
Anotace 
 
 

 Podstatou experimentální části této diplomové práce bylo vyvolat u odlitků z litiny 

s lupínkovým grafitem bodliny. Samotný výzkum byl prováděn na experimentálních 

tyčích, které se vyznačovaly různou tloušťkou stěn, různým stupněm průtočnosti a byly 

formovány do syrových bentonitových směsí s různou vlhkostí  a byl sledován obsah 

spalitelných látek. V tekuté litině, ze které byly tyče odlévány byl měněn obsah hliníku a 

sledovalo se chemické složení. 

 Po vyhodnocení zkušebních tyčí se zjistilo, že vliv vlhkosti formovací směsi na 

výskyt bodlin není jednoznačný. V souladu s poznatky z literatury o vlivu Al na výskyt 

bodlin lze říci, že se ověřilo působení hliníku na vznik bodlin 

 

 

Abstract  

 

Basis of Thesis experimental part was to induce pinole in greay cast iron. Research 

was done on experimental rods with various side thickness and various delivery value. 

These rods were formed into wet sand  with various moisture while monitoring level of 

combustible matter. Aluminium content in liquid cast from which were the rods cast have 

been changed and chemical composition watched. 

Evaluation of experimental rods showed, that moisture level of forming compound 

is ambiguous for pinole forming. Influence of Al for pinole forming was confirmed 

according to literature. 
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1. Úvod a cíl práce 
 
 
 Povrchové vady odlitků činí značné ztráty, protože způsobují více práce při 

opravách nebo musí být odlitek zmetkován. Analýza a identifikace vad vyžaduje odbornou 

znalost a jistou dávku zkušenosti. Předložená diplomová práce  byla zaměřena na studium 

vzniku bodlin v odlitcích z litiny z lupínkovým grafitem. Samotné odhalení bodlin obnáší 

proniknutí těsně pod povrch odlitku, aby se projevila vada v celém objemu a délce.  

Jakmile se na povrchu litinového odlitku vyskytnou bodliny, klesá spolehlivost takového 

odlitku a rostou výrobní náklady. 

 

Výzkum byl prováděn na experimentálních tyčích, které se vyznačovaly různou 

tloušťkou stěn, různým stupněm průtočnosti a byly formovány do syrových bentonitových 

směsí s různou vlhkostí  a byl sledován obsah spalitelných látek. V tekuté litině, ze které 

byly tyče odlévány byl měněn obsah hliníku a sledovalo se chemické složení. 

 

 Výskytem bodlin se zabýval již ve své bakalářské práci [1] pro litiny 

s červíkovitým grafitem. Zjistilo se, že na výskyt bodlin významně působí obsah Al 

v litině. V teoretické části jsou uvedeny poznatky z literatury o vlivu různých činitelů na 

výskyt bodlin u litin s různým druhem grafitu. Poznatky z literatury budou porovnány 

s výsledky vlastní práce autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7



2. Popis vady 
 

Bodliny jsou malé, poměrně protáhlé dutiny, vytvořené těsně pod povrchem 

odlitku, které vyúsťují na povrch malými, jakoby kapilárními otvory. Průměr bodlin je 

okolo 1 mm, jejich délka orientovaná  kolmo na povrch odlitku několikanásobně převyšuje 

průměr (3krát až 10 krát). Obr.č.1 znázorňuje schematické zjednodušení vady.  

 

Obr.č. 1 Schéma vady a její detail 

 

 

Bodliny se dobře zviditelní otryskáním (tj. technologie odstraňování nežádoucích 

povrchových vrstev z odlitků prošlých uvolňovacím zařízením) a tepelným zpracováním 

odlitků. Na obr.č.2 vidíme bodliny nalezené u tvárné litiny. 

 

 

Obr.č.2: Typické bodliny nalezené u tvárné litiny [1] 
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 Tato vada se začala ve větší míře objevovat v souvislosti s rozšířením formování 

do syrových, nesušených forem. Zprvu byly označovány jako špendlíkové póry 

(v cizojazyčné literatuře je nalezneme buď jako Pin Holes, nebo Nadelstich Poren). Vnitřek 

bodlin je pokryt oxidickými vrstvami. [3] 

Vzhled bodlin sledovaný u litiny s červíkovitým grafitem (obr č.3). Detailní snímek 

vady na obr č.4 .Oba snímky pochází z experimentálních taveb u kterých byl autor 

přítomen v rámci bakalářské práce. [1] 

 

 

Obr č.3 : Uspořádání bodlin na ploše 40 x 40 mm [1] 

 

 

Obr č.4 : Detail vady [1] 
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Příčiny vzniku vady 

 

Bodliny se vyskytují zejména u ocelových odlitků. U litinových odlitků jen 

zřídkakdy. Teoretických výkladů této vady je několik. Nejpravděpodobnější z nich ji 

vysvětluje tvorbou oxidu uhelnatého, který vzniká reakcí uhlíku v tekuté oceli a oxidem 

železnatým, popřípadě s kyslíkem rozpuštěným v povrchových vrstvách tuhnoucího 

odlitku. Vznik bodlin je podporován chybami ve způsobu tavení ocelí, např. špatným 

uhlíkovým varem, použitím vlhkých přísad a nedokonalou dezoxidací oceli, dále špatně 

vysušeným odpichovým žlábkem pece, nedokonale vysušenou pánví a přirozeně v hlavní 

míře vysokou vlhkostí formovacích směsí.  

 

Není-li  v oceli, či litině potřebný přebytek dezoxidujícího prvku, který by 

likvidoval přísun kyslíku z vlhké formy, vzniká oxid uhelnatý, který se pro svou mizivou 

rozpustnost ve slitinách železa vyloučí ve formě bodlin, do nichž pak může difundovat 

vodík a též dusík.  

 

S rostoucím stupněm průtočnosti a tloušťkou stěny náchylnost k tvorbě bodlin 

klesá, rostoucí atmosférická vlhkost tuto náchylnost zvyšuje. V ročním chodu relativní 

vlhkosti připadá její dlouhodobé maximum na podzimní a zimní období. V denním chodu 

je maximum relativní vlhkosti vzduchu mezi 21. hodinou večerní a 7. hodinou ranní.  

 

Při použití organických pojiv, která obsahují sloučeniny dusíku, může vyvolávat 

tuto vadu také dusík. V takovém případě však nejde o chemickou reakci, nýbrž o přesycení 

taveniny tímto prvkem. Obsahuje-li slitina následkem nedostatečného odplynění během 

tavení ve větší míře dusík, pak se spojují účinky dusíku z formy i kovu a bodliny spojené 

s povrchem odlitku přecházejí do vnitřních, uzavřených dutin ve stěně odlitku.  

 

Výzkumem se zjistilo, že tvárná litina je více náchylná na vznik bodlin, než šedá 

litina. Nejvyšší rozsah bodlin byl pozorován při odlévání do forem ze syrových 

bentonitových směsí s vysokou vlhkostí. Jednotná oběhová směs vede k většímu výskytu 

bodlin, než nový modelový písek. Vysoká teplota lití při odlévání do syrových forem 

zvyšuje výskyt bodlin, ale při použití samotvrdnoucích směsí s organickým pojivem 

s vyšším obsahem N2, vede ke snížení rozsahu bodlin. Přítomnost hořčíku v tvárné litině 

silně zvyšuje její sklon k pohlcování vlhkosti z vyzdívky pánve, licího žlabu, mokrých 
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forem apod. V případě použití sušených forem, nebo forem ze směsi s nízkým obsahem N2 

není nebezpečí vzniku bodlin ani při dosazení nejvyšších obsahů dusíku a vodíku 

v tekutém kovu. [3,4] 

 

2.1.Vlivy působící na výskyt bodlin 

 

A. Vliv chemického složení  

B. Vliv reoxidace kovu  

C. Vliv formovacího materiálu 

D. Vliv látek uvolňujících lesklý uhlík 

 

2. 2. Vliv chemického složení  

 

Častou příčinou zmetkovitosti u litinových odlitků jsou plynové bubliny, jejichž 

formy vzhledu kolísají od kulatých, kovově lesklých nebo grafitovou kůžičkou potažených 

a často „pinholemi“ nazývaných bublinek až k větším, nepravidelně tvarovaným a často se 

struskou nebo oxidačními  jevy spojeným dutinám. Můžeme rozlišovat mezi příčinami vad, 

které lze na jedné straně odvodit ze specifických vlastností železa a na druhé straně z vad, 

které lze odvodit z formovacích směsí. Četné faktory, které se týkají tekutého železa, o 

kterých lze říci, že podporují vznik vad, ovlivňují jeho sklon k oxidaci, případně 

desoxidovatelnost, jakož i jeho obsah plynů, povrchové napětí a chování při tuhnutí. 

Tvorba plynových bublin je často podmíněna ne pouze jednou příčinou, nýbrž 

sumárním působením více překrývajících se příčin. O vlivech ze strany formovacích směsí 

můžeme tvrdit, že druh a množství přídavku pojiv a přísad určující složení a množství 

plynů v dutině formy a tak přímo nebo nepřímo oxidační chování a obsah plynu v železe.  

Určením množství a formy vazby kyslíku v litině v závislosti na chemickém složení 

a způsobu tavby v indukční peci bylo ukázáno, že vysoké obsahy kyslíku a především 

kyslík, přítomný ve formě oxidu železa a manganu vedou k tvorbě plynových bublin. Tato 

nepříznivá okolnost je vysvětlována brzděním vlastní desoxidace železa křemíkem a může 

se jí zabránit cílenou vnější oxidací, která působí na vlastní desoxidaci křemíkem jako 

nukleace. [11] 
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Dusík při tvorbě bublinovitých nebo trhlinovitých dutin v odlitku může pocházet 

jak od železa, tak i od formovací směsi. K.H.Caspers [12] J.M.Greenhill a N.M.Reynolds 

[13] informují, jak je obsah dusíku v šedé litině ovlivňován způsobem tavby, vsázkou a 

formovací směsí. Kritickou mezí pro vznik vad se uvádí hodnota 100 ppm. [11] 

 

Důležitým je také zkoumání vlivu obsahu vodíku v železe na vznik takzvaných 

bodlin, jakož i jejich ovlivňování obsahem stopových prvků a legur v železe a formovací 

směsi. U BCIRA prokázali J.V.Dawson a L.W.L.Smith [14] , že obsahy hliníku a titanu 

v oblastech setiny procenta, zvláště u tvárné litiny, způsobují bodliny, přičemž však sklon 

k vadám také silně závisí na formovací směsi. Je třeba se zmínit především o obsáhlé práci 

Ductile Iron Society [15] , v níž jsou zkoumány mnohé metalurgické vlivy a vlivy 

podmíněné formovací směsí na tvorbu bodlin a zvláště jejich vzájemné působení. [11] 

Závislost tvorby bodlin v šedé litině na obsahu dusíku a titanu v železe při lití do syrových 

forem vystihuje graf č.1. 

 

Graf č.1: Závislost tvorby bodlin v LLG na obsahu N a Ti 

osa x – obsah titanu; osa y – obsah dusíku [11] 
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2. 3. Vliv reoxidace kovu na vady v odlitku 

 

Reakce produktů reoxidace kovu se slévárenskou pískovou formou 

 

Při zpracování slitin železa je oxidace kovu při tavení jednou ze základních 

metalurgických reakcí. Jedná se především o oxidaci uhlíku nebo fosforu a v této 

souvislosti se hovoří o primární oxidaci, jenž se uskutečňuje obvykle v peci. Poté se kyslík 

vnesený do roztaveného kovu musí odstranit. Takováto operace bývá označována jako 

dezoxidace a ta se provádí buď v peci nebo mimo ni. Při odlévání kovu na vzduchu 

dochází od okamžiku vylití kovu z tavící pece, v odlévací pánvi a po průchodu 

slévárenskou formou k sekundární (druhotné) oxidaci. Rozeznáváme i terciární oxidaci 

probíhající v odlitku při teplotách mezi likvidem a solidem[4], kterou nazýváme reoxidací 

kovu. Při styku slitin železa s kyslíkem během odlévání na vzduchu se oxidují všechny 

prvky, které mají za daných podmínek vyšší afinitu ke kyslíku než železo. Důsledkem 

reoxidace jsou produkty: pevné, tekuté a plynné. Tyto mohou reagovat se slévárenskou 

formou za vzniku různých povrchových i vnitřních vad odlitku. [ 5] 

 

Reakce roztaveného kovu (slitiny železa) se syrovou pískovou formou 

 

Jakmile tekutá litina či ocel vstoupí do pískové formy předává své teplo formě, ve 

které se nejdříve začíná rozpínat vzduch v mezerách mezi zrny ostřiva. Pokud se jedná o 

syrovou formu pak teplo způsobí  změnu volné vody a vody vzniklé po dehydroxidaci 

aktivního jílu v páru a forma na rozhraní s kovem se vysušuje. Kyslík z vodní páry může 

reagovat s uhlíkem obsaženým v kovu nebo se železem a doprovodnými prvky v oceli a 

litině. Pořadí v jakém dochází k oxidaci prvků obsažených v tekutém kovu je dáno afinitou 

ke kyslíku, jejíž mírou je záporná hodnota volné entalpie, kterou vyjadřujeme vztahem[16] 

: 

 

(afinita)p, T = - ∆ H +  T  ∆S ,  

 

∆ H … reakční teplo,  ∆ S … změna entropie,  T… teplota 
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Změna volné entalpie doprovázející vznik oxidů je popsána diagramem 

Richardsona a Jeffese. Mimo afinitní řady z ní vyplývá důležitý předpoklad, že čím je 

zápornější  hodnota ∆G reakce vyjadřující vznik oxidu, tím stálejší je oxid. Podstatné je 

také zvláštní postavení uhlíku vůči všem prvkům, jehož ∆G s teplotou klesá do 

zápornějších hodnot a jeho afinita ke kyslíku s rostoucí teplotou roste. Uhlík tak může za 

vysokých teplot redukovat většinu oxidů. [16] 

Při odlévání oceli a litin do syrových pískových forem se můžeme setkat s těmito 

reakcemi : 

 

Doprovodné prvky reagují s kyslíkem rozpuštěným v železe podle rovnice: 

 

    )(MeOOMe  (1) 

 

Příkladem může být oxidace křemíku: 

 

    )(2 2SiOOSi  (2) 

 

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

 

     
)( g

COFeCFeO  (3) 

 

Tvárná litina vykazuje zcela odlišný průběh. Je to podmíněno přítomností Mg jako 

modifikátoru. Zde se povrchový film utváří při teplotách 1350 oC. Ve spojení s rozkladem 

aromátů CxHy na povrchu se vytváří na povrch film obsahující C, ale má to jeden méně 

zřetelný důsledek;totiž , že vodík přechází do roztoku kovové taveniny. Na povrchu tekuté 

litiny se také vytváří grafitové filmy, které se zvětšují v případě obohacení lesklým 

uhlíkem. Lesklý uhlík může být příčinou různých povrchových vad spojených s tímto 

pyrolýzním uhlíkem. Pakliže odlévaná slitina vykazuje vysokou aktivitu uhlíku pak lze 

předpokládat, že v odlévaných polotovarech bude nižší výskyt vad způsobených 

reoxidačními procesy. [16] 

 

Důležitým se jeví i druh proudění kovu ve formě, zda se jedná o proudění laminární 

nebo turbulentní. Při turbulentním proudění se povrchová vrstva obsahující oxidy 
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promíchává s tekutým kovem a dříve vzniklé oxidy mohou být redukovány prvkem, který 

má za daných podmínek nejvyšší aktivitu ke kyslíku. Na základě reoxidačních pochodů 

dochází  k úbytku koncentrace dominantního dezoxidačního prvku (např. hliníku). Tím 

roste v tekutém kovu aktivita kyslíku. V místech odlitku nebo mikroobjemu, které J. Přibyl 

[17] označil „tišinami“, kde není možný přístup dominantního dezoxidačního prvku se 

podle afinitní řady oxidují další prvky jako je Mn, Si a Fe, tudíž se mění vlastnosti kovu a 

vznikají různé povrchové vady odlitku.[6] 

 

Bodliny u litinových odlitků 

 

Řada autorů zabývající se vznikem bodlin u litinových odlitků má na samotný 

proces vzniku této vady různící se názory. Převážná část přispěvovatelů se přiklání k tomu, 

že se jedná o vady exogenního původu, kdy vznik bodlin iniciuje dusík vznikající 

termodestrukcí organických pojiv z formovacích směsí. K tomu mají být zvláště náchylná 

pojiva s obsahem uretanů nebo pryskyřice modifikované dusíkem. Vyskytují se však i 

názory o iniciaci těchto vad reoxidací kovu, což svědčí o jejich endogenním původu.  

S. F. Carter  a spoluautoři [6] došli k tomu, že litina s kuličkovým grafitem (LKG) 

je více náchylná ke vzniku bodlin než litina s lupínkovým grafitem (LLG). Právě u odlitků 

z LLG se jedná spíše o exogenní bodliny, u kterých vlivem uhlíkatých látek z formovací 

směsi jsou reoxidační procesy potlačeny a  dusík z pojiv může ve spojení s vodíkem 

vyvolat tyto vady. Tímto závěrem se nepřímo potvrzují i statistiky vad z českých sléváren, 

kdy bodliny u odlitků z LLG jsou velmi vzácné. Kritická hranice vzniku bodlin u odlitků 

z LLG bývá udávána od 80 do 100 ppm N2 [7,8]. Pokud se k dusíku přidá i vodík nebo CO 

mohou exogenní bodliny vzniknout i při nižších obsazích N2. S. Hasse [7], v odvolání na 

příručku vad  firmy IKO [8], uvedl vztah pro obsah, který svazuje obsah N2 s obsahem Ti : 

 

 

Ti (min. ) = 10 . ppm N2  - 900 

 

 

Vzhledem k tvorbě nitridů (TiN) by obsah Ti neměl být vyšší než 400-600 ppm. Na 

obsah hliníku se názory různí. Bylo uvedeno, že tekutá litina by měla být bez hliníku a 

hořčíku [8] . Obsahy Al od 100 ppm do 1000 ppm mohou být kritické. Například 

Rahmoeller [9] hliník nedoporučuje vůbec. Carter [6] naopak doporučuje pro potlačení 
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bodlin obsah Al 200 ppm. Autoři V. Vondrák a M. Dubová [10] při studiu vzniku 

endogenních bublin v litinových odlitcích navrhují pro snížení obsahu kyslíku v tavenině 

používat hliník jako dezoxidační přípravek. Obsahy Al se přitom pohybují v rozsahu mezi 

100 až 200 ppm i více, čímž se předejde uhlíkovému varu za vzniku endogenních bublin 

CO. [16] 

 

Odlitky z LKG vykazují větší výskyt bodlin, to bude souviset s tím, že při 

modifikaci hořčíkem a jeho předslitinami dochází k bouřlivé reoxidační reakci. Platí to 

zejména pro polévací (sendvičové) způsoby modifikace modifikátory FeSiMg. Bylo 

zjištěno, že největší výskyt bodlin je také při odlévání na syrovo do forem  z bentonitových 

směsí a v takovém případě je iniciátorem CO vznikající v povrchových vrstvách odlitků. 

Z toho se usuzuje, že vhodným k potlačení bodlin u LKG je přísada až 500 ppm hliníku. 

Otázkou ovšem je zda ve všech případech, kdy jsou na litinových odlitcích pozorovány 

„špendlíkové dírky“ se jedná o bodliny a ne třeba o vadu označovanou v německé 

literatuře jako „Komafehler“ [7,8], kterou česká terminologie vad nezná a volně ji lze 

přeložit jako „kapkovitá nebo čárková vada“. [16] 

 

Tato vada se objevuje hlavně u odlitků z LLG, ale také u LKG a oceli. Nezávisí na 

výrobním způsobu formy : vyskytuje se jak u bentonitem, tak i umělými pryskyřicemi 

pojených směsí. Čárková vada i bodliny jsou si co do příčiny vzniku podobné a bývají 

zaměňovány. Zmiňovaní autoři [7,8] ji považují za jakýsi předstupeň bodlin. Odlišují se 

svým vzhledem a četností výskytu na odlitcích.  Bodliny mají na lomu lesklý vzhled, 

čárková vada je charakteristická drsným povrchem s patrnou dendritickou texturou a 

podobá se trhlině. Bodliny se vyskytují na větších plochách do hloubky několika 

milimetrů, čárkové vady jsou často jen lokální a zasahují do větší hloubky (někdy až 20 

mm). Jednoznačně jsou ovlivněny rychlostí tuhnutí a objevují se od formy i od jádra 

v místech, kde se tepelná osa dostává až k povrchu odlitku (vnitřnímu nebo vnějšímu). 

Vznik vady je spojován s exogenním působením dusíku a vodíku. Mezním obsahem dusíku 

pro vznik čárkové vady je ≥ 95 ppm N2 . Za nejčastější příčinu vady se považuje vysoký 

obsah dusíku v pojivu formovací směsi, dále převlhčená forma nebo vysoký podíl 

ocelového šrotu ve vsázce (u litinových odlitků). [16] 
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2.4. Vliv formovacího materiálu 

 

V provozních podmínkách nastala následující situace – slévárna vyrábějící litinové 

odlitky zaznamenala vady, které měly vzhled bodlin. Množství vad se stupňovalo do 

nezvladatelného rozsahu a narušilo celkovou produktivitu výroby. 

Prvotní impuls ke vzniku bodlin přichází jak z podmínek při tavení tj. z kovu, tak i 

z formovacího materiálu. Jakmile vznikne na styčné ploše zárodečná bublinka, probíhá její 

další rozšiřování difůzí plynů z formovacího materiálu a také z taveniny. Po vizuálním 

posouzení vady byl usnesen závěr, že se u vadných odlitků může jednat o bodliny, viz. 

Obr.č.5. 

 

Obr.č.5: Povrch zkoumaného odlitku [18] 

 

 Protože původcem mohl být vodík, provedli zaměstnanci slévárny několik opatření, 

která měla jeho obsah snížit. Byl nahrazen vlastní vratný materiál kupovanou zlomkovitou, 

i když se tím zvýšily náklady. Tímto se mělo zabránit kolování vodíku. Současně se 

podařilo získat  kvalitní ocelový odpad bez velkého množství rzi. Následujícím opatřením  

byla výměna ferosilicia, které také obsahuje větší množství vodíku. Tato opatření byla 

uvedena do provozu ihned. Provozní zkušenosti bohužel ukázaly, že se procento zmetků 

nesnížilo, takže bylo nutné použít k identifikaci vady přístrojovou techniku, kterou 

slévárna nevlastnila. [18] 
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Byl proveden metalografický a faktografický rozbor vad odlitků a bylo zajištěno 

monitorování technologických vlastností formovací směsi během několika měsíců. Dále 

byl odebrán vzorek litiny z pánve po očkování . Po průchodu litiny vtokovou soustavou a 

odlitkem byl odebrán další vzorek. U prvního vzorku bylo zjištěno 3,83 ppm vodíku, u 

druhého 2,38 ppm. Výsledky všech zkoušek ukázaly, že obsah vodíku v litině leží hluboko 

pod hranic asi 10 ppm, kdy se u litin mohou objevovat bodliny. Výsledky měření 

prokázaly, že naměřené hodnoty jsou podle literatury v daných mezích. [18] 

 Faktografický rozbor byl nejprve proveden na stereomikroskopu při 

čtyřicetinásobném zvětšení. Toto pozorování ukázalo, že plyn vnikal do odlitku 

z formovacího materiálu. Vady bylo možno proto označit jako „bodliny“. Aby bylo možno 

vady fotografovat a analyzovat zajímavé útvary, byly další zkoušky prováděny na 

řádkovacím mikroskopu. Typický vzhled vady po rozříznutí je zachycen na obr.č.6. 

 

 

Obr.č.6: Vzhled bodliny pod stereomikroskopem [18] 

 

Fotografie ukazuje, že kulatá dutinka je spojena s vnějším povrchem kuželovým 

krčkem. Na levé straně u vstupního kužele je patrný černý útvar. Jeho vzhled při větším 

zvětšení je na obr.č.7, podle kterého je složen z různě orientovaných lamel. Záznam 

chemického rozboru ukázal, že se jedná v podstatě o grafit. Vysoký obsah kyslíku může 

pocházet z vrstvičky oxidů, která pokrývá povrch bodliny. Záznamy síry je nutno brát 

s rezervou, poněvadž svazek elektronů mohl náhodně zasáhnout sulfid nacházející se 

v základní matrici. [18] 
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Obr.č.7: Různá orientace lamel u vzorku [18] 

 

Podobné výsledky byly získány při analýze vnitřního povrchu další bodliny. Podle 

rozboru byl povrch opět pokryt vrstvou grafitu. Na obr.č.8 je zachycen při velkém zvětšení 

vnitřek bodliny. Shodou okolností byl řez veden tak, že je patrna vrstvička grafitu 

pokrývající stěny bodliny. Chemický rozbor potvrdil, že se jedná o grafitovou vrstvičku, 

která má tloušťku 14,3 mikronů. Slabá, bílá vrstvička litiny přiléhající k bodlině je bez 

lupínkovitého grafitu. 

 

 

Obr.č.8: Vnitřek bodliny po zvětšení [18] 
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Výsledky těchto rozborů potvrdily původní dojem, že vady lze označit jako 

„vodíkové bodliny“. Faktografický rozbor byl proveden na řádkovacím mikroskopu. Na 

obr.č.9 je zachyceno místo, kde plyn vnikal do odlitku, přičemž vytvářel u vstupního 

otvoru kužel. Rozbor na mikroanalyzátoru opět potvrdil, že na vnitřním povrchu bodliny je 

slabá vrstvička grafitu a vyšší obsah kyslíku. Také fotografie na obr.č.10 potvrzuje, že plyn 

pocházel z formy.[18] 

 

 

Obr.č.9: Místo,kde plyn vnikal do odlitku (řádkovací mikroskop) [18] 

 

 

Obr.č.10: Místo,kde plyn vnikal do odlitku (řádkovací mikroskop) [18] 
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Porovnáním výsledků rozborů byly učiněny tyto závěry: 

 

- ve všech případech byly stěny bodlin pokryty vrstvou  grafitu o tloušťce asi 

14μm 

- podle obr.č.6 se na této základní vrstvě mohou vylučovat další grafitové lupínky 

- vrstvička grafitu je popraskaná 

- ve všech případech byl analyzován vysoký obsah kyslíku. Předpokládáme, že 

svazek elektronů pronikl vrstvou grafitu a zasáhl povrch základního materiálu 

- fotografie bodlin na vadných odlitcích ukazují, že plyn vnikal do litiny 

z formovacího materiálu [18] 

 

Podle literárních údajů je povrch vodíkové bodliny ohraničen pásmem bez 

lupínkového grafitu, podobně jak je to patrno z obr.č.7, tento jev je zásadně důležitý, proto 

byly analyzovány další bodliny. Po řezu prvou bodlinou se potvrzuje, že bodlina je 

lemována soustředným bílým pásem bez lupínkového grafitu. Na jeho vnějším povrchu lze 

pozorovat vrstvičku grafitu. [18] Následně se vzorky naleptali nitalem, což pak vedlo 

k tomu že na fotografiích ve všech případech tvořil základní matrici perlit, který vznikl 

transformací nasyceného austenitu 

 

Měření, monitorování a statistické vyhodnocení jednotné bentonitové směsi 

 

 Ze slévárny byly poskytnuty k monitorování výsledky měření technologických 

vlastností formovací jednotné bentonitové směsi z formovací linky GF z období nejvyššího 

výskytu vad. Dále byly poskytnuty k monitorování výsledky měření technologických 

vlastností z období postupné úpravy formovací směsi: oživování novým ostřivem, 

bentonitem a pomalého zvyšování uhlíkaté přísady Ekosil 08 B30 pro vytvoření příznivé 

redukční atmosféry a některých dalších úprav technologie ( opatřování  forem nátěrem ). 

 Vzorky byly odebírány 4 krát denně, u nich měřeny základní technologické 

vlastnosti formovací směsi. Za účelem zjišťování vlivu výše zmiňovaných úprav formovací 

směsi, především vlivu přísady uhlíkaté látky ( nutné k vytvoření redukční atmosféry ) na 

pozitivní změnu technologických vlastností a tím odstranění bodlin.[18] 
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Shrnutí poznatků o vzniku sledované vady 

 

 K.Rusín a kolektiv [18] při monitorování formovací směsi v období velkého 

výskytu vad a období zvýšeného oživování novými komponentami zjistili následující 

poznatky : 

 

- Velmi nízká hodnota ztráty žíháním (vyjádřena ztrátou uhlíku) v období vad 

- Vlhkost formovací směsi se pohybovala ve velmi širokém intervalu, její 

průměrná hodnota byla okolo hodnoty 3,8 % 

- Spěchovatelnost formovací směsi přímo souvisí s vlhkostí, vykazovala rostoucí 

trend 

- Prodyšnost se téměř nezměnila, pohybovala se okolo 265 j.p.SI 

 

 Jednotná bentonitová směs ze slévárny měla dlouhodobě velmi nízkou průměrnou 

hodnotu ztráty žíháním ( mezi 2,5-3,7% ), což mělo za následek vytvoření oxidační 

atmosféry na rozhraní forma – kov. 

Pro bezpečné vytvoření redukční atmosféry a tím snížení výskytu vady typu bodlina 

bylo nutno podstatněji zvýšit přísadu uhlíkaté látky Ekosil 08 B 30 tak, aby hodnota ztráty 

žíháním se zvýšila na hodnoty od 5 %. 

Příčin pro vznik bodlin ve slévárně  sehrál také způsob oživování formovací směsi, 

kdy v období největšího výskytu vad převládalo oživování jádrovou směsí z vytlučených 

jader proti oživování novým ostřivem a bentonitem.[18] 

  

Zabránění vzniku vodíkových bodlin: 

 

- minimalizovat nosiče vodíku tj. používat suché, nekorodované přísady 

- minimalizovat nosiče vodíku při druhování (v ocelovém odpadu) 

- sušit formy a jádra s vodními nátěry 

- zkrátit licí cesty tak, aby měla tavenina minimální příležitost k povrchové 

oxidaci a vzniku přílišné turbulence 

- v očkovacích prostředích redukovat obsah hořčíku, titanu a hliníku 

- udržovat silikátovou strusku na vyšší viskozitě s nízkými obsahy manganu a 

síry 

- udržovat minimální vlhkost ve formě 
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- dostatečný obsah uhlíkatých látek s vyváženým poměrem nosičů lesklého 

uhlíku a uhlíkatých látek pro vytvoření redukční atmosféry na rozhraní forma – 

kov  

- dostatečné oživování jednotné bentonitové směsi novými komponentami 

(bentonit, uhlíkaté přísady) a tím částečně eliminovat množství zbytkové 

jádrové směsi z vytlučených odlitků [18] 
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2.5. Vliv látek uvolňujících lesklý uhlík 

 

 Z provozních zkušeností a literatury je dostatečně známo, že při lití do syrových 

forem způsobuje zvýšený obsah hliníku u tvárné litině bodliny. Nebezpečná mez je 

udávána při asi 0,015 až 0,020 % hliníku. Jestliže je současně v řádově stejné velikosti 

přítomen titan, je tvorba bodlin ještě silnější, zatímco titan sám žádné problémy 

nevykazuje. Bodliny, takto vzniklé, bývají často označovány jako „vodíkové bodliny“, 

jejichž vznik je třeba vysvětlovat přeměnou vodní páry, která je obsažena v atmosféře 

formy, s hliníkem ze železa na vodík a kysličník hlinitý. 

V literatuře je popsán experiment na odlitku z tvárné litiny, na kterém je vada 

popisována. [9] Dva odlitky byly odlity ze stejné litiny do syrové směsi, avšak do jednoho 

odlitku byly přidány před odlitím 0,025 % Al a 0,020 % Ti: vykazuje zřetelné bodliny. 

Dříve zmíněné hranice nebezpečí s přibližně 0,015 % Al leží zcela v oblasti v praxi se 

často vyskytujících obsahů hliníku. Přesto se obvykle žádné bodliny nevyskytnou, protože, 

jak již bylo ve známých pracích BCIRA [14] ukázáno, může být tvorba bodlin omezena 

nebo jí být dokonce zabráněno přidáním černouhelné moučky k bentonitovým syrovým 

směsím. Tento poznatek je však poněkud v rozporu s označením „vodíkové bodliny“, 

protože přísadou uhelné moučky do směsi se také současně zvýší pohlcování vodíku 

železem. Z uhelné moučky však vzniká atmosféra, bohatá na CO, která snižuje povrchovou 

oxidaci tekutého železa. Proto se v novějších studiích předpokládá, že vodík se sice na 

tvorbě bodlin podílí, ale že tato má hlavně souvislost s procesem povrchové oxidace a 

tvorbou CO. [15] 

I když mechanismus vzniku není ještě zcela vysvětlen, mohou se tyto známě 

skutečnosti přece do té míry shrnout, že sklon k vadám závisí nejen na obsahu hliníku 

v železe, ale také na převládající plynové atmosféře během tuhnutí. U syrových 

bentonitových směsí je množství a chemické složení plynů ve formě značně závislé na 

druhu a množství přísady látky, uvolňující lesklý uhlík, takže lze očekávat vliv složení 

formovací směsi na sklon k vadám. Při pyrolýze látky uvolňující lesklý uhlík během lití 

vzniknou zkoksované zbytky a těkavé složky. Z posledně jmenovaných se vylučuje lesklý 

uhlík a zůstává zbytkový plyn. [11] 

Jestliže sledujeme polohu různých látek, které uvolňují lesklý uhlík, 

v trojsložkovém diagramu koks – lesklý uhlík – zbytkový plyn, [19] zjistíme nejdříve, aniž 

se pojednává o jednotlivých látkách, jak různá je jejich látková přeměna při rozkladu 
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v licím žáru. Černouhelná moučka dává poměrně málo lesklého uhlíku, ale mnoho koksu a 

střední množství plynu. Vysoce účinná látka, uvolňující lesklý uhlík, jako polystyrol, se 

naproti tomu rozkládá hlavně na lesklý uhlík a trochu zbytkového plynu, zatímco zůstane 

jen nepatrný zkoksovaný zbytek. [11] 

Rozdíly, které jsou zde zřetelné, mohou být zčásti ještě značně zesíleny rozdílnými 

přísadami různých produktů k formovacím směsím. Početní srovnání dvou formovacích 

směsí s černouhelnou moučkou, případně polystyrolem, ukazuje např., že u směsí 

s černouhelnou moučkou – vyjádřeno v hmotnostních jednotkách – vznikne asi patnáctkrát 

více zbytkového plynu než u směsi obsahující polystyrol. Kromě toho se látky uvolňující 

lesklý uhlík, odlišují také v časovém průběhu jejich zplynovatelnosti, přičemž černouhelná 

moučka a polystyrol představují opět tak říkajíc protipóly. Polystyrol zplynuje při nízké 

teplotě , černouhelná moučka však pomalu v širokém teplotním intervalu. [8] V grafu č.2 je 

zanesena závislost tvorby bodlin u tvárné litiny na přísadě černouhelné moučky, případně 

polystyrolu do směsi a na teplotě lití. 

 

Graf č.2: Závislost tvorby bodlin u tvárné lit. na přísadě č. moučky, případně 

polystyrolu do směsí a na teplotě lití [11] 
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V sérii pokusů, prováděných na Österreichischen Gieserei Institutu, se mělo 

vyzkoušet, zda a jak popsané rozdíly obou látek, uvolňujících lesklý uhlík, ovlivňující 

sklon k bodlinám. Odléval se talířovitý odlitek, z tvárné litiny GGG 40 do syrových směsí 

s 9 hmotnostními díly bentonitu, 0 – 1,2 hmotnostními díly černouhelné moučky případně, 

polystyrolu. Litina se natavila v indukčních pecích se síťovou frekvencí nebo 

středofrekvenčních pecích s kyselou vyzdívkou ze Sorelova surového železa, vratné tvárné 

litiny, konvertorové oceli a ferrosilicia. Ošetřena byla 0,60  % FeSiMg 30 pomocí 

ponorného zvonu a očkována byla 0,70 % očkovacího ferrosilicia, obsahujícího vápník a 

hliník. [11] 

K navození tvorby bodlin se k části vzorků při odpichu přidalo po 0,020 % Al a Ti, 

zatímco zbylé vzorky měly nízký obsah hliníku a titanu ze vsázky a přísad. Ke zkoumání 

vlivu podmínek tuhnutí se kromě toho měnila také licí teplota mezi 1320 a 1420 ˚C, jakož i 

tloušťka vzorků 20, 50 a 100 mm. K vyhodnocení byly vzorky osoustruženy s malým 

úběrem a bodliny, které se tak odhalily, se spočetly. [11] 

Zvýšení obsahu hliníku a titanu (z 0,11 % Al a 0,012 % Ti na 0,021 % Al a 0,031 

% Ti) ovlivnilo u směsi bez uhelné moučky silnou tvorbou bodlin. Jestliže se do směsi 

přidají 2 hmotnostní díly uhelné moučky, tvorba bodlin se silně sníží a při 5 hmotnostních 

dílech, které jsou běžné pro nové směsi, zcela zmizí. [11] 

Dále byly odlévány vzorky se zvýšeným obsahem hliníku a titanu do nových směsí 

bez látek uvolňujících lesklý uhlík, případně s koksovou nebo černouhelnou moučkou, 

případně se směsí obou, jakož i do normálních oběhových směsí. Přísadou koksové 

moučky měla být simulována různá stadia zkoksování černouhelné moučky. Vzorek 

z formy bez uhelné moučky je posetý bodlinami. Směs se 4 % koksové moučky ovlivnila 

sice snížení počtu bodlin, vzorek je ale přesto ještě velmi špatný. Naproti tomu dávají 

písky s přísadou černouhelné moučky téměř bezvadné až úplně bezvadné vzorky. [11] 

Dvě série vzorků se zvýšeným obsahem hliníku nebo titanu pocházejí ze stejné 

tavby. Jedna série byla odlita s licí teplotou 1420°C a jedna s 1320°C. U směsi, která 

neobsahuje žádnou látku, uvolňující lesklý uhlík, se vyskytuje silná tvorba bodlin. U směsi 

s uhelnou moučkou vystačily cca 2-3 hmotnostní díly přísad, aby se prakticky zcela 

zabránilo tvorbě bodlin a neukázal se také žádný opětný vzrůst tvorby bodlin při 

předávkování. 

Lze shrnout, že sklon tvárné litiny k tvorbě bodlin při lití do syrových 

bentonitových směsí je ovlivňován nejen obsahem hliníku v železe, ale také obsahem látek 

ve směsi, které uvolňují lesklý uhlík. Tvorba bodlin se může také při zvýšených obsazích 
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hliníku a titanu v železe, podle množství přísady a účinnosti použité látky, uvolňující lesklý 

uhlík, částečně omezit nebo se jí dá úplně zabránit, což pravděpodobně souvisí s vývinem 

méně nebo více silně redukční atmosféry. [11] 

Jako možné opatření vůči bodlinám se jeví co nejdříve stanovit obsah hliníku a 

titanu. Hranice obsahů pro vznik vad je závislá na daných rámcových podmínkách, jako 

např. složení formovací směsi, tvaru odlitku nebo teplotě lití. U směsí, obsahujících 

černouhelnou moučku, se nachází výše než u směsí s polystyrolem. V každém případě by 

ale mělo být bezprostřední pomocí snížení obsahu hliníku a titanu pod hranici 0,015 % až 

0,020 % odpovídající volbou přídavných, legujících a očkovacích slitin. 
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3.Vlastní experimenty 
 

 Podstatou experimentální části mé diplomové práce bylo vyvolat u odlitků z litiny 

z lupínkovým grafitem bodliny. Pro tyto pokusy byla navržena soustava čtyř 

odstupňovaných odlitků (tyčí) spojených jedním, popřípadě dvěma vtoky. Tyto čtyři 

odlitky byly vždy zaformovány do syrové bentonitové směsi a umístěny byly do jednoho 

rámu. Lišilo se umístění nejsilnějších a nejslabších průřezů odlitků vzhledem k zářezům. 

Použita byla syrová bentonitová směs s přísadou uhlíkaté látky Ekosimix. Odlévala se 

litina s lupínkovým grafitem, přičemž vsázku tvořil vrat. Jako očkovadlo bylo použito 

ferosilicium FeSi75 %.U všech formovacích směsí jsem odebíral vzorky, abych následně 

mohl stanovit obsah vody ve směsi. 

 

 Celkově bylo odlito 24 tyčí, to znamená zaformováno šest rámů při čtyřech 

samostatných tavbách. Jednotlivé tyče jsem značil číselně, od 1 do 24. První tavbou se 

teprve zkoušelo jak bude daný experiment probíhat a na co se mám zaměřit. U dalších 

taveb jsem se zaměřil na vliv Al na výsledný povrch odlitků a dále jsem měnil vlhkosti 

formovacích směsí. Třetí tavba byla zaměřena na speciální očkovadlo na bázi Ba SB5 

jejímž dodavatelem je SKW GIESSEREI- TECHNIK GMBH. U poslední tavby jsem 

opakoval aplikaci Al. 

 

 Po vyjmutí odlitků z rámů následovalo tryskání a až poté se povrch jevil vhodnější 

pro posouzení. Na povrchu se často objevovaly nerovnosti či jiné vady, ale bodliny bylo 

obtížnější identifikovat. Pro vyhodnocení mi sloužilo subjektivní posouzení každého 

povrchu zvlášť. Počítal jsem rozsah bodlin jak na odstupňovaných plochách, tak také na 

protilehlých plochách, záznamy o četnosti bodlin jsem zpracoval do příslušných tabulek a 

grafů. 
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3.1.Popis vlastního experimentu na odlitcích z litiny z lupínkovým 

grafitem 

 

 Schéma uspořádání tyčí je na obr.č.11, kde vidíme i rozměrové parametry 

jednotlivých částí odlitku. Odstupňování je pravidelné, od nejtenčího profilu 

k nejsilnějšímu. Vtokový kůl byl situován doprostřed struskového kanálu. Tak tomu bylo 

při první tavbě označené schematicky S1.  Zářezy byly napojeny do nejtenčí části odlitku a 

byla snaha dodržet patřičnou vzdálenost struskového kanálu  od odlitku v rámu. 

 

 
Obr.č.11: Schéma experimentálního odlitku 

 

 Na dalším přiloženém snímku můžeme vidět odlitek po vyjmutí z rámu. Odlitek  

zatím není nijak povrchově upraven. Odlitek s vtokovou soustavou po vyjmutí vážil 15 

kg.(obr.č.12) 
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Obr.č.12: Odlitek po vytažení z formovacího rámu 

 

3.2. Popis experimentálních taveb a výchozích podmínek při odlévání 

 

Tavba první (S1) 

 

 U první tavby (S1) byly použity dvě formovací směsi. Dvě tyče byly zaformovány 

do syrové bentonitové směsi a další dvě tyče do směsi s přísadou uhlíkaté látky Ekosimix. 

Při stejném složení kovu byly dvě odlišné formovací směsi v jednom rámu. Obsah vody ve 

formovací směsi byl 3,33 %. Chemické složení litiny a  teplotu lití uvádí tab.. 

  

Po vyjmutí z rámu a prvním hrubém čištění bylo patrné, že povrchy odlitků jsou 

odlišné. U dvojice tyčí (č.1,2) zaformovaných do syrové bentonitové směsi byl povrch 

hladký. Viz. snímek níže. (obr.č. 13) 
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Obr.č.13: První dvojice tyčí doformovaná do syrové bentonitové směsi 

 

 U druhé dvojice tyčí (č.3 a 4) zaformovaných do směsi s přídavkem uhlíkaté látky 

Ekosimix byl povrch zdrsnělý. (obr.č.14) 

 

 

Obr.č.14: Drsný povrch u druhé dvojice tyčí zaformovaných do směsi s UL Ekosimix 

  

Nezaznamenal jsem ani u jedné a ani u druhé dvojice tyčí bodliny. Poté následovalo 

tryskání povrchu, které také neodhalilo bodliny. Jak povrchy vypadaly po tryskání 

znázorňují následující snímky. (Obr.č.15 a 16) 
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Obr.č.15: Povrch po otryskání 

 

 

Obr.č.16: Povrch po otryskání  
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Tavba druhá ( S2 ) 

 

 V pořadí druhá tavba měla ověřit poznatky z literatury o vlivu Al na výskyt bodlin. 

Při této tavbě se lilo do dvou forem, to znamená, že bylo naráz odlitu osm tyčí. Rozdíl 

oproti předchozí tavbě byl v počtu vtoků, nyní se použily dva vtoky do jedné formy, každá 

dvojice měla vtokový kůl. To proto, aby se do každé dvojice tyčí mohl aplikovat hliník 

v jiném množství. U této tavby byl konstantou kov  a formovací materiál, lišilo se množství 

hliníku. Změnilo se uspořádání odlitků v rámu, oproti první tavbě zde byla jedna tyč 

zaústěna do zářezu tenkým profilem (tyč A) a druhá tlustým profilem (tyč B), viz obr.č.17. 

 

 

 

Obr.č. : Schéma napojení zářezu u varianty tyče A 

 

 

Obr.č.17 : Schéma napojení zářezu u varianty tyče B 

 

 

 

První dvojice tyčí (s číselným označením 5 a 6) byla bez přídavku Al. Druhá 

dvojice tyčí (7, 8) byla dávkována 4g Al. Do Třetí dvojice tyčí (9, 10) bylo přidáno 8g Al, 

a do poslední dvojice (11, 12) 15g Al. Hliník byl aplikován do pánve pomocí drátů, na 

kterých bylo předem odvážené množství Al připevněno. Obsah vody ve formovací směsi 

byl 3,03 %. 

Chemické složení litiny a teplota lití viz. tab.1.  
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Odlišnou konstrukci  vtoků znázorňuje obr.č. 18, jednalo se pouze o přemostění 

struskového kanálu. 

   

Obr.č.18:  Schéma rozdělených vtoků 

  

Poté co odlitky zchladly a byly vytaženy z rámu následovalo tryskání. Po vyjmutí 

bylo shledáno, že podle předpokladu první dvojice bez hliníku nevykazovala bodliny. Zato 

u dalších  dvojic už bodliny byly, viz tab..Nejvíce bodlin se objevilo na hranách odlitku. 

Na obr.č.19 jsou odlitky po vytažení. 

 

 

Obr.č.19: Odlitky z druhé tavby  
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Názorné schéma rozmístění tyčí i s obsahy hliníku vidíme na obr.č.20. 

 

 

Obr.č.20: Různé úrovně Al v odlitcích 

 

Na následujících obrázcích je znázorněn povrch po otryskání, tak jak se přidával do 

pánve hliník, na obr.č.21, 22 je povrch bez obsahu Al, dále na obr.č.23, 24 s obsahem 4g 

Al, obr.č.25, 26 8g Al a obr.č.27, 28 15g Al. 

 

 

Obr.č.21: Dvojice tyčí z druhé tavby – bez přidaného Al 
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Obr.č.22: Dvojice tyčí z druhé tavby – bez přidaného Al 

 

 

Obr.č.23: Dvojice tyčí z druhé tavby – přidáno 4g Al 
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Obr.č.24: Dvojice tyčí z druhé tavby – přidáno 4g Al 

 

 

Obr.č.25: Dvojice tyčí z druhé tavby – přidáno 8g Al 
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Obr.č.26: Dvojice tyčí z druhé tavby – přidáno 8g Al 

 

 

 

Obr.č.27: Dvojice tyčí z druhé tavby – přidáno 15g Al 
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Obr.č.28: Dvojice tyčí z druhé tavby – přidáno 15g Al 

 

 

Tavba třetí ( S3 ) 

 

Třetí tavbou se  sledoval vliv formovací směsi na výsledný povrch. Opět se lilo osm 

tyčí, tedy udělaly se dvě formy. V první formě se každá tyč  zaformovala do formovací 

směsi s jiným obsahem vody. Byla snaha docílit dva extrémy – nejsušší a nejvlhčí směs. 

Do této směsi nebyla přidána uhlíkatá přísada. Očkovadlo bylo jako v předchozích 

případech použito FeSi  75%. 

U druhé formy se ověřoval vliv očkovadla na bázi Ba SB5, které bylo použito 

v jedné slévárně a projevila se tam spojitost s výskytem bodlin. Vlhkost směsi v této formě 

byla 3,5 %. Dvě tyče se zaformovaly do syrové bentonitové směsi a dvě do směsi 

s přídavkem UL Ekosimix. Schéma zachycují vlhkost u jednotlivých tyčí je na obr.č.29, 

údaje o chemickém složení a teplotě lití jsou v tab.1. 
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Obr.č.29 : Schéma zachycující vlhkost formovacích  směsí 

 

 Bodliny se objevily v menším rozsahu než u tavby S2, viz tab. Povrchy odlitků po 

vyjmutí z formy znázorňují následující snímky. (obr.č.30, 31, 32, 33) 

 

 

Obr.č.30 : Povrch odlitku u tyče č. 14 (tavba S3) 
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Obr.č.31 : Povrch odlitku u tyče č. 16 (tavba S3) 

 

 

 Obr.č.32 : Povrch odlitku u tyče č. 17 a 18 (tavba S3) 
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Obr.č.33 : Povrch odlitku u tyče č. 19 (tavba S3) 

Tavba čtvrtá (S4) 

 

 Čtvrtou experimentální tavbou se opakovala aplikace Al do pánve. Cílem bylo 

opakovat tavbu S2, s rozdílem že se lily jen čtyři tyče. U jedné dvojice tyčí (21, 22) se 

přidalo 4g Al a u druhé dvojice tyčí (23, 24) 15g Al. Byla pozměněna konstrukce odlitku, 

místo čtyř zářezů u struskového kanálu se napojily pouze dva na každou krajní tyč a na 

koncové  části odlitku byly propojeny dalším zářezem. (viz obr.č.34)  

 

Obr.č.34: Schéma napojení zářezů v koncové časti odlitku 

 42



 

Obr.č.35: Odlitky z tavby S4 po vytažení z formy 

 

Byly zaformovány opět dvě směsi, jedna dvojice tyčí do syrové bentonitové směsi a 

druhá dvojice do směsi s UL Ekosimix. Vlhkost formovací směsi byla 3,2 %. Údaje o 

chemickém složení a teplotě lití viz tab.1. 

 Na povrchu odlitku se objevily bodliny, avšak v menším rozsahu než u tavby S2. 

Ve spodní části  odlitku nebyly bodliny žádné nebo zanedbatelné množství. (viz. tab.2) 

Povrchy odlitků vidíme na snímcích níže.(obr.č.35, 36) 

 

 

Obr.č.35 : Povrch tyčí č.22 a 21 z tavby S4  
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Obr.č.36 : Povrch tyčí č.24 a 23 z tavby S4  
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4. Vyhodnocení výsledků 
 

Jednotlivé bodliny se barevně zakroužkovaly a sečetly na všech plochách, viz. 

snímek níže (obr.č.37 )  

 

 

Obr.č.37: Barevné značení bodlin při sčítání 

 

 U první tavby se neobjevily bodliny žádné, proto nebyla tavba S1 zařazena do 

konečného vyhodnocování a sloupcových grafů. Shledalo se, že počet bodlin do množství 

4 je zanedbatelný, proto byly tyto plochy brány jako plochy bez bodlin.  

Počet bodlin se stanovoval ve třech místech odlitku (plochy se různily stupněm 

průtočnosti) na ploše 40 x 175 mm a na spodní ploše o rozměrech 40 x 520 mm. U tyčí 

z druhé tavby (S2) s číselným označením 9, 10, 11, 12 byl  velmi nekvalitní povrch i po 

tryskáni, proto bylo vyhodnocování velmi obtížné a nepřesné. 

 

Ve většině případů se bodliny objevily na hranách odlitku, viz obr.č.38. Dále se 

nejčastěji bodliny objevovaly na nejtlustším průřezu 30mm. 
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Obr.38 : Detail odlitku s výskytem bodlin na hranách 

 

Počet bodlin na jednotlivých plochách uvádí tab.3 

Označení Číselné značení Odstupňovaná část odlitku (vrchní část) Spodní část 
taveb odlitků (tyčí) Průřez 30 mm Průřez 20 mm Průřez 10 mm odlitku 

  1. 0 0 0 0 
S1 2. 0 0 0 0 
  3. 0 0 0 0 
  4. 0 0 0 0 
  5. 0 0 0 5 
  6. 0 0 0 20 
  7. 15 10 12 8 

S2 8. 14 13 6 7 
  9. 0 0 0 0 
  10. 6 0 0 0 
  11. 0 0 0 0 
  12. 0 0 0 0 
  13. 9 15 0 0 
  14. 0 0 0 0 
  15. 10 11 0 0 

S3 16. 0 0 0 0 
  17. 9 10 6 0 
  18. 6 6 0 0 
  19. 9 5 0 0 
  20. 0 5 5 5 
  21. 9 0 0 0 

S4 22. 5 0 0 0 
  23. 6 6 0 0 
  24. 8 5 9 0 

Tab.2: Počty bodlin na odlitcích 
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 Závislost počtu bodlin na obsahu vody ve směsi a obsahu hliníku uvádí následující 

grafy pro tavby S2, S3, S4 (graf č.3, 4, 5, 6) 
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Graf č.3: Závislost počtu bodlin na obsahu vody a hliníku pro tavbu S2 
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 Graf č.4: Závislost počtu bodlin na obsahu vody a hliníku pro tavbu S3 
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Graf č.5: Závislost počtu bodlin na obsahu vody a hliníku pro tavbu S4 

 

 V grafu č.6 je znázorněna závislost vlhkosti formovací směsi na výskyt bodlin. 
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Graf č.6: Závislost vlhkosti formovací směsi na výskyt bodlin 
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V grafu č.7 je znázorněna závislost obsahu hliníku na výskyt bodlin 
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Graf č.7: Závislost obsahu hliníku na výskyt bodlin 

 

Chemické složení a teploty lití 

 

Obsahy prvků         Tavby         
% S1 S21 S22 S23 S24 S31 S32 S41 S42 
C 3,21 3,67 3,65 3,63 3,61 3,33 3,3 3,37 3,37
Si 2,3 2,44 2,46 2,37 2,42 2,63 2,46 2,63 2,63
P 0,0502 0,0808 0,0868 0,0804 0,0862 0,0942 0,0978 0,103 0,102
S 0,018 0,017 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 0,03 0,03
Al 0,005 0,0104 0,0278 0,0353 0,141 0,0106 0,0074 0,0276 0,0585
Ti 0,0141 0,076 0,0743 0,0766 0,0714 0,0483 0,0504 0,228 0,237
N 0,0034 0,0048 0,0062 0,0049 0,0076 0,0042 0,0048 0,0047 0,046
             

CeK 3,94 4,45 4,44 4,39 4,39 4,17 4,22 4,22 4,22
Sc 0,917 1,06 1,06 1,05 1,05 0,983 0,996 0,996 0,996
             

Teplota lití (˚C) 1430 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 
 

Tab.1: Výpis spektrometrických analýz 

 

V tabulce s chemickým složením (tab.1) vidíme obsah Ti, který se pohyboval 

v rozmezích od 0,076 do 0,237. Při tak nízkých hodnotách se vliv Ti nebral v úvahu. 
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Vlhkost formovací směsi a ztráty žíháním 

 

 V tabulce č.3 je ke každé tavbě přiřazena vlhkost a ztráta žíháním. 

 

Označení taveb Vlhkost (%) 
Ztráta žíháním 

(%) 

S11 3,33 3,83 

S12 3,27 2,16 

S21 3,03 3,83 

S22 3,03 3,83 

  2,3 2,9 
S31 3,5 2,21 

  3,8 2,31 
  4,4 3,73 

S32 3,5 2,21 

S41 3,2 3,73 

S42 3,2 3,73 

 

Tab.3 : Vlhkost formovacích směsí a ztráty žíháním 

 

 

Pro mikroskopický rozbor byla vybrána tyč č.7 z druhé tavby, z ní byl vyříznut 

vzorek. Vzhled vady se zkoumal na elektronovém řádkovacím mikroskopu. (obr.č.39, 40) 

 

 

Obr.č.39 : Vzhled vady pod elektronovým  řádkovacím mikroskopem, tyč. č.7, tavba S2 
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Obr.č.40 : Vzhled vady pod elektronovým řádkovacím mikroskopem, tyč. č.7, tavba S2 

 

Na povrchu odlitku ani v dutině bodliny není viditelná struska ani grafitová  

vrstva. Vylučujeme tedy možnost vodíkové bodliny. Podle Kurokawy [20] může  

jít o fyzikální typ vady z oxidace zbytkové taveniny podeutektické litiny.  

Primární krystal se tvoří jako dendrit a ve zbytkové tavenině mezi dendrity  

dochází k reakci FeO + C za vzniku bodliny CO. Takové bodliny podle Kurokawy  

se mohou tvořit jednotlivě nebo ve shlucích. Vnitřek vady je zoxidovaný.  

Kurokawa také našel v odlitcích s vadou tohoto typu zvýšený obsah Al s tím,  

že vznik bodliny mohla podpořit reakce Al s vodní parou ze syrové  

bentonitové směsi. Tak by se dal vysvětlit i vznik vady na obr.č.39 a 40  

u vzorku z tyče č.7. Snímek vady se podobá snímku Kurokawy[20]. 
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5. Závěr 
  

Poté co byly hodnoty o četnosti bodlin zpracovány do spojnicových grafů, nebylo 

možno vysledovat vztah mezi vlhkostí formovací směsi a výskytem bodlin. U středních 

hodnot vlhkosti formovacích směsí byla četnost bodlin větší, než u vyšších vlhkostí. 

Předchozí poznatky z literatury o vlivu Al na výskyt bodlin se potvrdily při 

experimentálních tavbách, konkrétně u tyčí z taveb S2. Obsahy Al se pohybovaly 

v rozmezí od 0,0278 do 0,141 %, což je kritická mez pro vznik bodlin. 

 

Sloupcové grafy mapující vztah mezi průřezem odlitku a množstvím bodlin ukazují, 

že nejvíce bodlin bylo u průřezů 30 mm a 20 mm. Ostatní sledované plochy, co se týká 

bodlin, byly zanedbatelné. 

Hodnoty ztráty žíháním u syrové bentonitové směsi se pohybovaly od 2,16 – 3,8 %. 

Velmi malé hodnoty ztráty žíháním měly vliv na výskyt bodlin u taveb. 

 

 Vzorek s bodlinou vyřezaný z tyče č.7 z druhé tavby (S2) byl pozorován na 

elektronovém řádkovacím mikroskopu. Z pořízených snímků lze usuzovat, že se nejedná o 

typ vodíkové bodliny, pro tu je typická grafitová vystýlka na dně bodliny. Pravděpodobně 

se bude jednat o fyzikální typ vady z oxidace zbytkové taveniny podeutektické litiny. 
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