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ABSTRAKT 

V této diplomové práci je vyhodnocen vliv aktivity kyslíku na metalurgickou kvalitu a 

vlastnosti nemodifikovaných litin. Měření aktivit kyslíku v roztavené litině bylo provedeno 

v průběhu provozních taveb ICDP litiny, která je používána pro výrobu odstředivě litých 

dvouvrstvých válců ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s.r.o. Jsou popsány obecné 

vlastnosti litin, jejich krystalizace, očkování, modifikace aj.  

Klíčová slova: aktivita kyslíku, kyslíková sonda, odstředivě lité válce, ICDP, očkování, 

indukční pec, elektromotorické napětí, pánev 

 

ABSTRACT 

In this diploma thesis is evaluate influence of oxygen activity for metalurgical quality and 

properties unmodified cast irons. The meassurement of oxygen activity was performed 

during casts of ICDP cast irons, which is used for making of centrifugal cast double layer 

rolls in company Vítkovické slévárny, spol. s.r.o. Is describe common character of cast 

irons, crystalization, inoculation, modification etc 

Key words: oxygen activity, oxygen sensor, centrifugal cast rolls, ICDP, inoculation, 

induction furnace, electro motorical voltage, ladle  
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ÚVOD A CÍLE 

 Tématem této práce je zkoumání vlivu aktivity kyslíku na metalurgickou kvalitu 

litin. Měření aktivit kyslíku v roztavené litině bylo provedeno v průběhu provozních taveb 

ICDP litin ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., které patří mezi největší 

výrobce válců pro válcovací tratě ve střední Evropě.  

 Materiálem pro povrchové vrstvy odstředivě litých válců může být vysoce 

chromová litina, nástrojová ocel, rychlořezná ocel nebo litina s neurčitě tvrzenou vrstvou, 

tzv. ICDP litiny. Samotné měření aktivit kyslíku v tavenině jsem prováděl pro materiál 

ICDP. V práci jsou zpracovány naměřené hodnoty po natavení litiny před odpichem do 

pánve, poté v pánvi po očkování a dalších úpravách.  Cílem u vývoje válců a jejich 

materiálů je zlepšování užitných vlastností a stále se zvyšující nároky na kvalitu 

povrchových vrstev. Hlavními důvody jsou prodloužení válcovacích kampaní a stále se 

zvyšující výkony válcovacích tratí. 

 Mezi hlavní cíle této práce patří porovnání různých aktivit kyslíku na strukturu 

materiálů na vzorcích litiny odebraných před odpichem do pánve, dále ověření vlivu 

očkování na aktivitu kyslíku a metalurgickou kvalitu litin. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je obecně 

popsána teorie litin, jejich krystalizace, vliv doprovodných prvků na vlastnosti litin, 

očkování a modifikace. Je popsán vliv kyslíku na vlastnosti litin. V praktické části jsou 

popsána měření aktivit kyslíku, popisy jednotlivých taveb a vyhodnocení metalografických 

struktur. 

 V závěru jsou zobrazeny grafy závislostí naměřených hodnot.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Roztoky roztavených kovů 

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

většinou ke zvětšení jejich objemu o 2÷6 % u kovů s těsným uspořádáním krystalické 

mřížky.[1] 

1.2. Základní pojmy roztoků 

Roztoky jsou všeobecně tuhé, kapalné, nebo plynné homogenní soustavy, které se skládají 

nejméně ze dvou složek. Libovolná makroskopická část roztoku nacházející se ve stavu 

termodynamické rovnováhy, má stejné složení jako vlastní roztok. Tím se roztoky liší od 

mechanických směsí, které nejsou stejnorodé.  

Při tavení probíhá většina metalurgických reakcí v roztavené lázni taveniny, skládající se z 

velkého počtu složek. Na rozdíl od chemických sloučenin, jejichž složení je určeno zákony 

stálých a množstevních hmotnostních poměrů, může se složení roztoku v určitých mezích 

měnit nepřetržitě. [1] 

1.3. Základní typy roztoků 

V metalurgii tvoří kapalné roztoky soustavy roztavených kovů a strusek. Z fyzikálně-

chemického hlediska se obvykle užívá konvence, podle které rozpouštědlo v těchto 

roztocích kovů představuje složka, která je ve značném přebytku.  

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

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

roztoky (obr.1). [1] 
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Obr. 1 Znázornění Raoultova a Henryho zákona [1] 

 

Reálné roztoky vykazují odchylky od Raoultova i Henryho zákona, které znázorňuje 

obr.2. Pro kvantitativní vyjádření těchto odchylek a zachování jednoduchých 

matematických formulací, jsou zavedeny pojmy: aktivita a aktivitní koeficienty. [1] 

 

 

Obr. 2 Znázornění aktivitních koeficienů a aktivit [1] 

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

jednoduchých matematických formulací Raoultova, případně Henryho zákona, aby byl 

získán tlak složky reálného roztoku. 

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

soustav aktivitu libovolné látky i v roztoku vyjadřuje vztah [1]. 
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     (1) 

 

Jako standardní stav se volí tyto dva stavy: 

a) stav čisté látky 

b) stav látky v nekonečně zředěném roztoku 

 

V metalurgii se velmi často používá aktivity a aktivitního koeficientu vzhledem 

k Henryho zákonu, při volbě standardního stavu 1% roztoku v hmotnostních procentech. 

Pak platí [1]: 

 

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

par, rychlosti vypařování, z fázových diagramů atd. Koncentrační závislosti z uvedených 

měření se vyjadřují různými empirickými a poloempirickými vztahy. [1] 

1.4. Aktivitní koeficienty ve vícesložkových soustavách, interakční 

koeficienty 

Pro polykomponentní soustavu, kterou představuje roztavená tavenina se složkami A, B, 

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

aktivitní koeficient složky B vzhledem k Henryho zákonu vztahem 

       (5) 
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kde:  

je aktivitní koeficient složky B v binární soustavě A – B 

vyjadřuje vliv složek C, D, E na aktivitní koeficient složky B v binární 

soustavě A – B. [1] 

2. Krystalizace litin 

Litiny jsou slitiny železa s uhlíkem a dalšími přísadovými prvky zejména křemík, mangan, 

fosfor, síra aj. Litiny mohou krystalizovat ve stabilní, nebo metastabilní soustavě. Ve 

stabilní soustavě je vysokouhlíková fáze vyloučena jako grafit, v metastabilní soustavě je 

vyloučena jako cementit. 

Rozhodujícími podmínkami pro vyloučení cementitu, nebo grafitu je zejména chemické 

složení a rychlost ochlazování.  

Křemík má značný vliv na binární diagram Fe-C a Fe-Fe3C (obr.3)[1]. 

 

Obr. 3 Diagram Fe-C, Fe-Fe3C doplněný o vliv Si [1] 
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2.1. Krystalizace eutektika 

Krystalizace eutektika nastává, když při ochlazování dosáhne obsah uhlíku, popř. uhlíkový 

ekvivalent Ce hodnoty 4,3% .[2] 

Při tuhnutí může dojít buď k tvorbě metastabilního eutektika, ledeburitu, nebo k vytvoření 

stabilního grafitického eutektika.  

Tvorba grafitického nebo ledeburitického eutektika závisí na termodynamických a 

kinetických podmínkách krystalizace. Termodynamické podmínky jsou dány změnou 

volné energie soustavy stabilní a metastabilní. [2] 

 

Rovnice popisující změnu volné entalpie: 

ΔG= -L .           (6) 

Kde: 

L je latentní teplo krystalizace grafitu nebo ledeburitu 

Te rovnovážná teplota eutektika 

ΔT hodnota podchlazení 

 

Podle diagramu Fe-C, začíná eutektikum krystalizovat při teplotě 1153°C. U litin 

tuhnoucích podle metastabilního diagramu je eutektická teplota 1147°C. [1] 

Schematické znázornění závislosti mezi volnou entalpií a teplotou eutektické krystalizace 

(obr.4).[1] 

 

Obr. 4 Vliv podchlazení na krystalizaci litiny [1] 

Interval mezi stabilní a metastabilní teplotou je rozhodující pro grafitizační schopnost 

litiny. Tento interval je ovlivňován chemickým složením a vlivem jednotlivých prvků. 

(obr.5). Prvky rozšiřující tento interval teplot budou podporovat grafitizaci. Naopak prvky, 

které tento interval zužují, budou grafitizaci spíše bránit. [2] 
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Obr. 5 Vliv přísadových prvků na eutektické teploty [2] 

2.2. Krystalizace grafitu 

Grafit v litině se může vylučovat buď přímou nebo nepřímou cestou. 

 a) Přímou cestou se grafit vylučuje přímo z uhlíku. Základním předpokladem je 

 dostatečná koncentrace uhlíku. Dochází k tzv. homogenní nukleaci. 

 Croztok → Cgrafit 

 

 b) U nepřímé cesty nejdříve vzniká cementit, který se poté rozpadá, a vnikají jiné 

 zárodky. Ty poté podporují vlastní zárodky grafitu. Jedná se o tzv. heterogenní 

 nukleaci. 

 Croztok → Fe3C + Austenit → Cgrafit 

 

 

Při krystalizaci kuličkového grafitu LKG je nutná vysoká hodnota ΔT (okolo 60°C). Tento 

vysoký rozdíl teplot je dán změnou fyzikálně-chemických vlastností taveniny během 

modifikace.  

U stabilního tuhnutí v oblasti eutektické teploty dochází k prodlevě a podchlazení. 

Grafitizací dochází k rekalescenci a tuhnutí taveniny (obr.6). [2] 
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Obr. 6 Znázornění stabilního tuhnutí [1] 

U metastabilního tuhnutí se vylučuje cementit bez prodlevy v eutektické oblasti. (obr.7) [2] 

 

Obr. 7 Znázornění metastabilního tuhnutí [1] 

3. Vliv doprovodných prvků na vlastnosti litin 

Kromě základních prvků litiny obsahují i větší, či menší množství doprovodných prvků. Ty 

mohou být do taveniny vnášeny záměrně jako legovací prvky, nebo mohou být obsaženy 

ve vsázkových surovinách jako stopové. Tyto prvky mohou mít jak pozitivní, tak také 

negativné vlastnosti. V následující tabulce (tab.1) [3] je popsán jejich nejčastější zdroj 

výskytu, běžné obsahy v tavenině a účinek na výsledné vlastnosti litin. 

Tabulka 1Vliv doprovodných prvků na vlastnosti litin [3] 

Prvek Zdroj výskytu Běžná 

hladina 

[%] 

Účinek na litiny 

Antimon 

Sb 

Ocelový šrot, smaltový 
šrot, ložiskové výstelky, 

záměrné přídavky, 

do 0,02 Silně podporuje karbid a perlit, brání tvorbě kuličkového grafitu 
při nepřítomnosti kovů vzácných zemin. 

Arsen 

As 

Surové železo, ocelový 
šrot 

do 0,05 Silně podporuje perlit a karbidy, podporuje vznik kuličkového 
grafitu. 

Barium 

Ba 

Očkovadlo obsahující 

barium 

do 0,003 Zvyšuje nukleaci grafitu a snižuje odeznívání očkovacího efektu, 

snižuji sklon k zákalce a podporuje grafitizaci. 

Bismut 

Bi 

Záměrně přidaný, 

nátěry forem 

výjimečně 

více než 
0,01 

Podporuje zákalku a nežádoucí tvary grafitu, zvyšuje počet 

grafitových kuliček u LKG,které obsahují prvky kovů vzácných 
zemin (Cer), potlačuje makovou strukturu u LKG. 

Bor 

B 

Smaltový ocel. odpad, 

přidaný jako FeB 

do 0,01 Obsah 0,001 podporuje karbidy zejména u LKG., 0,002 % B 

zlepšuje tepelné zpracování temperovaných litin 

Cer 

Ce 

Velké množství v Mg 
slitinách nebo přidáním 

mischmetalu 

do 0,02 Nepoužívá se u LLG, potlačuje škodlivé prvky v LKG, zlepšuje 
nodularitui grafitu, stabilizuje karbidy a jejich segregaci. 

Cín Vojenský materiál, do 0,15 Silně podporuje perlit, zvyšuje pevnost cca 0,08%, zvyšuje 



17 
 

Prvek Zdroj výskytu Běžná 

hladina 

[%] 

Účinek na litiny 

Sn bronzy, pocínovaný 
ocel. šrot, přídavek cínu 

křehkost LKG, nemá další škodlivé účinky, 

Dusík 

N 

Koks, nauhličovadla, 
jádrová pojiva, ocelový 
štot, přídavek FeMn s 

obsahem dusíku, 

do 0,015 Shluky lupínkového grafitu podporuje perlit, zvyšuje pevnost, 
vysoká hladina zapříčiňuje trhliny silných částí, může být 
neutralizován pomocí Al, Ti a Zr, v LKG má malý účinek, 

Fosfor 

P 

Surová železa a šrot s 
vysokým obsahem 

fosforu, přidání FeS 

do 0,1 Zvyšuje CE, zlepšuje zabíhavost, vytváří fosfidické eutektikum, 
nad 0,05% škodí v LLG, při obsahu nad 0,04 % můře způsobovat 

řediny 

Hliník 

Al 

Hliníkem uklidněná 
ocel, šrot očkovadla, 

feroslitiny, slitiny 

lehkých kovů, přidání 
Al 

do 0,03 0,005% Al podporuje výskyt vodíkových bodlin v tenkých 
stěnách, neutralizuje dusík, podporuje tvorbu vměstků cca 0,08% 

škodí tvorbě kuličkového grafitu, může být neutralizován Ce, 

silně stabilizuje grafit. 

Hořčík 

Mg 

Přidáván hořčíkovou 

předslitinou, 

0,03-0,08 Podporuje vznik kuličkového grafitu v LKG, stabilizuje karbidy v 

LKG, v LLG se neužívá, 

Chrom 

Cr 

Slitinové oceli, 

chromové plechy, 
některá surová železa, 

ferochrom 

do 0,03 Podporuje zákalku a perlit, zvyšuje pevnost, při 0,05% vytváří 

segregované karbidy v LKG 

Kobalt 

Co 

Nástrojová ocel do 0,02 Nevyznačuje se žádnými účinky v litinách. 

Křemík 

Si 

FeSi slitiny, ocelový 

šrot, ocelová železa, 

0,8-4,0 Podporuje grafitizaci, snižuje zákalku, stabilizuje perlit, 

Mangan 

Mn 

Surové železo, ocelový 

šrot přidáním FeMn 

0,2-0,1 Neutralizuje síru vazbou na MnS, podporuje formování perlitu, 

podporuje vznik segregovaných karbidů v LKG, podporuje vznik 
bublin při vysokých obsazích spojených s vysokými obsahy síry, 

Měď 

Cu 

Měděný drát, slitiny 

mědi, ocel. odpad, 
záměrné přidávání Cu 

do 0,5 Podporuje perlit, zvyšuje pevnost, potlačuje tvorbu feritiu LKG, 

nemá škodlivé účinky, 

Molybden 

Mo 

Rafinovaný surová 

železa, slitinové oceli, 
FeMo 

do 0,1 Středně podporuje tvorbu perliu, zvyšuje pevnost, může 

podporovat staženiny a karbidy, 

Nikl 

Ni 

Niklové plechy, ocelový 

šrot, rafinovaná železa, 
NiMg slitiny, 

do 0,5 Malá množství nemají velký význam, grafitizační účinek mají až 

velká množství , 

Olovo 

Pb 

Staré nátěry, glazura, 

rychlořezné oceli, 

do 0,005 Zapříčiňuje nežádoucí strukturu grafitu u LLG a při obsahu cca 

0,004%snižuje pevnost, podporuje perlit a karbidy, 

Síra 

S 

Koks, nauhličovadla, 
surová železa, ocel. 

šrot, přidání sulfidů 
železa 

do 0,15 

(LLG) 

Velmi škodlivá pro strukturu a vlastnosti, když není v rovnováze 
s Mn, u LLG zvyšuje potřebu očkovadel, zvyšuje potřebu Mg u 

LKG, u LKG má být pod 0,3% 

Stroncium 

Sr 

Očkovadla s přídavkem 

stroncia 

do 0,003 Zvyšuje počet zárodků pro grafit, silně snižuje sklon k zákalce u 

LLG, 

Telur 

Te 

Netříděná měď, nátěry 

forem, vzorky pro 
stanovení křivek 

chladnutí, 

do 0,003 Silně podporuje karbidy, zapříčiňuje nežádoucí tvary grafitu, 

účinek je pozorován i při nižších obsazích než 0,0003%, účinek v 
LKG, snižuje kombinaci Mg a Ce 

Titan 

Ti 

Některá surová železa, 

některé malty a nátěry, 
přidán Ti nebo FeTi 

vrat z litiny s 
červíkovým grafitem, 

do 0,1 Neutralizuje dusík v LLG, podporuje společně s Al vodíkové 

bodliny, podporuje výskyt podchlazeného grafitu u LLG, 
potlačuje tvar kuličkového grafitu u litiny s červíkovým grfitem 

Vanad 

V 

Ocelový odpad, 
nástrojová ocel, některá 

surová železa, FeV, 

do 0,1 Podporuje zákalku, čistí kuličkový grafit, výrazně zvyšuje 
pevnost, 
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Prvek Zdroj výskytu Běžná 

hladina 

[%] 

Účinek na litiny 

Vápník 

Ca 

Feroslitiny, 

nodularizační slitiny, 
očkovadla 

do 0,01 Podporuje tvorbu grafitových kuliček, podporuje vznik zárodků 

pro tvorbu grafitu, snižuje sklon k zákalce a podporuje grafitizaci. 

Vodík 

H 

Rozklad vlhkosti, 

formovací materiál, 
vlhké přísady. 

- Tvorba podpovrchových bodlin, mírně podporuje zákalku, 

podporuje obrácenou zákalku v případě, že je nedostatek 
manganu k vázání síry, podporuje hrubý grafit, 

Wolfram 

W 

Rychlořezné nástrojové 

oceli, 

do 0,05 Zřídka se objeví významné množství, středně podporuje perlit, 

 

4. Vsázkové suroviny při tavení litin 

Složení vsázky je závislé na vyráběné kvalitě litiny a použití tavícího agregátu. Všeobecně 

vsázkou pro výrobu litin jsou: 

 

Surová železa: základní materiál kovové vsázky. Má největší vliv pro chemické složení, 

vlastnosti a náklady na výrobu litin. Surová železa se rozdělují podle obsahu základních 

prvků. 

 Slévárenská surová železa- obsah Si nad 1,25% 

 Ocelárenská surová železa- obsah Si pod 1,25% 

 Speciální surová železa- pro výrobu LKG, s nízkým obsahem Mn, P, S 

 Legovaná surová železa- vysoký obsah legovacích prvků Mn, Ni, V, P, Cr aj. 

 

Ocelový odpad: použití pro snížení obsahu uhlíku, případně křemíku v litině. Díle pro 

tavení tzv. syntetické litiny. Velmi ovlivňuje vlastnosti vyráběné litiny, doporučený 

maximální obsah je 30%. Musíme znát chemické složení používaného ocelového odpadu. 

Nečistoty jako mastnota, laky, nebo nadměrně zoxidovaný povrch zvyšují obsah plynů 

v tavenině, dále zhoršují ekologii tavení. 

 

Vratný materiál: jedná se o vlastní odpad slévárny ( vtoky, nálitky, zmetky, třísky po 

obrábění...). Důležité je materiál třídit a musí být zbaven nečistot (zbytky formovacích 

směsí ...). Vratný materiál zvyšuje obsah síry, dusíku a jiných prvků.  
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Legury: slouží k úpravě chemického složení. Nejčastěji slouží k úpravě obsahu Si, Mn, 

Cr, Ni, Mo, V, W, Cu, Al aj. Do vsázky nebo taveniny jsou nejčastěji přidávány ve formě 

feroslitin. 

Nauhličovadla: používají se při výrobě litin v elektrických a indukčních pecích. Jedná se o 

různé vysokouhlíkaté látky jako koks, antracit, nebo grafit. U používaných nauhličovadel 

je důležitá cena suroviny, rychlost nauhličení a využití uhlíku. 

 

Očkovadla: látky na bázi křemíku a uhlíku, případně dalších prvků, které zvyšují očkovací 

účinek v tavenině. 

 

Modifikátory: hlavní použití je při výrobě litiny s kuličkovým nebo červíkovým grafitem. 

Jedná se o látky, které slouží ke změně tvaru grafitu. Nejpoužívanějšími modifikátory jsou 

látky na bázi Mg. 

 

Struskotvorné přísady: zabezpečují optimální tekutost a rafinační schopnosti strusky. 

Nejčastěji se jedná o vápenec, vápno, kazivec, dolomit, kalcinované sody aj. [2] 

5. Kyslík v taveninách železa 

Kyslík se podílí prakticky na všech pochodech výroby oceli a litiny. Rozpuštěný v tavenině 

výrazně mění mechanické, magnetické, elektrické a jiné vlastnosti železa. Spolu se sírou 

vyvolává lámavost za červeného žáru. Maximální rozpustnost kyslíku v železe je 0,21%. 

Díky fázovým přeměnám, které v železe způsobuje, je také hlavní příčinou tzv. stárnutí 

oceli. [4] 

Spolu s vodíkem při větších obsazích může způsobovat bublinatost. Kyslík má taktéž 

důležitou úlohu při očkování litin. [2] 

Během tavení vznikají oxidy, které jsou nerozpustné a vyplouvají do strusky. Část oxidů 

však zůstává v tavenině jako oxidické vměstky. Tyto vměstky mohou také sloužit jako 

krystalizační zárodky. [5] 
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5.1. Rozpustnost kyslíku v tavenině  

Rozpustnost kyslíku v tavenině v závislosti na teplotě lze stanovit následovně: 

 

1/2 O2 → [O]           (6) 

Δ G
O
 T = −28000 − 0,69. T         (7) 

log[O]= -  - 0,0359        (8)  

 

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

teplotách stávají nestabilními. S poklesem teploty taveniny od teploty likvidu, klesá 

aktivita kyslíku až do počátku eutektické reakce. Aktivitu kyslíku velmi výrazně ovlivňuje 

teplota (obr.8). [1] 

Velkou změnu aktivit kyslíku můžeme pozorovat např. při tavení litiny s kuličkovým 

grafitem, kde se teplota kovu může pohybovat v rozmezí teplot od 1150°C (nejnižší 

eutektická teplota) až k 1500°C i více. Během tohoto intervalu se aktivita vlivem 

desoxidace může změnit i o více než řád. [6] 

 

Obr. 8 Závislost aktivity kyslíku na teplotě v čistém železe [1] 

5.2. Aktivita kyslíku v litinách 

Množství kyslíku v litině je udáváno jako kyslík vázaný na oxidy, celkový kyslík a aktivní 

kyslík jako aktivita kyslíku. Vázaný kyslík bývá někdy stanoven zvlášť pro snadno 

redukovatelné oxidy, oxidy typu SiO2 a stabilní oxidy prvků s vysokou afinitou ke kyslíku 

(Al, Mg, Ca, Ce, La aj.). Aktivita kyslíku je důležitá pro průběh oxidačně-redukčních 

reakcí v litině. Za nízkých teplot je aktivita kyslíku v litinách řízena aktivitou křemíku, za 
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vyšších teplot pak aktivitou uhlíku. Přidáním prvků, které mají velkou afinitu ke kyslíku, 

může být aktivita kyslíku řízena těmito prvky za vzniku stabilních oxidů. 

Aktivita kyslíku je výrazně ovlivňována očkovacími a modifikačními přísadami. [7, 8] 

 

Hodnota aktivit v tavenině může být vyjádřena jako koncentrace látek v silně zředěných 

roztocích v jednotkách ppm, která představuje jednu miliontinu z celku. V hmotnostních 

procentech tak odpovídá 1ppm=0,0001%. Při chladnutí litin, kdy klesá aktivita kyslíku až 

na desetiny, je vhodnější použít jednotky ppb. Ta odpovídá koncentraci 0,001 ppm. [9] 

Při nízkých aktivitách kyslíku v litině hraje velkou úlohu kyslík, který přechází do litiny ze 

strusky. [6] 

 

V porovnání aktivit kyslíku naměřených v ocelích a litinách vychází také závislost na 

obsahu křemíku (obr.9). 

 

Obr. 9 Závislost rozpustnosti kyslíku u ocelí a litin [2] 

U ocelí počítá s obsahem 0,3-0,5%, u litin s 1-2,5% křemíku. 



22 
 

Oxid železa FeO je za přítomnosti křemíku redukován na SiO2 a Fe. V litinách dosahuje 

množství kyslíku maxima při teplotách 1450-1480°C, poté obsah opět klesá v důsledku 

reakce uhlíku s kyslíkem za vzniku oxidu uhelnatého. Z obrázku vyplývá, že čím nižší 

bude obsah křemíku, tím vyšší bude rozpustnost kyslíku v tavenině.  

Množství kyslíku je také závislé od doby výdrže. [2] 

5.3. Vliv aktivity kyslíku na tvar grafitu 

Z aktivity kyslíku lze také usoudit velikost povrchového napětí taveniny, které ovlivňuje 

tvar grafitu (obr.10). Vysoká aktivita kyslíku znamená nízké povrchové napětí a vzniká 

lamelární grafit. S vysokým povrchovým napětím je grafit v tavenině nucen růst v celém 

objemu. Vyloučí se tedy jako kuličkový grafit. Na podporu vyloučení kuličkového grafitu 

má vliv Mg, který zvyšuje povrchové napětí. [10, 11] 

 

Obr. 10 Vliv aktivity kyslíku na tvar grafitu [10] 

 

Optimální hodnoty aktivit pro jednotlivé druhy litin podle [10] 

Litina s kuličkovým grafitem: 50-140 ppb, optimální hodnota 72ppb 

Litina s červíkovitým grafitem: 140-300 ppb  

 140 ppb- vysoký podíl kuličkového grafitu 

 300 ppb- vysoký podíl lupínkového grafitu  
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Litina s lupínkovým grafitem: 300-1500 ppb 

Závislost na postupech tavení a obsahu Si. 

5.4. Měření aktivit kyslíku 

Měření může být prováděno kontinuálně nebo za pomoci jednorázových sond. A to jak 

v peci, tak i v pánvi. 

Jednotlivé sondy (obr.11) jsou určeny k jednorázovému měření. Výstupními signály jsou 

napětí termočlánku a napětí kyslíkového čidla. U měřící hlavice jsou dva nezávislé měřící 

systémy. Jeden je tvořen tuhým elektrolytem ZrO2 (MgO) s referenční směsí Cr-Cr2O3 a 

kovovou elektrodou. Druhý měřící systém je tvořen termočlánkem PtRh10-Pt. Měřící 

hlavice je chráněna kartonovou trubicí, která brání jejímu poškození při průchodu struskou. 

Firma Electro-Nite navrhla senzor, který získá údaje o aO do 10 sekund. (ELECTRO-

NITE). Umožňuje tak rychlou kontrolu, díky které je možné uskutečnit potřebné 

metalurgické zásahy, aby se dosáhlo potřebných vlastností taveniny. [12, 13] 

 

Obr. 11 Znázornění a popis měřící sondy [12] 
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Sonda začíná měření po ponoření do lázně a protavení kovového krytu. Chemická anergie 

je převáděna na elektrickou. Sonda je umístěna na měřící tyči, která je vybavena 

elektrickým vibrátorem, díky kterému se dosáhne ještě větší přesnosti měření. Tyč je za 

pomoci kabelů připojena k počítači, který zaznamenává a vyhodnocuje měření. [12] 

Princip měření uvádí obr. 12 

 

Obr. 12 Princip měření sondy [12] 

5.5. Výpočet aktivit kyslíku 

Sonda zaznamenává dvě hlavní veličiny. Za pomoci vestavěného termočlánku se 

převodem napětí určuje teplota, elektrochemickou spotřebou kyslíku se poté určuje 

elektromotorické napětí Emf. Aktivita kyslíku je poté vypočítána [12]: 

Log aO= 8,62 –        (9) 

Kde: 

aO   aktivita kyslíku  

E   elektromotorické napětí 

T   termodynamická teplota 
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Naměřené hodnoty jsou poté dle termodynamických rovnic přepočítány pro referenční 

teplotu 1429°C. Díky tomu je možné porovnání naměřených výsledků v průběhu celého 

procesu tavení.  

6. Mimopecní zpracování litin 

Tyto úpravy probíhají mimo vlastní tavící agregát. Cílem je ovlivnění struktury a dosažení 

požadovaných vlastností. 

6.1. Očkování  

Při očkování je hlavním cílem vytvořit dostatečné množství grafitizačních zárodků tak, aby 

byla vyvolána krystalizace grafitického eutektika. Předpokladem je, že u každého zárodku 

vykrystalizuje jedno eutektické zrno, které je primárně tvořeno grafitem a austenitem. 

Počet a aktivita krystalizačních zárodků určují výslednou strukturu a vlastnosti litiny. [2] 

Větší počet zárodků zjemňuje grafit, zabraňuje vyloučení volného cementitu a tím snižuje 

sklon k zákalce. Předpokladem tohoto procesu je, aby roztavená litina v první fázi tavení (v 

peci) měla dostatečný nukleační potenciál pro další očkovací proces daný složením vsázky 

[1] 

Účinnými grifitizačními zárodky mohou být jemné částice oxidů, sulfidů, nitridů, nebo jiné 

částice. 

Nejčastěji používaným očkovadlem jsou látky na bázi FeSi. [14] 

 

Druhy očkovadel  

Grafitizační očkovadla jsou legury, které snižují rozpustnost uhlíku v železe, zvyšují podíl 

vyloučeného volného grafitu na úkor vázaného a snižují podchlazení a zvyšují teplotu 

eutektické přeměny. Většina očkovadel je založena na bázi křemíku jako nejúčinnějšího 

prvku, který podporuje grafitizaci.. 

 

Ferosilicium FeSi 75 

Očkovadlo na bázi křemíku. V technické praxi je nejpoužívanějším očkovadlem jak pro 

LLG, tak také pro LKG. Hlavním důvodem je cena a dostupnost. Očkovadlo se dávkuje 

jako drcené, jako bloky, nebo za pomoci plněného profilu. Pro zvýšení očkovacího efektu 
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jsou obsaženy i další prvky, 0,5-2% Ca, 1-2% Al, 4-6% Ba. Po přidání dochází k částečné 

desoxidaci taveniny a ke vzniku oxidu SiO2. Tyto částice pak jsou heterogenními zárodky 

pro krystalizaci.  

  

SiC 

Karbid křemíku, který se používá jako tzv. předočkovadlo. To má vysokou účinnost při 

tvorbě grafitických zárodků. Jeho účinek je dlouhodobý, proto může být také jako součást 

tuhé vsázky. Nedostatkem je zhoršené rozpouštění, které je dáno vysokou teplotou tavení 

(1700°C). V tavenině se rozpouští pomalu a prodlužuje očkovací účinek. Toto očkovadlo 

je účinné i při krystalizačně nepříznivých podmínkách, např. při vysokém obsahu 

ocelového odpadu ve vsázce. [2] 

 

Vliv kyslíku na očkování 

Chování kyslíku v roztavené litině se považuje za určující pro efekt očkování. Na obr. 13 

je zobrazen výskyt oxidů v jednotlivých fázích odlévání. Z něho vyplývá, že v peci dochází 

k tvorbě SiO2, při vylévání z pece a současném očkování se v licí pánvi tvoří velké 

množství Al2O3 a v menším množství ZrO2. Po odlití do formy je obsah oxidů zaznamenán 

v menší míře – to znamená, že efekt očkování končí po odlití do formy. [1,14] 

 

Obr. 13 Změny obsahu kyslíku v tavenině, v peci, v pánvi a po očkování v odlitku [1] 
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6.2. Modifikace 

Modifikací ovlivňujeme tvar grafitu při jeho krystalizaci. lupínkový grafit se působením 

modifikátoru mění na kuličkový. Litina s tímto grafitem má jiné mechanické a 

technologické vlastnosti. Současně se mění také fyzikální vlastnosti jako tepelná vodivost, 

koeficient tepelné roztažnosti a další.  

Principem je mimopecní zpracování taveniny přísadou: 

 a) modifikátory na bázi Mg, Ce 

 b) grafitizačním očkovadlem na bázi Si, které vytvoří přítomnost dostatečného 

množství aktivních zárodků grafitu 

 

Nejčastějším modifikátorem je hořčík nebo jeho předslitiny. Hořčík je vysoce reaktivní 

s vysokou afinitou ke kyslíku a síře. Jeho rozpustnost v železe je 0,08%. Jeho nízká tavící 

teplota (672°C) a teplota vypařování (1102°C) však modifikační proces komplikují, neboť 

teplota modifikace litiny je okolo 1500°C. 

Modifikační efekt je kvůli vysoké afinitě ke kyslíku omezen na 15-20 minut. [1] 

 

Modifikační technologie 

Technologii modifikace lze rozdělit na dva základní způsoby. Jedním ze způsobů je 

modifikace předslitinami, u kterých je reakční schopnost snižována neutrální složkou. 

Dalším ze způsobů je použití čistého hořčíku, který je levnější, ale tlak vznikajících 

hořčíkových par musí být kontrolován například v autoklávu, nebo v tlakové pánvi. 

Modifikace předslitinami 

Nejpoužívanější předslitiny jsou na bázi ferosilicia (FeSiMg). Obsah hořčíku se pohybuje 

mezi 3 a 4 %. Dále obsahují menší množství prvků vzácných zemin jako cer, lanthan a 

další kovy. Ty redukují nežádoucí účinky stopových rušivých prvků a podporují 

modifikační efekt hořčíku.  

Dalšími používanými předslitinami jsou například předslitiny s mědí nebo niklem. 

V závislosti na použité technologii modifikace se výtěžnost hořčíku z předslitin pohybuje 

od 15 do 90%. [1] 

 

Modifikace kovovým hořčíkem 

Zpravidla se provádí v uzavřeném prostoru například autoklávu nebo v uzavřené pánvi. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferosilicium
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Obr. 14 zobrazuje základní metody modifikace. 

 

Obr. 14 Způsoby modifikace. a) polévací metoda, b) ponorný zvon, c) modifikace plněným profilem, d) modifikace 
v autoklávu [1] 

Ztráty hořčíku při výrobě litiny s kuličkovým grafitem 

Ztráty při modifikaci souvisí s dobou odstátí taveniny a dobou odlévání. Poté také s dobou 

tuhnutí a modulem odlitku. 

 

Podle [1] lze tyto ztráty rozdělit: 

a) fyzikální- při dosažení bodu varu tyto ztráty jsou asi 40-50 % 

b) chemické- hořčík se váže na kyslík za tvorby MgO nebo na síru za vzniku MgS 

 

Další ztráty jsou při odlití taveniny do formy: 

c) vliv modulu odlitku 

d) doby tuhnutí odlitku 
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Ostatní ztráty: 

e) stahování strusky 

f) transport pánve na licí pole 

g) doba odlévání 

Tyto ztráty získáváme sledováním provozu a pohybují se od 5 minut do maximálně 22 

minut, což je hodnota, kdy mizí účinek modifikace. [1] 

7. Termická analýza 

Fázové přeměny tuhých látek jsou doprovázeny pohlcováním nebo uvolňováním tepla, 

změnou rozměrů, změnou magnetických, elektrických, mechanických a případně ještě 

dalších vlastností. Proto lze na základě změn průběhu zmíněných vlastností usuzovat na 

fázové přeměny probíhající v materiálu. 

Základním úkolem termické analýzy je získat informace pro vypracování technologických 

postupů pro lití, ochlazování, tepelné zpracování, tváření a další výrobní procesy. Tyto 

postupy se mohou optimalizovat na základě rovnovážných či nerovnovážných diagramů. 

Termická analýza je založena na registraci uvolňovaného nebo pohlcovaného tepla při 

fázové přeměně. Měří se teplota systému v závislosti na čase. Probíhající fázové přeměny 

se na křivkách závislosti T = f (t) projevují typickými anomáliemi. Hlavním ukazatelem je 

první derivace křivky ochlazování. (obr.15) [15] 

 

Obr. 15 Znázornění křivky ochlazování a její první derivace [15] 

Ve slévárenské praxi se klasická termická analýza pro svoji jednoduchost používá k 

průběžné kontrole stavu tavenin (kontrola očkování, modifikace) před odléváním. 



30 
 

8. Historie a vývoj výroby válců ve Vítkovických Slévárnách 

Válcování patří k jednomu z nejdůležitějších způsobů průmyslového zpracování kovů. 

Význam válcování vzrůstá se stále větším rozvojem průmyslu. Jedním z nejvýznamnějších 

odběratelů plechů válcovaných za studena je zejména automobilový průmysl. Historie 

výroby válců ve Vítkovických slévárnách (dále jen VS) sahá až do roku 1910. Od té doby 

se staly jedním z nejvýznamnějších výrobců válců pro válcovací tratě ve střední a 

východní Evropě. Podle [16] lze výrobu válců ve VS rozdělit do čtyř důležitých etap. 

 

1. 1910-1965 

Všechny typy válců ze všech materiálů byly odlévány klasickou metodou stacionárního 

lití. Válce byly odlévány ve vertikální poloze se spodním litím a tangenciálně zaústěným 

vtokem do spodního čepu (obr. 16). Tyto válce byly odlévány z jednoho materiálu a to tzv. 

tvrzené litiny, nebo z legované litiny. 

 

2. 1965-1989 

Se zvyšujícími se požadavky na kvalitu a užitné vlastnosti litinových válců, nastal rozvoj 

válců legovaných Ni-Mo-Cr. Tyto válce měly tzv. neurčitě tvrzenou pracovní vrstvu, střed 

a čepy byly z litiny s lupínkovým, nebo kuličkovým grafitem. Tyto válce byly bez 

tepelného zpracování. 

 

3. 1989-1993 

Podle zakoupené licence od firmy Gontermann Peipers, byla dokončena výstavba 

technologie pro odstředivé lití dvouvrstvých válců  (obr.16). S touto licencí bylo získáno 

veškeré know-how obsahující návody k formování, tavení, tepelnému zpracování systému 

kontrol a veškerým doprovodným činnostem. [16,17]. 
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Obr. 16 vlevo: stacionárně odlévaný válec se zaústěním vtoku do spodního čepu, vpravo: kokila pro odstředivě litý 
válec, A-hlava, B-formovací rám horního čepu, C-plášť, D- kokila, E- rám spodního čepu, F- distanční kruh, G- spodní 
deska, H- licí trubka  [16] 

 

4. od roku 1993 dodnes 

V praxi byly potvrzeny výhody odstředivého lití oproti stacionárnímu odlévání. Tyto 

vlastnosti se projevily na užitných hodnotách válců, došlo k prodloužení kampaní a 

výrazně delší životnosti válců. Byla snížena zmetkovitost vyráběných válců, a také u 

válcovaných plechů došlo k snížení povrchových vad a k zpřesnění předepsaných 

tolerancí. 

Snahou je neustálé zvyšování výkonů trati a válcování stále náročnějších materiálů. Z toho 

důvodu VS započaly vývoj vlastních materiálů, jako náhradu za již nedostačující 

vysocechromové a indefinitní litiny. [16,17] 
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8.1. Vliv a výhody technologie odstředivého lití na technické parametry 

válců 

Zavedení technologie odstředivého lití zaručilo vysokou homogenitu chemického složení 

pracovní vrstvy a rovnoměrnou tvrdost po celé ploše válce. U obou čepů je taktéž větší 

rovnoměrnost tvrdostí a homogenita chemického složení. To vše vede u ověřené výroby 

k vysoké opakovatelnosti postupů. 

Další velkou výhodou je používání metalurgicky náročných materiálů s vysokými obsahy 

karbidotvorných prvků jako Cr, Mo, Nb, Co, V, W a s vysokými tvrdostmi [18]. 

8.2. Popis odstředivě litých válců  

Odstředivě lité válce jsou tzv. dvouvrstvé válce (obr.17). Vrstva, která tvoří pracovní 

vrstvu, je nazývána plášťovou vrstvou. Vrstvu, která tvoří výplň válce a čepy, nazýváme 

jádrovou. 

 

Obr. 17 Dvouvrstvý odstředivě litý válec [19] 

 

Plášťová litina je podle použití válce tvořena legovanou litinou s vysokým obsahem 

chromu označovanou. HiCr, nástrojovou litinou s vysokým obsahem chromu a molybdenu, 

rychlořeznou ocelí označovanou HSS, nebo chrom-molybden-niklovou litinou s neurčitě 

tvrzenou vrstvou označovanou ICDP. [19, 20] 

 

Jádrová litina je odlévána z legované LLG, nebo z legované LKG. 
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Použití ICDP válců 

Válce s ICDP vrstvou se používají jako hotovní válce u spojitých nebo polospojitých 

teplých válcovacích tratí po celém světě. 

 

Obr. 18 Znázornění válcovací tratě [20] 
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VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH TAVEB 

V této části práce jsou popsána použitá zařízení a přístroje pro měření aktivit kyslíku, 

způsoby vyhodnocování a kontroly taveniny, a vyhodnocení struktur odlitých vzorků litin.  

Všechny tavby a měření aktivit kyslíku proběhly v provozních podmínkách divize 

Slévárny odstředivě litých válců ve Vítkovických slévárnách, spol. s.r.o. 

9. Popis použitých metod, přístrojů a zařízení 

Zde jsou stručně popsána jednotlivá zařízení použitá k měření. 

9.1. Tavící agregáty 

V prostoru Slévárny odstředivě litých válců jsou k dispozici čtyři elektrické indukční pece. 

Dvě s tavící kapacitou 4 tuny, dvě s kapacitou 9 tun. Pro tavení plášťové litiny jsou 

používány pece s kapacitou 4 tuny. Devíti tunové pece jsou používány pro tavení jádrové 

litiny. 

9.2.  Přístroj k měření aktivit kyslíku 

Byl použit přístroj Multi-Lab III od firmy Heraeus Electro-Nite. Měřenou veličinou je 

elektromotorické napětí Emf [mV], ze kterého je poté stanovena hodnota aktivity kyslíku 

aO [ppb]. Součástí celého zařízení je zdroj, propojovací kabely a vibrační tyč, na kterou se 

umisťují měřicí sondy. 

9.3. Měřicí sondy 

Byly použity jednorázové sondy. Jejich popis a způsob měření je popsán v kapitole 5.4. 
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9.4. Termická analýza 

Pro průběžnou kontrolu taveniny je používáno zařízení od firmy Heraeus Electro-Nite, 

které se skládá z měřící jednotky Quick-Lab, kelímků s termočlánkem typu K-QC4010. 

Zařízení je doplněno archivačním softwarem MeltControl 2000. 

10. Vyhodnocení metalografie 

Rozbor by prováděn podle ČSN EN 1321. Vyhodnocení mikrostruktur bylo provedeno na 

mikroskopu Olympus GX 51, s použitím programu Quick Photo micro 2.3. 

11. Parametr alfa 

Parametr alfa je určen z charakteristiky křivky ochlazování.  

Určením a využitím parametru alfa se podrobně zabývá lit [20]. Tento parametr je 

měřítkem kontroly kvality jakosti taveniny ICDP ve Slévárně odstředivě litých válců ve 

VS.  

12. Popis zkoumaného materiálu 

Celkem bylo vyhodnoceno čtrnáct taveb o hmotnostech 2250 – 5000 kg. Zkoumaným 

materiálem byla litina s neurčitě tvrzenou vrstvou, tzv. ICDP - Indefinite Child Double 

Pour. Tloušťka této vrstvy je podle velikosti válce až 110mm. Válce s ICDP vrstvou jsou 

dodávány pod obchodním označením NTV. Měření bylo prováděno pro čtyři jakosti 

materiálu NTV.  Ty se odlišují podle chemického složení (tab 2). 

Tabulka 2  Směrné chemické složení jednotlivých materiálů [15] 

jakost C Mn Si P max. S max. Cr Ni Mo další prvky 

NTV2 3-3,5 0,5-1,5 0,7-1,3 0,1 0,03 1,6-2,0 3,8-4,8 0,2-1,0  

NTV2M 3,2-3,5 0,5-1,2 0,8-1,1 0,06 0,02 1,6-1,9 4,0-4,9 0,3-1,0  

NTV3M 3,2-3,5 0,5-1,2 0,8-1,5 0,06 0,02 1,5-2,0 4,0-4,8 0,3-1,0  

NTV4 3,2-3,5 0,5-1,2 0,8-1,5 0,06 0,02 1,5-2,0 4,1-4,8 0,3-1,0 0,05-1,5 
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13. Výsledky měření 

Měření aktivit kyslíku bylo provedeno u čtrnácti provozních taveb. Měření bylo prováděno 

po získání požadovaných parametrů taveniny v peci těsně před odpichem do pánve, poté 

po odlití a očkování v pánvi. Metalografické rozbory byly provedeny na vzorcích 

odebraných před odpichem do pánve. Odběr byl proveden do litinové kokilky o rozměrech 

20 x 20 x 70 mm. 

Pro každou tavbu jsou u jejího popisu naměřené hodnoty, křivky ochlazování a 

metalografické rozbory. 

13.1. Popisy taveb a jednotlivá měření 

U taveb jsou sondami měřeny teplota a elektromotorické napětí, ty přístroj dále 

vyhodnocuje. Přístrojem zobrazované veličiny jsou: 

T [°C]   teplota 

Emf [mV] elektromotorické napětí 

bO [ppm] naměřená aktivita kyslíku  

aO [ppb] skutečná aktivita kyslíku přepočítaná na referenční teplotu 1420°C,  

  nejdůležitější hodnota  
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Číslo tavby: 38164  Datum: 21.3.   Jakost: NTV2 

Tabulka 3 Naměřené hodnoty tavby 38164 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1343,2 -107,2 1159,9 0,5008  

pánev 1369,5 -147,6 699,8 0,3931  
 

Hmotnost kovu v peci 2250 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 19 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38164 jakosti NTV2, α= -0,0542, pec 

 

Obr. 20 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38164 jakosti NTV2, pánev 
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a b

c d  

Obr. 21 Mikrostruktura vzorku tavby č. 38164 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit lupínkový grafit     

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit, lupínkový grafit    

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit, lupínkový grafit  
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Číslo tavby: 38172  Datum: 25.3.   Jakost:NTV2 

Tabulka 4 Naměřené hodnoty tavby 38172 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1388,5 -126,8 932 0,6666  

pánev 1369 -143,6 721,2 0,4133  

 

Hmotnost kovu v peci 2255 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 22 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38172 jakosti NTV2, α= -0,0473, pec 

 

Obr. 23 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38172 jakosti NTV2, pánev 
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a b

c d  

Obr. 24  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38172 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit,      

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit,  
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Číslo tavby: 38173  Datum: 26.3.   Jakost:NTV2 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty tavby 38173 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1337,4 -136 762,1 0,3077 Před nauhličením 

pec 1392,9 -122,4 996,1 0,7469  

pánev 1366,6 -148,8 718 0,3944  

 

Hmotnost kovu v peci 2255 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 25 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38173 jakosti NTV2, α= -0,0483, pec 

 

Obr. 26 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38173 jakosti NTV2, pánev 
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a b

c d  

Obr. 27  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38173 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit lupínkový grafit     

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit,      

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit,   
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Číslo tavby: 38174  Datum: 26.3.   Jakost:NTV2 

Tabulka 6 Naměřené hodnoty tavby 38174 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1361,1 -121,8 963,4 0,5093 Před nauhličením 

pec 1377,9 -131,1 829,3 0,5289  

pánev 1369,6 -148,5 693,5 0,3882  

 

Hmotnost kovu v peci 2255 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, 2 AM80,  FeMn. 

Termické analýzy chybí z důvodu chybějících údajů z VS. 

 

a b

c d  

Obr. 28  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38174 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit lupínkový grafit     

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit,       

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit,  
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Číslo tavby: 38181  Datum: 28.3.   Jakost:NTV2 

Tabulka 7 Naměřené hodnoty tavby 38181 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1359,8 -133 820,6 0,4276 Před nauhličením 

pec 1367,2 -129 877,6 0,4967  

pánev 1361,5 -138,1 766,2 0,4063  

 

Hmotnost kovu v peci 2250 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi,  AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 29 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38181 jakosti NTV2, α= -0,0485, pec 

 

Obr. 30 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38181 jakosti NTV2, pánev 
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a b

c d  

Obr. 31  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38181 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit lupínkový grafit     

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit, lupínkový grafit    

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit, lupínkový grafit  
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Číslo tavby: 38157  Datum: 19.3.   Jakost:NTV2M 

Tabulka 8 Naměřené hodnoty tavby 38157 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1341 -88,1 1522,9 0,6476  

pánev 1360 -148 695,4 0,3496  

 

Hmotnost kovu v peci 2905 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi,  AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 32 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38157 jakosti NTV2M,  α= - 0,0487, pec 

 

Obr. 3321 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38157 jakosti NTV2M, pánev 
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a b

c d  

Obr. 34  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38157 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit,       

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit,      

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit,   
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Číslo tavby: 38158  Datum: 19.3.   Jakost:NTV2M 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty tavby 38158 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1387,3 -94,1 1496 1,0366  

pánev 1363,9 -146 708,7 0,3744  

 

Hmotnost kovu v peci 3500 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 35 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38158 jakosti NTV2M,  α= - 0,0446, pec 

 

Obr. 36 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38158 jakosti NTV2M, pánev 
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a b

c d  

Obr. 37  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38158 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit,       

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit     

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit 
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Číslo tavby: 38166  Datum: 24.3.   Jakost:NTV2M 

Tabulka 10 Naměřené hodnoty tavby 38166 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1345 -108,5 1213,7 0,9367  

pánev 1362 -143,2 726,9 0,3848  

 

Hmotnost kovu v peci 2905 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 38 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38166 jakosti NTV2M, α= - 0,0526, pec 

 

Obr. 39 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38166 jakosti NTV2M, pánev 
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Obr. 40  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38166 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit,        

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit        

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, lupínkový grafit   
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Číslo tavby: 38150  Datum: 17.3.   Jakost:NTV3M 

Tabulka 11 Naměřené hodnoty tavby 38150 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1375,5 -118,6 1028 0,6383  

pec 1372 -122,9 963 0,5807 Před nauhličením 

pec 1358 -144,7 745 0,5154  

pánev 1357,4 -147,2 700 0,3388  

 

Hmotnost kovu v peci 3900kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi,  SMW605, FeB. 

 

Obr. 41 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38150 jakosti NTV3M, α= - 0,0539, pec 

 

Obr. 42 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38150 jakosti NTV3M, pánev 
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Obr. 43  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38150 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, grafit      

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, grafit   
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Číslo tavby: 38154  Datum: 18.3.   Jakost:NTV3M 

Tabulka 12 Naměřené hodnoty tavby 38154 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1418,8 -132,6 895 0,8836  

pánev 1353,5 -178,7 518,5 0,2056  

 

Hmotnost kovu v peci 2450kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, SMW605, FeB. 

 

 

Obr. 4422 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38154 jakosti NTV3M, α= - 0,0498, pec 

 

Obr. 4523 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38154 jakosti NTV3M, pánev 
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Obr. 46 Mikrostruktura vzorku tavby č. 38154 ICDP litiny (odlito do kokilky)  

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit, lupínkový grafit     

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit lupínkový grafit     

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit     

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit
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Číslo tavby: 38182  Datum: 28.3.   Jakost:NTV3M 

Tabulka 13 Naměřené hodnoty tavby 38182 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1356,5 -114,7 1060,1 5321 Před nauhličením 

pec 1383,2 -130,8 811,4 0,4386  

pánev 1364,5 -135,9 792,63 0,4356  

 

Hmotnost kovu v peci 3930 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, AM80, FeB 

 

 

Obr. 47 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38182 jakosti NTV3M, α= - 0,0418, pec 

 

Obr. 48 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38182 jakosti NTV3M, pánev 
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Obr. 49 Mikrostruktura vzorku tavby č. 38182 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit,       

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit,        

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit,  
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Číslo tavby: 38162  Datum: 20.3.   Jakost:NTV4 

Tabulka 14 Naměřené hodnoty tavby 38162 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1367,7 -117,4 1034,1 0,5885  

pánev 1358,6 -145,7 709,04 0,3514  

 

Hmotnost kovu v peci 2255 kg. V pánvi byla tavenina očkována FeSi, AM80, FeMn. 

 

 

Obr. 50 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38162 jakosti NTV4, α= - 0,0429, pec 

 

Obr. 51 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38162 jakosti NTV4, pánev 
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a b

c d  

Obr. 52  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38162 ICDP litiny (odlito do kokilky)  

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit       

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit      

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit  



60 
 

Číslo tavby: 38170-3, 38170-4  Datum: 25.3  Jakost:NTV4 

Tabulka 15 Naměřené hodnoty tavby 38170-3, 38170-4 

Měření T [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] Pozn. 

pec 1386,3 -137,7 797,7 0,5568 Ozn „A“ 

pec 1354,6 -130,2 874,4 0,4167 Ozn. „B“ 

pánev 1349,9 -141,1 717,2 0,3215  

 

Tato tavba probíhala ve dvou pecích.  

U tavby „A“ byla hmotnost kovu v peci 3500 kg, u tavby „B“ 1500 kg, v peci očkováno 

SMW605, FeSi, FeB. V pánvi byla tavenina očkována CaSiMn, FeMn. 

 

 

Obr. 53 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38170-3 jakosti NTV4, α= - 0,0515, pec 
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Obr. 54 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38170-4 jakosti NTV4, α= - 0,0537, pec 

 

 

Obr. 55 Křivka ochlazování s první derivací tavby 38170 jakosti NTV4, pánev 
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a b

c d  

Obr. 56  Mikrostruktura vzorku tavby č. 38170 - 3 ICDP litiny (odlito do kokilky) 

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit       

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit lupínkový       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit     

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit  
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a b  

c d  

Obr. 57 Mikrostruktura vzorku tavby č. 38170 - 4 ICDP litiny (odlito do kokilky)  

 a-zvětšení 500x, struktura- ledeburit,       

 b-zvětšení 100x, struktura- ledeburit       

 c- zvětšení 500x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit,     

 d- zvětšení 100x, leptáno, struktura- ledeburit, martenzit,  
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13.2. Vyhodnocení výsledků 

Před odlitím byly odebírány vzorky pro určení chemického složení za pomoci spektrální 

analýzy. Skutečné chemické složení uvádí tabulka 3. Pro prvky Cr, Mo, Ni a další prvky je 

uveden pouze součet obsahů. 

Tabulka 16 Skutečné chemické složení taveb ICDP litin 

číslo 
tavby jakost C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] 

Cr+Mo+Ni+ 
další prvky [%] 

38164 NTV2 3,30 0,96 0,95 0,048 0,019 6,54 

38171 NTV2 3,25 0,96 0,90 0,048 0,020 6,73 

38173 NTV2 3,23 0,97 0,91 0,047 0,020 6,64 

38174 NTV2 3,28 0,97 0,91 0,050 0,024 6,61 

38181 NTV2 3,22 0,99 0,94 0,047 0,021 6,62 

38157 NTV2M 3,36 1,01 0,88 0,042 0,018 6,63 

38158 NTV2M 3,34 1,05 0,89 0,045 0,020 6,74 

38166 NTV2M 3,33 0,99 0,96 0,045 0,020 6,83 

38150 NTV3M 3,36 1,04 1,10 0,044 0,018 7,05 

38154 NTV3M 3,37 1,01 1,04 0,040 0,018 7,05 

38182 NTV3M 3,29 1,01 1,14 0,048 0,020 7,08 

38162 NTV4 3,30 0,98 0,90 0,045 0,021 6,67 

38170 NTV4 3,29 0,98 1,01 0,045 0,022 7,17 
 

V následující tabulce 4 je uveden souhrn hodnot, které byly použity k sestavení grafů 

závislostí. 

Tabulka 17 Souhrn hodnot použitých k vyhodnocení 

číslo tavby jakost 
čas tavení 

[h] 
čas 

výdrže [h] 
aO pec 
[ppb] 

aO pánev 
[ppb] 

rozdíl aO 
[ppb] alfa 

38164 NTV2 1:30 2:06 1159,9 699,8 460,1 -0,0542 

38171 NTV2 1:40 1:40 932 721,2 210,8 -0,0473 

38173 NTV2 1:40 1:30 996,1 718 278,1 -0,0483 

38174 NTV2 1:40 2:00 829,3 693,5 135,8 -0,0499 

38181 NTV2 1:10 3:50 877,6 766,2 111,4 -0,0485 

38157 NTV2M 1:40 0:45 1522,9 695,4 827,5 -0,0487 

38158 NTV2M 2:00 1:33 1496 708,7 787,3 -0,0446 

38166 NTV2M 1:20 0:55 1213,7 726,9 486,8 -0,0526 

38150 NTV3M 2:00 2:30 1028 700 328 -0,0539 

38154 NTV3M 1:20 1:20 895 518,5 376,5 -0,0498 

38182 NTV3M 2:25 6:20 811,4 792,63 18,77 -0,0418 

38162 NTV4 1:20 0:55 1034,1 709,04 325,06 -0,0429 

38170-3 NTV4 2:00 2:35 797,7 717,2 80,5 -0,0515 

38170-4 NTV4 1:20 1:15 874,4 717,2 157,2 -0,0537 
 

  



65 
 

V grafu na obr. 58 je závislost aO a doby výdrže taveniny v peci. Nejvyšší hodnoty aktivit 

kyslíku jsou u taveb s nejkratší výdrží na teplotě. S výdrží aktivita kyslíku postupně klesá. 

 

Obr. 58 Závislost aktivity kyslíku aO v peci a doby výdrže taveniny v peci 

 

V grafu na obr. 59 je zobrazena závislost aO v pánvi a doby výdrže v peci. Zde se 

projevuje značný vliv doby výdrže na efekt očkování. U tavby s nejkratší dobou výdrže 

byla naměřena aO 1522,9 ppb a po očkování 695,4 ppb, rozdíl aO činí více než 54 %. 

Naopak u tavby s nejdelší dobou výdrže bylo v peci naměřeno aO= 811,4 ppb, v pánvi 

aO= 792,63 ppb. Zde je rozdíl pouze 2,5 %. U tohoto materiálu lze předpokládat zhoršení 

metalurgické kvality litiny a jiných vlastností. 

U tohoto grafu nebyla zahrnuta mimořádně nízká hodnota aO= 518,5 ppb. Tato hodnota 

byla způsobena chybou měření. 
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Obr. 59 Závislost aktivity kyslíku aO v pánvi po očkování a doby výdrže 

 

V grafu na obr. 60 je zobrazen rozdíl aO z pece a pánve v závislosti na době výdrže 

taveniny. Opět se potvrzuje klesající trend aO v závislosti na době výdrže.

 

Obr. 60 Rozdíl aO v peci a pánvi v závislosti na době výdrže taveniny 
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Závěr: 

 Cílem této práce bylo určení vlivu aktivity kyslíku na metalurgickou kvalitu litin. 

Byly vyhodnocovány provozní tavby ICDP litin, které se používají pro povrchové vrstvy 

odstředivě litých válců. 

 Aktivita kyslíku byla měřena u čtrnácti provozních taveb, ze kterých bylo odlito 

třináct povrchových vrstev. Pro každou tavbu byla aktivita měřena v peci před odpichem 

do pánve, poté v pánvi po očkování.  

 U aktivit kyslíku změřených po očkování v pánvi byl zaznamenán výrazný pokles, 

kdy se aO ustálila na průměrné hodnotě 704 ppb. U tavby č. 38154 byly ale naměřeny 

velmi nízké hodnoty aO= 518,5 ppb. Tato výrazně rozdílná hodnota proto nebyla 

uvažována ve výsledných grafech závislostí. Tato odchylka byla způsobena chybou 

měření. 

 Byl prokázán výrazný vliv aO a doby výdrže taveniny v peci. Nejvyšší aO (1522,9 

ppb) byla naměřena u tavby s nejkratší dobou výdrže (45 minut), s prodlužující se dobou 

výdrže se aO postupně snižuje. Tento trend zobrazuje obr. 58. Po očkování v pánvi došlo 

ke snížení aO na hodnoty blízké průměrné hodnotě 704 ppb. Toto snížení je také závislé na 

době výdrže (obr. 59). Například u tavby s nejkratší dobou výdrže byla naměřena aO 

1522,9 ppb a po očkování 695,4 ppb, rozdíl aO činí více než 54 %. Naopak u tavby 

s nejdelší dobou výdrže bylo v peci naměřeno aO= 811,4 ppb, v pánvi aO= 792,63 ppb. 

Zde je rozdíl pouze 2,5 %. U tohoto materiálu lze předpokládat zhoršení metalurgické 

kvality a jiných vlastností. 

 Kontrolní parametr alfa, který je zjištěn z TA, je jedním z parametrů řídící kvalitu 

taveniny.  Z měření vyplývá rozptyl hodnot parametru alfa v rozmezí α= od -0,041 do -

0,054. Toto rozpětí hodnot alfa v peci před očkováním zaručuje optimální množství 

vyloučeného grafitu v povrchové vrstvě hotových válců. 

 Důležitou zkouškou pro hodnocení kvality litin jsou metalografické rozbory. 

Vzorky pro tyto rozbory byly odebírány do kokilky před očkováním. Z důvodu 

nedostatečného množství grafitizačních zárodků, byl u vzorků ve velké míře vyloučen 

ledeburit. Dále martenzit a grafit, který byl u jakosti NTV2 a NTV3M vyloučen ve formě 

lamel. U jakosti NTV4 se grafit nevyskytoval.  
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 U většiny taveb je výsledná struktura odlitých vzorků velmi podobná. Značné 

rozdíly jsou patrné u tavby č. 38182 jakosti NTV3M, kde se na výsledné mikrostruktuře 

projevila dlouhá doba výdrže (6 hodin 20 minut). Tato struktura obsahuje pouze minimální 

množství martenzitu a je značně hrubozrnná. Návrhem na další práce bude porovnání 

s konečnými strukturami hotových válců. 

 Naměřené aO v peci byly v rozmezí 797,7 – 1522,9 ppb, v pánvi 518,5 – 792,6 ppb 

(tabulka 17). Značný vliv na aO má doba výdrže taveniny. Měření aktivit kyslíku 

nemodifikovaných litin patří mezi nové způsoby kontroly jakosti taveniny, pro jednotlivé 

provozy je však nutná optimalizace měření, po které je možné použít tuto metodu ke 

kontrole očkovacího nebo modifikačního účinku. V provozních podmínkách VS byla 

zjištěna průměrná hodnota aO = 704 ppb. 

 V této práci je popsán vliv aktivity kyslíku na mikrostrukturu a metalurgickou 

kvalitu litin, která je doložena TA. Měření aktivit kyslíku je další možností řízení 

metalurgického zpracování nemodifikovaných litin.   
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