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Abstrakt 

 

Cílem řešení bylo zvládnutí a ověření výroby chladnic v podmínkách provozu 25 

pro horní část šachty a oblast sazebny vysokých pecí, které musely  splňovat veškeré 

požadované atesty společnosti Paul Würth (dále jen PW). Firma PW zajišťovala 

technický dohled při zkušební výrobě, čímž je garantováno dodržení technologie . 

 

Po odlití 2 ks chladnic byly následně provedeny veškeré kontroly a zkoušky dle 

protokolu. Vyrobené chladnice musely splňovat při testech požadované hodnoty. 

Případné nedostatky byly následně odstraněny realizací úpravy modelu chladnice. 

 

Klíčová slova: chladnice, modifikace, očkování 

 

Abstract 

  

  The aim of mastering the production of coolers and verification of making in 

terms of plant 25 to the top of the shaft and the furnace top of blast furnaces, which have 

to comply with all required certificates of Paul Wurth (hereinafter referred to as PW). 

PW The company provided technical oversight for trial production, which guarantees 

compliance with the technology. 

 

  After casting of 2 coolers were then performed all inspections and tests 

according to protocol. Coolers manufactured to comply with the required test values. 

Any deficiencies were subsequently removed by treatment implementation model of 

cooler. 

 

Keywords: cooler, modification, inoculation 
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1. Úvod 

 

  Litina je slitina železa s  uhlíkem, křemíkem a dalšími přísadovými prvky, které 

tvoří ve struktuře eutektikum. Na rozdíl od oceli, má litina tento obsah uhlíku a příměsí, 

jimiž jsou křemík, mangan, fosfor a síra vyšší. Největšího rozvoje litina zaznamenala 

v druhé polovině 19. století a to ve stavebnictví a v  těžkém průmyslu. Litina se ukázala 

jako materiál s  dobrými vlastnostmi. Ve 20. století dochází k rozvoji hromadné výroby 

předmětů. Nové výrobní stroje a automatizované linky produkovaly až 400 forem za 

hodinu. V tomto období dochází i k zavedení výroby odlitků z lehkých kovových slitin, 

jimiž jsou hlavně hliník a hořčík, které mají využití především v automobilovém a 

leteckém průmyslu. 

 

  Historie současné společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se začala 

psát 31.12.1951, kdy název této společnosti byl Nová huť Klementa Gottwalda, národní 

podnik. V té době byla NHKG tvořena vysokými pecemi, koksovnou, energetikou, 

ocelárnou, válcovnou a dopravou. V roce 1953 se začala stavět slévárna, která sloužila a 

i do dnes slouží jako hlavní dodavatel náhradních dílů pro vlastní podnik.  

 

Není to ovšem jen ArcelorMittal Ostrava a.s., kterému s lévárna dodává odlitky. 

Má mnoho i zahraničních zákazníků, kteří mají zájem hlavně o obří kokily. Největší 

kokila vyrobená v roce 2009 vážila 140 tun, její výška přesahovala čtyři metry a 

v průměru měřila také čtyři metry. Jednalo se o zakázku pro anglickou strojírenskou 

společnost v Sheffieldu. Dalšími zákazníky jsou např. Egypt, Francie, Indie a Německo, 

kterým jsou dodávány jak kokily z LLG, tak kokily z LKG. Do sortimentu slévárny 

patří i oceli. Slévárna se stala k 1.1.2011 dceřinou společností s  názvem ArcelorMittal 

engineering products Ostrava s.r.o.  

 

Celý objekt slévárny ArcelorMittal engineering products  Ostrava s.r.o. se 

skládá ze čtyř středisek. V prvním středisku jsou odlévány odlitky o hmotnosti od 10 do 

150 tun. Na této hale se odlévají hlavně kokily z litiny s lupínkovým grafitem, ale také 

kokily s kuličkovým grafitem. Největší hmotnost odlitku tvořeného LKG, který se 

v této části slévárny odlévá je 23 tun. 
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Další středisko má název zásobovací hala, která slouží pro zásobování 

ostatních středisek jak materiálem, tak tekutým kovem. Hlavním zařízením tohoto 

střediska jsou dvě indukční středofrekvenční šestitunové kelímkové pece. 

 

V pořadí třetí středisko slouží k odlévání jak LLG, tak LKG. Převážně se 

odlévají kokily z materiálu LKG spodním litím. Dále pak materiály jako ČSN 42 24 15, 

ČSN 42 24 20 a ČSN 42 24 25 litím z pánve přes hubičku. Největší hmotnost odlitku 

může na tomto středisku být 6 tun. 

 

Poslední středisko slévárny je zaměřeno na odlévání oceli. Odlévá se pánví se 

spodní výpustí. Průměr výlevky je od 40 mm do 60 mm. Odlévají se zde sázecí koryta, 

válce, kola a mnoho dalších odlitků. 

 

 

2. Literární rozbor metalurgického zpracování litiny s  kuličkovým 

grafitem 

 

  Litiny mohou být rozděleny na bílé litiny, které obsahují cementitové 

eutektikum (ledeburit) a grafitizační litiny, obsahující grafitické eutektikum. Grafitizační 

litina je litina s lupínkovým grafitem, která je určená k odlévání do forem pro její dobré 

slévárenské vlastnosti, jako je zabíhavost a malé smrštění.  

 

Protože se tato bakalářská práce týká odlitku chladnice, která je tvořena litinou 

s kuličkovým grafitem, bude tento materiál popsán podrobněji. Litina s kuličkovým 

grafitem se vyrábí z výchozí litiny zpracováním taveniny pomocí Mg.Nejpoužívanějším 

prvkem pro modifikaci je hořčík. Litina s  kuličkovým grafitem má lepší mechanické 

vlastnosti než litina s lupínkovým grafitem. 

 

2.1 Druhy litin s kuličkovým grafitem 

 

  LKG s označením ČSN 42 23 03 je tvořena feritem a zrnitým grafitem. Její 

ekvivalenty jsou EN-GJS 350-22. Vzhled lomu je šedočerný. Tato litina je vhodná na 

odlitky s tloušťkou stěn 5 až 100 mm, jako např. na součásti silničních vozidel. 
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  LKG s označením ČSN 42 23 04 je tvořena feritem a zrnitým grafitem. Její 

ekvivalenty jsou EN-GJS 400-15, GGG-40 a GGG. Vzhled lomu je šedočerný. Tato 

litina je vhodná na odlitky s  tloušťkou stěn 5 až 100 mm, hojně je užívána pro odlévání 

kokil a chladících desek. 

 

  LKG s označením ČSN 42 23 05 je tvořena feritem, perlitem a zrnitým 

grafitem. Její ekvivalenty jsou  EN-GJS 500-7. Vzhled lomu je světle šedý. Tato litina je 

vhodná na odlitky s  tloušťkou stěn 5 až 100 mm. Používá se na součásti, jako jsou 

převodové skříně. 

 

  LKG s označením ČSN 42 23 06 je tvořena perlitem, feritem a zrnitým 

grafitem. Její ekvivalenty jsou EN-GJS 600-3. Vzhled lomu je světle šedý. Tato litina je 

vhodná na odlitky, které jsou namáhány mechanicky a otěrem jako  jsou klikové a 

váčkové hřídele, ozubená kola, válce a trny. 

 

  LKG s označením ČSN 42 23 07 je tvořena perlitem, feritem a zrnitým 

grafitem. Její ekvivalenty jsou EN-GJS 700-2. Vzhled lomu je světle šedý. Tato litina je 

vhodná na odlitky s  tloušťkou stěn 5 až 75 mm. Je odolná vůči otěru a používá se na 

brzdové bubny, rozváděcí kola čerpadel a ozubená kola. 

 

  LKG s označením ČSN 42 23 08 je tvořena zpravidla perlitem, sorbitem a 

zrnitým grafitem. Vzhled lomu je světle šedý. Tato litina je vhodná na odlitky  

s tloušťkou stěn 5 až 35 mm, jako jsou součásti značně mechanicky namáhané a odolné 

proti otěru. 

 

2.2 Modifikace 

 

  Modifikace je děj, při kterém se mění tvar zrn lupínkového grafitu na tvar 

kuličkový. Tato změna tvaru zrn grafitu s  sebou nese i změnu vlastností litiny. Při 

modifikaci dochází k bouřlivému vypařování hořčíku. Dále dochází k dezoxidaci, 

odplynění a odsíření. Hořčík na sebe během reakce s  roztavenou litinou naváže část síry 

za vzniku MgS. Při modifikaci dochází také k podchlazení změnou nukleačních 

podmínek grafitizace a tím ke změně délky eutektické prodlevy. 
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2.3  Modifikační prvky 

 

1) Hořčík - je nejznámější a nejpoužívanější modifikační prvek pro získání zrnitého 

grafitu při výrobě LKG. Použití hořčíku, není bezproblémové.  

Jeho rozpustnost v litině je limitována - jeho teplota varu 1107 °C je podstatně pod 

normální (nutnou) teplotou slévárensky zpracovávané litiny 1480 až 1520 °C. 

Po zpracování, se obsah hořčíku v litině zmenšuje, nebo „doznívá“, a musí být proto 

prodleva mezi modifikací a odlitím odlitku striktně dodržena. Pokud by tato prodleva 

byla příliš velká, hořčík vyhoří. [1] 

 

2) Cer a další prvky vzácných zemin - Při výrobě tvárné litiny hraje použití prvků 

vzácných zemin (PVZ) komplexní roli. Může mít vlastní modifikační účinky, 

neutralizovat rušivé prvky nebo vytvářet nukleační zárodky pro tvorbu zrnitého grafitu. 

Litinu se zrnitým grafitem lze vyrobit použitím PVZ s  vysokým obsahem ceru. Ukázalo 

se však, že reprodukční doba (modifikace – odlití) je velmi krátká. [1] 

 

3) Vápník – použití vápníku jako modifikátoru je možné, ale ve světě se tato metoda 

modifikace nijak nerozšířila. Při větším množství vápníku vzniká velké množství 

strusky, která tvoří nárosty ve výlevkách pánví a znesnadňuje tak odlévání.  

Zdrojem vápníku je uhličitan vápenatý CaCo3. Oxid vápenatý CaO, se získává 

termickým rozkladem CaCo3. 

 

2.4 Metody modifikace 

 

  Principy vnášení modifikátoru do roztavené litiny jsou např. 

 

- polévací 

- ponořovací 

- konvertorové 

- kontinuální 

- plněnými profily 

 

  Polévací metoda - je velice jednoduchá a spočívá v  uložení modifikátoru na 

dno pánve, která je vyhřátá na teplotu cca 650 °C. Pánev se musí vysušit a vyhřát z toho 
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důvodu, aby nedošlo k velkému teplotnímu rozdílu mezi tekutým kovem a teplotou 

vyzdívky pánve. Po umístění modifikátoru na dno pánve, je na něj uloženo očkovadlo 

(FeSi) a po té jsou modifikátor i očkovadlo zasypány litinovými třískami.  

   

  Tyto třísky se sypou na modifikátor a očkovadlo z toho důvodu, aby oddálily 

proces modifikace a prodloužil se tím čas, který má slévač k dispozici, aby LKG odlil 

do formy. Tato doba je přibližně 20 minut. Na obrázku 1, je znázorněna polévací 

metoda v otevřené pánvi. 

 

Obr. 1 -  Polévací metoda v otevřené pánvi 

 

Ponořovací metoda atmosférická – koš, ve kterém je umístěn modifikátor, je 

ponořen ke dnu pánve, naplněné roztaveným kovem. Při ponořování je víko pánve 

uzavřeno. Na obrázku číslo 2 jsou znázorněny základní parametry nutné pro ponořovací 

způsob. 
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Obr. č. 2 - základní parametry nutné pro ponořovací způsob 

 

Ponořovací metody přetlakové - metoda umožňuje modifikovat za přetlaku 

uměle vyvozeného, tedy modifikaci v autoklávu či v autoklávové pánvi a tím i použití 

čistého Mg jako modifikátoru. Celkové uspořádání tohoto ponořovacího  způsobu 

modifikace je na obrázku číslo 3. Je nutno podotknout, že tento způsob modifikace 

nevyžaduje extrémně nízký obsah síry ve výchozí litině. [2] 

 

 

 

Obr. č. 3 – Metoda výroby tvárné litiny ponořovacím způsobem 

 

Konvertorová metoda – je to způsob modifikace, u kterého je možné 

modifikovat čistým hořčíkem, do pánve tvaru konvertoru. Výhodou je, že se u této 

metody může použít i litina z kuplovny, čili s  větším obsahem síry. 
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Kontinuální modifikace - Při tomto způsobu výroby LKG probíhá modifikace 

při odlévání tekutého kovu z tavicího agregátu a to buď modifikujeme přímo ve vtokové 

soustavě slévárenské formy, nebo litím speciálně upravenou reakční komorou, ve které 

je umístěn modifikátor a odtud do pánve lící. Z obrázku číslo 4, je patrné uspořádání 

vtokové soustavy pro modifikaci přímo ve slévárenské formě. [2] 

 

 

 

Obr. č. 4 – Metoda výroby tvárné litiny ve slévárenské formě. 

 

Metoda plněných profilů - Princip této metody je v zavedení plněného profilu 

určenou rychlostí ke dnu pánve. Rychlost plnění je důležitá, poněvadž při této metodě 

jde o to, aby se natavování profilu, započalo až na dně pánve s  tekutým kovem. Plněný 

profil je dutý drát, jehož dutina je naplněna modifikátorem, který může být ve formě 

pevného celistvého drátu, prášku nebo granulí. [2] 

 

Metoda vyžaduje investiční náklady na pořízení pánve určité štíhlosti s víkem a 

dále vyžaduje podavač, který zajistí posuv s možností regulace rychlosti plněného 

profilu. Metoda zajišťuje kontrolu množství PP a lze touto metodou vyrábět všechny 

druhy LKG. Určitým problémem této metody je grafitizační očkování, které je nutno 

provádět až po skončení modifikace při přelévání do licí pánve. Současně provedené 

grafitizační očkování s modifikací je možné jen s dalším plněným profilem obsahujícím 

grafitizační očkovadlo. [2] 

 

Na obrázku číslo 5 je znázorněn princip výroby tvárné litiny injektováním 

plněného profilu. 
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Obr. č. 5 - princip výroby tvárné litiny injektováním plněného profilu. 

 

2.5 Grafitizační očkování 

 

Již před objevem litiny s  kuličkovým grafitem byla litina s  lupínkovým 

grafitem očkována. Rychlé ochlazení, nedostatek grafitizačních zárodků spolu s  dalšími 

vlivy mají za následek tvorku zákalek. Zvýšením množství uhlíku a křemíku se zákalka 

snižuje. Očkováním litiny s  lupínkovým grafitem těsně před odléváním se děje za 

účelem vnášení cizích zárodků a tím podpoření grafitizace v  tavenině.  

 

  Očkování je úkon, při kterém tedy dochází k optimalizaci struktury a 

jakostních vlastností slitin. Při krystalizaci grafitu dochází k nukleaci krystalizačních 

zárodků. Nukleace je děj, při němž vznikají taková grafitová seskupení, která mohou 

dále růst a mají podobnou krystalickou s trukturu jako grafit, což je šesterečná mřížka  

s poměrně stejnými parametry. Krystalizační zárodky pak zapříčiní start růstu 

grafitových útvarů. 

 

Úkolem grafitizačního očkování litiny  s kuličkovým grafitem, je zabezpečit 

dostatečný počet grafitizačních zárodků při eutektické krystalizaci a tím odstranění 

sklonu litiny ke karbidickému tuhnutí, tj. vylučování volného cementitu, ale dále 

podnítit vznik maximálního počtu eutektických buněk a počet zrn grafitu, což dává 

předpoklady k docílení nejvyšších mechanických vlastností litiny s kuličkovým 

grafitem. 
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  Naprostá většina očkovadel je na bázi ferosilicia s různým obsahem 

přísadových prvků, většinou hliníku, vápníku, zirkonu a případně prvků vzácných 

zemin. Nejpoužívanější očkovadla, kterých se přidává v množství 0,10 až 1,00% 

obsahují 45 až 75 % Si, 0,50 až 1,25% Al a 0,50 až 1,00 % Ca. Vhodná očkovadla 

vytváří dostatek krystalizačních zárodků pro tuhnutí ve stabilní formě  grafit – austenit. 

Obecně platí, čím větší je počet krystalizačních zárodků  v tavenině, tím vzniká více 

menších, pravidelněji rozložených grafitových zrn ve struktuře  litiny s kuličkovým 

grafitem a tím menší je sklon k vylučování karbidů. 

 

Obr. 6, 7, 8 a 9 prezentují vliv grafitizačního očkování na s trukturu litiny 

s kuličkovým grafitem. 

 

 
 

Obr. 6 – Neočkovaná litina LKG, 100 x 

zvětšeno, LKG nital 

 

Obr. 7 – Nedostatečně očkovaná LKG, 

100 x zvětšeno, LKG nital 

 

  

Obr. 8 – Správně naočkovaná LKG,  

100 x zvětšeno, LKG nital 

 

Obr. 9 – Odeznívající účinek očkování 

LKG, karbidy a přechodné tvary grafitu, 

100 x zvětšeno 

 

 



11 

 

Na obrázku 6 je struktura neočkované LKG. Ve struktuře vykazuje převážně 

primární karbidy. Na obr. 7 je struktura nedokonale očkované LKG. Dále je patrné, že 

struktura vykazuje stále velké množství primárních karbidů a místně i nedokonale 

vyvinutá zrna grafitu.  

 

Správně naočkovaná LKG nevykazuje ve struktuře žádné karbidy, obr. 8. 

Největšího efektu očkování je dosaženo bezprostředně po naočkování LKG. Tento efekt 

není však trvalý a průběhem určité časové prodlevy, bez jakékoliv změny chemického 

složení, postupně odeznívá, jak jde vidět ze změny struktury na obr. 9. Pozorujeme opět 

výskyt primárních karbidů a určitý rozpad zrnitého grafitu ve struktuře. 

 

2.6 Metody grafitizačního očkování 

 

  Způsobů jak přidávat očkovadlo do roztaveného kovu je mnoho. Nejběžnějšími 

způsoby očkování jsou: 

 

1) očkování granulovaným očkovadlem 

2) očkování kompaktními tělísky 

3) očkování plněnými profily 

4) očkování tekutým očkovadlem 

 

Nejlepším způsobem pánevního očkování tvárné litiny je přidávání očkovadla 

do proudu taveniny při jejím přelévání buď z kelímku do pánve, nebo z pánve do pánve. 

Množství použitého očkovadla závisí na složení litiny, tloušťce  stěn odlitku, rychlosti 

tuhnutí odlitku a složení vlastního očkovadla.  

 

Při metodě očkování granulovaným očkovadlem se rozměr zrn pohybuje v 

širokém rozmezí od 0,2 mm až po 8-10 mm. Očkovadlo je umístěno na dno licí pánve 

před jejím napouštěním tekutým kovem. Tento způsob není náročný na investiční 

náklady, nese s  sebou ovšem nebezpečí snížení inkubační doby očkovacího efektu 

(snížení doby působení očkovadla), jehož časový limit se dle praktických zkušeností 

udává 20 minut od přidání očkovadla do taveniny až po odlití odlitku.   
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Očkování kompaktními tělísky spočívá v  umístění tělísek do vtokové jamky 

nebo do vtokové soustavy. U tohoto druhu očkování je nevýhodou možný únik 

vměstků, do odlitku. Proto se tato metoda očkování nedoporučuje u odlitků, které mají 

být tlakově namáhané. 

 

V posledních letech se začíná ujímat způsob, který rovněž řeší výše uvedenou 

problematiku. Je to způsob očkování plněnými profily. Při tomto způsobu je očkovadlo  

nalisováno v ocelové tenkostěnné trubce a pomocí podávacího zařízení je injektováno  

do taveniny v pánvi. Rychlost podávání musí být pro dané podmínky volena  tak, aby 

rozpouštění plněného profilu probíhalo u dna pánve, což zaručuje dobré rozptýlení  

očkovadla v celém objemu taveniny. [2] 

 

2.7 Výběr grafitizačního očkovadla 

 

  K grafitizačnímu očkování slouží mnoho různých typů očkovadel, jejichž 

základními prvky jsou Si a Fe. Očkovadla obsahují obvykle 45 až 75% křemíku. 

Všechna očkovadla jejichž základ tvoří ferosilicium obsahují mimo to jeden, nebo více 

prvků, a to hliník, vápník, barium, magnesium, zirkon, cer, v  některých případech i další 

prvky vzácných zemin, ke stimulaci jejich očkovacího účinku. 

 

Příklady chemického složení dle některých zahraničních výrobců jsou uvedeny  

v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 – Zahraniční očkovadla (fa ELKEM) 

typ Si Ca Al Ba Zr Sr 

Foundrysil 73 – 78 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,25 – 1,25 - - 

Superseed 73 – 78 max. 0,1 max. 0,5 - 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0 

F G Fe Si 74 – 78 0,4 – 1,0 1 – 1,6 - - - 

Zirconol 73 – 78 2 – 2,5 1 – 1,5 - 1,3 – 1,8 - 

 

Nejužívanější očkovadlo na bázi 75% FeSi obsahuje 0,5 -1,25% hliníku a 0,6 - 

1,0% vápníku. Tyto prvky jsou v různém rozsahu často přítomny při výrobě ferosilicia. 

V průměru stačí při očkování LKG, pro zajištění struktury bez karbidů a dokonalé 

vyloučení grafitu v zrnité podobě a optimálním množs tví grafitických útvarů, přísada 
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0,3 až 0,5% očkovadla. U tenkostěnných odlitků z LLG se obsah zvyšuje až na 1,0 %. 

[1]  

 

2.8 Teoretický rozbor technologické přípravy výroby 

 

  Formovací směs, je složena ze dvou základních komponent, jimiž jsou ostřivo 

a pojivo. 

 

- Ostřivo má ve směsi hlavně hmotnostní a objemové zastoupení. Je to zrnitý 

žáruvzdorný materiál s  velikostí částic nad 0,02mm. [3] 

 

- Pojivo je látka nebo směs látek organického nebo anorganického původu, dávající 

formovací směsi: vaznost, pevnost po vysušení, pevnost za vysokých teplot, pevnost 

po odlití. [3] 

 

Dále může formovací směs obsahovat: 

- Vodu – u jílových a anorganických pojiv (cement, vodní sklo) 

 

- Přísady – látky, které zlepšují vlastnosti připravované směsi ze základních 

komponent. [3] 

 

Bentonitové směsi – pokud je obsah montmorillonitu vyšší než 80%, jsou tyto 

jíly nazývány bentonity. Bentonit je jeden z nejrozšířenějších jílových pojiv a používá 

se pro přípravu formovacích směsí pro formování na syrovo. Bentonitová směs 

obsahuje do 5% vody. Formy, do kterých se bude odlévat tekutý kov, se nemusí sušit. 

 

Furanové směsi – jsou organické samotvrdnoucí směsi s  umělými 

pryskyřicemi. Vytvrzují se obvykle kyselinou paratoluensulfonovou (PTS). [10] 

Vytvrzování probíhá obvykle buď metodou „Hot Box“, u níž se směs nechává vytvrdit 

krátkým setrváním směsi při teplotě okolo 200˚C, nebo metodou „Cold Box“, která byla 

použita při výrově formy chladnice, kdy se směs nechává chemicky vytvrdit za studena. 

Směs má pak vysokou pevnost a rozpadavost po odlití, regenerovatelnost a 

skladovatelnost. 
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2.8.1 Volba dělící roviny 

 

  Forma bývá  obvykle dělená, složená ze dvou polovin tak, že se buď model 

(v případě formování do pískových forem) nebo odlitek ( lití do kovových forem ) mohl 

z formy vyjmout. Rovina nebo plocha, která rozděluje daný odlitek na jednu nebo více 

částí se nazývá dělící rovina. [7] 

 

Při stanovení dělící roviny se řídíme zásadami: 

- Geometrický tvar odlitku - je jedním z rozhodujících činitelů. Dělící rovinou může 

být rovinná stěna odlitku. Dělící rovina zpravidla protíná odlitek v  jeho plošně 

největším průmětu. 

 

- Zásada kladně usměrněného tuhnutí – to je postupného tuhnutí odlitku od jeho 

nejspodnější části k částem odlitku nejvýše umístěným ve formě při odlévání za 

působení zemské tíže. 

 

- Tenké stěny velkých odlitků do spodní části formy – se umísťují hlavně z důvodu 

dokonalého zaplnění těchto stěn s  ohledem na možný výskyt vady, která je 

označována jako nezaběhnutí. [7] 

 

2.8.2 Volba přídavků na obrábění 

 

  Přídavky na obrábění jsou vrstva materiálu na vnější nebo vnitřní ploše odlitku, 

která umožňuje dosáhnout mechanickým obráběním přesnosti rozměrů a jakosti 

povrchů, předepsaných na výkresu součásti. [7] 

  Abychom mohli na plochy, jež mají být mechanicky opracovány, stanovit 

hodnoty přídavků na obrábění, musíme znát tyto údaje: 

 

- Stupeň přesnosti odlitku – se navrhuje podle počtu vyrobených kusů s  ohledem na 

předpokládané použití určité technologie výroby. Odlitky se vyrábějí v  6 stupních 

přesnosti, označených ČSN 01 4470. První stupeň  znamená nejpřesnější odlitek, 

nejmenší tolerance v rozměrech. Šestý stupeň značí nejméně přesný odlitek, největší 
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tolerance v rozměrech. Nejpřesnější jsou vytavitelné modely a kovové formy. 

Nejméně přesné jsou formování na šablonu a kostrový model. 

 

- Materiál odlitku – musí být udán v souhlase s příslušnými materiálovými listy ČSN. 

 

- Základní rozměr – rozměr určující velikost přídavků na obrábění. 

 

- Směrodatný rozměr – největší kótovaný rozměr nebo součet kót největšího rozměru 

odlitku v rovině kolmé na základní rozměr. 

 

- Poloha obráběné plochy – se určuje podle polohy plochy při odlévání a může být 

horní, spodní a boční. O horní části je hodnota přídavků větší asi o 50% z důvodu 

výskytu vměstků. 

 

- Zvláštní požadavky: zvětšit nebo zmenšit přídavky. [7] 

 

2.8.3 Výpočet vtokové soustavy 

 

- Doba lití – je důležitým faktorem, neboť může podstatně ovlivnit kvalitu odlitku. 

Nevhodná doba lití může vyvolat povrchové vady odlitku (zálupy) nebo vnitřní 

vady (bublinatou) odlitku. [4] 

 

Podle Dubického – Soboleva:       √    
 

 [s]    (1) 

kde:  τ – doba lití 

  k – součinitel materiálové konstanty (nejčastěji pro LKG 1,4) 

  δ – střední tloušťka stěn odlitku (mm) 

 

- Rychlost stoupání hladiny kovu ve formě. 

 

    
 

 
       [      ]         (2) 

kde:  H – výška odlitku (cm) 

t – doba lití (s) 
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- Určení řídícího průřezu vtokové soustavy - což je nejužší průřez vtokové soustavy, 

kterým je zářez. [3] 

 

Podle Osanna:  

    
 

           √        
        [   ]                                                                        

kde:  m – hmotnost odlitku + hmotnost nálitku 

  τ – doba lití 

Hstř – střední výška lití 

ρtk – měrná hmotnost tekutého kovu (6,9 g.cm
-3

 – tekutá LKG) 

  μ – součinitel celkového odporu vtokové soustavy (0,42 – střední) 

  g – gravitační zrychlení 

 

- Odpory vtokové soustavy - brzdí rychlost tekutého kovu při jeho proudění. Odpory 

proudění jsou způsobovány viskozitou tekutého kovu, drsnosti stěn kanálků a hlavně 

změnami průřezu kanálků a jejich ohyby. [3] 

 

μ   
      č é

          é

                                                                                                                             

 

Odpor formy pro litinu: 

syrová forma: velký: 0,35 střední: 0,42      malý: 0,5 

sušená forma: velký: 0,41 střední: 0,48     malý: 0,6 

 

- Střední výška lití - závisí na poloze zářezů vůči horní části odlitku. Metalostatický 

tlak se během lití mění i vlivem stoupání hladiny ve formě a tudíž se mění i vtoková 

rychlost kovu v zářezech. [3] 

 

       
  

  
       [  ]                                                                                                           

kde: H - rozměr definovaný vzdáleností  mezi středem výšky vtokové jamky a 

středem výšky zářezu. 

  P – výška odlitku nad zářezem 

  C - výška odlitku ve formě 
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- Přetlaková a podtlaková vtoková soustava 

 

Přetlaková vtoková soustava – kov ze zářezů do dutiny formy stříká. [3] 

 

Fz : Fs : Fk = 1 : 1,2 : 1,4 

Fz – průřez zářezu 

Fs – průřez struskového kanálu 

Fk – průřez vtokového kůlu 

 

Podtlaková vtoková soustava 

 

Kov volně vytéká z nezaplněného zářezu po stěně formy. [3] 

 

Fz : Fs : Fk = 1 : 0,63 : 0,54 

 

2.8.4 Vybíjení, čištění a oprava odlitků 

 

- Uvolňování je nejnamáhavější, hygienicky závadnou operací výroby odlitku. Volba 

zařízení pro uvolňování odlitků závisí na řadě faktorů. Odlitky se mohou uvolňovat 

na vytloukacích roštech, v rotačních a vibračních bubnech a vedle toho v  tryskačích. 

V málo mechanizovaných provozech se dosud používají vibrační zařízení, 

zavěšovaná na formovací rám, nebo ruční pneumatická kladiva . [11] 

 

- Čištění se provádí za účelem odstraňování formovacího materiálu a nežádoucích 

povlaků z povrchu, vzniklých při lití nebo při tepelném zpracování (okuje). 

V případě, že nebudou odlitky tepelně zpracovány, je třeba dosáhnout kovové 

čistoty hned při prvním čištění. Hodnocení čistoty povrchu je dosud záležitostí zcela 

subjektivní, závisející na posouzení pracovníka kontroly. [11] 

 
Pro čištění povrchu se používají rotační bubny, ve kterých se omílají a 

vzájemně narážejí odlitky o sebe. Další metoda je tryskání kulovým tryskacím 

prostředkem, což je kulové abrazivo. Do povrchové vrstvy odlitku, který byl 

původně bez napětí, se působením energie abraziva kulového tvaru zavede tlakové a 
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tahové vnitřní napětí. Ocelové kuličky, dopadající na povrch, způsobují trvalé vtisky 

do povrchu ve tvaru kulového vrchlíku. [11] 

 

- Svařování povrchových vad odlitku z LLG je náročné. Svařitelnost litin, je proto 

obtížnější než u ocelových odlitků. Litinové odlitky obsahují vyšší koncentraci 

C, Si, P a S. Obtížnost nespočívá jen  v chemickém složení, ale též v tom, že litina 

postrádá houževnatost. A proto ohřevem vznikají tepelná pnutí a tvoří se bílá litina  

(vznik trhlin v oblasti sváru). Při svařování elektrickým obloukem za studena je 

nejrozšířenější požití obalených elektrod. 

 

3  Rozbor metalurgie a technologie odlitku chladnice z EN-GJS 

400-15U 

 

Na slévárně ArcelorMittal engineering product Ostrava s.r.o. je technologie 

formování je v naprosté většině ruční. Slévač vykonává svou práci pomocí nářadí jako 

je ruční nebo pneumatická pěchovačka. Forma se pěchuje po vrstvách z toho důvodu, 

aby měla rovnoměrnou pevnost a tvrdost.  

 

Pro malé ocelové odlitky, které se vyrábějí sériově , se používá strojního 

formování. Většinu práce tedy zastane stroj. Výhodou strojního formovaní je, že formy 

jsou přesné, pevné a stejnoměrně upěchované. 

Ostřivo je základ formovacího materiálu a skládá se ze zrn. Jeho vlastnostmi 

jsou prodyšnost, spěchovatelnost i chemická a tepelná odolnost vůči tekutému kovu. 

Nejčastějším ostřivem je křemen (oxid křemičitý - SiO2), který má kyselý charakter a je 

hlavní součástí přirozených písků. 

 

Pojivo je směs látek, která váže zrna ostřiva dohromady. Dodává formovací 

směsi pevnost za syrova a pevnost po vytvrzení. 
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3.1 Technologie 

 

  Litinové chladnice dle technologie Paul Würth jsou vyrobeny z jakosti EN-

GJS-400 15U (GGG40), používají se pro horní část šachty a oblast sazebny vysokých 

pecí. Litinové chladnice IV. generace musí být vybaveny zalitými ocelovými chladícími 

trubkami. Tloušťka chladnice je 230 mm s provedenými drážkami na teplé straně.  

 

Požadované mechanické vlastnosti tvárné litiny: 

- pevnost v tahu: ≥ 370 MPa 

- minimální tažnost: 11% 

 

Požadované chemické složení LKG je uvedeno v tabulce číslo 2. 

 

Tabulka číslo 2 – požadované chemické složení LKG 

C Mn Si P S Cr Mg 

3,3 - 3,7% <0,30% 1,8 - 2,2% <0,1% <0,02% <0,06% 0,04 - 0,08% 

 

 

Při výrobě chladnice musely být splněny následující základní výrobní 

parametry: 

-Rozměry: 1724 x 881 x 345 mm 

- hmotnost ± 2 500 kg/ks  

- chladnice musí být na studené straně zakřivená a na teplé straně rovná 

- čtyři zalité rovnoběžné ocelové trubky o průměru 70 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm 

- drážky o rozměrech 80/90 · 50 mm 

- vzdálenost mezi drážkami 165 mm 

-dvě zvedací oka umístěny na horní straně chladnice  

-moření chladících trubek po zalití 
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Na obrázku číslo 10, je znázorněn boční pohled na chladnici. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 - Boční pohled na chladnici včetně uložení chladících trubek dle výkresové  

dokumentace Paul Würth 
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Na obrázcích 11, 12 a 13 je znázorněn pohled na chladnici s vyobrazením 

chladících trubek. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – pohled na chladnici a chladící potrubí 
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Obr. 12 – pohled na chladnici a chladící potrubí shora  

 

 

Obr. 13 – pohled na chladnici a chladící potrubí z boku  
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  Na obrázku 14 je znázorněna chladnice jako čistá strojní součást, na obrázku 

15 je chladnice doplněna o vtokovou soustavu, nálitek a výfuky. 

 

 

Obr. 14 – zobrazení chladnice v programu magma 

 

 

Obr. 15 – zobrazení chladnice doplněné o vtokovou soustavu, nálitek a vý fuky 

v programu magma 
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3.2 Výpočet vtokové soustavy 

 

1) Výpočet hmotnosti odlitku 

- čistá hmotnost odlitku - mč = mč 

- hrubá hmotnost odlitku - mh = mč + mp  

- surová hmotnost odlitku - ms = mč + mp + mn + mvs 

 

mč – čistá součást 

mp – hmotnost přídavků (pro odlitek z důvodu tvaru i technologie nebyly technologické 

přídavky nutné. Tato litina má smrštění 1%. Přídavek na smrštění, který uvedl 

technolog je tedy 1%) 

mn – hmotnost nálitku  

mvs – hmotnost vtokové soustavy  

 

1) Čistá hmotnost odlitku 

mč = 2750 kg 

 

2) Hrubá hmotnost odlitku 

mh = 2750 + 0 = 2750 kg 

 

3) Výpočet modulu odlitku 

 

   
  [   ]

  [   ]
       [  ] 

 

kde: Mc – modul odlitku 

       V – Objem odlitku 

       S – plocha ochlazovaného povrchu  
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Modul nálitku má hodnotu 11,9 cm. Podle této hodnoty se z tabulky určí typ a 

rozměry EXO-ISO nálitku. Podle tabulky by byl volen EXO-ISO nálitek SL14 

s vnějším průměrem 515 mm, vnitřním průměrem 450 mm a výškou 700 mm. 

Z důvodu použitého materiálu EN-GJS-400-15U a použité technologie formování byl 

použit EXO-ISO nálitek SL13 s  vnějším průměrem 465 mm, vnitřním průměrem 400 

mm a výškou 300 mm. 

 

4) Výpočet hmotnosti nálitku 

 

Nálitek je válcového tvaru, bude použit vzorec pro objem válce . 

 

d = 400 mm 

v = 300 mm 

   
   

 
         [  ] 

   
         

 
               

            [  ] 

                     

 

Hmotnost nálitku je 260 kilogramů. 

 

5)  Doba lití 

 

Podle Dubického – Soboleva:       √    
 

       [ ] 

kde:  τ – doba lití 

  k – součinitel materiálové konstanty (nejčastěji pro LKG 1,4) 

  δ – střední tloušťka stěn odlitku (mm) 

 τ       √         
 

 τ               

 τ        

 

Doba lití této formy by byla 2 minuty a 15 sekund. 
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6) Rychlost plnění dutiny formy  

 

   
    

   
            [      ] 

 

Dutina formy by se plnila rychlostí 22,3 kilogramů za sekundu.   

 

7) Poměry ve vtokové soustavě 

 

Přetlaková vtoková soustava – kov ze zářezů do dutiny formy stříká. 

 

Fz : Fs : Fk = 1 : 1,2 : 1,4 

Fz – průřez zářezu 

Fs – průřez struskového kanálu 

Fk – průřez vtokového kůlu 

 

8) Minimální průřez vtokové soustavy 

 

         
 

           √        
       [   ]  

kde:  m – hmotnost odlitku + hmotnost nálitku 

  τ – doba lití 

Hstř – střední výška lití 

ρtk – měrná hmotnost tekutého kovu (6,9 – tekutá LKG) 

  μ – součinitel celkového odporu vtokové soustavy (0,42 – střední) 

  g – gravitační zrychlení 

       
  

  
      [  ] 

kde: H - rozměr definovaný vzdáleností  mezi středem výšky vtokové jamky a 

středem výšky zářezu. 

  P – výška odlitku nad zářezem 

  C - výška odlitku ve formě 

Zaústění vtokové soustavy je ve spodní části rámu, tím pádem bude plnění 

formy probíhat od spodu. Pro tento případ platí vztah: 
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       [  ] 

Výška odlitku nad zářezem (P) je rovna výšce odlitku ve formě (C). 

          
   

 
 

              

 

 

         
 

           √         

      
    

              √             
 

 

      
    

         
          

 

Minimální průřez vtokové soustavy je 2404    . 

 

9) Plocha zářezů 

 

           
 

 
 

kde: 
 

 
 (4 zářezy) 

          
 

 
         

    √
    

 

 

 

    √
     

    

 

  √   
 

           

 

Pro zářezy by byla volena šamotová trubka s průměrem 30 mm. 
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10) Plocha rozváděcího kanálu 

 

                

                        

     
    

 
            

    √
     

 

 

 √
        

    

 

         

 

Pro rozvodový kanál by byla volena šamotová trubka s  průměrem 45 mm. 

 

11) Vtokový kůl 

 

                

                        

    √
     

 

 

 √
      

 

 

         

 

Pro vtokový kůl by byla volena šamotová trubka s  průměrem 70 mm. 

 

12) Výpočet hmotnosti vtokové soustavy  

 

   Hmotnost je vypočtena z průřezu zářezů, rozvodového kanálu a vtokového 

kůlu. Ve výpočtech je uvedena varianta vtokové soustavy kruhového průřezu  pro 

zářezy, rozvodový kanál a vtokový kůl i varianta pro zářezy a vtokový kůl kruhového 

průřezu s rozvodovým kanálem lichoběžníkového průřezu. 

 

- Zářezy - kruhového průřezu 

 

d = 30 mm 

v = 500 mm 

  
   

 
         [  ] 
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- Rozvodový kanál - kruhového průřezu 

 

d = 45 mm 

v = 700 mm 

  
   

 
         [  ] 

  
           

 
                

        

                           

 

Pro rozvodový kanál - lichoběžníkového průřezu: 

 

a = 35 mm 

c = 50 mm 

h = 75 mm 

v = 700 mm 

  
   

 
          [  ] 

  
           

 
                      

         

                            

  



30 

 

- Vtokový kůl - kruhového průřezu 

 

d = 70 mm 

v = 450 mm 

  
   

 
         [  ] 

  
           

 
                 

        

                           

 

kde: 6,900 – hustota (    u LKG v tekutém stavu 

 

Pro hmotnost vtokové soustavy kruhového průřezu pro zářezy, rozvodový kanál a 

vtokový kůl: 

 

             

                       

 

Hmotnost vtokové soustavy je 49 kg. 

 

Pro hmotnost vtokové soustavy kruhového průřezu pro zářezy a vtokový kůl a 

lichoběžníkového průřezu pro rozvodový kanál: 

 

              

                         

 

Hmotnost vtokové soustavy je 64,5 kg. Tato hodnota bude uváděna ve výpočtech 

vtokové soustavy. Lichoběžníkový průřez byl zvolen, aby byla zajištěna funkce vtokové 

soustavy, tzn. dobré odstranění strusky. 

 

13) Surová hmotnost 

ms = 2750 + 0 + 260 + 65 = 3075 kg 
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14) Výpočet využití tekutého kovu  

 

  

  

      
    

    
            

 

Využití tekutého kovu je 89,4   

 

3.3 Vsázka pro chladnici z EN-GJS 400-15U 

 

  Technologický proces tavby v  elektrických indukčních pecích se skládá 

z postupného zavážení pece vsázkovým materiálem, který by měl mít vhodný tvar, aby 

se předešlo většímu poškození vyzdívky. Dále je tvar vsázky důležitý z důvodu co 

nejlepšího zaplnění pece. Vsázka, která tvarově nevyhovuje, tzn. je příliš dlouhá nebo je 

tvořena příliš velkými kusy a tím pádem v  kelímku vznikají velké mezery mezi touto 

vsázkou, zapříčiní např. zpomalení tavení, nekontrolovatelné přehřátí kovu a nadměrné 

odtavení vyzdívky. Minimální hmotnost vsázky jsou 3 tuny. 

 

Tabulka č. 3 uvádí chemické složení vsázky před modifikací včetně množství 

modifikátoru a očkovadla. Rozmezí konečné analýzy je uvedeno v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 3. Složení vsázky pro EN-GJS-400-15U 

Vsázkové suroviny C Mn Si 
Složení vsázky 

%  kg 

Ocelový šrot 0,1   10,89 108,9 

Pig Nod 4,46   84,98 849,8 

FeMn  75  0,28 2,8 

FeSi   75 1,05 10,5 

Litinové Špony Do pánve   1 10 

Bjomet 8 Do pánve modifikátor  1,10 11 

Founrysil Do pánve očkovadlo  0,70 7 

Studená vsázka 3,80 0,30 1,45 100%  1000 kg 
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Tabulka č. 4 - Konečná analýza EN-GJS-400-15U 

C Mn Si P S Mg 

3,5 – 3,7 ~0,30 2,35 – 2,50 Max 0,060 Max 0,020 0,04 – 0,08 

 Max 0,35%     

 

 

Na obrázcích 16 a 17, jsou uvedeny vsázkové suroviny. Na obrázcích 18, 19, 

20, 21, 22, 23, jsou uvedeny legující prvky při tavení pro litinu s  kuličkovým grafitem  

EN-GJS 400-15U. 

                    

  

Obr. 16 – PIG NOD Obr. 17 – Ocelový šrot 

  

Obr. 18 – Očkovadlo Foundrysil Obr. 19 – Modifikátor Bjomet 8 
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Obr. 20 – Mangan Obr. 21- Křemík 

 

  

Obr. 22 – Koks prachový (vlevo), Koks 

kalcinovaný (vpravo) 

Obr. 23 – Litinové špony 

 

 

 

3.4 Množství očkovadla a modifikátoru 

 

  Pro očkování chladnice z EN-GJS-400-15U byl použit jako očkovadlo 

Foundrysil. 

 

  Surová hmotnost chladnice je 3135 kg, takže do tohoto množství tekutého kovu 

bylo přidáno 22 kg Foundrysilu.  

 

Výpočet:     
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Očkovadlo Foundrysil – Si = 75%, Ca = 1%, Al = 1%, Ba = 0,75%. V případě, 

že budeme dávkovat v množství 0,7% na h.t.k., pak bude do taveniny současně  

s očkovadlem vneseno: 

 

Si =    
  

   
        

Ca =    
 

   
        

Al =    
 

   
        

Ba =    
    

   
          

 

Pro modifikaci chladnice byla použita polévací metoda, která je velice 

jednoduchá, nenáročná a bez investic, ale je nehospodárná z hlediska využití 

modifikátoru. K modifikaci chladnice z EN-GJS 400-15U byl použit jako modifikátor 

BJOMET 8. 

 

  Do množství tekutého kovu, jehož hmotnost byla 3135 kg, bylo přidáno  

35 kg BJOMETU 8. 

 

Výpočet:     
    

   
         

 

Modifikátor BJOMET 8 – Si = 44 – 48%, Mg = 5.5 - 6.2%, Ca = 0.8 - 1.2%,  

Al = 1.0 % max, RE = 0.8 - 1.2 %. V případě, že budeme dávkovat v množství 1,10% na 

h.t.k., pak bude do taveniny současně s  modifikátorem vneseno: 

 

Si =     
  

   
        

Mg =     
    

   
         

Ca =     
 

   
        

Al =     
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3.5 Výroba formy 

 

Práce slévače při skládání chladnice začíná nastudováním postupového lístku, 

dodaného technologem. Po nastudování postupového lístku si připraví formovací rámy, 

které jsou určeny technologem, dle postupového lístku a zkontroluje modelové zařízení, 

zda má všechny volné modelové díly a části patřící k výrobě chladnice. 

 

Pro výrobu modelů jsou značně užívány plasty a kovy, ale pro výrobu 

chladnice byl použit dřevěný model, tradiční materiál modelářského řemesla. Modely 

mohou být vyráběny z měkkého či tvrdého dřeva, ale nejlepší pro tyto účely je 

rovnovláknité, lehce zpracovatelné dřevo, které není náchylné ke vzniku trhlin. 

Profesionální modelář je nesporně vysoce dovedný. Jeho řemeslo vyžaduje expertní 

znalosti a schopnosti a potřebuje mít hlubokou znalost formovacích technik.  [12] 

 

Pokud je vše v pořádku, započne se samotnou výrobou formy chladnice. 

Výroba začíná přípravou modelového zařízení uložením na podložku nebo zem. Po 

uložení modelu se přiloží všechny volné díly určené k formování spodní části formy a 

dále vtoková soustava složená z šamotových trubek a kolínek průměrů určených 

technologem. 

 

Po zkontrolování správného uložení volných dílů, se přiloží na model spodní 

část formovacího rámu. Model se upevní pomocí kovového táhla a lišty přes žebro 

formovacího rámu k rámu. Tento mechanismus zabraňuje samovolnému vypadnutí 

modelu při otáčení formovacího rámu o 180°.  Po té se připraví do formovacího rámu 

zaváděcí kolíky, které usnadňují skládání spodní a horní části rámu do sebe. Horní a 

spodní část formovacího rámu do sebe přesně zapadne. Pokud je nutné při skládání 

formy zajistit velmi přesné složení formovacích rámů, používají se francouzské kolíky. 

Jsou to dva protikusy, jeden má tvar zvonku a druhý má tvar kuželového trnu. Tyto dva 

díly do sebe přesně zapadnou. 

 

Pokud je vše překontrolováno a vše souhlasí dle postupového lístku, dochází 

k formování spodní části formy. Ta se zasype formovací směsí určenou technologem. 

Chladnice je formována do furanu. Směs se do rámu sype ve vrstvách maximálně 25 cm 

vysokých a zhutňuje se pěchovacím zařízením. 
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Největší zhutnění musí být asi 10 cm od stěny modelu směrem k formovacímu 

rámu. Tento postup slévač opakuje, dokud nedojde k zaplnění rámu na celou jeho výšku. 

Při formování musí dbát na to, aby nedošlo k posunutí volných dílů a vtokové soustavy 

z důvodu přesnosti výroby formy. Pokud jsou všechny tyto úkony hotovy, nechá se 

formovací směs zatuhnout. Doba tuhnutí je přibližně 45 minut. Tato doba je ale různá. 

Faktor, který tuto dobu velice ovlivňuje je počasí. Formovací směsi jsou sice letní a 

zimní, ale při teplotách pod 0 °C, se čas doby tuhnutí prodlužuje. Může se stát, že 

formovací směs tuhne i několik hodin. 

 

Po zatuhnutí formovací směsi dojde k otočení spodní části formy o 180°. 

Odstraní se zajišťovací lišty a spodní část formy se položí na dřevěné špalky. Na 

dřevěné špalky se forma pokládá z důvodu zabránění vytlačení modelu z formy přes 

zajišťovací táhla. Po uložení formy na dřevěné špalky se musí očistit dělící rovina od 

přebytečné, ztuhlé formovací směsi pomocí brousků. Tento úkon je prováděn proto, aby 

se srovnala dělící rovina, byla co nejrovnější a také z toho důvodu, aby při vytahování 

modelu nedošlo k jejímu narušení. Takto opracovanou dělící rovinu očistíme pomocí 

štětců nebo se ofouká hadicí se stlačeným vzduchem. Očištěná dělící rovina se ošetří 

pomocí dělícího materiálu, klouzku. Je to jemný, suchý křemičitý písek. Zasypání dělící 

roviny dělícím materiálem slouží k zabránění spojení spodní a horní části formy. Pokud 

je dělící rovina takto připravená, následuje přiložení dalších volných modelový ch dílů. 

 

Jako další úkon je doplnění vtokové soustavy o struskový kanál a vtokové 

kůly, předepsané technologem.  

 

Následuje formování horní části formovacího rámu, který je umístěn na spodní 

část formovacího rámu. V horní části rámu je umístěn nálitek a výfuky. Pod nálitek se 

dává podnálitková vložka, která slouží jednak k lepšímu oddělení nálitku a k zlepšení 

tepelně izolačních vlastností při dosazování tekutého kovu z nálitku do odlitku. 

Formování horní části formovacího rámu musí probíhat stejně, jako tomu bylo u spodní 

části.  
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Pokud je horní část formovacího rámu již zatuhlá, oddělí se pomocí jeřábu tato 

horní část rámu od spodní. Horní část se otočí o 180° a opět se položí na dřevěné 

podkládky. 

 

Z horní i spodní části rámu se vyjme dřevěný model i s  jeho volnými 

modelovými díly v pořadí určeném technologem. Vyjme se i dřevěná část vtokové 

soustavy, což jsou struskový kanál a vtokové kůly. Forma se nechá odstát z důvodu 

dokončení chemické reakce tuhnutí a odpaření nežádoucích látek z povrchu formy. 

Z pravidla je to doba stejně dlouhá jako doba, po kterou byl model zasypán formovací 

směsí.  

 

  Po odvětrání formy se musí z dutiny formy odstranit nežádoucí stopy po 

volných dílech, tzv. švy, a vady formy vzniklé při formování, což jsou řediny a díry. 

Ředina je nezatuhlá část formovací směsi.  

 

  Jsou-li opravy formy hotovy, dutina formy se natírá ochranným nátěrem. Pro 

formu chladnice byl zvolen nátěr alusilikátu s  grafitem. Nátěr se nanáší ve dvou 

vrstvách. Tento nátěr slouží k tomu, aby nedošlo k zapečení formovací směsi pro 

odlévání do odlitku. Po dostatečném zaschnutí nátěru, což je přibližně 16 hodin, je 

forma připravená ke skládání.  

 

  Do horní části formy, je nutno připevnit pomocí kovových táhel chladící 

potrubí, na místech přesně určených technologem. Při usazování chladícího potrubí se 

musí dbát na přesné usazení vývodu potrubí a přesné vzdálenosti potrubí od vršku. Tu 

zajistíme pomocí podpěrek určené výšky. V případě, že je vše v pořádku, otočí se horní 

část formy o 180° a na vývody chladícího potrubí se nasadí vymezovací kroužky.  

Upevní se pomocí šroubů. Přebytečný prostor okolo chladícího potrubí a vymezovacích 

kroužků, je zasypán formovací směsí, z toho důvodu, aby nedošlo k vytečení tekutého 

kovu okolo vývodu chladícího potrubí.  Při zasypávání je nutno dávat pozor na to, aby 

nedošlo k zasypání chladícího potrubí a k jeho možné budoucí neprůchodnosti.  

 

Pokračuje se tím, že se jeřábem složí horní a spodní část formy pomocí 

zaváděcích kolíků. Pokud horní i spodní díl na sobě dobře sedí, horní díl se od spodního 

znovu oddělí a zkontroluje se, zda nedošlo k porušení dělící roviny a spodní části formy. 
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Do dělící roviny jsou vloženy těsnící šňůry požadovaného průměru, které slouží 

k dobrému utěsnění dělící roviny a brání tekutému kovu při odlévání vytečení. Je -li vše 

zkontrolováno, forma je s  jistotou připravena na trvalé složení.  

   

Následně je potřeba vyrobit vtokovou jamku, která je tvořena kovovým rámem 

přiloženým na vtokové kůly. Do otvorů jsou vloženy dřevěné vtokové kůly stejného 

průměru a spodek vtokové jamky je zasypán formovací směsí. Po zatuhnutí formovací 

směsi se vyjmou dřevěné vtokové kůly a se zvýšenou opatrností se musí srovnat dno 

vtokové jamky. Při srovnávání je nutno dbát na to, aby nedošlo k napadání přebytku 

formovací směsi do vtokové soustavy. Zabrání se tím nežádoucím vměstkům v  odlitku. 

Vtoková jamka se může ošetřit ochranným nátěrem.  

 

  Následuje zatížení formy požadovanou zátěží. Zátěž zabraňuje zvednutí horní 

části formy při odlévání. Eliminuje vztlak tekutého kovu při nárazu na horní část formy.  

 

  Před odléváním se musí do vývodu chladícího potrubí vhánět dusík 4-5m
3
/hod. 

Tímto se zabrání případnému protavení tekutého kovu do chladícího potrubí.  

 

4. Monitoring provozních taveb z EN-GJS-400-15U 

 

  Na základě požadavku provozu 25 – slévárny byla odzkoušena výroba 2 kusů 

chladnic z tvárné litiny IV. generace podle technologie Paul Würth. Litinové chladnice 

se používají do horní části a oblasti sazebny vysoké pece. 

 

  Cílem zadaného úkolu bylo ověření konkurenceschopné výroby chladnic 

s požadovanými jakostními parametry v provozních podmínkách slévárny ArcelorMittal 

Ostrava a. s. a následně definovat limitní parametry pro jejich komerční výrobu. 

 

Hodnoty chemického složení první chladnice, které byly naměřeny na 

předzkoušce, jsou uvedeny v tabulce číslo 5.  
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Tabulka č. 5 – chemické složení 1. kusu chladnice - předzkouška 

C Mn Si P S Cr Mg Sc 

3,74% 0,14% 1,01% 0,044% 0,011% 0,04% - 0,956 

 

 

Hodnoty chemického složení druhé chladnice, které byly naměřeny na 

předzkoušce, jsou uvedeny v tabulce číslo 6.  

 

Tabulka č. 6 - chemické složení druhého kusu chladnice - předzkouška 

C Mn Si P S Cr Mg Sc 

3,76% 0,10% 0,91% 0,046% 0,011% 0,01 - 0,954 

 

 

5 Vyhodnocení provozních taveb litiny EN-GJS-400-15U 

 

K ověřování a kvantitativnímu stanovování obsahu chemických prvků nebo 

jejich sloučenin v kovových vzorcích, slouží analyzátor OBLF, vakuový jiskrový emisní 

spektrometr, který je znázorněn na obrázku číslo 24. 

 

Počet a volba chemických prvků, které mají být stanoveny, stejně jako typy 

kovů, které lze analyzovat, jsou omezeny optickým systémem. 

Před jiskřením musí být vzorky obroušeny. Pro ocel a litiny se doporučuje broušení za 

sucha s použitím brusných papírů se zrnitostí 60 – 80 pro ocel a 40 – 60 pro litinu. 

Brusný papír nesmí být znečištěn vzorky, obsahujícími vysoké koncentrace slitinových 

prvků. 
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Obr. č. 24 – Analyzátor OBLF 

 

Hodnoty konečné analýzy prvního kusu chladnice jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7 – chemické složení prvního kusu chladnice – konečná analýza 

C Mn Si P S Cr Mg Sc 

3,60% 0,23% 2,02% 0,045% 0,008% 0,05% 0,059% 0,998 

 

  Tabulka číslo 8, uvádí váhu této chladnice a dále mez kluzu ( Rp ),  

pevnost (Rm) a tažnost (A). 

 

Tabulka č. 8 – Váha, mez kluzu, pevnost a tažnost 

Váha Rp Rm A 

kg MPa MPa % 

 min. 250 min. 400 min. 15 

2745 235 379 16.5 

 

Hodnoty konečné analýzy 2. kusu chladnice jsou uvedeny v tabulce číslo 9. 

 

Tabulka č. 9 – chemické složení druhého kusu chladnice 

C Mn Si P S Cr Mg Sc 

3,66% 0,25% 2,23% 0,04% 0,011% 0,02% 0,069% 1,033 
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Tabulka číslo 10, uvádí váhu této chladnice a dále mez kluzu (Rp),  

pevnost (Rm) a tažnost (A). 

 

Tabulka č. 10 – Váha, mez kluzu, pevnost a tažnost 

Váha Rp Rm A 

kg MPa MPa % 

 min. 250 min. 400 min. 15 

2745 256 411 22.7 

 

   

U prvního kusu chladnice došlo k odsíření pomocí Mg za vzniku MgS. 

Hodnota síry klesla z 0,011% na 0,008%. U druhého kusu chladnice k odsíření nedošlo 

z toho důvodu, že již na předzkoušce byla hodnota síry velmi nízká. 

Pomocí Mg tedy nedošlo k odsíření a hodnota síry zůstala stejná. 
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6. Závěr 

 

  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu odlitku chladnice z EN-GJS-400-

15U. Jednotlivé kapitoly se zabývaly očkováním a modifikací, tudíž přeměnou litiny 

s lupínkovým grafitem na litinu s  kuličkovým grafitem, za použití vhodného očkovadla 

a modifikátoru. V současné době se ve slévárně k modifikaci používá metoda polévací. 

Při této metodě je využití Mg přibližně 60%. 

 

Další kapitola se věnuje přípravě výroby odlitku chladící desky, která se 

uplatňuje v technické praxi. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány výpočtům vtokové 

soustavy a konečným úpravám odlitku. 

 

  V praktické části bakalářské práce se jednalo o technologii odlitku chladnice  

a konkrétní výpočty vtokové soustavy této chladnice. Dále jsou k chladnici uvedeny 

vsázkové suroviny i s  legujícími prvky. Naměřené hodnoty kvantitativních analýz jsou 

uvedeny v příslušných tabulkách. 

 

Navržená technologie byla ověřena programem Magma i teoretickými výpočty. 

Rozměry vyšly stejné. Správnost byla potvrzena i hotovými odlitky. 
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