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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 železa 
zaujímají odlitky z litiny s lupínkovým grafitem, odlitky z litiny s kuličkovým grafitem, a odlitky ocelové. 
Největší skupinou forem, přibližně 70 %, světové výroby odlitků zastávají jednotné bentonitové směsi, 
nebo –li tzv. syrové formy. 

Uvedená disertační práce se zabývala problematikou reoxidačních pochodů při odlévání 
železných 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 udržení konkurenceschopnosti českých sléváren je důležité 
zvláště v dnešní době hledat cesty ke snížení výrobních nákladů. Jednou z možností je právě snížení 
výroby neshodných výrobků. 

V teoretické části byly shrnuty teoretické základy k pochopení problematiky reoxidačních 
pochodů, měření aktivity kyslíku v kovu, přehled a příčiny jednotlivých typů reoxidačních vad, a možné 
způsoby zkoumání reoxidačních pochodů. 

Experimentální část byla 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 
složení v odlévaném kovu u průmyslových odlitků a sledování změn chemického složení 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. 

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). 

Presented doctoral thesis was focused on reoxidation processes during casting of Ferro-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 
represents 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. 
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1 ÚVOD 

Průzkumy v produkci průmyslových výrob ve světě i v České republice ukazují na vysokou 
spotřebu kovových materiálů. Hlavními odvětvími s vysokou spotřebou železných materiálů jsou 
stavební, strojírenský a automobilový průmysl. Ve všech těchto oborech nacházejí uplatnění kvalitní 
odlitky, z ocelí a litin vyráběné různými technologiemi. 

Majoritní postavení při výrobě slévárenských forem zastávají jednotné bentonitové směsi (JBS), 
literatura uvádí, že přibližně 70 % světové výroby odlitků je odléváno do forem z JBS [1]. Proces 
formování na syrovo (JBS) je pravděpodobně vůbec nejvíce používaný formovací proces. 

Při výrobě odlitků a odlévání kovu na vzduchu dochází k sekundární (druhotné) oxidaci. Terciární 
oxidace nazývaná též reoxidace probíhá v odlitku při teplotách mezi likvidem a solidem [2]. Termínem 
reoxidace používaným v této práci označuje autor dohromady oxidaci sekundární i terciární. Průběh 
reoxidačních reakcí během odlévání a po odlití kovu ve formě a obsah dezoxidačních prvků v kovu má 
vliv na výsledný vznik vad v odlitku [3]. 

2 CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo objasnění vlivu metalurgického zpracování tekutého kovu, a slévárenské formy, 
na průběh reoxidačních pochodů (jak ocelí tak i grafitizujících slitin) při odlévání slitin železa do syrových 
bentonitových forem. 

3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Aktivita kyslíku v kovu 

Kyslík se ve slitinách železa vyskytuje vždy 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) používáme aktivitu. 
Aktivita je koncentrace (efektivní koncentrace) reálné látky v roztoku vypočtená podle parciálního tlaku 
dané látky nad roztokem, a to podle Henryho, nebo Raoultova zákona [4]. V metalurgii, se obvykle 
vyjadřují koncentrace hmotnostními procenty a je počítáno s Henryho aktivitou. Jako standardní stav se 
volí parciální tlak složky nad jejím 1 % roztokem. 

3.2 Kyslík v ocelích 

Kyslík se v železe rozpouští a již při nízkém parciálním tlaku kyslíku dochází k nasycení taveniny 
kyslíkem. Po nasycení železa kyslíkem se vylučuje na povrchu taveniny oxid železnatý a obsah kyslíku 
v železe se již dál nezvyšuje. 

Rozpouštění kyslíku v železe se řídí Henryho zákonem. Maximální rozpustnost kyslíku v oceli činí 
2300 ppm při teplotě 1597 °C. Ve slitinách železa je možné nahradit efektivní koncentraci kyslíku 
aktivitou nejvýše do 600 ppm při teplotě 1597 °C [5]. Z těchto důvodů je v ocelářské praxi při uvádění 
koncentrací kyslíku, možné používat aktivitu kyslíku. 

3.3 Kyslík v litinách 

Aktivita kyslíku v litině je dána koncentrací jednotlivých prvků s vyšší afinitou ke kyslíku než má 
železo. 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 je aktivita 
kyslíku ovlivněna prvky s vysokou afinitou ke kyslíku obsaženými v modifikátoru případně v očkovadle. 
S klesající teplotou klesá aktivita kyslíku v roztoku, kdy se zároveň může měnit i množství a typ 
vznikajících oxidických vměstků [6]. 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

9 
 
Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 

3.4 Přímé měření aktivity kyslíku v kovu 

Přímé měření aktivity kyslíku je založeno na principu elektrochemického koncentračního článku, 
který se skládá ze dvou elektrod, mezi nimiž je pevný elektrolyt s iontovou vodivostí. Na rozhraní tekutý 
kov - tuhý elektrolyt vzniká elektrodový potenciál, jehož hodnota závisí na rozdílu aktivit kyslíku v kovu 
a v referenční elektrodě [7]. 

Výsledky měření aktivit kyslíku uváděné v disertační práci, byly vypočteny podle níže uvedené 
rovnice (1), která respektuje teplotní závislost aktivity kyslíku *8]. 
 

Rovnice ČSAV Ostrava *%+: 

T

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

Kde:  E - naměřené elektromotorické napětí sondy *V+ 
  T - teplota taveniny [K]       [9, 10] 

Pokud je vedení s lázní provedeno Mo kontaktem, z rovnice (1) vypadává hodnota 0,025 mV což 
je korekce na použitý typ kontaktu s kovovou lázní. 

3.5 Pojem reoxidace a reoxidační pochody 

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 [2]. 

Termínem reoxidace používaným v disertační práci označuje autor dohromady oxidaci 
sekundární i terciární. Tedy oxidaci probíhající v průběhu odlévání a tuhnutí odlitku. 

3.6 Syrová písková forma 

Jedná se o formy, ve kterých je většinou křemenné ostřivo pojeno jílovými pojivy. Proto aby byly 
zaručeny vyhovující vlastnosti jílových formovacích směsí musí tyto směsi obsahovat určité malé 
množství 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 složením ostřiva, obsahem 
a typem bentonitu a vlhkostí směsi, přičemž je důležitý podíl vázané a volné vody [11, 1]. 

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

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. Kyslík z vodní páry může reagovat s uhlíkem obsaženým v kovu nebo se železem 
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 [12]. 

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        (2) 
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Reakce vodní páry s C z uhlíkatých materiálů (kamenouhelná moučka): 

 )(2)()(2 ggg HCOOHC         (3) 

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

 )(22)(2)( ggg HCOOHCO        (4) 

Na rozhraní forma-kov může být železo a další prvky oxidovány CO2: 

   )()(2 )( gg COFeOCOFe        (5) 

   )(2)(2 )( gg HFeOOHFe        (6) 

Doprovodné prvky reagují s kyslíkem rozpuštěným v železe podle rovnice: 

     )(MeOOMe          (7) 

Příkladem může být oxidace křemíku 

     )(2 2SiOOSi          (8) 

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

       )(gCOMeCMeO         (9) 

Výše uvedené oxidační reakce, které probíhají při odlévání kovu do pískové formy, můžeme 
považovat za základ reoxidačních procesů. Atmosféra formy, zejména na rozhraní forma-kov, může 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        (10) 

Fayalit nebo ternární systémy FeO – SiO2 – MnO pak mohou tvořit chemické připečeniny na 
povrchu odlitku a být impulsem pro hluboké zapékání *12]. 

3.8 Faktory ovlivňující průběh reoxidačních pochodů 

Na průběh reoxidačních pochodů v dutině formy má vliv celá řada faktorů které můžeme zařadit 
do čtyř skupin: - způsob odlévání, 

- metalurgické zpracování kovu, 
- vlastnosti formy, 
- vlastnosti okolního prostředí. 

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 [13]: - vznik povrchových filmů a oxidických blan (makrovměstky), 

- sekundární struskovitost ocelových odlitků (sek. struska, struskové šumy, ceroxidy), 
- struskoplynové vady (bubliny), 
- bodliny v odlitcích, 
- oxidická penetrace kovu, 
- anomální tvary grafitu, 
- výskyt nekovových mikrovměstků v odlitcích. 

3.9.1 Vznik povrchových filmů a oxidických blan 

J. Campbell [14] zjistil, že záplaty žárovzdorných malt k opravě licích pánví, žlabů, výlevek, atd. 
mohou být při odlévání strhávány a odplavovány proudem kovu a vytváří kapky strusky. Během plnění 
formy se vlivem reoxidace může tato vrstvička obohacovat o MnO, které snižuje její bod tání. Při klesající 
teplotě kovu zůstává tato vrstvička tekutá. Při dotyku s povrchem odlitku jej smáčí a tak se po povrchu 
rozšiřuje. Po zchladnutí ji můžeme pozorovat jako skelný lesk (pokud mezi tím nevyvolal nějakou vadu 
odlitku). 
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3.9.2 Sekundární struskovitost ocelových odlitků 

Příčinou těchto vad jsou reoxidační pochody při odlévání oceli, a jedná se o průvodní jev při 
odlévání na syrovo do bentonitem pojených směsí. Sekundární struskovitost *15+ nebo také ceroxidy [16] 
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 složení strusky je silně ovlivněno základním složením 
kovu (především poměrem Mn/Si) a obsahem silných dezoxidovadel (Al, Ti, Zr). Vytváří se struska 
komplexních oxidů SiO2, Al2O3 a MnO s nízkým bodem tání 1150 až 1260 °C, která se může uchytit na 
povrchu formy v místech, které označujeme tišiny, nebo na horních plochách odlitku. Tam dochází 
k reakci s formou za vzniku povrchové připečeniny, která se po otryskání odlitku projeví jako povrchová 
dutina. Na neotryskaném povrchu má vada bílý vzhled proti černému okolí připečeného písku. 

3.9.3 Struskoplynové vady 

Sekundární struskovitost je někdy provázena endogenními povrchovými bublinami. O jejich 
vzniku u odlitku se sekundární struskou, rozhoduje intenzita reoxidačních procesů. Mechanismem vzniku 
těchto bublin u ocelových odlitků se zabýval J. Přibyl *17], vycházel z toho, že se ocel silně oxiduje od 
syrových forem a oxidační účinek je tím větší, čím větší je vlhkost formovacího písku. Ukázal, že při určité 
konstrukci odlitku se vrstvička tekuté oceli může dostat při stoupající hladině do vnitřního klidu. 
S ovzduším jsou proto v kontaktu stále tytéž podíly taveniny (tišina), kdežto ovzduší cirkuluje. Tato 
vrstvička kovu se přesycuje kyslíkem, tj. vzniká oxidický film tvořený FeO a MnO, který reaguje s uhlíkem 
z oceli podle rovnice 9 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. 

3.9.4 Bodliny v odlitcích 

J.Přibyl, ve své práci *18] konstatuje, že 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. K. Stránský [2, 19+ zdůraznil 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. 

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 vznik fayalitu. Kromě snížení bodu tání dochází i k prudkému snížení 
úhlu smáčení, a to bez ohledu na druh použité formovací směsi. Podle P. Jelínka *15] je kov již do 
mezizrnových prostorů nasáván. Podle C. G. Wagnera [20] oxidickou penetraci kovu označujeme také 
obecnějším pojmem chemické penetrace. U chemické penetrace se oxidací železa vytváří blízko kovové 
matrice vrstvička FeO a v blízkosti zrn křemenného písku vrstvička fayalitu. Bylo zjištěno, že čím více má 
atmosféra formy oxidační charakter, tím více probíhá chemická penetrace *21]. 

3.9.6 Anomální tvary grafitu 

Reoxidace kovu je pozorována i u litin s kuličkovým grafitem, kde se projevuje jeho deformací 
a destrukcí. Bylo prokázáno, že kyslík při reoxidaci modifikované taveniny může měnit tvar grafitu od 
zrnitého přes přechodové tvary směrem k lupínkovému grafitu [22]. 
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3.9.7 Výskyt nekovových vměstků v odlévaném kovu 

Protože 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 *23]. 

Zkoumáním vměstků v odlitcích se zabýval J. Pearce *24], uvádí rozdělení vměstků na I., II. a III. 
typ, a popisuje podmínky jejich vzniku. Schématické znázornění uvedených vměstků je na obr. 1. 

Typ I. je příznačný pro 
polouklidněné oceli, typ II. vzniká 
při dezoxidaci silnými dezoxido-
vadly, např. Al. Vměstky se v tako-
vém případě vylučují jako polo-
spojité 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. 

3.10 Možnosti studia reoxidačních pochodů 

Základní rozdělení možností studia reoxidačních pochodů je na přímé metody a nepřímé metody. 
Přímá metoda měření aktivity kyslíku umožňuje sledování změn probíhajících v kovu zejména při 

jeho sekundární oxidaci. Při známém chemickém složení kovu je možno měřením aktivity kyslíku také 
určit reakce tvorby určitých oxidů, a to v peci [25, 26], a nebo po odlití formy [27]. Tato metoda je 
vhodná především pro litiny, kde je aktivita kyslíku řízena uhlíkem nebo křemíkem, případně prvky 
obsaženými v modifikátoru (např. Mg, Ca, Ce, Al) při výrobě LVG nebo LKG. 

Mezi nepřímé metody patří: - sledování změn chemického složení v odlévaném kovu, 
- analýza vad odlitků (vyhodnocení vad způsobených reoxidací), 
- analýza sekundárních strusek z povrchu odlitků, 
- analýza nekovových vměstků v odlitcích (tvar, složení). 

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 složení kovu. 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Ke zkoumání reoxidačních pochodů byly použity metody přímé i nepřímé, které byly aplikovány 
na experimentální i průmyslově vyrobené odlitky. 

U experimentálních odlitků bylo provedeno měření aktivity kyslíku v odlévaném kovu, sledování 
změn chemického složení 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 složení 
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). 

 
   I. Typ II. Typ III. Typ 

Obr. 1 – Schematické znázornění desoxidačních vměstků v oceli  
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Experimenty byly zaměřeny na zkoumání vlivu vlhkosti formy na aktivitu kyslíku v odlitém kovu 
v dutině formy, a na zjištění vlivu mimiopecního zpracování kovu na aktivitu kyslíku v odlitém kovu 
v dutině formy. Následně bylo provedeno sledování změn chemického složení v odlévaném kovu a dále 
hodnocení vad odlitků, a analýza vzorků strusek z povrchu odlitků. 

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. Členitý tvar byl vybrán proto, aby při plnění formy docházelo k přelévání a promíchávání 
kovu a případně bylo možno 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 [28] (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. 

Proto že se první ze zkušebních odlitků neosvědčil byl pro pokračování práce zvolen menší, lehčí 
a lépe manipulovatelný odlitek. Schéma tohoto odlitku (v textu označen jako typ 2).je uvedeno na obr. 2. 

Zaústění zářezu bylo 
v podélné ose odlitku 
v horní části boční stěny 
do části odlitku C. 
Válcový, nebo později 
oválný nálitek byl 
umístěn ve středu na 
horní části odlitku A. 
Hrubá hmotnost tohoto 
odlitku byla 15 kg. Přibli-
žná hmotnost (dle 
odlitého materiálu) 
kruhového nálitku o prů-
měru 100 mm byla 4,2 kg 
při výšce 100 mm, 

přibližná hmotnost oválného nálitku byla 4,7 kg při výšce 100 mm. 

4.3 Měření aktivity kyslíku v odlévaném kovu 

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. Dalším problémem bylo praskání korundových 
ochran termočlánků vlivem tepelného šoku a časté selhání měření teploty. 

Z těchto důvodů bylo pro ověření experimentální metodiky zvoleno měření aktivit kyslíku 
v litinách, a pokračováno s výše popsaným odlitkem. 

4.4 Vliv vlhkosti formy na změnu aktivity kyslíku v odlitku 

Experimenty provedené na zkušebních odlitcích z ocelí a litin byly založeny 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. 

 
Obr. 2 - Schéma experimentálního odlitku – 2. typu 
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4.4.1 Provedení experimentu 

Tři série odlitků o třech odlitcích se stejným složením kovu byly odlity do forem s různou vlhkostí. 
Shrnutí základních údajů k formám a lití odlitků je uvedeno v tab. I. Po nahřátí kovu na odpichovou 
teplotu byl kov vylit do předehřáté vyzděné pánve a z ní odlit do forem a do kokily pro odběr vzorku na 
chemickou analýzu. Ocel v peci byla vždy před odpichem uklidněna minimálním přídavkem Al na hladinu 
kovu (zhruba 40 g na 60 kg kovu). Při přelévání oceli z pece do pánve byla ocel dezoxidována hliníkem. 
Litina pro odlitky 22 až 24 byla očkována najednou při přelévání kovu z pece do pánve FeSi75, litina 
odlitků 25 až 27 byla očkována FeSi75 a modifikována Bjometem 3 najednou v pánvi polévací metodou. 
 

Tab. I - 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 
 

 

Chemické složení výchozího kovu před jeho odlitím do forem je uvedeno v tab. II. Průměrná doba 
plnění forem u litinových odlitků byla přibližně 30 s, u ocelových odlitků byla přibližně 20 s. 
 

Tab. II - Chemické složení výchozího kovu před jeho odlitím do forem v hm. % 

Odltek 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 

22-24 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 - - 
 

 

4.4.2 Výsledky experimentu 

Měřením byly obdrženy aktivity kyslíku změřené v kovu přímo v dutině formy při jejím plnění, 
a bylo proto možné postihnout také vlivy působící na taveninu v dutině formy. Změřené aktivity kyslíku 
v odlitcích z LLG pro různé vlhkosti formy jsou shrnuty v níže uvedeném grafu na obr. 3, kde je zobrazena 
závislost aktivity kyslíku na teplotě. 

Výsledky byly dále zpracovány metodikou F. Mampaye [25, 26+ jako závislost logaritmu aO na 
převrácené hodnotě teploty (1/T). 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 níže uvedených 
grafech: LLG - obr. 4, LKG - obr. 5, ocel obr. 6. 
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LLG - závislost aktivity kyslíku na teplotě pro různé vlhkosti formy
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Obr. 3 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 22 až 24 (LLG, různá vlhkost forem) 

 

LLG - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé vlhkosti 
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Obr. 4 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 22 až 24 (LLG, různá vlhkost forem) 
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LKG - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé vlhkosti 
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Obr. 5 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 25 až 27 (LKG, různá vlhkost forem) 

 

Ocel - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé vlhkosti 
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Obr. 6 – 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. Celkové množství 
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kyslíku, které mohlo reagovat s kovem odlitku v průběhu plnění formy, bylo u odlitků s vyšší vlhkostí 
formy větší. Tyto výsledky dokazují, že 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 možno získat logaritmickou závislost aktivity kyslíku na teplotě pro různé typy 
grafitu [29, 30, 16]. 
Tvar závislosti vychází z regresních rovnic: 

B  
T

A
  -  aln O        (11) 

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 níže. U každé 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       (12) 

R2 = 0,9983; počet bodů: 201 

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

1
 23396-  aln O       (13) 

R2 = 0,9996; počet bodů: 205 

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

1
 20708-  aln O       (14) 

R2 = 0,9995; počet bodů: 204 
 

LKG: 

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

1
 12736-  aln O       (15) 

R2 = 0,9955; počet bodů: 192 

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

1
 11759-  aln O       (16) 

R2 = 0,9885; počet bodů: 213 

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

1
 12408-  aln O       (17) 

R2 = 0,9908; počet bodů: 206 
 

Z výše uvedených závislostí (12) až (17) 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 byly obdrženy aktivity uvedné v tab. III. 

Zjiištěné výše uvedené rovnice odpovídající popisům chemické reakce vzniku oxidů jsou pro LLG 
přibližně v souladu se závěry zveřejněnými řešitel-ským kolektivem J. Šenbergera a T. Elbela v práci *27, 
6]. U LKG byly zjištěny menší rozdíly u obou členů rovnic (ΔH°/R, tak i ΔS°/R). Tyto rozdíly mohou být 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

18 
 
Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 

způsobeny odlišným chemickým 
složením základní taveniny 
(např. jiný obsah C, Si, Mn, atd.) 
a také, a to především, různým 
typem použitého modifikátoru 
s odlišným obsahem Mg a dal-
ších 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 okamžiku při dané teplotě. 
Tyto reakce jsou doprovázeny jinou změnou reakčního tepla popsanou rovnicí s jinými velikostmi členů. 

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 R2) není vysoká. Tento fakt souvisí s kratší dobou a menším teplotním rozsahem 
měření. Celé měření navíc probíhalo těsně pod teplotami likvidu, čímž došlo ke zkreslení výsledků 
měření. 

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

1
 53682-  aln O       (18) 

R2 = 0,7728; počet bodů: 101 

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

1
 23763-  aln O       (19) 

R2 = 0,8813; počet bodů: 341 
 

U ocelí je na rozdíl od litin možný vznik různých oxidů díky nižšímu obashu uhlíku a různým 
obsahům legujících prvků, proto se mohou rovnice závislosti aktivity kyslíku na teplotě u ocelí dosti lišit. 

Z uvedených závislostí (18) a (19) byla vypočtena aktivita kyslíku při referenční teplotě, kteá byla 
pro ocel zvolena 1500 °C. Výpočtem obdržené aktivity jsou uvedeny v tab. IV. 
 

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. Pro jiná měření při dosažení 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. 

4.5 Vliv mimopecního zpracování kovu na změnu aktivity kyslíku v odlitku 

Srovnávací experimenty byly provedeny na zkušebních odlitcích z oceli a litiny s kuličkovým 
grafitem. V tomto případě byly zachovány stejné vlastnosti formy a bylo provedeno rozdílné mimopecní 
zpracování kovu. U oceli byla provedena rozdílná úroveň dezoxidace hliníkem při odpichu, a u litin 
rozdílná úroveň modifikace. Pro modifikaci litiny byla zvolena metoda průtočné modifikace FLOTRET [31, 
32]. Cílem experimentu bylo změřit a porovnat hodnoty aktivity kyslíku mezi odlitky. 

Z důvodu neúspěšného měření aktivity kyslíku u ocelí byly v této části disertace zveřejněny pouze 
výsledky měření aktivit u litinových odlitků. 

Tab. III – 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 
 

Tab. IV – 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 
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4.5.1 Provedení experimentu 

Litinové odlitky byly odlity ve dvou sériích, v každé sérii byly odlity tři odlitky s různým 
mimopecním zpracováním kovu do forem se stejnou vlhkostí. U druhé série měření selhala sonda 
u odlitku s nejvyšším obsahem modifikátoru a je k dispozici pouze záznam ze zbývajících dvou odlitků. 

Kov odlitků byl taven pro každý odlitek zvlášť ve 40 kg peci z předem připravené jednotné vsázky. 
Použitím této vsázky byly zajištěny stejné výchozí podmínky pro měření aktivity kyslíku v odlitcích. 
Hmotnost vsázky každého odlitku byla 30 kg, v průběhu tavby bylo do vsázky každého odlitku přidáno 
nauhličovadlo (koks kusovosti 3 až 5 mm) v množství 350 g. 

Stanovená vlhkost forem, množství modifikátoru použitého pro zpracování litiny daného odlitku 
v hm. % na množství zpracovávaného kovu, společně s odpichovou teplotou a maximální teplotou 
změřenou v odlitcích je uvedena v tab. V. Průměrná doba odlévání (doba plnění forem) odlitků byla 
přibližně 32 s. Chemické složení litiny v hm. % po modifikaci, je uvedeno v tab. VI. 
 

 

Postup modifikace probíhal tak, že 
roztavený kov byl z pece prolit předehřátou 
reakční komorou do licí pánve, při tom byl 
odebrán vzorek výchozího kovu na chemické 
složení, poté byl kov nalit zpět do pece 
nahřát na odpichovou teplotu a prolit reakční 
komorou s daným množstvím modifikátoru. 

Při výtoku kovu z komory do licí 
pánve byl kov očkován do proudu 
grafitizačním očkovadlem v množství 0,2 % 

na hmotnost tekutého kovu. Reakční komora byla umístěna pod žlábek tavící pece. Jako modifikátor byl 
použit 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 složení. 

4.5.2 Výsledky experimentu 

Změřené aktivity kyslíku v odlitcích z LKG pro různé obsahy modifikátoru při stejných vlhkostech 
forem jsou shrnuty v níže uvedených grafech. Uvedena je závislost aktivity kyslíku na teplotě, pro odlitek 
41 až 43 na obr. 7, a pro odlitek 43 a 44 na obr. 8. Tyto výsledky byly také zpracovány metodikou F. 
Mampaye. [25, 26]. Závislost logaritmu aO na převrácené hodnotě teploty (1/T) je uvedena pro odlitek 41 
až 43 na obr. 9, a pro odlitek 43 a 44 na obr. 10. 
 

Tab. V - Číslo odlitku, odpichová teplota, množství modifikátoru pro zpracování v % hm. na množství 
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 
 

Tab. VI - Chemické složení 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 
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LKG - závislost aktivity kyslíku na teplotě pro různé obsahy modifikátoru
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Obr. 7 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 41 až 43 (různý stupeň modifikace) 
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Obr. 8 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 44 a 45 (různý stupeň modifikace) 
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LKG - závislost aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty pro různé obsahy 
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Obr. 9 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 41 až 43 (různý stupeň modifikace) 
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Obr. 10 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě pro odlitky 44 a 45 (různý stupeň modifikace) 
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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 snižovala. 
Tento trend potvrzuje, že největší vliv na aktivitu kyslíku mají obsahy prvků s největší afinitou ke kyslíku, 
což je v případě modifikátoru BJOMET 3 Ca, Mg a Al. 

Logaritmické závislosti aktivity kyslíku na teplotě popisující van´t Hoffovu reakční izotermu [27] 
získané pro různý stupeň modifikace jednotlivých odlitků z LKG jsou uvedeny níže v rovnicích (20) až (24). 
U každé 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      (20) 

R2 = 0,9805; počet bodů: 259 

Odl 42 – 1,5% hm. Mod.: ,10114 
T

1
 22156-  aln O      (21) 

R2 = 0,9626; počet bodů: 274 

Odl 43 – 1,8% hm. Mod.: ,64569 
T

1
 16805-  aln O      (22) 

R2 = 0,8931; počet bodů: 239 

Odl 44 – 1,2% hm. Mod.: ,77814 
T

1
 22606-  aln O      (23) 

R2 = 0,9862; počet bodů: 262 

Odl 45 – 1,5% hm. Mod.: ,50411 
T

1
 18530-  aln O      (24) 

R2 = 0,9922; počet bodů: 181 
Z výše uvedených rovnic (20) až (24) byly obdobně jako u minulého experimentu vypočteny 

aktivity kyslíku při zvolené základní teplotě 1350 °C., které jsou uvedeny v tab. VII. Společně 
s vypočtenými aktivitami kyslíku jsou v tabulce uvedeny také obsahy C, Mn, Si, Al a Mg v kovu před jeho 
odlitím do forem. 
 

Vypočtené aktivity kyslíku pro 
referenční teplotu 1350 °C pro odlitky 
s různým stupněm modifikace ne-
přímou úměrou trendově odpovídají 
zbytkovému obsahu Mg. Obsah Al po 
modifikaci byl na rozdíl od Mg u všech 
odlitků téměř stejný. Rovnice získané 
extrapolací experimentálně změře-
ných hodnot aktivit kyslíku, které od-
povídají popisům chemických reakcí 
vzniku oxidů se pro jednotlivé stupně 

modifikace mírně liší. Tyto rozdíly jsou způsobeny pravděpodobně především různým obsahem 
zbytkového Mg (prvek s nejvyšší afinitou ke kyslíku). 

Hodnoty obou členů uvedených rovnic se příliš neliší od rovnic získaných u experimentu s různou 
vlhkostí forem, ani od výsledků zveřejněných v práci [27] kolektivem autorů J. Šenbergra a T. Elbela. 
Nevelké odchylky velikostí členů rovnic mohou být způsobeny rozdílnou vsázkou, chemickým složením 
taveb, a také rozdílnou modifikací litiny. Z těchto výsledků autor vyvozuje, že uvedenými závislostmi ve 

Tab. VII – 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 
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formě ln aO na převrácené hodnotě teploty představující van´t Hoffovu reakčí izotermu obecně není vždy 
možno 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. 

4.6 Sledování změn chemického složení v odlévaném kovu 

V této části práce bylo provedeno hodnocení změn chemického složení 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 možnost sledování 
reoxidačních pochodů v rámci jediného odlitku pomocí analýzy chemického složení v povrchových 
a středových částech odlitku. 

4.6.1 Změny chemického složení u průmyslových odlitků 

Vyhodnocení změn chemického složení bylo provedeno statistickou analýzou dat odlitků 
z uhlíkové oceli ČSN 42 26 60. 
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 (zkušební bloky pro stanovení pevnosti v tahu). 

Analýzy chemického složení byly provedeny ze třech sérií taveb na šesti sériích vzorků, kde 
velikost série byla 30 nebo 44. Spektrometrická analýza byla provedena u každého souboru najednou při 
stejné kalibraci přístroje a to na kvantometru Hilger. Z každé 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 složení vzorků z odlitků byla prováděna ze středu odlitku. 

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, že soubory 
hodnot uhlíku, chromu a fosforu nespňují normalitu, a proto byly tyto prvky z dalžího hodnocení 
vyřazeny. 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). 
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 nejnižší 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 nejnižší obsah Si, a proto došlo k jeho statisticky významnému 
úbytku. 

U všech tří sérií se poměr koncentrací Si/Mn u vzorků ve formě pohyboval okolo 0,51. Tento 
poměr zřejmě odpovídá rovnovážné koncentraci obou prvků za daných podmínek, která je v souladu 
s křemíkovou izotermou pro systém Fe-Mn-Si-O na obr. 11. Chování obou prvků je shodné s literárními 
údaji, podle kterých během oxidace bude do strusky přecházet přednostně ten z prvků Si a Mn, jehož 
obsah v tavenině bude vyšší *33]. 

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. VIII. 
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Tab. VIII – 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 

Tab. IX – 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 

Obr. 11 - Křemíkové izotermy 
 

Síra - v obsahu síry se neprojevily žádné 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. IX jsou 
shrnuty procentuální úbytky Si, Mn a Al mezi vzorky z pánve a z odlitků. 

Změny chemického složení 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 složení ve dvou místech odlitku se stupněm průtočnosti  
ε = 0,2 a 0,6. V každém místě bylo provedeno několik stanovení. Výsledky rozborů zkušebního odlitku 
jsou shrnuty v tab. X, ze které můžeme pozorovat, že v místech s vyšším stupněm průtočnosti (vršek,  
ε = 0,6) jsou obsahy Si a Al nižší, než 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 *34]. 
 

Tab. X – 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, že zejména u prvků s vysokou afinitou 
ke kyslíku došlo k statisticky významným změnám, což potvrzuje vliv sekundární oxidace kovu při 
odlévání do syrové formy. Největší změna byla u hliníku jako nejsilnějšího dezoxidačního prvku. Zároveň 
však bylo prokázáno, že záleží také na koncentraci prvků, kdy například v případě Si a Mn došlo k většímu 
úbytku prvku s vyšším obsahem v kovu, a to i když má Si vyšší afinitu ke kyslíku nežli Mn. 

4.6.2 Změny chemického složení v povrchových vrstvách experimentálních odlitků 

Cílem experimentu bylo zjistit změny chemického složení vlivem reoxidačních pochodů 
v povrchových vrstvách odlitků. Vyhodnocení změn chemického složení bylo provedeno 
u experimentálních odlitků z litin i uhlíkové oceli ČSN 42 26 60. 
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Provedená hodnocení 
Stanovení chemického složení probíhalo na spektroskopu Leco GDS 750A s buzením s doutnavým 

výbojem, což je metoda vhodná k objemovým analýzám, i k analýzám tenkých povrchových vrstev. 
Výhodou této analytické metody je stanovení celkového obsahu uhlíku v litině který může být vyloučen 
ve formě grafitu nebo cementitu. 

Chemické složení 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. Pro stanovení změny chemického složení v povrchových vrstvách bylo použito opakovaných 
odprášení z jednoho místa. Vzorek zůstal pevně přisát k anodě po dobu zvoleného počtu opakovaných 
stanovení. Pro každé odprášení je k dispozici chemické složení materiálu v dané hloubce. Na 
analyzovaných vzorcích bylo dosaženo hloubky 0,07 až 0,09 mm pro litiny a 0,05 mm pro oceli. 

Vzorky pro analýzu byly připraveny tak, že 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 až 0,5 mm. Proto je údaj o vzdálenosti od povrchu v grafu pouze orientační. 

Analýza litinových vzorků proběhla při kalibraci přístroje standardy ze šedé litiny pro obsahy C 
1,93 až 4,20 % hm, obsahy Mn 0,09 až 1,39 % hm. a obsahy Si 0,27 až 3,50 % hm. 

Grafické závislosti změny chemického složení v závislosti na vzdálenosti „od povrchu“ odlitku pro 
C, Mn a Si jsou uvedenyna následujících stranách v grafech na obr. 12 až 23. 
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.  

Jak z grafických závislostí vyplývá, u všech litin obsah uhlíku se vzdáleností od kraje stoupal, 
u ocelí klesal. U všech odlitků obsah manganu se vzdáleností od kraje stoupal, i když u některých pouze 
velmi pozvolna a místy kolísal. 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 již po několika analýzách. 

Fakt, že 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. 

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 až 3x nižší 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 přibližně 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 obsaženým. Tímto 
způsobem může 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. 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, že v povrchových vrstvách se na změnách 
chemického složení 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 složení kovu v jeho objemu ve větších 
vzdálenostech od povrchu. 
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Obr. 12 – C - LLG, různá vlhkost forem Obr. 15 – C - LČG, různá vlhkost forem 
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Obr. 13 – Mn - LLG, různá vlhkost forem Obr. 16 – Mn - LČG, různá vlhkost forem 
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Obr. 14 – Si - LLG, různá vlhkost forem Obr. 17 – Si - LČG, různá vlhkost forem 
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Obr. 18 – C - LKG, různá vlhkost forem Obr. 21 – C - Ocel, různá vlhkost forem 
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Obr. 19 – Mn - LKG, různá vlhkost forem. Obr. 22 – Mn - Ocel, různá vlhkost forem 
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Obr. 20 – Si - LKG, různá vlhkost forem. Obr. 23 – Si - Ocel, různá vlhkost forem 

 

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 složením kovu 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

28 
 
Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 

a výskytem reoxidačních vad odlitků. Jednalo se tedy o odlévání kovu o stejném chemickém složení do 
forem o různé vlhkosti, a odlévání kovu o různém chemickém složení do forem o stejné vlhkosti. 

4.7.1 Různá vlhkost forem u litinových odlitků 

Tento typ experimentu byl proveden u LLG, LČG a LKG. Z každého typu litiny byla odlita jedna 
tavba ze které byly odlity 3 odlitky do forem o různé vlhkosti. Bylo tedy možno provézt porovnání mezi 
jednotlivými formami. Očkování litin probíhalo na žlábku pece při přelévání kovu do pánve vždy 
najednou pro celou tavbu. Modifikace u LČG a LKG probíhala polévací metodou v pánvi. Chemické složení 
litin před odlitím forem je uvedeno v tab. XI, vlhkosti forem a maximální teplota kovu změřená v odlitku 
jsou uvedeny v tab. XII. 
Tab. XI - Chemické složení 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 
 

 

U odlitků z LLG a LČG se neprojevily žádné 
vady reoxidačního původu. 

U odlitků z LKG byla na povrchu odlitků 
nelezena struska, jejíž výskyt se zvyšoval se stoupající 
vlhkostí formy. V místech výskytu strusky byla na 
povrchu odlitku 26 tenká vrstva připečeného 
formovacacího materiálu, a u odlitků 26 a 27 (vlhkost 
forem 3,8 a 5,8 % hm.) byly objeveny struskoplynové 
vady [35, 36], zasahující do hloubky odlitku 2 až 
3 mm. Některé dutiny byly zcela vyplněny struskou 
bílé barvy, jiné byly čisté, vzhledem však 
neodpovídaly bodlinám, měly přibližně 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 [31] různým množstvím 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 kapitole 4.5.1. 

Na povrchu odlitků byla nalezena struska podobná strusce z odlitku 26, avšak v menším měřítku 
a bez připečenin [36]. 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). 

Tab. XII – Stanovená vlhkost forem a maximální 
teplota kovu změřená v odlitcích 

Odlitek 
Matriál 
 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 
 



Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa do syrových forem 

29 
 
Leoš Kocián, VŠB-TU Ostrava 

4.7.3 Diskuze výsledků litinových odlitků 

U odlitků z LLG a LČG se neprojivily žádné reoxidační vady a nebyl tudíž prokázán negativní vliv 
zvýšené vlhkosti formy ve sledovaném rozmezí vlhkostí 2,4 % hm. až 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. Vzhledem k tomu, že její obsah stoupal s rostoucí vlhkostí formy lze usuzovat 
na strusku reoxidační. 

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 až 3 mm. Podle současného výskytu těchto vad se 
struskovými vměstky by podle modelu Kurokawy *37] bylo možné uvažovat o oxidačním modelu a reakci 
FeO s C za vzniku CO. Tyto vady se objevily pouze při vysokých obsazích vlhkosti ve formovací směsi. 

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. 

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 složení odlitků společně s vlhkostmi forem a maximální 
teplotou kovu změřenou v odlitcích jsou uvedeny v tab. XIII a XIV. Některé z těchto informací byly 
uvedeny u měření aktivity kyslíku, pro odlitky u nichž se měření alktivity kyslíku nezdařilo jsou informace 
uvedeny až v této části práce. 
 

Tab. XIII – Číslo odlitku, maximální teplota kovu změřená v odlitcích, vlhkosti forem a chemické složení 
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 
 

 

Na povrchu ocelových odlitků série 28 až 30 byla 
nalezena bílá strusková místa. 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. 
Struska k analýze byla odebrána z horní plochy odlitku 29 blízko paty nálitku. Odlitek byl litý jako 

druhý v pořadí. Tavba této série odlitků, (28 – 29 – 30), obsahovala vyšší koncentrace C, Mn, Si, a také 

Tab. XIV – Číslo odlitku, maximální teplota 
kovu změřená v odlitcích, vlhkosti forem 
a chemické složení 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 
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vyšší obsah Al pro dezoxidaci oceli ve srovnání s ostaními tavbami. Vlhkost formy odlitku 29 byla 4 % hm. 
Z analýzy vyplývá, že struska měla heterogenní složení a byla tvořena především Al2O3, SiO2 a MnO, 
a jejich sloučeninami, jednalo se tedy o strusku reoxidační. 

Na povrchu ocelových odlitků série 38 až 40 byla také nelezena bílá strusková místa. V tomto 
případě i dosti hrubá, 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 zasažený struskou, i výskyt dalších vad odlitků, v tomto případě vad strusko-plynových, 
bodlin a bublin, jak bude pojednáno níže [35, 36]. 

Přítomnost strusky byla zjištěna na všech stěnách odlitků, na spodních stranách byl její výskyt 
o něco měnší nežli 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 tab. XIII. Na rozdíl od série 
odlitků 28 – 29 – 30, byl u této tavby použit relativně nízký obsah Al na dezoxidaci (0,020 % hm.). O něco 
nižší byly také obsahy uhlíku, manganu i křemíku. 

Z hodnocení chemického složení strusek, vyplývá, že struska neměla homogenní složení a byla 
tvořena, podobně jako v předešlém případě převážně, Al2O3, SiO2, MnO a také CaO a TiO a MgO. 
V porovnání s výsledky předešlých analýz byl v tomto případě nalezen nejnižší obsah SiO2. Z porovnání 
složení vzorků sekundárních strusek této série je zřejmé, že se stoupající vlhkostí forem se zvyšoval podíl 
Al2O3 a snižoval obsah SiO2. Snižoval se také obsah oxidů železa. Obsah MnO u plošných analýz kolísal 
v rozmezí 5 až 5,8 % hm, v některých místech byl však jeho obsah 10 až 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, že 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. Jestliže 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 již 5 o průměru 1 až 2 mm, a na odlitku 40 jich bylo 13 o průměru 1 až 3mm. Fotografie řezů 
odlitků společně s vlhkostí forem jsou uvedeny na obr. 24. 

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 převažoval protáhlý a nepravidelný. Jejich výskyt a velikost 
mírně stoupaly s vlhkostí forem. Maximální teploty změřené v těchto odlitcích ve velmi těsné blízkosti 
paty nálitku byly: 38 – 1432 °C, 39 – 1486 °C, 40 – 1498 °C. 
 

   

Odlitek 38, 

2,7 % hm. H2O 

Odlitek 39, 

4,0 % hm. H2O. 

Odlitek 40, 

7,6 % hm. H2O. 

Obr. 24 - Řezy odlitků z oceli, pohled na bubliny, stanovená vlhkost formy v % hm 
 

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. 25. Na obrázcích jsou zachyceny bodliny a bubliny při pohledu na vyleštěné lomové 
plochy. 
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Odlitek 38: 2,7 % hm. H2O Odlitek 39: 4,0 % hm. H2O Odlitek 40: 7,6 % hm. H2O 

 
  Obr. 25 - Fotografie výřezů přechodových částí odlitků, pohled na bodliny a bubliny 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 množství Al do proudu kovu. Čísla odlitků této série jsou 31, 32 a 33. Chemické složení odlitků je 
uvedeno v tab. XV, společně s vlhkostmi forem a maximální teplotou kovu změřenou v odlitcích. 
 

Tab. XV - Chemické složení 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 
 

 

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. 
Odlitek byl litý jako třetí v pořadí, a obsahoval 0,084 % hm Al. 

Z výsledku analýzy vyplývá, že struska měla heterogenní charakter a byla tvořena, podobně jako 
v předešlém případě převážně, 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 může naznačovat erozi formy v průběhu lití. Obsah Mn byl o něco nižší něžli u předchozí série 
odlitků, tzn. do 5 % hm. u plošných analýz a do 7 % hm. v případě analyzovaných jednotlivých míst. 

Z výsledků analýz a souvislostí výskytu s obsahem Al v odlitcích je patrné, že i v tomto případě se 
jednalo o strusku reoxidační. 

4.7.6 Diskuze výsledků ocelových odlitků 

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 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. 

Stanovené obsahy prvků svými poměry většinou neodpovídaly stechiometrickému složení čistých 
oxidů, tzn. sekundární strusky byly tvořeny převážně komplexními sloučeninami. 

Výskyt sekundární strusky na povrchu odlitků dokládá průběh reoxidačních pochodů při plnění 
formy již při vlhkosti forem 2,5 % hm, což jsou v technologii JBS formy takzvaně suché. Při optimální 
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vlhkosti forem přibližně 3,5 % hm. sekundární struska pokrývala rozsáhlé části odlitku, a při vlhkostech 
formy 5 % hm., nebo dokonce více než 7,5 % hm. pokrývala tato struska téměř celý povrch odlitku. 

Tyto výsledky potvrzují, že reoxidační procesy jsou základním průvodním jevem odlévání kovu do 
JBS. Z množství výskytu sekundární strusky lze také pozorovat souvislosti mezi obsahem dezoxidačních 
prvků a jejím výskytem. Zatím co první série ocelových odlitků (odlitky 28 až 30) byla dezoxidována 
dostatečným přebytkem hliníku (celkový obsak Al byl vyšší než 0,1 % hm.), druhá série (odlitky 38 až 40) 
byla na obsah hliníku chudá (celkový obsah Al byl 0,02 % hm.). U první série ocelových odlitků byl výskyt 
sekundární struky celkově nižší nežli u série druhé. 

U série odlitků 38 až 40 byl prokázán také výskyt bublin a bodlin. Četnost výskytu obou 
zmíněných vad stoupala se zvyšující se vlhkostí formy. Podle literárních údajů [2], je jako minimální 
spodní obsah zbytkového (kovového) Al, pro zabezpečení odlití zdravých odlitků, při obsahu uhlíku 0,4 % 
hm. uváděn obsah 0,025 % hm. Zatímco v odlitcích 38 až 40 byl analyzován obsah 0,02 % hm Al 
celkového. Výskyt bublin a bodlin 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 až 40) byly vyloučeny především vměstky I. typu. 
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 již zmíněné sekundární struskovitosti se u tohoto experimentu neprojevil výskyt 
dalších reoxidačních vad. Nejnižší 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. Tvar a velikost vyloučených vměstků odpovídal v odlitku 31 II. a III. typu, zatímco v odlitcích 
32 a 33 převládaly vměstky III. typu. 

5 ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývala studiem reoxidačních pochodů při odlévání slitin železa 
do syrových forem. 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, což není ve světě běžně používaný postup. Provedení 
těchto experimentů bylo velmi pracné, v průběhu řešení předložené práce byla propracována tato 
originální experimentální technika, která umožňuje měření i v členitých a relativně malých odlitcích. 

Z důvodu nízké odolnosti laboratorních sond proti teplotám nastávajícím v dutině formy 
v průběhu odlévání v počátcích používání byla nízká úspěšnost měření v ocelích a byla proto 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 složení 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 formy – se zvyšující se 
vlhkostí formy se změřená aktivita kyslíku v kovu odlitku zvyšovala. Tento výsledek potvrzuje, že celkové 
množství kyslíku, které mohlo reagovat s kovem v průběhu plnění formy bylo u odlitků s vyšší vlhkostí 
formy větší. Tím bylo prokázáno, že vlhkost formy přímo ovlivňuje obsah kyslíku v objemu odlévaného 
kovu při plnění formy. Tyto výsledky nebyly zatím v odborné literatuře publikovány. 
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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 používána 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 zmíněných rovnicích mohly být 
způsobeny odlišným chemickým složením základní taveniny (např. jiný obsah C, Si, Mn, atd.) a také, a to 
především, různým typem použitého 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 okamžiku při dané teplotě. Tyto reakce jsou doprovázeny jinou změnou reakčního tepla 
popsanou rovnicí s jinými velikostmi členů. 

Z těchto závěrů autor vyvozuje, že 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. 

Statistickým hodnocením změn chemického složení 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, že 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. 

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, jehož 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 složení u Si, Mn a Al byly sledovány také v závislosti na stupni průtočnosti. 
Z výsledků rozborů zkušebního odlitku bylo možno pozorovat, že v místech s vyšším stupněm průtočnosti 
(ε = 0,6) byly obsahy Si a Al nižší, než v místě méně průtočném (ε = 0,2). 

Výsledky statistického rozboru rozdílu koncentrací ukázaly, že zejména u prvků s vysokou afinitou 
ke kyslíku došlo k statisticky významným změnám, což potvrzuje vliv sekundární oxidace kovu během 
odlévání do syrové formy. Největší změna byla u hliníku jako nejsilnějšího dezoxidačního prvku. Zároveň 
však bylo prokázáno, že záleží také na koncentraci prvků, kdy například v případě Si a Mn došlo k většímu 
úbytku prvku s vyšším obsahem v kovu, a to i když má Si vyšší afinitu ke kyslíku nežli Mn. Tzn. tvorba 
oxidů nezáleží pouze na afinitě prvku ke kyslíku, ale také na jeho obsahu v kovu. 

Při vyhodnocování změn chemického složení v povrchových vrstvách odlitků, které proběhlo do 
hloubky 0,07 až 0,09 mm pro litiny a 0,05 mm pro oceli bylo zjištěno, že 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 až 3x nižší 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 přibližně stejné 
obsahy jako v pánvi (rozdíly v řádu desetin %). 

Shrnutím výše uvedených zjištění autor usuzuje, že v povrchových vrstvách se na změnách 
chemického složení 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 složení kovu v jeho objemu ve větších 
vzdálenostech od povrchu. 
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Vyhodnocením vad experimentálních litinových odlitků se zaměřením na zjištění výskytu vad 
reoxidačního původu bylo prokázáno, že na výskyt těchto vad má dominantní vliv vlhkost formy. 
K výskytu reoxidačních vad jsou náchylné především modifikované litiny. Vliv chemického složení 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 množství výskytu sekundární strusky lze pozorovat souvislosti mezi 
obsahem dezoxidačních prvků a jejím výskytem. U ocelových odlitků dezoxidovaných dostatečným 
přebytkem hliníku (celkový obsah Al byl vyšší než 0,1 % hm.), byl výskyt sekundární struky celkově nižší 
nežli 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, 
než 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 nižší 
vlhkosti formy. Současně je nutno říci, že vlhkost forem je velmi důležitá a se zvyšující se vlhkostí forem 
stoupá výskyt sekundární strusky. 

Uvedené shrnutí potvrzuje, že 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 snižuje úhel smáčení na 
povrchu kovu a tím podporuje vznik dalších povrchových vad odlitků. 

Novými poznatky publikovanými v předložené práci je především zjištění, že vlhkost slévárenské 
formy může ovlivnit aktivitu kyslíku v objemu kovu odlitku a ne pouze v povrchových vrstvách. Dále 
zjištění, že 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, jehož obsah v tavenině je vyšší. Dalším 
zajímavým zjištěním je, že chemické složení kovu v těsné blízkosti povrchu odlitku se může značně lišit od 
chemického složení v objemu odlitku, a proto mohou v povrchových vrstvách probíhat reoxidační 
pochody, které svým charakterem nemusí odpovídat složení kovu v jeho objemu ve větších 
vzdálenostech od povrchu. 

Pro praxi je důležité zjištění, že klíčovým bodem úspěchu k potlačení reoxidačních pochodů při 
odlévání slitin železa do syrových forem je, jak vyplývá z výsledků předložené práce, udržování forem na 
nízké úrovni vlhkosti společně s optimálně provedenou dezoxidací a vhodným způsobem plnění dutiny 
formy. Vhodné je také použití 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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