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Abstrakt 

Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa 

Předložená disertační práce je zaměřena na výzkum materiálových a slévárenských 
vlastností ocelových a litinových odlitků vysokých hmotností. Společným znakem 
těžkých odlitků je velký modul a dlouhé doby tuhnutí. Stěžejní část práce se zabývá 
nejen studiem krystalizace v závislosti na metalurgickém zpracování roztavených ocelí, 
ale i problematikou výroby odlitků z litin s kuličkovým grafitem (LKG) se zvýšeným 
obsahem křemíku. Experimentálně jsou ověřeny technologie zvyšující metalurgickou 
jakost těžkých odlitků. Na odlitcích z legovaných ocelí byl prokázán vliv vápníku na 
teplotu likvidu a solidu, jakost povrchu a rozložení mechanických vlastností po průřezu 
odlitku. Analyticky byly definovány podmínky vzniku Chunky grafitu v závislosti na 
podmínkách tuhnutí zkušebních odlitků z LKG. 

Klíčová slova 

Těžké odlitky, vápník, teplota likvidu a solidu, mikročistota oceli, mechanické 
vlastnosti, šamotová keramika, LKG se zvýšeným obsahem křemíku, Chunky grafit, 
vysokocyklová únava 

 

 

 

Abstract 

Pouring heavy casts from alloys of iron - metallurgical and technological aspects 

This PhD thesis focuses on the research of material and cast properties of high weight 
castings made from steel and iron. Typical features of heavy castings are large module 
and long setting time. The main part of the dissertation deals not only with the study of 
crystallization depending on the metallurgical processing of molten steel, but also with 
the issue of producing castings from nodular cast iron (GJS) with increased silicon 
content. Technologies that enhance metallurgical quality of heavy castings are validated 
experimentally. Using the castings of alloy steels, it was proven that calcium influences 
the liquidus and solidus temperature, surface quality and distribution of mechanical 
properties over the cross section of the casting. Conditions of chunky graphite formation 
depending on the conditions of test castings solidification made from ductile iron were 
defined analytically. 

Key words 

Heavy castings, Calcium, Liquidus and Solidus temperature, Steel micro-purity, 
Mechanical properties, Fireclay ceramics, Spheroidal graphite cast iron with increased 
silicon content, Chunky graphite, High-cycle fatigue 
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1 Úvod  

V důsledku narůstajících požadavků na kvalitu odlitků z ocelí a litin s kuličkovým 
grafitem je nutné hledat nové způsoby vedoucí ke snížení nežádoucích vlivů během 
odlévání, čištění odlitků a zkoušení materiálových vlastností.  

Je obecně známo, že oceli mají horší slévárenské vlastnosti v porovnání s litinami 
s kuličkovým grafitem, ale výhodou ocelí jsou lepší mechanické vlastnosti, zejména pak 
plasticita. Všechny jakostní oceli musí být tepelně zpracovány, aby dosahovaly 
požadovaných mechanických vlastností, ale litiny s kuličkovým grafitem dosahují 
předepsaných mechanických vlastností již v litém stavu. 

Jak bylo výše uvedeno, mají oceli i litiny s kuličkovým grafitem své výhody  
i nevýhody, a proto by bylo vhodné pokusit se o eliminaci jejich negativních vlastností 
s přihlédnutím na ekonomiku výroby. 

K tomu, aby bylo možné dostatečně obsáhnout metalurgické a technologické aspekty 
odlévání hmotných odlitků ze slitin železa, je disertační práce rozdělena do dvou částí: 

Část věnující se ocelím je zaměřena na vliv vápníku v procesu odlévání a tuhnutí 
odlitku. Je proveden rozbor eroze šamotového materiálu používaného k tvorbě 
vtokových soustav u odlitků vyráběných do pískových forem. 

Část věnující se LKG je zaměřena na vývoj plně feritických litin s kuličkovým grafitem 
se zvýšeným obsahem křemíku pro dosažení zvýšených hodnot tažnosti. Zmíněný druh 
litin je rozšířen v automobilovém průmyslu a postupně je vyžadován i u odlitků pro 
energetiku a tvářecí stroje. Proto je nutné dostatečně rychle reagovat na poptávku 
odlitků z těchto materiálů a dokázat nastavit metalurgii a technologii výroby tak, aby 
bylo možné dodržet požadované mechanické vlastnosti i ve větších tloušťkách a s menší 
anizotropií po průřezu stěny. Nedílnou součástí je řešení problematiky vzniku 
degenerativních forem grafitu v hmotných odlitcích z litin s kuličkovým grafitem. 

Výsledky výše uvedených částí by měly ukázat možnosti zvýšení užitných vlastností 
ocelí a litin s kuličkovým grafitem. V případě ocelí by mělo dojít ke zlepšení 
slévárenských vlastností při snížené teplotě odlévání a v případě LKG ke zlepšení 
mechanických vlastností v litém stavu. 

Předkládaný autoreferát disertační práce stručně shrnuje nejdůležitější teoretické 
informace z disertační práce a uvádí dosažené výsledky experimentální části, které jsou 
shrnuty v samotném závěru. 
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2 Literární rozbor řešené problematiky 

V následujících kapitolách bude proveden rozbor vybraných hledisek odlévání 
hmotných odlitků s většími a velkými tloušťkami stěn z ocelí a litin. Nejdříve je ale 
důležité definovat pojem těžký (hmotný) odlitek. 

2.1 Definice těžkého (hmotného) odlitku 

Dle literatury [1] se považují odlitky nad 2500 kg kusové hmotnosti za těžké. Dále se 
můžeme setkat s velkými a masívními (silnostěnnými) odlitky. Dle [1] se všechny tři 
pojmy svým významem překrývají, ale nejsou úplně shodné. Velký odlitek nemusí 
z hlediska rozměrů ještě patřit do skupiny těžkých odlitků, má-li malou průměrnou 
tloušťku stěny, tj. má-li malý poměr objemu k povrchu (modul). Protikladem je malý, ale 
velmi silnostěnný odlitek s velkým modulem, který může patřit do skupiny těžkých 
odlitků, překročila-li jeho hmotnost výše uvedenou hranici. Literatura [2] doplňuje 
definici silnostěnného (masívního) odlitku: odlitek nad 2500 kg hrubé hmotnosti, 
s vysokým poměrem objemu k povrchu (modul 10 cm a vyšší). 

Vliv rozměrového a tloušťkového činitele je velmi výrazný, a proto je nutné těžké 
(hmotné) odlitky posuzovat jako samostatnou skupinu s  náročnými požadavky na 
výrobu. 

2.2 Rozbor metalurgických a technologických aspektů odlévání ocelí 

Výroba těžkých ocelových odlitků má své specifické zvláštnosti. Velikostní činitel se 
projevuje v průběhu ochlazování odlitku ve formě i při tepelném zpracování. 
Metalurgická jakost ovlivňuje vlastnosti oceli zvýšenou měrou, protože vlivem 
pomalejšího tuhnutí a chladnutí vzniká hrubší zrno a je více času k rozvoji segregačních 
pochodů. Proto jsou všeobecně vyšší nároky na čistotu ocelí. Při tepelném zpracování 
odlitků, delší doby prodlev na austenitizační teplotě a menší rychlost ochlazování z této 
teploty, ovlivňuje výslednou strukturu a tím i vlastnosti [3]. 

2.2.1 Zvýšení užitných vlastností oceli 

Metalurgií ocelí se zvýšenými užitnými vlastnostmi se zabývali autoři [4] až [9].  
I přes značnou propracovanost této problematiky je vhodné navázat na literaturu [8]  
a za pomoci dalších literárních zdrojů se zaměřit na zpracování oceli vápníkem. 

2.2.1.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti vápníku 

 V literatuře [4] a [10] se uvádějí důležité fyzikální vlastnosti, které souvisí s použitím 
vápníku při výrobě oceli. Jedná se zejména o tlak par vápníku a jeho bod varu. Při 
teplotě 1600°C se tlak par vápníku udává v rozmezí 0,18 až 0,37 MPa a bod varu 
vápníku se uvádí v rozmezí 1483 – 1511°C, tzn. je nižší než bod tání železa. Při teplotách 
roztavené oceli lze tedy očekávat poměrně vysoký tlak par vápníku, což plně vysvětluje 
potíže vznikající při přidávání vápníku do roztavené oceli (prudké reakce, zplyňování, 
rozstřik…). 

Původně se předpokládalo, že u železa a vápníku neexistuje vzájemná rozpustnost,  
a to jak v tuhém tak i roztaveném stavu. Později při zkouškách prováděných v atmosféře 
argonu, kdy se pod tlakem 1,36 MPa zabránilo vypařování vápníku, se při teplotě 
1600°C zjistila rozpustnost vápníku v železe 0,032 %. Dále se prokázalo, že uhlík, 
křemík, hliník a nikl tuto rozpustnost zvyšují, chrom ji snižuje [4], [10]. 
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2.2.1.2  Vliv vápníku na vlastnosti a jakost oceli 

Kromě běžně známých vlivů vápníku na vlastnosti a jakost oceli může být vápníkem 

ovlivněna i struktura ztuhlé oceli z důvodu dosažení nízkého obsahu kyslíku a síry. Dobrá 

tekutost a nízký obsahu vměstků umožňuje odlévat ocel při nižší teplotě a ztuhlá ocel se 

vyznačuje strukturou se širokým pásmem rovnoosých krystalů. Rozborem 150 t ingotu 

odlitého z oceli s přísadou vápníku a s nízkým obsahem síry bylo zjištěno snížení rozsahu A-

segregací.  

Vápník má vysokou afinitu k síře a ještě vyšší afinitu ke kyslíku. To znamená, že 
pokud je vápník rozpuštěn v tavenině, před tím, než reaguje se sírou, reaguje nejprve  
s volným rozpuštěným kyslíkem [11], [12]. 

[Ca] + [O]  = (CaO) 
[Ca] + [S]  = (CaS) 
[Ca] + (Al2O3) = (hlinitany vápníku) + [Al] 

2.2.1.3 Modifikace vápníkem z hlediska morfologie vměstků 

Modifikací sulfidů a oxidů v oceli se myslí změna jejich morfologie na snadněji 
odstranitelný typ vměstku. Modifikací vměstků se dosahuje zejména zvýšení 
houževnatosti oceli a plastických vlastností při zachování pevnostních charakteristik 
oceli. Vápník reaguje s oxidem hlinitým, který vznikl při předchozí dezoxidaci oceli 
hliníkem a snižuje teplotu tavení vměstků. Dále reaguje vápník se sírou, která se 
rozpouští ve vznikajících hlinitanech vápenatých. U čistých ocelí při vysokém obsahu 
vápníku vznikají vměstky typu CaO a CaS, které se vylučují jako IV. typ [13]. 

2.2.2 Licí teplota 

Jedním ze základních předpokladů k získání bezvadného odlitku je zajistit a dodržet 
nejvhodnější licí teploty oceli. Licí teplota má největší vliv na povrch odlitků, tj. na 
výskyt a četnost připečenin a zavalenin, a dále na ty vlastnosti a ukazatele odlitku, které 
jsou v úzké souvislosti s primární kristalizací; především je to stupeň dendritického 
odmíšení a velikosti primárních zrn a dendritů. Mimo to má nemalý vliv na výskyt 
staženin v odlitcích, tvorbu oxidických plen při odlévání a působí na rychlost vyplouvání 
exogenních a endogenních vměstků v pánvi i v odlitku. Je v přímém vztahu 
k nezaběhnutí oceli v tenkostěnných částech odlitku a má vliv na náchylnost oceli 
k některým druhům defektních lomů (např. mezidendritickým a lasturovým lomům) a 
také na náchylnost k trhlinám [14]. 

Dle literatury [14] příliš velké přehřátí oceli nad teplotou likvidu se projeví ve 
zdánlivém zvětšení relativní tloušťky (modulu) odlitku. Přehřátím oceli se zvýší 
relativní tloušťka (modul) (R‘ > R) a také se zvýší hodnota Fourierova i Biotova čísla, 
které signalizují zvýšenou náchylnost k trhlinám. Zároveň se zvětšuje interval tuhnutí 
mezi teplotou likvidu a solidu, roste stupeň dendritické segregace, tzn. heterogenita 
oceli, s průvodními jevy, k nimž náleží zvýšená náchylnost k trhlinám mezi dendrity, 
větší podíl staženin, mikrostaženin a ředin. 

Podle Chvorinova [15] zvětšuje přehřátí o 10°C nad teplotou likvidu relativní 
tloušťku (modul) o 2 %. 

Naproti výše uvedenému, nedostatečné přehřátí oceli nad teplotou likvidu se projeví 
zvětšenou četností případů nezaběhnutí a zavalenin, dále zvýšeným výskytem plen  
a exogenních vměstků [14]. 

Rozborem dostupné literatury bylo zjištěno, že pouze autor Liu et al. [16] se zabýval 
vlivem vápníku na teplotu likvidu. Vliv vápníku na teplotu solidu žádný autor neuvádí. 
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Na základě studia literatury lze uvažovat nad vlivem vápníku na krystalizační zárodky 
a tím i na ovlivnění teploty likvidu a solidu tedy šířky dvoufázového pásma tuhnutí. 

2.3 Materiálové vlastnosti LKG se zvýšeným obsahem křemíku 
Aby bylo možné využívat litinu s kuličkovým grafitem, jako alternativu k uhlíkovým 

ocelím je nutné dosáhnout vyšších hodnot tažnosti. V literatuře [17] jsou uvedeny 
výsledky vývoje feritické litiny s kuličkovým grafitem, ve kterých je tzv. silikoferit tj. ferit 
zpevněný vysokým obsahem křemíku. Tyto výsledky byly doplněny autory [18] až [22] 
a následně zahrnuty do poslední revize normy EN 1563:2011 [23]. 

2.3.1 Vliv zvýšeného obsahu křemíku na vlastnosti LKG 
Vliv uhlíku a křemíku na mechanické vlastnosti LKG musí být uvažován v 

souvislostech následujících proměnných: 

 vliv te chto prvků na poc et zrn v litine  s kuličkovým grafitem 
 vliv těchto prvků na moz nost perlitizace zajištující vzrůst tvrdosti LKG (tvorbu 

feritu nebo perlitu v litém stavu, podmínky k žíhání a normalizaci);  
 vliv te chto prvků na vlastnost feritu přítomného ve struktuře. 

Kr emí k zvys uje poc et grafitovy ch zrn, sniz uje velikost bune k a potlac uje vznik 
karbidů (ac koliv tento u c inek je časově omezen, protože závisí na doznívajícím účinku 
očkovací látky), což se realizuje efektivním sekundárním očkováním [24]. 

Z výsledků autorů [25] a [26] je patrné, že s rostoucím obsahem křemíku roste mez 
kluzu a pevnost v tahu, ale od určitého množství klesá tažnost. Dle [25] je pro dosažení 
vynikajících statických i dynamických vlastností doporučený obsah [Si] do 4,75%, 
protože při větší koncentraci materiál vykazuje snížené hodnoty tažnosti a rázové 
houževnatosti. Rázová houževnatost feritických LKG je ovlivněna množstvím kuliček 
grafitu (nodularitou). Čím jsou kuličky grafitu větší, anebo je jich menší množství, tím 
nižší jsou mechanické vlastnosti LKG. Dále, čím více se forma grafitu odchyluje od 
ideálního kulovitého tvaru, tím větší je pokles tažnosti a pevnosti. To je v důsledku 
koncentrace napětí způsobeno sníženou nodularitou [25]. 

Silikoferit v LKG způsobuje křehký lom materiálu. Proces tuhnutí vede k segregaci 
legujících prvků, včetně uhlíku a křemíku. Autoři [25] uvádí, že křemík, nikl a měď 
segregují v blízkosti kuliček grafitu, zatímco mangan a molybden segreguje mezi 
eutektickými buňkami. 

Bylo zjištěno, že při zvýšeném obsahu [Si] dochází k rovnoměrnému rozložení 
mechanických vlastností po průřezu stěny odlitku. 

Křemík podporuje vznik feritu (silikoferit), zvyšuje pevnost a snižuje tažnost matrice. 
Obecně platí, že při zvyšující se koncentraci křemíku v tavenině musí úměrně klesat 

koncentrace uhlíku. 

2.3.2 Metalurgie litin s kuličkovým grafitem pro hmotné a silnostěnné odlitky 

Výroba taveniny pro hmotné a silnostěnné odlitky se od běžné výroby odlišuje hlavně 
ve volbě vsázky. Cílem je dosažení vysoké čistoty taveniny (nízký obsah nežádoucích 
prvků), protože působí degeneraci tvaru grafitu. 

Složení vsázky pro odlitky z LKG velkých hmotností by mělo být následující: 

 surové železo: 50 % 
 hlubokotažný plech: 50 % 
 nauhličovadlo 
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Vsázka může být doplněna o interní vrat z LKG: 10 %, pak je nutné upravit hmotnostní 
poměry surového železa a hlubokotažného plechu. 

Připravenou vsázku je možné roztavit a rafinovat na následujících zařízeních: 

 elektrická indukční pec (EIP) (nejvýhodnější metoda výroby) 
 elektrická oblouková pec (EOP) + EIP + ASEA-SKF (typ pánvové pece) 

Roztavená a nalegovaná tavenina ohřátá na požadovanou teplotu je přelita do pánví, 
ve kterých proběhne její zpracování očkovací a modifikační předslitinou (polévací 
metoda). 

2.3.3 Chunky grafit 
Mezi mikroskopickými vadami litiny představuje tvorba Chunky grafitu tu 

nejnebezpečnější, protože vede v postižených oblastech k celkové destrukci 
mechanických vlastností. Problematikou vzniku Chunky grafitu se zabývalo mnoho 
autorů, jejich výsledky ukazují různé mechanismy tvorby uvedeného typu grafitu, ale ne 
vždy jsou definované teorie funkční. Vznik Chunky grafitu je stále aktuálním tématem  
a to zvláště v případě výroby silnostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem se 
zvýšeným obsahem křemíku. 

Teorie o vzniku Chunky grafitu 

Teorie o vzniku Chunky grafitu se zakládají na předpokladu, že grafit roste na 
přednostních rovinách. Tento typ grafitu nemůže být vysvětlen jako důsledek 
degenerace kulovitého tvaru grafitu, „který je přirozeným tvarem grafitu v LKG“ [27], 
[28]. 

Výchozí teorie o vzniku Chunky grafitu jsou následující: 

 Liu, Li, Wu a Loper (1983) vysvětlují tvorbu Chunky grafitu přednostním růstem 
grafitu podél osy „C“. 

 Zhou, Schmitz a Engler (1987) vysvětlují vznik Chunky grafitu obohacením atomů 
uhlíku v tekuté fázi mezi rameny dendritů primárního austenitu. Následně se tvoří 
oblasti přesycené uhlíkem, z nichž se vylučuje Chunky grafit. 

 Gagné a Argos (1989) popisují růst krystalů na základní rovině jako šroubové 
dislokace. 

 H.Itofuji a Uchikawa (1990) uvádí teorii, která naznačuje růst grafitu uvnitř bublin 
hořčíkových par v tavenině LKG. 

 Rikard Källborn, K.Hamberg, M.Wessén a L.E.Björkegren (2005) mají názor, že 
Chunky grafit vzniká již dříve, během eutektického tuhnutí, ještě před vyloučením 
sférolitů. 

Podrobný rozbor současných výzkumných prací o vzniku Chunky grafitu je uveden 
v DiP na str. 42 až 65. 
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3 Cíle disertační práce 

Na základě rozboru řešené problematiky je experimentální část disertační práce 
rozdělena na: 

I.: Nízkolegované žáropevné oceli: 

1. Návrh metalurgického zpracování taveniny ke zvýšení užitných vlastností odlitku. 
2. Ověření vlivu vápníku v oceli na teplotu likvidu a solidu. 
3. Ověření vlivu vápníku v oceli na povrchovou jakost odlitků. 
4. Ověření vlivu taveniny s obsahem vápníku na erozi šamotové vtokové soustavy. 
5. Ověření vlivu metalurgického zpracování a odlévání na mikročistotu oceli. 
6. Ověření vlivu přísady vápníku na mechanické vlastnosti. 
7. Vyhodnocení zjištěných výsledků. 
 
II.: Litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku: 

1. Návrh metalurgického zpracování taveniny k dosažení plně feritické struktury  
a vysoké tažnosti u zkušebních odlitků z materiálu EN-GJS-450-18 a EN-GJS-500-
14 dle normy EN 1563:2011 

2. Ověření dosažené mikrostruktury po průřezu zkušebních bloků. 
3. Ověření dosažených mechanických vlastností po průřezu zkušebních bloků. 
4. Rozbor příčin vzniku Chunky grafitu ve zkušebním bloku z první varianty návrhu. 

chemického složení materiálu EN-GJS-450-18. 
5. Ověření možnosti predikce Chunky grafitu pomocí simulačního programu. 
6. Vyhodnocení zjištěných výsledků. 
 
Výsledky řešení disertační práce mohou přispět k rozšíření znalostí o vlivu vápníku 

na užitné vlastnosti oceli a výsledné výrobky. Neméně důležité mohou být i informace 
získané z vývoje litin s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku pro hmotné 
odlitky. 
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4 Experimentální část 

Literárním rozborem byly připraveny zajímavé podněty pro ověření vlivu vápníku na 
odlévání a jakost těžkých ocelových odlitků, a dále k vývoji LKG se zvýšeným obsahem 
křemíku pro těžké, silnostěnné odlitky. 

Experimentální část je rozdělena do dvou částí:  

I. část zaměřená na nízkolegované žáropevné oceli 
II. část zaměřená na litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku. 

I. Nízkolegované žáropevné oceli 

Tvarově složité a těžké ocelové odlitky turbinových skříní a regulačních armatur 
s výraznými přechody mezi tloušťkami stěn vyráběné z nízkolegované žáropevné oceli 
G17CrMo5-10 byly vhodným kusy pro ověření bodů uvedených v kap. 3.  

4.1 Návrh metalurgického zpracování oceli ke zvýšení užitných vlastností odlitku 

Cílem návrhu metalurgického zpracování je dosažení vysoké mikročistoty oceli  
a zlepšení slévárenských vlastností s ohledem na požadavky uváděné v technických 
dodacích podmínkách zákazníků. 

Surová ocel pro rafinaci na zařízení sekundární metalurgie ASEA-SKF byla roztavena 
v elektrické obloukové peci (EOP), kde se odfosfořila a oduhličila na požadované 
hodnoty. Surová ocel ohřátá na předepsanou teplotu byla při odpichu do rafinační pánve 
dezoxidována hliníkem a předlegována na požadované chemické složení. Po převozu 
taveniny na zařízení ASEA-SKF bylo možné ověřit navržené způsoby rafinace oceli 
uvedené v následujících podkapitolách. 

Nízký obsah vápníku a vysoká mikročistota 
První způsob rafinace oceli byl navržen z důvodu požadavku nízkého obsahu vápníku 

a vysoké mikročistoty.  Na základě uvedeného požadavku byla tavba rafinována čistým 
vápníkem pomocí plněného profilu, který se injektoval do lázně po konečném 
dolegování oceli před jejím vakuováním. Struskový režim byl nastaven dle následujícího 
předpisu: CaO = 50 až 60%, Al2O3 = 20 až 30%, SiO2 + MgO < 10%, FeO = max. 1%. Každá 
tavba byla v průběhu celé rafinace teplotně a chemicky homogenizována pomocí dvou 
argonovacích uzlů (Ar) za současného působení elektromagnetického míchače (EMS). 

Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty lázně následovalo odlití oceli 
do pískové formy (odlitek), nebo do kokily (ingot). 

Vysoká mikročistota a zlepšení slévárenských vlastností 
Druhý způsob rafinace oceli byl navržen z důvodu požadavku vysoké mikročistoty  

a zlepšení slévárenských vlastností. Na základě uvedených požadavků byla tavba 
rafinována čistým vápníkem pomocí plněného profilu, který se injektoval do lázně po 
vakuování finálně dolegované oceli. Struskový režim byl nastaven dle následujícího 
předpisu: CaO = 50 až 60%, Al2O3 = 20 až 30%, SiO2 + MgO < 10%, FeO = max. 1%. Každá 
tavba byla v průběhu celé rafinace teplotně a chemicky homogenizována pomocí dvou 
argonovacích uzlů (Ar) za současného působení elektromagnetického míchače (EMS). 

Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty lázně následovalo odlití oceli 
do pískové formy (odlitek), nebo do kokily (ingot). 

Vysoká mikročistota, nízký obsah kyslíku a zlepšení slévárenských vlastností 
Třetí způsob rafinace oceli byl navržen z důvodu požadavku vysoké mikročistoty, 

nízkého obsahu kyslíku a zlepšení slévárenských vlastností. Z uvedených požadavku 
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byla tavba rafinována čistým vápníkem pomocí plněného profilu, který se injektoval do 
lázně před a po homogenizačním vakuování finálně dolegované oceli. Tavba byla 
v průběhu rafinace teplotně a chemicky homogenizována pomocí dvou argonovacích 
uzlů (Ar) za současného působení elektromagnetického míchače (EMS). 

Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty lázně následovalo odlití oceli 
do kokil (ingoty K500). 

4.2 Vliv vápníku v oceli na teplotu likvidu a solidu 

Informace o vliv vápníku na teplotu likvidu a solidu jsou minimální. Za účelem 
rozšíření znalostí o účincích Ca v oceli bylo vhodné provést vlastní experimentální 
ověření vlivu vápníku na teplotu likvidu a solidu. 

4.2.1 Experimentální stanovení teploty likvidu a solidu u vybraných taveb 

Odběr vzorků pro zjištění vlivu vápníku na teplotu likvidu a solidu se v průběhu 
vybraných taveb provedl ponorným vzorkovačem před a po injektáží čistého Ca. Po 
odběru vzorků byl proveden chemický rozbor na spektrálním analyzátoru. Chemické 
složení jednotlivých vzorků je uvedeno v disertační práci v kap. 4.1. 

Měření DTA se provedlo na vzorcích odebraných z taveb č. 24535 (DHQ1), 24603 
(St52.3), 24886 (G17CrMoV5-10), 25118 (G17CrMoV5-10), 25307 (G17CrMoV5-10), 
25351 (G17CrMoV5-10), 25243 (GX4CrNi13-4) a 24724 (X46Cr13). 

Výsledky měření teploty solidu a likvidu jsou uvedeny v tab. 1 [29]. 
Vzorek z tavby č. 24535 byl zařazen jako doplňující za účelem ověření výsledků 

navržených vzorců pro výpočet likvidu a solidu pro ocel se zvýšeným obsahem uhlíku  
a křemíku. 

U oceli St52.3 (t.č. 24603) se po přísadě Ca teplota likvidu nezměnila a teplota solidu 
se snížila o 1°C. 

U oceli jakosti G17CrMoV5-10 byl zjištěn pokles teploty likvidu po přísadě Ca o 1 až 
3°C a teplota solidu se snížila o 0 až 2°C. U tavby č. 25118 byla teplota likvidu snížena o 
2°C a teplota solidu snížena o 15°C. Výsledky měření u t.č. 25307 ukazují postupné 
snižování teploty likvidu v závislosti na koncentraci vápníku. 

U oceli jakosti GX4CrNi13-4 bylo zjištěno zvýšení teploty likvidu po přísadě vápníku 
o 1°C a zvýšení teploty solidu také o 1°C. 

U oceli jakosti X46Cr13 se teplota likvidu po přísadě vápníku nezměnila a  teplota 
solidu se snížila o 3°C. 

4.2.2 Návrh vzorce pro výpočet teploty likvidu a solidu s ohledem na vápník 

Na základě studia vzorců uvedených autory [30] až [48], získaných výsledků z DTA  
a použití termodynamických databází Computherm a JMatPro bylo možné sestavit 
výpočetní vzorec pro teplotu likvidu (3) a solidu (4). Hlavním cílem bylo zohlednit do 
výpočtu vliv vápníku a přiblížit se experimentálně získaným výsledkům. 

Navržený vzorec (3) pro výpočet teploty likvidu uvažuje s 24 chemickými prvky 
včetně vápníku. 

TL = 1537,8 - 87*[%C] - 5*[%Mn] - 10*[%Si] - 33,4*[%P] - 38*[%S] - 1,5*[%Cr] - 
4*[%Ni] - 5*[%Cu] - 5*[%Mo] - 2*[%V] - 18*[%Ti] - 1*[%W] - 10*[%Sn] - 3,6*[%Al] - 
10*[%Nb] - 2*[%Co] - 14*[%As] - 90*[%B] - 570*[%Ca] - 6*[%Zr] - 3*[%Ta] - 
68,8*[%O] - 90*[%N] - 1300*[%H] °C        (3) 

Navržený vzorec (4) pro výpočet teploty solidu uvažuje s 18 chemickými prvky 
včetně vápníku. 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Autoreferát disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

13 

TS = 1537,8 - 229*[%C] - 6,8*[%Mn] - 12,3*[%Si] - 123,4*[%P] - 183,5*[%S] - 
1,4*[%Cr] - 4,3*[%Ni] - 3,1*[%Cu] - 12*[%Mo] - 26*[%V] - 62*[%Ti] - 4*[%W] - 
4,1*[%Al] - 38*[%Nb] - 2*[%Co] - 136,5*[%B] - 1221*[%Ca] - 32*[%N] °C    (4) 

4.2.3 Porovnání získaných výsledků  

Výsledky teplot solidu a likvidu získané experimentálním měřením a výpočty ze 
vzorců (4), (3) a (Liu et al. [16]) pro vybrané tavby jsou uvedeny v tab. 1.  

Tab. 1 Porovnání výsledků experimentánlího měření DTA s výpočtovými vrorci (4), (3) a (Liu et al. [16]) 

Vzorek 
Teploty [°C] - 

DTA 
Teploty [°C] - 

Odehnal 
Odchylka od 

DTA [°C] 
Teploty [°C] 
– Liu et al. 

Odchylka od 
DTA [°C] 

označení Ca [%] TS TL TS TL TS TL TS TL TS TL 
24535 -H 0,0015 1332 1450 1345,6 1449,6 +13,6 -0,4 - 1447,1 - -2,9 
24603 -3 0,0012 1471 1510 1477,7 1506,6 +6,7 -3,4 - 1504,6 - -5,4 
24603 -H 0,0048 1470 1510 1473,3 1504,5 +3,3 -5,5 - 1504,6 - -5,4 
24886 -2 0,0005 1470 1511 1474,7 1509,8 +4,7 -1,2 - 1507,2 - -3,8 
24886 -H 0,0029 1469 1510 1470,9 1508,0 +1,9 -2 - 1506,9 - -3,1 
25118 -2 0,0005 1470 1507 1469,6 1507,0 -0,4 0 - 1505,1 - -1,9 
25118 -H 0,0051 1455 1505 1463,3 1503,6 +8,3 -1,4 - 1504,9 - -0,1 
25307 -4 0,0005 1469 1506 1467,6 1506,6 -1,4 +0,6 - 1504,3 - -1,7 
25307 -5 0,0021 1469 1505 1465,0 1505,2 -4 +0,2 - 1504,1 - -0,9 
25307 -H 0,0032 1469 1503 1463,7 1504,5 -5,3 +1,5 - 1504,1 - +1,1 
25351 -4 0,0010 1464 1506 1464,7 1504,9 +0,7 -1,1 - 1503,3 - -2,7 
25351 -7 0,0035 1462 1504 1461,9 1503,5 -0,1 -0,5 - 1503,3 - -0,3 

25243 -7/1 0,0005 1473 1490 1477,3 1488,9 +4,3 -1,1 - 1478,6 - -11,4 
25243 -H/1 0,0030 1474 1491 1474,5 1487,4 +0,5 -3,6 - 1478,5 - -12,5 

24724 -6 0,0012 1384 1463 1402,4 1464,4 +18,4 +1,4 - 1462,4 - -0,6 
24724 -H 0,0026 1381 1463 1400,2 1463,1 +19,2 +0,1 - 1462,1 - -0,9 

Vzorec (4) pro výpočet teploty solidu vykazuje určité odchylky od naměřených teplot, 
ale i přesto se výsledky velmi přibližují skutečnosti. Velká shoda s naměřenými 
teplotami likvidu byla dosažena v případě vzorce (3) a vzorec (Liu et al. [16]) vykazuje 
větší odchylku. 

4.3 Vliv vápníku v oceli na povrchovou jakost odlitku 

Odolnost žáruvzdorného nátěru formy proti působení vápníku 
K ověření možné reakce vápníku obsaženého v oceli se zirkonovým žáruvzdorným 

nátěrem byla provedena analýza povrchové vrstvy vzorku odebraného z odlitku  
o hmotnosti 5000 kg. Odlitek raznice byl odlit z tavby č. 24603 jakosti St52.3. Tavba 
před odlitím měla obsah Ca: 0,0048 %. Analýzou nebyla zjištěna přítomnost zirkonia 
v povrchové vrstvě [49]. Z výsledku provedené analýzy vyplývá, že při odlévání odlitku 
nedošlo k žádné reakci mezi zirkonovým nátěrem a vápníkem obsaženým v oceli.  

Vzhled povrchu odlitku po vyjmutí z formy 
Na základě výsledků měření teploty likvidu a solidu u taveb 24603, 24886 a 25118 

v kap. 4.2.1 byly odlity čtyři poloviny turbinových těles k ověření dosažené jakosti 
povrchu odlitků. 

K ověření byly zvoleny odlitky vrchního a spodního dílu turbinových těles s níže 
uvedeným označením, základními rozměry, surovou hmotností, hodnotou největšího 
modulu odlitku (Mo), číslem tavby a obsahem vápníku v oceli.  

Odlitky byly hodnoceny po vyjmutí z formy a to za účelem zjištění připečenin. Odlitky 
odlité z oceli s přísadou vápníku a sníženou licí teplotou o 5°C nevykazovaly žádné 
zavaleniny či připečeniny ani v oblastech slévárenských žeber. U odlitků odlitých z oceli 
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s minimálním obsahem Ca a standartní licí teplotou byly nalezeny drobné připečeniny. 
Zbylá formovací směs na odlitku postupně sama odpadávala při chladnutí na okolní 
teplotu. 

4.4 Vliv navrženého metalurgického zpracování a odlévání na mikročistotu oceli 

Vliv navržených metalurgických zpracování a samotného odlévání oceli na 
mikročistotu oceli byl hodnocen na vzorcích odebraných v průběhu vybraných taveb 
ponorným vzorkovačem a na vzorcích vyřezaných z přilitých zkušebních těles na 
odlitku, nebo z hlavního licího kanálu odlitých ingotů.  

Velikost zkušební plochy vzorku byla ve všech případech 20 mm x 10 mm (200 mm2). 
Vyleštěný povrch vzorku se rozdělil na 300 čtvercových obrazových polí a hodnocení 
mikročistoty bylo provedeno dle normy ISO 4967:1998 metodou B. 

Mikročistota oceli u taveb rafinovaných vápníkem před vakuováním 
Z provedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty oceli. Po 

rafinaci tavby byly nalezeny pouze globulární oxidy hodnocené stupni 0,5 a 1 pro tenkou 
sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupni 0,5 a 1 pro jednotlivé globulární oxidy s   
13 m. Při odlévání odlitku docházelo k reoxidaci a erozi vtokové soustavy. To bylo 
důsledkem mírného zhoršení mikročistoty v odlitku. Výsledek zjištění plně 
koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. 

Mikročistota oceli u taveb rafinovaných vápníkem po vakuování 
Z provedených rozborů vyplývá, že tavenina před přísadou vápníku (po vakuování) 

obsahovala pouze globulární oxidy hodnocené různými stupni (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3) 
v závislosti na množství legujících přísad přidaných do lázně. Po přísadě vápníku  
a vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS obsahovala tavenina jen globulární oxidy 
hodnocené různými stupni (0,5; 1) v závislosti na množství Al a Ca v lázni a době 
vymíchávání nekovových vměstků z taveniny. Při odlévání odlitku docházelo k reoxidaci 
a erozi vtokové soustavy. To bylo důsledkem mírného zhoršení mikročistoty v odlitku 
(globulární oxidy stupně 0,5; 1; 1,5 a 2). Výsledeky zjištění plně korespondují s úbytkem 
hliníku a vápníku v oceli. 

Mikročistota oceli u taveb rafinovaných vápníkem před a po vakuování  
Z provedených rozborů vyplývá, že tavenina před přísadou vápníku (po vakuování) 

obsahovala pouze globulární oxidy hodnocené stupni 0,5; 1 a 1,5 v závislosti na 
množství legujících přísad přidaných do lázně. Po přísadě vápníku po vakuování a 
vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS obsahovala tavenina pouze globulární oxidy 
hodnocené stupněm 0,5. Při odlévání ingotů docházelo k reoxidaci díky nedokonalé 
ochraně licího proudu a erozi vtokové soustavy. To vedlo k mírnému zhoršení 
mikročistoty v ingotech. Zhoršení mikročistoty se projevilo nárůstem globulárních oxidů 
stupně 0,5 tenké a tlusté série. Výsledek zjištění plně koresponduje s úbytkem hliníku a 
vápníku v oceli. 

4.5 Vliv přísady vápníku v oceli na mechanické vlastnosti 

Ověření vlivu vápníku na mechanické vlastnosti oceli G17CrMoV5-10 bylo provedeno 
zkouškou tahem, zkouškou rázem v ohybu a zkouškou tvrdosti dle Brinella. Zkouška 
tahem byla provedena za teploty +20°C a +500°C. Z výsledků zkoušky tahem při teplotě 
+20°C u odlitků s modulem Mo: 6,2 až 12 cm hodnocených dle EN10213:2007 a TT630-
356:2006 byly u taveb se zvýšeným obsahem Ca zjištěny vyšší, ale i nižší hodnoty Rp0,2, 
Rm, A a Z v porovnání s tavbami s minimálním obsahem Ca. Zkouška tvrdosti dle Brinella 
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vykazovala rovněž určitý rozptyl mezi tavbami se zvýšeným a minimálním obsahem Ca. 
V případě zkoušky rázem v ohybu bylo téměř u všech taveb s přísadou vápníku 
dosaženo malého rozptylu naměřených hodnot, což bylo důkazem rovnoměrného 
rozložení mechanických vlastností po průřezu odlitku. Porovnáním výsledků zkoušky 
tahem při teplotě +500°C u zmíněných odlitků s těmi získanými při teplotě +20°C, je 
možné uvést, že u taveb se zvýšeným obsahem vápníku (24886, 25118, 25307 a 25351) 
docházelo k většímu poklesu meze kluzu Rp0,2+500 a meze pevnosti při tečení v tahu r+500 
než u taveb s minimálním obsahem vápníku. To mohlo být způsobeno rozdílnou vnitřní 
jakostí zkušebních vzorků. Hodnoty A+500 vykazovaly v porovnání s hodnotami 
získanými při teplotě +20°C snížení, ale v případě taveb 24886 a 25307 bylo zjištěno 
zvýšení. Hodnoty kontrakce Z+500 vykazovaly v porovnání s hodnotami získanými při 
teplotě +20°C zvýšení, ale v případě tavby 25118 bylo zjištěno snížení. Díky nízkému 
množství výsledků jsou uvedené závěry spíše informativní. 

II. Litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku 

Výrobci větrných elektráren a tvářecích strojů zvyšují materiálové požadavky na 
odlévané součásti z LKG a využívají nově normované LKG se zvýšeným obsahem 
křemíku. Tyto materiály nejsou běžné pro těžké odlitky a je k nim velmi málo informací. 
Z uvedených důvodů byl proveden vývoj materiálů EN-GJS-450-18 a EN-GJS-500-14 pro 
těžké a silnostěnné odlitky. 

4.6 Vývoj materiálu EN-GJS-450-18 pro silnostěnné odlitky - varianta 1 

Cílem vývoje materiálu EN-GJS-450-18 (v1) bylo ověření a doplnění teoretických 
informací získaných studiem literatury. V první fázi se ověřila dosažitelnost 
mechanických vlastností a mikrostruktury v různých sílách stěny se zvolenou 
technologií lití při navrženém chemickém složení. Druhá fáze byla zaměřena na cílené 
vytvoření Chunky grafitu v odlitku bloku o rozměrech 200 x 200 x 300 mm 
s geometrickým modulem odlitku Mo: 3,75 cm. 

4.6.1 Návrh metalurgického zpracování taveniny EN-GJS-450-18 (v1) 

Chemické složení taveniny, ze které byly odlity zkušební tělesa, je uvedeno v tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení tavby 10704/12 

Chemické složení tavby 10704/12 po dodatečné modifikaci předslitinou NiMg5(M) 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Ti 

3,30 0,289 3,43 0,024 0,009 0,027 0,269 0,03 0,00 0,004 0,014 

Sn Al Co Sb As Mg Pb Bi Ce Zn CEL 

0,004 0,022 0,002 0,002 0,002 0,050 0,002 0,002 0,002 0,001 4,25 

Technologie odlévání zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v1) 
Model zkušebního bloku o rozměrech 200 x 200 x 300 mm byl na dvou stěnách 

opatřen chladítky o ø 100/100 mm a na dvou stěnách chladítky ☐ 100x100x80 mm, dále 
se doplnila vtoková soustava a výfuky.  

4.6.2 Dosažené mechanické vlastnosti u zkušebního bloku 

Mechanické vlastnosti, kterých lze dosahovat u materiálu EN-GJS-450-18 (v1), byly 
ověřeny zkouškou tahem a rázem v ohybu. Stanovení mechanických vlastností zkouškou 
tahem bylo provedeno v souladu s normou EN ISO 6892-1:2009. Stanovení 
mechanických vlastností zkouškou rázem v ohybu bylo provedeno dle normy ISO 148-
1:2006. 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Autoreferát disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

16 

Tab. 3 Dosažené hodnoty mechanických vlastností zkušebních odlitků 

Dosažené výsledky mechanických vlastností odlitků (EN-GJS-450-18 (v1)) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] HB 

min. 350 min. 450 min. 18 inf. inf. 7 160 - 190 

blok vz. K1 428,6 525,4 16,3 14,2 3,7 -- 

blok vz. S 380,1 386,9 0,4 0,7 4,1 -- 

blok vz. K2 433,6 517,9 10,8 10,2 3,9 -- 

4.6.3 Rozbor příčin vzniku Chunky grafitu ve zkušebním bloku z EN-GJS-450-18 (v1) 

Nevyhovující mechanické vlastnosti vzorku S ze středové oblasti zkušebního bloku 
potvrdily předpoklad o možném výskytu Chunky grafitu. K doložení zmíněného 
předpokladu se provedl rozbor mikrostruktury vzorků K1 (vršek odlitku), S (střed 
odlitku) a K2 (spodek odlitku). Rozřezový plán zkušebního bloku je uveden na obr. 1. 

4.6.3.1 Mikrostruktura zkušebního bloku 

Metalografické vyhodnocení tvaru grafitu a struktury dle EN ISO 945-1 na vzorcích ze 
zkušebního bloku. Vzorky na metalografický rozbor byly odebrány z přerušených 
tahových zkoušek v místě lomu a tak struktura materiálu odpovídá naměřeným 
mechanickým vlastnostem. 

 Mikrostruktura vzorku z horní oblasti – K1. Tvar grafitu: VI a V, velikost grafitu: 5/6, 
obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%. 

 Mikrostruktura vzorku ze spodní oblasti – K2. Tvar grafitu: VI a V, velikost grafitu: 
5/6, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%. 

 Mikrostruktura vzorku ze středové oblasti – S je dokumentována na obr. 2. Uvedené 
mikrostruktury dokladují výskyt Chunky grafitu. Tvar grafitu: VI, V, III, velikost 
grafitu: 5/6, obsah perlitu: 1%, obsah feritu: 99% 

   
 
 

 

4.6.4 Ověření výskytu Chunky grafitu pomocí simulačního programu  

Kritérium pro predikci Chunky grafitu v programu MAGMA v5.3 je stále ve vývoji, 
takže není propojeno s dalšími kritérii např. s predikcí mechanických vlastností. 
Predikci výskytu Chunky grafitu lze popsat jako funkci obsahů Si, Ce, Pb, Sb, As a doby 
tuhnutí.  

Obr. 1 Rozřezový plán zkušebního bloku Obr. 2 Mikrostruktura vzorku ze středové 
oblasti obsahující Chunky grafit. Zvětšení 12,5x. 
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Na obr. 3 je zobrazen výsledek simulace 
předpokládaného výskytu Chunky grafitu pro zkušební 
blok 200 x 200 x 300 mm s vyznačeným umístěním 
zkušebních vzorků pro zkoušku tahem. Porovnáním 
výsledku simulace se skutečností lze konstatovat 
shodu. 

Získané výsledky z výše uvedených experimentů 
doplnily informace o dosažitelných mechanických 
vlastnostech a o faktorech působících vznik Chunky 
grafitu. Dále byla úspěšně ověřena možnost predikce 
této nebezpečné struktury simulačním programem. Pro 
výrobu těžkých, silnostěnných odlitků s mikrostrukturou 
bez degenerovaných forem grafitu je nutné dosahovat 
vysoké metalurgické jakosti taveniny a používat 
dodatečné očkování v licím bazénu. Na základě 
uvedených výsledků byl proveden návrh chemického 
složení a technologie odlévání zkušebních odlitků z EN-
GJS-450-18 (v2) a EN-GJS-500-14. 

4.7 Vývoj materiálu EN-GJS-450-18 pro silnostěnné odlitky - varianta 2 

Získané poznatky z předchozích experimentů a literárního rozboru týkajícího se LKG 
se zvýšeným obsahem křemíku byly aplikovány na zkušební odlitek. Na odlitku bloku 
s rozměry 300 x 300 x 500 mm a geometrickým modulem odlitku Mo: 5,77 cm (pracovní 
označení blok A) se následně ověřila schopnost dosažení všech požadovaných vlastností 
dle normy EN 1563:2011 [23]. Vývoj zmíněného materiálu je určen pro odlitky částí 
tvářecích strojů (lisovací stůl a lisovací hlavice). 

4.7.1 Návrh metalurgického zpracování taveniny EN-GJS-450-18 (v2) 
Na základě doporučeného obsahu vybraných prvků [23] a výsledků získaných 

z předchozí zkoušky, bylo možné upravit chemické složení tak, aby se předešlo vzniku 
Chunky grafitu a dosáhlo se požadovaných mechanických vlastností. Předpis 
chemického složení: C: 3,00 – 3,40%; Mn: max. 0,30%; Si: 3,10 – 3,40%; Mg: 0,040 – 
0,050%; CEL: 4,19 – 4,25 % (CEL po modifikaci). 

Technologie odlévání zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v2) 
Model zkušebního bloku A o rozměrech 300 x 300 x 500 mm byl na bočních stěnách 

opatřen chladítky 500x250x200 mm a na spodní ploše chladítky 75x50x150 mm, dále se 
doplnila vtoková soustava a výfuky. Forma byla zhotovena z křemenného ostřiva 
pojeného furanovou pryskyřicí. Po ztuhnutí a vychladnutí odlitků se provedlo vyjmutí 
bloku z formy. Následovala příprava vzorků dle rozřezového plánu pro mechanické 
zkoušky a metalografický rozbor. 

4.7.2 Dosažené mechanické vlastnosti po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v2) 

Výsledky dosažených mechanických vlastností byly následující: smluvní mez kluzu 
Rp0,2 se pohybovala v rozmezí 357 až 372 MPa, mez pevnosti Rm dosahovala 463 až 482 
MPa, poměr mezi Rp0,2 a Rm byl v rozmezí 75 % až 85 % udávané normou EN 1563:2011 
a hodnoty tažnosti A byly v intervalu 18,4 % až 21,7 %. Vrubová houževnatost KV byla 
rozmezí 4,4 až 11,7 J a bezvrubová houževnatost K se pohybovala v rozmezí 71,2 až 
130,1 J. Tvrdost byla v rozmezí 159 až 170 HB. 

Obr. 3 Zobrazení predikce výskytu 
Chunky grafitu ve středové oblasti 
zkušebního bloku 
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4.7.3 Dosažená mikrostruktura po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v2) 

Vyhodnocení tvaru grafitu bylo provedeno dle ISO 945-94 a podíl fází a matrice dle 
ASTM E562-95.  

Vzorky pro hodnocení mikrostruktury materiálu EN-GJS-450-18 byly odebrány ze 
závitových hlav zkušebních tyčí po zkoušce tahem a označeny dle rozřezového plánu. 
Pozice závitových hlav byla volena tak, aby výsledky reprezentovaly celý průřez odlitku. 

Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech případech bylo 
dosaženo feritické struktury s malým podílem perlitu max. 4 %. V jednom případě,  
u vzorku AS8, byl podíl perlitu téměř 10 %, a přesto neměl zásadní vliv na výsledné 
mechanické vlastnosti. Tvar grafitu byl u většiny vzorků typu VI, V a III, výjimečně se 
vyskytoval typ IV. Velikost grafitu byla 5/6, 6 a 6/7. Počet nodulí grafitu se pohyboval 
v rozmezí 100 až 600/mm2. 

4.8 Vývoj materiálu EN-GJS-500-14-Z pro silnostěnné odlitky 

Získané poznatky z dosud provedených experimentů a literárního rozboru týkajícího 
se LKG se zvýšeným obsahem křemíku byly aplikovány na zkušební odlitek. Na odlitku 
bloku s rozměry 300 x 300 x 500 mm a geometrickým modulem odlitku Mo: 5,77 cm 
(pracovní označení blok B) se následně ověřila schopnost dosažení všech požadovaných 
vlastností dle normy EN 1563:2011 [23] a Technical Purchase Specification 0031-
6174VER 00 Main shaft V164 – casting [50]. Vývoj zmíněného materiálu je určen pro 
odlitky částí větrných elektráren:  

 přírubový hřídel větrné elektrárny o hmotnosti 33000 kg s rozměry: Ø 1530  
až Ø 2944 mm, délka: 4170 mm, síla stěny 108 až 326 mm s největším geometrickým 
modulem odlitku Mo: 15 cm, který je odléván z popisovaného materiálu. 

4.8.1 Návrh metalurgického zpracování taveniny EN-GJS-500-14-Z 

Na základě doporučeného obsahu vybraných prvků [23] byl vytvořen předpis 
chemického složení: C: 2,90 – 3,20%; Mn: max. 0,30%; Si: 3,60 – 3,90%; Mg: 0,040 – 
0,050%; CEL: 4,13 – 4,19 % (CEL po modifikaci) a postup metalurgického zpracování 
taveniny experimentálních taveb feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným 
obsahem křemíku. 

Technologie odlévání zkušebních těles z EN-GJS-500-14-Z 
Model zkušebního bloku B o rozměrech 300 x 300 x 500 mm byl na bočních stěnách 

opatřen chladítky 500x250x200 mm a na spodní ploše chladítky 75x50x150 mm, dále se 
doplnila vtoková soustava a výfuky. Forma byla zhotovena z křemenného ostřiva 
pojeného furanovou pryskyřicí. Po ztuhnutí a vychladnutí odlitků se provedlo vyjmutí 
bloku z formy. Následovala příprava vzorků dle rozřezového plánu pro mechanické 
zkoušky a metalografický rozbor. 

4.8.2 Dosažené mechanické vlastnosti po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-500-14-Z 

Mechanické vlastnosti, kterých lze dosahovat u materiálu EN-GJS-500-14-Z, byly 
ověřeny zkouškou tahem a rázem v ohybu. Pro úplnost vyhodnocení se provedla  
i zkouška tvrdosti podle Brinela a zkouška rázem v ohybu se provedla i na vzorcích bez 
vrubu. 

Výsledky dosažených mechanických vlastností byly následující: smluvní mez kluzu 
Rp0,2 se pohybovala v rozmezí 422 až 437 MPa, mez pevnosti Rm dosahovala 528 až 540 
MPa, poměr mezi Rp0,2 a Rm byl v rozmezí 75 až 85 % udávané normou EN 1563:2011  
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a hodnoty tažnosti A byly v intervalu 16,6 až 20,8 %. Vrubová houževnatost KV byla  
v rozmezí 3,2 až 4,3 J a bezvrubová houževnatost K se pohybovala v rozmezí 92,2 až 
127,4 J. Tvrdost byla v rozmezí 192 až 201 HB. 

Výsledky informativní zkoušky vysokocyklové únavy ukázaly, že testovaný materiál 
vykazuje mez únavyC = 248,15 MPa. K přerušení všech vzorků došlo v oblasti časované 
pevnosti. 

4.8.3 Dosažená mikrostruktura po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-500-14 

Vyhodnocení tvaru grafitu bylo provedeno dle ISO 945-94 a podíl fází a matrice dle 
ASTM E562-95. 

Vzorky pro hodnocení mikrostruktury materiálu EN-GJS-500-14 byly odebrány ze 
závitových hlav zkušebních tyčí po zkoušce tahem a označeny dle rozřezového plánu 
Pozice závitových hlav byla volena tak, aby výsledky reprezentovaly celý průřez odlitku. 

Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech vzorcích bylo 
dosaženo feritické struktury s malým podílem perlitu max. 2 %. V jednom případě,  
u vzorku BD6, byl perlit zastoupen téměř 5% podílem, a přesto neměl zásadní vliv na 
výsledné mechanické vlastnosti. Tvar grafitu byl u většiny vzorků typu VI, V a III. 
Velikost grafitu byla 5/6, 6 a 6/7. Počet nodulí grafitu se pohyboval v rozmezí 200 až 
600/mm2. V jednom případě, u vzorku BD7, se vyskytovalo 100 nodulí grafitu na mm2. 
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5 Závěr 

Disertační práce se věnuje metalurgickým a technologickým aspektům odlévání 
hmotných odlitků ze slitin železa. Teoretická i experimentální část předložené práce je 
zaměřena na dvě slitiny železa tj. oceli a jakostní grafitické litiny, používané pro odlévání 
odlitků vysokých hmotností s velkým modulem. Tento typ odlitků je charakterizován 
dlouhými dobami tuhnutí i podobnou technologií lití. 

V první části teoretického rozboru byla provedena analýza materiálových vlastností 
vybraných nízkolegovaných žáropevných ocelí určených pro stroje pracující pod tlakem  
i za zvýšených teplot. Analyzován byl především vliv vápníku, ale i dalších prvků, na 
strukturu a vlastnosti oceli. Dále byl proveden rozbor vlivu licí teploty oceli na jakost 
odlitku pomocí výpočtového i experimentálního ověření teploty likvidu a solidu. 
Literární rozbor byl doplněn analýzou tepelných reakcí v pánvi s tekutou ocelí a 
možnostmi ochrany odlévané oceli před sekundární oxidací.  

Druhá část literárního rozboru byla zaměřena na aplikaci litiny s kuličkovým grafitem 
se zvýšeným obsahem křemíku pro těžké odlitky. Dále byl proveden kritický rozbor 
teoretických modelů krystalizace anomálního typu Chunky grafitu, který způsobuje 
radikální snížení mechanických vlastností LKG. Tato část se zabývá také vlivem 
jednotlivých prvků na vlastnosti a strukturu LKG, hodnotí únavové a lomové 
mechanismy. Zaměřuje se rovněž na metalurgické vady těžkých odlitků z LKG a 
výskytem Chunky grafitu v nich. 

Literární rozbor i experimentální část jsou zaměřeny na oceli a LKG určené pro těžké  
a rozměrné odlitky s dlouhou dobou tuhnutí (velkým modulem odlitku (Mo)) což je 
sjednocující faktor předložené disertační práce. 

Hlavní body experimentální části byly shrnuty v kap. 3 Cíle disertační práce. 
Experimentální práce plynoucí z teoretického rozboru byly opět rozděleny do části 

věnující se ocelím a LKG se zvýšeným obsahem křemíku. 
V části věnující se nízkolegovaným žáropevným ocelím byly práce zaměřeny na návrh 

metalurgického zpracování taveniny k dosažení vysoké mikročistoty a ovlivnění 
slévárenských vlastností oceli. Dále se ověřil vliv vápníku v oceli na teplotu likvidu  
a solidu, povrchovou jakost odlitku, erozi šamotové vtokové soustavy a mechanické 
vlastnosti. Byla hodnocena mikročistota oceli v průběhu tavby a po odlití odlitku či 
ingotu.  

1. Navržené způsoby metalurgického zpracování ukázaly možnost využití přísady 
vápníku k ovlivnění užitných vlastností odlitků. 

2. Z odebraných vzorků v průběhu tavby dle zvoleného způsobu rafinace oceli vápníkem 
bylo pomocí DTA zjištěno, že vápník snižuje teplotu likvidu a solidu až o 3°C. 

3. Porovnáním odlitků s modulem 9,8 až 12,7 cm odlitých z oceli se zvýšeným  
a minimálním obsahem vápníku bylo zjištěno, že vápník v oceli zlepšuje povrchovou 
jakost – odlitky neobsahovaly žádné zavaleniny ani připečeniny. Při ověření odolnosti 
zirkonového nátěru proti působení vápníku v oceli, nebyly prokázány žádné reakce 
mezi ocelí a zirkonovým nátěrem. 

4. Rozbor vlivu oceli s přísadou vápníku prokázal zvýšenou erozi šamotové vtokové 
soustavy. Vápník chemicky reaguje s matricí tvarovky (SiO2) a tím jsou uvolňována 
zrna Al2O3 do taveniny. 

5. Bylo potvrzeno, že přísada vápníku při rafinaci oceli zvyšuje její mikročistotu a při 
správně zvoleném metalurgickém zpracování lze dosahovat nízkého obsahu kyslíku 
v tavenině. Dále se zjistilo, že při odlévání oceli do forem a kokil dochází k reoxidaci 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Autoreferát disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

21 

oceli. To vede ke zhoršení mikročistoty. Proto je nutné zlepšit ochranu proudu oceli 
při lití před sekundární reoxidací. 

6. Ověření vlivu vápníku v oceli ukázalo, že vápník příznivě působí na rovnoměrné 
rozložení mechanických vlastností po průřezu odlitku. 

V části věnující se litinám s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku byly 
práce zaměřeny nejprve na metalurgické zpracování taveniny jakosti EN-GJS-450-18 
(v1) a její odlití do připravených forem. Cílem bylo zjistit dosažitelné mechanické 
vlastnosti a mikrostrukturu u odlitků s různou sílou stěny a u odlitku bloku s Mo: 3,75 
cm záměrně vytvořit Chunky grafit. U bloku s Chunky grafitem se provedlo i ověření 
shody jeho výskytu s výsledkem simulačního programu. Na základě získaných informací 
z prvního návrhu bylo nastaveno chemické složení pro zkušební bloky A a B s Mo: 5,77 
cm z EN-GJS-450-18 (v2) a EN-GJS-500-14. U těchto bloků byla následně ověřována 
dosažená mikrostruktura a mechanické vlastnosti po průřezu.  

7. Vývoj materiálu EN-GJS-450-18 pro odlitky částí tvářecích strojů s největším 
modulem 16 až 17 cm a materiálu EN-GJS-500-14 pro odlitky hřídelů větrných 
elektráren s největším modulem 15 cm, byl proveden na zkušebních odlitcích.  
V návrzích chemických složení musel být dosažen minimální obsah nežádoucích 
prvků a úměrně k odlitku snížen uhlíkový ekvivalent. Důvodem je nutnost předejít 
nežádoucím tvarům grafitu a minimalizovat obsah perlitu. 

8. Dosažená mikrostruktura po průřezu zkušebního bloku A (EN-GJS-450-18) 
vykazovala feritickou strukturu s malým podílem perlitu. Zvýšený obsah perlitu 
v případě vzorku AS8 (téměř 10 %) by bylo možné vysvětlit zvýšenou koncentrací 
perlitotvorných prvků ve středové oblasti. Proto je vhodné omezit obsah 
perlitotvorných prvků v tavenině. Tvar a velikost grafitu ve většině případů splňoval 
podmínky normy. Výskyt tvaru grafitu III a IV byl zapříčiněn zvýšenou koncentrací 
křemíku. Mikrostruktura po průřezu zkušebního bloku B (EN-GJS-500-14) 
vykazovala velmi dobré výsledky a byly splněny požadavky normy. 

9. Mechanické vlastnosti u zkušebního bloku A splnily požadavky normy, jen v případě 
zkoušky rázem v ohybu u vzorků bez vrubu nebyl ve všech případech dodržen 
předpis. Důvodem může být hrubozrnná struktura. 
V případě zkušebního bloku B bylo dosaženo všech požadavků normy s dostatečnou 
rezervou. Zkouškou vysokocyklové únavy byla zjištěna dosažitelná mez únavy  
a množství cyklů, které materiál daného chemického složení vydrží při určitém 
zatížení. V případě nutnosti by bylo možné zvýšit mez únavy zpevněním matrice 
substitučními nebo intersticiálními prvky. 

10. Rozbor příčin vzniku Chunky grafitu ukázal, že hlavní příčinou jeho vzniku je 
metalurgická jakost taveniny. Vliv doby tuhnutí je méně významný, což bylo 
prokázáno rozborem hlavy odlitku stojanu o hmotnosti 32000 kg z EN-GJS-400-15U, 
viz literatura [51], s modulem 22,5 cm, kde Chunky grafit nebyl zjištěn ani v tepelné 
ose. Naopak, u zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v1) s modulem 3,75 cm se 
Chunky grafit nacházel. Z uvedeného vyplývá závěr, že tvorba Chunky grafitu 
nezávisí primárně na dlouhé době tuhnutí, ale především na metalurgické kvalitě 
LKG, hodnotě uhlíkového ekvivalentu, obsahu křemíku, niklu a ceru.  

11. Ověření predikce Chunky grafitu pomocí programu MAGMA v5.3 s kritériem 
„Chunky“ prokázalo shodu experimentu a modelu. 

Většina experimentálních prací probíhala v provozních podmínkách velké ocelárny  
a slévárny při výrobě taveb v rozsahu 42000 až 77000 kg tekutého kovu. Materiálové 
zkoušky byly provedeny ve spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitními pracovišti. 
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Z disertační práce vyplývají možnosti řízení užitných vlastností ocelí a litin s kuličkovým 
grafitem se zvýšeným obsahem křemíku, určených pro těžké odlitky s velkým modulem. 

Směry dalšího vývoje v případě zvyšování kvality ocelových odlitků je možné 
spatřovat v širším ověření vlivu vápníku na teplotu likvidu a solidu, nukleaci, viskozitu a 
tekutost. Také v podrobnějším rozboru vlivu vápníku na mechanické vlastnosti za teplot 
mínusových, ale i +20°C a vyšších. V oblasti odlévání ocelových odlitků je nutné dále 
rozvíjet možnosti snížení reoxidace taveniny při odlévání a to nejen mezi výlevkou  
a nálevkou, ale i v samotné dutině formy. V případě LKG se zvýšeným obsahem křemíku 
je možné provést rozbor i na odlitcích s větším modulem a doplnit tak dosud získané 
údaje. Dalším směrem by mohlo být pokračování v rozboru mechanismu vzniku Chunky 
grafitu, což je značně složitý úkol. 
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6 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 

Přínosy předložené disertační práce na téma Metalurgické a technologické aspekty 
odlévání hmotných odlitků ze slitin železa pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 
lze shrnout následovně: 

 Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Experimentální ověření vlivu přísady Ca na teplotu likvidu a solidu. 
2. Návrh vzorce pro stanovení teploty likvidu a solidu ocelí 
3. Rozšíření znalostí o vlivu zvýšeného obsahu křemíku na základní kovovou hmotu  

a mechanické vlastnosti LKG. 
4. Rozšíření poznatků o tvorbě Chunky grafitu v těžkých odlitcích z LKG se zvýšeným 

obsahem křemíku. 

Přínosy pro technickou praxi: 

5. Možnost odlévání oceli se sníženou licí teplotou. 
6. Zlepšení slévárenských vlastností, povrchové a vnitřní jakosti hmotných ocelových 

odlitků. 
7. Zvýšení tažnosti a zlepšení slévárenských vlastností LKG se zvýšeným obsahem Si. 
8. Získání výsledků o rozložení mechanických vlastností po průřezu silnostěnného 

zkušebního odlitku, rozložení feritu a perlitu v závislosti na vzdálenosti od 
chladítek, které jsou v kontaktu s povrchem odlitku.  

9. Zjištění únavových vlastností materiálu EN-GJS-500-14 pomocí zkoušky 
vysokocyklové únavy. 

  



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Autoreferát disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

24 

7 Seznam použité literatury 
[1] PŘIBYL, J., GAJDŮŠEK, J., HAVLÍČEK, F.: Výroba těžkých ocelových odlitků. 1. vyd. , Praha: SNTL, 1963, 

216 s. 

[2] ČECH, J.: Studium slévárenských vad v masívních odlitcích. Doktorská práce. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012. 153 s. 

[3] HUČKA, J.: Příspěvek k problematice některých typů ocelí pro těžké odlitky. In: Výroba těžkých 
ocelových odlitků. Plzeň. 22.-23.11.1986. 

[4] KEPKA, M.: Rafinace oceli: celostátní vysokoškolská příručka pro skupinu stud. oborů hutnictví. 1. vyd. 
Praha: SNTL, 1989, 211 s. ISBN 80-03-0079-3. 

[5] GUMULEC, T.: Řízení vlastností tekuté oceli před jejím plynulým odléváním. Disertační práce. VŠB-TU 
Ostrava, 2011. 

[6] PISTORIUS, Ch., N. VERMA, R. FRUEHAN: Calcium modification of alumina and spinel inclusions in 
aluminum-killed steel. Center for Iron and Steelmaking Research. Carnegie Mellon University. 
Pittsburgh, PA, USA. 2011, pp. 1-37. 

[7] RIYAHIMALAYERI, K.: Slag, Steel, Ladle and Non-metallic Inclusions Equilibria in an ASEA-SKF Ladle 
Furnace. Stockholm, Sweden, 2012. ISBN 978-91-7501-489-0. Doctoral Thesis. Department of 
Materials Science and Engineering School of Industrial Engineering and Management. KTH Royal 
Institute of Technology. 

[8] ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků. Ostrava, 
2012. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství. 

[9] BALCAR, M.: Metalurgie vysoce čistých ocelí. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, 2011. 

[10] MICHÁLEK, K., GRYC, K.: Čistota a užitné vlastnosti oceli: Přednášky z předmětu: 618-0813 VŠB-TU, 
katedra metalurgie. 2010. 

[11] STOLTE, G.: Secondary Metallurgy: Fundamentals Processes Applications, 2002, Dusseldorf, s. 125-
134, ISBN 3-514-00648-2. 

[12] LARSEN, K., FRUEHAN, R.J.: Calcium Modification of Oxide Inclusions. Iron & Steelmaker, July 1990, 
Pittsburgh, PA, vol. 17, pp. 45-52, ISSN 0097-8388. 

[13] ŠENBERGER, J., aj.: Metalurgie oceli na odlitky. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
nakladatelství VUTIUM, 2008, 311 s. ISBN 978-802-1436-329. 

[14] LEVÍČEK, P., STRÁNSKÝ, K. Metalurgické vady ocelových odlitků. 1. vyd. Praha: SNTL, 1984. s. 269 

[15] CHVORINOV, N.: Krystalisace a nestejnorodost oceli. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1954. 

[16] LIU, Q., ZHANG, X., WANG, B., WANG, B.: Control Technology of Solidification and Cooling in the 
Process of Continuous Casting of Steel. Science and Technology of Casting Processes. InTech, 2012-
09-26. DOI: 10.5772/51457. 

[17] BJÖRKEGREN, L.E., HAMBERG, K.: Silicon Alloyed Ductile Iron with Excelent Ductility and 
Machinability. In: Proc. 2003 Keith Millis Symposium on Ductile Cast Iron, Hilton Head, SC, Oct. 
2003, pp. 70-90. 

[18] BRADLEY, W.L.: Toughness Properties of Nodular Iron, Journal of Metals, January 1985, pp. 74-76. 

[19] LARKER, R.: Soloution Strengthened Feritic Ductile Iron ISO 1083/JS/500-10 Provides Superior 
Consistent Properties in Hydraulic Rotators. In: Proc. 2008 Keith Millis Symposium on Ductile Cast 
Iron, Las Vegas, Nevada, AFS/DIS, ISBN 978-0-87433-333-6, Oct. 2008, pp. 169-177. 

[20] McKINNEY, K.E., BRADLEY, W.L., GERHARDT, P.C.: An Evaluation of the Toughness of Ductile Iron vs. 
Cast Steel Using Modified Charpy Test Specimens. AFS Transactions 84-122, 239-250. 

[21] CABANE, P.M., GAGNE, M.: Wind Energy: A Market for High Quality Ductile Iron Castings. In: Proc. 
66th World Foundry Congress, Istambul, Turkey, Sept. 2004, Vol. 2, pp. 877-885. 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Autoreferát disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

25 

[22] RATTO, P.J.J., ANSALDI, A.F., FIERRO, V.E., AGÜERA, F.R., ALVAREZ VILLAR, H.N., SIKORA, J.A.: Low 
Temperature Impact Tests in Austenpered Ductile Iron and Other Spheriodal Graphite Cast Iron 
Structures. ISIJ International 33 (2003), pp. 372-380, ISSN 0915-1559. 

[23] EN 1563:2011.: Slévárenství – Litina s kuličkovým grafitem. 

[24] OTÁHAL, V.: Tvárná litina: Litina s kuličkovým grafitem. Monografie. 1. vyd. Brno: Otahal Consult, 
2006, 526 s. 

[25] ALHUSSEIN, A., RISBET, M., BASTIEN, A., CHOBAUT, J.P., BALLOY, D., FAVERGEON, J.: Influence of 
silicon and addition elements on the mechanical behavior of ferritic ductile cast iron. Materials 
Science and Engineering: A [online]. 2014, vol. 605, s. 222-228 [cit. 2015-05-03]. DOI: 
10.1016/j.msea.2014.03.057.  

[26] WOLTERS, D.B.: Litina s kuličkovým grafitem, Slévárenství: Litina s kuličkovým a vermikulárním 
grafitem. Brno: Svaz sléváren ČR, 2013, LXI, 3-4. s. 130-134. ISSN 0037-6825. 

[27] STEFANESCU, D.M.: Science and Engineering of Casting Solidification., Kluwer Academic/Plenum 
Publishers, New York, 2002. 

[28] STEFANESCU, D.M.: Solidification and modeling of cast iron - A short history of the defining moments., 
Materials Science and Engineering A 413-414 (2005) pp. 322-333.  

[29] HAMPL, J., ODEHNAL, J., SMETANA, B.: The Influence of Calcium on Technological Properties and 
Micropurity of Steel Castings., Metalurgija, 2016, vol. 55, no. 3, pp. x1x-x4x. ISSN 0543-5846.  
IF(2014) = 0,959. (v tisku). 

[30] MYSLIVEC, T.: Fyzikálně chemické základy ocelářství. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: 
SNTL, 1971, 448 s. ISBN 04-402-71. 

[31] ŠMRHA, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů. Praha: SNTL, 1983, 305 s. 

[32] AYMARD, J.P., DETREY, P.: Industrial method for determining liquidus temperatures of steels -
evaluation of solidification intervals, Fonderie, Paris, Vol. 29, No.14. 1974, pp. 330. 

[33] DUBOWICK, W.: Thermal arrest measurements and thein application in the investment casting. In 2. 
World Foundry Congress, 1960, Dusseldorf, Germany. 

[34] CHOUDHARY, S.K., GHOSH, A.: Mathematical Model for Prediction of Composition of Inclusions 
Formed during Solidification of Liquid Steel. ISIJ International, Vol. 49, No. 12. 2009, pp. 1819-1827. 

[35] MA, Z., JANKE, D.: Characteristics of Oxide Precipitation and Growth during Solidification of 
Deoxidized Steel. ISIJ International, Vol. 38, No. 1. 1998, pp. 46-52. 

[36] THOMAS, B.G., SAMARASEKERA, I.V., BRIMACOMBE, J.K.: Mathematical Model of the Thermal 
Processing of Steel Ingots: Part I. Heat Flow Model. Metallurgical Transactions B, Vol. 18B, (March 
1987), pp. 119-130. 

[37] SMETANA, B., ZLÁ, S., KROUPA, A. et al.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Dordrecht, 
110 (2012) 1, pp. 369–378. 

[38] CABRERA-MARRERO, J.M., CARRENO-GALINDO, V., MORALES, R.D., CHÁVEZ-ALCALÁ, F.: Macro- 
Micro Modeling of the Dendritic Microstructure of Steel Billets Processed by Continuous Casting. In ISIJ 
International, Vol. 38, (1998), No.8, pp. 812-821, ISSN 0915-1559.  

[39] DRESSEL, G.: Dressel Technologies LLC: Technical Articles. Casting: Steel Liquidus Temperature, 
Solidus Temperature. [cit. 2014-11-03].  
http://dresseltech.com/dresseltech_2nd_edition_05apr10_007.htm 

[40] ROESER, W.F., WENSEL, H.T.: Freezing temperatures of high-purity iron and of some steels. Journal of 
research of the national bureau of standards. 1941, vol. 26, pp. 273-287. 

[41] MIETTINEN, J., HOWE, A.A.: Estimation of liquidus temperatures for steels using thermodynamic 
approach. Ironmaking and Steelmaking. 2000, vol. 27, No. 3, pp. 212-227. DOI: 
10.1179/030192300677516. 

[42] DENISOV, V.A. a DENISOV, A.V.: Metod rasčeta temperatur zatverdenija stali. Litejnoje proizvodstvo. 
1983, č. 5, s. 11. 

http://dresseltech.com/dresseltech_2nd_edition_05apr10_007.htm


 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Autoreferát disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

26 

[43] PLÖCKINGER, E., STRAUBE, H.: Die Edelstahlerzeugung. Wien: Verlag Springer, 1965. 

[44] GRYC, K. et al.: Determination of the Solidus and Liquidus Temperatures of the Real-Steel Grades With 
Dynamic Thermal-Analysis Methods. Materials and technology. 2013, vol. 47, No. 5. ISSN 1580-2949. 

[45] CLECIM.: Technická dokumentace. 

[46] TECTIP.: Technická dokumentace. 

[47] ŘEZNÍČEK, KOŽÁR, MICHANČO, TEIGISZER: Detailný technologický predpis pre plynulé odlievania 
brám na ZPO I. VSŽ, Košice, 1982. 

[48] DRÁPALA, J., KUCHAŘ, L.: Křivky solidu a likvidu a rozdělovací koeficienty příměsí v železe a predikce 
intervalu tuhnutí a nízkolegovaných ocelích. Hutnické listy. Ostrava: OCELOT s.r.o. 7/2000, č. 4, s. 
50-65, ISSN 0018-8069. 

[49] KAŇA, V., PERNICA, V.: Analýza povrchové vrstvy vzorku dodaného firmou ASK Chemicals Czech s.r.o., 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Brno, 
Červenec 2013, s.1-6. 

[50] Technical Purchase Specification 0031-6174VER 00 Main shaft V164 – casting, 5.10.2012, Vestas 
Wind Systems A/S, Denmark. 

[51] BOREČEK, M.: Vliv doby tuhnutí na vlastnosti hmotných odlitků z tvárné litiny. Ostrava, 2011. 
Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství. 

8 Seznam vlastních publikací k tématu disertační práce 

8.1 Zahraniční publikační činnost 

8.1.1 Články v impaktovaných periodikách 

[v1] HAMPL, J., ODEHNAL, J., SMETANA, B.: The Influence of Calcium on Technological Properties and 
Micropurity of Steel Castings., Metalurgija, 2016, vol. 55, no. 3, pp. x1x-x4x. ISSN 0543-5846.  
IF(2014) = 0,959. (v tisku). 

8.1.2 Články ve sbornících z konferencí 

[v2] ODEHNAL, J., HAMPL, J., JAKUB, J.: Influence of the Spheroidization on the Mechanical Properties of 
Ductile Iron. In collection Wspolpraca 2014. April 2014. Pages 1-10. 

8.2 Tuzemská publikační činnost 

8.2.1 Články v odborných periodikách 

[v3] ODEHNAL, J.: Filtrace těžkých ocelových odlitků. Slévárenství: GIFA 2011. Brno: Svaz sléváren ČR, 
2011, LIX., 5-6, s. 184-189. ISSN 0037-6825. 

[v4] ODEHNAL, J.: Tvorba a eliminace sekundární strusky u litin s kuličkovým grafitem. Slévárenství: Vady 
odlitků. Brno: Svaz sléváren ČR, 2011, LIX., 11-12, s. 360-363. ISSN 0037-6825. 

[v5] ODEHNAL, J., BROTÁNEK, S.: Metallurgical and Material Properties of Castings Manufactured from 
Stainless Steel G-X4CrNi13-4 and G-X4CrNiCu13-4. Manufacturing technology, (SciVerse Scopus), 
Usti nad Labem, March 2013, Volume 13, Issue 1, Pages 85-91. ISSN 1213-2489. 

[v6] ODEHNAL, J., JAKUB, J.: Současný stav výroby litiny s kuličkovým grafitem ve slévárně PILSEN STEEL 
s.r.o., Slévárenství: Litina s kuličkovým a vermikulárním grafitem. Brno: Svaz sléváren ČR, 2013, LXI, 
3-4, s. 106-108. ISSN 0037-6825. 

[v7] ODEHNAL, J., BROTÁNEK, S.: Vliv chemické nehomogenity na vlastnosti hmotných ocelových odlitků. 
Slévárenství: Těžké ocelové odlitky. Brno: Svaz sléváren ČR, 2014, LXII, 1-2. s. 16-19. ISSN 0037-
6825.  

[v8] ODEHNAL, J., ČERVENÝ, J.: Numerické modelování tepelného zpracování a predikce materiálových 
vlastností u ocelového odlitku s hrubou hmotností 86 000 kg. Slévárenství: Těžké ocelové odlitky. Brno: 
Svaz sléváren ČR, 2014, LXII, 1-2. s. 40-42. ISSN 0037-6825. 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Autoreferát disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

27 

[v9] ODEHNAL, J., BROTÁNEK, S., FIKRLOVÁ, R.: Příčiny vzniku Widmanstättenovy struktury v uhlíkových 
ocelích. Slévárenství: Slévárenské dny 2014, Brno: Svaz sléváren ČR, 2014, LXII, 9-10. s. 330-335. 
ISSN 0037-6825. 

[v10] BULÍN, J., ODEHNAL, J.: Výroba jakostních ocelí na ASEA-SKF. Slévárenství: Sekundární metalurgie. 
Brno: Svaz sléváren ČR, 2015, LXIII, 1-2. s. 16-19. ISSN 0037-6825. 

[v11] ODEHNAL, J., VLK, V.: Využití vápníku ke zvýšení užitných vlastností oceli. Slévárenství: 52. 
slévárenské dny , Brno: Svaz sléváren ČR, 2015, LXIII, 9-10. s. 333-336. ISSN 0037-6825. 

8.2.2 Články ve sbornících z konferencí 

[v12] ODEHNAL, J.: Možnosti filtrace ocelových odlitků. In: Kurz "Odlitky bez vad". 1. vyd. Ostrava: Vysoká 
škola báňská - Technická univerzita, 2010, s. 1-9. ISBN 978-80-248-2287-7. 

[v13] ODEHNAL, J., BROTÁNEK., S.: Tvorba a eliminace sekundární strusky u modifikovaných litin. 
In: Sborník přednášek z 48. slévárenských dnů®: Sekce metalurgie litin. 1. vyd. Brno: C eska  
sle va renska   spolec nost (vlastní m na kladem), 2011, s. 1-10. ISBN 978-80-02-02337-1. 

[v14] ODEHNAL, J.: Tvorba a eliminace sekundární strusky u modifikovaných litin. In: Kurz "Metalurgie 
litin". 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2011, s. 1-10. 

[v15] ODEHNAL, J., VLK, V.: Zvyšování kvality těžkých ocelových odlitků. In: Sborník přednášek: XX. 
celostátní konference: Výroba a vlastnosti ocelí na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Žďár nad 
Sázavou / Svratka, 3.-5. října 2012, s. 78-94. ISBN 978-80-02-02409-5. 

[v16] ODEHNAL, J.: Sekundární struskovitost v litinách s kuličkovým grafitem. In: Sborník přednášek  
z 49. slévárenských dnů®: Sekce metalurgie litin. 1. vyd., Brno: C eska  sle va renska   spolec nost 
(vlastním nákladem), 2012, s. 38-47. ISBN 978-80-02-02405-07. 

[v17] ODEHNAL, J., HAMPL, J.: Metallurgy and Technologies of Heavy Castings from Highly Alloyed Irons 
Alloys. Sborník semináře: DEN DOKTORANDŮ 2012. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33, Ostrava - Poruba, 11.12.2012, s. 31-34. ISBN 
978-80-248-2892-3. 

[v18] ODEHNAL, J., JAKUB, J.: Metalurgicko-materiálové vlastnosti těžkých odlitků z litin s kuličkovým 
grafitem. In: Sborník přednášek z 50. slévárenských dnů®: Blok D – Sekce metalurgie litin. 1. vyd. 
Brno: C eska  sle va renska   spolec nost (vlastní m na kladem), 2013, s. 17-24. ISBN 978-80-02-02494-1. 

[v19] ODEHNAL, J., BROTÁNEK, S.: Metalurgicko-materiálové vlastnosti odlitků z vysokolegovaných ocelí 
používaných v energetice. In: Sborník přednášek z 50. slévárenských dnů®: Blok E – Sekce metalurgie 
oceli na odlitky a ingoty. 1. vyd. Brno: C eska  sle va renska   spolec nost (vlastní m nákladem), 2013, s. 
21-32. ISBN 978-80-02-02494-1. 

[v20] ODEHNAL, J., BROTÁNEK, S., FIKRLOVÁ, R.: Možnosti výskytu Widmanstättenovy struktury  
u ocelových odlitků. In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů®: Blok A – Sekce metalurgie oceli 
na odlitky a ingoty. 1. vyd. Brno: C eska  sle va renska   spolec nost (vlastní m na kladem), 2014, s. 20-28. 
ISBN 978-80-02-02566-5. 

[v21] ODEHNAL, J., JAKUB, J.: Vliv zvýšeného obsahu křemíku na vlastnosti těžkých odlitků z EN-GJS. 
In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů®: Blok B – Sekce metalurgie litin. 1. vyd. Brno: C eska  
sle va renska   spolec nost (vlastní m na kladem), 2014, s. 43-50. ISBN 978-80-02-02567-2. 

[v22] ODEHNAL, J., VLK, V.: Využití vápníku ke zvýšení užitných vlastností oceli. In: Sborník přednášek z 52. 
slévárenských dnů®: Blok E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty. 1. vyd. Brno: C eska  
sle va renska   spolec nost (vlastní m na kladem), 2015, s. 6-11. ISBN 978-80-02-02624-2. 

[v23] ODEHNAL, J., HAMPL, J.: Mechanismus vzniku Chunky grafitu v těžkých odlitcích z litin s kuličkovým 
grafitem. In: Sborník přednášek z 52. slévárenských dnů®: Blok F – Sekce metalurgie litin. 1. vyd. 
Brno: C eska  sle va renska   spolec nost (vlastní m na kladem), 2015, s. 13-25. ISBN 978-80-02-02625-9. 


