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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Při výrobě ocelových odlitků se často vyskytují bubliny, které jsou příčinou 
neshodné výroby odlitků. Následující analýza obsahu hliníku však potvrdí, že ocel 
byla dobře dezoxidována. Rovněž kontrola obsahu dusíku vznik bublin nevysvětlí. 
Bubliny se vyskytují i u taveb s vyhovujícím obsahem vodíku. Obvykle se tyto 
bubliny vyskytnou jen u některých odlitků z tavby. Ostatní odlitky jsou zdravé [1]. 
Na uvedený problém upozornil kromě jiných i Přibyl [2, 3]. Vznik bublin spojuje 
s místem v odlitku, ve kterém se nejčastěji vyskytují. Poznal, že tyto vady se 
vyskytují v neprůtočných místech odlitku, která nazval „tišinami“. 
     S tímto problémem se slévárny často setkávají. V práci [4] jsou analyzovány 
dutiny v odlitcích pro železniční vozidla. V místě vzniku těchto dutin se vyskytovaly 
protáhlé oxidy s největším rozměrem 50 µm. Jednalo se o oxidy na bázi železa (bez 
Al). V sousedství těchto oxidů se vyskytovaly vměstky, které se lišily od vměstků z 
ostatních částí odlitku. Jednalo se o kulovité vměstky odpovídající typu I dle 
klasifikace Simse a Dahleho [5], kterou dále upřesnil Bůžek [6]. Vměstky 
obsahovaly oxidy prvků  s nižší afinitou ke kyslíku (Si, Mn, Fe).  
     Po dezoxidaci hliníkem se v ocelových odlitcích zpravidla vyskytují oxidy Al2O3 
a sulfidy MnS. U některých taveb se vyskytují nitridy titanu. Jiné vměstky se v 
nelegovaných ocelích na odlitky běžně nevyskytují. V „tišinách“ se mohou 
vyskytovat vměstky odpovídající svou morfologií a chemickým složením oceli s 
vyšší aktivitou kyslíku oproti správně dezoxidované oceli. Příčinou vyšší aktivity 
kyslíku mohou být reoxidační pochody, které proběhly v kovu během jeho odlévání 
a proudění v dutině formy. Kyslík vázaný na snadno redukovatelné oxidy může pak 
reagovat s uhlíkem za vzniku bublin oxidu uhelnatého. Ke zvýšení aktivity kyslíku 
v oceli v takových případech může docházet v mikroobjemech. Zatím není k 
dispozici metoda, která by umožnila prognózu vzniku bublin CO v uvažované místě. 
Na aktivitu kyslíku v uvažovaném objemu lze usuzovat z morfologie a složení 
vměstků. Morfologie vměstků je dána jejich chemickým složením v údobí jejich 
vzniku. K bližší představě o intenzitě reoxidace je nutné znát i chemické složení 
vměstků. Navíc při nestandardních podmínkách dezoxidace je teoreticky možný 
vznik kulovitého a čistého oxidu dezoxidačního prvku. Výskyt takových vměstků v 
okolí bublin by pak mohl vést k mylnému závěru ohledně možné příčiny jejího 
vzniku. Aktivitu kyslíku v oceli, ve vybraném místě odlitku, je možné odhadnout 
zatím jen teoreticky, podle rovnice (1) na základě složení oxidů v libovolné době 
jejich tvorby. V případě, že odhadnutá aktivita kyslíku je v tomto místě nižší než je 
aktivita kyslíku potřebná pro oxidaci uhlíku, lze předpokládat, že nedojde 
ve sledovaném místě ke vzniku bublin oxidu uhelnatého [1]. 
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   (1) 
 
 
 

O

H a  – Henryho aktivita kyslíku (standardní stav 1 % roztoku), yOxMe
R γ – Raultův 

aktivitní koeficient oxidu prvku Me v oxidickém vměstku (funkce kvalitativního a 

kvantitativního složení vměstku [7]), 
yOxMeN – molární koncentrace oxidu ve 

vměstku, Me
H f  – Henryho aktivitní koeficient v oceli rozpuštěného prvku Me, 

[%Me] – koncentrace v oceli rozpuštěného prvku Me v hmotnostních procentech,          

x, y – molová množství prvku Me a kyslíku tvořící oxid, ∆G°T – standardní volná 

entalpie tvorby oxidu [J/mol], R – universální plynová konstanta [J/ (mol·K)],              

T – termodynamická teplota [K]. 
 
Studium morfologie a chemického složení vměstků v závislosti na aktivitě kyslíku 
v oceli může přispět k objasnění mechanizmu reoxidačních pochodů, které mají za 
následek vznik uvedeného typu bublin. 
     Z praktického hlediska má význam zjištění, zda vada typu bublin vznikla 
v důsledku porušení technologických zásad při výrobě tekutého kovu v peci, nebo až 
v důsledku reoxidačních pochodů během odlévání. Na základě chemického 
složení vměstků lze také určit jiný původ jejich vzniku. Stržená struska z pánve při 
odlévání oceli vyrobené na zásadité peci obsahuje vyšší koncentraci CaO. Vměstky, 
které mají původ ve vyzdívce pánve mají složení podobné jako vyzdívka.  
Přítomnost oxidů Mn a Fe ve vměstcích lokalizovaných do některých míst odlitku 
lze vysvětlit jen průběhem reoxidace kovu.  
     Studium složení vměstků v místech výskytu bublin v odlitku může přispět 
k objasnění příčin vzniku vady. Cílem práce bylo ověřit pomocí experimentálních 
taveb souvislosti mezi aktivitou kyslíku v oceli a složením vměstků. Z praktického 
hlediska měly zjištěné závislosti umožnit odhad vzniku bublin oxidu uhelnatého ve 
sledovaném místě. Pozn.: pojem „metalurgická jakost“ v názvu práce se tedy týká 
typu a složení oxidických vměstků a výskytu bublin v odlitcích. V experimentech 
jsou tyto podmínky řízeny různým stupněm dezoxidace v pánvi (příp. v peci) nebo 
přetavením uklidněné vsázky při různých odpichových teplotách, tedy reoxidací.  
     Vměstky byly v minulosti posuzovány v důsledku jejich vlivu na mechanické 
vlastnosti oceli. Pro pochopení mechanismu jejich vzniku však zejména 
v nedostačujících závislostech na koncentracích zbytkového hliníku nebo na  
celkovém obsahu kyslíku. Nebyly zjištěny žádné práce popisující měření aktivity 
kyslíku v odlitku. V předkládané práci byla měřena aktivita kyslíku v odlitcích. 
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Jedná se o měření dlouhodobé, které zajistí znalost změny aktivity kyslíku v 
chladnoucí oceli před zahájením tuhnutí. 
 

1.1  FAKTA SPOJENÁ SE SEKUNDÁRNÍ OXIDACÍ, VZNIKEM 
VMĚSTKŮ A {CO}  

Při experimentech prováděných v rámci předkládané práce byla pro simulaci stavu 
po reoxidaci využívána dezoxidace srážecí. Tato v železe funguje na principu 
vytvoření nerozpustné sloučeniny (oxidu), s přidaným prvkem s vyšší afinitou ke 
kyslíku než má Fe. Dojde ke snížení rozpustnosti kyslíku, jeho aktivita tedy klesne. 
V oceli tento dezoxidační prvek navíc redukuje oxidy prvků s nižší afinitou ke 
kyslíku než má on sám. Autor [8] rozděluje vměstky na: primární zplodiny 
vznikající po přísadě dezoxidačního prvku a to v peci nebo v pánvi; sekundární 
zplodiny vznikající v důsledku snižování rozpustnosti kyslíku při poklesu teploty a 
zplodiny terciární. Ty vznikají ze stejných příčin jako zplodiny sekundární, avšak 
během tuhnutí. Nemohou tedy být z odlitku odstraněny a v hotové oceli zůstávají 
zpravidla na hranicích primárních zrn.  
     Dochází-li v dezoxidované tavenině k neomezenému přísunu kyslíku, bude s 
kyslíkem nejprve reagovat prvek, který v daných podmínkách bude vykazovat 
nejsilnější dezoxidační schopnost. Po jeho odpovídajícím vyhoření začnou postupně 
oxidovat prvky v pořadí daném dezoxidační schopností každého z nich v daných 
podmínkách.  
     Dle vztahu (2) převzatého z [9] lze stanovit aktivitu kyslíku, tedy míru reoxidace, 
pro nelegovanou ocel v pánvi po odpichu a srážecí dezoxidaci hliníkem. Za těchto 
podmínek je proto nutné chránit taveninu proti přijímání kyslíku z okolí. K tomu 
slouží dezoxidace redukční strusky. Vztah (2) také neodporuje faktu, že aktivita 
kyslíku klesá s teplotou taveniny.   
 
 

(2)    
     
 

kde ∆τ – je doba po ukončení odpichu [min]; T – teplota lázně [K]; % AlC, 
[% C]  – obsah hliníku (celkového) a uhlíku v oceli v čase ∆τ. 

 
Kyslík je absorbován kovem v průběhu jeho odstátí v pánvi před odléváním, 
zejména do něho proniká při vlastním odlévání. Významný je tedy vliv licí doby, ale 
i teploty. Přísun kyslíku do kovu roste s licí teplotou. Vliv má také tvar licího 
proudu a typ proudění při plnění formy. Zdrojem kyslíku může být žárovzdornina 
(vyzdívka pánve, slévárenská forma) a všechny vlhké předměty s nimiž kov přijde 
do styku po ukončení technologicky předepsané dezoxidace. V této souvislosti je  
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nepříznivá dlouhodobě zvýšená relativní vlhkost vzduchu. Svého maxima dosahuje 
v podzimním a zimním období (cca o 1/5 vyšší hodnoty než v květnu – měřeno 25 
let v moravských městech) [10]. Reoxidaci může zvýšit i nedostatečné odvzdušnění 
dutiny formy. Snažit se o dosažení, resp. udržení nulové vlhkosti v dutině sušených 
forem do odlití, by z hlediska vzniku CO bublin nemuselo mít význam. S využitím 
krytí licího proudu atmosférou netečného plynu lze v praxi sekundární oxidaci 
značně minimalizovat. 
     Reoxidace bude tím nižší, čím kratší čas uběhne od ukončení dezoxidace do 
začátku tuhnutí daného odlitku a její následky budou klesat (nebo eliminovány) s 
delším a dokonalejším zajištěním přebytku silného dezoxidačního prvku v daném 
objemu příslušného odlitku. Dojde-li však ke vzrůstu skutečné aktivity kyslíku nad 
její rovnovážnou hodnotu pro uhlíkovou reakci, mohou se vyloučit CO bubliny.     
     Důležitým analyzovaným parametrem je obsah hliníku v kovu nezahrnující oxidy 
hliníku. Jedná se o hliník rozpustný v kyselině (% Alr.k.).  
     Jako kritérium  výskytu CO bodlin, je v [9] uveden následující vztah platný pro 
nelegované oceli s nízkým až středním obsahem uhlíku: %Alr.k. > 0,123 . [%C]3/2.  
     Technologicky doporučené mezní obsahy Alr.k. z hlediska vzniku bublin jsou 
závislé i na tloušťce stěny odlitku. Čím je tato tloušťka nižší, tím vyšší je potřebný 
obsah Alr.k. [9]. V tenkostěnných částech odlitků jsou v praxi častěji pozorovány 
bodliny [9]. Při nedostačujícím promíchávání kovu po odlití, může v menších 
objemech docházet snadněji k nadkritické reoxidaci. Ovšem dle [11] může být 
přebytek Al nejnižší v odlitcích s tloušťkou stěny do cca 5 mm, které ztuhnou rychle 
(difúze vnějšího kyslíku je minimální). Pozn.: S tímto však může souviset 
nemožnost vyloučení CO bublin v důsledku nízké příp. nulové segregace prvků 
během tuhnutí. Dle [12] nevznikají CO bubliny ani při velmi rychlém tuhnutí  
povrchové vrstvy neuklidněného ingotu. 
     Minimálně je v praxi požadováno 0,03 % Alr.k. [3, 9, 13]. V [11] je tato hodnota 
spojena s formami syrovými, s tloušťkou stěny odlitků do cca 50 mm. U větších  
tlouštěk je doporučováno alespoň 0,02 % Alr.k.. Tato hodnota platí i pro formy 
sušené a to nezávisle na uvedených rozměrech.  
 
Při plnění dutiny formy spodem, při přiměřeně vysokém odlitku, se může dostat 
vrstvička oceli během stoupání hladiny do vnitřního klidu. To znamená, že se 
s cirkulujícím ovzduším stýká stále tentýž podíl taveniny → tišina. Tato tenká 
vrstvička se přesycuje kyslíkem, na hladině se tvoří vrstvička FeO a dochází 
k uhlíkové reakci (bublinky vyprskávají z hladiny). Pod horním povrchem odlitku 
jsou pak nalézány bodliny (zatuhnuté {CO}) [3].  Pozn.: „Tato povrchová reoxidace 
může nastat i při laminárním proudění. K hloubkové sekundární oxidaci může dojít 
tehdy, je-li kov promícháván → průřez je buď zdravý nebo celý bublinatý [2]“. 
Nebezpečí vzniku CO bodlin ve spojení s tišinami je i v jiných místech odlitku [3] 
(autorem [3] byla navržena protiopatření).  
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Dle Elbla [14] se v tišinách tvoří vrstvička FeO a MnO, přičemž nastává reakce: 
(FeO) + [C] → Fe + {CO}. Přibyl [2] uvádí tuto redukční reakci v souvislosti 
s reoxidací dočasně klidné taveniny z vyzdívky pánve, ale i licího proudu při 
spodním vypouštění pánve. Jako příčinu vzniku CO bublin (bodlin) ji uvádí autoři 
[11, 15]. Vznik CO bublin v souvislosti s oxidační struskou tvořenou převážně FeO 
(při konvertorových pochodech) je zmíněn v práci [4]. V experimentálním odlitku 
označeném 1/2, jehož chemické složení je uvedeno v kap. 4, byly nalezeny bubliny. 
V této oceli byla pro představu posouzena možnost vzniku CO bublin v důsledku 
redukce jednotlivých oxidů obsažených ve vměstcích. Redukci lze obecně zapsat: 
 
  MexOy + (y)[C] → (x)[Me] + (y){CO}    (3) 
 
Aktivity složek komplexních oxidů (Al2O3)–(SiO2)–(MnO) byly odhadnuty ze 
složení vměstků dle stechiometrie. Za těchto podmínek je v teplotním intervalu 
tuhnutí odlitku 1/2 termodynamicky možná pouze redukce MnO. Redukce SiO2, 
včetně čisté látky, již nepřipadá v úvahu ani při teplotách naměřených po odlití 
odlitku, tj. 1560 °C. Uvedené je zřejmé ze souboru „T(rovn.) pro redukci oxidů 
uhlíkem.xls“ na přiloženém CD k doktorské práci. 
     V [16] je upozorněno na mechanismus vzniku bublin prostřednictvím  
 tzv. sekundární struskovitosti u syrových forem. Příčinou této vady jsou právě  
reoxidační pochody během odlévání nebo během plnění formy. V  důsledku těchto 
pochodů dochází ke tvorbě komplexních makrooxidů SiO2, Al2O3, MnO [14]. 
Struska těchto oxidů může ulpívat na povrchu formy v tišinách anebo na horních 
plochách odlitku. V místech, kde sekundární struska reaguje s formou, klade 
tuhnoucí povrchová vrstva odlitku minimální odpor proti vnikání plynů z formy ve  
srovnání s lícem formy. Zde se mohou tyto plyny (vodík, dusík, příp. další plyny) 
spolu s CO podílet na vzniku bublin [14]. Také bubliny vzniklé při teplotách nad 
likvidem mohou být nalezeny v odlitku. A to kvůli jejich možnému zachycení 
frontou tuhnutí u horní stěny odlitku (případně boční frontou tuhnutí). 
     Pozn.: Dle [17] výzkum AFS prokázal, že 83 % makrovměstků vzniká v odlitcích 
z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí v důsledku reoxidace. 
 
     U syrových pískových forem se při tvorbě CO bublin mohou uplatňovat redukce  
vodní páry (z formy) uhlíkem rozpuštěným v oceli anebo pocházejícím z uhlíkatých 
materiálů (kamenouhelná moučka): [C] + {H2O} = {CO} + {H 2}, C + {H2O} = 
= {CO} + {H 2}. U forem pojených vodních sklem, které mají nízkou vlhkost a 
neobsahují uhlíkové přísady, může přicházet v úvahu reakce [C] + 1/2{O2} → {CO} 
[14]. Pro tvorbu oxidů lze obecně zapsat tyto reakce takto:                                        
x[Me] + y{H 2O} = MexOy + y{H2}, x[Me] + 1/2y{O2} → MexOy.   
     Výše popisované sloučeniny, mající svůj původ v chemických reakcích alespoň 
jedné rozpuštěné složky v tavenině, se obecně nazývají endogenní. Povrch takto 
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vyloučených bublin je při pouhém vizuálním posuzování nezoxidovaný, není-li 
odlitek tepelně zpracován [3] nebo nejsou-li bubliny spojeny s povrchem [9].  
Autoři [4] popisují pravděpodobné CO bubliny zaplněné oxidy železa (v reálných 
odlitcích, pravděpodobně v litém stavu). Autoři [18] zjistili pomocí elektronového 
mikroskopu (s analyzátorem rentgenového záření) kulovité oxidy tvořené Si, Mn a 
Al na vnitřním lesklém povrchu CO bublin v oceli o obsahu 0,2 % C v litém stavu. 
Obsah kyslíku v matrici v okolí bublin byl nepatrný.    
Za exogenní  jsou považovány sloučeniny vnikající do taveniny z okolí. Exogenní 
bublina (zachycená frontou tuhnutí) může být zdrojem kyslíku pro okolní zbytkovou 
taveninu. Může tedy být mylně pokládána za endogenní v důsledku nižší % Alr.k. v 
kovu nebo i způsobit vyloučení CO bubliny.  
Oxidické exogenní vměstky se do odlitků dostávají ze strusky, žárovzdorniny, atd. 
Endogenní vměstky se často vylučují na exogenních [19], potom bývá obtížné určit 
jejich původ. 
 

1.2 VYBRANÁ TERMODYNAMICKÁ A KINETICKÁ FAKTA SPOJEN Á S 
VYLOU ČENÍM CO BUBLIN ANEBO NEKOVOVÝCH VM ĚSTKŮ  

 
     Změnu volné entalpie ∆Gt, která doprovází průběh dané chemické reakce, 
popisuje van’t Hoffova reakční izoterma. Tato má pro reakci 
 x[Me]+ y[O] = (Me xOy), nacházející se v termodynamické rovnováze, tvar (4) [20]:  

      
 
                                                                           (4)
    

 
kde ∆G° je standardní volná entalpie, ia  – aktivity látek zúčastněných na reakci. 
     Záporná hodnota ∆Gt  je označována jako afinita chemické reakce [20]. Závislá 
je především na hodnotě ∆G° . 
 
     Teplotní závislosti ∆G°, týkající se oxidů, jejichž tvorba byla posuzována v rámci 
předkládané práce, jsou: 
 
  [C]  + [O]     →  {CO} ∆G° =  –19 972 – 40,98T                       (5)    [22, 23] 

[Al] + [O]   →  (Al2O3) ∆G° =  –1 207 036 + 391,25T    (6) [24] 
[Si]  + [O]    →  (SiO2) ∆G° =  –595 586 + 227,13T  (7)  [24]   
[Mn] + [O]  →  (MnO) ∆G° =  –293 729 + 129,12T  (8) [24] 
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Bubliny  v ocelových odlitcích vznikají vždy mechanismem heterogenní nukleace 
[8] – posuzováno v [25]. Zárodky bublin v reálných ocelových odlitcích též vznikají 
na povrchových nerovnostech chladítek, v patách dendritů a nejčastěji ve 
staženinách, mikrostaženinách a v ředinách. Pak jsou zpravidla protaženy ve směru  
osy tuhnutí [10]. Množství bublin tedy teoreticky mohou ovlivnit i z uvedeného 
hlediska vyšší licí teploty, které jsou v [10] spojovány s vyšší četností výskytu 
staženin a ředin.    
     Rozpustnost CO je v ocelové tavenině velmi nepatrná [15, 20]. Případný roztok 
CO s roztaveným kovem tedy lze považovat za silně zředěný, řídící se Henryho 
zákonem [19].  
 
    Z teplotní závislosti rovnovážné konstanty uhlíkové reakce (vztah (4)) vyplývá 
rovnice: a[C] · a[O] = 0,0016 (pro stanovení ∆G° využity hodnoty [23], t = 1600 °C, 
předpoklad: a{CO}  = 1).      
 
Hodnoty aktivit kyslíku, naměřené v odlitku při teplotách nad likvidem, jsou v 
disertaci porovnávány s průběhem přibližných termodynamických rovnováh pro 
vznik jednotlivých čistých oxidů. Vzniku CO se týká vztah (9). Zatímco aktivita 
čistého oxidu je rovna jedné, v komplexním oxidickém vměstku je Raultova aktivita 
každého oxidu menší než jedna [20]. To znamená nižší potřebné aktivity kyslíku pro 
vznik jednotlivých složek komplexních oxidů oproti čistým látkám.  
                                                                            
 
                       (9)                                         
                                                
 
kde  aktivita oxidu uhelnatého je [19, 21]:                     
 
za normálních atmosférických podmínek platí, že parciální tlak CO v bublině, která 
dosáhla hladiny lázně je  p{CO} ≈ 101 325 Pa  [19] (stejná hodnota se obvykle volí 
jako standardní tlak [21]). Potom je a{CO} ≈ 1.  HaC  – Henryho aktivita uhlíku,               
 
Cf – Henryho aktivitní koeficient pro obsah uhlíku [% C] . 

 
Ze vztahu (9) je zřejmé, že rovnovážná aktivita kyslíku pro uhlíkovou reakci je 
závislá na aktivitě uhlíku v oceli. V systému Fe–C–Si–Mn–Al, při obsazích 
 
uvedených prvků odpovídajících nelegovaným ocelím, je aktivita uhlíku významně 
závislá pouze na obsahu uhlíku a křemíku. To vyplývá z hodnot eX

C [24]: eC
C = 0,14, 

eSi
C = 0,08 (eMn

C = –0,012, eAl
C = 0,043). Je to patrné z grafů v souboru „a(O)rovn.–

T, {CO}.xls“ na přiloženém CD k disertační práci. Vliv kyslíku (eOC= –0,34 [24]) se  
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v oceli projeví dominantně pouze v případě jeho vysokého obsahu. Např. v odlitku 
1/2 s obsahem 0,08 % C se vyšší vliv kyslíku na HaC , oproti vlivu vlastního uhlíku,  
uplatní až od cca 350 ppm [O]  (fO

C = 0,973, fCC = 1,026; platí:  fC = fCC . fO
C). 

     Riziko vyloučení bublin se zvyšuje s rostoucí mírou segregace prvků. Tato závisí 
na rychlosti tuhnutí příp. na intenzitě proudění kovu během jeho chladnutí a tuhnutí 
[26]. Kyslík segreguje velmi silně, odmíšení uhlíku je též významné. Vodík a dusík 
segregují silně, avšak méně oproti kyslíku [9, 27].  
     Kromě překročení rozpustnosti je pro vyloučení bubliny nutné převýšení tlaku v 
jejím zárodku oproti odporům prostředí [7, 15].  
 
 

1.2.1 Kyslík v  nelegované oceli   
 
Fe – X – O (X = Al, C, Si, Mn, S) 
Vliv uvedených prvků na aktivitu kyslíku je patrný z interakčních koeficientů 
prvního řádu (pro 1600 °C). Všechny uvedené prvky snižují aktivitu kyslíku. 
Hodnoty koeficientů se často liší dle různých autorů:  eAl

O: –1,15 [24], –3,9 [7]; 
eC

O: –0,29 [9], –0,13 [7], –0,41 [20] (bez udání teploty); –0,45 [24] – použito v 
předkládané práci; eSi

O = –0,1 [24] a eMn
O: –0,009 (do 1 % Mn) [24], –0,021 [7]. 

Síra má na aktivitu kyslíku negativní vliv: eS
O = –0,22 [24]. Při teplotách nad 

likvidem je tento vliv, v důsledku nízkých obsahů síry v oceli, zanedbatelný oproti 
ostatním uvedeným prvkům. 

 

1.3 TVORBA NEKOVOVÝCH VM ĚSTKŮ V  NELEGOVANÝCH 
OCELÍCH  

1.3.1  Základní typy vměstků dle Simsovy klasifikace [5] ([28]) doplněné 
Bůžkem [6]; vliv kyslíku 

 
Pozn.: % [O] je dle [29] obtížně měřitelná, proto je u ocelářských pochodů počítána 
pomocí známé aktivity kyslíku a přibližné hodnoty aktivitního koeficientu.  
 

Typ I (Ib) 

Jedná se o kulovité oxisulfidy (příp. sulfidy) [6], které mají často kysličníkové jádro 
(komplexní oxidy dezoxidovadel, ale i jiných prvků) a sirníkovou slupku MnS 
anebo [22] FeS.  Rozložení vměstků typu I se na výbrusu jeví jako náhodné, vždy 
jsou však vyloučeny v mezidendritických prostorách [30]. 
     Výlučně oxisulfidy typu I vznikají při nejvyšších aktivitách kyslíku v tavenině.  
V sousedství oxidů typu I vznikají též kulovité sulfidy. Důvodem je zřejmě pokles 
aktivity kyslíku v daném mikroobjemu v důsledku vzniku oxidů v okolí. S poklesem 
aktivity kyslíku jsou postupně nahrazovány vměstky typu II.  
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Jemné kulovité vměstky typu Ib naopak vznikají dle [6] pouze v dokonale 
dezoxidované oceli. V praxi se nejčastěji vyskytují sulfidy typu Ib na bázi Ca, S, O, 
(Al, Mn, Si). Dle [8] je rozložení obdobné jako u typu I.  
 

Typ II  

Na tvorbě sulfidů typu II, spojených s nižšími aktivitami kyslíku oproti vměstkům 
typu I, se v nelegovaných nízkouhlíkových ocelích podílí mangan a železo. Může 
vznikat též eutektikum FeS.MnS. Tyto sulfidy tvoří řetízky [6] nebo filmy [30] na 
hranicích primárních zrn [6] v oblastech posledně ztuhlé mezidendritické taveniny.  
     Sulfidy typu II mohou nukleovat na oxidech. V ocelích na odlitky [22] může jít o 
oxidy Al2O3, kterými jsou tyto sulfidy často doprovázeny. 
 

Typ III  

Jako typ III jsou označovány kompaktní vměstky (hranaté nebo se zaoblenými 
hranami). Za vhodných podmínek mohou vznikat sulfidy MnS typu III s jádrem 
Al 2O3 [6, 31]. Jako typ III lze označit také krystalické oxidy Al2O3 vznikající běžně 
při dezoxidaci oceli hliníkem. Vznik vměstků typu III je spojen s nízkými aktivitami 
kyslíku. 
 

Typ IV 

Jedná se o shluky oxidů a sulfidů. Dle [30] jde o dendritické nebo kostrovité 
vměstky vyloučené v oblastech posledně tuhnoucí taveniny. Typ IV byl zjištěn při 
dezoxidaci nadměrným množstvím směsného kovu (KVZ) [28] a v ocelích s 
vysokým obsahem vápníku (zejména při 0,4 % C a vysokém obsahu Al) [22].  
 

1.3.2 Výskyt vměstků v reálných odlitcích  

Mnoho autorů uvádí koncentrační rozmezí prvků, kterým odpovídá převažující 
výskyt daného typu vměstků. V praktických podmínkách výroby oceli, zejména 
uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, spolu však koexistují tyto vměstky [9]: 
komplexní oxidy typu I, oxidy Al2O3 a sulfidy typu II a III. Podíly těchto vměstků  
v oceli jsou při daném obsahu C určeny obsahem Al resp. aktivitou kyslíku. Tyto 
podíly se mění s tloušťkou stěny odlitku [9]. Koexistence vměstků souvisí s různými 
místními podmínkami v odlitku během jejich tvorby. Např. v [4] byly zjištěny na 
rovině vzorku bez dutin sulfidy MnS typu II, shluky oxidů Al typu III a oxisulfidy  
typu I. Na protější straně vzorku s dutinami převažovaly oxisulfidy typu I nad oxidy 
typu III a sulfidy zde byly často vyloučeny na oxidech Al. 
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1.3.3 Vměstky vyloučené při experimentální reoxidaci [32] 

Autoři reoxidovali taveninu o výchozím složení 0,06 % C; 0,02 % Si;  
0,32 % Mn; 0,012 % S; 0,062 % [Al]; 0,002 % O. Nejdále od zdroje přiváděného 
kyslíku, při 0,048–0,052 % [Al], byly zjištěny korálovité jednotky a kompaktní 
formy oxidů Al.  S rostoucí aktivitou O, tj. při 0,030–0,048 % [Al], byly nalezeny  
dendrity oxidů Al. Při 0,002–0,03 % [Al] se vyskytovaly tyčinky s patrnými zbytky 
dendritických os. Tyto rostly na kompaktních oxidech i mimo ně. Vedle tyčinek se 
zde vylučovaly i paprskovité oxidy Al (bez pozůstatků sekundárních dendritických 
os) s patrnými zbytky kompaktního zárodku. Při ≤ 0,002 % [Al] byly zjištěny  
destičkovité oxidy s ještě patrným dendritickým původem. Tyto obsahovaly již Mn 
(zřejmě nízký obsah – autory uveden v závorce). Při 0 % [Al] se vyskytovaly 
kulovité oxidy a oxisulfidy Mn, Fe, Si (Al).  

 

1.4  VLIV AKTIVITY KYSLÍKU A PODMÍNEK CHLADNUTÍ NA VZNIK 
VMĚSTKŮ  

Na morfologii a chemické složení vměstků vznikajících při chladnutí a tuhnutí oceli 
mají vliv termodynamické podmínky dané aktivitami v oceli přítomných prvků a 
teplotou. V nelegovaných ocelích s nižším obsahem uhlíku než 0,3 % se jedná o C, 
Mn, Si, Al, S, O. 
    Při běžných podmínkách dezoxidace nelegovaných ocelí hliníkem je na počátku 
vysoká aktivita kyslíku i dezoxidačního prvku. V oceli dochází ke vzniku oxidů 
Al 2O3 s vysokou teplotou tavení. Vměstek roste z taveniny jako tuhá fáze a jeho 
morfologie tomu odpovídá. Síra reaguje s manganem pod teplotou likvidu za vzniku 
sulfidu MnS. Během reoxidace dochází v odlitku k místnímu obohacení oceli 
kyslíkem. Po dostatečném snížení obsahu Al v některém místě odlitku vznikají při 
dalším přísunu kyslíku oxidy tvořené manganem a křemíkem. Tyto oxidy jsou 
tekuté a tuhnou až při teplotách pod likvidem oceli. Jejich tvar je v důsledku 
mezifázového napětí kulovitý (typ I). Při reoxidaci se tedy lokálně mění složení i 
morfologie vměstků.          
     Heterogenita aktivity kyslíku ve zbytkové tavenině oceli může během tuhnutí 
dále stoupat. Míra segregace závisí na rychlosti chladnutí a na intenzitě proudění 
kovu během jeho chladnutí a tuhnutí. 
                                                                          

2. CÍL PRÁCE 
Cílem práce je studium podmínek vzniku různých typů vměstků z hlediska aktivity 
kyslíku v experimentálních odlitcích během odlévání a tuhnutí. Aplikace získaných 
výsledků na reálné odlitky. Interpretací dosažených poznatků přispět k objasnění 
tvorby bublin, jejichž vznik je spojen s reoxidačními pochody v nelegovaných 
ocelích s nižším obsahem uhlíku než 0,3 hm. %.  
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3. POUŽITÉ METODIKY M ĚŘENÍ 
 

3.1  PŘÍMÉ M ĚŘENÍ AKTIVITY KYSLÍKU  

Měřeno je elektromotorického napětí EMN mezi lázní a referenční směsí a teplota 
taveniny T. Měření obou veličin je na sobě nezávislé. Dle vztahu (10) se pak 
vypočte aktivita kyslíku [9].  
                                                      

      
                                            (10)        

 
                                                                                      
EMN – elektromotorické napětí [V], T – termodynamická teplota [K] 
 
EMN měřené pomocí elektrochemického článku je úměrné rozdílu parciálních tlaků 
kyslíku v referenční směsi a v lázni. Toto měřidlo je označováno jako kyslíková 
měrka. Princip měření aktivity kyslíku v ocelích je podrobněji popsán např. v [9]. 
Pro níže popsané experimenty byly upraveny dodávané měrky. Původně železné 
vedení (elektroda) kyslíkové měrky, které je izolované od taveniny křemennou 
trubičkou, bylo kvůli přetavování nahrazeno molybdenovým vodičem.  
Kovový kontakt s lázní je též proveden prostřednictvím molybdenového vodiče. 
Výpočet aktivity kyslíku se v důsledku toho nezměnil.  
 

3.2  MĚŘENÍ TEPLOTY 

U taveb 1 a 2 byly použity termočlánky typu S, tj. Pt – PtRh10. U taveb 3 až 5 byly 
využity termočlánky typu B, tj. PtRh6 – PtRh30. Udávané teploty použitelnosti: typ 
S do 1600 °C [33] a typ B do 1700 °C [34]. Ve slévárenském průmyslu je měření 
teploty pomocí uvedených termočlánků běžné. 

 
3.3  ANALÝZA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ VM ĚSTKŮ 

Analýza vměstků byla prováděna pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 
Philips XL 30  s využitím detektoru energie charakteristického rentgenového záření 
EDAX. Princip této analýzy je popsán v [35]. Rastrovací elektronový mikroskop 
nepatří v ČR mezi běžné laboratorní vybavení sléváren. 
 

3.4  ANALÝZA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ ODLITK Ů  

Kov u taveb 1 a 2 byl analyzován pomocí optického emisního spektrometru s 
doutnavým výbojem SPECTRUMAT GDS 750 (VUT Brno). U taveb 3 až 5 pomocí 
spektrometru ARL 4460 (Žďas a.s.). Základní princip emisní spektrometrie je  
popsán v [9]. Obsah dusíku byl stanovován pomocí analyzátoru LECO TC 600 
(Žďas a.s.). 

T
EMN906,07910349,27213

51595,4)a(log
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3.5  PROVEDENÍ EXPERIMENTU A METODIKA VYHODNOCOVÁNÍ  

Očekávaným výstupem experimentu byla korelace 
mezi aktivitou kyslíku v kovu, chemickým složením 
oxidů a výskytem bublin v místě měření aktivity 
kyslíku. K experimentu byly vybrány oceli o směrném 
obsahu C: 0,08 %; 0,15 % a 0,20 %. Měření probíhalo 
v podmínkách slévárny VUT v Brně. K tavení oceli 
byla použita indukční pec s kyselou výduskou na bázi 
SiO2. Kapacita pece je 40 kg. Po natavení byly odlitky 
odlévány pomocí ruční pánvičky, do níž byla přidávána 
před odpichem odvážená množství dezoxidačního 
hliníku ve formě drátu. Celkem bylo odlito 5 taveb.           
V případě tavby 1 a 2 byla hmotnost každého odlitku 
cca 12 kg, u taveb 3 až 5 cca 5 kg. V případě 5-ti 
kilogramových odlitků bylo zapotřebí odpichové 
teploty cca 1700 °C, aby byla zachycena teplota 
likvidu. Stěny odlitků byly izolovány Sibralem Super 
(víčko – Sibral Standard) – viz obr. 1 ([36]).  
     V osové části každého odlitku byla umístěna kyslíková měrka (příp. dvě měrky) a 
termočlánek. Místo měření bylo ve spodní polovině odlitku. Měření aktivity kyslíku 
bylo zahájeno ihned po odlití. Avšak obvyklá doba náběhu termočlánků na reálnou 
teplotu byla až 40 s. Měření bylo ukončováno pod teplotou solidu. Frekvence měření 
se u jednotlivých taveb pohybovala od 0,5 do 1 Hz.  
     Po vychladnutí byly odlitky rozřezány pod místem měření. Řez byl proveden 
kolmo na osu odlitku. Na řezu byl sledován výskyt bublin. Poté byly z tohoto řezu 
odebrány vzorky na analýzu chemického složení kovu a vměstků. Vzorky na 
analýzu vměstků byly připraveny standardními metalografickými metodami. 
Analýzy byly prováděny bodově, přičemž v daném vměstku byla analyzována každá 
fáze o specifickém odstínu (příp. i na dvou různých místech ve vměstku). Složení 
vměstků bylo vyjadřováno pomocí váženého aritmetického průměru, přičemž váhy 
odpovídaly poměrům ploch jednotlivých fází na řezu vměstkem. Toto odpovídá 
předpokladu, že v tavenině vměstku se při poklesu teploty vylučují nové fáze 
vznikající v důsledku změny rozpustnosti oxidů. K jejich tvorbě může docházet i po 
ztuhnutí vměstku. Průměrné složení analyzovaných vměstků (vážený průměr) by se 
mělo shodovat se složením vměstku před vznikem uvedených nových fází.                    
U vměstků obsahujících jádra Al2O3 vznikající před začátkem tuhnutí, bylo měřením 
zjištěno, že jejich komplexní oxidické obálky obsahují nízkou koncentraci Al v 
porovnání s téměř všemi analyzovanými vměstky bez jader na řezu vměstkem (viz 
obr. 2). Z toho lze usuzovat na to, že jádro roste v místě tvorby obálky (okolní 
tavenina je ochuzována o Al). Tvorba korundu tedy může probíhat i po zahájení  

Obr. 1  
Experimentální odlitek 
a poloha měrek.  
Odlitek: ø120 nebo 80 
mm, výška: 150 mm. 
 

 Tepelná izolace (Sibral) 
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tuhnutí. Proto bylo jádro započítáváno do průměrného složení oxidů. Protože nebyl 
prokázán vliv velikosti jádra na složení oxidické obálky, nebyl jeho poměr plochy 
na vměstku zohledňován při výpočtu váženého průměru. Jádro i obálka byly 
posuzovány jako samostatné vměstky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Obr. 2  Průměrné složení vměstků v odlitcích z níže uvedených tabulek 1 až 3 
 
     Pozn.: Pokud byli vzorky při analýze oxidů na rastrovacím elektronovém 
mikroskopu zalité v pryskyřici, byla používána výhradně lepící vodivá páska pro 
odvádění náboje z jejich povrchu během analýzy. Byl-li vzorek opatřen karbonovou  
vrstvou pro odvod náboje, vykazovala analýza obsahu kyslíku značný rozptyl. A to i  
přes použití korekčního faktoru pro karbonovou vrstvu. Např. jedna z analýz oxidu 
typu III činila 56 at. % Al a 44 at. % O. To je opačný poměr oproti čtyřem analýzám 
jader vměstků typu I neovlivněným okolními fázemi, které byly provedeny bez 
použití karbonové vrstvy (1 hodnota zjištěna ve vzorku nezalitém v pryskyřici).             
V jednom případě bylo v jádře analyzováno  42,3 at. %Al a 57,7 at. %O (vzorek  
zalitý v pryskyřici).  Rozdíl oproti Al2O3 by nemusel být jen důsledkem chyby 
analýzy. Dle [37] totiž  většina oxidů nesplňuje zákon stálosti hmotnostních poměrů. 
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4. HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 
 

Tabulka 1  Chemické složení jednotlivých odlitků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení v prvním sloupci tabulky: např. 1/2 udává první tavbu z níž byl odlit druhý 
odlitek. V dalších sloupcích je udáno chemické složení oceli v hmotnostních 
procentech. 
     Aktivita kyslíku v odlitcích po odlití podle předpokladu klesala až do teploty 
likvidu. Při teplotě likvidu odpovídala hodnota aktivity kyslíku lokálnímu minimu. 
Po zahájení tuhnutí naměřené hodnoty aktivity kyslíku určitou dobu stoupaly. Pokud 
je parciální tlak kyslíku v referenčním materiálu měrky větší, než je parciální tlak na 
rozhraní mezi měrkou a kovem, přechází kyslík do kovu. Tento kyslík může při 
tuhnutí působit oxidaci kovu ve svém okolí. Pod teplotou likvidu proto není možné 
posuzovat termodynamické podmínky pro vznik CO resp. vycházet z naměřených 
hodnot aktivity kyslíku. Konkrétně u odlitku 3/1 byly naměřeny v závěru tuhnutí 
hodnoty až cca 3× převyšující rovnovážné aktivity kyslíku pro uhlíkovou reakci. 
Odlitek však byl prostý bublin a vyloučené vměstky odpovídaly oceli dezoxidované 
hliníkem. (Jde o jediný případ takto extrémního uvedeného nesouladu)  
     Pro termodynamické podmínky vzniku CO v jednotlivých značkách 
nízkouhlíkových ocelí má smysl uvažovat pouze prvky, které mají výraznější vliv na 
aktivitu uhlíku. Jedná se o uhlík a křemík. Prostřednictvím rovnovážné aktivity 
uhlíku je určována rovnovážná aktivitu kyslíku pro vznik CO. Zásadní vliv uhlíku je  
patrný z následující kapitoly (tab. 1 + tab. 2).  
  
    

Tavba / 
Odlitek 

C 
(%) 

Si 
(%) 

Mn 
(%) 

S 
(%) 

P 
(%) 

Al 
(%) 

Al r.k. 

(%) 
N 

(%)  

1/1 0,08 0,05 0,33 0,012 0,009 0,002 
1/2 0,08 0,04 0,31 0,014 0,010 0,021 
1/3 0,09 0,05 0,31 0,015 0,012 0,091 

– – 

2/1 0,15 0,42 0,09 0,018 0,015 0,006 
2/2 0,14 0,43 0,10 0,017 0,014 0,023 
2/3 0,13 0,43 0,09 0,017 0,015 0,047 

– – 

3/1 0,17 0,51 0,53 0,012 0,015 0,031 0,016 – 
4/1 0,18 0,23 0,48 0,012 0,014 < 0,005 – – 
4/2 0,17 0,20 0,44 0,008 0,012 < 0,005 – – 
4/3 0,18 0,16 0,36 0,014 0,016 0,006 – 0,065 
5/1 0,20 0,37 0,62 0,013 0,017 < 0,005 < 0,005 – 
5/2 0,17 0,35 0,59 0,012 0,017 < 0,005 < 0,005 – 
5/3 0,19 0,36 0,60 0,013 0,016 0,012 0,005 0,071 
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     Jako příklad vyhodnocování situace v daném odlitku je použit odlitek 1/1. 
Naměřené a rovnovážné hodnoty aktivity kyslíku a teplota (světle modrá křivka) 
jsou uvedeny na obr. 3. Aktivity kyslíku vypočtené pro rovnováhu se skutečným 
chemickým složením měřeného odlitku jsou na obr. 3 označeny indexem 
příslušného oxidu podle reakcí (5) až (8). Odlitek byl odlit bez přísady Al. Aktivita 
kyslíku klesala od cca 80·10-4 k hodnotě 71·10-4, která přibližně odpovídá 
podmínkám při teplotě likvidu. Z obrázku 3 je patrné, že v období od začátku měření 
do teploty likvidu byla aktivita kyslíku v odlitku nižší, než je za daných podmínek 
rovnovážná aktivita kyslíku pro vznik oxidu křemičitého. Reálné rovnovážné 
aktivity kyslíku pro vznik SiO2 byly ve skutečnosti vyšší než vypočtené, neboť 
výpočet byl proveden z celkového, nikoliv z rozpuštěného obsahu Si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
              

 
 
 
        

       
 
 
     Obr. 3  Naměřené a rovnovážné aktivity kyslíku v odlitku 1/1 
 
     Nalezené vměstky odpovídaly homogenním oxidům typu I o průměru až 75 µm. 
Průměrně obsahovaly (at. %): 18 % Si, 15 % Mn a 1 % Al. Na řezu odlitkem byly 
nalezeny bubliny. Aktivita kyslíku naměřená při teplotě likvidu byla 3,5× nižší 
oproti rovnovážné hodnotě pro vznik CO. K jejímu případnému překročení mohlo 
dojít až v průběhu tuhnutí, kdy tato rovnovážná aktivita kyslíku klesala od 243·10-4 k 
cca 228·10-4. V důsledku pravděpodobné přítomnosti dusíku i vodíku lze očekávat 
nižší aktivity kyslíku nutné pro vyloučení bublin.    
    Na vzniku bublin se podílejí všechny plyny přítomné v daném objemu oceli. 
Analýza obsahu dusíku v kovu této tavby prováděna nebyla.  
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    Korelace mezi průměrným chemickým složením oxidických vměstků a aktivitou 
kyslíku při teplotě likvidu u tavby 1 je uvedena na obr. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 4  Změna složení oxidů v závislosti na aktivitě kyslíku při teplotě likvidu      
              (tavba 1) 
 
     Obdobným způsobem byla analyzována situace v kovu během měření aktivity 
kyslíku i v ostatních odlitcích uvedených níže v tabulce 2. V disertaci jsou navíc 
uvedeny snímky typických vměstků z jednotlivých odlitků, a snímky průřezů odlitků 
dokumentující výskyt bublin. Chemické složení a snímky jednotlivých 
analyzovaných vměstků jsou uvedeny jako příloha 1 k disertační práci. 
 
     Korelace mezi chemickým složením oxidických vměstků a aktivitou kyslíku při 
teplotě likvidu u tavby 2 je uvedena na obr. 5. Složení oxidů v odlitcích z taveb 4 a  
5, v nichž byly výsledné termodynamické podmínky dosaženy přetavením shodné a  
uklidněné vsázky (tedy reoxidací), je porovnáno na obr. 6.  
     Změna složení oxidů v odlitcích s přidaným Al (obr. 4 a 5) i v odlitcích bez 
přidaného Al (obr. 6) vykazuje dle předpokladů růst obsahu manganu s aktivitou 
kyslíku. 
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Obr. 5  Změna složení oxidů v závislosti na aktivitě kyslíku při teplotě likvidu   
             (tavba 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6  Změna složení oxidů v závislosti na aktivitě kyslíku v odlitcích z oceli bez  
             přidaného Al (Si) během tavby a odlévání; odlitky: 4/1, 5/1 a 5/2 
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Tabulka 2  Naměřené a vypočtené aktivity kyslíku, výskyt bublin a vměstků typu I 
 

Průměrné 
složení 

vměstků 
Výskyt 

Al Si Mn 

  

Teplota 
likvidu 

[°C] 

 

HaO·10-4  
při 

T likvidu         

 

HaO ·10-4 
 

pro 
vznik 
CO  

x n 

(at. %) 

Al            
v oceli 
(hm. 
%) 

typu 
oxidů bublin  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1/1 1509 71 243–228 3,4 5 1 18 15 0,002 I Ano 

1/2 1521 49 241–225 4,9 5 25,9 9,5 6,3 0,021 I (+ III)  Ano 

1/3 1513 6,8 215–204 32 2 42 0 0 0,091 III Ne 

2/1 1505 19,3 115–108 6 4 10 27 1,3 0,006 I Ne 

2/2 ~ 1506 17 119–? 7,2 3 26 13 0,5 0,023 III + I Ne 

2/3 ~ 1516 15 125–? 8,2 4 33 8,1 0,1 0,047 III Ne 

3/1 > 1521 < 21 ~ 98–93 ? 2 42 0,6 0 0,031 III Ne 

4/1 1523 23 97–91 4,2 14 1 31 5,0 < 0,005 I Ano 

4/2 > 1521 > 23 ~ 110–? ? 13 23 11 5,8 < 0,005 I + III Ano 

4/3 > 1524 > 23 ~ 98–? ? 12 27 11 4,0 0,006 I + III Ano 

5/1 1516 41,8 84–75 2 16 3 26 8,5 < 0,005 I Ano 

5/2 1520 38 101–92 2,7 18 2 29 7,5 < 0,005 I Ano 

5/3 1521 21,4 89,5–85 4,2 3 43 1,7 0,2 0,012 III Ne 
 
V 1. sloupci udává první číslice číslo tavby a druhá číslo odlitku. Ve 2. sloupci je 
uvedena teplota likvidu odečtená z křivky chladnutí. 3. sloupec uvádí naměřenou 
aktivitu kyslíku při teplotě likvidu, příp. odhad její mezní hodnoty dle kritérií 
popsaných v disertační práci. Ve 4. sloupci je uvedena vypočtená rovnovážná 
aktivita kyslíku s uhlíkem při teplotě likvidu až solidu. V 5. sloupci je uveden poměr 
odpovídající teplotě likvidu mezi rovnovážnou aktivitou kyslíku pro vznik CO a 
naměřenou aktivitou kyslíku. Pokud byl tento poměr menší než 3,6, byly v odlitcích 
nalezeny bubliny vyloučené ve větším rozsahu. Při větším poměru než 5,9 nebyly 
nikdy bubliny zjištěny. V 6. sloupci je uveden počet analyzovaných vměstků. 
(Obálka a korundové jádro jsou počítány jako 2 vměstky). V 7. až 9. sloupci je 
uvedeno průměrné složení analyzovaných oxidů. V 10. sloupci je uvedena 
koncentrace celkového hliníku v oceli. 11. a 12. sloupec udává výskyt bublin a typy 
vměstků ve sledovaných odlitcích. Vměstky typu III se vyskytovaly buď samostatně 
nebo ve středu kulovitých oxidů. V odlitku 1/2 byl korund zjištěn jen ve formě jader 
vměstků typu I.  
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     Naměřené teploty likvidu u tavby 1 se u jednotlivých odlitků odlišují až o 12 °C. 
Proto byla teplota likvidu vypočtena z chemického složení oceli dle vzorce (11). 
Hodnoty snížení teploty likvidu železa pro 1 % přidaného prvku i byly převzaty z 
[26]. Jedná se o průměrné hodnoty ze dvou souborů dat uvedených v [26].  Ukázalo 
se, že naměřené a vypočtené teploty likvidu se zde liší až o 20 °C. U taveb 4 a 5 se 
jednalo max. o 4 °C. S využitím vypočtených teplot likvidu a naměřeného 
elektromotorického napětí při teplotě likvidu (v lokálním minimu křivek aktivity 
kyslíku) byly stanoveny také aktivity kyslíku při teplotě likvidu. Tyto se u všech 
odlitků, kromě odlitku 1/1, lišily o méně než 3·10-4 od naměřených hodnot. To lze 
považovat za zanedbatelnou odchylku. V případě odlitku 1/1 je sice naměřená 
aktivita kyslíku o 13·10-4 nižší oproti vypočtené, avšak z hlediska posuzování vzniku 
bublin tento rozdíl není podstatný.  
 

             (11) 

 

Tab. 3  Srovnání naměřených a vypočtených teplot likvidu a aktivit kyslíku 
 

Odlitek 
T likv 

vyp. 
[°C] 

T likv 

měř. 
[°C] 

 ∆T 
[°C]  

T [°C]         
lokální 
min.HaO 

 
Vypočtená 

HaO  10-4 

 
Měřená 
HaO  10-4 

Termo-

článek 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1/1 1529 1509 20 1510 84 71 
1/2 1529 1521 8 1523 49 49 
1/3 1527 1513 14 1527 6,8 6,8 
2/1 1522 1505 17 1509 21,6 19,3 
2/2 1522 1506 16 1506 19 16,7 
2/3 1523 1516 7 1515 16,6 15 

Typ S 

3/1 1517 > 1521 – – – – 
4/1 1520 1523 -3 1523 22,6 23 
4/2 1521 > 1521 – – – – 
4/3 1521 > 1524 – – – – 
5/1 1516 1516 0 1517 41,7 41,8 
5/2 1519 1520 -1 1528 35,2 38 
5/3 1517 1521 -4 1521 22,1 21,4 

Typ B 

 

Ve sloupci 2 je uvedena teplota likvidu vypočtená z chemického složení oceli, ve 
sloupci 3 je teplota likvidu odečtená z naměřené křivky chladnutí, ve sloupci 4 je 
uveden rozdíl teplot ∆T = TLikv. vypočtená - TLlikv. naměřená,  sloupec 5 udává 
teplotu odečtenou z křivky chladnutí, která odpovídá naměřenému lokálnímu 
minimu aktivity kyslíku při teplotě likvidu – lokální minimum měřené HaO nastávalo 

)i%T∆(TT i%1
.Likv

n

1i
Fe.Likv.Likv ∑

=
= - · 

·  · 
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0 až 45 sekund před naměřenou teplotou likvidu dle křivky ochlazování. Ve sloupci 
6 je aktivita kyslíku vypočtená z elektromotorického napětí v čase zmíněného 
lokálního minima měřené aktivity kyslíku a teploty ze sloupce 5. Ve sloupci 7 jsou 
naměřené aktivity kyslíku při teplotě likvidu a sloupec 8 obsahuje informaci o typu 
použitého termočlánku. 
     Na obrázku 7 jsou uvedeny vážené průměry obsahů oxidů (Al2O3–SiO2–MnO) 
tvořících vměstky v odlitcích s naměřenou aktivitou kyslíku při teplotě likvidu. 
Z diagramu je možné odhadnout dle složení vměstku nacházejícího se na 
vyšrafované ploše, naměřenou aktivitu kyslíku při teplotě likvidu v jeho okolí. Dle 
tohoto diagramu by vznikl například vměstek o nejvyšším obsahu MnO (28,5 at. %) 
z odlitku 4/1 (světle zelený bod) v objemu taveniny s aktivitou kyslíku větší než 
60·10-4 při teplotě likvidu. V odlitku naměřená aktivita kyslíku při teplotě likvidu 
však činila pouhých 23·10-4.  
    Poměr Si a Mn v kovu odlitku 1/1 byl cca 3× nižší oproti odlitkům 4/1, 5/1 a 5/2. 
Provedeme-li extrapolaci proložením přímky na obr. 4 vrcholy 1, 2 a 3 (odlitky 4/1, 
5/2 a 5/1), vychází hodnota aktivity kyslíku v místě uvedeného vměstku 65·10-4 
(zelená čárkovaná čára). U vměstku s nejnižším obsahem MnO jde o 17·10-4. Odhad 
šířky intervalu aktivit kyslíku tedy činí 48·10-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7  Vážené průměry chemického složení vměstků s přibližným vztahem k    
              aktivitě kyslíku naměřené při teplotách likvidu v jednotlivých odlitcích  
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Na obrázku 8 jsou porovnány průměrné obsahy Mn a MnO v oxidech typu I s 
naměřenou aktivitou kyslíku při teplotě likvidu v odlitcích s výhradním výskytem 
vměstků typu I. Z obr. 8 jsou zřetelné lineární závislosti s hodnotou spolehlivosti R2 
vyšší než 0,95. Bubliny nebyly zjištěny pouze u odlitku 2/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8  Vážené průměry obsahů Mn a MnO ve vměstcích typu I (jádra Al2O3   
              neuvažována) v závislosti na aktivitě kyslíku naměřené při teplotě tuhnutí 
 

Pozn.: Tabulka 3 a obrázky 2, 7 a 8 nejsou uvedeny v disertaci, avšak byly 
prezentovány při její obhajobě. Jsou součástí článků citovaných k roku 2010 v níže 
uvedeném životopise autora. 
 

 

5. SHRNUTÍ PRÁCE A ZÁVĚR 
 
Pokud jde o naměřené aktivity kyslíku, je možné vycházet pouze z hodnot 
naměřených před zahájením tuhnutí (před počátkem růstu měřené aktivity kyslíku).  
     V oceli se vyskytovaly vměstky výhradně prvního typu při aktivitě kyslíku vyšší 
než cca 20·10-4 (19,3 až 71·10-4). U odlitků s výskytem výhradně vměstků typu III 
byly naměřeny aktivity kyslíku 6,8 až 21,4·10-4. Vměstky typu I vznikají během 
odlévání v reoxidované oceli. Tyto kulovité vměstky se vyloučily ve všech odlitcích 
obsahujících bubliny. Výhradní výskyt vměstků typu I však byl zjištěn také v 
odlitku 2/1, v němž nebyly nalezeny bubliny.      
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     Výskyt bublin v odlitcích souvisel podle očekávání s aktivitou kyslíku v oceli.     
(Naměřená aktivita kyslíku při teplotě likvidu byla u všech odlitků s bublinami 
nejméně 2× nižší než odpovídá rovnováze s uhlíkem). Bubliny se v odlitcích 
nevyskytovaly do aktivit kyslíku 21,4·10-4 při teplotě likvidu. Nejnižší aktivita 
kyslíku, kdy byl výskyt bublin zjištěn, činila 23·10-4 při teplotě likvidu. Obě tyto 
hodnoty byly naměřeny v ocelích s téměř nejvhodnějšími termodynamickými 
podmínkami pro vznik CO z materiálů uvedených v tab. 1 (0,19 a 0,18 hm. % C v 
oceli). Hodnota 23·10-4 by tedy mohla přibližně odpovídat hranici vylučování bublin 
v podmínkách experimentálních odlitků s uvedeným obsahem uhlíku. 
     Z tabulky 2 je zřetelná závislost mezi složením oxidů v oceli a výskytem bublin. 
Ve všech odlitcích s výskytem bublin obsahovaly oxidy mangan v množství 
nejméně 4 atomová procenta (4,2 až 14,7 at. %). Oxidy v odlitcích bez bublin 
obsahovaly maximálně 1,3 atomová procenta manganu. Ve většině případů se 
jednalo pouze o desetiny procenta, případně mangan v oxidech nebyl prokázán. 
Pokud byl součet obsahů  Al + Si v oxidech nižší než 36 at. %, vyskytovaly se v 
odlitcích vždy bubliny. Naopak při součtu Al + Si vyšším než 39 at. % ve vměstcích 
se bubliny v odlitcích nevyskytovaly. Při obsahu cca 37 at. % (Al + Si) byly v 
jednom případě nalezeny bubliny (odlitek 4/3), v druhém nikoliv (odlitek 2/1).  
     Oxidy typu III se vyskytovaly v odlitcích s bublinami i bez bublin. V odlitcích s 
bublinami 1/2, 4/2 a 4/3 byl korund přítomen v některých kulovitých oxidech jako 
jejich jádro. Vznik těchto jader je spojen s podmínkami na začátku dezoxidace po 
přísadě dezoxidačního hliníku. Homogenní komplexní oxidické vměstky, 
analyzované v těchto odlitcích, obsahovaly průměrně 1,6× více at. % Al oproti 
komplexním oxidům vyloučeným na jádru Al2O3. Z toho lze usuzovat na růst jádra i 
po zahájení tuhnutí. (Průměrný obsah Mn byl v oxidech bez jádra 1,3× nižší oproti 
komplexním oxidům s jádrem. Avšak korelace mezi obsahy Mn a Al v oxidech 
prokázána nebyla). Výskyt oxidů typu I a samostatných oxidů typu III byl u odlitků 
s bublinami zjištěn zejména u odlitku 4/3. V odlitku 4/2 byl výskyt vměstků typu III 
vzácný. Oba uvedené typy vměstků obsahoval i vzorek přilitý k odlitku 2/2, v němž  
bubliny nebyly zjištěny. Jedině u taveb s dostatečně vysokým obsahem hliníku 
docházelo po odlití k redukci všech vměstků typu I tvořených oxidy s nižší afinitou  
ke kyslíku hliníkem. Takto vznikaly oxidy typu III na bázi Al nalezené v odlitcích 
bez bublin 1/3, 3/1 a 5/3. 
     Již zmíněný výskyt vměstků typu I a III prokázal chemickou heterogenitu v 
příslušných odlitcích.  Také analýzy složení vměstků typu I vykazovaly značné 
rozdíly v koncentraci oxidů Al2O3–SiO2–MnO. Například u odlitku 4/1 (bez 
přidaného Al do pánve) obsahovaly jednotlivé vměstky ze vzorku z osy odlitku cca 
5 až 28,5 at. % MnO.  Dle extrapolace patrné z obrázku 7 odpovídal uvedený 
interval aktivitě kyslíku cca 17·10-4 až 65·10-4 při teplotě likvidu! Naměřená aktivita 
kyslíku při teplotě likvidu 23·10-4 představuje přibližný průměr.     
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     Podmínky experimentu se lišily od podmínek za jakých při odlévání probíhá 
reoxidace kovu. Ocel byla vyrobena na kyselé indukční peci a počáteční aktivity 
kyslíku před dezoxidací byly v některých případech relativně nízké. Odlévané 
odlitky byly jednoduchého tvaru a vtoková soustava byla krátká. Během odlévání a 
po naplnění odlitku klesala rychle teplota, což ztěžovalo měření aktivity kyslíku.  
     V praxi  lze předpokládat, že lze vyrobit zdravé odlitky i při nízkých obsazích 
hliníku, pokud je v oceli nízká aktivita kyslíku po odlití do formy. Jestliže při 
reoxidaci dochází k významnému zvýšení aktivity kyslíku pak i při vyšších obsazích 
hliníku mohou vznikat v odlitcích bubliny. Pokud bude ve vměstcích zjištěno více 
než 4 at. % Mn resp. 8 at. % MnO je nutné považovat reoxidaci za možný důvod 
vzniku bublin. S dále rostoucím obsahem Mn resp. podílem MnO ve vměstcích, 
roste pravděpodobnost vyloučení bublin v důsledku reoxidace.     
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Abstrakt 
V odlitcích z nelegovaných ocelí se často vyskytují bubliny, jejichž vznik je 
spojován s vývinem CO v důsledku reoxidace. V současnosti není k dispozici 
metoda umožňující prognózu vzniku bublin CO v konkrétním místě odlitku.                  
V předkládané práci je proto posuzován vztah mezi aktivitou kyslíku, ovlivňující 
výskyt bublin, a chemickým složením (morfologií) vměstků.  
     V odlitcích obsahujících bubliny se vždy vyskytovali oxidické vměstky typu I. 
Avšak výhradní výskyt oxidů typu I v odlitku s naměřenou aktivitou kyslíku 
19,3·10-4 při teplotě likvidu nebyl spojen s nalezením bublin. Bubliny byly 
zjišťovány při aktivitách kyslíku 23·10-4 a vyšších – při teplotě likvidu. Oxidické 
vměstky z odlitků s bublinami průměrně obsahovaly 4 at. % Mn (resp. 8 at. % MnO) 
a více. V odlitcích bez bublin oxidy průměrně obsahovaly 0 až 1,3 at. % Mn v 
oxidech. Uvedené zjištění lze využít pro identifikaci reoxidace jako možné příčiny 
vzniku bublin v odlitcích. 
     V odlitcích byla zjištěna značná chemická heterogenita. Ve vzorku z osy odlitku 
4/1 činil odhad aktivit kyslíku 17·10-4 až 65·10-4 při teplotě likvidu v jednotlivých 
mikroobjemech! Odhad byl proveden dle složení vměstků a naměřených aktivit 
kyslíku v odlitcích  z obdobného materiálu. 
      
 

Abstract 
In unalloyed steel castings occur often bubbles, whose origin is associated with rise 
of CO in consequence of reoxidation. Today is not available method, which enables 
prediction of CO bubbles origin in any casting volume. In submitted work is 
therefore judge the relationship between oxygen activity, which influences bubbles 
origin, and chemical composition (morphology) of inclusions.  
     In castings with bubbles were always found globular oxide inclusions (type I). 
But in casting with exclusive occurrence of oxides type I,  with measured oxygen 
activity 19.3·10-4  at liquid temperature, weren’t found bubbles. The lowest 
measured oxygen activity, when were found bubbles, was 23·10-4 at liquid 
temperature. Oxide inclusions from the castings with bubbles on the average 
contained 4 to 15 at. % Mn (8 to 34 at. % MnO). In castings without found bubbles 
contained oxides on the average 0 to 1.3 at. % Mn. This is possible use by 
identification of reoxidation as likely cause of bubbles origin. 
    In castings were found sizable chemical heterogeneity. In sample from axis of the 
casting 4/1 has been estimated oxygen activity interval 17·10-4 to 65·10-4, at liquidus 
temperature, in separated microvolumes! Estimation was realised through chemical 
composition of inclusions and measured oxygen activities in castings from similar 
material.  


