca Mn Fe Mg Cr K+Na 

44808 plocha 66.63 5.39 18.48     3.70 5.79       

44812 1 58.85 3.66 15.15     6.87 15.48       

44812 2 65.77 2.80 25.93     2.00 3.49       

44812 3 39.39 4.76 15.44 0.44 0.30 14.83 24.83       
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Obr. 54 – Analyzovaná místa elektronovým mikroskopem, odlitek 39: 

- vlevo nahoře skenovaná plocha 44808 

- vpravo nahoře a vlevo dole zvětšená plocha 44808 s výběrem místa pro bodovou analýzu 

- vpravo dole výřez plochy 44808 s jednotlivými analyzovanými body 
 

Tab. XXVI – Průměrné sloţení analyzovaných strusek v atomových %, odlitek 40 

č.obr. č. místa  
Vz. odl. 40. - Chemické sloţení v atomových procentech 

O Al Si Ti Ca Mn Fe Mg Cr K+Na 

44814 plocha 66.09 10.16 13.84 0.30 0.28 5.68 2.15 1.20   0.29 

44817 1 58.62 13.37 16.38 0.53 0.33 7.23 1.65 1.52   0.37 

44817 2 64.26 19.49 11.33 0.28 0.14 2.64 0.69 0.97   0.18 

44817 3 66.04 9.96 14.93 0.28 0.20 5.67 1.36 1.28   0.28 

44817 4 64.12 24.31 7.11 0.14 0.21 2.35 0.63 0.66 0.22 0.21 

44817 5 60.96 38.25      0.21  0.29   0.10 

44817 6 60.43 25.59 7.54 0.34 0.19 4.02 0.92 0.76  0.21 
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Obr. 55 – Analyzovaná místa elektronovým 

mikroskopem, odlitek 40: 

- vlevo nahoře skenovaná plocha 44814 

- vpravo nahoře zvětšená plocha 44814 

s výběrem místa pro bodovou analýzu 

- vlevo dole výřez plochy 44814 

s jednotlivými analyzovanými body 

 

Jak vyplývá z hodnocení uvedených v tabulkách, struska neměla homogenní sloţení 

a byla tvořena, podobně jako v předešlém případě převáţně, Al2O3, SiO2, MnO a také CaO a TiO 

a MgO. V porovnání s výsledky předešlých analýz byl v tomto případě nalezen nejniţší obsah 

SiO2. Z porovnání sloţení vzorků sekundárních strusek této série vyplývá, ţe se stoupající 

vlhkostí forem se zvyšoval podíl Al2O3 a sniţoval obsah SiO2. Sniţoval se také obsah oxidů 

ţeleza. Obsah MnO u plošných analýz kolísal v rozmezí 5 aţ 5,8 % hm, v některých místech však 

jeho obsah 10 aţ 14 % hm. Ve strusce z odlitku 40 byl zaznamenán také obsah CaO, TiO a MgO. 

v malých obsazích. Z výsledků analýz a souvislostí jasně vyplývá, ţe u této série odlitků byl 

potvrzen výskyt reoxidační (sekundární) strusky. 

Kromě strusek a struskoplynových vad na povrchu odlitků, byly v odlitcích této série 

nalezeny také bubliny. Počet a velikost bublin se zvyšoval se stoupající vlhkostí formy. Jestliţe 

v odlitku 38 byly na horizontálním příčném řezu části odlitku A nalezeny bubliny 3 o průměru 

cca 1 mm, na řezu odlitku 39 jich bylo jiţ 5 o průměru 1 aţ 2 mm, a na odlitku 40 jich bylo 13 

o průměru 1 aţ 3mm. Fotografie řezů odlitků společně s vlhkostí forem jsou uvedeny na obr. 56. 
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Bubliny byly v odlitcích nalezeny také v patách nálitků a to po jejich obvodu přímo pod 

povrchem se kterým byly spojeny. Tvar bublin v řezu převaţoval protáhlý a nepravidelný. Jejich 

výskyt a velikost mírně stoupaly s vlhkostí forem. Ukázka těchto bublin je na obr. 57. Maximální 

teploty změřené v těchto odlitcích ve velmi těsné blízkosti paty nálitku byly: 38 – 1432 °C,    

39 – 1486 °C, 40 – 1498 °C. Tato zjištění jsou v souladu s teoretickými poznatky. 

   

Odlitek 38, 

2,7 % hm. H2O 

Odlitek 39, 

4,0 % hm. H2O. 

Odlitek 40, 

7,6 % hm. H2O. 

Obr. 56 - Řezy odlitků z oceli, pohled na bubliny, stanovená vlhkost formy v % hm 
 

 

Obr. 57 – Odlitek 39, bubliny v patě nálitku 
 

Mimo bublin byly v tenkých přechodových částech jednotlivých odlitků u této série 

nalezeny také bodliny. Nacházely se především na spodních stranách, těchto tenkých 

přechodových míst a jejich četnost výskytu přímo úměrně vzrůstala s vlhkostí forem. Fotografie 

bodlin společně s vlhkostí forem jsou uvedeny na obr. 58. Na obrázcích jsou zachyceny bodliny 

a bubliny při pohledu na povrch odlitků, na lomových plochách, a detaily bodlin na vyleštěných 

plochách. 
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Odlitek 38, 2,7 % hm. H2O 

   

Odlitek 39, 4,0 % hm. H2O 

  
 Odlitek 40, 7,6 % hm. H2O 

 
 

 Obr. 58 - Fotografie výřezů přechodových částí odlitků, pohled na bodliny a bubliny – zleva: povrch 

odlitku, lomová plocha, detail bublin a bodlin na vyleštěné ploše 

4.7.5 Různá míra dezoxidace ocelových odlitků 

Experiment s různým obsahem hliníku pro dezoxidaci oceli byl proveden u jedné tavby, 

při odlití kovu do forem o stejné vlhkosti. Dezoxidace byla provedena při vylévání kovu z pece 

do pánve vhozením daného mnoţství Al do proudu kovu. Čísla odlitků této série jsou 31, 32 a 33. 

Chemické sloţení odlitků je uvedeno v tabulce XXVII, společně s vlhkostmi forem a maximální 

teplotou kovu změřenou v odlitcích. 

Tab. XXVII - Chemické sloţení kovu odlitků v hm. % 

Odlitek Vlhkost formy (hm. %) Max. teplota v odlitku (°C) C Mn Si 

31 3,8 1423 0,419 0,637 0,411 

32 3,8 1438 0,420 0,641 0,412 

33 3,9 1414 0,398 0,636 0,408 
 

Odlitek P S Cr Ni Al 

31 0,019 0,016 0,072 0,051 0,035 

32 0,017 0,017 0,075 0,050 0,067 

33 0,019 0,015 0,074 0,052 0,084 
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V odlitcích nebyly nalezeny ani bubliny, ani bodliny, na rozdíl od předchozího případu. 

Místy se na povrchu odlitků objevila bílá místa a drobné připečeniny formovacího materiálu. 

Struska se nacházela na svislých i horních plochách odlitků. Rozsah jejího výskytu stoupal 

s obsahem hliníku v konkrétním odlitku. Vzorek strusky pro analýzu z této série odlitků byl 

odebrán z odlitku 33 z boční plochy části A, viz obr. 59 Odlitek byl litý jako třetí v pořadí, 

a obsahoval 0,084 % hm Al, výsledky analýz jsou uvedeny v tab XXVIII. 

   

Odlitek 31 Odlitek 32 Odlitek 33 

Obr. 59 – Plochy ocelových odlitků zasaţených sekundární struskou 
 

Tab. XXVIII – průměrné sloţení analyzovaných strusek v atomových %, odlitek 33 

č.obr. č. místa  
Vz. odl. 33. - Chemické sloţení v atomových procentech 

O Al Si Ti Ca Mn Fe Mg Cr K+Na 

45219 plocha 62.31 7.60 22.14 0.49 0.56 4.66 1.94     0.30 

45221 1 41.25           58.75       

45221 2 53.15 11.33 23.50 0.57 0.56 6.63 1.50 2.75     

45221 3 58.83   39.87         1.30     

44822 plocha 61.41 5.49 26.45   0.38 4.70 1.56       

44823 1 61.72 9.67 18.90 0.30 0.42 6.91 1.90     0.19 

44823 2 63.64 2.15 33.66     0.55         
 

 

Z výsledku analýzy uvedené v tab XXVIII vyplývá, ţe struska měla heterogenní charakter 

a byla tvořena, podobně jako v předešlém případě převáţně, Al2O3, SiO2 a MnO. V menší míře 

také CaO a TiO, a jejich sloučeninami. Na rozdíl od výsledků předešlé analýzy sekundární 

strusky, byl v tomto případě nalezen vyšší obsah SiO2, který můţe naznačovat erozi formy 

v průběhu lití. Obsah Mn byl o něco niţší něţli u předchozí série odlitků, tzn. do 5 % hm. 

u plošných analýz a do 7 % hm. v případě analyzovaných jednotlivých míst. 
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Z výsledků analýz a souvislostí výskytu s obsahem Al v odlitcích je patrné, ţe i v tomto 

případě se jednalo o strusku reoxidační. Obrázky analyzovaných ploch a jednotlivých 

anylyzovaných míst uvedených v tab XXVIII jsou uvedeny níţe se svými čísly na obr. 60. 

  

  

 

Obr. 60 – Analyzovaná místa elektronovým 

mikroskopem, odlitek 33: 

- vlevo nahoře skenovaná plocha 45219 

- vpravo nahoře plocha 45219 s výběrem 

míst pro bodovou analýzu 

- vlevo uprostřed analyzované body 

spodní plošky z plochy 45219 

- vpravo uprostřed zvětšení horní plošky 

z plochy 45219 s označením místa 

analýzy 

- vlevo dole výřez z horní plošky 45219 

s jednotlivými analyzovanými body 
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4.7.6 Diskuze výsledků ocelových odlitků 

4.7.6.1 Různá vlhkost forem u ocelových odlitků  

Jednou z častých vad pozorovaných na povrchu ocelových odlitků byl výskyt 

struskovitosti, která byla zaznamenána i v dosti hrubých vrstvách. Jak je patrné z výše 

provedených, analýz vzorků strusek odebraných z povrchu odlitků, jednalo se o strusku 

sekundární, nebo-li reoxidační. Se stoupající vlhkostí forem se zvyšovala četnost výskytu 

sekundární strusky na povrchu odlitků. 

Zvolená analytická metoda RTG mikroanalýzy neumoţnovala přepočet obsahu prvků 

sekundárních strusek na oxidy, proto jsou v tabulkách uvedeny stanovené obsahy kyslíku 

a dalších prvků bez přepočtu na oxidy. Jak vyplývá z uvedených hodnot, stanovené obsahy prvků 

svými poměry většinou neodpovídají stechiometrickému sloţení čistých oxidů, tzn. sekundární 

strusky byly tvořeny převáţně komplexními sloučeninami. 

Výskyt sekundární strusky na povrchu odlitků dokládá průběh reoxidačních pochodů při 

plnění formy jiţ při vlhkosti forem 2,5 % hm, coţ jsou v technologii JBS formy takzvaně suché. 

Při optimální vlhkosti forem přibliţně 3,5 % hm. sekundární struska pokrývala rozsáhlé části 

odlitku, a při vlhkostech formy 5 % hm., nebo dokonce více neţ 7,5 % hm. pokrývala tato struska 

téměř celý povrch odlitku. 

Tyto výsledky potvrzují, ţe reoxidační procesy jsou základním průvodním jevem odlévání 

kovu do JBS. Z mnoţství výskytu sekundární strusky lze také pozorovat souvislosti mezi 

obsahem dezoxidačních prvků a jejím výskytem. Zatím co první série ocelových odlitků (odlitky 

28 aţ 30) byla dezoxidována dostatečným přebytkem hliníku (celkový obsak Al byl vyšší neţ 

0,1 % hm.), druhá série (odlitky 38 aţ 40) byla na obsah hliníku chudá (celkový obsah Al byl 

0,02 % hm.). U první série ocelových odlitků je výskyt sekundární struky celkově niţší neţli 

u série druhé. 

U série odlitků 38 aţ 40 byl prokázán také výskyt bublin a bodlin. Četnost výskytu obou 

zmíněných vad stoupala se zvyšující se vlhkostí formy. Podle literárních údajů [5], je jako 

minimální spodní obsah zbytkového (kovového) Al, pro zabezpečení odlití zdravých odlitků, při 

obsahu uhlíku 0,4 % hm. uváděn obsah 0,025 % hm., který vychází z rovnice (13). Zatímco 

v odlitcích 38 aţ 40 byl analyzován obsah 0,02 % hm Al celkového. Výskyt bublin a bodlin 
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v těchto odlitcích souvisí s nízkým obsahem Al pro dezoxidaci oceli a vývinem CO v průběhu 

odlévání forem a tuhnutí odlitků. Nalezeným vadám v odlitcích odpovídal tvar vyloučených 

vměstků. Ve všech třech odlitcích (38 aţ 40) byly vyloučeny především vměstky I. typu. Obrázky 

vměstků jsou uvedeny v příloze č. 3 na obr. 1. 

4.7.6.2 Různá míra dezoxidace ocelových odlitků 

U tohoto experimentu byla prokázána zvyšující se četnost výskytu sekundární strusky 

s rostoucím obsahem hliníku v odlitku. Sekundární struska se vyskytovala především na svislých 

a horních plochách odlitků, kde tvořila souvislejší tenký lesklý film s občasným výskytem bílých 

hrubších vrstev strusky. V některých případech, většinou na horní straně odlitků zůstaly 

v povrchu odlitku po jejím vytryskání prohlubně. Kromě jiţ zmíněné sekundární struskovitosti se 

u tohoto experimentu neprojevil výskyt dalších reoxidačních vad. Nejniţší obsah Al celkového 

0,035 % hm byl.u této série ocelových odlitků dostačující pro zabránění vzniku bodlin nebo 

bublin při vlhkosti formy 3,8 % hm. a obsahu uhlíku 0,42 % hm. 

Jako důleţitější parametr pro potlačení povrchových vad odlitků a také sekundární 

struskovitosti se ukázal obsah Al, neţ vlhkost forem. Při dostatečném obsahu Al v oceli se výskyt 

strusky na povrchu odlitku neprojevil v takové míře, jako při jeho nízkých obsazích, kdy došlo 

k podstatnému nárůstu výskytu strusky i při niţší vlhkosti formy. Současně je nutno říci, ţe 

vlhkost forem je velmi důleţitá a se zvyšující se vlhkostí forem stoupá výskyt sekundární strusky. 

Uvedené shrnutí potvrzuje, ţe dostatečný obsah Al pro dezoxidaci je klíčový parametr pro 

potlačení reoxidačních pochodů při odlévání ocelových odlitků. Při jeho nízkých obsazích se na 

povrchu odlitků objevila sekundární struska i při nízkých vlhkostech forem. 

Je –li ocel dezoxidována dostatečně hliníkem vznikají vměstky, které jsou schopny se do 

určité míry rozplýlit v kovu, pokud však vznikají produkty reoxidace s obsahem Mn a Si začnou 

se na povrchu vytvářet nízkotající silikáty, které způsobí vznik sekundární strusky, která výrazně 

sniţuje úhel smáčení na povrchu kovu a tím podporuje vznik dalších povrchových vad odlitků. 

Tvar a velikost vyloučených vměstků v odlitcích 31 aţ 33 odpovídal II. a III. typu. 

V odlitku 31 byly vyloučeny vměstky II. a III. typu, zatímco v odlitcích 32 a 33 převládaly 

vměstky typu III. Obrázky vměstků jsou uvedeny v příloze č. 3 na obr. 2. 
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5 Závěr 

Předloţená disertační práce se zabývala studiem reoxidačních pochodů při odlévání slitin 

ţeleza do syrových forem. V teoretické části byly popsány zákonitosti důleţité k pochopení 

problematiky reoxidačních pochodů. Autor v této části práce rozebral aktivitu kyslíku 

v taveninách kovů (v ocelích a litinách) a její přímé měření. Uvedeny byly pouţívané rovnice pro 

výpočet aktivity kyslíku. Dále byl vysvětlen pojem reoxidace a reoxidační pochody, a pojem 

syrová písková forma. Uvedeny byly reakce roztaveného kovu se syrovou pískovou formou 

a probíhající chemické reakce. Byly popsány faktory ovlivňující průběh reoxidačních pochodů, 

a vady způsobené reoxidací spolu s příčinami jednotlivých typů reoxidačních vad uvedených 

v odborné technické literatuře. Uvedeny a popsány byly také moţné způsoby zkoumání 

reoxidačních pochodů. 

Součástí řešení disertační práce byly laboratorní experimenty zaměřené na zjištění vlivu 

vlhkosti formy na aktivitu kyslíku v odlévaném kovu, a experimenty na zjištění vlivu stupně 

modifikace litiny, na aktivitu kyslíku v odlévaném kovu. Při těchto experimentech byla měřena 

aktivita kyslíku v odlévaném kovu přímo v dutině formy, coţ není ve světě běţně pouţívaný 

postup. Provedení těchto experimentů bylo velmi pracné, v průběhu řešení předloţené práce byla 

propracována tato originální experimentální technika, která umoţňuje měření i v členitých 

a relativně malých odlitcích. 

Pouţívané laboratorní sondy pro tyto experimenty byly vyráběny na zakázku 

(Termosondy Kladno s.r.o.), a v počátcích pouţívání byly problémy s jejich nízkou odolností 

proti teplotám nastávajícím v dutině formy v průběhu odlévání. Po dohodě s výrobcem byly tyto 

konstrukční nedostatky po určité době vyřešeny. Z těchto důvodů byla nízká úspěšnost měření 

v ocelích a byla věnována větší pozornost měření v litinách. 

U všech experimentálních odlitků bylo provedeno hodnocení vad odlitků s ohledem na 

objasnění vlivu vlhkosti formy, a vlivu stupně dezoxidace oceli a modifikace litiny na výskyt 

těchto vad. V této souvislosti byly provedeny analýzy chemického sloţení sekundárních strusek 

odebraných ze spečených vrstev formovacího materiálu z povrchu ocelových odlitků. 

Při experimentech zaměřených na zjištění vlivu vlhkosti formy na aktivitu kyslíku 

v odlévaném kovu, byl u ocelí i litin zjištěn stejný trend závislosti aktivity kyslíku na vlhkosti 
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formy – se zvyšující se vlhkostí formy se změřená aktivita kyslíku v kovu odlitku zvyšovala. 

Tento výsledek potvrzuje, ţe celkové mnoţství kyslíku, které mohlo reagovat s kovem v průběhu 

plnění formy bylo u odlitků s vyšší vlhkostí formy větší. Tím bylo prokázáno, ţe vlhkost formy 

přímo ovlivňuje obsah kyslíku v objemu odlévaného kovu při plnění formy. Tyto výsledky 

nebyly zatím v odborné literatuře publikovány. 

Experimenty zaměřenými na zjištění vlivu stupně modifikace litiny, na aktivitu kyslíku 

v odlévaném kovu byl u obou sérií litinových odlitků potvrzen známý trend závislosti aktivity 

kyslíku – se zvyšujícím se obsahem modifikátoru v litině se změřená aktivita kyslíku v odlitku 

sniţovala. Tento trend potvrzuje, ţe největší vliv na aktivitu kyslíku mají obsahy prvků s největší 

afinitou ke kyslíku, coţ byl v případě pouţitého modifikátoru Ca, Mg a Al. 

Pro všechna úspěšná měření aktivity kyslíku byly extrapolací experimentálních dat 

zjištěny rovnice popisující závislost aktivity kyslíku na teplotě, a z těchto rovnic byly vypočteny 

a porovnány aktivity kyslíku při zvolené referenční teplotě. Takto je tato metoda pouţívána 

firmou Heraeus ElectroNite. 

Rovnice, které odpovídají popisům chemických reakcí vzniku oxidů se mírně lišily pro 

jednotlivé typy litin, a stupně modifikace u modifikovaných litin. Rozdíly ve výše zmíněných 

rovnicích mohou být způsobeny odlišným chemickým sloţením základní taveniny (např. jiný 

obsah C, Si, Mn, atd.) a také, a to především, různým typem pouţitého modifikátoru s odlišným 

obsahem Mg a dalších prvků s vysokou aktivitou ke kyslíku. Proto i za vzniku litiny se stejným 

typem grafitu mohou v kovu probíhat různé reakce v různém poměru (vznik různých oxidů) 

podle poměru obsahu prvků s vysokou afinitou ke kyslíku v daném okamţiku při dané teplotě. 

Tyto reakce jsou doprovázeny jinou změnou reakčního tepla popsanou rovnicí s jinými 

velikostmi členů. 

Z těchto závěrů autor vyvozuje, ţe uvedenými závislostmi ve formě ln aO na převrácené 

hodnotě teploty představující van´t Hoffovu reakční izotermu, lze sledovat rozdíly aktivity 

kyslíku, a rozlišení vyloučeného typu grafitu, v kovu z jedné tavby za jinak stejných podmínek, 

např. různý stupeň modifikace, případně různá vlhkost forem při měření u stejných odlitků. 

U těchto dvou konkrétních případů byla vhodnost metody autorem experimentálně ověřena. 

Měření aktivity kyslíku lze také vyuţít pro zvolení optimálního mnoţství dezoxidačního 

prvku v ocelích nebo modifikátoru v litinách. 
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Při sériové výrobě konkrétního odlitku a statistickém zpracování dat by bylo teoreticky 

moţné sestavit matematický model pro určení přírůstku obsahu kyslíku v závislosti na vlhkosti 

formy, a na tomto základě provádět přesnou dezoxidaci kovu. 

Dále bylo provedeno statistické hodnocení změn chemického sloţení u průmyslově 

vyráběných odlitků, a také hodnocení změn chemického sloţení v povrchových vrstvách 

experimentálních odlitků. 

Statistickým hodnocením změn chemického sloţení u průmyslově vyráběných odlitků 

z uhlíkové oceli ČSN 42 26 60, byly zjištěny rozdíly v obsahu chemických prvků v oceli mezi 

vzorky odlitými z pánve do kokily a vzorky odlitými do formy z jednotné bentonitové směsi. 

Statisticky významný rozdíl mezi vzorky z pánve a z formy se projevil u Si, Mn a Al. Bylo 

zjištěno, ţe při odlévání oceli do syrových forem dochází přednostně k oxidaci prvku (Si, Mn), 

kterého je v tavenině vyšší obsah. U vyhodnocených sérií vzorků z odlitků se poměr koncentrací 

Si/Mn u vzorků ve formě pohyboval okolo 0,51. U vzorků z pánve byly tyto poměry různé. Tento 

poměr pravděpodobně odpovídal rovnováţné koncentraci obou prvků za daných podmínek, a je 

v souladu s křemíkovou izotermou systému Fe-Mn-Si-O. 

Zjištěné chování obou prvků je shodné s literárními údaji, podle kterých během oxidace 

v peci přechází do strusky přednostně ten z prvků Si a Mn, jehoţ obsah v tavenině je vyšší. 

U hliníku došlo ke statisticky významnému poklesu u všech tří sérií taveb. V technologii 

dezoxidace odlévané oceli se jednalo o hlavní dezoxidační prvek s nejvyšší afinitou ke kyslíku. 

Změny chemického sloţení u Si, Mn a Al byly sledovány také v závislosti na stupni 

průtočnosti. Zkoumání bylo provedeno u stejného druhu nelegované oceli na odlitku klikového 

hřídele o hmotnosti 23kg. Byly provedeny rozbory chemického sloţení ve dvou místech odlitku 

se stupněm průtočnosti ε = 0,2 a 0,6. Z výsledků rozborů zkušebního odlitku bylo moţno 

pozorovat, ţe v místech s vyšším stupněm průtočnosti (ε = 0,6) byly obsahy Si a Al niţší, neţ 

v místě méně průtočném (ε = 0,2). 

Výsledky statistického rozboru rozdílu koncentrací ukázaly, ţe zejména u prvků 

s vysokou afinitou ke kyslíku došlo k statisticky významným změnám, coţ potvrzuje vliv 

sekundární oxidace kovu během odlévání do syrové formy. Největší změna byla u hliníku jako 

nejsilnějšího dezoxidačního prvku. Zároveň však bylo prokázáno, ţe záleţí také na koncentraci 

prvků, kdy například v případě Si a Mn došlo k většímu úbytku prvku s vyšším obsahem v kovu, 
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a to i kdyţ má Si vyšší afinitu ke kyslíku neţli Mn. Tzn. tvorba oxidů nezáleţí pouze na afinitě 

prvku ke kyslíku, ale také na jeho obsahu v kovu. 

Při vyhodnocování změn chemického sloţení v povrchových vrstvách odlitků, které 

proběhlo do hloubky 0,07 aţ 0,09 mm pro litiny a 0,05 mm pro oceli bylo zjištěno, ţe se 

v povrchových vrstvách obsahy C, Si a Mn liší od jejich původních obsahů v pánvi. Obsah uhlíku 

v povrchových vrstvách byl u litinových odlitků aţ 3x niţší vůči původnímu obsahu z pánve 

(rozdíl v řádu %). U Mn a Si tak výrazné rozdíly zjištěny nebyly. Na rozdíl od uhlíku byly 

zjištěny u těchto dvou prvků vyšší nebo přibliţně stejné obsahy jako v pánvi (rozdíly v řádu 

desetin %). 

Z analýz vyplývá, ţe u všech litin obsah uhlíku se vzdáleností od kraje stoupá, a u ocelí 

klesá. Obsah křemíku se vzdáleností od kraje u všech odlitků klesal. Klesající obsahy Si se 

vzdáleností od kraje ukazují na přechod Si z SiO2 materiálu formy do kovu a jeho redukci 

uhlíkem obsaţeným v kovu. Fakt, ţe u litin obsah C se vzdáleností od kraje stoupá, a u ocelí 

klesá, naznačuje na snahu materiálů o ustanovení chemických rovnováh na rozhraní forma kov. 

Kdy u litin s vysokým obsahem uhlíku vůči materiálu formy docházelo na povrchu k oduhličení, 

zatímco u ocelí s relativně nízkým obsahem uhlíku by mohlo docházet k nauhličení z dextrinu 

formy. 

Shrnutím výše uvedených zjištění autor usuzuje, ţe v povrchových vrstvách se na 

změnách chemického sloţení nepodílí pouze reoxidační procesy, ale také mikro, případně 

makrosegregace prvků zastoupených v kovu ve vyšších koncentracích. Tímto způsobem mohou 

v povrchových vrstvách probíhat reoxidační pochody, které svým charakterem nemusí odpovídat 

sloţení kovu v jeho objemu ve větších vzdálenostech od povrchu. Změny koncentrace prvků 

s vysokou afinitou ke kyslíku, případně prvků zastoupených o vysokých koncentracích potom 

určují charakter průběhu reoxidačních procesů a chemické sloţení reoxidačních produktů. 

Vyhodnocením vad experimentálních litinových odlitků se zaměřením na zjištění výskytu 

vad reoxidačního původu bylo prokázáno, ţe na výskyt těchto vad má dominantní vliv vlhkost 

formy. K výskytu reoxidačních vad jsou náchylné především modifikované litiny. Vliv 

chemického sloţení na výskyt vad odlitků se u litin v ověřovaném rozsahu neprokázal. 

U ocelových odlitků, stejně jako u odlitků z LKG se zvyšovala četnost výskytu 

sekundární strusky se zvyšující se vlhkostí forem. Z mnoţství výskytu sekundární strusky lze 
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pozorovat souvislosti mezi obsahem dezoxidačních prvků a jejím výskytem. U ocelových odlitků 

dezoxidovaných dostatečným přebytkem hliníku (celkový obsah Al byl vyšší neţ 0,1 % hm.), byl 

výskyt sekundární struky celkově niţší neţli u odlitků na obsah hliníku chudých (celkový obsah 

Al byl 0,02 % hm.). U odlitků s obsahem Al 0,02 % hm. byl prokázán také výskyt bublin 

a bodlin. Četnost výskytu obou zmíněných vad stoupala se zvyšující se vlhkostí formy a jejich 

výskyt bezpochyby souvisel s nízkým obsahem Al pro dezoxidaci oceli a vývinem CO v průběhu 

odlévání forem a tuhnutí odlitků. 

Z výsledků analýz sekundárních strusek odebraných z povrchu ocelových odlitků se jeví 

jako významnější parametr pro potlačení povrchových vad odlitků a také sekundární 

struskovitosti obsah Al, neţ vlhkost forem. Při dostatečném obsahu Al v oceli se výskyt strusky 

na povrchu odlitku neprojevil v takové míře, jako při jeho nízkých obsazích, kdy došlo 

k podstatnému nárůstu výskytu strusky i při niţší vlhkosti formy. Současně je nutno říci, ţe 

vlhkost forem je velmi důleţitá a se zvyšující se vlhkostí forem stoupá výskyt sekundární strusky. 

Uvedené shrnutí potvrzuje, ţe dostatečný obsah Al pro dezoxidaci je klíčový parametr 

k potlačení reoxidačních pochodů, které jsou základním průvodním jevem odlévání kovu do 

syrových forem. Při nízkých obsazích Al se na povrchu odlitků objevila sekundární struska i při 

nízkých vlhkostech forem. 

Je–li ocel dezoxidována dostatečně hliníkem vznikají vměstky, které jsou schopny se do 

určité míry rozptýlit v kovu, pokud však vznikají produkty reoxidace s obsahem Mn a Si začnou 

se na povrchu vytvářet nízkotající silikáty, které způsobí vznik sekundární strusky, která výrazně 

sniţuje úhel smáčení na povrchu kovu a tím podporuje vznik dalších povrchových vad odlitků. 

Novými poznatky publikovanými v předloţené práci je především zjištění, ţe vlhkost 

slévárenské formy můţe ovlivnit aktivitu kyslíku v objemu kovu odlitku a ne pouze 

v povrchových vrstvách. Dále zjištění, ţe v dutině formy dochází za relativně krátký čas 

k ustanovení rovnováhy podobně jako v peci, kdy přechází do strusky přednostně ten z prvků Si 

a Mn, jehoţ obsah v tavenině je vyšší. Dalším zajímavým zjištěním je, ţe chemické sloţení kovu 

v těsné blízkosti povrchu odlitku se můţe značně lišit od chemického sloţení v objemu odlitku, 

a proto mohou v povrchových vrstvách probíhat reoxidační pochody, které svým charakterem 

nemusí odpovídat sloţení kovu v jeho objemu ve větších vzdálenostech od povrchu. 
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Shrnutí výše uvedených výsledků podává ucelený obraz o souvislostech při průběhu 

reoxidačních procesů v průběhu odlévání slitin ţeleza do syrových forem. Autorovi se podařilo 

splnit cíle disertační práce, a objasnit vliv metalurgického zpracování tekutého kovu, 

a slévárenské formy, na průběh reoxidačních pochodů při odlévání slitin ţeleza do syrových 

bentonitových forem. 

Pro praxi je důleţité zjištění, ţe klíčovým bodem úspěchu k potlačení reoxidačních 

pochodů při odlévání slitin ţeleza do syrových forem je, jak vyplývá z výsledků předloţené 

práce, udrţování forem na nízké úrovni vlhkosti společně s optimálně provedenou dezoxidací 

a vhodným způsobem plnění dutiny formy. Vhodné je také pouţití aditiv formovacích směsí, jako 

je např. kamenouhelná moučka, případně ochranné nástřiky forem. Reoxidační pochody jako 

takové jsou nedílnou součástí slévárenské technologie, a při návrhu technologie výroby odlitků je 

s nimi nutno počítat. 
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Přehled pouţitých zkratek a symbolů 

 

LLG  - litina s lupínkovým grafitem 

LČG  - litina s červíkovitým grafitem 

LKG  - litina s kuličkovým grafitem 

JBS  - jednotná bentonitová forma 

KUM  - kamenouhelná moučka 

EMN  - elektromotorické napětí [V] 

p   - tlak páry sloţky reálného roztoku [Pa, MPa, bar] 

p
0
  - tlak páry nad čistou sloţkou [Pa, MPa, bar] 

pH  - tlak páry sloţky dle Henryho zákona [Pa, MPa, bar] 

pR  - tlak páry sloţky dle Raoultova zákona [Pa, MPa, bar] 

x  - koncentrace sloţky v roztoku [% , ppm] 

aH  - aktivita vzhledem k Henryho zákonu [% , ppm] 

aR  - aktivita vzhledem k Raoultovu zákonu [% , ppm] 

k  - konstanta úměrnosti Henryho zákona [-] 


R
  - aktivitní koeficient vzhledem k Raoultovu zákonu [-] 


H
   - aktivitní koeficient vzhledem k Henryho zákonu [-] 

E  - elektromotorické napětí na článku [V] 

R  - univerzální molová plynová konstanta (R = 8,314  J.mol
–1

.K
–1

) [J.mol
-1

.K
-1

] 

T  - teplota taveniny, termodynamická teplota [°C, K] 

z  - nábojové číslo (počet vyměněných nábojů) 

F  - Faradayova konstanta (F = 96 487 JV
-1

) 

2-O
t   - iontové přechodové číslo (je rovno jedné uvaţujeme-li pouze iontovou vodivost) 

2O

ref a   - aktivita kyslíku v referenční směsi [% , ppm] 

2O

m a   - měřená aktivita kyslíku [% , ppm] 

aO  - aktivita kyslíku [% , ppm] 

ΔH°  - představuje změnu standardní volné entalpie [J.mol
–1

.K
–1

] 

ΔS°  - představuje změnu entropie [J.K
−1

] 

R
2  

- hodnota korelačního koeficiantu [-] 
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E (x)   - střední hodnoty souborů, (obsahy jednotlivých prvků) [%,  ppm]  

S(x)   - směrodatné odchylky jednotlivých prvků [-] 

μ1≠ μ2  - statisticky významné rozdíly středních hodnot [-] 

μ1 = μ2  - statisticky nevýznamné rozdíly středních hodnot [-] 

ε  - stupeň průtočnosti [-] 
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Příloha č. 1 

 

Přehled pouţitých materiálů, techniky a popis odběru vzorků 

 

Pouţitá formovací směs 

Modelová formovací směs byla tvořena ostřivem Gruzdeň Las - SZ 27, s průměrnou 

zrnitostí d50 = 0,26 mm. Základní dávka formovací směsi, která byla připravena ve slévárně 

Tafonco, byla sloţena z 600 kg ostřiva, 55 kg bentonitu (Keribent K) a 5 kg dextrinu. Přísada 

dextrinu ve směsi odpovídala 0,75% hm, stanovená ztráta ţíháním směsi činila 1,95 % hm. Ze 

základní dávky formovací směsi bylo pouţito vţdy pouze určité mnoţství pro zaformování 

experimentálích odlitků. Mnoţství vody přidávané do formovací směsi bylo měněno v závislosti 

od poţadované vlhkosti formy. Základní vlastnosti modelové směsi určené při vlhkosti 5,8 % 

byly: spěchovatelnost 62 (%), prodyšnost 220 (n.j.p) a pevnost 117 (kPa). Jako výplňová byla 

pouţita formovací směs Šajdíkovy Humence č. 32 s obsahem kamenouhelné moučky s blíţe 

neurčeným počtem objehů o vlhkosti přibliţně 5 % hm. 

 

Chemické sloţení vstupních surovin pro výrobu odlitků 

Vsázka ocelových odlitků byla tvořena ocelovým vratným materiálem ze slévárny 

Tafonco, a.s. z uhlíkové oceli ČSN 42 26 60. Vsázka litinových odlitků byla tvořena  

slévárenským a ocelárenským surovým ţelezem, ocelí ČSN 11 500, a vlastním vratným 

materiálem. Chemické sloţení základních surovin je uvedeno v tabulce č. I. 

Tab. č. I - Chemické sloţení vsázkových surovin v hm. % 

 C Mn Si P S Cr 

ocelárenské surové ţelezo 4,20 0,04 0,16 0,010 0,006 - 

slévárenské surové ţelezo 4,02 0,54 2,31 0,110 0,011 0,06 

ocel ČSN 11 500 0,36 0,58 0,19 0,011 0,008 0,03 

ocel ČSN 42 26 60 0,45 0,60 0,35 0,045 0,045 0,05 
 

 

Odlitky z litin byly očkovány očkovadlem Foundrisil od firmy ELKEM (FeSi 75%), popř. 

modifikovány modifikátorem BJOMET™3 polévací metodou v pánvi, nebo metodou flotret 
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v reakční komoře. Základní chemické sloţení očkovadla a modifikátoru v hmotnostních 

procentech je uvedeno v tabulkách č. II a III. 

Tab. II - Chemické sloţení očkovadla Foundrisil v hm. % 

Kusovost Si min. Mn max. C max. Al max. P max. S max. Cr max. 

3 - 10 mm 72 0,4  0,15 1,7 0,035 0,020 0,40 
 

 

Tab. III - Chemické sloţení modifikátoru BJOMET™3 v hm. % 

Kusovost Si Mg Re Ca Al max. 

1 - 20 mm 44 - 48 5.0 - 6.0 0.7 - 1.0 1.4 - 1.8 1.0 
 

 

Pouţité tavící agregáty 

Tavení kovu probíhalo na dvoukelímkové středofrekvenční elektrické indukční peci 

ISTOL 0,1/0,15-2 s maximální vsázkou 100 kg o výkonu 150 kVA s neutrální výduskou 

Rodarox R, mix 0,16, nebo na elektrické indukční kelímkové peci ISTOL 10/40 s rotačním 

měničem o frekvenci 4000 Hz s kelímkem na 10 nebo 40 kg s výduskou Rodarox R, mix 0,16. 

 

Technika pro měření aktivity kyslíku, pouţité sondy a termočlánky 

Měření aktivity kyslíku v odlitcích, byla prováděna sondami TSO6 firmy Termosondy 

Kladno s.r.o a měrkami odvozenými z těchto sond. Sonda je sloţena z měřicího článku 

utěsněného ţárovzdornou hmotou v křemenné trubičce. 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, 

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. 

Ke snímání elektromotorického napětí (EMN) sond a EMN termočlánků byla pouţita 

měřící karta firmy ICP DAS připojená k PC, nebo samostatná měřící ústředna GRANT, výrobce 

Grant Instruments Cambridge Ltd. Tato měřící záznamová jednotka je zcela oddělená od napájecí 

sítě, a proto při jejím pouţití nedochází k rušení snímaného signálu harmonickými sloţkami 

frekvencí napájecí sítě. 
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Měřící karta je osazena šestnácti rozdílovými vstupy, s volitelným zesílením 1x, 10x, 

100x a 1000x. Moţné rozsahy vstupního signálu jsou  10 V,  1 V,  0,1 V a  0,01 V. Vstupní 

napětí karty je zatíţeno vstupním jmenovitým proudem 125 nA, max. do 250 nA. Vstupní 

impedance je 10 G, 6 pF. 

Měřící ústředna Grant model 1000, typ 1023, je vybavena několika termočlánkovými 

vstupy a osmi napěťovými vstupy. Moţné rozsahy vstupního signálu, vyuţitelné pro pouţití 

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. 

Zapojení sond pro měření aktivity kyslíku bylo s plovoucí zemí, tzn. na kaţdý 

z galvanicky oddělených vstupů byla připojena jedna sonda, jejíţ signál byl přenášen měděným 

stíněným kabelem. Stínění bylo připojeno na svorce měřícího zařízení, ke kontaktu s kovovou 

lázní. Ten byl tvořen Mo drátem průměru 1 mm, aby nedošlo k jeho rozpuštění a ztrátě kontaktu 

s lázní v průběhu měření. Vedení Mo kontaktu bylo připojeno na „+“ pól měřící karty, nebo 

ústředny, a vedení sondy na „–“ pól. 

 

Vzorky pro stanovení vlhkosti formy  

Byly odebírány z modelové směsi ze 3 různých míst v okolí dutiny formy a zářezu. 

Hmotnost kaţdého vzorku byla přibliţně 15 g, odběr vzorků probíhal před sloţením forem, na 

licím poli, při umisťování sond do formy. Vlhkost forem uváděná v této práci byla určena 

váţkově po vysušení vzorků při teplotě 110 °C po dobu 15 minut a je vypočtena z průměru dvou 

sobě nejbliţších hodnot stanovené vlhkosti. 

 

Odběr vzorků na chemickou analýzu  

Probíhal z pánve i z odlitků. Při odlévání sólo odlitků byl odebírán vzorek z kaţdé pánve 

(v případě očkování a modifikace také ze základní taveniny před očkováním a modifikací), při 

odlévání sérií tří odlitků se stejnými vlastnostmi kovu byl odebírán vzorek z prostřední pánve. 

Odběr vzorků z odlitku pro chemickou a metalografickou analýzu, probíhal ze spodu z části 

odlitku „A“. Z této části byla odříznuta spodní část o tloušťce 20mm, ze které byly cca. 60 mm 

od kraje odlitku řezány příčně vzorky o tloušťce 4 aţ 5 mm. 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

 

Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 110 

Vzorky pro určení mikročistoty 

Byly odebrány z přechodové části mezi částmi A a B odlitků, tzn. z části s výskytem 

bodlin u série odlitků 38 – 39 – 40. Vyříznutá přechodová část byla příčně rozříznuta, 50 mm od 

kraje odlitku, a v tomto místě byl připraven metalografický výbrus. 

 

Pouţité labolatorní přístoje (analyzátory, mikroskopy) 

Chemické analýzy byly prováděny na emisním optickém spektroskopu s buzením 

elektrickou jiskrou, výrobců Hilger a ARL. Nebo na optickém emisním spektrometru s buzením 

s doutnavým výbojem Leco GDS 750A. 

Fotografie struktury byly pořízeny optickým mikroskopem Olympus IX 70, 

a mikroskopem Olympus Neophot 32 s kamerou Olympus DP 11. Vzorky pro tyto analýzy byly 

připraveny broušením a leštěním, a potom leptány v roztoku 4 % kyseliny dusičné v ethanolu 

(Nital). 
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Příloha č. 2 

 

Struktury litin v povrchových částech odlitku v místě analýzy 

 

  

Obr. 1 – Odlitek č. 24, zvětšení 80 
 

  

Obr. 2 – Odlitek č. 25, zvětšení 80 
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Obr. 3 – Odlitek č. 27, zvětšení 80 
 

  

Obr. 4 – Odlitek č. 34, zvětšení 80 
 

  

Obr. 5 – Odlitek č. 35, zvětšení 80 
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Obr. 6 – Odlitek č. 41, zvětšení 80 
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Příloha č. 3 

 

Obrázky vměstků z ocelových odlitků 

 

  

 

Obr. 1 – Rozloţení nekovových vměstků 

v ocelových odlitcích, zvětšeno 100x: 

- vlevo nahoře odl. 38 

- vpravo nahoře odl 38 

- vlevo dole odl. 40 
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Obr. 2 – Rozloţení nekovových vměstků 

v ocelových odlitcích, zvětšeno 100x: 

- vlevo nahoře odl. 31 

- vpravo nahoře odl 32 

- vlevo dole odl. 33 

 


