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1. ÚVOD  

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r. o., je jediným českým výrobcem 

dvouvrstvých pracovních válců pro válcování plechů za tepla i za studena, vyráběných 

technologií odstředivého lití.   

V roce 1989 byla dokončena výstavba unikátní technologie odstředivého lití válců, 

zahájena výroba dvouvrstvých válců podle licence Gontermann Peipers. 

 Dvouvrstvé pracovní válce, odlévané metodou odstředivého lití s vertikální osou 

rotace, jsou o rozměrech těla průměr min. 500 mm a max. 1 050 mm délky, min. 1 000 mm a 

max. 3 700 mm a hmotnosti od 4 do 37 t /ks.  Válce se skládají ze 4 částí: tělo, 2 čepy, plášť a 

jádro.          

Válce ze speciálních ICDP litin se odlévají do kokil, tzv. pracovní část válců. Čepy 

válců se odlévají do pískových forem. Formy válců jsou konstrukčně jednoduché. Připravené 

formy se natírají ochrannými nátěry a nechávají se vyschnout. Odlévají se na stojato s 

vertikální osou rotace. Při rotaci se odstředivou silou kov udrţuje na stěnách. To je pracovní 

vrstva válců, jádro se dolévá. Jádro je z tvrzené legované litiny. Odstředivé lití se provádí v 

zemi, v sedmi metrové hloubce. Tam se vkládá celá sestavená soustava a odlévá se. Kov je 

připraven ve 4 tunové nebo v 9-ti tunové peci. Odlitý válec chladne 7-8 dní, podle velikosti. 

Po odlití a následném chladnutí se forma vybije a následuje čištění. Po očištění odlitku válec 

putuje na obrobnu, kde se dále zpracovává obráběním povrchu. Provádějí se ultrazvukové 

zkoušky, tím se zkoumá  jak dokonale se dva odlišné materiály spojily. Tloušťka vrstvy je 

závislá na přáních zákazníka. Odlitek se povaţuje za zmetek v případě oddělení vrstev, tomu 

se zabraňuje dodrţením dané technologie. Teploty se měří termočlánky a v  okamţiku se 

provádí další lití kovu o určité teplotě, to má na starosti hlavní metalurg. Čepy jsou odlévané 

do pískové formy z tzv. jádrové litiny, převáţně s kuličkovým grafitem. Tělo válce je 

odléváno do kokil. Zde se pouţívají tvrzené litiny legované  Ni a Cr. Dále se provádí tepelné 

zpracování v ţíhací peci, čímţ se odstraňuje vysoké pnutí. Doba tepelného zpracování závisí 

na velikosti válce. Tepelné zpracování válců pozvolným ohřevem trvá zhruba 3 dny, aby 

nevznikalo napětí. V peci nahříváno aţ na 500°C, potom následuje ochlazení. 

Charakteristickým znakem kaţdé válcovací tratě je průměr válců. Ten se však 

v průběhu pouţívání zmenšuje a opotřebovává, proto se válcovací tratě na válcování 

tvarových vývalků charakterizují velikostí průměru válců hřebenové stolice a nebo středním 

průměrem válců. Při vsunutí válcovaného kovu (se vstupní tloušťkou do kalibru) nastává 

pruţná deformace válců i ostatních strojových částí válcovací stolice, čímţ se vzdalují osy 

válců. Tato vzdálenost se označuje jako skok válců. Materiál po přechodu mezi hladkými 
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válci nabude potřebnou výšku. Velký význam má průměr horního a dolního válce. Válcuje se 

s horním nebo dolním tlakem. Stejné průměry válců jsou nejvhodnějším řešením.  

 

 Lití dvouvrstvých válců v ČR je prováděno pouze ve Vítkovických slévárnách. 

Přístupné jsou většinou starší informace o této technologii. Kaţdá slévárna si totiţ udrţuje 

svoje výrobní tajemství. Lití dvouvrstvých válců se provádí převáţně v noci - úspora energií, 

ekonomické hledisko. Skladování je ve slévárně na obrobně, a to aţ do expedice zákazníkovi. 

Výrobní proces trvá do expedice 3-4 měsíce. Roční období nemá na výrobu v podstatě vliv. 

Ochrana odlitků se provádí nátěry. [1] 

 

2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem práce je stanovení koeficientu teplotní roztaţnosti α  a tvrdosti ICDP litin v závislosti 

na jejich metalurgickém zpracování. 

3. VÝROBA VÁLCŮ 
 

3.1. Současná etapa Vítkovických sléváren 
 

Profil společnosti: 

Za dobu své existence prošla společnost řadou změn. Poslední z významných změn, 

která nastala v průběhu roku 2004, byla privatizace společnosti a její následná fůze se 

společností Slévárna barevných kovů, spol. s r. o.  Sloučením obou firem vznikla společnost, 

která je právním nástupcem Slévárny barevných kovů a nese obchodní jméno Vítkovické 

slévárny, spol. s r. o. 

 

Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a 

výrobu válců od roku 1910. V současné době se Vítkovické slévárny řadí k předním 

evropským výrobcům pracovních válců pro teplé válcovny plechů. Vyuţívají moderní 

licenční technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba 

modelů a atypických výrobků ze dřeva. 

 

Výrobní program je v současné době soustředěn do dvou hlavních divizí: 

   - Divize Slévárna válců 
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 - Divize Slévárna odlitků 

 

3.2. Divize Slévárna válců 
 

Divize Slévárna válců se specializuje na výrobu pracovních válců pro teplé válcovny, a 

to technologií odstředivého lití s vyuţitím licenční technologie Gontermann-Peipers. Roční 

výroba se pohybuje mezi    6 000-7 000 tun válců. 

Materiály pracovní vrstvy válců jsou vyráběny v celé poţadované škále (vysoce 

chromová litina, litina s neurčitou tvrzenou vrstvou, nástrojová ocel, rychlořezná ocel). Jsou 

průběţně inovovány a splňují nejpřísnější poţadavky trhu. 

 

3.3. Přehled dodávaných válců 
 

Obchodní značka materiálu  OLVIT  

Pouţití: Pracovní válce hotovních stolic teplých tratí 

Vysoce chromová ocel, (Nástrojová ocel) 

Obchodní značka materiálu KV  

Pouţití: Pracovní válce přípravných stolic teplých tratí  

Vysoce chromová ocel (Rychlořezná ocel) 

Obchodní značka materiálu   KV 5  

Pouţití: Pracovní válce hotovních stolic teplých tratí 

Litina s neurčitou tvrzenou vrstvou 

Obchodní značka materiálu  NTV  

Pouţití: Pracovní válce hotovních stolic teplých tratí. [1] 

 

4. PRINCIP ODSTŘEDIVÉHO LITÍ  

Válce ve Vítkovických slévárnách se odlévají na stojato odstředivým litím s vertikální 

osou rotace. 

Odstředivé lití - Při odstředivém lití se tvar odlitku vytvoří působením odstředivé síly 

na taveninu. Tekutý kov se nalévá do kovové nebo keramické formy, ve které je odstředivou 

silou přitlačen na stěnu formy. Vlivem odstředivé sily je kov nucen se pohybovat proti a podél 

stěny formy a tímto se dosáhne těsný kontakt mezi kovem a stěnou formy. Plyny, struska a 

vměstky (oxidy) mají menší měrnou hmotnost jako kov a jsou proto vytlačované směrem ke 

středu rotace, tj. vnitřní plochy odlitku. Průběh tuhnutí je od vnější plochy směrem dovnitř 

odlitku, přičemţ při tuhnutí nepřetrţitě působí odstředivá sila a zbytek tekutého kovu je po 
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dobu tuhnutí  vtlačován do mezidendritických dutin. To má za následek zvýšení homogenity 

odlitku. Nevýhodou metody je, ţe se můţou odlévat jenom jednoduché odlitky válcového 

tvaru, jako např. vloţky válců motorů, vodovodní roury, pístní krouţky apod. 

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r. o., je tradičním výrobcem válců pro 

válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2004 také odlitků ze slitin mědi.[2] 

 

5. POUŽITÍ A SYSTÉM ODSTŘEDIVĚ LITÝCH VÁLCŮ  

 

Odstředivě lité válce se pouţívají především pro tváření materiálu. Válce jsou uţívány  

v posledních stolicích spojitých a polospojitých teplých válcoven a ve stolicích typu Steckel. 

Materiál válců obsahuje 30–45 % karbidů typu M3C  a 1-4 % volného grafitu. Válce tohoto 

typu se vyznačují vysokou odolností proti nalepování pásu, prokluzu a dobrou odolností proti 

vzniku tepelných trhlin. Struktura je tvořena lupínkovým grafitem, popuštěným martensitem, 

transformovaným ledeburitem a malým mnoţstvím zbytkového austenitu. 

 

Při válcování dochází k vnějšímu tření, při styku provalku s povrchem válců vznikají 

na stykových plochách třecí síly, které významně ovlivňují všechny základní parametry 

válcování. Třecí síly umoţňují záběr kovu do válcovací mezery. Při válcování v kalibrech 

podporují šíření, a tím i lepší zaplňování kalibrů. Při válcování mají negativní vlivy, zvyšují 

nerovnoměrnost deformace a jsou hlavní příčinou vzniku přidaných tahových napětí. Zvyšují 

válcovací síly, a tím spotřebu energie při válcování. Ovlivňují tok kovu v mezeře válců. Tření 

mezi provalkem a válci sniţuje ţivotnost válců a jejich povrchovou jakost. Tření na 

stykových plochách provalku s válci vzniká následkem mechanického a molekulárního 

působení stýkajících se těles. Při tření vznikají pruţné a plastické deformace válců a plastické 

deformace provalku, způsobující zarovnání a vyplňování povrchových nerovností. Kromě 

otěru nastává obnovení dotykových ploch (při deformaci se zvětšuje poměr plochy k objemu), 

takţe se mohou uplatňovat kohezní síly, podporující přilnutí neoxidovaných ploch provalku 

k válcům, popřípadě aţ tlakové sváření. Tření při válcování probíhá v oblasti vysokých teplot 

(od 1 300 do 700°C) za přítomnosti vysokých normálových a stykových napětí, a to do 500 aţ 

800 MPa, při válcování za tepla, a do 2 000 MPa při válcování za studena. Přilnutí podporují 

zvýšené povrchové teploty válců. 

Záběrové schopnosti válců: Při záběru kovu válcem ovlivňuje záběrové schopnosti 

součinitel smykového tření mezi provalkem a povrchem válců a přítlačná síla provalku na 

válce. Při zaplňování válcovací mezery se uplatňují například přídavné vnější síly, měnící se 
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třecí síly, rozkmitání válcovací stolice. Nesplnění podmínek záběru, nebo narušení plynulosti 

ustáleného procesu způsobuje prokluz provalku, který můţe vyvolat nebezpečné rozkmitání 

válců a celé poháněcí soustavy.  

 

 

5.1. Princip a metody válcování 

Ztuhlé ocelové ingoty o hmotnosti kolem 10 t se prohřívají v hlubinných pecích na 

teplotu tváření kolem 1 100
o
C a válcují se na předvalky. Z těch se pak vyrábějí válcováním 

konečné výrobky – vývalky (tyče, kolejnice, plechy, pásy, trubky apod.). 

Válcováním rozumíme kontinuální proces, při kterém se tvářený materiál deformuje 

mezi otáčejícími se pracovními válci, za podmínek převaţujícího všestranného tlaku. 

Válcovaný materiál se mezi válci deformuje, výška se sniţuje, materiál se prodluţuje a 

současně rozšiřuje a mění se i rychlost, kterou válcovaný materiál z válcovací stolice 

vystupuje. Mezera mezi pracovními válci je menší, neţ vstupní rozměr materiálu. Válcování 

se provádí hlavně za tepla, ale i za studena. Výsledkem procesu je vývalek. Podle směru, 

kterým válcovaný materiál prochází pracovními válci, podle uloţení os válců vzhledem 

k válcovanému materiálu a podle průběhu deformace válcování dělíme na podélné, příčné a 

kosé. (Obr. 1) 

 

Obr. 1 Princip podélného - vlevo, příčného - uprostřed a kosého - vpravo, válcování (1, 2 – válce, 

3 – materiál) 

U podélného válcování se materiál tváří ve směru podélném a tímto způsobem se 

vyrábějí tyče, kolejnice, tj. dlouhé polotovary. Příčným válcováním se redukuje radiální 
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průřez a tento způsob se pouţívá např. pro osazené hřídele. U kosého válcování jsou 

mimoběţné osy. Takto se vyrábějí např. trubky. 

Při podélném válcování neprobíhá plastická deformace současně v celém objemu, ale 

pouze v relativně malé části, omezené body AA´ a BB´. Největší rozměrová změna 

(deformace) je ve směru tloušťky a menší rozměrové změny jsou ve směru délky a šířky při 

zachování platnosti zákona o zachování objemu. Napěťový stav závisí hlavně na tření a 

deformace s sebou nese i změnu rychlostí materiálu vývalku na výstupu. (Obr. 2) 

Proces válcování je umoţněn jen v důsledku tření mezi pracovními válci a 

válcovaným materiálem. Koeficient tření f je závislý na kvalitě povrchu válců, tedy na 

stykových plochách a také na měrném tlaku, tedy na charakteru prokluzu. Součinitel tření a 

měrný tlak způsobují vznik dvou sil v místě válcování, a to normálové a tečné síly. Limitní 

podmínkou válcování, která vychází ze silového působení normálových a třecích sil v místě 

válcování je, ţe součinitel tření musí být vyšší (nebo minimálně roven) neţ polovina úhlu 

záběru. 

                                                 

                                              Obr. 2 Deformace během válcování 

   

Koeficient tření se během válcování mění, a to hlavně mezi začátkem válcování a mezi 

ustáleným válcováním. Při válcování za tepla se součinitel tření výrazně mění se změnou 

chemického sloţení kovu (oceli s vyšším obsahem uhlíku mají niţší součinitel tření) a zpětně, 

kaţdé oceli přísluší maximální součinitel tření pro dané podmínky a teplotu. Při vysokých 

teplotách ovlivňuje součinitel tření vznik okují, součinitel tření klesá. Při malých rychlostech 

se součinitel tření mění jen nepatrně, potom nastává výrazný pokles a při vyšších rychlostech 

je součinitel tření v podstatě stálý. 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/02-valcovani/04-koeficient%20treni.JPG
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Úběr (změna z původní tloušťky před válcováním na tloušťku po válcování) a tím i 

produktivita procesu můţe být tím větší, čím budou válce menšího průměru a čím více budou 

drsnější. Součinitel tření se sniţuje se stoupající tvrdostí povrchu. Válce malého průměru však 

lze pouţívat, s ohledem na tuhost, pouze při menších šířkách válcovaného materiálu a drsný 

povrch válců není vhodný pro dokončovací operace, protoţe by se tím porušil povrch 

vývalku. Z této úvahy vyplývá nutnost válcování menšími úběry, ve více válcovacích 

operacích. S výhodou se volí počáteční operace s velkým úběrem při méně kvalitním povrchu 

vývalku a koncové operace s malým úběrem. 

 

5.2. Válce 

Válce jsou základní součástí válcovací stolice, mezi nimi se kov plasticky deformuje. 

Zabezpečují poţadovaný tvar, rozměr a povrchovou jakost válcovaného kovu. Přenášejí 

silové a momentové zatíţení.  

     

Válce rozdělujeme podle jejich funkce na: pracovní a opěrné. 

Podle technologie na válce: na válcování plochých vývalků, na kalibrované a speciální válce. 

Podle materiálu a jejich technologii výroby se válce dělí: na litinové, kované a sloţené.  

Nejdůleţitější částí pracovního válce je tělo válce, charakterizované průměrem D a délkou L. 

 

Pro předvalkové a profilové tratě a pro tratě na válcování plechů se orientačně určí 

průměr válců s ohledem na přípustný záběrový úhel a součinitel kontaktního tření. Po obou 

dvou stranách válce jsou čepy, charakterizované průměrem d a délkou l (Obr. 3), u  kterých 

hodnoty závisí na D a L. Čepy válců, zasunuté v loţiscích, pomocí loţiskových těles jsou 

uloţené ve stojanech stolice. Za čepy následují růţice s průměrem d1 a délkou l1, které jsou 

objímkami spojené s vřeteny. [3] 

 

Obr. 3  Schéma tvaru a částí válce 
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5.3. Materiály na výrobu válců 

Na výrobu válců se pouţívá litina, legovaná litina, uhlíkové a legované oceli. Podle toho 

je rozdělujeme na :  

1) Měkké litinové válce - ( 2,5 aţ 3,0 % C) ty se pouţívají jako přípravné válce těţkých 

sochorových a profilových tratí. Tvrdost povrchu je 30 aţ 40 Sh. 

2) Polotvrdé nelegované litinové válce - (2,5 aţ 3,0 % C), tvrdost povrchu je 35 aţ 48 

Sh.  Litinové válce legované NiCr, NiCrMo s tvrdostí povrchu 38 aţ 60 Sh, jsou 

určené pro střední a jemné profilové tratě a pro dohotovující válce těţkých tratí. 

3) Tvrdé litinové válce - (2,9 aţ 3,8 % C) s neurčitou tvrzenou vrstvou, jejich tvrdost 

povrchu je 75 Sh. Můţou být nelegované, legované NiCr, vysokolegované NiCr nebo 

kombinované. Tvrzená vrstva nemá určitou tloušťku, tvrdost postupně klesá od 

povrchu do středu válce. Pouţívají se pro sochorové tratě a přípravné pořadí hrubých, 

středních a jemných tratí.  

 

      Válce s určitou tvrzenou vrstvou mají tvrdost povrchu aţ 85 Sh. Obsah C je 3,5 % 

aţ 3,8 %. Pouţívají se v dokončujících stolicích jemných profilových tratí. Z tvrdé 

litiny se odlévají kalibrované válce uţ s přetvarovaným obrysem povrchu. (Obr.4) 

 

Obr. 4 Schéma odlévání kalibrovaného válce 
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4) Poloocelové válce - (1,5 aţ 2,5 % C), adamitové válce legované Ni, Cr, Mo jsou 

odolné proti opotřebování a určené jsou pro dohotovující válce sochorových tratí. 

5) Ocelové válce - (0,35 aţ 1,0 % C), lité, nelegované nebo legované Cr, Ni, Mo, ţíhané 

s tvrdostí 40 aţ 50 Sh. Pouţívají se tam, kde jsou zvýšené poţadavky na pevnost 

v ohybu. 

6) Nelegované i legované kované válce - po vyţíhání dosahují tvrdosti 40 aţ 50 Sh, 

kalené přibliţně 100 Sh. Pracují v nejvíc namáhaných válcovacích stolicích například 

jako kalibrované válce anebo při válcování za studena. 

 

Vývoj a modernizace válcovacích tratí si vyţaduje zvýšené poţadavky na jakost válců.  

Zvyšuje se válcovací rychlost, poţadavky na rozměrovou přesnost a povrchovou jakost 

vývalků. Existuje několik moţností výroby válců, které splňují veškeré poţadavky včetně 

jejich optimální ţivotnosti. 

 

5.4. Sklopné odstředivé lití 

Principem je, ţe v horizontální poloze se odlije povrchová vrstva a po výdrţi v dané 

poloze, sklopení zařízení a sníţení otáček licího stroje se odlije středová vrstva. Odstředivé lití 

je moţno realizovat také kombinací horizontálního i vertikálního lití (Obr. 5). Odstředivým 

litím vzniká přesně stanovená tloušťka povrchové vrstvy s jemnou strukturou a vysokou 

tvrdostí, která je v celé tloušťce téměř konstantní. Jiným progresivním způsobem výroby 

válců je jejich bandáţovaní za tepla. Nosná středová část válce se vyrábí z materiálu 

s vysokou houţevnatostí a pevností v ohybu. Pracovní část válce tvoří prstenec (bandáţ), 

který se vyrábí odstředivým litím z materiálů s vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. 

Po opotřebení se bandáţ poměrně lehce vymění, čímţ se zvyšuje ţivotnost válců, zlepšuje se 

kvalita povrchu a rozeznává přesnost vývalků. [2],[9] 
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Obr. 5 Schéma odstředivého lití válce 

 

6. TECHNOLOGIE VÝROBY VÁLCŮ  

 

6.1. Formy na výrobu válců 

Válce se odlévají do kokil, tzv. pracovní část válců. Čepy válců se odlévají do 

pískových forem. 

 

6.2. Formovací směs 

Formovací směs je pojená vodním sklem. Jako tvrdidlo se pouţívá diacetin a triacetin. 

To jsou kapalné estery kyseliny octové a glycerinu pro samotvrdnoucí směsi s vodním sklem 

nebo s fenolickými pryskyřicemi. Jedná se o čirou bezbarvou nízkoviskózní kapalinu 

s měrnou hmotností 1,16-1,18 g.cm
-3

.  Kaţdé z tvrdidel má jinou inkubační periodu reakce. 

Diacetin - pro kratší doby zpracovatelnosti směsí. Triacetin - pro delší doby zpracovatelnosti 

směsí. Kombinace obou typů tvrdidel umoţňuje řídit vytvrzovací rychlost v závislosti 

na poţadované zpracovatelnosti směsi. Tvrdidla mají vysokou účinnost a jejich pouţití 

umoţňuje pracovat s nízkými obsahy pojiv. 

     Formy válců jsou konstrukčně jednoduché, připravené formy se natírají ochrannými nátěry 

a nechávají se vyschnout. [4 ] 
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7. ŽIVOTNOST LITINOVÝCH VÁLCŮ A  

VÁLCŮ ODLITÝCH Z RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ  HSS 

 

7.1. Životnost válců  

 

Uvádí se v tunách na mm pracovní plochy (vrstvy) odválcovaného plechu. Ţivotnost 

je různá, závislá na typu válcovny, zařízení a na druhu válcovaného plechu (kaţdá slévárna 

má jiný druh). Pro představu - mnoţství vyválcovaného plechu je 3 000 tun plechu na mm 

pracovní plochy. Zhruba odhadovaná ţivotnost dvouvrstvých válců je půl aţ jeden rok, 

některé vydrţí i 3 roky. Ve Vítkovických slévárnách se snaţí dobu ţivotnosti neustále 

prodluţovat díky novějším poznatkům. [5] 

 

7.2. Rychlořezná ocel 

 

Rychlořezná ocel (anglicky „High speed steel“ nebo zkráceně HSS) je druh oceli určený na 

rychlé obrábění a pro výrobu vysoce namáhaných řezných nástrojů určených pro obrábění 

kovových součástek v tepelně nezpevněném stavu. Mezi její významné vlastnosti patří vysoká 

tvrdost a ţárupevnost (zůstává tvrdá i po zahřátí). Pouţívá se k výrobě nástrojů, jako 

například pil, pilových pásů, pilových listů, soustruţnických nebo hoblovacích noţů, fréz a 

dalších. Ocel HSS vydrţí v místě řezu aţ 600°C. Pro výrobu se pouţívá ocel třídy 19, která se 

dále kalí a popouští. Ve Vítkovických slévárnách je nově pouţíváno ocelí s označením HSS 

pro výrobu odstředivě litých válců. Válce z rychlořezné oceli se skládají ze tří vrstev - plášť, 

mezivrstva a jádro. Kdeţto válce z ICDP litin mají pouze dvě vrstvy - plášť a jádro.  

8. METALURGIE VÝROBY VÁLCŮ 

 

8.1. Termická analýza – teorie 
 

Fázové přeměny tuhých látek jsou doprovázeny pohlcováním nebo uvolňováním tepla, 

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

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

přeměny probíhající v materiálu. Byla vyvinuta celá řada metod, které lze rozdělit do tří 

základních skupin: 
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a) metody studia krystalizace 

b) metody studia fázových přeměn v tuhém stavu 

c) další metody    

 

Základním úkolem těchto metod je získat informace pro vypracování technologických 

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

postupy se mohou optimalizovat na základě rovnováţných diagramů či nerovnováţných 

diagramů (ARA, IRA, popouštěcí diagramy, kinetické diagramy eutektické krystalizace atd.). 

Vedle toho slouţí uvedené metody studia fázových přeměn také pro stanovení některých 

fyzikálních vlastností, např. teplot tání čistých látek, stanovení Curieova bodu, teplot likvidu a 

solidu, koeficientu délkové teplotní roztaţnosti α, tepelné a elektrické vodivosti, pomáhají při 

studiu kinetiky a termodynamiky různých procesů a reakcí. Své místo našly metody termické 

analýzy také při kontrole výroby a při ověřování jakosti výrobků. Podle povahy studovaného 

problému se metody termické analýzy často kombinují nebo doplňují měřeními jinými 

metodikami, např. mikrostrukturní a chemickou analýzou. Interpretace výsledků můţe být 

usnadněna a mnoţství získaných poznatků podstatně rozšířeno vyuţitím kombinace několika 

metod termické analýzy v jediném experimentu. 

 

8.2. Přehled nejpoužívanějších metod 
 

KLASICKÁ TERMICKÁ ANALÝZA (TA) představuje nejstarší a nejjednodušší 

metodu pouţívanou pro stanovení teploty tání a tuhnutí u čistých látek, resp. teplot likvidu a 

dalších charakteristických teplot u slitin či sloţitějších nekovových soustav. Je zaloţena na 

registraci uvolňovaného nebo pohlcovaného tepla při fázové přeměně. Měří se teplota 

systému v závislosti na čase. Probíhající fázové přeměny se na křivkách závislosti T = f (t) 

projevují typickými anomáliemi. V případě čisté látky, binárního eutektika, resp. peritektika 

se na křivce projeví izotermická prodleva, počátek a konec krystalizace tuhého roztoku se 

projeví zlomem, odpovídajícím změně rychlosti ochlazování resp. ohřevu. 

Metoda je vhodná pro sledování krystalizace kovů a slitin, které jsou doprovázeny 

výrazným tepelným efektem. Nehodí se proto pro sledování fázových přeměn v tuhém stavu, 

které jsou málo tepelně zabarveny. Tato metoda je v takových případech nepříliš citlivá. 

Křivka ochlazování vynesená v souřadnicích T = f (t) podává nejméně zřetelný obraz přeměn. 

Proto se často křivky ochlazování vynášejí v jiných souřadnicích, nejčastěji dT/dt = f (t), T = f 

(dT/dt) a T= f (dt/dT). V běţné slévárenské praxi se klasická termická analýza pro svoji 
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jednoduchost a rychlost například pouţívá k průběţné kontrole stavu tavenin (očkování, 

modifikace) před odléváním. 

Mnohem významnější a citlivější metodou však je diferenční termická analýza. 

 

DIFERENČNÍ TERMICKÁ ANALÝZA (DTA) je zaloţena na měření rozdílu 

teplot zkoumaného vzorku a srovnávacího vzorku (etalonu). Základní poţadavky kladené na 

referenční vzorek jsou: inertnost a stabilita (nesmí prodělávat fázovou přeměnu) v měřeném 

intervalu teplot, etalon a zkoumaný vzorek musí mít co nejpodobnější tepelnou kapacitu a 

tepelnou vodivost, případně stejnou velikost částic, jsou-li vzorky práškové. Jako etalony se 

nejčastěji se pouţívají Al2O3, MgO a SiO2 či některé čisté kovy. Rozdíly teplot se registrují 

současně s teplotou referenčního vzorku jako závislosti DT = f (T), resp. T = f (DT) nebo ve 

formě časové závislosti DT = f (t). Termoelektrické napětí mV je úměrné teplotě etalonu a 

napětí mV je úměrné rozdílu teplot. 

Polohy extrémů na křivkách DTA (maxim nebo minim charakterizujících exoprocesy 

nebo endoprocesy) umoţňují látku nebo aktivní součást vzorku identifikovat a mnoţství 

uvolněného nebo spotřebovaného tepla dovoluje činit kvantitativní závěry. Tato metoda je ve 

srovnání s klasickou termickou analýzou mnohem citlivější na probíhající fázové změny a lze 

ji pouţít i při studiu fázových přeměn v tuhém stavu. Moderní modifikaci této metody 

představuje derivační diferenční termická analýza (DDTA). Její princip je shodný jako u 

předchozí metody, pouze se registruje časová derivace křivky DTA, tedy d(DT)/dt = f (T) 

resp. d(DT)/dt = f (t). Některé procesy, například rozkladné reakce, neprobíhají při 

konstantních teplotách a křivky DTA jsou charakterizovány postupným odkláněním od 

základní nulové linie, coţ ztěţuje přesné změření plochy píků a kvantitativní vyhodnocení. Na 

křivkách DDTA jsou i malé změny zřetelnější, ve srovnání se záznamem DTA. Další dvě 

uváděné metodiky vychází z původního principu DTA. 

 

DVOJITÁ DIFERENČNÍ TERMICKÁ ANALÝZA (dDTA) se pouţívá spíše 

ojediněle a spočívá v tom, ţe se studovaný vzorek srovnává, podobně jako při DTA, s 

referenční látkou, která je ovšem částečně reaktivní. Účelem je kompenzace některých 

shodných procesů probíhajících při identických teplotách a tedy získání hladké základní linie, 

resp. eliminace některých efektů, čímţ se zvýší rozlišovací schopnost pro jiné efekty, které 

jsou předmětem studia. Problémem je nalezení vhodné referenční látky, takţe metoda 

vyţaduje náročné předběţné experimenty. 
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Křivky ochlazování TA 

 

Příklad použití křivek ochlazování při výrobě odstředivě litých válců z ICDP litin (Obr. 

6-9 ). Další ukázky křivek ochlazování příloha 1 

 

 
Obr. 6  Termická analýza, popis křivky 

 

 
Obr. 7 Termická analýza, křivka popis alfa 

 
 

 
Obr. 8 Termická analýza pánev 

 
Obr. 9 Termická analýza pec 

  

 

DIFERENČNÍ KOMPENZAČNÍ KALORIMETRIE (DSC) vychází z původního 

principu DTA (obrácená DTA, entalpická TA, diferenční snímací analýza, diferenční 

výkonová analýza). Neměří se však diference teplot DT, ale elektrická energie přídavného 

zdroje, potřebná k vyrovnání teplotních rozdílů mezi zahřívaným vzorkem a referenční látkou, 

tedy k udrţení izotermních podmínek. 
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TERMICKÁ DILATOMETRICKÁ ANALÝZA (TDA). Dilatometrie je metoda, 

pomocí které se sledují některé fyzikální nebo i chemické procesy, probíhající v rovnoměrně 

vyhřívaném vzorku, které jsou spojené se změnou délkové či objemové roztaţnosti. Teploty 

charakteristické pro různé efekty lze odečítat na termodilatometrických křivkách, 

reprezentovaných závislostmi Dl/l = f (T), resp. DV/V = f (T). Stejně jako v předchozích 

případech je názornější vyuţití derivační termodilatometrické křivky (DTD), představující 

derivaci termodilatometrické křivky.  

 

EKLEKTROTERMICKÁ ANALÝZA (ETA) je velmi důleţitou metodou, 

pouţitelnou i při studiu krystalizace. Elektrotermická analýza je zaloţena na sledování 

závislosti elektrické vodivosti (nebo elektrického odporu) vzorku na teplotě. Tuhá a kapalná 

fáze mají různou elektrickou vodivost. Proto také dochází ke změně elektrické vodivosti 

systému při jeho krystalizaci, protoţe se mění podíl tuhé a kapalné fáze. Tuto metodu lze však 

pouţít i pro sledování změn ve struktuře tuhých látek (zjemňování struktury očkováním, 

modifikováním). Vyhodnocování tvaru grafitu na základě změny elektrické vodivosti 

zkušebního odlitku. [6] 

 

8.3. Měření teploty termočlánky 

 

Při měření teplot fázových přeměn se pouţívají nejčastěji termočlánky. Aktivní konec 

termočlánku se nazývá horký (měřící). Druhý konec termočlánku (studený) je nutné udrţovat 

na stálé teplotě. Výsledné termoelektrické napětí je dáno rozdílem napětí na horkém a 

studeném konci. V případě udrţování studeného konce na konstantní teplotě bude výsledné 

termoelektrické napětí úměrné pouze teplotě na měřícím konci. Teplota studeného konce 

termočlánku bývá obvykle udrţována na 0°C, 20°C, 25°C, případně 50°C, a to vhodným 

termostatem nebo elektronicky. Protoţe se často pouţívají termočlánky z drahých kovů a 

bývá obvyklé měřit teploty "na dlouhou vzdálenost" od místa kde se měření vyhodnocuje, je 

nutné nahradit část drahých termočlánkových materiálů levnějšími. Od svorkovnice aţ k 

termostatu je vloţeno tzv. kompenzační vedení. Na cestě od svorkovnice aţ k termostatu, 

dlouhé někdy desítky metrů, však nebývá konstantní teplota. Aby výsledné termoelektrické 

napětí termočlánku nebylo ovlivněno kolísáním teploty kompenzačního vedení, je nutné, aby 

termoelektrické chování materiálu kompenzačního vedení bylo zhruba do teploty 100°C (za 

předpokladu, ţe po celé délce kompenzačního vedení nedojde k překročení této teploty) 

shodné s materiály termočlánku.  
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Závislost termoelektrického napětí termočlánku však není lineární. Obecně jí lze 

vyjádřit polynomickým rozvojem, a proto se jako termočlánky vybírají ty dvojice materiálů, 

které :  

- mají závislost termoelektrického napětí na teplotě v daném intervalu teplot co nejlineárnější, 

- mají co nejvyšší termoelektrické napětí, 

- jsou fyzikálně stabilní a odolné v daném pracovním prostředí, 

- dají se zpracovat na drát potřebných rozměrů. 

 

V praxi se nejčastěji používá: 

 

Termočlánek PtRh10 (platinarhodium) – Pt 

Je vysoce stálý. Dlouhodobě se pouţívá do 1 300°C, krátkodobě aţ do 1 600°C. 

Produkuje nízké termoelektrické  napětí, proto vyţaduje citlivější zařízení pro přesné měření, 

které nelze pouţívat v provozním měřítku. Pouţívá se jako laboratorní termočlánek nebo k 

cejchování jiných termočlánků. 

 

Termočlánek NiCr10 (niklchrom) - Ni 

Je nejčastěji pouţívaným termočlánkem v průmyslu. Je levný, produkuje relativně 

vysoké termoelektrické napětí, a proto je moţné pouţití méně citlivých přístrojů pro jeho 

měření. Trvale se pouţívá do 900°C, krátkodobě aţ do 1 200°C. Při teplotách nad 800°C 

dochází v důsledku oxidace k trvalému zvýšení termoelektrického napětí asi o 1-2 % pro 

teploty 200–400°C. 

 

Termočlánek Fe-CuNi45 (konstantan) 

Tento termočlánek se v průmyslu rovněţ velmi často pouţívá, je ho však moţno 

pouţít pouze do teploty 600°C. Termoelektrické napětí je jen o málo větší neţ  u termočlánku 

NiCr10 - Ni. [6],[7] 

 

8.4. Možnosti spojení povrchů 

 

Spojení houţevnatého jádra s tvrdou bandáţí se dříve uskutečňovalo třemi základními 

způsoby: 

1) Nasazení bandáže na hřídel za tepla. Vnitřní průměr bandáţe je menší neţ vnější 

průměr hřídele. Bandáţ se před nasazením ohřeje na teplotu 200 aţ 400°C, tím se jeho vnitřní 

průměr zvětší a bandáţ se nasune na hřídel. Po vychladnutí se bandáţ smrští a tím se vytvoří 
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pevné spojení mezi bandáţí a hřídelí. Opotřebovaná bandáţ se dá odstranit tak, ţe se prudce 

ohřeje vysokofrekvenčním ohřevem, tím se zvětší její průměr, uvolní se spojení a bandáţ lze 

stáhnou z hřídele. Tento druh válců se pouţívá jako opora válce na teplých širokopásmových 

tratích a univerzálních stolicích. 

 

2) Mechanicky spojené bandážované válce pomocí klínů, pružin, nebo 

hydraulicky. Tento způsob spojení se pouţívá při bandáţích vyrobených z tvrdokovu, které 

jsou citlivé na vyšší teploty. Takto spojené válce se vyuţívají na drátových a pásových tratích.  

 

3) Lepením bandáže na hřídel polyakrylovými, nebo epoxidovými pryskyřicemi. 

Nevýhodou tohoto spojení je jeho bezpečnost pouze při nízkých teplotách (do 80°C) a obtíţné 

odstraňování opotřebované bandáţe. Další metodou výroby kvalitních válců 

elektrostruskovým navařováním pracovní vrstvy s poţadovanou odolností proti opotřebování. 

[3] 

 

 

8.5. Mikrostruktura válců  z ICDP litin a rychlořezných ocelí HSS 

 

Pracovní vrstva ICDP a HSS je v rozmezí 5-6 cm, max. do 10 cm, záleţí na průměru 

válce. 

Vlastnosti tvrzené vrstvy, závisí zejména na obsahu vyloučeného grafitu. Mnoţství 

grafitu závisí na: 

a) vedení tavby, 

b) sloţení vsázky, 

c) chemickém sloţení, 

             d) ochlazovací rychlosti aj. 

Struktura je tvořena martenzitickou a bainitickou matricí s jemně vyloučeným zrnitým 

(globulárním) grafitem (2-3%).  

Mnoţství a tvar grafitu má rozhodující vliv na povrchovou kvalitu pracovní vrstvy, na 

odolnost proti šíření prasklin a na redukci vyštípenin při nehodách na trati. Významné je 

rovněţ rozloţení jeho mnoţství po hloubce. U válců s rovnoměrnými a velmi jemným 

vyloučením grafitu došlo ke sníţení poklesu tvrdosti a zvýšení pevnosti zóny spojení. Vysoký 

obsah grafitu neumoţňuje vysoké výkony válců z důvodu nízké odolnosti proti opotřebení. 

Nízký obsah grafitu na druhé straně vyvolává náchylnost válců k vyštípeninám. Proto je velmi 

důleţité přesně dodrţovat způsob přípravy tekutého kovu a pomocí metod termické analýzy 
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udrţovat obsah grafitu v úzkém, předem definovaném rozmezí. Při pouţití legujících prvků, 

zejména Nb a V, je kontrola grafitu mnohem sloţitější. Mnoţství a tvar grafitu má vliv na 

kvalitu pracovní vrstvy a na odolnost proti prasklinám. [8], [9] 

 

8.6. Měření aktivity kyslíku   

 

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

teplotách stávají nestabilními a mohou za určitých podmínek (teplota, čas, viskozita) 

disociovat nebo koagulovat a pak vyplouvat do strusky. S poklesem teploty taveniny od 

teploty likvidu klesá aktivita kyslíku aţ do počátku eutektické reakce. Vlivem krystalizačního 

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

aktivita kyslíku vlivem krystalizačního tepla vylučujícího se austenitu za současného 

obohacování zbylé taveniny uhlíkem, vytváří se dobré podmínky pro zárodkování grafitu a 

jeho krystalizaci. 

[10],[11] 

 

Přístroj s označením Multi-Lab III  

Přístroj Multi-Lab III je určen na měření aktivity kyslíku v tekutém kovu (Obr.10.). 

Přístroj kontroluje tvar grafitu v mikrostruktuře u litin v plášťové litině na základě změřené 

aktivity kyslíku po modifikaci, případně očkování.  Sondy – na měření teploty. Tepelné a 

chemické sloţení se provádí se sondami Celox. Sondy vytváří napětí v závislosti na obsahu 

kyslíku v tekutém kovu. Základem měření Multi-lab III je elektromotorické napětí (Emf). 

Naměřené hodnoty jsou v mV. Při měření musíme dbát na dostatečnou izolaci sondy. Špatná 

izolace můţe ovlivnit výsledky měření nebo měření úplně zabránit. Doba měření trvá několik 

vteřin, řádově 6-12. Při měření se sonda ponořuje kolmo přes strusku, na pár vteřin, do 

hloubky asi 200 mm. Teplota se začne registrovat v programu aţ kdyţ projde sondou. Při 

vytahování sondy z kelímku se nesmíme dotknout kraje kelímku nebo stěny pece. 

Sondy Celox-Foundry a jejich parametry. 

Teplotní rozsah je 1 250-1 450°C, měřící čas cca 15 sekund, citlivost měření obsahu 

kyslíku je 0,001 ppm. 

Měřící systém Multi-Lab III, je sestaven z napájecího zdroje, vibračního kopí a 

senzoru umoţňujícího měření aktivity kyslíku. Senzory se skládají z termočlánku pro měření 

teploty lázně a elektrochemického článku pro měření EMP.  
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Obr.10  Schématické znázornění přístroje Multi-lab III 

Legenda: Multi-LabIII- CF , Celox- foundry Power Box- napájecí zdroj, Power 

Supply-přívod napájení, Celox- Foundry Vibration lance- vibrační kopí. 

 

8.7. Vlastnosti a použití legujících prvků 

Nb – vytváří karbidy NbC s tvrdostí 2 400 HV, jejichţ hustota je 7,8 g.cm
-3

. To je o 

něco málo více neţ hustota základní kovové hmoty 7,2 g.cm
-3

. Pokud je obsah Nb vyšší neţ 

1,2 %, pak můţe dojít při odstředivém lití k jejich segregaci k povrchu válce. Pokud je tedy 

k vytvoření karbidů pouţit pouze Nb, je jeho mnoţství limitováno. Zlepšení vlastností válců 

se projeví zejména v počátku jejich uţití. Při pouţití Nb je velmi důleţitá kontrola grafitizační 

schopnosti nataveného kovu pomocí termické analýzy a kontrola obsahu N. 

V – karbidy V jsou rovněţ velmi tvrdé 2 100–2 300 HV, jejich hustota je pouze 5,8 

g.cm
-3

. Pokud obsah C není příliš vysoký, lze V uţít bez dostředivé segregace do obsahu 3 %. 

Pouţitím kombinace Nb a V je moţné získat smíšené karbidy, u nichţ nebude prakticky 

k segregaci docházet.  

Ti – tyto karbidy jsou extrémně tvrdé (3 200 HV) a jejich hustota je velmi nízká 4,9 

g.cm
-3

. Pokud je obsah Ti velmi malý, je moţné jej pouţít v kombinaci s Nb a V. Tehdy je 

moţné docílit téměř rovnoměrného rozdělení karbidů po celé hloubce pracovní vrstvy. 

Z důvodu vysoké afinity k N vznikají okamţitě po přidání titanu TiN, které jsou velmi účinné 

jako zárodky pro tvorbu smíšených karbidů Nb, V, Ti. Jeho vyuţití velmi úzce souvisí 

s obsahem N v tavbě.   
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B – pro získání rovnoměrnějšího rozdělení grafitu po hloubce a eliminaci nepříznivého 

vlivu přehřátí tavby při rozpouštění Nb je nutné pouţít jinou metodu podpory grafitizace, 

nezávislou na eutektickém grafitizačním potenciálu. Touto metodou je zavedení velkého 

mnoţství zárodků. Ty jsou tvořeny boronitridy s hexagonální mříţkou, které zlepšují proces 

utváření zárodků grafitických částic na rozhraní  - M3C. Konečný obsah B se pohybuje v 

rozmezí 0,050–0,100 %. [5] 

 

8.8. Vady mikrostruktury odstředivě litých válců 

 

Mikroskopické dutiny - mikrostaţeniny - vznikají při tuhnutí v místech styku 

rostoucích dendritů, nebo zrn tuhnoucí slitiny. Jsou na úrovni velikosti strukturních sloţek. 

Nejčastěji se tvoří v místech odlitku s omezeným dosazováním kovu u slitin s velkým 

intervalem tuhnutí a velkým součinitelem smrštění. Během tuhnutí jsou do taveniny 

vytěsňovány doprovodné i přísadové prvky a nečistoty, které sniţují teplotu solidu tuhnoucí 

slitiny a jsou velmi častou příčinou tvorby křehkých fází a tím i zdrojem mikrotrhlin. 

Opatření a zabránění - tyto vady mají stejné příčiny jako staţeniny, bubliny, trhliny. 

Opatření se zajišťuje: lepším usměrněným tuhnutím, optimalizování přívodu kovu do formy, 

lepší vysušování forem, jader a licích ţlábků pánví i pecí, větší poddajností formy a úpravou 

licí teploty. 

Vměstky: Endogenní (během tavení, odlévání, tuhnutí), nekovové částice. 

     Exogenní (působení okolního prostředí, z reakcí) [12] 

 

 Při odběru kontrolních vzorků z odlitých válců po osoustruţení bylo viditelné spojení 

dvou vrstev, takový válec se povaţuje za zmetek. Viditelné nespojení vrstvy plášťové litiny je 

neţádoucí, válec by se při pouţívání na trati „oloupal“ jako pomeranč. Nejčastější vady těchto 

odlitků jsou povrchové. Další vyskytující se vady na těchto odlitcích jsou zálupy (je to 

vrstvička formovacího materiálu v povrchové vrstvě odlitku, zakrytá tenkou vrstvičkou 

ztuhlého kovu; příčinou je roztaţnost formovacího materiálu účinkem tepla během odlévání 

formy) a praskliny (rovné nebo křivé prasknutí stěny odlitku, vzniklé při nízkých teplotách, 

příčinou je vnitřní napětí materiálu odlitku) - vlivem materiálu nebo vnitřním pnutím, 

nespojení dvou vrstev, nedodrţení teplot při lití nebo vlivem nečistot. [12] 
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8.9. Trhliny a praskliny válců 

Trhliny a praskliny jsou vady poruchy souvislosti materiálu. V naší slévárenské 

terminologii označení "trhlina" charakterizuje vznik vady při vysokých teplotách (zpravidla v 

určitém teplotním intervalu v oblasti solidu). Termín "prasklina" vyjadřuje vadu vzniklou při 

nízkých teplotách. V zahraniční literatuře se pro obě vady uţívá termínu "trhlina vzniklá za 

studena nebo za tepla". 

Trhlinou označujeme vadu porušení souvislosti materiálu odlitku při vysokých 

teplotách, v určitém teplotním gradientu, pod teplotou krystalizace. Trhlina probíhá po 

hranicích zrn, má menší pevnost neţ zrno, má křivolaký průběh a interkrystalický hrubozrnný 

lom. Vyskytuje se v tenčích stěnách odlitku nebo na povrchu masivního odlitku. Povrch 

trhliny je zoxidován. Příčnou vzniku trhliny je tahové smršťovací pnutí, které můţe být 

vyvolané mechanickým odporem formy a nebo metalostatickým tlakem kovu. 

            Prasklina je porušení soudrţnosti materiálu. Má transkrystalický lom. Lom je hladký, 

rovný nebo mírně zakřivený. Praskliny přímo souvisejí s konstrukčním řešením odlitku, 

válců. Jsou vyvolány vnitřním tepelným tahovým napětím. Trhliny a praskliny se vyskytují 

v plášťové litině odstředivě litých dvouvrstvých válců, při nedodrţení plošného podílu grafitu, 

(chemického sloţení litiny). 

 

   

8.10. Opatření proti vzniku trhlin a prasklin. 

 

Zvýšení rychlosti tuhnutí umoţní prodlouţení délky kolumnárních krystalů a sníţení 

velikosti a mnoţství slévárenských vad. Tyto vady budou zatlačeny hlouběji pod povrch 

odlitku. Důleţité je odvádět teplo zejména ze spodních partiích odlitku tak, aby odlitek tuhl 

od spodu do nálitku. K detekci vzniku trhlin a prasklin slouţí zejména numerická simulace.  

Prasklinám pod nálitky lze zabránit tepelnou izolací řezné plochy (zasypáním suchým pískem, 

azbestem apod.), nejlépe však ponecháním teplého upáleného nálitku na řezné ploše odlitku 

nebo zavezením odlitku do předem vyhřáté pece s teplotou cca 350°C a s pozvolným 

chladnutím. [12] 
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9. KONTROLNÍ METODY ODSTŘEDIVĚ LITÝCH VÁLCŮ. 

 

9.1. Nedestruktivní zkoušky 

Ultrazvukové - (tzv. defektoskopie). Ultrazvukem lze zjistit jen vady, jejichţ rozměry, 

kolmé ke směru šíření ultrazvukových vln, jsou větší neţ vlnová délka ultrazvuku) penetrační 

(tzv. kapilární metoda pro magnetický a feromagnetický materiál; detekční tekutina vniká 

z povrchu odlitku do otevřených vad, po oplachu se vzlínavostí detekční tekutina pomocí 

vývojky dostane opět na povrch a objevuje vadu) - na odhalení povrchových vad. Další 

moţnost je vyříznutí nějakého segmentu, který jde na metalografii, z výbrusů lze zjistit vady, 

chemické sloţení a tvary grafitu. [12]   

 

9.1.1. Ultrazvukové metody 

 

Kontrola ultrazvukem na vnitřní vady 

Ultrazvukem se kontroluje spojení vrstev odstředivě litých válců. Kontrola odlitků 

ultrazvukem je vţdy závislá na druhu kontrolovaného materiálu. Odlitek má obecně hrubší 

vnitřní strukturu neţ výkovek a navíc pro odlitky jsou typické materiály jako šedá litina, nebo 

nerez, tedy materiály těţko prozvučitelné. Tyto materiály pro ultrazvukovou kontrolu 

znamenají pouţití niţší frekvence a niţší citlivost na vady neţ např. u výkovků nebo při 

kontrole svarů. Kontrolu můţeme rozdělit na kontrolu ruční, především technologického 

charakteru pro optimalizaci výrobního procesu při zavádění výroby, a kontrolu 

automatizovanou pro průběţné sledování kvality výroby.  

 

9.1.2. Kapilární metody 

 

Penetrační zkouška, pouţívaná pro identifikaci povrchových vad na válcích, jako jsou 

trhliny, praskliny, případně odkrytá pórovitost. Je to nedestruktivní metoda pro detekci 

povrchových otevřených trhlin a necelistvostí nejrůznějších tvarů a velikostí.  

Fyzikální princip metody je zaloţen na kapilární elevaci, tj. na povrchovém napětí 

kapaliny způsobeném kohezní silou u stěn nádoby. Trhlina v diagnostikovaném objektu, 

válci, se při pouţití vhodné detekční kapaliny, tzv. penetrantu, chová jako kapilára. Pokud má 

penetrant dobrou smáčivost a nízké povrchové napětí, pronikne po nanesení na povrch 

testovaného objektu do trhliny. Penetrant, který vnikl a zůstal povrchových trhlinách, sacím 
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účinkem vývojky zpětně vzlíná k povrchu a prostřednictvím barviva, které penetrant 

obsahuje, se výsledně indikují detekované vady. Vývojkou je bílá práškovitá hmota (oxid 

zinečnatý, horečnatý, uhličitan horečnatý a řada dalších látek), rozpuštěná v těkavém 

rozpouštědle. Kromě kapalné vývojky jsou také vývojky práškové. Existuje řada 

normovaných technologických postupů dle pouţitého penetrantu, způsobu penetrace, 

zviditelnění defektu a odstranění penetrantu. [12],[13] 

 

9.2. Metalografická analýza, elektronová mikroskopie, plošné podíly fází: 

 

Metody a techniky světelné mikroskopie patří k nejčastějším doplňujícím metodám při 

hledání příčin vad. Metalografické výbrusy se připravují broušením a leštěním. K pozorování 

mikročistoty, vměstků, mikroředin, mikrostaţenin. K pozorování struktury je potřeba vytvořit 

strukturní reliéf vhodnými činidly. Výbrusy se pozorují v odraţeném světle, a to buď ve 

světlém nebo tmavém poli. Současné metalografické mikroskopy jsou vybaveny zařízením 

pro polarizované světlo, interferenční a fázový kontrast a mikrotvrdoměrem. Metalografická 

analýza s vyuţitím metod světelné mikroskopie tvoří východisko na bázi dalších speciálních 

analýz. Plošné podíly fází se hodnotí podle etalonu nebo pomocí obrazové analýzy.  

Plošné podíly fází se provádí programem Quick PHOTO MICRO 2,3. Ten je zaloţený 

na hladině šedé barvy nebo bílé, podle toho jestli určujeme matrici nebo objekty. Program to 

automaticky vyhodnotí v procentech. 

 

Elektronová mikroskopie  

Elektronová mikroskopie je metoda umoţňující studium mikrostruktury zkoumaných 

objektů. 

Mikrostruktura je studována ve vakuu pomocí elektronového svazku, který vzniká 

emisí elektronů z  katody, jeţ jsou dále urychlovány k anodě. Svazek je fokusován vhodně 

upraveným elektrickým, magnetickým nebo elektromagnetickým polem, aby bylo dosaţeno 

poţadovaného zvětšení. Elektronový svazek vytváří obraz interakcemi s pozorovaným 

preparátem. Podle fyzikální tvorby obrazu dělíme elektronovou mikroskopii na dva základní 

druhy - transmisní elektronovou mikroskopii a skenovací elektronovou mikroskopii. 

 

TEM – Transmisní Elektronová Mikroskopie 

Elektrony pronikají pozorovaným preparátem a interakcemi s ním jsou odchylovány 

od původního směru, jímţ se pohyboval hlavní svazek. Většina odchýlených elektronů je 

pomocí clony ze svazku vyloučeno. Obraz je tvořen dopadem převáţně neodchýlených 
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elektronů na zobrazovací systém. Zobrazovacím systémem můţe být stínítko z 

luminiscenčního materiálu, na kterém se vytvoří kruhový obraz. 

 

SEM – Skenovací Elektronová Mikroskopie 

Elektrony dopadají na pozorovaný preparát a interakcí s hmotou vyráţí ze vzorku 

elektrony. Tyto elektrony jsou pomocí vhodného potenciálu přitahovány na detektory, které 

vytváří signál upravený pro zpracování v zobrazovacím systému. Zobrazovacím systémem 

můţe být obrazovka, na které se vytváří příslušný obraz vzniklý rastrováním elektronového 

paprsku po snímané ploše. Výsledným obrazem je snímek, který zachycuje povrchovou 

strukturu preparátu. 

 

9.3. Metalografie 

 

Metalografický optický mikroskop 

Kovy nejsou prostupné pro světlo, jako biologické preparáty, proto se v 

metalografickém mikroskopu pro pozorování vyuţívá světla odraţeného od vzorku. [13] 

Cílem metalografie je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí 

optického či elektronového mikroskopu. 

Umoţňuje: 

- zjišťovat souvislosti mezi strukturou materiálu a jeho vlastnostmi, 

- sledovat a kontrolovat vlastnosti materiálu při jeho výrobě a zpracování, 

- hledat příčiny vad materiálu nebo vysvětlit důvody selhání nějakého zařízení, 

- široké uplatnění, pouţívá se např. při kontrole kvality svarových spojů. 

 

9.3.1. Příprava vzorku 

Odběr vzorku, preparace = zalití vzorku, broušení, leštění, leptání, pozorování. 

 

Odběr vzorku 

-provádí se na rozbrušovačkách, 

-v případě potřeby se mohou provádět i tzv. šikmé řezy. 

 

Preparace 

Slouţí pro lepší manipulaci s malými částmi materiálu. Rozdělujeme: 

a) preparace za studena - pouţití u vzorků náchylných ke změnám struktury za 

vyšších teplot; vzorek zalíváme kapalinou, která po té ztuhne, 
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b) preparace za tepla - vzorek se v tlakové nádobě zasype spec. práškem, který se 

roztaví a dokonale obklopí studovaný vzorek. 

 

Broušení 

Intenzivní odebírání plochy z materiálu, cílem je dosáhnout rovinného povrchu vzorku 

s minimálním poškozením, typy broušení: ruční a mechanické. 

 

Leštění 

Na rozdíl od broušení, při leštění jiţ materiál z povrchu vzorku neubývá. 

 

Leptání 

Zviditelnění struktury - hranice zrn se zviditelňují tak, ţe leptadlo na nich působí 

prohloubeniny, dopadající paprsky vytváří na hranicích zrn stíny, které poté pozorujeme. 

 

Pozorování 

Struktura se pozoruje na optickém či elektronovém mikroskopu. Optický 

metalografický mikroskop - k zobrazení se vyuţívá odraţeného světla od vyleštěného povrchu 

vzorku. [14]  

 

9.4. Mechanické vlastnosti  

Tvrdost kovů je vlastnost, vyjadřující odpor proti vnikání (zkušebního) tělesa do 

povrchu. Měří se přístroji zvanými tvrdoměry. 

 

9.4.1. Tvrdost podle Rockwella  

 

Zkouška prováděna na makrotvrdoměru, zatíţení 150 kg, vrcholový úhel indentoru 

(jehlanu)  je 120°. Tvrdoměr s označením HP 250. 

Zjišťuje se na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa 

(ocelová kulička, diamantový kuţel) mezi dvěma stupni zatíţení (předběţného a celkového). 

Účelem předběţného zatíţení je vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchových ploch. 

Kuţel má vrcholový úhel 120° a poloměr kulové části 0,2 mm (HRA, HRC). Kulička má 

průměr 1,5875 mm (HRB). 

Diamantový kuţel nebo ocelovou kulička, dotýkající se povrchu zkoušeného 

předmětu, se nejprve předběţně zatíţí silou 100 N (výchozí poloha pro měření hloubky 

vtisku). Potom se pozvolna zvětšuje zatěţovací síla tak, aby se za 3 aţ 6 sekund dosáhlo 
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zatíţení předepsané normou (např. předběţné zatíţení silou 100 N + zkušební zatíţení silou 

1400 N = celkové zatíţení silou 1500 N). Pak se zatěţují síla opět zmenšuje aţ na 100 N a v 

tomto stavu se zjistí přírůstek hloubky vtisku, který nastal proti výchozí poloze při 100 N. 

Zkouška tvrdosti podle Rockwella je rychlá, snadná a vpichy (důlky) jsou velmi malé (max. 

hloubka 0,2 mm). Je vhodná pro běţnou kontrolu velkých sérií výrobků a tam, kde HB jiţ 

není pouţitelná. 

 

9.4.2. Zkouška tvrdosti podle Vickerse  

 

Měření mikrotvrdosti strukturních fází bylo prováděno na přístroji  LECO Vickers 

hardness test. Pouţívá se čtyřboký jehlan. Zatíţení 0,1 kg, indentor Vickers, objektiv - 

zvětšení 50×, doba zatíţení je 10 vteřin. 

Tato metoda patří mezi statické zkoušky tvrdosti materiálu. Princip spočívá ve vnikání 

zkušebního tělesa – indentoru, do zkoumaného materiálu a následného zjišťování míry 

deformace tohoto materiálu. Jakoţto indentor se v tomto případě pouţívá diamantový 

čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136°, měřítkem tvrdosti materiálu jsou délky dvou 

úhlopříček vtisknutého jehlanu. Vickersova zkouška se označuje HV, je značně univerzální, 

lze ji pouţít na tvrdé i měkké materiály. Její výhodou je téţ to, ţe výsledná hodnota tvrdosti 

nezávisí na zatěţovací síle, jelikoţ vtisky jsou pro různé síly geometricky přibliţně stejné.[13] 

 

 9.4.3. Shoreho skleroskop 

Princip zkoušky 

Měření tvrdosti touto metodou je zaloţeno na pruţném odrazu standardního tělíska o 

hmotnosti m, které padá z určité výšky H na povrch zkoušeného materiálu, přičemţ dosahuje 

energie rázu E1 = m ∙ g ∙ H. Malá část této energie se spotřebuje na elastickou a minimální 

plastickou deformaci povrchu vzorku a zbytek energie způsobí elastický odraz tělíska. 

Tvrdost zkoušeného povrchu se určí z výšky odrazu h tělíska; takto získaná hodnota tvrdosti 

je ale ve srovnání s jinými metodami značně nespolehlivá a nepřesná. Na uvedeném principu 

jsou skleroskopy sestaveny. 

 

Zkušební zařízení 

Skleroskop  se skládá ze skleněné kalibrované trubky, ve které se pohybuje válcové 

tělísko o hmotnosti m = 2,5 g. Tělísko je na spodní části zakončeno kulovitě zabroušeným 

diamantem a padá volně z výšky H = 254 mm (10“). Za trubkou je umístěna stupnice, 

udávající empiricky zjištěné stupně tvrdosti podle Shoreho. Dílek HSh = 100 odpovídá výšce 
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odrazu od tvrdé kalené oceli. K měření je potřeba jisté zručnosti při odečítání výšky odrazu 

pomocí lupy. 

Zkoušený materiál musí být v místě zkoušky hladký a měřicí přístroj musí být umístěn 

kolmo k  jeho povrchu. Zkušební těleso nesmí při zkoušce dopadnout dvakrát na stejné místo, 

protoţe v místě dopadu dochází k nepatrnému zpevnění povrchu, které by následně zkreslilo 

výsledek měření. 

 

Značení 

Tvrdost podle Shoreho je označována symbolem HSh za hodnotou tvrdosti. [15],[16]  

 

 

10. TAVÍCÍ ZAŘÍZENÍ 

 

10.1. Elektrické indukční pece 

Elektrické indukční pece odstraňují nevýhody kuploven, jejich pořizovací a provozní 

náklady však bývají vyšší neţ u kuploven. Výhody EIP se uplatní především při tavení litin 

s kuličkovým grafitem, legovaných litin a v podmínkách časté změny chemického sloţení 

litiny (tavení různých značek).  

Z konstrukčního hlediska lze elektrické indukční pece rozdělit na: 

 Pece kanálkové 

 Pece kelímkové: - vysokofrekvenční,  

 středofrekvenční, 

 na síťovou frekvenci. 

Kanálkové elektrické indukční pece se pouţívají se slévárnách litiny a neţelezných 

kovů jako pece udrţovací. Jsou napájeny proudem o síťové frekvenci. Ve slévárnách oceli se 

nepouţívají. 

Vysokofrekvenční elektrické indukční kelímkové pece jsou pouţívány jako pece 

laboratorní se vsázkou několika gramů aţ několika set gramů. Pouţívají se k tavení většiny 

technických kovů. 

Středofrekvenční elektrické indukční kelímkové pece (EIPK) se stavějí nejčastěji 

od několika desítek kilogramů aţ po hmotnost tavby přes 10 t. Menší pece  40 aţ 250 kg jsou 

běţné se slévárnách přesného lití. Ve slévárnách oceli jsou EIPK vyuţívány zejména pro 

odlévání odlitků střední a malé hmotnosti zejména na formovacích linkách. 
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Elektrické indukční pece na síťovou frekvenci jsou často instalovány ve slévárnách 

litiny, kde slouţí jako pece udrţovací, na ohřev litiny roztavené v jiném agregátu i jako pece 

tavicí. Staví se od hmotnosti 1 t aţ do 80 t. Ve slévárnách oceli se pouţívají jen zřídka. Pece 

pracují nejlépe s tekutým zbytkem 25 aţ 75 %. Např. z 20 t pece se odlévá 5 t kovu a v peci 

zůstává zbytek 15 t. Vsázka se dosazuje do tekutého kovu, proto nesmí být mokrá nebo 

zaolejovaná. Provoz pece s tekutým zbytkem nelze pouţít ve slévárnách, kde se často mění 

sortiment vyráběných ocelí. [9],[2] 

 

10.1.2. Přednosti  

-    Niţší zpracovací náklady jsou způsobeny: 

- Rychlé uvedení tavicího agregátu do provozu. 

- Nízkým propalem ţeleza i legujících prvků a moţností legovat drahé legující prvky na 

spodní hranici rozmezí předepsaného materiálovým listem. 

- Úsporou feroslitin dosaţenou legováním ke spodní hranici povoleného rozmezí legujících 

prvků. 

- Niţší investiční náklady. 

- Niţší náklady na ekologizaci provozu. 

- Niţší hlučnost. 

- Menší vznik exhalací. 

- Menší vznik pevných odpadů souvisejících s provozem pece. [2] 

 

11. SLOŽENÍ VSÁZKY 

Typické sloţení vsázky - ocelový šrot (u ocelového šrotu je důleţitá jeho kvalita). Při 

přípravě vsázky je třeba třídit odpad z hlediska obsahu Si, při přetavování vratného odpadu 

mají být odstraněna jádra a zhruba očištěn povrch. Obsah P a S, je nutné ze vsázky odstranit. 

Velký obsah S mají předměty pokryté gumou, Zn a Mg se vypařují při teplotě lázně. Vsázka 

nesmí být příliš rezavá, sniţuje ţivotnost půdy a způsobuje okysličování lázně. [2],[9]. 

12. EXPERIMENTÁLNÍ TAVBY 
 

12.1. Měření základního obsahu C a Si  

Experimentální tavby byly prováděny ve slévárenské laboratoři katedry slévárenství 

na  EkF  VŠB-TU. Odlévání do kovových kokil (obr.11) a  Y-bloků (obr.12) formovaných do 

jednotné bentonitové směsi (JBS). Pouţité vybavení: Obsah C a Si byl v průběhu tavby 
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kontrolován termickou analýzou na přístroji Elctro-Nite a s pouţitím zkušebních kelímků 

s telurovým nátěrem. Normální křivka ochlazování, byla zaznamenávána po ztuhnutí litiny 

v kelímku bez teluru. 

 

 
Obr. 11 Rozměry kokily pro zkušební vzorky 

 
Obr. 12 Rozměry Y-bloku 

 

Tavení probíhalo na EIP 2 000Hz/100kg taveniny, přístroj na měření aktivity, přístroj 

na měření základního obsahu C a Si, a očkovadla. Křivky ochlazování z přístroje na měření 

obsahu prvků (C, Si), pro  vzorek č. 4, 5, 6 jsou uvedeny na obrázcích v  příloze 1.  

Obsah dalších sledovaných prvků, zjišťovaných spektrální analýzou je v následujících 

tabulkách, (tab.1-5). 

 

Tab.1 Obsah Si,C,CEL,Rm,HB 

1. zkouška Si [%] C [%] Sc [%] CEL[-] Rm [MPa] HB[-] 

0,67 2,94 0,73 3,06 409,8 279,6 

 
Tab. 2 Obsah Si,C,CEL,Rm,HB 

2. zkouška Si [%] C [%] Sc [%] CEL[-] Rm [MPa] HB[-] 

0,87 2,98 0,75 3,16 365,1 260,1 

 
Tab. 3 Obsah Si,C,CEL,Rm,HB 

3. zkouška Si [%] C [%] Sc [%] CEL[-] Rm [MPa] HB[-] 

nenaměřeno nenaměřeno 0,785 3,27 365,1 260 
 

Tab. 4 Obsah Si,C,CEL,Rm,HB 

4. zkouška Si [%] C [%] Sc [%] CEL[-] Rm [MPa] HB[-] 

1,14 3,05 0,794 3,31 357 256,8 

 
Tab. 5 Obsah Si,C,CEL,Rm,HB 

5. zkouška Si [%] C [%] Sc [%] CEL[-] Rm [MPa] HB[-] 

nenaměřeno nenaměřeno nenaměřeno 3,04 413,5 281,3 
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12.2. Měření aktivity kyslíku 

 

Měření aktivity kyslíku taveniny v peci (relativně vysoká aktivita). Tmp – teplota, 

Emf- elektromotorické napětí (vyrábí termočlánek měření), uváděno v milivoltech (mV), aO-  

aktivita kyslíku, bO –  přepočítaná aktivita na [ppm], (nejdůleţitější hodnota). 

Tab. 6 Měření aktivity kyslíku v EIP 

pec Tmp [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] 

 1475,6 -97,88 1529 2,6843 

 
Tab. 7 Měření aktivity kyslíku v kelímku, 1. očkování  (cca 32 kg kovu v kelímku) vz.č.4  

1. očkování Tmp [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] 

 1422,1 -213,5 294 0,3037 

 
Tab. 8 Měření aktivity kyslík v kelímku, 2. očkování, vz. č. 5 

2. očkování Tmp [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] 

 1417,0 -214,9 293 0,2798 

 
Tab.  9 Měření aktivity kyslíku v kelímku, 3. očkování , vz. č. 6 

3. očkování Tmp [°C] Emf [mV] aO [ppb] bO [ppm] 

 1407,5 -194,4 396 0,3292 

 

12.3. Čas potřebný k přeřezání vzorků na metalografický výbrus 
 

Pouţitý kotouč: Al2O3, řezací stroj Struers, vzorky s označením 4,5,6,7,8,9,10. Vzorky 

jsou odebrané a nařezané z kokily, z Y bloku se vzorky odřezaly úhlovou bruskou. Hodnoty 

uvedené v tabulce 10,  jsou pouze orientační, cílem bylo porovnat dobu řezu. Vzorky č. 1, 2, 3 

byly odřezány ve Vítkovických slévárnách vodním paprskem. 

Tab.10 Čas potřebný k rozřezání zkušebních odlitků. 

Údaje o přístroji 

(Struers). 

Číslo vzorku. 

Rychlost otáček (průměr) 3 000 rpm 

Rychlost posuvu (průměr) 0,04 mm/s 

Úběr za vteřinu (průměr) 0,04 

Vz. č. 4 12 min 54 vteřin   

 

Uvedený čas byl ovlivněný velikosti odlitých 

vzorků, průměrná doba řezání vzorků ICDP 

litin byl 18 minut  a 53 vteřin 

Vz. č. 5 25 min 31 vteřin 

Vz. č. 6 17 min 53 vteřin 

Vz. č. 7 20 min 12 vteřin 

Vz. č. 8 19 min 06 vteřin 

Vz. č. 9 18 min 20 vteřin 

Vz. č. 10 15 min 46 vteřin 
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12.4. Rozbor chemického složení vzorků (Vítkovické slévárny) 
 

Bylo odlito 7 variant ICDP litin (ve slévárenské laboratoři katedry slévárenství). U 

vzorků číslo 4, 5, 6 (grafy z TA v přílohách 1) bylo pouţito očkovadlo  z čistého Al a 0,1 % 

očkovadla inoculin80. Vzorky číslo 7, 8, 9, 10 očkované komplexním očkovadlem na bázi Al, 

dávkování se stupňovalo po pěti setinách.  Všechny vzorky  jsou odlity do Y-bloky a do 

kovových kokil, z kaţdého je odřezán vzorek a ze vzorků byla prováděna metalografie.  

 

Tab. 11 Množství očkovadel 

Číslo vzorku Vz.č.4 Vz.č.5 Vz.č.6 Vz.č.7 Vz.č.8 Vz.č.9 Vz.č.10 

Mnoţství 

očkovadel v 

% 

0,02 0,25 0,3 0,05 0,1 0,15 0,2 

 

Chemické sloţení vzorků s označením 0, 1, 2, 3, se určilo spektrální analýzou (laboratoř 

Vítkovických sléváren). Vzorek označený 0 je chemické sloţení taveniny po roztavení vsázky 

v peci (EIP- 100kg).  

 

Tab. 12 Chemické složení 

Č.vzorku 
[%] 

prvků 

Alvsaz. 

 

C 

 

Mn 

 

Si 

 

P 

 

S 

 

Cr 

 

Ni 

 

Mo 

 

V 

 

Ti 

 

B 

 
Alzbyt 

0 0 3,15 0,74 0,92 0,034 0,016 1,53 3,73 0,37 0,009 0,0071 0,0080 0,004 

1 0,05 3,34 0,86 0,97 0,040 0,0113 1,84 4,41 0,37    0,017 

2 0,10 3,29 0,86 0,97 0,037 0,014 1,83 4,44 0,36    0,083 

3 0,15 3,34 0,89 0,99 0,044 0,017 1,86 4,37 0,39    0,110 

4 0,20 3,12 0,73 1,01 0,037 0,016 1,52 3,70 0,38 0,009 0,0076 0,0081 0,140 

5 0,25 3,08 0,74 1,03 0,037 0,016 1,52 3,68 0,39 0,009 0,0078 0,0082 0,233 

6 0,30 3,02 0,75 1,03 0,039 0,018 1,52 3,67 0,39 0,009 0,0078 0,0084 0,248 

7 0,05 3,34 0,70 1,07 0,038 0,017 1,46 3,67 0,36 0,009 0,0081 0,0080 0,020 

8 0,10 3,32 0,70 1,09 0,040 0,017 1,47 3,64 0,36 0,009 0,0082 0,0084 0,050 

9 0,15 3,28 0,71 1,09 0,038 0,017 1,48 3,67 0,37 0,009 0,0084 0,0079 0,082 

10 0,20 3,20 0,70 1,08 0,038 0,017 1,49 3,67 0,37 0,009 0,0078 0,0082 0,094 
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Vzorky č. I a II je chemické sloţení  LKG po modifikaci pro tzv. jádrovou litinu. 

Metalografické fotografie jsou na (obr.17-20). 

 

Tab. 13 Chemické složení jádrové litiny-LKG 

číslo vzorku C Mn Si P S Cr Ni Al Cu Mg  

LKG- I 2,96 0,42 2,61 0,071 0,013 0,06 0,03 0,018 0,026 0,024  

LKG -II 2,88 0,43 2,58 0,076 0,013 0,06 0,03 0,017 0,03 >0,036  

 

13. MĚŘĚNÍ TVRDOSTI  

 

13.1. Měření mikrotvrdosti  
 

Měření mikrotvrdosti bylo prováděno na přístroji  LECO Vickers hardness test. Po 

metalografické přípravě vzorků bylo prováděno 5–6 vpichů čtyřbokým jehlanem na měření 

tvrdosti podle Vickerse. Zatíţení bylo nastaveno na 0,1 kg, indentor Vickers, objektiv- 

zvětšení 50×, doba zatíţení je 10 vteřin. Vpichy se vytvářely v matrici s ledeburitem, 

v základní kovové hmotě se vyskytoval i martenzit, ledeburit, grafit a šedá plocha. Vzorky 

číslo 1, 2, a 3 jsou z experimentálních taveb opatřené ve Vítkovických slévárnách. Vzorky 

číslo 7, 8, 9, 10 jsou vytvořeny ve slévárenské laboratoři katedry slévárenství na Ekonomické 

fakultě VŠB-TU. Vzorky jsou odlévaný do kovové formy z oceli a tzv. ypsilon bloky 

zaformované do pískové formy s bentonitem (JBS). Výsledky jsou znázorněny na (Obr. 13). 

Podrobné tabulky v příloze 2. 

 

Obr. 13 Vzorky s označením: 1V, 2V, 3V – z Vítkovických sléváren, 7y, 8y, 9y, 10y – odlité do               

ypsilon bloků, 7k, 8k, 9k, 10k – odlité do kokil. 
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13.2. Měření makrotvrdosti 
 

Zkouška prováděna na makrotvrdoměru s označením HP 250. Zkouška tvrdosti 

Rockwell, zatíţení 150 kg, vrcholový úhel indentoru (jehlanu)  je 120°. Ze vzorků je 

odebráno 5-6 vpichů a vypočítaný průměr. Graf  na (Obr. 14). Podrobné tabulky v příloze 3. 

 

Obr. 14. Vzorky s označením: 1V, 2V, 3V – z Vítkovických sléváren, 7y, 8y, 9y, 10y – odlité do 

ypsilon bloků, 7k, 8k, 9k, 10k – odlité do kokil. 

14. METALOGRAFICKÉ ROZBORY 
 

Metalografický rozbor vzorků č. 1-10, zkoumání plošného podílu grafitu v grafitických 

litinách odlévané do y-bloku a stejné litiny odlévané do kokily. Plošné podíly grafitu byly 

vyhodnocovány na neleptaném výbrusu. Základní kovová hmota a rozloţení karbidů byly 

zkoumány po naleptání vzorků. Měření plošného podílu grafitu, pomocí mikroskopu Quick 

PHOTO MICRO 2,3 (Obr. 15)  je  zaloţená na hladině šedé barvy nebo bílé podle toho jestli 

určujeme matrici nebo objekty. Program automaticky vyhodnotí podíl v procentech. Měřeno 

při stovkovém zvětšení.  
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Obr. 15 Ukázka zjišťování plošného podílů fází programem Quick PHOTO MICRO 2,3. 

 

 
Obr. 16 Graf měření plošného podílu grafitu. 

 
Tab. č. 14 Tabulka naměřených hodnot plošného podílu grafitu 

Číslo vzorku 
Odečet měřítka 0,21 

% 

Plošný podíl grafitu 

[%] 
poznámka 

1(VS) 2,16-0,21 1,95  

2(VS) 0,13 0,13  

3(VS) 3,12-0,21 2,91  

4(k) 0,63-0,21 0,42  

4(Y) 1,44 1,44  

5(k) 1,20-0,21 0,99  

5(Y) 0,58 0,58  

6(k) 7,75-0,21 7,54 
Měřeno s martenzitem  

(nebylo moţné rozlišit) 

6(Y) 1,47-0,21 1,26  

7(k) 0,95-0,21 0,74  

7(Y) 1,69 1,69  

8(k) 0,65 0,65  

8(Y) 2,36-0,21 2,15  

9(k) 0,72-0,21 0,51  

9(Y) 2,25-0,21 2,04  

10(k) 0,81-0,21 0,60  

10(Y) 1,84 1,84  
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 Uvedené vzorky č. 1, 2, 3  jsou z experimentálních taveb prováděných ve 

Vítkovických slévárnách a vzorky 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 byly odlity ve slévárenské laboratoři 

katedry slévárenství do Y-bloků a kokil. Vzorky s označením I a II, jsou z litiny s kuličkovým 

grafitem, po modifikaci pro jádrovou litinu. (Obr. č. 17-20), neleptaný a leptaný stav. 

Pouţité leptadlo na výbrusy Nital - 4% roztok kyseliny dusičné HNO3 v lihobenzínu, 

doba leptání 3-4 vteřiny. Po nařezání vzorků bylo pouţito několik brusných papírů o různé 

hrubosti, od 60 do 1 500 cm
2
, rozmezí hrubosti 200.  

Popis mikrostruktur podle ČSN 42 0461. Hodnocení metalografické struktury litin. 

Chemické sloţení  LKG po modifikaci pro tzv. jádrovou litinu. V levé části neleptaný 

vzorek (Obr. 17 ,Obr. 19), v pravé části leptaný vzorek (Obr. 18, Obr. 20). Zvětšeno 100×. 

 
Obr. 17  LKG I 

Neleptáno. Tvar grafitu podle normy 

pravidelně zrnitý, velikost grafitu nad 30 do 

60µm.  

 

 
Obr. 18  LKG I 

Leptáno. Obsah feritu nad 10 do 20 %, obsah 

perlitu nad 80 do 90 %. 

 
Obr.19  LKG II 

Neleptáno. Tvar grafitu podle normy 

pravidelně zrnitý, velikost grafitu nad 60 do 

120µm. 

 

 
Obr. 20  LKG II 

Leptáno. S ledeburitem. Obsah feritu nad 2 

do 6 %, obsah  perlitu nad 94 do 98 %. Typ 

fosf. eut.: ternární jehlicovité. Rozloţení 

fosf.eut.: v nesouvislém síťoví. Velikost 

síťoví fosf. eut.: do 750 µm, Velikost útvarů 

fosfidového eutektika: do 2 000 µm
2
. 
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Vzorky č. 1-3 Vítkovické slévárny a vzorky 4-10 lité do kokil a Y bloků, neleptaný a leptaný 

stav, pouţité zvětšení 100× u všech vzorků. U naleptaných plochách se objevuje martenzit, 

ledeburit a  grafit. 

Martenzit je přesycený tuhý roztok uhlíku v ţeleze alfa. Vysoká tvrdost a pevnost patří 

mezi jeho základní vlastnosti. Vzniká jako podchlazený tuhý roztok při kalení. Při jeho vzniku 

dochází k bezdifúzní střihové přeměně a rychlost tvorby zárodků je přibliţná rychlosti zvuku 

v kovech. Vzniká při nadkritické rychlosti ochlazování.Ledeburit je eutektikum metastabilní 

soustavy Fe-Fe3C. Není to fáze, ale fázová směs sloţená z austenitu a cementitu (Fe3C). Pod 

mikroskopem jsou zřetelné lamelární struktury cementitu. Podíl uhlíku v ledeburitu je 4,3 %. 

Ledeburit je poměrně křehký, má bílé lesklé a velmi tvrdé krystaly. [17] 

Při obsahu uhlíku 4,3 % má slitina ţeleza nejniţší teplotu tavení - 1 147°C (čisté 

ţelezo má 1 539°C). Proto se ve vysokých pecích vyrábí surové ţelezo se sloţením blízko 

eutektickému bodu. 

Popis mikrostruktur dle ČSN 42 0461 Hodnocení metalografické struktury litin. 

 

Označení pro vzorky: V levé části neleptané vzorky, v pravé části leptané vzorky. Zvětšení 

100×. (VS) – Vítkovické slévárny, (k) – kokila.(Y) – ypsilon blok, písková forma. 

 

   
   Obr. 21. Vz. č. 1(VS) - Tvar grafitu I-III,  

velikost grafitu nad 60 

 do 120 µm. Plošný podíl grafitu 1,95 % 

 
Obr. 22. Vz. č. 1(VS) ledeburit, grafit. 
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Obr. 23. Vz. č. 2(VS) - Tvar grafituV, 

velikost grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný 

podíl grafitu 0,13 %. 

Obr. 24.  Vz. č. 2(VS) ledeburit, grafit. 

 

 
Obr. 25. Vz. č. 3(VS) – Tvar grafitu I-III, 

velikost grafitu nad 60 do 120 µm. Plošný 

podíl grafitu 2,91 %. 

 
Obr. 26. Vz. č. 3(VS) ledeburit, grafit. 

 

 
Obr. 27. Vz. č. 4(Y) – Tvar grafitu I-III, 

velikost grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný 

podíl grafitu 1,44 %. 

 
Obr. 28. Vz .č. 4(Y) ledeburit, grafit. 

 
Obr. 29. Vz. č. 4(k) - Tvar grafitu I-III, 

velikost grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný 

podíl grafitu 0,42 %. 

 
Obr. 30. Vz. č. 4(k) ledeburit, grafit. 
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Obr. 31. Vz. č. 5(Y) – Tvar grafitu V, 

velikost grafitu nad 60 do 120 µm. Plošný 

podíl grafitu 0,58 %. 

 
Obr. 32. Vz. č. 5(Y) ledeburit, grafit. 

 

 
Obr. 33. Vz. č. 5(k) - Tvar grafitu V, velikost 

grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný podíl grafitu 

0,99 %. 

 
Obr. 34. Vz. č. 5(k) ledeburit, grafit. 

 
Obr. 35. Vz. č. 6(Y) – Tvar grafituV, velikost 

grafitu nad 60 do 120 µm. Plošný podíl 

grafitu 1,26 %. 

 
Obr. 36. Vz. č. 6(Y) - ledeburit, grafit. 

 

 
Obr. 37. Vz. č. 6(k) – Tvar grafituV,velikost 

 
Obr. 38. Vz. č. 6(k) - ledeburit, grafit. 
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grafitu nad 60 do 120 µm. Plošný podíl 

grafitu 7,54 %. 

Výskyt martenzitu. 

 

 
Obr. 39. Vz. č. 7(Y) – Tvar grafitu I-III, 

velikost grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný 

podíl grafitu 1,69 %. 

 
Obr. 40. Vz. č. 7(Y) – ledeburit, grafit 

 
Obr. 41. Vz. č. 7(k) – Tvar grafitu V 

nedokonale zrnitý, velikost grafitu nad 30 do 

60 µm. Plošný podíl grafitu 0,74 %. 

 
Obr. 42.  Vz.č.7(k) - ledeburit, grafit.  

Výskyt martenzitu. 

 

 
Obr. 43. Vz. č. 8(Y) - Tvar grafitu I- III, 

velikost grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný 

podíl grafitu 2,15 %. 

 
Obr. 44. Vz. č. 8(Y) - ledeburit, grafit 
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Obr. 45. Vz. č. 8(k) – Tvar grafitu V, velikost 

grafitu nad 60 do 120 µm. Plošný podíl 

grafitu 0,65 %. 

Obr. 46. Vz. č. 8(k) - ledeburit, grafit. 

 Výskyt martenzitu 

 

 
Obr. 47. Vz. č. 9(Y) - Tvar grafitu I-III, 

velikost grafitu nad 60 do 120 µm. Plošný 

podíl grafitu 2,04 %. 

 
Obr.  48. Vz. č. 9(Y) - ledeburit, grafit. 

 

 
Obr. 49. Vz. č. 9(k) - Tvar grafitu V, velikost 

grafitu nad 15 do 30 µm. Plošný podíl grafitu 

0,51 %. 

 
Obr. 50. Vz. č. 9(k) - ledeburit, grafit . 

Výskyt martenzitu. 

 

 
Obr. 51. Vz. č. 10(Y) - Tvar grafitu V, 

velikost grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný 

podíl grafitu 1,84 %. 

 
Obr. 52. Vz. č. 10(Y) - ledeburit, grafit 



41 

 
Obr. 53. Vz. č. 10(k) - Tvar grafitu V, 

velikost grafitu nad 30 do 60 µm. Plošný 

podíl grafitu 0,60 %. 

 
Obr. 54. Vz. č. 10(k) - ledeburit, grafit 

 

15. MĚŘENÍ KOEFICIENTU TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI α  
 

15.1. Dilatometrie 
 

Dilatometrie je termo-analytickou metodu pro měření smrštění nebo rozšiřování 

materiálů přes řízený teplotní reţim. Dilatometr má schopnost přesně změřit teplotní 

roztaţnosti materiálu na teploty mezi teplotou okolí a 1 000°C ve vzduchu nebo v atmosféře. 

Výše expanze a smršťování je závislá na vlastnostech samotného materiálu, aby 

odpovídaly tepelné roztaţnosti chování různých materiálů, které jsou v kontaktu spolu 

navzájem, aby se zabránilo neţádoucích napětí a moţné popraskání. Stejně tak je důleţité 

kombinovat měření vlastností s pochopení samotného procesu, odborné znalosti. 

 

Dilatometr je přístroj, který měří změnu objemu způsobenou fyzikálními nebo 

chemickými procesy. Konkrétním příkladem jsou fázové změny. Další aplikací dilatometru je 

měření tepelné roztaţnosti.  

15.1.1. Tepelná roztažnost pevných látek 

Při změně teploty dochází ke změnám rozměrů těles - v průběhu roku se mění délka 

drátů elektrického vedení; špatné chlazení motorů můţe vést k zahřátí pístu, zvětšení jeho 

objemu a následnému zadření pístu. Ve všech těchto případech se jedná o tepelnou roztaţnost 

pevných látek, tj. fyzikální jev spočívající ve změně rozměrů tělesa při změně jejich teploty.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_expansion
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Teplotní roztaţnost se dále rozlišuje na: 

1. délkovou  tepelnou roztaţnost, 

2. objemovou tepelnou  roztaţnost, 

3. tepelnou změnu  hustoty. 

 

15.1.2. Typy dilatometrů 

Dilatometry mají deskový kondenzátor s posuvnými částmi. Při změně délky vzorku, 

se pohybuje pohyblivý talíř, který mění mezery mezi deskami. Spojovací tyč (táhlo) se 

vzorkem, který lze zkoumat, je v peci. Spojovací tyč přenáší tepelnou roztaţnost na 

tenzometr, který měří posun. Měřicí systém (spojovací tyč) je vystaven stejné teplotě jako 

vzorek. 

Laserové dilatometry – Poskytují nejvyšší rozlišení (v picometrech) a absolutní 

přesnost. Tyto techniky nepotřebují kalibrovat. 

Optický dilatometr  je nástroj, který změří rozměr vzorků a zahřívá je při teplotách, 

které se obvykle pohybují od 25 do 1 400°C. Optický dilatometr umoţňuje sledovat expanzi a 

kontrakci materiálů pomocí nekontaktní metody: optická skupina připojena k digitálnímu 

fotoaparátu zachycuje obraz. Systém umoţňuje ohřev materiálu bez jakéhokoliv kontaktu 

mezi nástrojem a vzorem, je moţné analyzovat nejvíce tvárné materiály, jako jsou polymery, 

keramické prášky atd. 

Metalurgická aplikace často zahrnuje sofistikované ovládání teploty, schopné přesně 

aplikovat teplotu a čas pro vytápění a ochlazování vzorku.  

 

15.2. Měření vzorků speciálních ICDP litin dilatometrem NETZSCH DIL 

420 C 

Dilatometr s označením Netzsch DIL 402 C (Obr. 56) se pouţívá pro určení lineární 

tepelné roztaţnosti α u různých materiálů. Stabilita pro pouţití: aţ do teploty 2 000°C. [18]. 

Vzorky z grafitických a bez grafitických litin lité do Y bloků a kokil jsou zatěţovány teplotou 

600°C, tím zjišťujeme zatěţování válce ve stykových plochách a vznik pnutí v povrchové 

vrstvě válce. Čím vyšší koeficient, tím větší pnutí závislé i na teplotě. Měření se kalibruje, a 

to trvá zhruba 2 hodiny pro kaţdý vzorek. Z výsledků vyplývá, ţe největší hodnotu 

koeficientu tepelné roztaţnosti α měly litiny s nejmenším mnoţstvím plošného podílu grafitu. 

Vzorec, který pouţívá přístroj Netzsch DIL 420 C na určování tepelné roztaţnosti (Obr. 55). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_dilatometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymers
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Graf naměřených hodnot koeficientu tepelné roztaţnosti α (Obr. 57). Příklad záznamu a 

vyhodnocení  měření koeficientu tepelné roztaţnosti α na  přístroji Netzsch DIL 402 C ( Obr. 

58). Ostatní příklady záznamů a vyhodnocení měření koeficientu tepelné roztaţnosti α 

v přílohách 4. 

 

  

Obr.55. Používaný vzorec přístrojem Netzsch DIL 420 C 

      Legenda:  α – koeficient tepelné roztaţnosti, 

                      L0 - délka vzorku měřená při pokojové teplotě 

                      T1- horní mez teploty 

                      Tref. - dolní mez teploty, pojmenované jako referenční teplota 

                                dL- změna délky v poměru k L0 

Obr. 56  Schéma dilatometru 

Legenda: 

Displacement transducer – snímač posuvu, Thermostatically-controlled support – kontrola 

termostatem, Vacuum flange - vakuová příruba, Sample Carrar – vzorek od výrobce, Pushrot 

– táhlo, sample - vzorek, fonace - pec, sample thermocouple – vzorek termočlánku, Purge gas 
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outlet - odvod plynu, Purge gas intel - přívod plynu, base plate - základní deska, kontrol panel 

– ovládací panel, Flow - through protective tube – ochrana průtokové trubky. 

 

        

       Obr. 57 Graf naměřených hodnot koeficientu tepelné roztažnosti α 

 

 

Tab. 15 Naměřené hodnoty tepelné rotažnosti dilatometrem Netzsch DIL 420 C 

Hodnoty koeficientu tepelné roztažnosti α 

Číslo vzorku 
Koeficient tepelné 

roztažnosti  α [-] 

1(VS) 10,076 * 10
6
 

2(VS) 8,994 * 10
6
 

3(VS) 8,927 * 10
6
 

7(k) 8,946 * 10
6
 

7(Y) 8,979 * 10
6
 

8(Y) 9,372 * 10
6
 

9(k) 9,966 * 10
6
 

9(Y) 8,802 * 10
6
 

10(k) 10,201 * 10
6
 

10(Y) 9,086 * 10
6
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Created with NETZSCH Proteus software

Project :

Date/time :

Laboratory :

Operator :

Identity :

Hampl

4/28/2011 12:35:09 PM

Ostrava

MC

Hampl_1V

Sample/load :

Material :

Atmosphere :

Temp. calib. file :

Range :

Netzsch, 21.85 mm / 25 cN

Al2O3

--

TCALZERO.TMX

22.1/5.0(K/min)/600.0

Segments :

Mode/type of meas. :

Sample holder table :

Sample holder material :

Calibration file :

1/2

Standard Expansion/Sample

Al2o3ne.scl

Al2O3

Std calib. table :

Std calib. material :

Corr/m. range : 000/5000 µm

Instrument : NETZSCH DIL 402 C File : C:\NETZSCH\Proteus\data5\Kovy\Hampl_1V.ngb-sle

100 200 300 400 500 600
Temperature /°C

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

dL/Lo /%

Main    2011-04-29 10:13    User: Administrator

 
[1.1] Hampl_1V.ngb-sle

dL

Physical Alpha: 600.0 °C,10.076E-06 1/K[1.1]

 
Obr. 58 Vzorek č. 1 (VS)  Příklad záznamu a vyhodnocení  měření koeficientu tepelné      

roztažnosti α na přístroji Netzsch DIL 402 C 
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16. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem navrhla metalurgické zpracování (očkování) ICDP litin, pomocí 

přidaného Al do litiny před odlitím. Hliník byl přidáván do pánve při odlévání z EIP ve formě 

čistého Al a také přidáním komplexního očkovadla na bázi Al. Tavení bylo prováděno 

v elektrické indukční peci na 100 kg vsázky. Metalurgické zpracování bylo kontrolováno 

termickou analýzou. Současně při odlévání zkušebních vzorků, byly zaznamenávány křivky 

ochlazování. Z vyhodnocení mikrostruktury a tvrdosti vzorků vyplývá, ţe s rostoucím 

mnoţstvím přidávaného očkovadla docházelo u vzorků odlitých do Y-bloků i kokil 

k zvýšenému vylučování grafitu a tím k nárůstu plošného podílu grafitu v mikrostruktuře.  

Po metalurgickém zpracování (očkování), byly odlévány zkušební vzorky do Y-bloků 

(forma JBS- jednotná bentonitová směs) a současně do kovových kokil rozměrů:    80 x 

(25×18×20) mm. Po odlití byly vzorky upraveny na metalografii a následně metalograficky 

vyhodnocovány.  

Na vzorcích po vyleštění byla vyhodnocena  mikro a makro-tvrdosti (viz obr. 13, 14 a 

tabulky v příloze 2 ).  

Dále byl na odlitých materiálech změřen koeficient teplotní roztaţnosti. Z odlitých 

vzorků byly vyrobeny vzorky řezáním na přístroji značky Struers. Měření bylo provedeno na 

dilatometru Netzsch DIL 402 C, výsledky jsou v tabulce 15. Z naměřených výsledků vyplývá, 

ţe největší hodnotu koeficientu tepelné roztaţnosti α měly litiny s nejmenším mnoţstvím 

plošného podílu grafitu a nejvyšší tvrdostí základní kovové hmoty.  

Pracovní vrstva litého válce z ICDP litiny musí splňovat podmínku maximální tvrdosti 

po celé tloušťce pracovní vrstvy při současném obsahu grafitu v základní kovové hmotě 2-5 

%. Jednou z moţností je pouţití účinných očkovadel podporujících grafitizaci e a současně 

tvrdost matrice ICDP litin. 
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