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Abstrakt 

 

Hlavním tématem mé diplomové práce je vyhodnocení vlivu aktivity kyslíku v litině 

na výsledné vlastnosti materiálu. V práci se zaměřuji na speciální materiály pro výrobu 

odstředivě litých válců pro teplé válcovací tratě - ICDP a tzv. jádrovou LKG. Práce tedy 

pojednává o vlivu rozdílného způsobu vedení tavby těchto slitin na naměřené hodnoty aktivity 

kyslíku. Aktivita byla měřena sondami během tavení v indukční peci a v pánvi, po modifikaci 

a také těsně před litím do formy. 

 

V mé práci jsou také vysvětleny teoretické základy aktivity prvků, zejména pak aktivity 

kyslíku v litinách, způsoby měření aktivity, vliv očkování a modifikace. 

 

Klíčová slova: odstředivě lité válce, aktivita kyslíku, litina, kelímková indukční pec, pánev, 

modifikace, sonda 

 

 

 

Abstract 

 

The main task of my Diploma Thesis was to evaluate the influence of the oxygen activity in 

the iron-cast to the resulting material characteristics. I focused in my work to special materials 

which are used for manufacturing of centrifugal casting rolls for stripmills  – ICDP and core 

cast iron. The work describes the effect of different technological melt processes on the 

measured oxygen activity. The oxygen activity was measured by sensors in induction furnace 

and ladle after modification and just before casting. 

 

The work also explains theoretical principals of element activity, namely oxygen activity in 

cast-irons, the ways to measure the element activity and the contribution of inoculation and 

modification. 

 

Keywords: centrifugal casting rolls, oxygen aktivity, cast-iron, induction furnace, ladle, 

modification, sensor 
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Úvod 

,,Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení..“ 

 

z listu sv. apoštola Pavla ŘÍMANŮM. 15,4 

 

Tématem mé diplomové práce je vliv metalurgického zpracování na vlastnosti ICDP a 

jádrové litiny. Jedná se o speciální materiál, ze kterého se vyrábí odstředivě lité válce pro 

teplé válcovací tratě. Tyto válce se skládají ze dvou vrstev z různých materiálů, a to z pláště a 

jádra. Hlavními výrobci v České republice jsou Vítkovické slévárny, spol. s.r.o. Její divize 

ročně vyrobí až 7000 tun těchto odlitků. Surová hmotnost těchto odlitků může dosahovat až 

32 tun, průměru přes jeden metr a délky až sedm metrů. 

 

Požadované vlastnosti těchto materiálů jsou především rovnoměrná struktura, stálá pevnost 

od povrchu ke středu odlitku, odolnost proti tepelnému namáhání a s tím související dlouhá 

životnost. Materiálem pro povrchovou část válce, jeho pracovní plochu, je vysoce chromová 

litina, ICDP, vysoce chromová ocel (nástrojová ocel) či rychlořezná ocel HSS. Vnitřní část 

odlitku tvoří LLG, popř. LKG. 

 

Výroba ve Vítkovických slévárnách je procesem dlouhodobě zvládnutým a přísně 

kontrolovaným, zejména díky obsáhlému výzkumu a dlouholetým zkušenostem. Samozřejmě 

i přes to je stále co zlepšovat. Na divizi Slévárna válců je část výzkumných a vývojových 

činností spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím ministerstva 

průmyslu a obchodu. Cílem výzkumu a vývoje je neustálé zlepšování užitných vlastností 

materiálů, vývoj nových materiálů a technologií. Zejména pak vývoj nových materiálů 

pracovních vrstev s vyššími užitnými vlastnostmi, které pomohou navýšit výkon válců 

v porovnání se současně vyráběnými jakostmi. Slévárna na tomto projektu se záměrem 

inovace spolupracuje s VŠB – TUO, fakultou metalurgie a materiálového inženýrství. 

 

Mezi hlavní cíle této práce patřilo nalezení souvislostí mezi metalurgickou kvalitou, její 

strukturou a aktivitou kyslíku v průběhu metalurgického zpracování. Byl zkoumán vliv 

různého typu modifikace a vliv sintrace kelímku na aktivitu kyslíku a výslednou strukturu. 

Měření aktivity kyslíku probíhalo v EIP a v pánvi. Byly zaznamenány ochlazovací křivky a 
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zkoumána metalografie u odebraných vzorků. V závěru práce jsou dány do souvislosti 

získané hodnoty. 

 

Má diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje 

popis odstředivě litých válců, pojednání o kyslíku v litinách, očkování a modifikaci. 

 

V praktické části jsem provedl měření aktivity kyslíku sondou v LKG modifikované plněným 

profilem a polévací metodou, a také v ICDP litině. Neopomenul jsem ani vysvětlení způsobu 

měření a popis použitých přístrojů a pomůcek. 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Historie výroby válců ve VT 

 

Válcování patří k jednomu z nejdůležitějších způsobů průmyslového zpracování kovových 

materiálů. Se stále se zvyšujícím rozvojem světového průmyslu, obzvláště automobilového se 

zvyšuje výroba plechů válcováním za tepla i za studena a tím i výroba válců. Vítkovické 

slévárny si udržují své výsadní postavení ve výrobě válců na teritoriu bývalého ČSSR již od 

roku 1910. Staly se jedním z nejvýznamnějších výrobců válců pro výrobu pásové oceli za 

tepla ve střední a východní Evropě. Jak je uvedeno v [1], vývoj technologie výroby lze 

rozdělit do čtyř etap: 

 

1. etapa od roku 1910 do 1965: 

 

Všechny válce byly odlévány metodou stacionárního lití. Ve vertikální poloze se spodním 

litím z jednoho materiálu (ocel nebo litina), viz obr. 1. Válce vyrobené z tzv. tvrzené litiny a 

legované tvárné litiny měly směrné chemické složení, viz tab. č. 1. 

 

Tabulka č. 1 [1] 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Mg Materiál 
2,8 0,2 0,3 0,15 0,03 0,2 0 0 0 A1, A3, A8, 
3,6 1,2 1,3 0,6 0,08 0,6 4,3 0,9 
2,8 0,4 1,2 0,1 0,02 0 0,6 0,2 0,035 B3, B5, B10,          

B11, C3, C7, C8 3,1 0,8 2,2 max max 0,02 3,8 0,9 0,065 
 

2. etapa od roku 1965 do 1989 

 

U litinových válců nastal rozvoj válců legovaných Ni-Mo-Cr. Klasické válce se ,,zakalenou“ 

pracovní vrstvou se nahrazovaly dvouvrstvými válci. Ty byly tvořeny tzv. neurčitě tvrzenou 

vrstvou pro pracovní vrstvu válce a středem válců a čepů z litiny s lupínkovým nebo 

s globulárním grafitem. Několik použitelných typů litin vidíme v tab. č. 2 a 3. U ocelových 

válců bylo započato období ,,Adamit“ legované Cr, Mo, Ni. 
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Tabulka č. 2 [1] 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Mg Materiál části válce 
3,3 0,8 1,2 0,15 0,08 1,5 4,3 0,3 0 Pracovní vrstva - NTV(D4) 

                  Tvrdost 70-80 HSh 
3,2 0,8 2,3 0,15 0,1 0 0,4   0,035 Jádro a čepy - šedá litina 

          0,2       Tvrdost 33-45 HSh 
 

Tabulka č. 3 [1] 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Mg Materiál části válce 

2,8-3,1 0,2 0,9 0,02 0,02 0,15 4 0,9 0,04 Pracovní vrstvaz baitické  
tvárné litiny tvrdost 62-

70HSh   0,6 1,1 max max 0,3 4,3 1,05 0,07 

3,2 0,3 2,4 0,15 0,02 0,1 0,7   0,04 Jádro a čepy z tvárné 
litiny tvrdost 33-40 HSh 

3,4 0,6 2,8 max max max 0,9   0,07 
 

3. etapa od roku 1989 do 1993 

 

Se zvyšujícími se požadavky na kvalitu povrchu plechu, příčného a podélného profilu pásu, 

požadavky na snižování nákladů na spotřebu válců a stále se zvyšující výrobu plechu, přestaly 

již válce vyráběné stacionárně vyhovovat. V roce 1987 byla zakoupena licence na výrobu 

odstředivě litých válců od německé firmy Gontermann-Peipers a její dceřiné společnosti 

Marichal-Keten z Belgie. Získané know - how obsahovalo návod na tavení, lití, formování a 

chemické složení vysoce chromové litiny, taktéž předpis na tepelné zpracování. 

 

4. etapa od roku 1993 do dnes 

 

V praxi byly potvrzeny výhody odstředivého lití. Došlo k prodlužování válcovacích kampaní, 

snížení zmetkovitosti válců, došlo ke zlepšení povrchu plechů a ke zpřesnění rozměrových 

tolerancí. Snahou uživatelů válců je neustále zvyšovat výkony válcovací tratě, válcovat stále 

náročnější materiály a menší tloušťky plechů s velmi kvalitními povrchy. Pro splnění 

požadavků uživatelů se již nevystačí s klasickými materiály jako je vysoce chromová litina a 

indefinitní litina. Z tohoto důvodu VS zahájil vlastní vývoj nových materiálů. 
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Obr. 1 - (vlevo) válec se spodním litím s tangenciálním zaústěním vtoku do spodního 

 čepu [1] 

Obr. 2 - (vpravo) válec litý vrchem, A-hlava, B-formovací rám horního čepu, C-plášť, 

 D-kokila, E-formovací rám spodního čepu, F-distanční kruh, G-spodní deska, 

 H-licí trubka. [1] 

 

1.2 Vliv odstředivého lití na technické parametry válců 

 

1. Vysoká homogenita chemického složení pracovní vrstvy ve všech směrech a tím větší 

rovnoměrnost tvrdosti po celé pracovní ploše těla válce. 

 

2. Vysoká homogenita chemického složení u obou čepů a tím větší rovnoměrnost tvrdosti na 

obou čepech. 

 

3. Vysoká opakovatelnost kvality u ověřené výroby. 

 

4. Možnost používání technologicky i metalurgicky náročných materiálů. [1] 
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1.2.1 Výhody odstředivého lití 

 

Použitím této technologie získáme vysokou homogenitu chem. složení pracovní vrstvy, a to 

ve všech směrech společně s větší rovnoměrnou tvrdostí po celé pracovní ploše těla válce. 

Dále získáme vysokou homogenitu chemického složení u obou čepů a tím i větší 

rovnoměrnost tvrdosti na obou čepech. Vysokou opakovatelnost kvality u ověřené výroby a 

možnost používání technologicky a metalurgicky náročných materiálů s vysokými obsahy 

karbidotvorných prvků (Cr, Mo, V, W, Co, Nb s tvrdostmi 1500 - 3000 HV 50). [2] 

 

1.3 Divize Slévárna odstředivě litých válců 

 

Jak uvádí autor [3], válce vyráběné odstředivým litím jsou tzv. dvouvrstvé válce (viz obr. 3). 

Vrstva tvořící pracovní vrstvu válce je z technologického hlediska nazývána plášťovou 

vrstvou. Druhou vrstvu tvořící výplň těla válce a čepy válce nazýváme „jádrová“. Z 

technologického hlediska se výroba odstředivě litých válců neobejde bez termické analýzy. 

Přesné znalosti teplot likvidu, minima eutektické reakce a solidu je nutná pro kvalitní spojení 

dvou rozdílných materiálů tak, aby byly zajištěny výrobní podmínky pro kvalitu vyrobeného 

válce. 

 

 

 

Obr. 3 - Popis složení válce [3] 

 

1.3.1 Použití ICDP válců 

 

Litina s neurčitě tvrzenou vrstvou - Obchodní značka materiálu NTV/ICDP. 

Použití: Pracovní válce hotovních stolic teplých tratí (viz obr. 4). [4] 
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Obr. 4 - Schematický obrázek, popis spojité teplé válcovací tratě [1] 

 

1.4 Teorie litin 

 

1.4.1 Roztoky roztavených kovů 

 

Z fyzikálně chemického hlediska náleží roztavené kovy mezi kapaliny. Při tavení dochází 

většinou ke zvětšení jejich objemu o 2-6%. Vlastnost tavenin kovů jako např: hustota, tepelné 

kapacity, elektrické i tepelné vodivosti se v blízkosti bodu tání, blíží vlastnostem tuhých kovů. 

[5] 

 

Existuje několik teorií o uspořádání základních částic v roztocích tavenin. V teorii 

kvazikrystalické se uvažuje o uspořádání částic na bližší a větší vzdálenost. Podle teorie rojů 

nebo sibotaxisů se v taveninách může vyskytovat různě velké skupiny částic, které mají stejné 

uspořádáni jako krystalická mřížka. U teorie děrové struktury vznikají při tavení místní 

zárodečné trhlinky, kterých je v tavenině značné množství. Rozdíl objemu látky v kapalném a 

tuhém stavu je dle této teorie dán součtem objemů všech děr, které se v kapalině vyskytují. [5] 

 

Narážecí pece 

Přípravné pořadí 

Hotovní pořadí  Laminární chlazení Navíječky 

LEGENDA: 
T- měření teplot 
H- hloubkoměr 
S- šířkoměr 
PR- profiloměr 
TR- měření - optimalizace 
střihu hlavy a paty 
rozvalku 
RO- měřič vlnitosti 
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Roztoky jsou všeobecně tuhé, kapalné nebo plynné homogenní soustavy, které se skládají 

nejméně ze dvou složek. 

 

Nejdůležitějším znakem roztoků je jejich složení, které určuje roztoky kvalitativně (z jakých 

složek se roztok skládá) i kvantitativně (v jakých poměrných množstvích jsou jednotlivé 

složky v roztocích obsaženy). Obvykle se složení roztoků udává v hmotnostních procentech 

nebo v hmotnostních zlomcích (molární, atomární). [5] 

 

Pro teoretické zpracování technicky důležitých vlastností roztoků (tavenin) byly zavedeny 

pojmy, které se nazývají parciální molární veličiny. [5] 

 

Například molární objem železa v tavenině FeSi se mění s jeho koncentrací. Souvisí to s tím, 

že reálné roztoky mají na rozdíl od roztoků ideálních skutečný objem menší nebo větší, než 

odpovídá prostému součtu objemu jednotlivých složek a totéž platí i pro ostatní 

termodynamické stavové veličiny (tepelná kapacita, entropie, entalpie). [5] 

 

Parciální molární veličiny nejsou vlastnostmi, ale změnami vlastností, a proto mohou být 

kladné i záporné. Pro výpočet parciální molární veličiny složky roztoku je nutné vždy uvést 

jeho složení. [5] 

 

V metalurgii rozdělujeme roztoky na soustavy roztavených kovů a strusek. Rozpouštědlo je 

složka, která je ve značném přebytku. [5] 

 

Pro vyjádření vlastností roztoků se používá model nekonečně zředěného roztoku (Henryho 

zákon), model ideálního roztoku řídící se Raoultovým zákonem a model pro reálné roztoky. 

Viz obr. 5. [5] 

 
Teorie roztoků vychází z představy ideálního roztoku. Ideální roztoky představují určitý 

standard, s nímž porovnáváme vlastnosti všech ostatních roztoků. Ideální jsou především 

takové roztoky, které přesně splňují Raoltlův zákon. Podle tohoto zákona je tlak páry 

rozpouštědla nad roztokem přímo úměrný jeho koncentraci. Tuto zákonitost vyjadřujeme 

vztahem [6]: 

 

p = p N  
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p   tlak páry rozpouštědla i nad roztokem, 

p   tlak páry nad čistým rozpouštědlem i, 

N   koncentrace rozpouštědla i v roztoku, vyjádřená molárním zlomkem 

 
 
 
1. Raoultův zákon (ideální roztok) 

2. Reálný roztok s kladnou odchylkou 

od Raoultova zákona 

3. Henryho zákon pro kladnou odchylku  

od Raoultova zákona 

4. Reálný roztok se zápornou odchylkou  

od Raoultova zákona 

5. Henryho zákon pro zápornou odchylku  

od Raoultova zákona 

 
 
 

Obr. 5 - Grafické znázornění Raoutlova zákona a Henryho zákona [5] 

 
1.4.1.1 Reálné roztoky 

 

Reálné roztoky vykazují odchylky od Raoultova i Henryho zákona, jak znázorňuje obr. 6. Pro 

kvantitativní vyjádření těchto odchylek a zachování jednoduchých matematických formulací 

obou zákonů, zavádíme pojmy: aktivita a aktivitní koeficienty. [5] 

 

Pro objasnění uvažujeme reálný roztok s kladnou odchylkou od Raoultova zákona 

v koncentrační oblasti, kde není splněn ani Raoultův ani Henryho zákon, viz obr. 6. 
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Obr. 6 - Grafické znázornění aktivit a aktivitních koeficientů [5] 

 

Při koncentraci složky roztoku x (0<x<1) značí: 

p – tlak páry složky reálného roztoku 

pR – tlak páry složky dle Raoutova zákona 

pH – tlak páry složky dle Henryho zákona 

aR – aktivita složky dle Raoutova zákona 

aH – aktivita složky dle Henryho zákona 

 

1.4.2 Termodynamická aktivita 

 

Aktivita představuje tzv. efektivní koncentraci, tj. veličinu, kterou je nutné dosadit do 

jednoduchých matematických formulací Raoultova, případně Henryho zákona, aby byl získán 

tlak složky reálného roztoku. 

 

Aktivita má u reálných soustav v podstatě stejnou úlohu jako koncentrace u ideálních soustav 

[6]. Aktivity tedy představují veličiny, které po dosazení do rovnovážné konstanty místo 

koncentrací dovolují použít zákon aktivní hmoty i pro reálné soustavy. [5] 

 

Pro kvantitativní vyjádření aktivity jakékoliv rozpuštěné látky v roztoku je třeba, aby její 

působení v roztoku bylo vztaženo k přesně definovanému standardnímu stavu, v němž se 
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vyznačuje uvažovaná látka při dané teplotě a tlaku zcela jednoznačným a přesně definovaným 

způsobem. Takto aktivitu libovolné látky i v roztoku vyjadřuje vztah (1) [5]: 

 (1) 

 
Jako standardní stav se volí tyto dva stavy: a) stav čisté látky, b) stav látky v nekonečně 

zředěném roztoku. 

 

V metalurgii se velmi často používá aktivity a aktivitního koeficientu vzhledem k Henryho 

zákonu, při volbě standardního stavu 1% roztoku v hmotnostních procentech. Pak platí vztahy 

2, 3, 4, [5]: 

 

 

 

Aktivity i aktivitní koeficienty se určují experimentálně různými metodami: měřením tlaku 

par, rychlostí vypařovaní, z fázových diagramů atd. Koncentrační závislosti z uvedených 

měření se vyjadřují různými empirickými a poloempirickými vztahy. [5] 

 

Aktivita má jen, pokud možno přesně, charakterizovat a odrážet pozorovaná fakta a 

z praktického hlediska získat podklady pro zdokonalení teorie reálných roztoků. [5] 
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1.4.3 Aktivitní koeficienty ve vícesložkových soustavách 

 

Pro polykomponentní soustavu, kterou představuje roztavená litina se složkami A, B, C, D, 

E…, složku A (Fe) považujeme za rozpouštědlo. V této soustavě lze vyjádřit aktivitní 

koeficient složky B vzhledem k Henryho zákonu vztahem (5) [5]: 

 

 

1.5 Kyslík 

 

Při výrobě litinových odlitků je nedílnou součástí výskyt plynů v kovu. Plyny v roztavené 

litině ovlivňují tuhnutí a vznik plynových vad. Obsah plynů v roztavené litině je dán tavícím 

agregátem a požadovaným chemickým složením, přičemž platí, že čím nižší je obsah uhlíku a 

křemíku, tím vyšší je obsah plynů v roztavené litině. 

 

Přítomnost kyslíku v tavenině litiny má negativní, ale i pozitivní účinky. Negativním účinkem 

je bublinatost odlitků (endogenní nebo exogenní bublinatost), vznik enormního množství 

strusky a vznik pevných vměstků narušujících homogenitu struktury základní kovové hmoty 

litiny. 

 

Jako pozitivní účinek kyslíku lze označit tvorbu zárodkové fáze grafitu ve formě oxidů, 

nitridů – heterogenní nukleace, která podporuje stabilní tuhnutí litiny. Vznikající oxidy a 

nitridy, především SiO2, silně podporují grafitizaci litin v průběhu krystalizace. 

 

Aktivita kyslíku způsobuje tvorbu zárodků na bázi oxidů, které se při vyšších teplotách stávají 

nestabilními a mohou za určitých podmínek (teplota, čas, viskozita taveniny) disociovat nebo 

koagulovat a pak vyplouvat do strusky. S poklesem teploty taveniny od teploty likvidu klesá 

aktivita kyslíku až do počátku eutektické reakce. Vlivem krystalizačního tepla eutektické 

reakce dochází opět ke zvyšování aktivity kyslíku. Při teplotě likvidu stoupá aktivita kyslíku 

vlivem krystalizačního tepla vylučujícího se austenitu za současného obohacování zbylé 

taveniny uhlíkem, vytváří se dobré podmínky pro zárodkování grafitu a jeho krystalizaci. [5] 
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1.5.1 Kyslík v litinách 

 

1.5.1.1 Chování a význam kyslíku v litinách 

 

Kyslík se nachází v roztavených litinách chemicky vázaný ve formě oxidů a dále rozpuštěný v 

roztoku (litině). Uhlík a křemík mají v litině vysokou koncentraci a proto mají významný vliv 

na aktivitu kyslíku. Hodnoty obsahu kyslíku se v litině velmi liší od hodnot aktivit kyslíku. 

Velký vliv na aktivitu kyslíku má teplota, viz. obr. 7, 8. Během výroby litiny s kuličkovým 

grafitem se teplota tekutého kovu může pohybovat v intervalu cca od 1150°C (od nejnižší 

eutektické teploty) až k 1500°C, i více. V tomto teplotním intervalu se rovnovážná aktivita 

kyslíku při dezoxidaci prvky může změnit o více než řád. U nízkých teplot blízkých 

eutektické teplotě klesá rovnovážná aktivita kyslíku i pod 0,10ppm. [7] 

 

 
Obr. 7 - Aktivita kyslíku v závislosti na teplotě v čistém železe [5] 

 
 

 
Obr. 8 - Změna aktivity kyslíku v závislosti na teplotě u litiny GJL, GJV a GJS [7] 
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1.5.1.2 Chemicky vázaný kyslík v litinách 

 

V 70. letech 20. stol. se IFG (Institut für Giessereitechnik, Düsseldorf) intenzivně zabýval 

studiem chemicky vázaného kyslíku. Kyslík v litinách byl stanovován extrakční metodou v 

grafitovém kelímku. Teplota vzorku byla plynule zvyšována a kyslík vázaný na oxidy byl při 

různých teplotách postupně redukován. Jeho celkový obsah byl stanoven na základě měření 

množství uvolňovaného oxidu uhelnatého. Oxidy byly během ohřevu postupně redukovány 

podle své termodynamické stability. Při nízkých teplotách byly redukovány málo stabilní 

oxidy, např. oxid železa a manganu. Při vyšších teplotách byly redukovány středně stabilní 

oxidy, jako např. oxid křemičitý a při nejvyšších teplotách pak byly redukovány oxidy titanu, 

hliníku, vápníku a kovů vzácných zemin. Teplotní závislost uvolňovaného oxidu uhelnatého 

pak sloužila k určení podílu jednotlivých oxidů na celkovém množství vázaného kyslíku. 

Příklad z analyzátoru kyslíku nazývaného evologramm obr. 9. [7]. 

 

 
Obr. 9 - Spektrum oxidů po termické analýze [7] 

 
 

Bylo zjištěno, že množství vázaného kyslíku je závislé na způsobu vedení tavby a některé 

vady odlitků souvisí s obsahem chemicky vázaného kyslíku. Výzkum se zabýval souvislostí 

mezi obsahem kyslíku v litině a vznikem zákalky [8]. Jako krystalizační zárodky pro grafit v 

litině s lupínkovým grafitem slouží vměstky SiO2. Reakce, které vedou ke snížení počtu 
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krystalizačních zárodků, současně zvyšují sklon ke vzniku zákalky. Opatření zvyšující počet 

krystalizačních zárodků působí proti jejímu vzniku. Na množství a chemické složení 

krystalizačních zárodků grafitu má vliv chemické složení tavby, použitá vsázka, teplotně 

časový režim tavby (hl. její dlouhodobé přehřívání), licí teplota, oxidace tavby kyslíkem z 

přísad i z atmosféry. [7] 

 

Rozhodující vliv, který může do značné míry redukovat všechny předešlé vlivy, má očkování 

nebo dezoxidace. Vliv očkování je tím významnější, čím má litina nižší stupeň eutektičnosti 

(litiny o vyšší pevnosti). U těchto litin se projeví nedostatek krystalizačních zárodků nejprve 

vznikem přechlazeného grafitu (D - grafit, E - grafit), při větším nedostatku krystalizačních 

zárodků vznikem zákalky v místech s nejvyšší rychlostí ochlazování (rohy, hrany, a tenké 

stěny odlitku). [7] 

 

Vylučování krystalizačních zárodků SiO2 (dezoxidace taveniny křemíkem) potřebuje, 

podobně jako grafit, krystalizační zárodky. Jako krystalizační zárodky pro vylučování SiO2 

slouží oxidy silnějších dezoxidačních přísad, např. oxidy hliníku. Silné dezoxidační prvky 

bývají součástí očkovacích přísad na bázi křemíku (FeSi). Očkovací přísady obsahují menší 

množství (cca 1-3%) vápníku, baria, stroncia, titanu a zirkonia. Velmi dobré výsledky dává 

použití očkovadel s obsahem zirkonia. Reakce oxidu křemičitého v krystalizačních zárodcích 

s jinými oxidy může způsobit snížení teploty tavení krystalizačních zárodků a jejich roztavení 

nebo zestruskování zárodků, které již nemají krystalickou formu a nemohou tak dále sloužit 

jako zárodky grafitu. Tomuto stavu se říká „otrava zárodků“, která ve svém důsledku 

podporuje metastabilní tuhnutí. Nejčastější přísadou, která může způsobit „otravu zárodků“ je 

mangan, jehož oxidy tvoří s oxidem křemičitým nízkotavitelné silikáty. 

 

Jestliže během očkování nebo modifikace nejsou vneseny do litiny silné dezoxidační prvky, 

jako Ca, Mg, Zr,… podílí se na vzniku zárodků Al, Si a Mn. 

 

Dezoxidační reakce těchto prvků v tavenině lze popsat vztahy 6, 6.1 a 6.2, [7]: 

 

2[Al] + 3[O] = Al2O3 (6) 

[Si] + 2[O] = (SiO2) (6.1) 

[Mn] + [O] = (MnO) (6.2) 
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Při konstantní teplotě může s kyslíkem reagovat nejprve hliník. S poklesem obsahu hliníku v 

litině se bude snižovat i hodnota aktivity oxidu hlinitého. Při dostatečném přísunu kyslíku ke 

vznikajícím zárodkům oxidu hlinitého klesne po určité době v litině aktivita hliníku a zárodek 

dále poroste již ne jako Al2O3, ale jako silikát hliníku. Čím vyšší je aktivita kyslíku v litině, 

tím lepší jsou podmínky pro vylučování oxidu křemičitého (tím vyšší je rovnovážná aktivita 

SiO2). Aktivita MnO roste s obsahem manganu v litině. Při určité aktivitě manganu v litině 

začnou vznikat silikáty manganu. S rostoucí aktivitou manganu v litině roste aktivita oxidu 

manganatého a snižuje se teplota tavení vznikajících silikátů. Tím může docházet k „otrávení 

zárodků“ pro následnou nukleaci grafitu. [7] 

 

Na rozdíl od ocelí, kde způsobují oxidické a sulfidické vměstky významné snížení 

mechanických vlastností (hl. houževnatost), je oxidům v litinách připisována rozhodující 

úloha při heterogenní krystalizaci grafitu. [9] 

 

V litinách s kuličkovým grafitem se na dezoxidačních reakcích významně podílí také hořčík a 

další silné dezoxidační prvky obsažené ve většině modifikačních a očkovacích prostředků 

(Ca, Zr, Al, atd.). [7] 

 

Krystalizační zárodky pro grafit musí mít obecně tzv. nadkritickou, současně však 

mikroskopickou velikost a dále krystalografickou mřížku stejnou nebo podobnou jako na nich 

rostoucí grafit (hexagonální). Jádra zárodků jsou nejčastěji komplexní oxidy nejsilnějších 

dezoxidačních prvků (Ca, Ba, Mg, Al, Zr apod.), na nichž následně rostou oxidy SiO2, příp. 

komplexní oxidy na bázi SiO2, na kterých se již během tuhnutí vylučuje z taveniny grafit. [7] 

 

Na obr. 10. je uveden vliv dezoxidace (očkování) litiny na tvorbu zákalky při zákalkové 

zkoušce. Před dezoxidací (očkováním) se vyskytuje výrazná zákalka. Krátce po dezoxidaci 

(očkování), je hloubka zákalky menší. S tím, jak odeznívá očkovací účinek, se délka 

metastabilně ztuhlé oblasti na zkouškách opět zvětšuje. [7] 
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Obr. 10 - Vliv dezoxidace litiny na hloubku zákalky [7] 

 

Reakcí s dezoxidačními prvky se zúčastňuje výhradně kyslík, který není vázaný na oxidy, ale 

je rozpuštěný v tavenině. V litinách je proto nutné počítat s aktivitou kyslíku a nikoliv pouze s 

jeho celkovým (stanoveným) obsahem. Celkový obsah kyslíku s jeho aktivitou také souvisí. 

Obecně platí, že s rostoucí aktivitou kyslíku v litině roste i obsah kyslíku chemicky vázaného. 

[7] 

 

V případě, že se litina přehřeje na teploty, při kterých je uhlík silnějším dezoxidačním prvkem 

než křemík a redukují se oxidy SiO2, není v litině dostatek krystalizačních zárodků. Náprava 

je možná zvýšením obsahu kyslíku (oxidací litiny) a následným očkováním pomocí přísad, 

které obsahují silné dezoxidační prvky. [7] 

 

Rovnováha mezi křemíkem, uhlíkem a kyslíkem je silně závislá na teplotě. Aby po ochlazení 

vznikly zárodky SiO2 (nutné pro grafitizaci), dezoxiduje (očkuje) se litina očkovadly, která 

obsahují prvky s vyšší afinitou ke kyslíku. Nejčastěji se jedná o hliník a zirkonium, účinná je i 

přítomnost dalších prvků v očkovadle, jako Ca, Mg, Ti, Ba, atd. Oxidy těchto prvků vznikají 
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bezprostředně po přísadě očkovadla a slouží jako zárodky pro vylučování SiO2. Koncentrace 

uvedených prvků je nutno udržovat s ohledem na vznik struskovitosti na nízkých 

koncentracích. 

 

Při držení litiny v peci na teplotě, vstupuje kyslík do lázně jak z atmosféry, tak z vyzdívky a 

strusky a silné dezoxidační prvky jsou oxidovány. Po jejich oxidaci při vyšších teplotách nebo 

při nízkém obsahu křemíku se zvyšuje aktivita kyslíku v litině a podobně jako v oceli začnou 

vznikat komplexní vměstky bohaté na Mn, popřípadě Fe, které „sestruskují“ oxidy prvků s 

vyšší afinitou ke kyslíku. Účinek očkování v tomto případě po určité době zmizí, jedná se o 

tzv. odeznění očkovacího účinku. Čím silnější dezoxidační prvek je použit, tím rychleji 

dezoxidace probíhá, ale tím také rychleji dezoxidační (očkovací) účinek odezní. [7] 

 

1.6 Aktivita kyslíku v litinách 

 

Hodnota aktivity látky v roztoku (tavenině) může být vyjádřena hned několika způsoby. 

Nejčastěji je koncentrace látek v silně zředěných roztocích, jako je tomu i v případě kyslíku v 

tavenině, vyjadřována v jednotkách ppm (parts per milion) představující jednu miliontinu z 

celku, to odpovídá při hmotnostních procentech 1ppm = koncentraci 0,0001%. Jsou-li 

používány atomové zlomky pro vyjádření koncentrace, tj. 100% látky = 1, pak 1ppm 

odpovídá koncentraci 1 · 10-6. [7] 

 

Druhý způsob při vyjadřování koncentrace kyslíku v litině užívá jednotky ppb (parts per 

billion) odpovídající koncentraci 0,001ppm. Tyto menší jednotky jsou vedeny, neboť při 

chladnutí litiny klesá aktivita kyslíku až na desetiny, případně setiny ppm a koncentrace pak 

lze lépe vyjádřit v jednotkách ppb. [7] 

 

Hodnoty aktivity kyslíku v litině během jejího udržování v peci byly naměřeny v rozmezí 1-

10 ppm. Při nízkých aktivitách kyslíku v litině hraje velkou úlohu kyslík, který přechází do 

litiny ze strusky. V práci [10] byla aktivita kyslíku v litinách měřena před a po dezoxidaci 

litiny v peci. V roztavené litině odpovídající litině s lupínkovým grafitem byla naměřena 

aktivita kyslíku 1,6 - 6,8 ppm a v litině pro odlévání temperované litiny 2,5 - 24,4 ppm. Vyšší 

hodnoty aktivity kyslíku odpovídaly měření v tavenině před dezoxidací, nižší po provedené 

dezoxidaci. K dezoxidaci byl použit Al, CaSi, Ce, FeTi, FeSiMg, FeTi, FeZr. [7] 
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Dále [10] uvádí hodnoty rovnovážné konstanty pro uhlík a křemík v litinách a současně také 

teplotní závislost aktivity kyslíku.  

 
 

 
 

Obr. 11 - Teplotní závislost KSi, C a aktivity kyslíku [7] 
 

Z diagramu na obr. 11. lze odečíst pro teplotu 1400°C aktivitu kyslíku cca 1ppm. Ve srovnání 

s výše uvedenými hodnotami aktivity kyslíku práce [10] se jedná o hodnoty významně nižší 

než hodnoty stanovené pomocí diagramu. Ke stanovení rovnovážné konstanty jsou používány 

pouze koncentrace křemíku a uhlíku namísto jejich aktivit, což může vést k odchylce mezi 

skutečně naměřenými a vypočtenými hodnotami aktivity kyslíku. 

 

Po modifikaci litiny hořčíkem dochází ke snížení aktivity kyslíku. Předpokládá se, že při 

výrobě litiny s kuličkovým grafitem je po modifikaci litiny hořčíkem aktivita kyslíku 

v tavenině určována aktivitou hořčíku. Dle tohoto předpokladu existuje vztah mezi aktivitou 
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kyslíku a aktivitou hořčíku: určíme-li aktivitu kyslíku v tavenině, lze na základě toho 

odhadnout aktivitu, příp. koncentraci hořčíku. [5] 

 

Využitím měření aktivity kyslíku v litině k určení obsahu hořčíku v litině po modifikaci se 

zabýval také [8]. 

 
Ke stanovení koncentrace hořčíku nám slouží rovnice 7 [5]: 

 
%Mg = 0,044 – 0,021 · a[O] ± 0,005 (7) 

 
Kde a[O] aktivita kyslíku [ppm] 

 
Na obr. 12 vidíme porovnání naměřené aktivity kyslíku v oceli a v litině v závislosti na 

teplotě. Obrázek dále uvádí teplotní závislost pro termodynamickou rovnováhu kyslíku s 

křemíkem při různém obsahu křemíku. V ocelích počítá s obsahem 0,30 - 0,05%, v litinách 

1,0 - 2,5% Si. Naměřené hodnoty aktivity kyslíku korelují při nízkých teplotách s 

rovnovážnými hodnotami. Při vyšších teplotách se stává silnějším dezoxidačním prvkem 

uhlík a aktivity kyslíku se v důsledku reakce s uhlíkem snižují. [7] 
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Obr. 12 - Teplotní závislost aktivity kyslíku v ocelích a litinách dezoxidovaných křemíkem 

 [7] 

 

Aktivita kyslíku se u litin měří nejčastěji v intervalu 1350 až 1550°C. V tomto teplotním 

intervalu jsou naměřené hodnoty těžko porovnatelné, protože vliv teploty na měřenou 

hodnotu aktivity kyslíku je značný. [7] 

 

HUMMER doporučuje ve svých pracích uvádět jako míru dezoxidace litiny napětí naměřené 

koncentračním článkem (sondou na měření aktivity kyslíku) [11]. Tato hodnota by však měla být 

stejně jako aktivita kyslíku vztažena vždy k určité teplotě a danému chemickému složení litiny. 

HOFFMAN a WOLF [10] měřili aktivitu kyslíku v litině před a po modifikaci hořčíkem. 

Naměřené aktivity kyslíku v závislosti na teplotě byly graficky znázorněny na diagramu na 

obr. 13. Aktivita kyslíku byla sledována v intervalu teplot 1400 - 1560°C. Obsah hořčíku je 
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možné určit prostřednictvím naměřeného elektromotorického napětí (EMN) na kyslíkové 

sondě a teploty rovnicí ve tvaru: [7] 

 
logMg = -2,6447+0,0021.T - 0,0004 · EMN (8) 

 

Mg  obsah hořčíku (ppm) 

EMN elektromotorické napětí naměřené na kyslíkové sondě (mV) 

T  teplota taveniny (K) 

 

Obsahy hořčíku vypočtené pro podmínky výroby a modifikace litiny v elektrické indukční 

peci s neutrální výduskou podle rovnice (8) byly porovnány se skutečně naměřenými obsahy 

hořčíku. Naměřené obsahy hořčíku (n=25) v sobě zahrnovaly mimo hořčík rozpuštěný v litině 

i hořčík vázaný na oxidy a sulfidy. Závislost mezi skutečným obsahem hořčíku a obsahem 

hořčíku stanoveným na základě rovnice (8) byla vyjádřena regresní rovnicí (9) [7]. 

 
Y= 0,2048X + 0,038 (9) 

R2= 0,5718 

 
Y vypočtený rovnovážný obsah Mg [%] podle rovnice (8)  

X skutečně naměřený obsah Mg [%], celkový obsah hořčíku 

 

 
 

Obr. 13 - Teplotní závislost aktivity kyslíku taveb modifikovaných a nemodifikovaných 

 hořčíkem [7] 
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1.6.1 Aktivita kyslíku a její vliv na tvar grafitu 

 

Aktivita kyslíku souvisí s povrchovým napětím taveniny [12]: 

 

− Vysoká aktivita ukazuje na nízké povrchové napětí, vzniká tedy lamelární (lupínkový) tvar 

grafitu (GJL). 

− Nízká aktivita kyslíku ukazuje na vysoké povrchové napětí, grafit v tavenině je nucen růst 

postupně v celém svém objemu a vzniká kuličkový grafit (GJS). 

 

Aktivita kyslíku tedy koreluje s výsledným tvarem grafitu (viz obr. 14). Přidání Mg snižuje 

množství aktivního kyslíku (aO). Měřením aO můžeme předvídat tvar grafitu. [12] 

 

Také síra, některé prvky vzácných zemin a stopové prvky ovlivňují povrchové napětí v 

tavenině, ale v mnohem menší míře. 

 

Níže uvádím optimální hodnoty aktivity kyslíku pro GJS, GJV a GJL. [12] 

 

GJS : Litina s kuličkovým grafitem, 50 – 140 ppb 

- optimum 72 ppb 

 

GJV : Litina s červíkovitým grafitem, 140 – 300 ppb 

- 140 ppb: vysoká nodularita (procento kuličkového grafitu) 

- 300 ppb: prudký zlom – dále už lamelární grafit 

 

GJL : Litina s lupínkovým grafitem, 300 – 1500 ppb 

- Velké rozdíly v důsledku různých tavicích postupů a obsahů Si 

 

 



30 
 

 

Obr. 14 – Závislost výsledného tvaru grafitu na hodnotě ao [12] 

 

Na obr. 15 je v horním grafu uvedena závislost mezi podílem kuličkového (K) grafitu a 

lupínkového (L) grafitu v závislosti na aktivitě kyslíku. Ke změně v morfologie grafitu 

dochází při aktivitě kyslíku cca 10-7 = 0,1ppm = 100ppb. [7] 

 

Současně se změnou morfologie grafitu se mění také pevnost litiny. S ohledem na eutektické 

složení litiny s kuličkovým grafitem jsou hodnoty pevnosti uvedené litiny v 

nemodifikovaném stavu (s lupínkovým grafitem) velmi nízké, v uvedeném případě i pod 

100MPa. Oblast mezi litinou s kuličkovým a lupínkovým grafitem, vymezenou aktivitou 

kyslíku cca 0,05 až 0,12ppm, odpovídá litině s kompaktním (červíkovitým) grafitem. 

Pevnostní vlastnosti litiny v tomto intervalu klesají s růstem aktivity kyslíku. Tažnost litiny 

má podobný průběh jako pevnost. Z hodnot vyšších než 20 % klesá s růstem aktivity kyslíku 

až skoro na nulu. [7] 
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Obr. 15 - Přechod od litiny s kuličkovým grafitem na litinu s lamelárním grafitem při aktivitě 

 kyslíku 10-7 [7] 

 

1.6.2 Optimální hodnota aktivity pro různé tloušťky stěn odlitku 

 

GJS tenká stěna: vyšší hodnota aktivity kyslíku než je optimum (72 ppb) – 80 až 100 ppb. 

 těžký odlitek: požadujeme nižší hodnotu aktivity kyslíku než 72 ppb – 60 až 70 ppb. 

 

GJV tenká stěna: hranice optimální hodnoty aktivity kyslíku leží nad 300 ppb. [12] 

 

1.6.3 Dezoxidace - produkty 

 
V grafitických litinách je aktivita kyslíku určována zejména aktivitou uhlíku a křemíku, po 

modifikaci pak aktivitou hořčíku. Křemík dezoxiduje litiny při nižších teplotách, při vyšších 

teplotách přebírá tuto funkci uhlík. 
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Produktem dezoxidace litiny křemíkem je pevný oxid křemičitý, který se v litině nachází ve 

vměstcích v téměř v čisté formě. Reakci lze popsat rovnicí (10). Reakce může probíhat oběma 

směry a je závislá na teplotě. S rostoucí teplotou rovnice probíhá zprava doleva. [7] 

 

[Si]+2[O] = (SiO2)  (10) 

 

Produktem dezoxidace litiny uhlíkem je oxid uhelnatý. Reakce č. (11). Reakce probíhá pouze 

zleva doprava. 

 

[C]+[O]={CO} (11) 

 

Vliv dalších prvků obsažených v litině na aktivitu kyslíku se projevuje zejména ovlivněním 

aktivity dominantních dezoxidačních prvků – křemíku a uhlíku. C, Mn, P, S, Cr, Ni zvyšují 

dezoxidační schopnost křemíku. Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mg zvyšují dezoxidační schopnost 

uhlíku. Mangan a chrom snižují schopnost dezoxidace uhlíku - snižuje aktivitu a zvyšuje 

rozpustnost. [7] 

 

Po modifikaci litiny je aktivita kyslíku v litině řízena aktivitou hořčíku. Reakci hořčíku 

s kyslíkem při modifikaci můžeme popsat rovnicí (12): 

 

[Mg]+[O] = (MgO) (12) 

 

Hořčík reaguje při modifikaci se sírou a kyslíkem. Síry je v litině obsaženo o řád více než 

kyslíku, proto obsahují produkty modifikace především sulfidy hořčíku. [7] 

 
1.6.4 Měření aktivity kyslíku v litinách 

 

Měření aktivity kyslíku u litin se provádí v peci, v pánvi i v odlitcích. Měření se uskutečňuje 

kyslíkovými senzory a to kontinuálně, nebo bodově (jednorázově) pomocí kyslíkových sond. 

[7] 

 

 

 



 

1.6.4.1 Měření aktivity kyslíku sondami

 

Kyslík je v litinách obsažen v podstatn

na vlastnosti použité sondy.

 

Kombinovaná sonda pro m

Výstupními signály jsou nap

kuželového tvaru se dvěma nezávislými m

elektrolytu ZrO2 (MgO) s referen

termočlánkem PtRh10-Pt. Celá hlavice je zalisovaná do

poškozením při průchodu struskou

 

1.6.4.2 Měření aktivity sondami Electronite typu Celeox

 

Firma Electronite vyrobila jednorázový ponorný senzor pro získání 

umožňuje rychlou kontrolu modifik

důležitá pro řízení výroby a rychlé kontroly modifika

základě změřených hodnot aktivity kyslíku lze metalurgickým

(nodularitu) odlitků z LKG
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Kombinovaná sonda pro měření aktivity kyslíku je určena k jednorázovému m

Výstupními signály jsou napětí termočlánku a napětí kyslíkového čidla. M

ěma nezávislými měřícími systémy. První je tvoř

(MgO) s referenční směsí Cr-Cr2O3 a kovovou elektrodou. Druhý je tvo

Pt. Celá hlavice je zalisovaná do papírové trubice, která chrání p

ůchodu struskou. [9] 

ity sondami Electronite typu Celeox 

Firma Electronite vyrobila jednorázový ponorný senzor pro získání a0 

uje rychlou kontrolu modifikace litiny a její úspěšnosti. Krátká doba m

ízení výroby a rychlé kontroly modifikačního procesu při zpracování litiny. Na 

ených hodnot aktivity kyslíku lze metalurgickým zásahem ř

LKG. [9] 

 
Obr. 16 - Popis zařízení pro měření a0 [9]    

u oceli a to zvyšuje nároky 

ena k jednorázovému měření. 

čidla. Měřící hlavice je 

ícími systémy. První je tvořen trubicí pevného 

a kovovou elektrodou. Druhý je tvořen 

papírové trubice, která chrání před 

 do 10 sekund. Senzor 

šnosti. Krátká doba měření senzoru je 

ního procesu při zpracování litiny. Na 

m řídit mikrostrukturu 
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Obr. 17 - Zařízení pro měření a0 v litině [13] 

 

 

Senzor určuje aktivitu kyslíku elektrochemicky termočlánky Pt-PtRh. Snímač se skládá z 

náplně Cr-Cr2O3. Jakmile se snímač ponoří do lázně, senzor začne převádět chemickou 

energii na elektrickou energii. Při měření se ukázalo, že nový senzor vykazuje velmi vysokou 

stabilitu v závislosti na teplotě lázně. [9] 
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Obr. 18 - Popis jednotlivých částí sondy [14] 

 

 

 

 
 

Obr. 19 - Princip měření sondy pro aktivitu kyslíku v litině [14] 

-Contact elecrode Mo 

-Solid reference Cr/CrO 

-Solid elecrolyte ZrO2 (MgO) 

-Bath contact electrode Fe 
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Obr. 20 - Závislost tvaru grafitu na aktivitě kyslíku v modifikované litině [9] 

 
Starý typ senzoru má mnohem větší rozptyl při měření, zejména při nižších teplotách.  

 

1.6.4.3 Vznik a vývoj sond CF-Nod 

 

-r. 1972: Celox High for Steel 

 citlivost sondy: kyslík (50-1000ppm) 

 

-r. 1980: Celox Low for Steel 

 citlivost sondy: kyslík (1-1000ppm) 

 

-r. 1995: první Celox Foundry (CF) 

 citlivost sondy: kyslík (přesnost 0,01ppm) 

 použití pro zjištění (CGI) vermikuární litinu 

 

-r. 2005: nová Celox Foundry (CF-Nod) 

 citlivost sondy: kyslík (s přesností 0,001ppm = 1ppb) 

 velmi přesné 

 

Jde o velmi přesná měření s citlivostí: 

0,0001%=ppm (parts per milion) 
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0,0000001%=ppb (parts per bilion) = 0,001ppm 

 

 
Obr. 21 - Vlevo sonda pro měření a0 s citlivostí 0,01ppm 

 Vpravo nový typ s citlivostí 0,001ppm a vibrací při měření [9] 

 

1.7 Metalurgické zpracování litiny 

 

1.7.1 Očkování 

 

Očkování je mimopecní zpracování roztavené litiny, charakterizováno vnášením 

grafitizačních zárodků do taveniny. Vnesené zárodky vyvolají krystalizaci grafitického 

eutektika. [15] 

 

Nedostatečné množství zárodků vede k podchlazení litiny, nevhodně vyloučenému grafitu a 

hrubozrnné struktuře v odlitku, tím se zvýší nebezpečí bílého tuhnutí litiny a získáme horší 

mechanické vlastnosti. Očkováním zvýšíme tvorbu grafitu, jeho rovnoměrné rozložení v litině 

a požadované mechanické vlastnosti. 

 

Mezi účinné krystalizační zárodky řadíme jemné částice oxidů, nitridů, boridů, sulfidů a jejich 

sloučenin. Vzhledem k časově omezenému očkovacímu efektu, provádíme očkování těsně 

před, anebo v průběhu odlévání taveniny. 

 

Při očkování litiny s lupínkovým grafitem (LLG) ovlivníme velikost, množství lupínku 

grafitu, a také jeho rovnoměrné rozložení v litině. Oproti tomu, když očkujeme litinu s 
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kuličkovým grafitem (LKG) ovlivníme strukturu základní kovové hmoty, a to tak, že dochází 

k odstranění cementitu v základní kovové hmotě a tím ke zvýšení pevnosti litiny. 

 

Prvky, které ovlivní grafitizační schopnost litiny jsou uhlík a po něm je největším 

grafitizátorem křemík. Dnes se tedy používají očkovadla na této bázi. Samotný proces 

očkování je složitou reakcí, která může být ovlivněna mnoha faktory. 

 

- očkovadlo musí mít stejnou krystalickou mřížku, nebo alespoň dodržet jeden rozměr z 

parametrů krystalické mřížky, jako má grafit (šesterečná hexagonální), povolená odchylka 

je 5% 

 

- dále musí být smáčeno taveninou, čím více je očkovadlo příbuzné krystalické mřížce tím 

získáme menší úhel smáčení a větší aktivitu vneseného zárodku. [5, 15] 

 

1.7.1.1 Očkování a vliv kyslíku 

 

Vznik oxidů je důležitý pro heterogenní nukleaci, ovšem na vzniklé oxidy negativně působí 

vysoká teplota přehřátí, při které dochází k desoxidaci taveniny a také ke snížení počtu 

zárodků grafitu. Na množství kyslíku v tavenině má tedy největší vliv teplota roztaveného 

kovu a doba výdrže na teplotě (obr. 22). Problém se řeší až třístupňovým očkováním: pec - 

pánev, pánev - licí pánev, licí pánev - forma. Princip spočívá v rozdělení očkovadla mezi 

jednotlivé oblasti. V poslední fázi se očkovadla použije nejméně, což nám zaručí rovnoměrný 

očkovací účinek. [5, 16] 

 

S teplotou obsah kyslíku nejdříve stoupá a svého maxima dosahuje při teplotě 1450 – 1480 C̊, 

poté obsah kyslíku v důsledku reakce [C] + (O) = (CO), klesá. Obsah kyslíku se mění také 

podle prostředí výskytu taveniny – pec, pánev, odlitek. [17] 
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Obr. 22 - Vliv doby tavení na úbytek kyslíku (teplota výdrže 1290 ̊ C). [5] 

 

 

Obr. 23 - Změny obsahu kyslíku v peci před očkováním, v pánvi po očkování a po odlití. [5] 

 

Na obrázku 23 můžeme vidět výskyt oxidů jednotlivých fází při odlévání. Je patrné, že v peci 

se tvoří oxidy křemíku SiO2, poté při očkování v pánvi vznikají oxidy hlinité Al2O3 společně 

se ZrO2. Po odlití do formy dochází ke snížení obsahu oxidů, a proto očkovací efekt končí 

odlitím taveniny do formy. [5] 

 
1.7.1.2 Metody očkování 

 

Očkovadla dělíme [15]: 

 

- granulovaná očkovadla: 0,2 mm po 8 až 30 mm, tento způsob je jeden z nejčastěji 

používaných. Granulát pod 1mm se moc nepoužívá. 
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- kompaktní tělíska: umístění do licí jamky, pod vtokový kůl, nebo do reakční komůrky 

(použití u odlitků vysoké hmotnosti) ve vtokové soustavě. 

 

- plněné profily: je přesně nastaveno, kolik metrů plněného profilu se posune směrem do 

taveniny, toto očkování probíhá přímo do proudu kovu (jeho nevýhoda je vyšší cena). 

 

Množství, druh a velikost očkovadel se vždy volí podle množství zpracovávaného kovu, v 

závislosti na licí teplotě, způsobu očkování a druhu odlévaného materiálu. Množství 

očkovadla se obvykle pohybuje okolo 0,1 až 1,2 % na hmotnost tekutého kovu, ale nelze jej 

předepsat, jde vždy o prověřené obsahy z praxe, každá slévárna si je určí podle vlastní 

potřeby. [2] 

 

1.7.1.3 Druhy očkovadel 

 
Ferosilicium FeSi75 

Očkovadlo na bázi křemíku, je nejvhodnějším očkovadlem slitin Fe-Si. Obsahy 65-75% Si a 

1-2% Al, 0,2-1% Ca. Po přidání FeSi75 dochází k desoxidaci taveniny a vzniku tuhé částice 

SiO2. Tyto částice jsou v podstatě heterogenními zárodky. Pro reakci je potřebné dostatečné 

množství kyslíku v tavenině. Při použití očkovadla vzniká chemická heterogenita a je 

podpořen proces nukleace grafitu, a to tak, že se v místě s větším obsahem křemíku zvýši 

aktivita uhlíku. 

 

Karbid křemíku SiC 

Používá se jako tzv. předočkovadlo. Je vysoce účinný ve tvorbě zárodků grafitu. Má 

dlouhodobý účinek a může být součástí tuhé vsázky. Problémem je vysoká teplota tavení, 

proto se hůř rozpouští a může zhušťovat strusku. Karbid křemíku má tavící teplotu nad 

1700˚C. Obsahuje obvykle 85-90% SiC. V litině se netaví, nýbrž postupně rozpouští. Tím se 

zárodky tvoří postupně po delší dobu a očkovací účinek je dlouhodobý. Rozpouštění SiC má 

na rozdíl od FeSi endotermický charakter, což zvyšuje stabilitu zárodků i při vyšších 

teplotách. Potvrdilo se, že očkování pomocí SiC je účinné i v krystalizačně nepříznivých 

podmínkách, např. při vysokém podílu oceli ve vsázce, nebo při tavení pouze ocelového 

šrotu. Dávkování SiC je kolem 0,5%. [5, 15] 
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1.7.1.4 Snižování účinku očkovadla s časem 

 

- Účinek očkovadel odeznívá vždy, rozdíl je v rychlosti odeznívání. 

- Maximálního účinku očkovadla získáme, jestliže kov odlijeme co nejdříve po přidání 

očkovadla. 

- Očkovadlo, které vytváří nejvíce eutektických buněk, nemusí být nejúčinnější při 

snižování zákalky. 

- Účinnost očkovadla nezjistíme podle jeho složení a jeho působení se může lišit podle 

chemického složení litiny, hlavně s nízkým obsahem síry. 

- Efekt odeznívání účinku se projevuje zvětšením podchlazení při eutektickém tuhnutí, 

litina s lupínkovým grafitem má větší sklon k tvorbě zákalky, snižuje se počet 

eutektických buněk, tím dochází ke zhoršení mechanických vlastností, u LKG se sníží 

počet kuliček grafitu a dojde k nedokonalosti jejich tvaru, což opět sníží mechanické 

vlastnosti litiny. [2] 

 

1.7.2 Modifikace  

 

Modifikací působíme na změnu tvaru grafitu v průběhu krystalizace, tzn., že z tvaru 

lupínkového grafitu, za použití modifikátoru získáme tvar kuličkový. Litina s kuličkovým 

grafitem nabývá modifikací jiné užitné, fyzikální (tepelná vodivost), technologické 

(korozivzdornost, možnost svařování a obrábění) a mechanické vlastnosti (houževnatost). 

LKG má vysoké pevnosti a můžeme ji dále tepelně zušlechťovat. [5] 

 

Modifikační proces můžeme vysvětlit pomocí následujících tří teorií: [5] 

 

- při modifikaci dochází k vypařování hořčíku, který se dostává do atomárního stavu a 

absorbuje se na plochách stávajícího krystalu grafitu, čímž mění rychlost růstu 

krystalových ploch, 

 

- při modifikaci probíhá desoxidace, odsíření, odplynění taveniny – její rafinace a tím 

dochází ke změně fyzikálních vlastností taveniny a ovlivnění růstu grafitu, 
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- při modifikaci se mění nukleací podmínky grafitizace, tzn., zvyšuje se podchlazení, mění 

se teplota a délka eutektické prodlevy. 

 

Změnu tvaru grafitu vyvoláme různými druhy přísad, např: [5]: 

 

- modifikátorem na bázi Mg, Ce, díky němu získáme kuličkový tvar grafitu, 

 

- grafitizačním očkovadlem na bázi Si, který zajistí dostatečné množství aktivních zárodků 

v tavenině. 

 

Způsob použití modifikátoru je hlavním faktorem ovlivňujícím jeho složení při výrobě LKG. 

Nejběžnějším modifikátorem je hutnický Mg (99,5% Mg), nebo jeho předslitina, která 

obsahuje od 5 – 35% hořčíku. Dalšími prvky ve slitině jsou nosné: Si, Ni, Cu a Fe v obsahu 

40-55%, a doprovodné prvky: Ca, Al, Ce do 7%. [5] 

 

Podmínkou úspěšné modifikace litiny je dostatečně vysoká teplota modifikace, tj. teplota, při 

které zpracováváme taveninu hořčíkem. Modifikace je doprovázena snížením teploty 

v důsledku roztavení a vypařování hořčíku. Pokles teploty dle praktických zkušeností se 

pohybuje v rozmezí 40 až 70 ˚C. [5] 

 

Použitím modifikátoru dochází k výraznému podchlazení taveniny, proto se následně očkuje. 

Grafitizačně očkovat je možné v průběhu modifikace a hlavně po modifikaci. Účinky 

modifikace a očkování mají limitující časové rozmezí, projeví se doznívací efekt. [5] 

 
1.7.2.1 Ztráty hořčíku při výrobě litiny s kuličkovým grafitem 

 

Ztráty hořčíku vznikají při modifikaci a souvisí i s dobou odstátí modifikované litiny, 

s dobou odlévání a následně s dobou tuhnutí roztavené litiny ve formě i s tloušťkou stěny 

(modulem odlitku). Tyto ztráty se udávají jako celková hodnota poklesu hořčíku 

v roztavené litině až do ukončení lití. [5] 
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Jak autor [5] uvádí, ztráty hořčíku při modifikaci jsou především: 

 

A. fyzikální - při dosažení bodu varu 

tyto ztráty tvoří 40-50% vstupního hořčíku (dle provozních zkušeností) 

 

B. chemické – vazba hořčíku na síru, tvorba MgS 

 

- ztráty Mg na S = ∆S·0,76 = %, kde ∆S je rozdíl obsahů síry 

 v tavenině před a po modifikaci 

 

 - vazba hořčíku na kyslík, tvorba MgO 

 

 - ztráty Mg na ½ O2 = ∆O · 1,5 = %, kde ∆O je rozdíl obsahů kyslíku 

 v tavenině před a po modifikaci (ztráty na kyslík lze použít jen 

 v případě znalosti obsahu kyslíku v litině při modifikaci), reakci Mg-S 

 nemůžeme zabránit, můžeme ji vymezit vzájemným obsahem 

 Mg:S =  3:1 

 

Další ztráty jsou při odlití taveniny do formy: 

 

C. vliv modulu odlitku 

 vliv modulu odlitku se rovná 0,00015 · M (cm), kde M je určující modul odlitku 

 

D. doba tuhnutí odlitku 

 doba tuhnutí závisí na teplotě zalití do formy, na koeficientu tuhnutí a na určujícím 

 modulu odlitku dle vzorce (13) 

 

Mg = 0,086·M· T − 1150 + √250 ·0,001 (13) 

 

Kde 0,086  Konstanta tuhnutí pro bentonitovou směs a LKG (pro CT formy a LKG má 

konstanta hodnotu 0,0742) 

M   modul odlitku 

250   změna teploty vlivem krystalizačního tepla grafitizace 
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TL   teplota zalití 

 

Ostatní ztráty: 

 

E. stahovaní strusky 

F. transport pánve na licí pole 

G. doba odlévání 

tyto ztráty získáváme sledováním provozu a pohybují se od 5 minut do maximálně 

22 minut, což je hodnota, kdy mizí účinek modifikace. 

 

1.7.2.2 Termodynamika modifikace – základní princip 

 

Termodynamická podstata modifikace je proti očkování zcela rozdílná. Zatímco očkování 

probíhá za klidného rozpouštění očkovadla v roztavené litině, modifikace probíhá za bouřlivé 

reakce modifikátoru s roztavenou litinou. Je to způsobeno fyzikálními vlastnostmi hořčíku. 

Kromě toho hořčík má vysokou afinitu ke kyslíku a síře, event. uhlíku. Tyto reakce mění 

fyzikálně - chemickou podstatu roztavené litiny. Modifikace je provázena rafinací taveniny 

hořčíkem, tj. probíhá desoxidace a odsíření a celkové snížení obsahu plynů v tavenině. [5] 

 

Prvky přítomné v modifikátoru vstupují do chemických reakcí dle své afinity takto [5]: 

 

2Ca+O2 = 2CaO  -∆G=1010kJ.mol-1 

2Mg+O2 = 2MgO  -∆G=1000kJ.mol-1 

3/4Al+O2 = 2/3Al2O3 -∆G=850kJ.mol-1 

2Ca+S2 = 2CaS  -∆G=840kJ.mol-1 

2Mg+S2 = 2MgS  -∆G=620kJ.mol-1  

 

Při modifikaci probíhají současně především dva pochody: vypařování a odsíření. Po těchto 

pochodech nás zajímá Mg, který zůstane v roztoku  - zbytkový hořčík. Ten by měl dosáhnout 

hodnoty Mgzbyt = 0,03% [5] 

 

K docílení požadovaného množství zbytkového hořčíku zaručujícího vznik kuličkového 

grafitu pro daný případ máme tři možnosti [5]: 

 



45 
 

1) snížit obsah síry – metalurgie 

2) zvýšit obsah hořčíku vneseného modifikátorem – přebytek 

3) zvýšit modifikační tlak – způsob modifikace (význam tlaku převažuje) 

 

Působením vápníku (vzhledem afinitě k síře dochází k reakci přednostně) se sníží obsah síry a 

tím pádem se zvýší Mgzbyt. Vápník díky odsiřujícímu působení napomáhá sferoidizačnímu 

účinku. Použití vápníku jako odsiřovala je složité, protože jeho odsiřovací schopnost závisí na 

teplotě, tlaku a koncentraci v roztoku. 

 

Dezoxidační účinek vápníku a hliníku příznivě ovlivňuje průběh modifikace snížením obsahu 

kyslíku v roztavené litině. Snižuje se tím dezoxidační účinek hořčíku a podporuje se tím jeho 

sferoidizační účinek. [5] 

 

1.7.2.3 Varianty modifikace 

 

Varianta čistého procesu je založena na minimálním průběhu chemických reakcí, aby hořčík 

plnil funkci sferoidizačního účinku při krystalizaci grafitu. Roztavená litina musí obsahovat 

minimum síry, kyslíku, a rušivých prvků. Takto vyrobená LKG má minimum vměstků a je 

vhodná pro velmi náročné odlitky.  

 

Varianta chemického procesu připouští možnost chemických reakcí mezi modifikátorem a 

prvky obsaženými v tavenině. Při modifikaci probíhá současně dezoxidace, odsíření a 

rafinace taveniny. 

 

Schéma na obr. 24 znázorňuje různé varianty modifikace, jsou uvedeny 3, z nichž fyzikální 

podmínky jsou společné pro obě další varianty. [5] 
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Obr. 24 - Schéma procesu modifikace litiny [5] 

 

 

1.7.2.4 Technologie modifikace 

 

Mezi hlavní představitele způsobů modifikace patří [5]: 

 

Polévací, ponořovací, konvertorové, kontinuální metody a metody plněnými profily. Pro 

modifikaci by se měla používat speciální modifikační pánev, která má uváděnou štíhlost: h = 

1,5 · d průměru jako minimum. V tabulce č. 4 jsou uvedeny souvislosti s různými 

podmínkami. 
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Tab. č. 4 - Provozní podmínky modifikace [5] 
 
Grafitizačně lze očkovat současně s modifikací (jako jednostupňové očkování) nebo 

očkovat při přelévání z modifikační pánve do pánve licí nebo očkovat až ve formě, popř. 

kombinací. 

 

Níže uvádím popis dvou vybraných metod. 

 

1.7.2.4.1 Polévací metody 

 

Princip této metody spočívá v umístění modifikátoru na dno pánve, které je buď upravené 

komůrkou, nebo přepaženo přepážkou. Před zalitím je nutno zakrýt modifikátor ocelovými 

třískami nebo plíšky pro opoždění rozpuštění a tím udržení modifikátoru u dna pánve. Tento 

způsob umožňuje výrobu ve velkých množstvích (až 60-ti tunové pánve). [5] 

 

Základní vzorec (14), (15) pro využití hořčíku [5]: 

 

η = , · %
%

· 100  [%]  (14) 

 

η = %
%

· 100   [%]  (15) 
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kde: 

∆Sv  rozdíl obsahu síry před a po modifikaci v % 

MgZBYT množství zbytkového Mg po modifikaci v % (0,03 – 0,06) 

MgVS množství použitého Mg v % 

 

1.7.2.4.2 Plněný profil 

 

Plněný profil je dutý drát o tloušťce ocelového obalu 0,2 - 0,5mm plněný vlastním 

modifikátorem a dalšími doprovodnými prvky. Plněný profil (pp) je injektován podavačem, 

který umožňuje změnu rychlosti podávání profilu a současně registruje jeho spotřebu 

v metrech. Profily se vyrábějí v průměrech 3, 5, 8, 9, 12 a 18 mm. [5] 

 

Princip metody spočívá v tom, že do roztavené litiny injektujeme plněný profil určitou 

rychlostí tak, aby odtavování profilu probíhalo u dna pánve (viz obr. 25). Metoda zajišťuje 

kontrolu množství pp a lze touto metodou vyrábět všechny druhy LKG. Pánev je při 

modifikaci zakryta víkem. Uvádí se využití Mg v závislosti na obsahu S od 35% do 70%. 

Obsah výchozí S je neomezen. 

 

Vzorec pro využití hořčíku (16) [5]: 

 

η = , · ·%
%

· 100   [%]  (16) 

 

kde: 

∆Sv  rozdíl obsahu síry před a po modifikaci v % 

MgZBYT množství zbytkového Mg po modifikaci v % (0,03 – 0,06) 

QDR množství použitého profilu v % na h. t. k. nebo v kg na h. t. k. nebo v m na 

hmotnost litiny 
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Obr. 25 - Postup výroby LKG (LČG) v EIP pomocí plněného profilu [9] 

 

1.8 Termická analýza litin 

 

Principem této analýzy je stanovení teplotních změn během krystalizace. Je měřena změna 

teploty měřeného systému v závislosti na čase. Křivka tuhnutí, která je zaznamenávána, je 

vlastně grafickou podobou průběhu tuhnutí i faktorů ovlivňujících tuhnutí a spolu s tím také 

výsledné mikro a makrostrukturní charakteristiky litiny. Využití termické analýzy vychází ze 

základních principů vztahujících se na fázové diagramy. Tyto základní principy jsou pak 

aplikovány a rozšiřovány do systému analyzující křivky ochlazování. [3] 

 

1.8.1 Popis tuhnutí litiny 

 

Krystalizaci a tuhnutí šedých, podeutektických litin lze podle křivky ochlazování (obrázek 26) 

popsat následovně. [3] 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

obr. 26 - návrh metodiky hodnocení výsledků termické analýzy podle Hampl, Válek : 

Rozbor křivky ochlazování ze záznamu programu Melt Kontrol 2000. Vyznačené 

teploty a hodnoty první derivace pro výpočet dalších parametrů. 

 

Tuhnutí tekuté litiny začíná v bodě teploty likvidu TL, z taveniny se začíná vylučovat austenit. 

Počátek tuhnutí je doprovázen teplotní prodlevou, při fázové přeměně vzniká skupenské 

teplo. Po této prodlevě dochází k ochlazování a k vylučování austenitu až do doby, kdy začíná 

eutektické tuhnutí a dochází k začátku tvorby grafitu. Opět dochází ke snížení rychlosti 

ochlazování vlivem skupenského tepla tak dlouho, dokud nedojde k ochlazení na nejnižší 

eutektickou teplotu TEmin. V této fázi způsobuje kombinace tepla vyvíjeného v důsledku 

tvorby austenitických dendritů a skupenského tepla z počátku eutektického tuhnutí zvyšování 

teploty litiny. Tento teplotní nárůst je do doby eutektického maxima TEmax. Nastává teplotní 

prodleva. Dochází k podmínkám pro ustálený stav soustavy vlivem rovnováhy mezi teplem 

vyvinutým a teplem rozptýleným. V této fázi nastává růst eutektických buněk, jehož počátek 

nastal již při rekalescenci (TEmax-TEmin). Tato fáze tuhnutí vypovídá o množství eutektických 

buněk. Ty při svém vzniku vytvářejí teplo. Toto teplo je přímo úměrné množství vytvořených 

buněk a způsobuje zpomalení tuhnutí. Nižší rychlost tuhnutí příznivě působí pro růst grafitu. 

Eutektické tuhnutí končí teplotou solidu TS. V této fázi je již celý objem tuhý a nastává 

chladnutí. [3] 

 

 

1. derivace 

křivka ochlazování 
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1.8.2 Použití termické analýzy 

 

Metody termické analýzy jsou doplněny dalšími hodnoticími metodikami jakosti, jako jsou 

např. chemická, metalografická analýza, mechanické hodnoty apod. Termická analýza se pak 

nejčastěji používá v základních směrech [3]: 

 

- stanovení chemického složení, 

- posouzení krystalizačních a grafitizačních pochodů během tuhnutí vzorku litiny, 

- stanovení základních mechanických hodnot pomocí regresních vztahů. 
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2. Praktická část 

,, Nečekejte slávy, nečekejte odměny ve svém povolání. Práce inženýra je práce šedivých dnů 

a odměnou je větším dílem jen vědomí vykonané povinnosti, kterou se vytvořily nové hodnoty. 

Je to obyčejná práce více lidí, ve které práce jednotlivcova zaniká ...“ 

 

Prof. Ing. Dr. mont František Píšek (*24. dubna 1886, †10. března 1970) 

 

Z proslovu profesora při slavnostní inauguraci rektora České vysoké školy technické v Brně 

dne 7. 12. 1929 

 

2.1 Úvod 

 

V praktické části své diplomové práce jsem se především věnoval experimentálnímu měření 

aktivity kyslíku v tavenině ve Vítkovických slévárnách, spol. s.r.o. Experimentální tavby 

probíhaly v prostorách divize Slévárny odstředivě litých válců. Průběh tavby byl kontrolován 

termickou analýzou, spektrální analýzou na odebraném vzorku a měřením teploty taveniny. 

Na odebraných vzorcích byla vyhodnocována metalografie. 

 

 

Obr. 27 - Dva kusy finálních výrobků odstředivě litých válců [4] 



53 
 

2.2 Popis použitého zařízení a měřících přístrojů 

 

2.2.1 Tavící agregáty 

 

Ve VS divize odstředivého lití jsou k dispozici celkem 4 EIPK. Dvě s kapacitou 9 tun a dvě 

s kapacitou 4 tuny. Pro odlévání válců se, vzhledem jejich velikosti (hmotnosti), používají i 

všechny 4 současně a po natavení se obsah slévá do pánví. Např: 2 x 9t pro jádrovou litinu a 

2 x 4t pro plášť. 

 

2.2.2 Pánve 

 

Velikosti jsou voleny podle potřeby (např: 18t, 10t atd.). Pro lití plášťové litiny se používá 

pánev se spodní výpustí, pro jádrovou litinu s vrchním vyléváním. 

 

2.2.3 Přístroj k měření aktivity 

 

K měření aktivity kyslíku v tekutém kovu jsem použil přístroj Multi-Lab III. Základem 

měření Multi-Lab III je elektromotorické napětí (EMF). Naměřené hodnoty jsou v mV. Celý 

měřící set obsahuje: Multi-Lab III, zdroj, propojovací a napájecí kabely, vibrační tyč a sondy 

(viz obr. 28, 29). 

 

Obr. 28 - Celox®-Foundry – set pro měření aktivity kyslíku v litině [18] 
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2.2.4 Měřící sondy 

 

Při měření používáme jednorázové sondy Celox – Foundry. Měřící parametry jsou: Teplotní 

rozsah: + 1250 – 1450˚C, Měřící čas: cca 10s, měřící senzor: termočlánek a elektrochemický 

článek. 

 

Obr. 29 - Schematické znázornění přístroje  Multi-LabIII- CF , Celox- foundry Power Box- 

napájecí zdroj, Power Supply-přívod napájení, Celox- Foundry Vibration lance- 

vibrační kopí [18] 

 

2.3 Výpočet aktivity: 

 
Sonda Celox – Foundry zaznamenává dvě veličiny: 

 

1) Teplota: 

- v mV, převod na stupně Celsia 

- pomocí vestavěného termočlánku 

 

2) EMF (elektromotorické napětí): 

- v mV 

- elektro-chemické spotřeba kyslíku [12] 
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Aktivita kyslíku je pak stanovena [12]: 

 

log = 8,62 −
13580 − 10,08 · + 24

 

kde: 

aO  aktivita kyslíku v ppm 

E  elektromotorické napětí (EMF) v mV 

T  teplota v K 

 

Dále následuje přepočet na referenční teplotu, zvoleno 1420 °C 

-dle termo-dynamických rovnic 

-díky tomuto je možné porovnat výsledky měření aO v průběhu celého procesu tavení 

 

Také přepočet z ppm na ppb - odstranění desetinné čárky. 

 

Přímými výsledky pak jsou: 

 

bO = aO, T = originální aktivita kyslíku v ppm 

aO = aO, 1420 = konečná přepočtená aktivita v ppb (viz obr. 30a, b) [12] 

 

Příklad křivek z vlastního měření je uveden v příloze. 

 

Tabulka č. 5: 

Hodnoty, které vykazuje Multi-lab III po měření v tavenině 
Tmp  teplota ˚C 
Emf  elektromotorické napětí (vyrábí termočlánek) mV 
aO aktivita kyslíku, (nejdůležitější hodnota)  ppb 
bO přepočítaná aktivita na [ppm] ppm 
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Obr. 30a - Příklad křivky po měření Multi-lab III [12] 

 

 

Obr. 30b - Příklad výsledků po měření Multi-lab III [12] 

 

2.3.1 Aktivní kyslík vs celkový kyslík 

 

O aktivní + O vázaný = O celkový 

 

aktivní (typické pro litiny: aO = 0,2 ppm) 

- také rozpuštěný nebo volný 

- kyslík v tavenině, který ještě může reagovat 

- měřen přímo v tavenině pomocí EMF buněk (EMK) 

Měření teploty 

Měření napětí 
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vázaný 

- oxidy, které jsou vázány ve strusce 

- není možné měřit přímo v tavenině 

 

celkový 

- měřeno spektrometrem a spalovací analýzou [12] 

 

2.6 Hodnocení metalografie 

 

Metalografický rozbor byl prováděn dle normy ČSN EN ISO 945. Hodnocení množství 

grafitu, stanovení plošného podílu volného grafitu ve struktuře bylo provedeno dle ASTM E 

562 pomocí obrazového analyzátoru LECO IA 32, při zvětšení 50x. Vyhodnocení 

metalografie ve školní laboratoři proběhlo pomocí optického mikroskopu – typ Olympus 

GX51. Ten používá program Quick photo micro 2.3.Viz obr. 31 

 

 

Obr. 31 - vyhodnocení volného grafitu program Quick photo micro 2.3 

 

2.7 Termická analýza 

 

Temická analýza byla měřena v provozních podmínkách. Na získání byl použit měřící systém 

fy Heraeus Electro-Nite. Skládající se z kelímků pro odběr vzorku s termočlánkem typu K - 

QC4010, měřící jednotky Quick-Lab doplněný o hodnotící a archivační software MeltControl 

2000. Záznamy křivek ochlazování k jednotlivým tavbám jsou uvedeny v příloze. [3] 
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Obr. 32 - Vzorek pro termickou analýzu 

 

2.8 Spektrální analýza 

 

SA byla měřena na přístroji: typ Spectro maxx 

 

2.9 Vsázka a charakteristika materiálu 

 

2.9.1 Složení vsázky 

 

Jako vsázka se používá: surové železo, ocelový odpad, vratný materiál, legury, nauhličovadla, 

očkovadla a modifikátory. 

 

2.9.2 Zkoumaný materiál 

 

V mé diplomové práci je zkoumán materiál litiny s neurčitou tvrzenou vrstvou ICDP - 

Indefinite Child Double Pour, používaný pro pracovní plochu válce a materiál litiny 

s kuličkovým grafitem pro jádrovou litinu. Přesné chemické složení je vázáno výrobním 

tajemstvím, proto níže (viz obr. 35) uvádím běžně dostupný materiálový list VS. 
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Obr. 33 – Jakosti jádrové a ICDP litiny – Indefinite Child Double Pour NTV1, 2, 2M [4] 
 

 
2.9.3 Mikrostruktura válců z ICDP 

 

Tloušťka plášťové litiny se pohybuje dle velikosti válce až do 100 mm. Vlastnosti tvrzené 

vrstvy závisí zejména na obsahu vyloučeného grafitu. Množství grafitu pak závisí na: 

 

a) vedení tavby, b) složení vsázky, c) chemickém složení, d) ochlazovací rychlosti aj. 
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ICDP obsahuje 30 – 45% karbidů typu M3C a 1 – 4% volného grafitu. ZKH je tvořena 

lupínkovým grafitem, popuštěným martenzitem, transformovaným ledeburitem a zbytkovým 

austenitem. [3] 

 

Jádro válce a čepy tvoří LKG. Podle normy ČSN EN ISO 945 je velikost grafitu v rozmezí od 

3 do 5. ZKH tvoří lamelární perlit, ferit, cementit a transformovaný ledeburit. 

 

2.10 Popis taveb a výsledky měření 

 

Bylo provedeno celkem 8 taveb, z toho 7 v provozu Vítkovické slévárny, spol. s r.o, divize 

Slévárna válců. Jedna tavba pak proběhla v prostorách slévárny VŠB-TUO na EkF. Aktivita 

byla měřena v pecním kelímku a v pánvi. Výsledky měření aktivity s popisem metalurgických 

operací jsou uvedeny v tabulkách (viz níže). Záznam křivek termických analýz k tavbám je 

uveden v příloze. 

 

Tavby jsou rozděleny na dvě skupiny: 

 

První skupinou jsou tavby tzv. jádrové litiny (celkem 5x) dále dělené podle způsobu 

modifikace. Výroba litiny s kuličkovým grafitem modifikací plněným profilem (pp) proběhla 

2x, modifikace polévací metodou s NiMg proběhla 3x 

 

Druhou skupinu tvoří tavby plášťové litiny (celkem 3x). Z toho jednou pouhým přetavením 

vsázky v EIP ve slévárně na VŠB. 

 

Tabulka č. 6a - Směrné chemické složení jádrové litiny a rozmezí tvrdosti 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Mg 

2,8-3,5 0,1-1,0 1,5-2,5 max 0,1 max 0,02 0,5 0,6-1,0 0,02-0,2 0,03-
0,08 

  
       

  

Materiál části válce Jádro a čepy z tvárné litiny tvrdost 24-32 HRC 
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Tabulka č. 6b - Směrné chemické složení plášťové litiny a rozmezí tvrdosti 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Ostatní 

3,2-3,5 0,5-1,2 0,8-1,1 max 0,06 max 0,02 1,6-1,9 4,0-4,8 0,3-1,0   

  
       

  

Materiál části válce 
Litina s neurčitě tvrzenou vrstvou tvrdost 55-60 

HRC 
 

 

 

 

Obr. 34 - Měření aktivity v EIP v provozu VS 
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2.10.1 Tavby jádrové litiny 

 

Tabulka č. 7 - Tavba 1 

 

 

K dolegování bylo použito 16kg FeSi, 1kg FeMn, 5kg Ni. Litina byla očkována očkovadlem 

typu SMW605 o hmotnosti 27,5kg. Do vsázky bylo přidáno také 13,5kg SiC. Modifikace 

proběhla metodou plněného profilu (100% hořčík, délka 268m). Síra v peci i v pánvi 0,011 

hmot. % a zbytkový Mg byl 0,057 hmot. %. Uhlík v pánvi 3,15 a Si 2,05 hmot. %. 

 

Tabulka č. 8 - Tavba 2 

 

 

K dolegování bylo použito 8kg FeSi, 8kg Ni. Litina byla očkována očkovadlem typu 

SMW605 o hmotnosti 27,5kg. Modifikace proběhla metodou plněného profilu (100% hořčík, 

délka 230m). Síra před modifikací 0,015 hmot. %, po modifikaci 0,007 hmot %, zbytkový Mg 

0,049 hmot. %. Uhlík v pánvi 3,2 a Si 2,16 hmot. %. Mg naměřený na vzorku z válce byl 

0,051% 

 

 

 

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas

1 1514 -118 1223 3,1111 v peci 0:00
2 1511,3 -106,7 1412 3,4885 v peci

3 1511,8 -130 1032 2,5624 v peci
4 1339 -186,2 494 0,1536 v peci
5 1399,3 -142,4 762 0,612 v peci 1:09

6 1395,2 -340,4 62 0,037 v pánvi 2:20

Stav taveniny

Metoda modifikace:

plněný profil
číslo tavby: 27000

Hmotnost v pánvi: 9100KgJádrová litina

před dolegováním
před dolegováním

po dolegování

před litím

Dolegování FeMn 1kg, FeSi 16kg, Ni 5kg

Modifikace plněný profil, délka 268m, průměr 9mm, hmotnost 18,49 (50m / min)

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas

0 - 0:08
1 1422,8 -333,1 56,332 0,0596 v pánvi 0:10
2 1404,4 -340 58,503 0,0423 v pánvi 0:13
3 1386,7 -339,8 66,849 0,0331 v pánvi 0:19

Modifikace plněný profil, délka drátu: 230 m, průměr 9mm, hmotnost 15,87 kg

Stav taveniny

po modifikaci

před litím

Metoda modifikace:

Jádrová litina
číslo tavby: 27246

plněný profil Hmotnost v pánvi: 8900Kg
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Tabulka č. 9 - Tavba 3 

 

 

K dolegování bylo použito do každého kelímku 9kg FeMn a 5kg FeMo. Litina byla očkována 

očkovadlem typu SMW605 hmotností 52kg. Modifikace proběhla předslitinou NiMg 80-90% 

niklu o hmotnosti 145kg. Síra před modifikací 0,018 hmot. %, po modifikaci 0,013 hmot %, 

zbytkový Mg 0,08 hmot. %. Uhlík v pánvi 3,32 a Si 2,18 hmot. %. Mg naměřený na vzorku 

z válce byl 0,063% 

 

tabulka č. 10a - Tavba 4 

 

 

 

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas (min)

1 1460,9 -21,7 4177,3 6,3366 v peci 0:00

2 1479 -138,9 891,94 1,6248 v peci

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas

1 1432,5 -113,7 1180,4 1,3435 v peci
2 1474,5 -112,7 1254 2,1785 v peci 0:46

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas

1 1414,7 -344,5 51,011 0,0457 v pánvi
2 1411,6 -330,5 63,323 0,0532 v pánvi
3 1361 -369 53,174 0,0151 v pánvi
4 1350,3 -362,3 53,978 0,0143 v pánvi

před sletím pánví

Stav taveniny

po modifikaci

v technologické přestávce

Modifikace polévací metoda, NiMg, hmotnost 145 kg

Obsah pecí slitý do jedné pánve

v tech. přes., před litím

Metoda modifikace:

polévací

číslo tavby: 27244
Hmotnost v pánvi: 16800Kg

Pravá pec - Nový kelímek

Jádrová litina

Stav taveniny

Dolegování FeMn 9Kg, FeMo 5Kg    Mo-0,05

Levá pec - Starší kelímek

Stav taveniny

po dolegování

Dolegování FeMn 9Kg, FeMo 5Kg

TA- T: 1463˚C a Te: 1210˚C

C 3,2/Si 1,9/Mn 0,1

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas (min)

1 1462,2 -107,8 1270,1 1,3553 v peci 0:00

2 1432,5 -142,8 763,55 0,903 v peci 0:20

1:21
3 1421 -326,6 62,299 0,0636 v pánvi 1:24
4 1391,8 -325,5 78,601 0,0435 v pánvi 1:30
5 1315,1 -366,2 79,527 0,0079 v pánvi 1:42

Dolegování FeMn 10kg, FeSi 23kg, mletý koks JAP 5kg

Modifikace polévací metoda, NiMg, hmotnost 57 kg
po modifikaci a stažení strusky

znova stažení strusky
Zbytek v pánvi po nalití

Jádrová litina
číslo tavby: 27288

Hmotnost v pánvi: 7600Kg

Stav taveniny

po natavení

po dolegování

Metoda modifikace:

polévací
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Tabulka č. 10b - Tavba 4 

na dno 
pánve 

vsázka NiMg VL63(o) SMW605 soda špony 

kg 57 14 23 15 120 

 

K dolegování bylo použito 10kg FeMn, 23kg FeSi a 5kg mletý koks JAP. Litina byla 

očkována očkovadlem typu SMW605 o hmotnosti 23kg. Do vsázky bylo přidáno také 11,5kg 

SiC. Modifikace předslitinou NiMg s 80-90% niklu o hmotnosti 57 kg. Síra před modifikací 

0,017 hmot. %, po modifikaci 0,010 hmot %, zbytkový Mg 0,044 hmot. %. Uhlík v pánvi 

3,14 a Si 2,17 hmot. %. K očkování při lití použili 18x 0,5 kg SMW 605. Mg naměřený na 

vzorku z válce byl 0,025% 

 

tabulka č. 11 - Tavba 5 

 

 

K dolegování bylo použito 18kg FeMn, 10kg FeSi a 4kg FeMn. Litina byla očkována 

očkovadlem typu SMW605 o hmotnosti 23kg. Do vsázky bylo přidáno také 12,5kg SiC. 

Modifikace předslitinou NiMg s 80-90% niklu o hmotnosti 145kg. Síra před modifikací 0,018 

hmot. %, po modifikaci 0,010 hmot %, zbytkový Mg 0,059 hmot. %. Uhlík v pánvi 3,14 a Si 

2,17 hmot. %. K očkování při lití použito 20 x 0,75kg SMW 605. Mg naměřený na vzorku 

z válce byl 0,013% 

 

 

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas

1 1419,6 -110,2 1219,8 1,2146 v peci 0:00

2 1398,8 -109,7 1197,9 0,9573 v peci 1:11

3 1460,5 -125,8 1036,9 1,5666 v peci 3:15

4 1420,7 -327,3 61,921 0,0628 v pánvi 4:01
5 1386,8 -349 58,77 0,0292 v pánvi 4:11

6 1347,5 -372 56,87 0,0119 v pánvi 4:20

V kelímku 8400 kg udržování na teplotě (čeká se na natavení pravé pece, pak se doleguje)

po dolegování

odpich plášť 3:43,lití pl. 3:53, modifikace (pravá)3:53, k druhé peci 3:55, 4:01 TA.
po modifikaci

před dolitím válce

polévací Hmotnost v pánvi: 16800Kg

po stažení strusky

Stav taveniny

po natavení

Dolegování FeMn 18 kg, FeSi 10kg, FeMo 4 kg

Metoda modifikace:

Jádrová litina

tech. Přestávka 10min, tuhne nalitá mezivrstva a mění se vtok

číslo tavby: 27290

na dno 
pánve 

vsázka NiMg VL63(o) SMW605 soda špony 

kg 145 39 52 25+5 220 
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2.10.2 Tavby plášťové litiny 

 

Tabulka č. 12 - Tavba 6 - laboratorní tavby ICDP litin 

 

 

Přetavení vsázky probíhalo v prostorách slévárny VŠB. Došlo pouze k nauhličení. Lití do 

pánve při teplotě 1559 ˚C, měření aktivity při teplotě 1500 ˚C a lití do forem při teplotě cca 

1400 ˚C. 

 

 

 

Obr. 35 - Přetavování vsázky ICDP v laboratorních podmínkách, EIP s kapacitou 100kg 

 

 

 

 

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas (min)

1 1458,2 -180,1 436 0,7377 v peci 0:00

2 1492,3 -99,7 1518 3,1313 v peci
3 1435 -188,8 401 0,501 v pánvi

číslo tavby: slévárna VŠB
Hmotnost v pánvi: cca 90kg

Přetavení vsázky - pouze douhličení

Plášťová litina

Stav taveniny

V peci 4% Ni, 0,5% Mo, 2% Cr (Si z 0,8 na 1,07%)
0,1% S, FeSi

2x nauhličování
po odpichu
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Tabulka č. 13 - Tavba 7 

 

 

K dolegování bylo použito 7kg FeMn, 10kg FeSi, 3kg Ni a 12kg FeV. Litina byla očkována 

v peci očkovadlem SMW605 23kg + FeSidvc. 1,9kg + FeB 11kg a v pánvi FeMn aff 4,5kg + 

Al 2,8kg. Síra v peci 0,018 hmot. %, v pánvi 0,019 hmot %. Uhlík v pánvi 3,34 a Si 1,12 

hmot. %. 

 

Tabulka č. 14 - Osmá tavba 

 

 

K dolegování byl použit 1 kg FeMn, 2 kg FeSi, 2 kg FeCr, 1 kg Ni a 1 kg FeMo. 

Očkování v pánvi obsahovalo FeSi 3,8 kg + FeMn 3 kg. Síra v peci 0,017 hmot. %, v pánvi 

0,019 hmot %. Uhlík v pánvi 3,38 a Si 0,95 hmot. %. 

 

 

 

 

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas (min)

1 1348,1 -92,73 1435,2 0,6552 v peci 0:00
2 1375,1 -114 1088,9 0,6724 v peci

3 1393,8 -137,7 806,12 0,6105 v peci

3 1353 -188,5 467,14 0,1791 v pánvi
4 1343 -193,2 454,31 0,1464 v pánvi

Plášťová litina

po očkování (v peci) a douhličení mletým koksem

číslo tavby: 18586
Hmotnost v pánvi: 5620Kg

Stav taveniny

v  kelímku 2828Kg

po očkování

pak do pánve přelijeme ze 2 pecnich kelímků celkem 5620 Kg

měření č. Tmp (C°) Emf (mV) a0 (ppb) b0 (ppm) čas

1 1345,2 -78,3 1759 0,777 v peci 0:00
2 1361,8 -70,3 2004,9 1,0686 v peci 0:27
3 1399 -97,9 1410,3 1,1257 v peci 0:30
4 1310,7 -80,6 1641,8 0,4849 v peci 1:15
5 1378,6 -111,9 1134,2 0,7283 v peci 1:22

1:28

6 1359 1:40
7 1358,7 -112,8 1091,7 0,562 1:45

Plášťová litina
číslo tavby: 28238

Hmotnost v pánvi: 4000Kg

Stav taveniny

dolegování

Douhličení c 3,0 na 3,3%C  10kg nauhličovadla - mletý koks

leg. Fe,Mn,Ni
stání v indukční peci (45min)
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2.11 Metalografie – výsledky mikrostruktury 

 

Odřezané vzorky z válců jsem brousil, leštil a leptal 4% kyselinou HNO3. Snímky 

mikrostruktury byly pořízeny digitální kamerou Olympus s různým zvětšením v neleptaném i 

leptaném stavu. 

 

 

 

První tavba: Tavba číslo 27000 

 

Obr. 36 - zvětšení 50x, podíl grafitu 6,5% 
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Obr. 37 - zvětšení 100x, tvar grafitu VI, velikost 3 

 

 

Obr. 38 - zvětšení 500x 
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Druhá tavba: Tavba číslo 27246 

 

Obr. 39 - zvětšení 50x podíl grafitu 10,76% 

 

 

Obr. 40 - zvětšení 100x, tvar grafitu VI, velikost 4, podíl grafitu 10,22% 
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Obr. 41 - zvětšení 50x, feritu 20% 

 

 

 

Obr. 42 - zvětšení 100x, tvar grafitu VI, velikost 3 
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Obr. 43 - zvětšení 500x 

 

Třetí tavba: Tavba číslo 27244 

 

Obr. 44 - zvětšení 50x podíl grafitu 9,76%/ nedokonale zrnitý grafit 5, explodovaný grafit 
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Obr. 45 - zvětšení 100x, obsah grafitu 19,58 

 

 

Obr. 46 - zvětšení 50x, ferit 50 %, perlit 50%  
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Obr. 47 - zvětšení 100x 

 

Pátá tavba: Tavba číslo 27290 

 

Obr. 48 - zvětšení 50x, podíl grafitu 12,80% 
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Obr. 49 - zvětšení 100x, podíl grafitu 10,1%, nepravidelné rozložení grafitu 

 

 

Obr. 50 - zvětšení 100x, ferit 50 %, perlit 50% 
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Obr. 51 - zvětšení 200x 

 

 

 

Obr. 52 - zvětšení 500x 
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Tabulka č. 15 - Shrnutí informací pro tavby 1 až 5. Chemické složení, aO, hmotnost kovu 

 

Číslo 
tavby 

C Si P Mn 
S př. 
mod. 

S po mod. 
Mg zbyt 
Pánev 

Mg zbyt 
odlitek 

1 3,15 2,05 0,047 0,34 0,011 0,011 0,057 / 

2 3,2 2,16 0,039 0,37 0,015 0,007 0,049 0,051 

3 3,32 2,18 0,053 0,4 0,018 0,013 0,08 0,063 

4 3,14 2,17 0,048 0,42 0,017 0,01 0,044 0,025 

5 3,35 2,14 0,05 0,4 0,018 0,01 0,059 0,013 

  

Hmot. 
mod. 

Hmot. 
Mg kg 

Přidaný 
Mg % 

Využití 
Mg % 

aO v 
pánvi po 

mod. 

aO v 
pánvi 
před 
litím. 

Hmot. 
Kovu 

Nodularita 

1 268m 18,49 0,2 28% 62 / 9100 lepší 

2 230m 15,87 0,18 28% 56,332 66,849 8900 lepší 

3 145kg 21,75 0,13 48% 51,011 53,978 16800 špatná 

4 57kg 8,55 0,11 23% 62,299 79,527 7600 / 

5 145kg 21,75 0,13 10% 61,921 56,87 16800 špatná 

 

2.12 Vyhodnocení měření aktivit 

 

Vyhodnocení vždy obsahuje přehledný graf. Pod ním jsou v tabulce uvedeny hodnoty použité 

pro sestrojení grafu. Pod tabulkou se nachází vysvětlení zjištěných souvislostí. 

 



 

Obr. 53 - Graf A - Všechny nam
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Obr. 54 - Graf B - 
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Tabulka č. 16 k obrázkům 53 a 54 

 

 

Ve výše uvedených grafech jsou znázorněny všechny naměřené hodnoty z osmi provedených 

taveb. Tavby 1 a 2 jsou tavbami jádrové litiny s kuličkovým grafitem vyráběné metodou 

modifikace plněným profilem. Tavby 3, 4 a 5 se taktéž týkají jádrové litiny LKG, 

k modifikaci však byla použita polévací metoda. Tavby 6, 7 a 8 jsou tavbami plášťové litiny. 

 

 

Obr. 55 - Graf C - Grafická závislost aktivity a Mgzbyt prvního vzorku odebraného po 

modifikaci z pánve 1 až 5 

 

 

číslo tavby 1 2 3 4 5 6 7 8

pořadí měření

a 1223 56,332 4177,3 1270,1 1219,8 436 1435,2 1759
b 1412 58,503 891,94 763,55 1197,9 1518 1088,9 2004,9
c 1032 66,849 1180,4 62,299 1036,9 401 806,12 1410,3
d 494 1254 78,601 61,921 467,14 1641,8
e 762 51,011 79,527 58,77 454,31 1134,2
f 62 63,323 56,87 1091,7
g 53,174
h 53,978

Jádrová litina Plášťová litina

plněný profil polévací metoda

Tavba 1

Tavba 2

Tavba 3

Tavba 4

Tavba 5

R² = 0,5218
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Tabulka č. 17 – hodnoty použité pro graf C (viz obr. 55) 

 

 

 

V grafu C je zřejmá závislost - čím nižší je naměřená aktivita, tím vyšší je zbytkový hořčík. U 

vzorků s vysokým zbytkovým hořčíkem se na metalografii objevil degradovaný, rozpadlý 

grafit. Aktivita je měřená po modifikace a stažení strusky. Při vypuštění tavby 2 vzroste 

hodnota spolehlivosti na 0,8245. 

Metoda Tavba č. aO (ppb) Mgzbyt%

1 62 0,057
2 56,332 0,049
3 51,011 0,08
4 62,299 0,044
5 61,9 0,059

Polévací 
metoda

Plněným 
profilem
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Obr. 56 - Graf D - Průběh aO zjištěný v průběhu odstátí taveniny po modifikaci v pánvi 

 

Tabulka č. 18 (ke grafu D, viz obr. 56) 
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Tavba 1 Tavba 2 Tavba 3 Tavba 4 Tavba 5 Vzorek Mgzbyt

Měření čas aO Měření čas aO Měření čas aO Měření čas aO Měření čas aO
1 1 62 1 2 56,332 1 1 51,011 1 3 62,299 1 1 61,921
2 2 5 58,503 2 4 63,323 2 9 78,601 2 11 58,77
3 3 9 66,849 3 9 53,174 3 21 79,527 3 20 56,87

4 19 53,978

Pánev Pánev Pánev Pánev Pánev

Odlitek Odlitek Odlitek Odlitek Odlitek

Mgzbyt 0,057%

Mgzbyt 0,051% Mgzbyt 0,063% Mgzbyt 0,025% Mgzbyt 0,013%

Mgzbyt 0,049% Mgzbyt 0,08% Mgzbyt 0,044% Mgzbyt 0,059%
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T4 Mgzbyt 0,044% 

T2 Mgzbyt 0,049% 
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T4 Mg 0,025% 
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V grafu D dávám do souvislosti nam

modifikaci. Tavba číslo 2 a 4, která m

narůstající tendenci aktivity s

0,05 až 0,06%, výsledná aktivita byla vyšší a strukturu tvo

grafit. Tavba 3 a 5 modifikována polévací metodou m

neobsahovala grafit ve tvaru kuli

pravá strana grafu – snímky struktur

 

Obr. 57 – Graf E 

Tabulka č. 19 - Naměřené hodnoty ke grafu E (viz obr. 57)

V grafu E byla porovnávána aktivita m

aktivita měřena po ukonč

z důvodů vyzdění pece. Díky tomu stoupla aktivita na výrazn

Hodnoty před 
odpichem
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dávám do souvislosti naměřenou aktivitu s průběhem uplynulého 

číslo 2 a 4, která měla nejnižší obsah zbytkového

stající tendenci aktivity s časem. Tavba 1 a 2 byla modifikována pp, 

0,05 až 0,06%, výsledná aktivita byla vyšší a strukturu tvořil nedokonale zrnitý 

grafit. Tavba 3 a 5 modifikována polévací metodou měla vyšší Mgzbyt, ni

neobsahovala grafit ve tvaru kuliček. Po získání konečného obsahu Mg v

snímky struktur) už není souvislost se strukturou tak jednozna

Graf E - Vliv různého vedení tavby v EIP, aktivita bě

 

ěřené hodnoty ke grafu E (viz obr. 57) 
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aktivity ukázalo, že i tato hodnota klesla na úrove

obsažené sintrace. 

 

Obr. 58 - Graf F 

 

Tabulka č. 20 udává hodnoty pro graf F

 

U grafu F pozorujeme velikost aktivity t

s hmotností v pánvi 16800kg, tak je z
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aktivity ukázalo, že i tato hodnota klesla na úroveň ostatních taveb LKG vedených bez 

Graf F - Konečná hodnota aO v pánvi před odléváním do formy

. 20 udává hodnoty pro graf F 

pozorujeme velikost aktivity těsně před litím. Když porovnáme tavbu 3 a 5 

pánvi 16800kg, tak je zřejmé, že provedená sintrace nemě
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Obr. 59 - Graf G 

Tabulka č. 21 - Záznam aktivit pláš

  Přetavení vsázky VŠB (Tavba 6)

Č. měření 1 2 
aO (ppb) 436 1518

  Průbě

Č. měření 9 10 
aO (ppb) 1759 2004,9

 

V grafu G vidíme průběh tavení pláš

při tavení v EIP s kapacitou 100kg 

znázorňují velikosti aktivit p

Vítkovických sléváren. Měř

litiny) s douhličením. Ostatní m

tavby způsobilo rozdílné hodnoty p

v pánvi nebyl zjištěn. 
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Graf G - Vyhodnocení laboratorních taveb ICDP litiny

 

Záznam aktivit plášťové litiny ke grafu G 

etavení vsázky VŠB (Tavba 6) Průběh tavby ve VS spol. s.r.o. (Tavba 7)

3 4 5 6 

1518 401 1435,2 1088,9 806,12
ůběh tavby ve VS spol. s.r.o. (Tavba 8) 
 11 12 13 14 

2004,9 1410,3 1641,8 1134,2 1091,7
 

ů ěh tavení plášťové litiny. Modrou barvou je označ

kapacitou 100kg ve slévárně VŠB. Sloupce červenou 

velikosti aktivit při vedení dvou taveb v EIP s kapacitou 4 tuny

Měření 1, 2 a 3 je z pouhého přetavení vsázky

ením. Ostatní měření (4 až 14) jsou z běžného vedení tavby.

sobilo rozdílné hodnoty při měření aktivity, ale zásadní vliv na 

3 4 5 6 7 8 9 10 11
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etavení vsázky VŠB Průběh tavby ve VS Průbě

 

Vyhodnocení laboratorních taveb ICDP litiny 
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Závěr 

 

V této práci jsem se zabýval vlivem metalurgického zpracování na vlastnosti ICDP litiny pro 

pracovní vrstvu válců a LKG litiny, která je určena pro jejich výplň. Bylo zkoumáno celkem 

osm tavících procesů. Pět taveb LKG určenou pro tělesa válce tzv. jádrovou litinu a tři tavby 

ICDP litiny používané pro jejich pracovní plochu. U sledovaných taveb byla experimentálně 

naměřena aktivita kyslíku v peci a v pánvi. Získané hodnoty jsem dal do souvislosti 

s rozdílným vedením tavby, metodou a časovým průběhem modifikace, obsahem zbytkového 

hořčíku a výslednou mikrostrukturou. 

 

U pěti taveb jádrové litiny byly použity dva způsoby modifikace. Tavby 1 a 2 byly 

modifikovány metodou plněného profilu a tavby 3, 4 a 5 polévací metodou. 

 

Provedenými analýzami bylo vyhodnoceno, že u tavby číslo 1 byla naměřena hodnota aO 62 

ppb a Mgzbyt 0,057%. Hmotnost 9100kg. U tavby číslo 2 byl zaznamenán nárust aO z původní 

hodnoty 56 ppb na 67 ppb. Mgzbyt byl 0,049% a Mg konečný v odlitku byl 0,051%. Hmotnost 

8900kg. Tavby č. 3 a 5 s hmotností kovu v pánvi 16800kg a tavby č. 4 s hmotností tekutého 

kovu 7600kg byly hodnoceny měřením aktivity kyslíku v době odstátí do 20 minut. 

 

U tavby 3 vzrostla aO z počáteční hodnoty těsně po modifikaci z 51ppb na 54ppb. Mgzbyt byl 

0,08% a Mg konečný v odlitku byl 0,063%. U tavby č. 4 došlo k nárustu aO z výchozí 

hodnoty 62 ppb  na konečnou 79,5 ppb. Mgzbyt byl 0,044% a Mg konečný v odlitku byl 

0.025%. U tavby 5 klesla aO z počáteční hodnoty těsně po modifikaci z 62 ppb na konečnou 

hodnotu 57 ppb. Mgzbyt 0,059% a Mg konečný v odlitku byl 0,013%. 

 

Porovnáním výsledků z měření aO a Mgzbyt lze konstatovat, že naměřené hodnoty aO korelují 

s Mgzbyt, viz graf C. Případné odchylky těchto měření lze vysvětlit různou metodikou 

odebraných vzorků. Z měřených aktivit vyplývá, že naměřené hodnoty aO odpovídají stupni 

zpracování taveniny kyslíkem v čase. 

 

Trend zvyšování aO u tavby číslo 2 je možné vysvětlit relativně delší dobou modifikace a 

tedy celkově i delší dobou zpracování taveniny, při kterém mohlo dojít k odeznění 

modifikačního účinku. Došlo téměř k 20% nárustu aktivity. Zvyšování aO v průběhu 
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zpracování tavby 4 lze vysvětlit neefektivním průběhem této tavby, využití Mg bylo 

vypočítáno na 23%. Nízký Mg naměřen na vzorku z odlitku tavby 5 lze vysvětlit chybným 

měřením spektrální analýzy (vzorek byl příliš porézní). 

 

Při porovnání taveb, které byly modifikovány polévací metodou a pp vyplynulo, že při použití 

pp se 100% Mg pro modifikaci se dosáhlo relativně lepšího typu grafitu se zbytkovým Mg 

v rozmezí od 0,05 do 0,06%. Využití Mg bylo 28%. Pro stanovení optimální hodnoty aO pro 

pp by bylo nutné provést další experimentální měření. 

 

U metody modifikace polévací metodou (NiMg) s obsahem 15% Mg v modifikátoru se Mgzbyt 

pohybuje v širokém intervalu 0,013 až 0,08%. Ve struktuře byl pozorován degradovaný 

(explodovaný) grafit. Kritické hodnoty aktivity u této metody modifikace se ukázaly mezi 

50 – 60 ppb. 

 

Ze všech porovnávaných taveb jádrové litiny měla nejlepší nodularitu grafitu tavba číslo 2. 

Naopak nejhorší grafit můžeme pozorovat u tavby č. 3. Pro celkové zvýšení nodularity grafitu 

v jádrové litině je nutné provézt další zkoumání. 

 

Dále byla porovnávána aktivita naměřená v EIP při tavení zahrnujícím vliv sintrace. Při 

sintraci dochází k dlouhodobé výdrži kelímku s kovem na teplotě 1550˚C. Hodnoty aO 

naměřené po sintraci jsou extrémně vysoké, viz graf D. Při pozdějším opětovném měření se 

však již takto vysoká hodnota aO neobjevila. aO byla zjišťována také těsně před litím do 

formy, avšak dříve provedená sintrace kelímku se na aktivitě rovněž neprojevila. 

 

Uskutečnily se celkem tři tavby ICDP litiny. U tavby číslo 6 proběhlo přetavování vsázky v 

v laboratorních podmínkách tavba 7 a 8 probíhala standardně ve Vítkovických slévárnách, 

spol. s.r.o.  

 

Při porovnání těchto tří taveb ICDP litiny (viz graf G) můžeme pozorovat různé hodnoty aO, 

zásadní vliv na změny aO v pánvi však nebyl zjištěn.  

 

U tavby 6 byla naměřena aO před duhličováním 1518 ppb a po něm 401 ppb. Hmotnost kovu 

v peci byla cca 90kg. U tavby 7 byla měřením aO získána hodnota 1089 ppb, po douhličení 

806 ppb, dále pak po očkování a přelití do pánve 467 ppb. Hmotnost ve dvou pecích činila 
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5620kg. Tavba číslo 8 měla hmotnost 4000kg, pozorovali jsme vliv stání roztavené litiny 

v peci (udržování na teplotě). aO před stáním byla 1642 ppb, po hodině jsme naměřili aktivitu 

1134 ppb. 

 

Očkování a zejména nauhličování se projevilo snižováním aktivity kyslíku. Naměřené 

hodnoty byly v rozmezí 2000 – 450 ppb. 

 

Měření aktivity kyslíku v průběhu tavení a její vliv na konečné vlastnosti materiálu má 

dozajista svůj význam. V mé práci jsem se pokusil dát do souvislostí naměřené hodnoty 

aktivit s obsahy zbytkového hořčíku v litině a s její výslednou mikrostrukturou. Vzhledem 

k množství faktorů ovlivňujících měření aO jsou některé z mých výsledků nepřesné, popř. 

předně neodpovídají původním představám. I přesto si myslím, že má práce je přínosem 

v řešení této problematiky a může se stát podnětem pro budoucí výzkum. 
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