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1. ÚVOD 

 

 Tradice slévárenské výroby v Třinci se datuje od roku 1842, tři roky po zaloţení 

Třineckých ţelezáren. V roce 1999 se slévárny osamostatnily jako dceřiná společnost 

Třineckých ţelezáren – Slévárny Třinec, a.s. 

 Výrobní program sléváren byl zaměřen na výrobu hutních odlitků, odlitků pro 

strojírenskou výrobu a stavebnictví. Se zavedením zařízení pro plynulé odlévání 

na ocelárnách došlo k prudkému sníţení potřeby odlitků pro hutní účely.  

 Dnešní výroba odlitků je soustředěna do slévárny litin (jejíţ součástí je i středisko 

výroby neţelezných kovů) a slévárny oceli. Podporu slévárenským provozům zajišťuje 

dřevomodelárna a kovomodelárna.  

 Slévárna oceli vyrábí odlitky ručním formováním od 5 do 5000 kg a od 5 do 300 kg 

strojním formováním. Tyto odlitky jsou vyráběny v široké škále více neţ 140 druhů 

odlévaných materiálů od nízkolegovaných, středně aţ vysokolegovaných materiálů. 

Tyto materiály jsou taveny na obloukových pecích elektroocelárny Třineckých ţelezáren, a.s. 

 Odlitky ze slévárny oceli nacházejí široké uplatnění v různých průmyslových 

odvětvích. Mezi jinými to jsou srdcovky výhybek, podkladnice, různá řetězová kola, zuby 

rypadel, desky pásů, drticí kuţely a kladiva, články pásových dopravníků, otěruvzdorné desky 

z manganové oceli, válce pro válcovny a další.  

 Jedním z hlavních výrobních sortimentů ve slévárně oceli je výroba odlitků 

z materiálu GS-42CrMo4. Pro tento materiál není vţdy dosahováno poţadovaných 

mechanických hodnot ve stavu zušlechtěném. Výsledné mechanické hodnoty lze ovlivnit 

mnoha výrobními faktory, jako jsou metalurgie výroby kovu, chemické sloţení, teplota 

odlévání, rychlost ochlazování, způsob tepelného zpracování. Po zhodnocení metalurgických 

moţností bylo rozhodnuto provést rozbor vlivu chemického sloţení na dosaţení 

poţadovaných mechanických hodnot dle normy a dle poţadavků zákazníka. 
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2. LITERÁRNÍ ROZBOR 

 

2.1 Charakteristika materiálu GS-42CrMo4 

 Popis charakteristických vlastností tohoto materiálu můţeme najít v normě: ČSN EN 

10293 Slévárenství – Oceli na odlitky pro všeobecné pouţití, duben 2005, pod označením 

G42CrMo4 a číslem 1.7231. 

 Jedná se o nízkolegovanou chrom - molybdenovou ocel vhodnou k zušlechťování. 

Tato ocel s vyšší prokalitelností se pouţívá pro namáhané strojní díly. 

Kalí se do méně razantního kalícího prostředí, protoţe je náchylná ke vzniku kalících trhlin. 

V kaleném stavu dobře odolává opotřebení. Patří k nejčastěji pouţívané oceli k zušlechťování  

[1]. 

Chemické sloţení tohoto materiálu dle normy je uvedeno v tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1.  Chemické sloţení materiálu G42CrMo4 [1] 

 Chemické sloţení  v hmot. % 

 C Si Mn P S Cr Mo 

Min. 0,38  0,60   0,80 0,15 

Max. 0,45 0,60 1,00 0,025 0,020 1,20 0,30 

 

Uvolňovací chemické sloţení tavebního vzorku dle Detailního technologického postupu 

(DTP) [2] je uvedeno v tab. 2.2. 

 

Tab. 2.2. Uvolňovací chemické sloţení tavebního vzorku [2] 

 Chemické sloţení  v hmot. % 

 C Si Mn P S Cr Mo Al Ti N 

Min. 0,38  0,60   0,80 0,20 0,040 0,020  

Max. 0,45 0,60 1,00 0,020 0,015 1,20 0,30 0,070* 0,050 0,0120 

* Maximální povolená hodnota je 0,080 hmot. % 

 

Mechanické vlastnosti po tepelném zpracování a doporučené teploty tepelného zpracování 

jsou uvedeny v tab. 2.3. 
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Tab. 2.3.  Teploty tepelného zpracování a mechanické vlastnosti materiálu G42CrMo4 [1] 

 

Tepelné zpracování 

 

Tloušťka 

 

Mechanické vlastnosti 

 

Zkouška tahem  

za teploty okolí 

Zkouška rázem 

v ohybu 

Normalizace 

nebo kalení 

[°C] 

Popouštění 

 

[°C] 

t 

 

[mm] 

Rp0,2 

[MPa] 

min. 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

min. 

KV 

[J] 

min. 

Teplota 

[°C] 

 

880-950 

 

600-650 

t≤100 600 800-950 12 31 RT
f 

100<t≤150 550 700-850 10 27 RT
f
 

150<t≤250 350 650-800 10 16 RT
f
 

880-950 550-600 t≤100 700 850-1000 10 27 RT
f
 

 

RT
f
   znamená teplotu okolí 

2.2 Vliv prvků na vlastnosti oceli 

 Hlavním důvodem legování ocelí je ovlivňovat určitým způsobem vlastnosti oceli, a to 

zejména pevnost, houţevnatost, taţnost, tvrdost, obrobitelnost, korozivzdornost, 

ţáruvzdornost a další.  

 

2.2.1 Vliv legujících prvků 

 Nejčastějšími legujícími prvky jsou C, Mn, Cr, Ni, Mo, V, W, Ti, Al ad.  

Zvýšení prokalitelnosti lze dosáhnout legujícími prvky, které sniţují kritickou rychlost 

rozpadu austenitu zejména přísadou Cr, Mn, Mo, V, Ni, B. 

Ke zmenšení sklonu oceli k růstu zrna za vyšších teplot a dosaţení jemnozrnné struktury 

vyloučením disperzních částic karbidů nebo nitridů se legují oceli Al, Ti, Nb, Ta, V. 

K dosaţení výše uvedených cílů se často leguje přísadou více prvků v koncentracích do dvou 

procent (nízkolegované oceli), v případě Al, Ti, Nb, Mo, Ta, nejčastěji do 0,1 % kaţdého 

prvku (mikrolegované oceli) [3]. 

 

Popis legujících prvků v oceli: 

Uhlík 

 Uhlík, který je přítomen u všech ocelí je nejdůleţitějším prvkem a výrazně mění 

vlastnosti oceli, a to jiţ od velmi malých koncentrací. Uhlík rozhodujícím způsobem 

ovlivňuje jednak materiálové vlastnosti, a to mez pevnosti, mez kluzu, taţnost, kontrakci, 

tvrdost, houţevnatost oceli, ale také technologické vlastnosti, jako např. svařitelnost, odolnost 

proti opotřebení, tvárnost a obrobitelnost.  
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Uhlík v oceli je významným prvkem také z hlediska metalurgie. Z praktických stránek 

metalurgie oceli, souvisejících s uhlíkem rozpuštěným v tavenině, je velice významná otázka 

oduhličení oceli v elektrické obloukové peci. Způsob provedení oduhličení oceli a jeho rozsah 

(oxidované mnoţství) ovlivňuje nejen následně probíhající metalurgické pochody, 

ale  i výslednou jakost odlitku.  

Zdrojem uhlíku jsou nauhličovadla a vsázka. Nejčastějším pouţívaným nauhličovadlem          

při výrobě oceli je koks. Pro přesné nastavení obsahu uhlíku v oceli se pouţívá surové ţelezo      

a feroslitiny bohaté na uhlík (feromangan, ferochrom) [4, 5]. 

 

Mangan 

 Mangan v nelegovaných ocelích zvyšuje houţevnatost a pevnost. Zvýšení 

houţevnatosti oceli manganem je způsobeno zejména přeměnou sulfidů ţeleza na sulfidy 

manganu, ale také i substitučním zpevněním tuhého roztoku, coţ je důleţité především           

u nelegovaných ocelí s nízkým obsahem uhlíku. Tvar (morfologie) sulfidů, kterou mangan 

významně ovlivňuje, má vliv na houţevnatost jak za sníţených, tak i pokojových teplot. 

S rostoucím obsahem manganu dochází ke sniţování přechodové (tranzitní) teploty.  

K legování se pouţívá feromangan s obsahem 75-80 % manganu a obsahem uhlíku cca 7 %. 

Pro dolegování ocelí s nízkým obsahem uhlíku se pouţívá feromangan označovaný jako 

feromangan „affiné“, který obsahuje okolo 90 % manganu a cca 1 % uhlíku [4, 5].  

 

Křemík 

 Křemík je z hlediska metalurgie důleţitým prvkem v ocelích. Hlavně je obsaţen 

v legovaných a vysokolegovaných ocelích na odlitky často jako dezoxidační přísada. Během 

tavení a oxidace klesá obsah křemíku v zásaditých obloukových pecích řádově na setiny 

aţ tisíciny procenta. Do kovu je pak nejčastěji přidáván jako ferosilicium s 75 % křemíku, 

případně ve formě silikokalcia. V případě, ţe ocel není v průběhu odlévání a tuhnutí zcela 

dezoxidovaná silnými dezoxidačními prvky (Al), podílí se křemík na tvorbě produktů 

dezoxidace, ovlivňuje jejich morfologii, čímţ můţe docházet i k ovlivnění mechanických 

vlastností vyráběné oceli. Zvyšuje mez kluzu, pevnost, korozní odolnost a odolnost proti 

opotřebení [4, 5].  
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Chrom 

 Chrom je vedle manganu nejpouţívanější prvek přisazovaný do oceli.                         

U nízkolegovaných ocelí na zušlechťování se vyuţívá vlivu chromu ke zvýšení 

prokalitelnosti. Oceli legované chromem je nezbytné třídit, protoţe vyšší obsahy chromu      

ve vsázce neţ 0,50 % ztěţují oxidaci a při vyšším obsahu mohou negativně ovlivňovat, 

případně mohou zcela zabránit odfosfoření oceli. Před dolegováním nízkolegovaných ocelí 

chromem je ţádoucí dobře dezoxidovat kov i strusku. V opačném případě dochází k jiţ 

významným propalům chromu. K legování chromem se nejčastěji pouţívají ferochromy 

s obsahem chromu cca 70 %, které se od sebe liší obsahem uhlíku [4, 5]. 

 

Nikl 

 Nikl se pouţívá hlavně v korozivzdorných ocelích a v ocelích, které mají vysokou 

houţevnatost zejména při nízkých teplotách. Nikl má niţší afinitu ke kyslíku neţ ţelezo a jeho 

koncentrace během oxidace neklesá. Proto je vhodné legovat niklem jiţ do vsázky 

nebo během oxidace. Během oxidace je lázeň homogenní a chemická analýza dává 

reprodukovatelné výsledky. Odpady ocelí legovaných niklem je nutné pečlivě třídit také 

s ohledem na cenu niklu, který patří mezi běţnými legujícími prvky mezi nejdraţší [4, 5]. 

 

Molybden 

 Molybden se často pouţívá v nízkolegovaných ocelích pro zvýšení odolnosti proti 

popouštěcí křehkosti. Podporuje tvorbu jemných zrn a má také příznivý vliv na svařitelnost. 

Molybden zvyšuje mez kluzu a pevnost. Pouţívá se do oceli nejčastěji jako feromolybden 

obsahující cca 60 % Mo a do 0,1 % C [4, 5].  

 

Vanad 

 Oceli na odlitky se legují vanadem, s výjimkou nástrojových ocelí, do koncentrace 

max. 0,4 %. Vanad má vysokou afinitu k uhlíku, se kterým vytváří karbidy stabilní i za 

vyšších teplot. Pouţívá se k legování např. ţáropevných ocelí uţívaných v energetice 

u odlitků skříní parních turbín a odlitků armatur. Je dodáván často jako ferovanad s 80 % V 

[4, 5].  

 

Wolfram 

 Wolfram u nízkolegovaných ocelí zvyšuje pevnost v tahu, mez kluzu 

a otěruvzdornost. Pouţívá se jako legura u ţáropevných ocelí [4, 5]. 
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Titan 

 Titan má vysokou afinitu ke kyslíku a během tavení se zcela oxiduje. Pouţívá se 

jednak k vázání dusíku a jednak jako přísada v mikrolegovaných ocelích. Přisazuje se do oceli 

zpravidla jako ferotitan na konci tavby, nebo do pánve v průběhu odpichu. Během odlévání se 

oxiduje a zhoršuje odlévatelnost a zabíhavost oceli. Vyšší obsah titanu můţe v ocelových 

odlitcích vést ke vzniku trhlin. Titan má vysokou afinitu k uhlíku a pouţívá se ke stabilizaci 

korozivzdorných ocelí [4]. 

 

Hliník 

 Hliník se pouţívá při výrobě oceli na odlitky jako hlavní dezoxidační přísada.          

Má vysokou afinitu ke kyslíku a během tavení se zcela oxiduje. Zbytková koncentrace hliníku 

0,03 aţ 0,06 % udrţuje nízkou hladinu aktivity kyslíku v oceli i v průběhu odlévání a plnění 

formy. Hliník je do oceli přidáván jako čistý prvek ve formě housek nebo jako ferohliník. 

Přesného nastavení výsledného obsahu hliníku se dosahuje injektáţí hliníkového drátu do 

oceli v pánvi [4].  

 

Niob 

 Niob patří mezi prvky s nejvyšší afinitou k uhlíku. V oceli proto tvoří velmi stabilní 

karbidy. Pouţívá se při výrobě mikrolegovaných ocelí nebo jako stabilizační prvek 

v korozivzdorných ocelích [4].  

 

Tantal  

 Tantal má podobné vlastnosti jako niob a titan, patří mezi prvky s nejvyšší afinitou 

k uhlíku [4]. 

 

2.2.2 Vliv neţádoucích prvků 

 Ve většině případů zhoršují škodlivé prvky technologické a uţitné vlastnosti oceli,      

a proto je snahou udrţovat jejich obsah v oceli co nejniţší.  

Lze je rozdělit na:  

 obecně škodlivé prvky: fosfor, síra 

 plyny v ocelích: kyslík, dusík, vodík 

 stopové neţelezné kovy – měď, cín, arsen, antimon, bismut, olovo, zinek [6]. 
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Popis neţádoucích prvků v oceli: 

Fosfor 

 Fosfor se do oceli dostává s kovonosnou vsázkou, tzn. hlavně ze surového ţeleza         

a ocelového odpadu. V běţných ocelích bývá obsah pod 0,03 %, zvláště náročné oceli 

obsahují méně neţ 0,01 % fosforu. Fosfor výrazně zhoršuje mechanické vlastnosti, zejména 

vrubovou houţevnatost a způsobuje křehkost ocelí za studena. Sniţuje mez únavy, zvyšuje 

sklon k vytváření trhlin, křehkých lomů, prasklin a zhoršuje svařitelnost oceli. Fosfor vytváří 

čtyři fosfidy (Fe3P, Fe2P, FeP a FeP2) [6, 7].  

 

Síra 

 Síra se do vyráběné oceli dostává rovněţ z kovonosné vsázky, a také z paliva 

hutnických pecí např. koksu. Obsah síry v ocelích se snaţíme dosáhnout co nejniţší. 

V běţných ocelích je obsah síry 0,020 aţ 0,030 %. Vysokojakostní oceli obsahují méně neţ 

0,005 % síry.  

Síra se podílí na tvorbě sulfidických vměstků, které významným způsobem ovlivňují čistotu 

a vlastnosti oceli. 

Se ţelezem se síra v oceli slučuje na sulfid ţeleznatý, který tvoří se ţelezem binární 

eutektikum s teplotou tání 985 °C. Při tuhnutí se toto eutektikum můţe vylučovat po hranicích 

zrn austenitu, čímţ podstatně sniţuje plastické vlastnosti oceli – zejména vrubovou 

houţevnatost. Nepříznivý účinek síry lze do značné míry potlačit zvýšeným obsahem 

některých prvků (Mn, Zr, Ti, Ce, La), které vytvářejí stabilní sulfidy s vyšší teplotou tání. 

Například za přítomnosti Mn v oceli se přednostně před FeS tvoří MnS s teplotou tavení 1620 

°C, který je v ţeleze méně rozpustný neţ FeS, přechází z velké části do strusky a pouze 

nepatrná část tvoří eutektikum Fe - MnS. 

Síra v oceli můţe působit i pozitivně. Zvyšuje obrobitelnost oceli, čehoţ se vyuţívá u tzv. 

automatových ocelí, kde je S (aţ 0,1 – 0,3 %) [6]. 

 

Kyslík 

 Kyslík patří mezi prvky, které mají při výrobě oceli velký technologický význam. 

Tento prvek se úmyslně přivádí do oceli, aby se odstranily (oxidovaly) některé prvky nebo se 

sníţila jejich koncentrace. Tomuto postupu se říká oxidace. Ve vyrobené oceli na odlitky je 

naopak nutné následně sníţit obsah kyslíku na takovou úroveň, aby při tuhnutí odlitků 

nedošlo k reakci uhlíkem za vzniku oxidu uhelnatého. Vzhledem k jeho nepatrné rozpustnosti 

v roztavené oceli tvoří oxid uhelnatý v odlitcích bubliny, které v hotovém odlitku zpravidla 
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představují jiţ neopravitelnou vadu. Sníţení obsahu kyslíku v oceli se obvykle nazývá 

dezoxidací. K dezoxidaci se pouţívají prvky s vyšší afinitou ke kyslíku, neţ má ţelezo. 

Afinitu prvků ke kyslíku je moţné popsat volnou entalpií vzniku oxidů dezoxidační přísady 

v oceli. Čím bude vyšší afinita prvku ke kyslíku, tím bude niţší rovnováţná aktivita kyslíku 

s uvaţovaným prvkem. Vliv aktivity dezoxidačních prvků při teplotě 1600 °C na aktivitu je 

uveden na obr. 2.1. 

 

 

Obr. 2.1. Vliv prvku X na a/O/ při teplotě 1600 °C [4] 

 

Během dezoxidace vznikají oxidy, které jsou v oceli nerozpustné a vyplouvají do strusky. 

Část oxidů zůstává v oceli jako oxidické vměstky, které významným způsobem ovlivňují 

vlastnosti a čistotu oceli. Přítomnost většího mnoţství oxidických vměstků můţe být příčinou 

horších slévárenských vlastností (zabíhavosti), případně zhoršení mechanických a korozních 

vlastností. Aktivita kyslíku během tuhnutí odlitků ovlivňuje morfologii vměstků (oxidů 

a sulfidů), a tím i vlastnosti materiálu zejména houţevnatost. Obsah kyslíku po správně 

provedené dezoxidaci oceli hliníkem v pánvi činí aktivitu kyslíku u nelegovaných ocelí cca 

5 aţ 10 ppm [4]. 

 

Dusík 

 Dusík je ve většině nízkolegovaných a nelegovaných ocelí povaţován za neţádoucí. 

Jeho nepříznivý vliv je nejčastěji spojován se stárnutím oceli. Při poklesu teploty dochází 

k tvorbě nitridů Fe4N případně Fe2N. Nitridy ţeleza mají vliv na vlastnosti oceli. Způsobují 

zhoršení některých materiálových vlastností, a to zejména taţnosti a vrubové houţevnatosti, 
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popř. mez únavy. Neţádoucí účinky dusíku v oceli lze sníţit přísadou prvků s vyšší afinitou 

k dusíku, neţ má ţelezo (hliník, titan, zirkonium, cer, lanthan) [7, 8]. 

Jednoduchou představu o rozpustnosti dusíku v čistém ţeleze můţe poskytnout obr. 2.2. 

při pN2 = 101325 Pa. [4] 

 

 

Obr. 2.2. Vliv teploty na rozpustnost dusíku v ţeleze při tlaku 101325 Pa [6] 

 

Pro legované oceli uvádí literatura [4] upravený vzorec, který uvaţuje pro rozpustnost dusíku 

Henryho aktivitu, a tedy i  Sievertsův zákon ve tvaru (1) 

  

 [   ]   
  

  
  √                                                                                                   (1) 

kde: [% N]   je  dusík rozpuštěný v roztaveném kovu 

 fN         -    aktivitní koeficient dusíku v kovu 

 KN  -    rovnováţná konstanta rozpustnosti dusíku 

 PN2  -    parciální tlak dusíku v atmosféře [Pa] 

 

Ze vztahu (1) vyplývá, ţe s rostoucí hodnotou aktivního koeficientu fN klesá za jinak stejných 

podmínek jeho maximální rovnováţná koncentrace, tj. klesá rozpustnost dusíku v oceli oproti 

čistému ţelezu, a naopak při poklesu aktivního koeficientu roste jeho rozpustnost v oceli. 
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Prvky se zápornou hodnotou interakčního koeficientu prvního řádu tedy sniţují aktivitu 

dusíku v roztaveném ţeleze (V, Nb, Cr, Ta, Mn, Mo), ale zvyšují jeho rozpustnost a naopak.   

Stárnutí se nevyskytuje v ocelích, které obsahují prvky s vysokou afinitou k dusíku (Ti, Al). 

V těchto ocelích je dusík vázán na nitridy. Při určitých koncentracích dusíku a hliníku můţe 

dojít u masivních odlitků a u odlitků s větší tloušťkou stěn ke vzniku lasturových lomů. Dusík 

se také podílí na vzniku popouštěcí křehkosti. Ve vysokolegovaných ocelích se N u některých 

značek pouţívá jako legující přísada [4].  

 Dusík se dostává do oceli během celého výrobního procesu na otevřených pecích 

z pecní atmosféry [6]. Oceli vyrobené v elektrické obloukové peci obsahují zpravidla 80 

aţ 120 ppm dusíku. Při výrobě ocelí legovaných prvky, které zvyšují rozpustnost dusíku 

v oceli (Cr, Mn), se dusík hromadí ve vadném materiálu a můţe způsobit vznik plynových 

vad v odlitcích. Po zavedení organických pojivových systémů se zvýšil objem vad (bublin) 

způsobených dusíkovými bublinami [4].  

 

Vodík 

 Vodík je v ocelích povaţován za neţádoucí prvek, protoţe způsobuje zhoršení 

plastických vlastností, převáţně houţevnatosti, aniţ by však zvyšoval pevnost. Můţe být dále 

u ocelí příčinou vnitřních trhlin, tzv. vloček. U ocelí na odlitky bývá vodík nejčastěji příčinou 

bublin v odlitcích. Podle konstrukce odlitku se různě zvyšuje obsah v oceli během plnění 

formy [4]. Zdrojem vodíku v oceli je pecní atmosféra, která obsahuje vodu ve formě vodní 

páry, dále je to vlhkost z kovové vsázky a nekovové přísady (vápno, kazivec, ţelezná ruda), 

z nichţ největší vliv na výsledný obsah vodíku v oceli má vápno [6].  

Také je nutné dbát na minimální vlhkost odpichového ţlábku pece a licí pánve. Důleţitým 

faktorem, který ovlivňuje konečný obsah vodíku v oceli, je také struskový reţim a chemické 

sloţení strusky. Důleţité je zejména včasné pokrytí lázně struskou po staţení oxidační 

strusky, a také přísada koksu, protoţe uhlík z koksu vytváří napěněnou strusku ztěţující 

přechod vodíku do kovu [4]. 

Rozpouštění vodíku v ţeleze má endotermický charakter, jeho rozpustnost se s rostoucí 

teplotou zvyšuje. Rovnováţný obsah vodíku v čistém ţeleze v závislosti na teplotě při tlaku 

pH2 = 101325 Pa je uveden na obr. 2.3. [6]. 
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Obr. 2.3. Vliv teploty na rozpustnost vodíku v ţeleze při tlaku 101325 Pa [6] 

 

Pro legované oceli uvádí literatura [4] upravený vzorec, který uvaţuje pro rozpustnost vodíku 

Henryho aktivitu, a tedy i  Sievertsův zákon ve tvaru (3) 

 

 [   ]   
  

  
  √                                                                                                    (3) 

kde: [% H]   je  vodík rozpuštěný v roztaveném kovu 

 fH          -   aktivitní koeficient vodíku v kovu 

 KH   -   rovnováţná konstanta rozpouštění vodíku 

 PH2   -   parciální tlak vodíku v atmosféře [Pa] 

 

Ze vztahu (3) vyplývá, ţe s rostoucí hodnotou aktivního koeficientu fH klesá za jinak stejných 

podmínek jeho maximální rovnováţná koncentrace, tj. klesá rozpustnost vodíku v oceli oproti 

čistému ţelezu, a naopak při poklesu aktivního koeficientu jeho rozpustnost v oceli roste. 

Prvky se zápornou hodnotou interakčního koeficientu tedy sniţují aktivitu vodíku 

v roztaveném ţeleze (Sc, Ce, Y, La, Ta, Zr, V), ale zvyšují jeho rozpustnost a naopak [4]. 

 

Výsledný obsah vodíku v oceli je dán součtem obsahu vodíku v oceli při odpichu, který se 

do lázně dostane v průběhu mimopecního zpracování a při odlévání z formy, viz obr. 2.4. [4]. 
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Obr. 2.4. Znázornění součtu metalurgického vodíku a vodíku z formy a vlivu 

na pravděpodobnost bublin v odlitku [4] 

 

Z hlediska vzniku bublin v odlitcích se jeví jako kritická hranice obsahu vodíku v ocelích 

s obsahem uhlíku 0,10 aţ 0,30 % C cca 7 ppm. Při výrobě oceli v zásaditých elektrických 

pecích jsou výsledné obsahy vodíku obvykle v intervalu 4 aţ 6 ppm. Niţších obsahů vodíku 

v oceli lze dosáhnout pouţitím některých prvků sekundární metalurgie, pracujících 

při sníţeném atmosférickém tlaku, např. Vacuum Degassing (VD), Vacuum Oxygen 

Decarburization (VOD), ASEA-SKF proces (ASEA-SKF) a Vacuum Argon Degassing 

(VAD), kde je moţno dosáhnout obsahů vodíku cca 1 aţ 2 ppm [4, 6]. 

 

Stopové neţelezné kovy 

 Mezi neţelezné kovy, které se v běţných ocelích vyskytují ve stopovém mnoţství, 

můţeme zařadit: měď (Cu), cín (Sn), arsen (As), bismut (Bi), olovo (Pb), ale lze zde rovněţ 

zařadit i zinek (Zn), kobalt (Co) a kadmium (Cd).  

V ocelích se obvykle vyskytují v koncentraci přibliţně 100 ppm. Vyšší koncentrace těchto 

prvků je neţádoucí. Uvedené prvky silně segregují na hranicích zrn a jiţ v koncentraci 

i několika setin procenta mohou způsobit zkřehnutí oceli, vznik trhlin, zhoršují vrubovou 

houţevnatost, odolnost proti křehkému lomu, prokalitelnost a tvařitelnost. Běţnými 

metalurgickými postupy jsou uvedené prvky z oceli v podstatě neodstranitelné.  

Moţnými zdroji doprovodných prvků jsou především:  

 komponenty kovonosné vsázky, tj. surové ţelezo a ocelový odpad 
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 feroslitiny pouţívané při výrobě 

 struskotvorné přísady [6, 9]. 

 

2.3 Vliv nekovových vměstků na vlastnosti oceli 

 Obecně platí, ţe nekovové vměstky v oceli mají zpravidla negativní vliv na 

mechanické a technologické vlastnosti oceli. Vměstky mohou vznikat v různých údobích 

zpracování oceli, a to jak při zpracování v tekuté fázi, tak při tuhnutí oceli. Vliv nekovových 

vměstků na jakost oceli je dán nejen jejich celkovým mnoţstvím, ale i jejich sloţením, 

tvarem, velikostí a způsobem uspořádání [10]. 

 

Podle původu dělíme vměstky na: 

 exogenní – jsou výsledkem korozivního a erozivního působení roztaveného kovu na 

vyzdívku pece, pánví, licích kanálů aj. Mezi exogenní vměstky mohou patřit i strţené 

částice strusky. V průměru tvoří exogenní vměstky 30 % podílu všech vměstků. 

 endogenní – jsou produkty chemických reakcí a fyzikálně chemických dějů, které 

probíhají při výrobě, dezoxidaci, legování a tuhnutí oceli. Vznikají v důsledku změny 

rozpustnosti prvků při klesající teplotě (sulfidické vměstky, nitridy aj.). V oceli 

představují 70 % podílu všech vměstků [11]. 

 

Podle chemického sloţení vměstky dělíme na: 

 jednoduché sloučeniny: oxidy, sulfidy, nitridy, karbidy 

 sloţitější komplexní systémy: oxisulfidy, silikáty, karbonitridy, alumináty, 

karbosulfidy apod. [6]. 

 

Podle tvaru a homogenity rozeznáváme vměstky: 

 globulitické, hranaté, dendritické 

 homogenní, heterogenní (z hlediska chemického sloţení) 

 neuspořádané, uspořádané (např. po hranicích zrn, ve shlucích, jednotlivé) [6]. 

 

Rychlost vyplouvání vměstků v závislosti na sloţení, velikosti vměstků a dynamické viskozitě 

taveniny lze vyjádřit rovnicí (4) podle Stokesova zákona [12]. 

 

    
 

  
     

        

 
       [cm . s

-1
]          (4) 
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kde:  v        je  rychlost vyplouvání vměstku [cm . s
-1

], 

 r         -   poloměr částice [cm], 

 ρ1, ρ2  -   měrná hodnota vměstku, roztavené oceli [g . cm
-3

],  

 η        -   viskozita roztavené oceli [P], 

 g        -   tíhové zrychlení [981 cm . s
-2

].  

 

Nejrozšířenější, a pro všechny oceli společné, jsou vměstky oxidické a sulfidické. Vznik 

oxidických vměstků při tavení oceli je běţný, kdeţto vznik sulfidů prvků běţně pouţívaných 

k dezoxidaci není moţný a sulfidické vměstky se tvoří převáţně aţ při krystalizaci [7]. 

 

Oxidické vměstky 

 Údaje o rozpustnosti kyslíku v jednotlivých modifikacích ţeleza se dosti liší, 

neboť rozpustnost kyslíku silně závisí na obsahu dalších prvků.  

Oxidické vměstky, které se mohou vyskytovat v nelegovaných (uhlíkových) ocelích, lze podle 

jejich chemického sloţení rozdělit na: 

 chemické sloučeniny ternární soustavy FeO-MnO-SiO2, které vznikají v kovovém 

roztoku soustavy Fe-Mn-Si-O-C; 

 chemické sloučeniny pseudoternárního systému (Fe, Mn)O-SiO2-Al2O3, jejichţ výskyt 

je podmíněn přítomností hliníku v soustavě Fe-Mn-Si-O-C. 

U ocelí dezoxidovaných a modifikovaných vápníkem, titanem, vanadem, zirkoniem a prvky 

vzácných zemin se budou oxidické vměstky tvořit ve formě oxidů příslušných prvků [7]. 

 

Sulfidické vměstky 

 Síra jako neţádoucí prvek je vţdy přítomna v oceli a sulfidické vměstky, obdobně jako 

oxidické vměstky, tvoří převáţnou část všech nekovových vměstků. Sulfidické vměstky, 

které se vyskytují v nelegovaných (uhlíkových) ocelích, patří na základě chemického sloţení 

do dvou základních binárních soustav, a to ţelezo-síra a mangan-síra. 

Morfologie sulfidů v lité oceli bude hlavně dána druhem a zbytkovým mnoţstvím pouţitého 

dezoxidovadla (hliníku). U běţně pouţívané dezoxidace křemíkem, manganem a hliníkem 

se bude v závislosti na zbytkovém mnoţství hliníku měnit tvar a sloţení sulfidických vměstků 

v lité středně uhlíkové oceli (0,25 hmot. % C) podle obr. 2.5. 
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Obr. 2.5. Schématické znázornění vzniku jednotlivých typů sulfidických vměstků v lité oceli 

v závislosti na zbytkovém obsahu dezoxidovadla (Al + KVZ) [6] 

 

Typy vměstků: 

a)  I. typ vměstků – zbytkový obsah hliníku pod 0,005 hmot. % obr. 2.5. 

 Vznikají komplexní oxisulfidické kulovité vměstky, na jejichţ tvorbě se podílejí 

prvky, tj. kyslík, síra, hliník, mangan, křemík.  Tyto vměstky I. typu působí v porovnání 

s ostatními nejméně nepříznivě na mechanické vlastnosti, a rovněţ jsou značně odolné proti 

deformaci [7, 13]. 

 

b)  II. typ vměstků – zbytkový obsah hliníku 0,005 – 0,020 hmot. % obr. 2.5. 

 Při tomto zbytkovém obsahu hliníku se síra vylučuje aţ z posledních zbytků matečné 

taveniny ve formě sulfidů manganu. Na chemickém sloţení sulfidických vměstků se podílejí 

pouze mangan a síra. Drobné vměstky sulfidu manganu tvoří řetízky na hranicích primárních 

zrn a zhoršují mechanické vlastnosti oceli [7, 13]. 

 

c)  III. typ vměstků – zbytkový obsah hliníku nad 0,020 hmot. % obr. 2.5. 

 Sulfidická fáze se vylučuje ve formě sulfidů manganu, hranatých tvarů, které se při 

pozorování jeví jako náhodně rozmístěné v kovové matrici. Vměstky III. typu výrazně 

zlepšují mechanické vlastnosti [7, 13]. 
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d)  I. b typ vměstků – dezoxidace hliníkem a kovy vzácných zemin obr. 2.5. 

 Pouţije-li se ke konečné dezoxidaci kromě hliníku i kovů vzácných zemin (KVZ) 

nebo silikokalcia, přeměňují se hranaté vměstky III. typu na kulovité, globulární vměstky, 

které se od I. typu liší chemickým sloţením. Tento I. b typ se vylučuje z oceli jako tekutá 

oxisulfidická fáze, která tuhne eutekticky. Základní fázi tvoří sulfid kovy vzácných zemin 

(KVZ), v němţ jsou eutekticky ztuhlé podíly oxisulfidů [7, 13]. 

 

.e)  IV. typ vměstků – dezoxidace hliníkem a kovy vzácných zemin obr. 2.5. 

 Při nadměrném mnoţství kovů vzácných zemin se naopak sulfidická fáze vylučuje 

ve formě drobných komplexních sulfidů KVZ, které se vyskytují ve shlucích. Tento IV. typ 

působí rovněţ nepříznivě na mechanické vlastnosti [7, 13]. 

 

 U oceli na odlitky souvisí nízké hodnoty mechanických vlastností s výskytem II. typu 

sulfidických vměstků, které u středně uhlíkové oceli odpovídají hodnotám zbytkového obsahu 

hliníku 0,005 – 0,020 hmot. %. Vyšší hodnoty mechanických vlastností odpovídají hodnotám 

zbytkového obsahu hliníku 0,02 – 0,06 hmot. % (rozsah vzniku III. typu vměstků). 

U oceli na odlitky mají na hodnoty mechanických vlastností vliv zejména obsah síry a typ 

sulfidických vměstků [7]. 

 

Vliv nekovových vměstků na vlastnosti oceli 

 Nekovové vměstky a jejich shluky, nahromadění vměstků ve vycezeninách a vměstky 

na hranicích zrn, vyvolávají v oceli místní napětí a působí na mechanické hodnoty tím, 

ţe porušují celistvost oceli a zmenšují její soudrţnost, tj. vytvářejí se místa s vysokou 

pravděpodobností mikrotrhlin. Při vhodných podmínkách se mohou tyto mikrotrhliny 

spojovat a vytvářet trhliny s kritickou velikostí, vedoucí k lomu oceli.  

 Nekovové vměstky výraznou měrou ovlivňují všechny mechanické vlastnosti oceli 

(taţnost, houţevnatost, únavové vlastnosti, svařitelnost, obrobitelnost aj.) [7]. 

 Na taţnost má významný vliv celkový objem vměstků, jejich tvar a zvláště 

uspořádání. Zvýšený obsah oxidických a sulfidických vměstků sniţuje vrubovou 

houţevnatost. Oxidické vměstky lze povaţovat za křehké a mohou způsobit lomy za 

normálních teplot. Přísadou kalciumsilicia a kovů vzácných zemin však můţeme zlepšit 

vrubovou houţevnatost [7]. 
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Vliv sekundární metalurgie na nekovové vměstky a na vlastnosti oceli 

 Pojem sekundární metalurgie v sobě zahrnuje značný počet variant a typů 

technologických procesů, které probíhají mimo tavicí agregát. 

EOP nebo EIP pak v tomto případě slouţí pouze k tavení, případně k oxidaci a další fáze 

(redukce a dohotovení) probíhají jiţ v některém zařízení sekundární metalurgie. Tím se 

sleduje moţnost zvýšení výrobnosti tavicího agregátu, nebo vytvoření lepších podmínek např. 

pro hlubokou dezoxidaci, modifikaci vměstků v oceli, odsíření nebo dosaţení velice nízkých 

obsahů neţádoucích prvků (S, O, H, N). Pouţitím modifikace vměstků na zařízení sekundární 

metalurgie lze dosáhnout zvýšení mikročistoty a houţevnatosti oceli. 

Aplikace sekundární metalurgie umoţňuje výrobu takových značek ocelí, které jsou běţnými 

postupy výroby oceli na EOP těţko vyrobitelné, případně zcela nevyrobitelné.  

Procesy sekundární metalurgie se dělí podle zařízení, ve kterém probíhají, a to na postupy 

v pánvi nebo konvektoru. Dále zda zařízení pracují za atmosférického tlaku např. 

Scandinavian Lancers (SL), Ladle Furnace (LF) a Argon Oxygen Decarburization (AOD), 

nebo sníţeného tlaku (vakuová metalurgie) např. VD, VOD, VAD a ASEA-SKF [4]. Na obr. 

2.6. je znázorněno schéma zařízení LF. Na obr. 2.7. je schéma zařízení VOD. 

 

 

 

 

         Obr. 2.6. Schéma zařízení LF [27]                   Obr. 2.7. Schéma zařízení VOD [27] 
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2.4 Výroba oceli v elektrické obloukové peci 

 Elektrické obloukové pece jsou ve slévárnách oceli nejpouţívanějším tavicím 

agregátem, viz obr. 2.8.  

 

Obr. 2.8.  Elektrická oblouková pec [14] 

 

Jsou pouţívány jak pro výrobu oceli na odlitky, tak především pro výrobu ocelí určených 

ke tváření. V elektrické obloukové peci se vsázka taví elektrickým obloukem, který hoří mezi 

třemi grafitovými elektrodami a vsázkou. Teplota oblouku je 3000 aţ 4000 °C. Grafitové 

elektrody jsou vyrobeny z vysoce jakostního kalcinovaného petrol-koksu. Elektrické 

obloukové pece můţeme dělit podle vyzdívky pece na pece se zásaditou nebo kyselou 

vyzdívkou.  

Obloukové pece s kyselou vyzdívkou se pouţívají málo, i kdyţ jsou ekonomicky výhodné. 

Nevýhodou je, ţe v nich nelze tavit vysoce legované manganové oceli a sníţit obsahy fosforu 

a síry v lázni.  

Oblouková pec se zásaditou vyzdívkou je vhodná pro tavení všech typů litých ocelí a ocelí 

určených ke tváření. Její velkou předností je, ţe lze značně sníţit obsah fosforu i síry, dodrţet 

hranice legovaných prvků a zpracovat legovaný vratný materiál.  

 Tavby lze vést několika způsoby: 

1. Dvoustruskový pochod, při němţ se tavba skládá z tavícího, oxidačního a redukčního 

údobí. 

2. Jednostruskový pochod, kde tavba má údobí natavování, oxidační a dohotovení. 

3. Přetavba, při tomto způsobu následuje po natavení přímo redukční údobí [4, 15]. 
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2.4.1 Údobí sázení a tavení vsázky 

 Před samotným sázením pece je nutno zkontrolovat stav vyzdívky a případně provést 

nezbytné opravy. K opravě půdy pece se pouţívají sypné opravárenské hmoty na bázi 

magnezitu. Oprava stěn se provádí pomocí torkretování. Po nezbytných opravách se sestaví 

vhodná vsázka. Jako vsázka slouţí ocelový odpad, vratný materiál, ocelárenské surové ţelezo 

a při výrobě legovaných ocelí téţ některé legující přísady (FeMo, FeW, Ni, Cu). Vratný 

materiál ve slévárnách, které vyrábějí legované materiály, je nutné třídit.  

Z hlediska chemického sloţení jsou při výrobě nelegovaných a nízkolegovaných ocelí 

ve vsázce neţádoucí prvky jako P, S, Cr, Ni, Cu, Sn, Sb, Pb, As, oxidy SiO2 a dále různé oleje 

a emulze. Křemenný písek ve vsázce sniţuje zásaditost strusky a zhoršuje podmínky 

pro odfosfoření během tavení. Větší mnoţství strusky téţ zvyšuje spotřebu energie na její 

roztavení.  

Do vsázky se často přidává vápno a ruda, aby jiţ během tavení probíhalo oduhličení 

a odfosfoření. Napěněná struska, která v takovém případě vzniká jiţ během tavení, zvyšuje 

také účinnost přenosu tepla z oblouků na lázně. Vsázku lze nauhličit přísadou některých 

druhů ocelového odpadu s vysokým obsahem uhlíku nebo koksem [4].  

Před samotným tavením vsázky je nutné provést opatření ke sníţení zdrojů naplynění 

při ohřevu a tavení kovů. Hlavními zdroji plynů při ohřevu a tavení kovů jsou pecní 

atmosféra, vsázkové materiály a vyzdívka pece. Vsázku je třeba před vloţením do pece zbavit 

absorbované vody, oleje a emulzí a produktů korozních olejů. Toho lze dosáhnout 

předehřevem vsázky (sušením), otryskáním, odmaštěním.  

Je nutné provést vysušení nové vyzdívky pece a pánví, struskotvorných přísad, tavidel 

a rafinačních prostředků [11]. 

  

 Údobí tavení začíná zapnutím pece a končí odesláním první zkoušky na chemický 

rozbor. Hlavními úkoly údobí tavení jsou: 

 roztavit vsázku v co nejkratším čase, s co nejniţší spotřebou elektrické energie, 

 částečně odfosfořit a oduhličit lázeň. 

Doba tavení závisí především na elektrickém příkonu přiváděném do pece, tedy 

na instalovaném výkonu pecního transformátoru a jeho vyuţití.  

Během tavení ubývá pevné vsázky v peci, a tím dochází k odkrytí oblouků s následujícím 

sníţením efektivnosti přenosu tepla do lázně. Z tohoto důvodu je v peci vhodné vytvořit 

napěněnou strusku, ve které se oblouky skryjí. Napěnění strusky dosáhneme přísadou rudy, 

vápna a nauhličovadla do vsázky nebo do prázdné pece. Dmýchání kyslíku, případně 



22 
 

prachového koksu do strusky po roztavení dále podporuje pěnění strusky. Urychlit dobu 

tavení, a tím zvýšit výkon pece a sníţit spotřebu elektrické energie, je moţné pouţitím 

kyslíku. V provozu se osvědčilo pouţít kyslík jiţ při dotavování vsázky. Obvykle se dmýchá 

trubkou. Kyslíkem se nejprve ze stěn odstraní zbytky vsázky a pak se dmýchá do lázně. 

Exotermické reakce probíhající při dmýchání kyslíku jsou významným zdrojem tepla [4]. 

 

2.4.2 Oxidační údobí 

 Oxidační údobí začíná odběrem 1. zkoušky na chemický rozbor a končí staţením 

oxidační strusky a nahozením dezoxidačních přísad.  

Hlavní úkoly oxidačního údobí: 

 oduhličit a odfosfořit lázeň,  

 sníţit obsah vodíku, případně dusíku v oceli, 

 ohřát lázeň na odpichovou teplotu. 

Zkoušky odebírá tavič lţící do kovové kokilky. 

 K oxidaci oceli v obloukových pecích se pouţívá ţelezná ruda nebo plynný kyslík.  

Ruda pouţívaná k oxidaci musí mít co největší obsah ţeleza, obvykle s obsahem cca 60 % Fe. 

Přítomnost dalších oxidů v rudě zvyšuje mnoţství strusky, zejména přítomnost SiO2 

je neţádoucí, protoţe sniţuje zásaditost strusky. Plynný kyslík pouţívaný při oxidaci obsahuje 

cca 99 % O2. Po přísadě rudy a vápna do vsázky, probíhá oxidace zejména Si, Mn, P a C jiţ 

během tavení. Pro oxidaci fosforu a uhlíku, tj. pro odfosfoření a oduhličení, je nutné 

dosáhnout vyšší aktivity kyslíku, coţ je podmíněno zejména nízkým obsahem křemíku 

v tavenině. Přísada rudy do vsázky má být proto dostatečná, aby oxidace křemíku proběhla jiţ 

během tavení.  

Reakci křemíku s kyslíkem v soustavě Fe-O-Si je moţné popsat rovnicí (5) [4]. 

 

[Si] + 2 [O] = (SiO2)                                                                (5) 

 

Zvýšený vývin oxidu uhelnatého urychluje další promíchávání strusky i kovu. Při velkém 

přebytku FeO ve strusce můţe být var velmi bouřlivý, který je doprovázený plameny, 

které šlehají sázecím otvorem na pracovní plošinu. Intenzivní uhlíkový var po přísadě většího 

mnoţství rudy můţe být doprovázen tím, ţe nejen struska, ale i kov můţe vytékat do 

struskové nádoby. Po bouřlivém varu je aktivita kyslíku určována aktivitou uhlíku v oceli. 

Rovnováţné aktivity kyslíku a uhlíku lze popsat rovnicí (6) [4].                                                       
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[C] + [O] = {CO}                                                                   (6) 

 

Význam uhlíkového varu 

 Odplynění oceli – sníţení obsahu dusíku a vodíku v oceli. 

  Vodík při vyšších koncentracích můţe během tuhnutí vyvolat v odlitku vznik bublin.  

 Dusík vedle bublin způsobuje křehké lomy odlitků (lasturové lomy). 

 Tepelná a chemická homogenizace oceli. 

 Bubliny oxidu uhelnatého intenzivně promíchávají lázeň i strusku. Promíchávání vede 

 k tepelné a chemické homogenizaci. Tepelná homogenizace je příznivá pro ohřev 

 oceli. 

 Řízení aktivity kyslíku během oxidace. 

 Obsah uhlíku v oceli aţ do koncentrace cca 0,10 % udrţuje nízké hodnoty aktivity 

 kyslíku. Při daném obsahu uhlíku roste s rostoucí teplotou rovnováţná aktivita kyslíku 

 v oceli jen velmi pomalu. U ostatních prvků se s rostoucí teplotou rovnováţná aktivita 

 kyslíku zvyšuje rychleji, tzn., ţe dezoxidační schopnost uhlíku ve srovnání s ostatními 

 prvky s rostoucí teplotou roste [4, 16]. 

 

Odfosfoření oceli 

 Fosfor v oceli je neţádoucí hlavně proto, ţe zvyšuje náchylnost v oceli k popouštěcí 

křehkosti. Nepříznivý vliv fosforu se uplatňuje u vysokopevnostních ocelí, u těţkých odlitků 

a u ocelí, pracujících za teplot kolem 500 °C. Ve vyrobené oceli se obecně poţaduje obsah 

fosforu pod 0,030 %. U některých ocelí na odlitky můţe zákazník poţadovat obsah fosforu 

i pod 0,015 %. Ve vsázce bývá obvykle obsah fosforu 0,020 aţ 0,070 %.  

Reakci odfosfoření je podle molekulové teorie strusek moţné popsat vztahem (7) [4].                              

 

2 [P] + 5 (FeO) + 4 (CaO) = (4CaO . P2O5) + 5 [Fe]                                    (7) 

  

Pro dosaţení nízkého obsahu fosforu v roztavené oceli je nutné především:  

 Provádět odfosfoření při relativně nízké teplotě, neboť sníţená teplota podporuje 

průběh exotermických reakcí. 

 Zajistit vysokou koncentraci kationtů ţeleza a aniontů kyslíku ve strusce. 

 Zajistit nízkou koncentraci komplexního aniontu (PO4
3-

) ve strusce.  

V případě vyššího obsahu fosforu ve strusce je moţné vytvořit novou strusku s nízkou 

koncentrací aniontu (PO4
3-

). K intenzifikaci odfosfoření se pouţívá dmýchání mletého vápna 
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a kazivce kyslíkem pod hladinu kovu. Kyslík oxiduje při styku s kovem především ţelezo 

a vzniká struska bohatá na FeO a CaO. Kazivec urychluje rozpouštění vápna. Současně 

s odfosfořením se urychluje oduhličení oceli a zkracuje se doba oxidace. V malých pecích 

je moţné během oxidace sníţit obsah fosforu pod 0,010 % i méně. Na konci oxidace je však 

nutné pro dosaţení nízkého obsahu fosforu důkladně stáhnout strusku. Fosfor, který se 

nachází ve strusce, se totiţ během dezoxidace plně vyredukuje a vrací se do oceli. Zpětné 

redukci fosforu nelze zcela zabránit ani při dokonalém staţení strusky, protoţe část fosforu se 

nachází ve vyzdívce.  

 Ukončením oxidačního údobí je odběr zkoušky a staţení oxidační strusky. Doba by 

neměla překročit 40 minut, při pouţití kyslíku 30 minut [4, 16]. 

 

2.4.3 Údobí dohotovení (dezoxidace, rafinace, redukční údobí) 

 Údobí dohotovení začíná vhozením dezoxidačních přísad do pece po staţení oxidační 

strusky a trvá do konce odpichu. 

Hlavní úkoly údobí dohotovení: 

 dezoxidace oceli v peci, tj. sníţení aktivity kyslíku v oceli i strusce na hotovo, 

která je vyhovující pro odsíření, dolegování oceli a závěrečná dezoxidace v pánvi, 

 odsíření oceli, 

 dolegování oceli,  

 úprava odpichové teploty, 

 udrţení obsahu vodíku a dusíku pod poţadovanou koncentrací. [4]  

 

Dezoxidace oceli 

Pouţívané způsoby technologie dezoxidace oceli je moţné rozdělit na:  

 sráţecí (hlubinnou), 

 extrakční (difuzní), 

 syntetickými struskami, 

 za sníţeného tlaku (ve vakuu). [4] 
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Sráţecí dezoxidace 

 Je to proces, při kterém dochází ke sniţování aktivity kyslíku přísadou prvků 

s vysokou afinitou kyslíku v důsledku jejich reakce s kyslíkem rozpuštěným v oceli. 

Produktem sráţecí dezoxidace jsou oxidy v tuhém, tekutém a plynném stavu. Část tuhých 

a tekutých produktů vzniklých sráţecí dezoxidací zůstává v oceli jako vměstky, část jich 

vyplouvá a následně přechází do strusky. K dezoxidaci se nejčastěji pouţívá křemík ve formě 

ferosilicia (75 % Si) a hliník ve formě hliníkových housek. Dezoxidace Si a Al můţe být 

kombinována pouţitím dalších prvků jako Ti, Ca a prvků vzácných zemin [4]. 

Ke sráţecí dezoxidaci lze také pouţít mangan ve formě feromanganu (75 % Mn), popř. 

i komplexní dezoxidovadla (Si-Ca, Si-Mn, Fe-Si-Al) [7]. 

 

Sráţecí dezoxidace křemíkem 

 Křemík je pro oceli na odlitky slabý dezoxidační prvek. Dezoxidace křemíkem 

nezaručuje při odlévání oceli do syrových forem „zdravé“ ocelové odlitky bez bublin. 

Dezoxidaci křemíkem je moţné popsat rovnicí (8) [4].                 

 

[Si] + 2 [O] = (SiO2)                                                                   (8) 

 

Sráţecí dezoxidace hliníkem 

 Hliník je prostředek vytvářející podmínky pro konečnou čistotu a kvalitu oceli. 

V ocelích na odlitky se pouţívá nejčastěji [17]. 

Hliník se pouţívá jak po staţení oxidační strusky v obloukové peci, tak i k závěrečné 

dezoxidaci kovu v pánvi.  

Dezoxidační reakci je moţné popsat rovnicí (9) [4].                                                  

 

2 [Al] + 3 [O] = (Al2O3)                                                               (9) 

 

Pro výrobu ocelových odlitků jsou doporučené obsahy Al závislé na relativní tloušťce stěny 

odlitku. Relativní tloušťku stěny odlitku lze stanovit podle rovnice (10). 

 

   
 

 
                                                                                                                      (10) 

kde: R  je  tloušťka stěny 

 P   -   plocha průřezu 
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 O  -   obvod průřezu stěny odlitku 

 

Závislost mezi obsahem hliníku a tloušťkou stěny odlitku (2 R) je uvedena na obr. 2.9. 

 

Obr. 2.9. Mezní křivky výskytu lasturového lomu a bodlin v závislosti na směrodatné 

tloušťce odlitku s C=0,28% a N=0,010%  [9] 

 

Křivka, označená jako lasturové lomy, představuje kritické mnoţství rozpuštěného hliníku. 

Při jeho překročení se začnou tvořit na lomových plochách lasturové lomy. 

 

Dezoxidace manganem 

 Mangan je slabým dezoxidačním prvkem. 

Dezoxidaci manganem lze vyjádřit rovnicí (10) [7].                                               

 

[FeO] + [Mn] = [MnO] + (Fe)                                                      (10) 

 

Dezoxidace titanem 

 Titan má silnější dezoxidační účinek neţ křemík, ale slabší neţ hliník. Pouţívá 

se většinou k dezoxidaci současně s hliníkem. Ferotitan patří k feroslitinám s malou měrnou 

hmotností a při přísadě proto plave na hladině. Přidává se do pece na dobře dezoxidovanou 

strusku nebo do pánve do proudu kovu [4]. 
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Dezoxidace vápníkem 

 Vápník je velmi účinným dezoxidačním prvkem a je silnějším dezoxidovadlem neţ 

mangan a hliník. Pouţívá se ve formě silikokalcia (nejčastěji 27 % Ca) a vnáší se nejčastěji 

hluboko pod hladinu kovu (ke dnu pánve). Dezoxidaci vápníkem se provádí obvykle aţ po 

dezoxidaci hliníkem [4]. 

Při dezoxidaci oceli hliníkem společně s vápníkem se prokázalo, ţe během odstání roztavené 

oceli v pánvi se mění sloţení oxidických vměstků [6]. 

 

Sráţecí dezoxidace více prvky 

 Jestliţe během dezoxidace oceli reaguje s kyslíkem více prvků, mohou vznikající 

oxidy spolu navzájem reagovat (vznikají komplexní oxidy). V takovém případě se sníţí 

aktivita produktu oxidace jednotlivých prvků a současně i aktivita kyslíku. V praxi se 

nazývají dezoxidační přísady, obsahující více prvků, komplexní dezoxidovadla, např. 

silikokalcium, silikomangan, silikochrom a další [4]. 

 

Extrakční (difuzní) dezoxidace 

 Principem extrakční dezoxidace oceli je dezoxidace strusky a sníţení obsahu kyslíku 

v oceli jeho přechodem do strusky. Tato dezoxidace z hlediska čistoty dosahuje pozitivních 

výsledků, ale vyţaduje spoustu času na celý průběh, proto se tato technologie jiţ nepouţívá 

[4]. 

 

Dezoxidace syntetickými struskami 

Syntetické strusky se vyuţívají pro maximální odsíření oceli, a to co v nejkratším čase. 

Pro sráţecí dezoxidaci se pouţívá hliník, aby se vytvořila tekutá a reaktivní struska, 

která zajišťuje při vhodném chemickém sloţení maximální odsíření. Je to navazující úkon 

po sráţecí dezoxidaci. Syntetické strusky se pouţívají je ve formě pelet nebo drcených 

materiálů. 

 

Dezoxidace oceli ve vakuu 

 Sníţení parciálního tlaku oxidu uhelnatého vede ke sníţení rovnováţné aktivity 

kyslíku v oceli. V hlubokém vakuu je uhlík za vyšších teplot velmi silným dezoxidovadlem 

a můţe redukovat i nejstabilnější oxidy jako MgO nebo CaO. 

Při dezoxidaci oceli uhlíkem ve vakuu se dosahuje vysoké čistoty oceli. 
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Produktem dezoxidace oceli uhlíkem je plynný, v tavenině prakticky nerozpustný oxid 

uhelnatý, který odchází ve formě bublin z lázně. V průběhu dezoxidace oceli tak nedochází 

ke kontaminaci lázně oxidickými vměstky. Ocel zpracovaná ve vakuu je tak vzhledem 

k niţším obsahům plynů (H a N) méně náchylná ke tvorbě slévárenských vad odlévaných 

odlitků, zejména bublin a bodlin [4]. 

 Závěrečná sráţecí dezoxidace oceli v pánvi je proces, který má nejvýznamnější vliv 

na výsledné vlastnosti oceli i odlitků. 

Přímou souvislost s nesprávně provedenou nebo nevhodně zvolenou dezoxidací oceli v pánvi 

mají vady, jejichţ vznik v hlavní míře závisí na vysokém obsahu kyslíku a dusíku v oceli 

a odlitku, popř. příliš nízká nebo vysoká koncentrace prvků s vysokou dezoxidační účinností 

(hliník titan aj.) [9]. 

Dále je to zvýšená četnost trhlin a prasklin a nevyhovující lomy, coţ souvisí nejčastěji 

s nízkou plasticitou oceli a s nevhodnou morfologií a velkým mnoţstvím oxidických vměstků, 

vznikajících ve zbylé mezidendritické tavenině. V neposlední řadě jsou to téţ nevyhovující 

mechanické vlastnosti oceli, a to zejména plastické vlastnosti, tedy kontrakce a taţnost 

u tahové zkoušky, vrubová houţevnatost, lomová houţevnatost, mez únavy aj. [9]. 

Při zbytkovém obsahu hliníku vyšším neţ 0,030 %, který je nezbytný pro většinu 

nelegovaných a nízkolegovaných ocelí k zabránění vzniku bodlin a bublin v odlitcích, 

vzniká jako produkt reakce mezi hliníkem a kyslíkem stabilní oxid Al2O3 [4]. 

 

Odsíření oceli 

 V ocelích na odlitky je síra, aţ na výjimky, povaţována za škodlivý prvek. Během 

tuhnutí síra silně segreguje do mezidendritických prostor, kde v případě překročení jejich 

rozpustnosti mohou vznikat sulfidy. Pro nelegované oceli se udává jako krajní mez pro vznik 

sulfidů koncentrace 0,003 %. Odlitky vyrobené z takové oceli mají sklon ke vzniku trhlin 

a ocel se nedá také tvářet. Aby se v oceli netvořily sulfidy ţeleza, přidává se do oceli mangan, 

který má vyšší afinitu k síře neţ ţelezo. Obsah manganu má být v ocelích dostatečný proto, 

aby byla síra vázána na mangan jako sulfid manganu. Reakci odsíření je moţné popsat 

pomocí molekulární teorie strusek rovnicí (11) [4].                                       

 

(CaO) + [S] + [Fe] = (CaS) + (FeO)                                                     (11) 

 

Po odsíření je nutné pracovat se zásaditou a dobře dezoxidovanou struskou. Obsah FeO 

ve strusce má být niţší neţ 2 % (optimální je pod 1 %) [4]. 



29 
 

Dolegování ocelí 

 Oceli na odlitky mají většinou chemické sloţení předepsané normou (pro kaţdý 

legující prvek zpravidla v určitém intervalu koncentrace) a pro síru a fosfor pouze jejich 

maximální obsah. Za dolegování se u nelegovaných ocelí povaţuje také přísada křemíku 

a manganu, případně některých prvků slouţících k mikrolegování, například titanu.  

Pro jednotlivé legující prvky stanovuje koncentrace, na kterou se přísada legujícího prvku 

počítá, tzv. koncentrace na dolegování.  

Tato koncentrace se volí s ohledem na poţadované vlastnosti. K výpočtu legujících prvků 

u nízkolegovaných a nelegovaných ocelí se pouţívá v praxi rovnice (12) [4]. 

 

      
       

    
    [  ]                                                    (12) 

kde: QFeX       je  hmotnost přidávané feroslitiny FeX  [kg], 

 C1X, C2X  -   koncentrace prvku X před dolegováním, koncentrace prvku X po  

           dolegování  [hmot. %],  

 CFeX      -   obsah prvku X v legující přísadě [hmot. %], 

 Q      -   hmotnost tavby před dolegováním [t]. 

 

Měření teploty 

 Měření teploty tekuté oceli je dnes zaloţeno zejména na termoelektrickém jevu 

(Seebeckův jev). K měření teploty se pouţívají nejčastěji termočlánky typu Pt-PtRh 10 nebo 

Pt-PtRh13. Termočlánky jsou umístěny v křemenných trubičkách navíc chráněných pomocí 

papírových kartuší. Tento typ měřících sond je určen na jedno pouţití, viz měřící sondy-

termočlánku, obr. 2.10. Měřicí přístroj k zobrazení naměřených hodnot teplot, je na obr. 2.11. 

Obr. 2.10. Měřící sondy termočlánku [18] Obr. 2.11. Měřicí přístroj k zobrazení 

naměřených hodnot teplot [18]
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Při měření teploty v peci je nutné přihlíţet k heterogennímu tepelnému poli v peci. Rozdíly 

naměřené v různých místech pece s hmotností tavby 7,5 tuny činí aţ 70 %. Místo, vhodné pro 

měření v peci se zvolí tak, aby odpovídalo průměrné teplotě v peci a určí se empiricky. 

Obvykle se nachází cca 100 mm pod hladinou, přibliţně v polovině vzdálenosti mezi stěnou 

a kruţnicí elektrod.  

Nejpřesnější je měření teploty v peci po uhlíkovém varu a v pánvi po odpichu, kdy je tepelné 

pole téměř homogenní.  

 

Odpich kovu do pánve a odlévání 

 Odpich kovu do pánve se provádí po dosaţení poţadovaného chemického sloţení 

a poţadované odpichové teploty.  

Řádný průběh odpichu vyţaduje správně opravený a vyţíhaný licí ţlábek. Způsob odpichu, 

vypouštění oceli z pece současně se struskou nebo bez strusky, závisí na zvoleném způsobu 

konečné dezoxidace. Obvyklý způsob konečné dezoxidace hliníkem v pánvi vyţaduje na 

počátku odpichu vypouštění oceli bez strusky poměrně rychlým naklopením pece, a teprve po 

naplnění jedné třetiny licí pánve ocelí zpomalení odpichu.  

 Volba výlevky, způsobu odlévání na licím poli, volba licí rychlosti jsou faktory, 

které je nutné přizpůsobit konkrétnímu tvaru a hmotnosti odlitků [9]. 

 

2.5 Reoxidace oceli během odlévání 

 Reoxidace je termín pro proces, označující oxidaci taveniny během odpichu kovu 

z pece a následující doby, aţ do ztuhnutí odlitku.  

 Česká terminologie rozeznává u oxidace oceli dva termíny (podle jejich chronologie 

a teploty), a to sekundární a terciální oxidaci [4]. 

 Sekundární oxidací oceli jsou označovány pochody, které jsou spojeny se zvyšováním 

koncentrace a aktivity kyslíku v oceli po ukončení primární dezoxidace. Sekundární oxidace 

probíhá jednak během setrvání kovu v pánvi, jednak při vlastním odlévání a plnění dutiny 

formy. Terciální oxidací, nebo také reoxidací, je pak označována oxidace kovu v odlitku při 

teplotách oceli mezi likvidem a solidem [19]. 

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

a rychlost plnění forem [20]. Reoxidační pochody mají výrazný vliv na oxidickou čistotu 

odlévané oceli, a s ní související zhoršení některých materiálových a technologických 

vlastností oceli, jako např.: vrubová houţevnatost, taţnost, tvářitelnost, obrobitelnost, 

tekutost, zabíhavost aj.  
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 Tyto reakce způsobují zvýšení obsahu oxidických vměstků oproti stavu v pánvi, 

a vedou tak k výraznému zhoršení oxidické čistoty odlévané oceli. V případě produktů 

sekundární oxidace je moţné část těchto vměstků zachytit ve vtokové soustavě (pouţití 

filtrace) [19]. 

 Reoxidací téţ vznikají shluky povrchových nečistot a „přirozených“ strusek. Tyto 

strusky mají velmi nízké povrchové napětí a velmi nízkou viskozitu, jsou tekuté a lehce se při 

turbulencích vměšují do taveniny. V případě, ţe není povrch taveniny dostatečně ošetřen 

a zbaven povrchové strusky, mohou tyto strusky proniknout aţ do odlitku a způsobit rozsáhlé 

makrovměstky viz. obr. 2.12. a na obr. 2.13. je detail tohoto makrovměstku [21]. 

 

 

 
Obr. 2.12. Reoxidační makrovměstek 

Velikost 1x0,5mm [21] 

Obr. 2.13. Detail makrovměstku 

Sloţení v následující tab. 2.4. [21]

 

Tab. 2.4. Detail makrovměstku [21] 

 

 

 Za běţných výrobních podmínek při výrobě oceli nelze reoxidačním pochodům zcela 

zabránit, lze je pouze některými technologickými nebo metalurgickými opatřeními omezit.  
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 Z hlediska chemického sloţení je pro zabránění růstu aktivity kyslíku, způsobené 

reoxidačními pochody, velice důleţitý typ a obsah dominantního dezoxidačního prvku. 

V nelegovaných a nízkolegovaných ocelích je tímto prvkem nejčastěji hliník. Pro udrţení 

nízké aktivity kyslíku po celou dobu odlévání a tuhnutí je jeho obsah udrţován v rozmezí cca 

0,03 - 0,06 hmot. %. Produktem reoxidačních reakcí jsou v případě dobře provedené 

dezoxidace hliníkem pouze oxidy hliníku. 

Z hlediska chemického sloţení má na reoxidační pochody také vliv koncentrace ostatních 

prvků, zejména obsah Si, Mn a Cr. V průběhu odlévání vzniká na povrchu kovu vrstvička 

oxidů všech prvků.  

 Vliv pouţitého pojivového systému formy a ostřiva na rozsah sekundární oxidace 

oceli je také silně ovlivněn. Při lití do syrových forem (bentonitové formovací směsi a směsi 

pojené na bázi vodního skla) se musí nutně předpokládat jednak větší výskyt nekovových 

vměstků a dále i povrchových defektů, jako např. sekundární struskovitost.  

Při odlévání dochází u syrových forem k vývinu vodní páry, která má silně oxidační 

charakter. Oxidační potenciál formy je dále ovlivněn obsahem vody ve formovací směsi 

(parciální tlak vodní páry), tvarem a velikostí ostřiva, pouţitými přísadami a prodyšností 

formovací směsi. Výsledkem interakcí mezi kovem, atmosférou formy a formovacím 

materiálem je vznik oxidů a následně silikátů, které mohou způsobit povrchové defekty velmi 

podobné zadrobeninám nebo struskovým vměstkům, případně mohou vést aţ k tvorbě bublin 

a bodlin. Při odlévání do forem z organických ST směsí se uvolňují z formy uhlovodíky, 

které reagují s kyslíkem a reoxidace oceli je pomalejší.  

 Zvláště nebezpečný je dusík vzniklý rozpadem organického pojiva. V atmosféře 

dutiny forem z organických ST směsí se vyskytuje atomární dusík a jeho koncentrace 

v povrchových vrstvách odlitku proto roste i po ztuhnutí kovu. V povrchových vrstvách 

odlitku z nelegované oceli je aţ cca 0,06 % dusíku. Při překročení rozpustnosti dusíku v oceli 

se vylučují pod povrchem odlitku dusíkové bubliny.  

 Při pouţití křemenného ostřiva dochází, v případě odlévání ocelí v atmosféře 

s oxidačním charakterem, k tvorbě polykomponentního filmu oxidů Al2O3, SiO2, MnO a FeO. 

Některé oxidy MnO a FeO, které mají zásaditý charakter, jsou velice reaktivní vůči 

křemennému ostřivu s kyselým charakterem. Dochází k reakcím mezi oxidy MnO a FeO 

na povrchu kovu a stěnou formy z SiO2. Produktem těchto reakcí je vznik hlubokých 

zapečenin.  
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 Na průběh reoxidačních procesů má vliv laminární nebo turbulentní proudění.  

Také délka vtokové soustavy má vliv na stupeň oxidace. Z hlediska plnění dutiny formy má 

na potlačení reoxidace příznivý vliv klidné a rychlé plnění dutiny formy s co moţná největším 

omezením turbulence kovu. Během odlévání nemá proud oceli, vytékající z výlevky, hladký 

a  válcový povrch. Oxidace proudu je tím větší, čím více se proud rozstřikuje.  

Vliv pomalé rychlosti stoupání kovu a vliv tenkostěnné konstrukce odlitků, vytváří vhodné 

podmínky pro větší stupeň reoxidace taveniny a vznik některých typů vad, např. bublin [4]. 

 

2.6 Vliv tepelného zpracování na mechanické hodnoty 

 Tepelným zpracováním se rozumí řízené vyuţití fázových a strukturních přeměn 

v tuhém stavu s cílem získat poţadované mechanické, technologické a jiné uţitné vlastnosti 

odlitků [4]. 

Tepelné zpracování nemá ţádný vliv na slévárenské vady odlitků, jako jsou bubliny, bodliny, 

staţeniny, trhliny a vměstky. Některé vady povrchu, tvaru, rozměrů a hmotnosti odlitků můţe 

zhoršit. Tepelným zpracováním lze však významně působit na průběh lomu, sníţit odmíšení 

prvků vnitřní pnutí a upravit výslednou strukturu oceli, která určuje konečné vlastnosti 

ocelového odlitku [9]. 

 

Způsoby tepelného zpracování materiálu GS-42CrMo4 na odlitky jsou: 

 

 Normalizační ţíhání 

 Účelem normalizačního ţíhání je zjemnění hrubého zrna, které se v oceli můţe 

vytvořit jiţ při lití a při pomalém ochlazování z odlévání za vyšších teplot. Tímto ţíháním 

se vytvoří nejen zrno jemnější, ale i stejnoměrně velké.  

Normalizační ţíhání podeutektoidních ocelí je ohřev na teplotu o 30 aţ 50 °C nad bodem 

přeměny Ac3 a následující volné ochlazení na vzduchu.  Toto ţíhání se však nepouţívá jen 

jako příprava pro následující kalení, ale i jako konečná operace tepelného zpracování méně 

namáhaných strojních součástí, zpravidla z uhlíkových ocelí. Aby se odstranilo vnitřní pnutí, 

sníţila pevnost a zlepšily plastické vlastnosti oceli, výrobek se ještě po normalizaci ţíhá 

při teplotách 500 – 600 °C [22]. 
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 Kalení 

 Kalení je ohřev odlitku na teplotu nad Ac3, resp. na teplotu Ac1, výdrţ na této teplotě 

a následující rychlé ochlazení [22]. 

Ochlazovací účinnost závisí především na tepelné vodivosti, měrném a výparném teple a na 

viskozitě kalicího prostředí. Nejčastěji pouţívané kalicí prostředí je voda, polymer, olej, 

vzduch. Voda má největší ochlazovací účinnost, olej má ve srovnání s vodou menší 

ochlazovací účinek a vzduch je nejmírnější kalicí prostředí [3]. 

 

 Popouštění 

 Popouštění je ohřev kaleného předmětu na teplotu vyšší, neţ je obvyklá teplota 

v místnosti (okolí), nejvýše však na teplotu těsně pod bodem Ac1. 

Účelem popouštění konstrukčních ocelí je sníţení tvrdosti (pevnosti) za současného zvýšení 

plastických vlastností. Má se odstranit vnitřní pnutí a zvýšit houţevnatost. Změny 

mechanických vlastností závisí na výši popouštěcí teploty.  

Kalení a popouštění ocelí se nazývá zušlechťování [22]. 
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3. STANOVENÍ CÍLE PRÁCE A POSTUP ŘEŠENÍ 

 

 Cílem diplomové práce je optimalizovat chemické sloţení jakosti oceli GS-42CrMo4 

na výsledné mechanické hodnoty odlitků, dle normy ČSN EN 10293, se zaměřením na 

zkoušky tahem a rázem v ohybu. 

 Postupem řešení je navrhnout nové metalurgické a technologické postupy výroby, 

včetně nových způsobů tepelného zpracování, které budou zárukou dosaţení poţadovaných 

mechanických hodnot vyráběných odlitků. 
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4. SOUČASNÉ   ZPŮSOBY  VEDENÍ  TECHNOLOGICKO  –  METALURGICKÝCH  

    POSTUPŮ    VÝROBY    OCELI   GS-42CrMo4   V  EOP   ELEKTROOCELÁRNY 

    TŘINECKÝCH   ŢELEZÁREN, A.S. 

 V současné době Elektroocelárna Třineckých ţelezáren, a.s. provozuje 3 elektrické 

obloukové pece a vyuţívá mimopecní zařízení VOD. V EOP jsou vyráběny uhlíkové, nízko, 

středně a vysokolegované oceli pro ingoty i slévárnu oceli. Výroba oceli GS-42CrMo4 

se provádí v EOP č. 3 nebo č. 5.  EOP č. 3 viz obr. 4.1 a obr. 4.2. 

 

Obr. 4.1. Elektrická oblouková pec č. 3 – sázecí otvor 

 

Obr. 4.2. Elektrická oblouková pec č. 3 – odpichový ţlábek 
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Charakteristické parametry EOP jsou uvedeny v tab. 4.1. [23]. 

 

Tab. 4.1. Charakteristické parametry EOP [23] 

Číslo pece 3 5 

Jmenovitý objem [t] 7 13 

Průměr elektrod [mm] 300 300 

Výkon transformátoru [MVA] 2,5 2,5 

Sekundární proud [kA] 7,2 7,2 

Vyzdívka pece 
zásaditá 

magnezitová 

zásaditá 

magnezitová 

 

4.1 Oprava pece a sázení 

 Mezitavbová oprava pece se provádí po kaţdém odpichu pece. Oprava se provádí 

ručním nahozením ochranné hmoty v tenké vrstvě na struskovou rovinu a poškozená místa 

nístěje pece, nebo pomocí torkretování. Dle nutnosti se provádí i oprava odpichového ţlabu, 

který se pak suší před odpichem. Po nezbytných opravách se sestaví vhodná vsázka dle DTP.  

Pro materiál GS-42CrMo4 vsázku tvoří: 

 ocelový odpad, 

 surové ţelezo, 

 FeMo (58 %), 

 vápno – jako struskotvorná přísada.  

Tato vsázka se najednou nasadí pomocí sázecího koše do pece. [23] 

 

4.2 Tavení vsázky 

 Začíná zapnutím pece a hlavním úkolem tavení je roztavit vsázku v co nejkratším 

čase. V průběhu tavení při vzniku „mostů“ a nakupení velkých kusů vsázky před sázecím 

otvorem je moţno krátkodobě pouţít dmýchání kyslíku o nízkém tlaku. 

 Materiál GS-42CrMo4 je vyráběn dvoustruskovou technologií. Před úplným 

roztavením vsázky se přidává do pece ruda v mnoţství cca 5 kg/t vsázky. Přísada rudy 

je potřebná pro vznik ţelezovápenaté strusky za účelem odfosfoření a částečného oduhličení. 
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Pro zajištění dostatečně tekuté strusky se přidává kazivec o hmotnosti 2 kg/t oceli. Za účelem 

aktivního dotavení vsázky provede tavič při zapnuté EOP dmýchání kyslíku přes otvor 

sázecích dvířek trubkou o průměru ¾“ do rozhraní struska-kov. Dmýchání ukončí při úplném 

roztavení vsázky. Během této operace lze částečně upouštět strusku. V závěru údobí tavení 

se změří teplota kovové lázně v EOP. [23] 

 

4.3 Oxidační údobí 

 Oxidační údobí začíná odběrem 1. předzkoušky na chemický rozbor. Hlavním úkolem 

je sníţit obsah uhlíku a odfosfořit lázeň. Asi za 10 minut od přidání první dávky rudy, 

se provede staţení 1. oxidační strusky „dočista“ a obnovuje se strusku přísadami vápna 

o hmotnosti cca 8 kg/t, kazivce 2 kg/t a rudy 4 kg/t oceli. Sníţení obsahu uhlíku lze docílit 

oxidací lázně rudou nebo dmýcháním plynného kyslíku do lázně, coţ závisí na chemickém 

sloţení z 1. předzkoušky a zejména na natavovacím uhlíku a fosforu.   

 Oxidace rudou probíhá postupně přidáváním rudy v malých dávkách cca 10 kg/t oceli, 

za současného zvyšování teploty, coţ je podmínkou dobrého varu lázně, a tím i odstranění 

vměstků a plynů obsaţených v lázni. Na sníţení o 0,01 % C je potřeba dodat 0,6 aţ 1,6 kg 

rudy/t oceli. Oduhličovací rychlost je v rozmezí 0,6 – 0,3 % C/hod. Délka „čistého varu“ 

(bez přísady rudy) má trvat minimálně 15 minut.  

 Oxidace plynným kyslíkem vede k rychlejšímu nárůstu teploty lázně. Po odfosfoření 

lázně tavič rozhodne o délce foukání plynného kyslíku pro oduhličení lázně. Před dmýcháním 

kyslíku je nutno dosáhnout dostatečně vysoké teploty, která v průběhu oduhličení vytváří 

předpoklady pro výrazné omezení propalu chromu a legujících prvků obsaţených ve vsázce. 

Do pece je kyslík přiváděn přes otvor sázecích dvířek trubkou o průměru ¾“ pod rozhraní 

struska-kov. Tlak kyslíku je 1,4 MPa a doba jeho dmýchání je dána obsahem uhlíku z 1. 

předzkoušky. K odplynění lázně (odstranění vodíku a dusíku) dochází v důsledku průběhu 

uhlíkové reakce- „varu“ a závisí na jeho intenzitě a délce. Během dmýchání kyslíku dochází 

také k vyplouvání nekovových vměstků z lázně. Pro dosaţení poţadovaného odfosfoření je 

důleţitá nízká teplota lázně cca 1450 -1530 °C, vysoká tekutost strusky a důkladné staţení 

první oxidační strusky. To lze zajistit přísadou kazivce, vápna a rudy. 

Ke konci oxidačního údobí musí být obsah uhlíku niţší, neţ je poţadavek pro uvolňovací 

chemické sloţení. Počet a rozsah staţení strusky se odvíjí od výsledného obsahu fosforu 

v předzkoušce. Před ukončením oxidace se odebírá 2. předzkouška a probíhá „čistý var“.  
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Splňuje-li analýza poţadované chemické sloţení v průběhu tavby a je dosaţeno teploty o 10 

aţ 20 °C vyšší neţ je odpichová teplota, osádka stáhne 2. oxidační strusku. [23] 

 

4.4 Údobí dohotovení (dezoxidace, rafinace, redukční údobí) 

 Je to nejdůleţitější údobí tavby, neboť rozhoduje o jakosti oceli. Po staţení strusky 

osádka provádí sráţecí dezoxidaci hliníkem nakovaným na tyč 2 kg/t (max. 3 kousky na jednu 

tyč). Na lázeň se nahazuje vápno 12 kg/t, kazivec 3 kg/t, koks 0,5 kg/t a mleté FeSi 1 kg/t, pro 

vytvoření redukční strusky. Současně je tavba nalegována prvky Mn, Si, Cr a Mo. 

 Je nutno zabránit nadměrnému nárůstu vodíku a dusíku v redukčním údobí tavby. 

Nárůst těchto plynů bude větší, čím bude redukční údobí delší, čím déle a úplněji bude 

obnaţena kovová lázeň při stahování strusky apod. Pro účinné odsíření během redukčního 

údobí, je nutné zabezpečit řádné provedení předběţné dezoxidace a nízkou aktivitu kyslíku 

v lázni, dobrou tekutost strusky. Následuje odběr 3. předzkoušky. 

 V závěru redukčního údobí se provádí dolegování materiálu GS-42CrMo4 prvky FeSi, 

FeMo, FeCr, FeMn, Al a to dle poţadavku normy. Odebere se 4. předzkouška na rozbor 

chemického sloţení a následně je dán příkaz k odpichu do licí pánve. [23] 

 

4.5 Úprava teploty lázně a konečná dezoxidace v pánvi 

 Po dolegování na základě výsledků poslední předzkoušky se provede kontrola 

předepsané odpichové teploty lázně v EOP. Poţadovaná odpichová teplota u materiálu GS-

42CrMo4 se měří ponornými termočlánky a je v rozmezí 1600 – 1640 °C.  

 Konečná dezoxidace v pánvi se provádí za účelem konečného sníţení obsahu kyslíku 

v oceli a ovlivnění morfologie nekovových vměstků (jejich tvaru a chemického sloţení). 

K tomu účelu se pouţívají přísady CaSi (1,0 kg/t), FeTi (0,7 kg/t), FeSi a Al (mnoţství dle 

výsledků poslední předzkoušky) do pánve při odpichu. [23] 
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4.6 Odpich kovu do pánve a odběr vzorků 

 Po nalegování na poţadované chemické sloţení, dosaţení předepsané odpichové 

teploty lázně a kontrole stavu licí pánve dává mistr příkaz k odpichu viz obr. 4.3. 

 

 

 

Obr. 4.3. Odpich kovu do pánve 

 

 Ihned po odpichu kovu do pánve se provede odběr dvou tavebních vzorků pro analýzu 

chemického sloţení. 

 Po odebrání vzorků pro chemické sloţení, následuje ihned měření teploty v pánvi 

ponornými termočlánky. V případě naměření vyšší teploty pro lití neţ je poţadovaná (1590-

1610 °C) se provede odstání tavby aţ do získání poţadované teploty. Po naměření 

poţadované teploty se pánev s kovem převeze jeřábem na licí pole slévárny. 

Z této jakosti oceli GS-42CrMo4 se odlévají odlitky o různých hmotnostech od 5-5000 kg 

do pískových forem, ručně nebo strojně naformovaných.    
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5. STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU GS-42CrMo4    

 

 Cílem tepelného zpracování oceli GS-42CrMo4 na odlitky je získat poţadované 

mechanické vlastnosti dle normy ČSN EN 10293 viz tab. 2.3. 

Na základě doporučení této normy a z vlastních provozních zkušeností probíhá tepelné 

zpracování  následujícím způsobem. 

 Normalizační ţíhání a popouštění. 

 Kalení a popouštění. 

 

Stávající teploty a průběhy tepelného zpracování pro všechny zkušební vzorky viz obr. 5.1. 

 

  

 

 

 

Obr. 5.1. Průběh tepelného zpracování 

 

Dle tohoto způsobu tepelného zpracování docházelo k občasnému nedodrţení poţadovaných 

mechanických vlastností, zejména vrubové houţevnatosti. 

Normalizační 

žíhání 
Popuštění Kalení Popuštění 
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Tepelné zpracování zkušebních vzorků viz obr. 5.2, odebraných ze zkušebních bloků viz obr. 

7.3., se provádí v elektrických odporových pecích viz obr. 5.3, ve Zkušebnách Třineckých 

ţelezáren, a.s.   

 

 

Obr. 5.2. Zkušební vzorky 

 

 

 

 

Obr. 5.3. Elektrická odporová pec 
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Kalení se provádí do oleje viz obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4. Kalicí nádrţ s olejem 

Skutečný průběh tepelného zpracování v peci je na obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5.  Průběh teploty v peci 
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6. NÁVRH    TECHNOLOGICKO - METALURGICKÝCH     POSTUPŮ     VÝROBY   

    OCELI  GS-42CrMo4    

 

 Tato práce řeší vliv chemického sloţení oceli GS-42CrMo4 na výsledné mechanické 

hodnoty. V rámci řešení této problematiky byly navrţeny úpravy chemického sloţení síry, 

dusíku a postupy závěrečné dezoxidace v peci a pánvi u 12 taveb během výroby v EOP číslo 

3 a 5, Elektroocelárny Třineckých ţelezáren, a.s.  

 

6.1 Úprava chemického sloţení 

 Z odborné literatury vyplývá, ţe na mechanické hodnoty ocelí na odlitky – zejména 

vrubovou houţevnatost má největší vliv obsah síry a také mnoţství, rozloţení a tvar 

nekovových vměstků [4].   

 Proto bylo navrţeno odzkoušení vlivu různého mnoţství síry s obsahem na minimální  

a maximální hranici u tavebního vzorku dle DTP viz tab. 2.2. Dle normy je předepsaný obsah 

síry maximálně 0,020 hmot. % viz tab. 2.1. V DTP je poţadováno maximum 0,015 hmot. % 

síry. Ověření vlivu různého obsahu síry na mechanické vlastnosti bylo provedeno výrobou 

12 zkušebních taveb z materiálu GS-42CrMo4.  

 

6.2 Úprava a dodrţení obsahu dusíku a vodíku na poţadované koncentraci 

 Dalším návrhem technologicko-metalurgického postupu výroby oceli GS-42CrMo4 

byla úprava metalurgie výroby tekutého kovu za účelem ověření různého obsahu dusíku  

v roztavené oceli v redukčním údobí tavby při zabezpečení minimálního obsahu vodíku. 

DTP u tohoto materiálu dovoluje maximálně 120 ppm dusíku v tavebním vzorku viz tab. 2.2. 

Obsah vodíku v tavebním vzorku není předepsán (dle zkušeností z jiných taveb se jeho obsah 

pohybuje v rozmezí 2 – 7 ppm). Proto byl poţadavek u 12 taveb v tavebních vzorcích 

dosáhnout u dusíku hodnoty na minimální a maximální hranici a u vodíku byl vţdy 

poţadavek na co nejniţší obsah v kovu viz tab. 6.2. 

Mezi opatření k maximálnímu sníţení obsahu dusíku v kovu lze při výrobě v EOP pouţít 

pouze vyuţití intenzivní uhlíkové reakce, jejíţ délka je závislá na obsahu uhlíku po roztavení 

lázně, u materiálu GS-42CrMo4 dle DTP má být uhlík po roztavení v rozmezí 0,60 – 0,70 

hmot. %. Pro vodík a dusík platí, aby po staţení strusky a dodání Al do lázně bylo pokrytí 

novou struskou provedeno v co nejkratším čase.  

Z důvodu zajištění co nejniţšího obsahu vodíku v kovu bylo u všech 12 taveb vápno   

skladováno v uzavřených nádobách po dobu maximálně 5 dnů.  
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6.3 Úprava závěrečné dezoxidace v peci a pánvi 

 Závěrečná dezoxidace oceli v pánvi ovlivňuje velkou mírou výsledné hodnoty vrubové 

houţevnatosti [4]. 

U materiálu GS-42CrMo4 je dle DTP poţadavek na obsah hliníku po odpichu v pánvi 

u tavebního vzorku 0,040 – 0,070 hmot. %.  Maximální hodnota je však 0,080 hmot. % viz  

tab. 2.2.  

Cílem u 12 zkušebních taveb bylo, dosáhnout obsah hliníku legováním v peci 

a následně v pánvi na minimální a maximální hranici. Dezoxidace hliníkem ve formě housek 

byla provedena po staţení strusky, kdy následovalo i legování jiných prvků. Po cca 15 - 20 

minutách následoval odběr 3. předzkoušky. Na základě výsledků předzkoušky bylo 

provedeno dolegování hliníkem na poţadovanou hodnotu. Před odpichem do pánve byla 

odebrána 4. předzkouška, na základě které se provedla závěrečná dezoxidace Al (ve formě 

housek) do pánve.  

Legování FeTi (0,7 kg/t) do pánve bylo provedeno u všech taveb stejně, 

dle poţadavku DTP. 

Mnoţství dolegování FeSi bylo provedeno na základě výsledku předzkoušky. 

 Dezoxidace pomocí CaSi  pro modifikaci vměstků dle DTP má být v mnoţství 1,0 

kg/t. Pro naše účely bylo dodáno do pánve mnoţství v rozmezí 0 – 2,5 kg/t. Účelem 

dezoxidace CaSi je sníţení obsahu kyslíku v oceli a ovlivnění mnoţství, tvaru a chemického 

sloţení nekovových vměstků v oceli, které mají největší vliv na výsledné mechanické hodnoty 

materiálu GS-42CrMo4. 

 

Při výrobě oceli na EOP nebylo provedeno měření aktivity kyslíku. 

 

6.4 Dosaţené chemické sloţení 

 Výroba taveb byla provedená se záměrem dosaţení minimálního aţ maximálního 

obsahu vytipovaných prvků. 

Dosaţené chemické sloţení u tavebních vzorků z 12 taveb je uvedeno v tab. 6.2., a jejich  

odběr byl proveden z pánve po odpichu oceli. Zkušební bloky byly odlévány v polovině lití. 

Jejich chemické sloţení je uvedeno v tab. 6.3. 
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Tab. 6.2. Dosaţené chemické sloţení v tavebním vzorku 

 

*vadný vzorek 

 

 

Tab. 6.3. Dosaţené chemické sloţení ve zkušebním bloku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ppm]

C Si Mn P S Cr Mo Al Ti Ni N H

136 94015 3 0,39 0,55 0,75 0,008 0,006 0,95 0,22 0,065 0,038 0,04 0,0070 3,41

137 94017 3 0,40 0,52 0,80 0,010 0,005 0,96 0,23 0,043 0,032 0,12 0,0073 2,00

138 94021 3 0,39 0,50 0,80 0,010 0,004 0,93 0,23 0,064 0,046 0,04 0,0099 2,40

139 94025 5 0,41 0,43 0,79 0,011 0,009 0,94 0,22 0,039 0,040 0,04 0,0073 2,93

140 94030 3 0,41 0,48 0,76 0,012 0,006 0,95 0,24 0,065 0,036 0,04 0,0079 4,34

141 94032 3 0,39 0,43 0,72 0,014 0,008 0,91 0,23 0,046 0,030 0,04 0,0082 2,40

142 94038 5 0,40 0,50 0,72 0,008 0,007 0,93 0,23 0,044 0,047 0,13 0,0091 2,94

143 94039 3 0,39 0,48 0,75 0,012 0,012 0,89 0,23 0,062 0,041 0,07 0,0087 3,48

144 94047 3 0,40 0,43 0,76 0,012 0,005 0,92 0,22 0,057 0,042 0,05 0,0102 *

145 94048 5 0,42 0,45 0,75 0,010 0,012 0,88 0,23 0,049 0,047 0,09 0,0113 4,06

147 94083 5 0,39 0,37 0,74 0,013 0,014 0,91 0,22 0,049 0,041 0,09 0,0073 *

148 94086 5 0,41 0,45 0,75 0,015 0,009 0,83 0,24 0,074 0,046 0,05 0,0090 *

Obsah prvků v hmot. %    
Zkouška č. Tavba EOP č.

C Si Mn P S Cr Mo Al Ti Ni N O

136 94015 3 0,41 0,53 0,80 0,007 0,004 0,94 0,22 0,040 0,025 0,12 0,0063 0,0049

137 94017 3 0,41 0,49 0,77 0,005 0,004 0,92 0,20 0,037 0,021 0,11 0,0074 0,0052

138 94021 3 0,39 0,52 0,79 0,008 0,004 0,92 0,23 0,057 0,044 0,04 0,0110 0,0040

139 94025 5 0,40 0,45 0,79 0,010 0,008 0,94 0,22 0,033 0,042 0,04 0,0090 0,0038

140 94030 3 0,40 0,49 0,75 0,010 0,005 0,89 0,24 0,061 0,036 0,04 0,0093 0,0047

141 94032 3 0,38 0,46 0,71 0,013 0,007 0,91 0,23 0,040 0,031 0,03 0,0087 0,0051

142 94038 5 0,40 0,52 0,69 0,006 0,006 0,91 0,23 0,041 0,046 0,12 0,0099 0,0046

143 94039 3 0,39 0,50 0,72 0,011 0,012 0,87 0,22 0,058 0,043 0,06 0,0095 0,0039

144 94047 3 0,39 0,45 0,76 0,012 0,006 0,92 0,22 0,046 0,042 0,05 0,0105 0,0050

145 94048 5 0,39 0,48 0,74 0,009 0,011 0,87 0,23 0,042 0,045 0,08 0,0118 0,0058

147 94083 5 0,40 0,39 0,72 0,012 0,014 0,91 0,23 0,041 0,040 0,09 0,0091 0,0047

148 94086 5 0,40 0,46 0,73 0,014 0,009 0,80 0,24 0,069 0,046 0,05 0,0100 0,0061

Zkouška č. Tavba EOP č.
Obsah prvků v hmot. % 
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7. NÁVRH A PROVEDENÍ UPRAVENÉHO TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

 

 Jelikoţ na změny mechanických vlastností má velký vliv i popouštěcí teplota, byla 

proto  po kalení provedena změna u popouštěcí teploty z 620 °C na 650 °C viz obr. 7.1. 

U všech 12 zkušebních vzorků, které byly na společném tepelném zpracování, byla ověřena 

změna výsledků mechanických hodnot, konkrétně zvýšení vrubové houţevnatosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1. Průběh tepelného zpracování 

 

 

 

 

 

 

Normalizační 

žíhání 
Popuštění Kalení Popuštění 
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Skutečný průběh tepelného zpracování v peci je na obr. 7.2. 

 

 

 

Obr. 7.2.  Průběh teploty v peci 

 

 

7.1 Dosaţené mechanické vlastnosti ze zkušebního bloku  

 Pro získání mechanických hodnot z materiálu GS-42CrMo4 byly odlity z kaţdé tavby 

4 zkušební bloky viz obr. 7.3., o rozměrech viz obr. 7.4. 
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Obr. 7.3. Zkušební bloky 

 

 

 

Obr. 7.4. Zkušební blok 

 

 

Zkušební bloky před litím byly ověřeny na vnitřní homogenitu pomocí simulačního programu 

MAGMAsoft viz obr. 7.5.  
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Obr. 7.5. Zkušební bloky v simulačním programu MAGMAsoft 

 

Ze 2 zkušebních bloků (z kaţdé tavby) byly odebrány zkušební vzorky viz obr. 7.6., 7.7., 

7.8., které byly podrobeny tepelnému zpracování s rozdílnými teplotami popouštění po kalení 

z 620°C na 650: 

 normalizační ţíhání na teplotě 880°C 

 popouštění na teplotě 630°C 

 kalení do oleje s teploty 880°C 

 popouštění na teplotě 620°C a 650°C viz průběh tepelného zpracování obr. 5.1.  a  7.1. 

 

 

          Obr. 7.6. Odběr zkušebního vzorku               Obr. 7.7. Odběr zkušebního vzorku                                 
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Obr. 7.8. Odběr zkušebního vzorku    

 

                         

Ze zkušebních vzorků, po tepelném zpracování viz obr. 5.2. byly zhotoveny zkušební tělesa 

viz obr. 7.9. a obr. 7.10.  pro: 

 tahovou zkoušku 

 zkoušku rázem v ohybu 

 zkoušku tvrdosti.  

 

 

               Obr. 7.9. Zkušební tělesa                                      Obr. 7.10. Zkušební tělesa 
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Ke zkoušce tahem byly pouţity válcové tyče o průměru 10 mm a délce 50 mm viz obr. 7.11. 

 

 

Obr. 7.11. Zkušební tyč 

 

Zkouška tahem byla provedena u zkušebního bloku dle normy ČSN EN ISO 6892-1, 

na zkušebním stroji typu Seidner. Z výsledků ze zkoušky tahem, jsou dle normy určeny tyto 

základní mechanické vlastnosti: 

 mez kluzu 

 mez pevnosti v tahu 

 taţnost 

 kontrakce. 

Výsledky zkoušky tahem při popouštěcí teplotě 620°C jsou v tab. 7.18., příloha č. 1, 

průběh tahové zkoušky viz obr. 7.12 a při 650°C v tab. 7.19., příloha č. 2, průběh tahové 

zkoušky viz obr. 7.13. 

 

Obr. 7.12. Průběh tahové zkoušky po popouštěcí teplotě 620°C 
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 Obr. 7.13. Průběh tahové zkoušky po popouštěcí teplotě 650°C 

 

Pro zkoušku rázem v ohybu byly zhotoveny vzorky o rozměrech 10 x 10 x 55 mm 

s vrubem ve tvaru V dle normy ČSN ISO 148-1 [V2] viz obr. 7.14. 

 

 

Obr. 7.14. Zkušební tyč 

 

Zkoušky proběhly na zařízení „Charpyho kladivu“ typu RKP 450, při zkušební teplotě 20°C. 

Výsledky zkoušky rázem v ohybu při popouštěcí teplotě 620 °C jsou uvedeny v tab. 7.18., 

příloha č. 3 a při 650 °C v tab. 7.19., příloha č. 4.  

 



54 
 

Zkouška tvrdosti byla provedena na vzorcích viz obr. 7.15., dle normy ČSN EN ISO 6506-1 

na stroji MCOTEST v Brinellech [HBW], výsledky jsou uvedeny v tab. 7.18., příloha č. 5.  

pro teploty popouštění při 620°C a při 650°C v tab. 7.19., příloha č. 6.  

 

 

Obr. 7.15. Zkouška tvrdosti 

 

 

 

Tab. 7.18. Výsledné mechanické vlastnosti při teplotě popouštění 620°C 

 

 

 

 

 

 

Zkouška  č. Tavba EOP č. Rp0,2 Rm A Z Nárazová pr. KV Tvrdost

[MPa] [MPa] [%] [%] průměr ze 3 [J] [HBW]

136 94015 3 865 972 15,0 40,7 75,5 312

137 94017 3 895 991 15,0 45,5 74,2 306

138 94021 3 792 922 16,8 46,7 75,9 293

139 94025 5 830 943 17,0 49,6 77,4 292

140 94030 3 797 925 14,8 45,2 70,6 296

141 94032 3 816 935 14,2 42,2 74,1 297

142 94038 5 773 915 16,8 52,4 76,2 298

143 94039 3 785 913 16,0 44,3 71,3 293

144 94047 3 782 910 16,4 51.0 71,9 280

145 94048 5 866 966 14,4 48,2 66,1 306

147 94083 5 762 903 16,0 48,2 71,4 292

148 94086 5 769 902 14,8 42,2 71,3 298
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Tab. 7.19. Výsledné mechanické vlastnosti při teplotě popouštění 650°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška č. Tavba EOP č. Rp0,2 Rm A Z Nárazová pr. KV Tvrdost

[MPa] [MPa] [%] [%] průměr ze 3 [J] [HBW]

136 94015 3 748 870 19,0 49,60 88,7 269

137 94017 3 750 885 18,6 50,30 91,0 271

138 94021 3 730 861 18,0 45,20 75,5 266

139 94025 5 785 887 18,4 48,20 78,1 273

140 94030 3 770 884 18,0 47,30 75,8 275

141 94032 3 753 873 20,0 51,00 81,3 272

142 94038 5 756 879 19,4 49,60 89,3 273

143 94039 3 709 849 18,2 48,20 77,8 267

144 94047 3 728 855 18,8 49,60 81,9 265

145 94048 5 787 892 17,2 41,50 76,8 278

147 94083 5 724 855 18,0 46,00 71,5 272

148 94086 5 752 870 18,6 48,90 79,6 274
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8. ROZBOR DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ 

 

8.1 Dosaţené chemické sloţení oceli v jednotlivých tavbách 

 Údaje chemického sloţení z 12 taveb tavebního vzorku jsou přeneseny z tab. 6.2., 

ze zkušebního bloku z tab. 6.3. Výsledné mechanické vlastnosti po kalení při teplotě 

popouštění 620°C jsou přeneseny z tab. 7.18. a při 650°C z tab. 7.19.  

Byly provedeny rozbory prvků (síra, dusík, hliník a titan) a porovnání závislosti:  

 nárazové práce na obsahu prvků (síra, dusík a hliník) 

 taţnosti na obsahu prvků (síra, dusík a hliník) 

 dusíku na obsahu hliníku 

 kyslíku na obsahu hliníku. 

 

 Obsah síry v tavebním vzorku, ve zkušebním bloku a nárazová práce při teplotě              

popouštění 620°C a 650°C u 12 taveb je uveden v tab. 8.1. 

 

Dle normy ČSN EN 10293 je předepsaný obsah síry maximálně 0,020 hmot. %. 

DTP slévárny dovoluje max. 0,015 hmot. %. 

 

Tab. 8.1. Obsah síry v tavebním vzorku, zkušebním bloku a nárazová práce při teplotě         

      popouštění 620°C a 650°C 

Zkouška 

č. 
Tavba 

EOP 

č. 

S v hmot. % 
Nárazová práce KV  

průměr ze 3 [J] 

Tavební 

vzorek 

Zkušební 

blok 

Popouštění 

při 620°C 

Popouštění 

při 650°C 

136 94015 3 0,006 0,004 75,5 88,7 

137 94017 3 0,005 0,004 74,2 91,0 

138 94021 3 0,004 0,004 75,9 75,5 

139 94025 5 0,009 0,008 77,4 78,1 

140 94030 3 0,006 0,005 70,6 75,8 

141 94032 3 0,008 0,007 74,1 81,3 

142 94038 5 0,007 0,006 76,2 89,3 

143 94039 3 0,012 0,012 71,3 77,8 

144 94047 3 0,005 0,006 71,9 81,9 

145 94048 5 0,012 0,011 66,1 76,8 

147 94083 5 0,014 0,014 71,4 71,5 

148 94086 5 0,009 0,009 71,3 79,6 

 Ø 0,008 Ø 0,0075 Ø 72,9 Ø 80,6 
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Grafické porovnání obsahu síry v tavebním vzorku a zkušebním bloku je na obr. 8.1. 

 

Obr. 8.1. Obsah síry v tavebním vzorku a zkušebním bloku 

 

Z obr. 8.1. je patrné, ţe rozdíl v obsahu síry mezi tavebním a zkušebním vzorkem se výrazně 

neliší. Minimální rozdíl obsahu síry byl hodnocen jako vliv heterogenity tekuté oceli v licí 

pánvi. 

K vytvoření grafické závislosti nárazové práce a taţnosti na obsahu jednotlivých prvků bylo 

pouţito programu Open Office 3.2, pomocí kterého byla zpracována křivka lineární regrese.  

Závislost nárazové práce KV [J] na obsahu síry ve zkušebním bloku je uvedena na obr. 8.2. 

 

Obr. 8.2. Závislost nárazové práce KV [J] na obsahu síry ve zkušebním bloku 



58 
 

Z obr. 8.2. vyplývá, ţe zvýšený obsah síry ve zkušebním bloku negativně ovlivňuje hodnoty 

nárazové práce KV [J], jak při teplotě popouštění 620°C, tak i 650°C. Zvýšení teploty 

popouštění o 30°C (z 620°C na 650°C), zvýší hodnotu nárazové práce v průměru o 8 J. 

  

Dle normy ČSN EN 10293 je předepsaná taţnost (A) min. 12 %. Výsledky obsahu síry 

ve zkušebním bloku a taţnost (A) při teplotě popouštění 620°C a 650°C u 12 taveb jsou 

uvedeny v tab. 8.2. 

 

Tab. 8.2. Obsah síry ve zkušebním bloku a taţnost při teplotě popouštění 620°C a 650°C 

Zkouška 

č. 
Tavba 

EOP 

č. 

S v hmot. % Taţnost [%] 

Zkušební 

blok 

Popouštění 

při 620°C 

Popouštění 

při 650°C 

136 94015 3 0,004 15,0 19,0 

137 94017 3 0,004 15,0 18,6 

138 94021 3 0,004 16,8 18,0 

139 94025 5 0,008 17,0 18,4 

140 94030 3 0,005 14,8 18,0 

141 94032 3 0,007 14,2 20,0 

142 94038 5 0,006 16,8 19,4 

143 94039 3 0,012 16,0 18,2 

144 94047 3 0,006 16,4 18,8 

145 94048 5 0,011 14,4 17,2 

147 94083 5 0,014 16,0 18,0 

148 94086 5 0,009 14,8 18,6 

 Ø 0,0075 Ø 15,6 Ø 18,5 
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Závislost taţnosti [%] na obsahu síry ve zkušebním bloku při teplotě popouštění 620°C 

a 650°C je znázorněna na obr. 8.3.  

 

 

Obr. 8.3. Závislost taţnosti [%] na obsahu síry ve zkušebním bloku 

 

Obr. 8.3. znázorňuje závislost taţnosti po kalení při teplotě popouštění 620°C a 650°C 

na obsahu síry. Lze konstatovat, ţe obsah síry ve zkušebním bloku nemá podstatný vliv 

na výslednou taţnost. Vliv na taţnost má pouze rozdílná popouštěcí teplota (rozdíl cca 30°C). 

 

Obsah dusíku v tavebním vzorku dle DTP dovoluje maximálně 0,0120 hmot. %. 

Na jeho sníţení má největší vliv obsah uhlíku po roztavení lázně a délka uhlíkového varu. 

Uhlík po roztavení lázně dle DTP má být 0,60 – 0,70 hmot. %.  

Obsah dusíku v tavebním vzorku a ve zkušebním bloku a obsah uhlíku v 1. předzkoušce 

po roztavení a na konci oxidačního údobí je uveden v tab. 8.3. 
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Tab. 8.3. Obsah uhlíku v 1. předzkoušce po roztavení a na konci oxidačního údobí, 

obsah dusíku v tavebním vzorku a ve zkušebním bloku  

Zkouška 

č. 
Tavba EOP č. 

C v hmot. % N v hmot. % 

V 1. 

předzkoušce 

po roztavení 

Na konci 

oxidačníh

o údobí 

Tavební 

vzorek 

Zkušební 

blok 

136 94015 3 1,20 0,37 0,0070 0,0063 

137 94017 3 1,31 0,41 0,0073 0,0074 

138 94021 3 0,82 0,35 0,0099 0,0110 

139 94025 5 0,93 0,40 0,0073 0,0090 

140 94030 3 0,84 0,35 0,0079 0,0093 

141 94032 3 0,78 0,38 0,0082 0,0087 

142 94038 5 0,94 0,37 0,0091 0,0099 

143 94039 3 0,87 0,42 0,0087 0,0095 

144 94047 3 0,81 0,40 0,0102 0,0105 

145 94048 5 0,88 0,42 0,0113 0,0118 

147 94083 5 0,63 0,38 0,0073 0,0091 

148 94086 5 0,39 0,42 0,0090 0,0100 

 Ø 0,87 Ø 0,39 Ø 0,0085 Ø 0,0094 

   

U zkušebních taveb se obsah uhlíku po roztavení pohyboval u většiny taveb do cca 1,00 hmot. 

%. V tomto rozsahu se vliv uhlíku na obsah dusíku v tavebním vzorku a zkušebním bloku 

neprojevil viz tab. 8.3.. U dvou taveb při obsahu uhlíku nad 1,00 hmot. % v  1. předzkoušce 

po roztavení se obsah dusíku v tavebním vzorku a zkušebním bloku pohyboval na nejniţších 

hodnotách (0,0063 - 0,0074 hmot. %). 

 

Obsah dusíku v tavebním vzorku, zkušebním bloku a nárazová práce KV [J] při teplotě      

popouštění 620°C a 650°C je v tab. 8.4.  

Dle normy ČSN EN 10293 má být hodnota nárazové práce min 31 J. 
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Tab. 8.4. Obsah dusíku v tavebním vzorku, zkušebním bloku a nárazová práce při teplotě         

      popouštění 620°C a 650°C 

Zkouška 

č. 
Tavba EOP č. 

N v hmot. % 
Nárazová práce KV  

průměr ze 3 [J] 

Tavební 

vzorek 

Zkušební 

blok 

Popouštění 

při 620°C 

Popouštění 

při 650°C 

136 94015 3 0,0070 0,0063 75,5 88,7 

137 94017 3 0,0073 0,0074 74,2 91,0 

138 94021 3 0,0099 0,0110 75,9 75,5 

139 94025 5 0,0073 0,0090 77,4 78,1 

140 94030 3 0,0079 0,0093 70,6 75,8 

141 94032 3 0,0082 0,0087 74,1 81,3 

142 94038 5 0,0091 0,0099 76,2 89,3 

143 94039 3 0,0087 0,0095 71,3 77,8 

144 94047 3 0,0102 0,0105 71,9 81,9 

145 94048 5 0,0113 0,0118 66,1 76,8 

147 94083 5 0,0073 0,0091 71,4 71,5 

148 94086 5 0,0090 0,0100 71,3 79,6 

 Ø 0,0085 Ø 0,0094 Ø 72,9 Ø 80,6 

 

Grafické porovnání obsahu dusíku v tavebním vzorku a zkušebním bloku je na obr. 8.4. 

 

 

 

Obr. 8.4. Obsah dusíku v tavebním vzorku a zkušebním bloku 
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Z obr. 8.4. vyplývá, ţe obsah dusíku v zkušebním bloku je u všech taveb vyšší oproti 

tavebnímu vzorku v průměru o 0,0009 hmot. %, coţ je způsobeno zpětným naplyněním 

v průběhu odpichu a v průběhu odlévání do formy. 

 

Závislost nárazové práce KV [J] na obsahu dusíku ve zkušebním bloku při teplotě popouštění 

620°C a 650°C je uvedena na obr. 8.5. 

 

 

Obr. 8.5. Závislost nárazové práce KV [J] na obsahu dusíku ve zkušebním bloku 

 

Z obr. 8.5. vyplývá, ţe nárůst dusíku, který byl analyzován ve zkušebním bloku se projevil 

negativně vůči nárazové práci. 

 

Dle normy ČSN EN 10293 je předepsaná taţnost (A) min. 12 %. Obsah dusíku ve zkušebním 

bloku a taţnost (A) při teplotě popouštění 620°C a 650°C u 12 taveb je uvedena v tab. 8.5. 
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Tab. 8.5. Obsah dusíku ve zkušebním bloku a taţnost při teplotě popouštění 620°C a 650°C 

Zkouška 

č. 
Tavba 

EOP 

č. 

N v hmot. % Taţnost [%] 

Zkušební 

blok 

Popouštění 

při 620°C 

Popouštění 

při 650°C 

136 94015 3 0,0063 15,0 19,0 

137 94017 3 0,0074 15,0 18,6 

138 94021 3 0,0110 16,8 18,0 

139 94025 5 0,0090 17,0 18,4 

140 94030 3 0,0093 14,8 18,0 

141 94032 3 0,0087 14,2 20,0 

142 94038 5 0,0099 16,8 19,4 

143 94039 3 0,0095 16,0 18,2 

144 94047 3 0,0105 16,4 18,8 

145 94048 5 0,0118 14,4 17,2 

147 94083 5 0,0091 16,0 18,0 

148 94086 5 0,0100 14,8 18,6 

 Ø 0,0094 Ø 15,6 Ø 18,5 

 

Znázorněna závislost taţnosti [%] na obsahu dusíku ve zkušebním bloku při teplotě 

popouštění 620°C a 650°C je na obr. 8.6.  

 

 

Obr. 8.6. Závislost taţnosti [%] na obsahu dusíku ve zkušebním bloku 
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Z dosaţených výsledků na obr. 8.6. vyplývá, ţe obsah dusíku stanovený ve zkušebních 

blocích neprokázal přímý vliv na hodnoty taţnosti oceli. Zvýšení popouštěcí teploty o 30°C 

(z 620°C na 650°C), výrazně zvýší taţnost (plastické vlastnosti) oceli v průměru o 2,9 %. 

V obou případech byly dosaţeny hodnoty taţnosti dle normy ČSN EN 10293 viz tab. 2.3. 

 

Obsah vodíku po odpichu v tavebním vzorku je uveden v tab. 8.6. Obsah vodíku 

se  pohyboval v rozmezí 2,00 – 4,34 ppm. Dle literatury je doporučen maximální obsah 7 ppm 

[4]. 

 

Tab. 8.6. Obsah H v tavebním vzorku 

Zkouška č. Tavba EOP č. 
H v ppm 

Tavební vzorek 

136 94015 3 3,41 

137 94017 3 2,00 

138 94021 3 2,40 

139 94025 5 2,93 

140 94030 3 4,34 

141 94032 3 2,40 

142 94038 5 2,94 

143 94039 3 3,48 

145 94048 5 4,06 

 Ø 3,11 

 

V tab. 8.6. nízký obsah vodíku od 2,00 do 4,06 ppm v tavebních vzorcích je přičítán kvalitní 

vsázce a struskotvorným přísadám, které nejvíce ovlivňují obsah vodíku v tavebním vzorku. 

 

 Obsah hliníku v tavebním vzorku, ve zkušebním bloku a nárazová práce KV [J] 

při teplotě popouštění 620°C a 650°C u 12 taveb je uveden v tab. 8.7. 

Dle DTP je poţadavek na obsah hliníku u tavebního vzorku 0,040 – 0,070 hmot %, max. 

0,080 %. 
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Tab. 8.7. Obsah hliníku v tavebním vzorku, zkušebním bloku a nárazová práce při teplotě         

      popouštění 620°C a 650°C 

Zkouška 

č. 
Tavba 

EOP 

č. 

Al v hmot. % 
Nárazová práce KV  

průměr ze 3 [J] 

Tavební 

vzorek 

Zkušební 

blok 

Popouštění 

při 620°C 

Popouštění 

při 650°C 

136 94015 3 0,065 0,040 75,5 88,7 

137 94017 3 0,043 0,037 74,2 91,0 

138 94021 3 0,064 0,057 75,9 75,5 

139 94025 5 0,039 0,033 77,4 78,1 

140 94030 3 0,065 0,061 70,6 75,8 

141 94032 3 0,046 0,040 74,1 81,3 

142 94038 5 0,044 0,041 76,2 89,3 

143 94039 3 0,062 0,058 71,3 77,8 

144 94047 3 0,057 0,046 71,9 81,9 

145 94048 5 0,049 0,042 66,1 76,8 

147 94083 5 0,049 0,041 71,4 71,5 

148 94086 5 0,074 0,069 71,3 79,6 

 Ø 0,055 Ø 0,047  Ø 72,9 Ø 80,6 

 

 

Obsah hliníku v tavebním vzorku a zkušebním bloku je na obr. 8.7. 

 

 

Obr. 8.7. Obsah hliníku v tavebním vzorku a zkušebním bloku 
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Obr. 8.7. znázorňuje obsah hliníku ve zkušebním bloku v průměru o 0,008 hmot. % niţší 

neţ v tavebním vzorku. Větší rozdíly hodnot přikládáme k sekundární a terciální oxidaci 

taveniny. Sekundární oxidace je v průběhu odpichu oceli z pece do pánve, terciální oxidace 

je v průběhu lití kovu do formy.  

 

Závislost nárazové práce KV [J] na obsahu hliníku ve zkušebním bloku při teplotě popouštění 

620°C a 650°C je uvedena na obr. 8.8. 

 

 

Obr. 8.8. Závislost nárazové práce KV [J] na obsahu hliníku ve zkušebním bloku 

 

Z obr. 8.8. vyplývá, ţe vyšší obsah hliníku ve zkušebním bloku v hodnotách od cca 0,041 -

 0,070 hmot. % působí negativně na hodnoty nárazové práce. Se zvyšujícím se obsahem 

hliníku ve zkušebním bloku dochází ke sniţování hodnot nárazové práce po tepelném 

zpracování (popouštění na 620°C a 650°C).  

Obsah hliníku ve zkušebním bloku a obsah kyslíku ve zkušebním bloku je uveden v tab. 8.8.   
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Tab. 8.8. Obsah hliníku ve zkušebním bloku a kyslíku ve zkušebním bloku 

Zkouška č. Tavba EOP č. 

Al v hmot. 

 % 

O v hmot. 

% 

Zkušební 

blok 

Zkušební 

blok 

136 94015 3 0,040 0,0049 

137 94017 3 0,037 0,0052 

138 94021 3 0,057 0,0040 

139 94025 5 0,033 0,0038 

140 94030 3 0,061 0,0047 

141 94032 3 0,040 0,0051 

142 94038 5 0,041 0,0046 

143 94039 3 0,058 0,0039 

144 94047 3 0,046 0,0050 

145 94048 5 0,042 0,0058 

147 94083 5 0,041 0,0047 

148 94086 5 0,069 0,0061 

 Ø 0,047 Ø 0,0048  

 

 

Závislost kyslíku [%] na mnoţství hliníku [%] ve zkušebním bloku znázorňuje obr. 8.9. 

 

Obr. 8.9. Závislost kyslíku [%] ve zkušebním bloku, na mnoţství hliníku [%] ve zkušebním 

                  bloku  
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Běţná praxe při výrobě oceli této jakosti prokazuje, ţe obsahy hliníku do 70 ppm jsou 

dostatečné z pohledu zamezení vzniku vad typu bubliny. Dosaţené výsledky na  obr. 8.9. 

představují hodnotu celkového hliníku, coţ je kovový, hliník vázaný na oxidy a nitridy. 

Není patrná závislost hliníku na kyslíku. 

 

Přísada CaSi do pánve dle DTP je předepsána v mnoţství být 1 kg/t. V tab. 8.9. jsou 

konkrétní přísady u jednotlivých taveb. 

  

Tab. 8.9. Mnoţství CaSi do pánve   

Zkouška 

č. 
Tavba EOP č. 

Mnoţství CaSi 

[kg/t] 

 do pánve 

141 94032 3 0 

143 94039 3 0 

139 94025 5 1 

138 94021 3 1 

137 94017 3 1 

136 94015 3 1 

140 94030 3 1 

147 94083 5 1 

148 94086 5 1 

142 94038 5 2 

144 94047 3 2,5 

145 94048 5 2,5 

 

Přísada CaSi byla přidávána z důvodu ovlivňování tvaru vměstků. Rozborem bylo zjištěno, 

ţe pro daný způsob výroby oceli mnoţství přidávaného CaSi do pánve nemá vliv na tvar 

a mnoţství vměstků. 

 

 Legování FeTi (0,7 kg/t) do pánve dle DTP bylo provedeno u všech taveb stejně. 

Obsah titanu v tavebním vzorku a ve zkušebním bloku je uveden v tab. 8.10. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Tab. 8.10. Obsah titanu v tavebním vzorku a ve zkušebním bloku 

Zkouška č. Tavba EOP č. 

Ti v hmot. % 

Tavební 

vzorek 

Zkušební 

blok 

136 94015 3 0,038 0,025 

137 94017 3 0,032 0,021 

138 94021 3 0,046 0,044 

139 94025 5 0,040 0,042 

140 94030 3 0,036 0,036 

141 94032 3 0,030 0,031 

142 94038 5 0,047 0,046 

143 94039 3 0,041 0,043 

144 94047 3 0,042 0,042 

145 94048 5 0,047 0,045 

147 94083 5 0,041 0,040 

148 94086 5 0,046 0,046 

 Ø 0,040 Ø  0,038 

 

 

Obsah titanu v tavebním vzorku a zkušebním bloku je na obr. 8.10. 

 

 

Obr. 8.10. Obsah titanu v tavebním vzorku a zkušebním bloku 

 

Z obr. 8.10. vyplývá, ţe rozdíl mezi tavebním vzorkem a zkušebním blokem v obsahu titanu 

je zanedbatelný. 
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8.2 Rozbor mechanických vlastností ze zkušebních bloků 

Rozbory mechanických vlastností byly provedeny v Mechanických zkušebnách 

Třineckých ţelezáren, a.s.. Zkušební tělesa po zkouškách jsou znázorněna na obr. 8.11. 

 

 

Obr. 8.11. Zkušební tělesa 

 

 Výsledné mechanické vlastnosti ze zkušebního bloku po kalení do oleje a popouštění 

při teplotě 620 °C uvádí tab. 7.18. a při teplotě 650 °C tab. 7.19.  

  

 Zkouška tahem  

 Poţadovaná hodnota zkoušky tahem dle normy ČSN EN 10293 u materiálu             

GS-42CrMo4, pro zkušební vzorky je: 

 Rp0,2 min.     600 [MPa] 

 Rm     800 – 950 [MPa] 

 A min.            12 [%]. 

 

Z výsledků je vidět, ţe při popouštěcí teplotě 620 °C je mez kluzu (Rp0,2)  v rozmezí           

762 – 895 MPa, mez pevnosti (Rm) v rozmezí 902 – 991 MPa a taţnost (A) od 14,2 – 17,0 % 

viz tab. 7.18. Při popouštěcí teplotě 620°C  byla mez pevnosti překročena u 3 z celkových 12 

taveb. 
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Z výsledků u popouštěcí teploty při 650 °C se mez kluzu (Rp0,2)   pohybovala v rozmezí       

709 – 788 MPa, mez pevnosti (Rm)  byla od 849 – 892 MPa a taţnost (A) v rozmezí          

17,2 – 20,0 % viz tab. 7.19.  

Z dosaţených výsledků vyplývá, ţe na sníţení hodnot meze kluzu a meze pevnosti 

má největší vliv popouštěcí teplota, v našem případě vyšší o 30 °C, při podstatném zvýšení 

plastických vlastností (taţnost, kontrakce). 

 

 Nárazová práce 

 Poţadovaná hodnota nárazové práce KV dle normy ČSN EN 10293 u materiálu                  

GS-42CrMo4, pro zkušební vzorky je: 

 KV min.      31  [J]. 

U popouštěcí teploty 620°C a 650°C byly v obou případech popouštěcích teplot hodnoty dle 

normy splněny a oproti normě o cca 100% vyšší. Tyto vyšší výsledné hodnoty výrazně zvýší 

hodnoty vrubové houţevnatosti.  

  

 Tvrdost 

 I kdyţ se neuvádí v normě, byla změřena a vycházela u popouštěcí teploty při 620°C 

v rozmezí 280-312 HBW s průměrnou tvrdostí 297 HBW, viz tab. 7.18. U popouštěcí teploty 

při 650°C v rozmezí 265-278 HBW s průměrnou tvrdostí 271 HBW, viz  tab. 7.19. 

Průměrná tvrdost při popouštěcí teplotě 650°C je o 26 HBW niţší neţ průměrná tvrdost 

při popouštěcí teplotě 620°C. 

Tímto lze konstatovat, ţe na výslednou tvrdost u materiálu GS-42CrMo4 má vliv tepelné 

zpracování a hlavně popouštěcí teplota. 

 

8.3 Výsledky metalografického rozboru vzorků 

 Metalografická mikroskopie je základní metodou studie struktury kovů. Je zaloţena 

na pozorování odraţeného světla od rovinných řezů vzorků kovových materiálů světelným 

metalografickým mikroskopem. [25, 26] 

Posouzení metalografické struktury bylo provedeno v metalografické zkušebně Třineckých 

ţelezáren, a.s..   

Příprava vzorků pro metalografický rozbor probíhala v několika krocích:  

 odběr vzorku (řezáním) ze zkušebního bloku po tepelném zpracování 

 broušení povrchu na brousicích papírech s rozdílnou zrnitostí za mokra 
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 leštění na rotujícím kotouči potáhnutým vhodnou tkaninou za přítomnosti diamantové 

leštící pasty 

 leptání ve 2 % nitalu 

 pozorování na optickém mikroskopu Olympus BX-51. 

 

 Struktura byla pozorována vţdy ve střední části vzorku. Cílem metalografického 

rozboru bylo zjistit, o jakou výslednou strukturu se jedná u vzorku tepelně zpracovaného 

kalením z teploty 880°C a při teplotách popouštění 620 °C a 650 °C. Výsledná mikrostruktura 

vzorku při popouštěcí teplotě 620 °C je tvořena popuštěným bainitem viz obr. 8.12., při 100 

x, na obr. 8.13. při 500 x a na obr. 8.14 při 1000 x zvětšení.  

 

 

Obr. 8.12. Zvětšení 100 x                                     Obr. 8.13. Zvětšení 500 x 

 

 

Obr. 8.14. Zvětšení 1000 x 
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Mikrostruktura vzorku při popouštěcí teplotě 650 °C je tvořena také popuštěným bainitem 

viz obr. 8.15. při 100 x, na obr. 8.16 při 500 x a na obr. 8.17 při 1000 x zvětšení. 

 

Obr. 8.15. Zvětšení 100 x                                     Obr. 8.16. Zvětšení 500 x 

 

 

Obr. 8.17. Zvětšení 1000 x 

 

 Z metalografického rozboru vyplývá, ţe výsledná mikrostruktura vzorků tepelně 

zpracovaných kalením do oleje a popouštěním na teploty 620 a 650 °C se výrazně neliší. 

Popuštěný bainit (spodní) zabezpečuje dosaţení poţadovaných mechanických hodnot. 

Vysoké hodnoty nárazové práce převyšují normované hodnoty o více jak 100 % a jsou 

výsledkem optimálně provedeného tepelného zpracování. Optimální struktura materiálu 

po zušlechtění je popuštěný martenzit - tuto strukturu lze dosáhnout intenzivnějším 

prokalením (menší tloušťka vzorku, kalení do vody, materiál s vyšším obsahem legujících 

prvků podporujících prokalitelnost jako Mn, Cr, Ni, Mo). Při zvětšení 100x je na fotografii 
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zřejmé odmíšení prvků v mezidendritických prostorech (tmavší struktura). Výše uvedené 

odchylky ve struktuře nemají podstatný vliv na pokles plastických vlastností, coţ je zřejmé 

z výsledků dosaţených mechanických vlastností.  

 

8.4 Posouzení lomových ploch z tahové a rázové zkoušky 

 Při lomu dochází k porušování chemických vazeb v materiálu. Mohlo by se tedy zdát, 

ţe síla potřebná k lomu odpovídá pevnosti chemických vazeb. Ve skutečnosti však k lomu 

dochází při výrazně niţší síle působící na materiál. Příčinou tohoto chování, tzn. příčinou 

vzniku lomů v materiálech, jsou defekty (vady) v jejich mikrostruktuře. 

Defekty mohou být např.: 

 mikrotrhliny (vznikají často jiţ při výrobě materiálu např. v důsledku tepelného pnutí) 

 dutiny (vznikají např. v důsledku smršťování materiálů při jejich tuhnutí a chladnutí, 

nebo v důsledku přítomnosti plynů) 

 nečistoty (cizorodé částice, vměstky) 

Defekty jsou v mikrostruktuře materiálů přítomny vţdy, je však třeba se technologickou kázní 

při výrobě materiálu snaţit jejich výskyt omezit na minimum. Nebezpečí lomů je větší 

u rozměrných součástí, neboť u nich je pravděpodobnost výskytu defektů vyšší. [24] 

 

Podle průběhu rozlišujeme dva druhy lomů: 

 houţevnaté (tvárné) lomy 

 křehké (štěpné) lomy. 

 

V obou případech se lom můţe šířit: 

 transkrystalicky – lomová plocha prochází jednotlivými zrny 

 interkrystalicky – lomová plocha prochází po hranicích zrn. 

 

 Houţevnaté (tvárné) lomy viz obr. 8.18., vznikají u tvárných materiálů. Tyto lomy 

jsou doprovázeny plastickou deformací viz obr. 8.19. 

 Křehké (štěpné) lomy viz obr. 8.20., vznikají hlavně u křehkých materiálů, ale i u 

uhlíkové oceli. Schéma křehkého lomu viz obr. 8.21. Vzhledem k tomu, ţe šíření křehkého 

lomu spotřebovává málo energie, probíhá tento lom náhle a velmi rychle. Proto jsou křehké 

lomy velmi nebezpečné. [25, 26]  
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Obr. 8.18. Obrázek houţevnatého lomu [28] 

 

 

 

 

Obr. 8.19. Obrázek křehkého lomu [28] 
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                     Obr. 8.20. Schéma houţevnatého       Obr. 8.21. Schéma křehkého   

   (tvárného)  lomu                        (štěpného) lomu 

  

 Posouzení lomových ploch z tahové a rázové zkoušky bylo provedeno 

v metalografické zkušebně Třineckých ţelezáren, a.s. 

Pro posouzení druhu lomu (křehký nebo houţevnatý) a zjištění o jaký typ šíření lomu se jedná 

(transkrystalický nebo interkrystalický), byly pouţity vzorky z 12 taveb po tepelném 

zpracování kalení a popouštění na teplotě 620 °C a po provedených tahových a rázových 

zkouškách viz obr. 8.22 a obr. 8.23. 

 

 

 

  Obr. 8.22. Zkušební tělesa po tahové           Obr. 8.23. Zkušební tělesa po zkoušce          

           zkoušce                                                                        rázem 
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Vyhodnocování vzorků bylo provedeno na elektronovém mikroskopu Hitachi 3500 N.  

V příloze č. 8. – č. 19. jsou detaily lomových ploch vzorků č. 136 – 145, 147, 148 

po tahových a rázových zkouškách.  

Chemické sloţení  tavebního vzorku viz tab. 6.2 a zkušebního bloku viz tab. 6.3.  

Výsledné mechanické vlastnosti po kalení při popouštěcí teplotě 620°C jsou v tab. 7.18 

a při 650°C v tab. 7.19. 

 Ze získaných snímků z lomových ploch tahových a rázových zkoušek je vidět, 

ţe u vzorku č. 136 po rázové zkoušce jde z části vzorku o křehký lom a na snímku po tahové 

zkoušce jde o houţevnatý (tvárný) lom. Na všech zbývajících snímcích rázových a tahových 

zkoušek jde o lomy houţevnaté (tvárné).  

Ve všech případech se lomy šíří transkrystalicky, to znamená, ţe lomová plocha prochází 

jednotlivými zrny. Z toho vyplývá, ţe chemické sloţení materiálu GS-42CrMo4 

je optimalizováno tak, aby negativně neovlivňovalo křehko lomové vlastnosti materiálu 

u tahových a rázových zkoušek.  

 

8.5 Rozbor mikročistoty oceli 

 Po kalení do oleje a popouštění na teplotě 620 °C, po provedených tahových 

a rázových zkouškách, byly zhodnoceny lomové plochy vzorků z kaţdé tavby pod 

rastrovacím elektronovým mikroskopem, značky HITACHI 3500N. Na lomových plochách 

jsou znázorněna místa s největším výskytem vměstků a jejich popisem u vzorků č. 136 – 145, 

147, 148 viz příloha č. 8. – č. 19. Na metalografických výbrusech ze zbytků po rázové 

zkoušce byla provedena obrazová analýza vměstků na přístroji Leco IA-32 (model Inclusions-

32), kde byly detekovány všechny vměstky s plochou větší neţ 4 μm
2
.  

Na stejných výbrusech u 100 – 130 kusů byla na ploše 2,25 mm
2
,  na rastrovacím 

elektronovém mikroskopu provedena automatická analýza vměstků, jejímţ výsledkem 

je jejich průměrné chemické sloţení viz tab. 8.11. 
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Tab. 8.11. Průměrné chemické sloţení vměstků 

Zkouška 

č. 
O Na Mg Al Si P S Cl Ca Ti Mn 

136 14,5 0,1 6,3 38,8 0,9 0,1 9,6 0,1 8,6 10,0 11,0 

137 14,7 0,2 6,0 40,1 1,0 0,2 9,4 0,1 10,5 7,5 10,3 

138 15,6 0,1 8,0 39,8 0,8 0,1 11,1 0,1 9,1 4,4 10,8 

139 15,0 0,1 5,2 44,3 0,6 0,1 9,0 0,1 4,8 6,0 14,7 

140 14,5 0,2 6,2 40,3 0,8 0,1 11,1 0,1 9,6 6,8 10,3 

141 14,8 0,2 4,9 41,5 0,7 0,1 6,2 0,1 2,2 15,7 13,7 

142 16,5 0,1 6,0 42,6 0,7 0,2 9,6 0,1 10,5 4,1 9,6 

143 18,5 0,1 3,3 44,0 1,4 0,1 6,2 0,0 3,8 11,6 11,1 

144 16,9 0,1 6,7 40,2 0,6 0,2 11,1 0,1 13,0 3,9 7,3 

145 15,5 0,1 2,9 42,3 0,7 0,1 11,1 0,1 10,0 4,1 13,0 

147 19,8 0,3 2,0 56,6 0,6 0,1 3,6 0,1 4,6 4,9 7,4 

148 16,3 0,1 1,2 47,7 0,5 0,1 6,5 0,1 4,4 11,1 11,9 

 

 

Sumární výsledky obrazové analýzy (počet vměstků/cm
2
) viz tab. 8.12. a obr. 8.24. 

 

Tab. 8.12. Sumární výsledky obrazové analýzy (počet vměstků/cm
2
) 

Zkouška č. sulfidy oxidy celkem 

136 5109 2115 7224 

137 4708 2295 7003 

138 6107 2666 8773 

139 7970 3499 11469 

140 16565 5989 22554 

141 7566 1963 9529 

142 5343 4161 9504 

143 6386 2347 8733 

144 4594 3579 8173 

145 10963 3446 14409 

147 10495 4444 14939 

148 8875 2182 11058 
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Obr. 8.24. Počet vměstků na mm
2
 

 

Z tabulky a grafu je zřejmé, ţe nejvíce vměstků bylo ve vzorku č. 140 a nejméně ve vzorku 

č. 136. 

Další hodnocení znečištění oceli nekovovými vměstky je dle normy ČSN 420471. 

Vzhledem k převáţně komplexnímu charakteru vměstků na bázi Al, O, Si nejsou rozlišovány 

čisté silikátové vměstky, ale jsou zařazeny mezi komplexní oxidické vměstky, a jsou 

klasifikovány podle etalonových řad OB (oxidy bodové), S (sulfidy) a NB nitridy bodové). 

Stanovené interní kritérium obsahu vměstků je: 

 oxidy bodové 2,5 

 sulfidy 1,5 

 nitridy bodové 1 

 

Stupeň znečištění nekovovými vměstky viz tab. 8.13. Zkušební protokol znečištění oceli 

nekovovými vměstky viz příloha č. 7.  
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Tab. 8.13. Znečištění nekovovými vměstky 

Zkouška č. 
Oxidy 

bodové 
Sulfidy 

Nitridy 

bodové 

136 2 0,5 0,5 

137 1,5 0,5 0,5 

138 2 0,5 0,5 

139 1,5 0,5 0,5 

140 2,5 0,5 0,5 

141 2 0,5 0,5 

142 2,5 0,5 0,5 

143 3 0,5 0,5 

144 3 0,5 0,5 

145 2,5 0,5 0,5 

147 0,5 0,5 0,5 

148 3 0,5 0,5 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe stupeň znečištění u oxidů bodových 2,5 je u vzorků č. 143, 144, 148 

překročen o 0,5. Obsahy sulfidů a nitridů bodových je na stupni znečištění 0,5. Hodnocení 

lomových ploch průměrného chemického sloţení vměstků a hodnocení znečištění 

nekovovými vměstky bylo provedeno v Metalografických zkušebnách Třineckých ţelezáren, 

a.s.  

Z provedených rozborů tvaru a rozloţení vměstků na lomových plochách tahových 

a rázových zkoušek lze usoudit, ţe se jedná o vměstky komplexní III typu na bázi  Al2O3 

.MnS, kde je obsah hliníku nad 0,020 hmot. %. Často je pozorován výskyt ostrohranných 

vměstků TiN, kde z obr. 8.5. je zřejmé, ţe vyšším obsahem dusíku postupně klesají hodnoty 

nárazové práce. 

K vměstkům lze konstatovat, ţe v daném rozsahu z hlediska mnoţství a druhu, nemají 

podstatný vliv na taţnost (plastické vlastnosti) a houţevnatost materiálu. 

 

Podstatného sníţení obsahu škodlivých prvků a vměstků lze dosáhnout mimopecním 

zpracováním kovu (vakuováním, argonováním), coţ nelze zabezpečit v provoze slévárny 

oceli, Sléváren Třinec, a.s.  
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9.  ZÁVĚR 

 

 Úkolem této práce bylo optimalizovat vliv chemického sloţení oceli jakosti            

GS-42CrMo4 dle normy ČSN EN 10293, s cílem dosaţení poţadovaných výsledných 

mechanických hodnot ocelových odlitků pro zkoušku tahem a rázem v ohybu. 

 Celkem bylo vyrobeno 12 taveb o různém chemickém sloţení. Z těchto taveb byly 

odlity zkušební bloky, ze kterých byly zhotoveny vzorky pro následné fáze tepelného 

zpracování: normalizační ţíhání, popouštění, kalení a popouštění. U všech vzorků bylo 

zabezpečeno a provedeno stejné tepelné zpracování pro první tři fáze. Pro poslední fázi 

tepelného zpracování (popouštění po kalení) byly zvoleny teploty 620°C a  650°C. 

 Dále byly zhotoveny zkušební tělesa pro ověření mechanických vlastností, 

metalografických rozborů, posouzení lomových ploch a rozbor mikročistoty oceli. 

 Z literárních zdrojů vyplývá, ţe na hodnoty mechanických vlastností, zejména 

vrubovou houţevnatost, má u oceli na odlitky vliv zejména obsah neţádoucích prvků, síry, 

dusíku, ale i obsah hliníku. Na výsledky tahové zkoušky, zejména taţnosti, má z chemických 

prvků největší vliv obsah síry a dusíku [4]. 

 Posouzením dosaţených hodnot mechanických vlastností a jejich grafického 

znázornění lze přijmout závěry o vlivu výsledného chemického sloţení na houţevnatost 

a plastické vlastnosti oceli GS-42CrMo4.  

 Obsahy síry ve zkušebních vzorcích měly největší negativní vliv na hodnoty nárazové 

práce, kdy při obsahu síry 0,006 – 0,014 hmot. % se její hodnoty výrazně sniţovaly.  

Při niţších obsazích síry pod 0,006 hmot. %, hodnoty nárazové práce překročily průměrné 

hodnoty. Nebyl prokázán podstatný vliv obsahu síry na výslednou hodnotu taţnosti a pevnosti 

oceli. 

 Zvyšující se obsahy dusíku sniţovaly hodnoty nárazové práce. Ze zkoumané oblasti 

zkušebních taveb při obsahu dusíku 0,0063 – 0,0118 hmot. % lze usoudit, ţe s nárůstem jeho 

obsahu dochází ke sniţování hodnot nárazové práce. Nebyl prokázán přímý vliv dusíku na 

hodnoty taţnosti oceli. 

 Vyšší obsahy hliníku se projevily negativně v oblasti 0,041 – 0,070 hmot. % 

na nárazovou práci. S nárůstem obsahu hliníku u zkušebních vzorků se hodnota nárazové 

práce po tepelném zpracování a popouštění na 620 °C a 650 °C sniţovala, i kdyţ byla stále 

s rezervou vyhovující. 

 V průběhu praktických zkoušek byl zjištěn podstatný vliv teploty popouštění po kalení 

na mechanické vlastnosti, především na hodnoty nárazové práce a taţnosti. Zvýšená teplota 



82 
 

popouštění z 620 °C na 650 °C po kalení, výrazně zvýšila hodnoty nárazové práce v průměru 

o 8 J, z průměrné hodnoty 73 J na 81 J. Hodnoty taţnosti byly zvýšeny v průměru o 2,9 %, 

ale současně se sníţila pevnost v průměru o 58 MPa. Příčinu nárůstu hodnot pevnosti lze 

přiřadit vlivu zvýšení popouštěcí teploty o 30 °C. 

 Z pohledu čistoty oceli na odlitky byl u zkušebních taveb prokázán minimální vliv 

tvaru a rozloţení vměstků na výsledky mechanických hodnot, coţ lze přisuzovat výsledku 

pouţité optimalizované metalurgie výroby oceli, která potlačila vznik nekovových vměstků 

škodlivých tvarů a rozloţení. Komplexní oxisulfidické vměstky byly rozloţeny ve struktuře 

vţdy rovnoměrně a měly oblé tvary. Místně se vyskytovaly i ostrohranné, ale kompaktní 

vměstky TiN.  

Z dosaţených výsledků DP vyplývá, ţe dodrţováním úzkého chemického sloţení lze 

podstatně zmírnit negativní dopady na hodnoty mechanických vlastností oceli. 

V oblasti metalurgie výroby oceli lze doporučit výrobu zkoumané jakosti oceli 

na odlitky s obsahem síry v redukčním údobí pod 0,010 hmot. %, obsahy dusíku pod 0,0090 

hmot. % kvalitním odplyněním v průběhu uhlíkového varu a konečné obsahy hliníku 

směřovat k minimální hranici dle DTP (0,040 hmot. %). Tímto novým postupem výroby 

jakosti oceli GS-42CrMo4 lze docílit sníţení výrobních nákladů na zajišťování speciálních 

anebo zvlášť upravených vsázkových surovin.  

Bylo potvrzeno, ţe důsledným dodrţováním tepelného zpracování je moţné 

zabezpečit nadprůměrné mechanické hodnoty materiálu bez příslušného opakovaného 

tepelného zpracování, coţ dává předpoklad pro dosaţení ekonomického přínosu. 

Závěry diplomové práce budou uplatněny v provozní praxi, úpravou stávajícího 

Detailního technologického postupu u chemického sloţení obsahu síry, dusíku, hliníku 

a technologického postupu tepelného zpracování v průběhu výroby jakosti oceli GS-

42CrMo4. 

 Získané výsledky diplomové práce přispějí ke sníţení nákladů na výrobu odlitků 

určených k zušlechtění úpravou chemického sloţení a sníţením nákladů na opakované tepelné 

zpracování u nedodrţení poţadovaných mechanických hodnot. 

  Zavedením závěrů této diplomové práce se předpokládá kvalifikovaným odhadem 

roční ekonomická úspora na výrobních nákladech kolem 100 000,  Kč. 
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Příloha č. 8.  Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 136 a znázorněný vměstek 

 

 

Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 136 

Znázorněný vměstek TiN 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 136 

   Znázorněný vměstek Al2O3.MnS 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 9.  Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 137 a znázorněný vměstek  

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 137 

Znázorněný vměstek TiN 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 137 

Znázorněný vměstek Al2O3.CaO, CaS 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 10. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 138 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 138 

Znázorněný vměstek MnS 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 138 

Znázorněný vměstek Al2O3.CaO, MnS.CaS 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 11. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 139 a znázorněný vměstek 

 

 

Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 139 

Znázorněný vměstek MnS, TiN 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 139 

Znázorněný vměstek MnS  

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 12. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 140 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 140 

Znázorněný vměstek TiN 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 140 

Znázorněný vměstek MgO.Al2O3, CaS 

Zvětšení 1000x 



101 
 

Příloha č. 13. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 141 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 141 

Znázorněný vměstek TiN, Al2O3 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 141 

Znázorněný vměstek MnS 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 14. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 142 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 142 

Znázorněný vměstek Al2O3.CaS 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 142 

Znázorněný vměstek MgO.Al2O3 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 15. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 143 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 143 

Znázorněný vměstek MnS.CaS 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 143 

Znázorněný vměstek MnS, TiN 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 16. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 144 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 144 

Znázorněný vměstek MnS.CaS 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 144 

Znázorněný vměstek Al2O3.MgO.CaS, CaS.MnS 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 17. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 145 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 145 

Znázorněný vměstek MnS 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 145 

Znázorněný vměstek Al2O3.CaS, MnS 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 18. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 147 a znázorněný vměstek 

 

 

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 147 

Znázorněný vměstek TiN 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 147 

Znázorněný vměstek MnS 

Zvětšení 1000x 
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Příloha č. 19. Lomová plocha tahové, rázové zkoušky vzorku č. 148 a znázorněný vměstek 

 

  

 Lomová plocha tahové zkoušky vzorku č. 148 

Znázorněný vměstek TiN 

Zvětšení 1000x 

 

 

 Lomová plocha rázové zkoušky vzorku č. 148 

Znázorněný vměstek Al2O3 

Zvětšení 1000x 


