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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá austenitickou korozivzdornou ocelí ČSN 42 2930, 
ASTM A351 CF8 a hodnotí její mechanické a technologické vlastnosti. První část 
práce je zaměřena na vlastnosti austenitických ocelí, popisuje proces tavení a odlévání 
oceli na základě uskutečněných experimentů. Zabývá se rovněž mechanickými 
vlastnostmi použité oceli. Druhá část práce se zabývá historickým vývojem  zkoušek 
zabíhavosti a hlavními faktory ovlivňujícími zabíhavost slitin. Na základě rozdílných 
licích teplot zkoušek zabíhavosti použité oceli byly zpracovány hodnoty 
zabíhavosti. Ve třetí části této diplomové práce se zkoumá vliv licí teploty na 
dosazovací vzdálenosti použité oceli a také vliv na její míru smrštění. 

Klíčová slova 

austenitická korozivzdorná ocel, ASTM A351 CF8, mechanické vlastnosti, 
technologické vlastnosti, zabíhavost, zkoušky zabíhavosti, smršťování 

ABSTRACT 

The thesis deals with austenitic stainless steel ČSN 42 2930, ASTM A351 CF8 and 
evaluates its mechanical and technological properties. The first part of this work is 
focused on properties of austenitic steels, it describes the process of melting and 
casting of steel on the basis of the realized experiments. It also deals with the 
mechanical properties of the used steel. The second section of the thesis is dedicated 
to the historical development of the maximum fluidity tests and main factors affecting 
the maximum fluidity of alloys. Maximum fluidity values have been processed on the 
basis of different casting temperatures of the maximum fluidity tests of the used steel. 
The third part of the work examines the effect of the casting temperature on the feeding 
distance of the used steel as well as the influence on its shrinkage rate. 

Key words 

austenitic stainless steel, ASTM A351 CF8, mechanical properties, technological 
properties, maximum fluidity, maximum fluidity tests, shrinkage 
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ÚVOD 

Při výrobě masivních austenitických ocelových odlitků dochází v průběhu chladnutí 
a tuhnutí ke vzniku celé řady metalurgických vad souvisejících s delší dobou tuhnutí 
oproti méně legovaným ocelím, protože austenitické oceli mají nízké vedení tepla. 
V důsledku různé rozpustnosti jednotlivých prvků v tuhé a tekuté fázi vznikají v odlitku 
heterogenity. Největší sklon k segregaci v ocelích mají prvky uhlík, síra, fosfor a kyslík, 
kvůli kterým se v silně odmíšených nebo obohacených oblastech segregují i prvky, 
které mají menší sklon k segregaci. Proto je snaha při výrobě masivních odlitků 
věnovat zvláštní pozornost nejen metalurgii kovu a slévárenské technologii, ale 
současně se zaměřit na vytvoření co nejlepších podmínek pro usměrněné tuhnutí. 

Austenitické oceli mají vysoký obsah chromu, který má vysokou afinitu ke kyslíku, 
což má za následek tvorbu oxidických plen a sekundární strusky. Je důležité zjistit 
jakým způsobem ovlivňuje oxidická čistota austenitických ocelí technologické 
vlastnosti a zajistit vhodná opatření. 

Diplomová práce je dílčí částí výzkumu prováděného v rámci výzkumného projektu 
TA ČR.  

Hlavním úkolem při psaní této diplomové práce bylo zhodnocení vlivu podmínek 
odlévání na technologické vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli označované také 
jako 18/10, přičemž tato čísla označují hlavní přísadové prvky chrom a nikl. Primárně 
jsou v práci posuzovány vlastnosti zabíhavosti a dosazovací vzdálenosti v závislosti 
na teplotě odlévání použité oceli. 

Diplomová práce je rozdělena do tří tematických celků. První část se věnuje 
vlastnostem austenitických ocelí, pojednává o přípravě tekutého kovu na odlévání a 
popisuje mechanické vlastnosti zvolené korozivzdorné oceli. Ve druhé části se 
pozornost věnuje zabíhavosti oceli jak z teoretického, tak z praktického hlediska 
formou experimentu.  Ve třetí a poslední části se zkoumá dosazovací vzdálenost   oceli 
a taktéž její míra stahování. Příklady odlitků používané v korozním prostředí s mořskou 
vodou jsou uvedeny na obr. 1. 

 
Obr. 1 Korozivzdorné odlitky pro korozní prostředí s mořskou vodou [1]. 



 AUSTENITICKÉ OCELI 

10 ÚST FSI VUT v Brně 

1 AUSTENITICKÉ OCELI 

 Austenitické oceli patří do skupiny korozivzdorných ocelí. Korozivzdorné oceli jsou 
vzhledem k přítomnosti chromu schopné pasivace povrchu. Pasivita je schopnost 
resistence vůči průběhu chemických reakcí na povrchu kovu. Prvek, který v oceli 
zajišťuje pasivitu, je chrom, jeho nejnižší koncentrace v matrici pro zajištění 
pasivačního účinku je 11,5 %. V případech, kdy je chrom vázán na karbidy vzhledem 
k obsahu uhlíku, který ovšem bývá většinou nižší než 0,07 %, musí se obsah chromu 
zvýšit o část spotřebovanou na tvorbu karbidů [2]. 

Austenitické oceli nejčastěji obsahují 18 až 
20 % chromu a 8 až 11 % niklu. Vzhledem 
k těmto a dalším přísadovým prvkům ve vhodně 
vyváženém množství jsou nazývány 
austenitické, protože si uchovávají austenitickou 
strukturu za normální teploty i za velmi nízkých 
pokojových teplot. Obr. 1.1 řezu rovnovážného 
diagramu Fe-Cr-Ni s obsahem 18 % chromu a 
8 % niklu ukazuje uzavřenou oblast delta feritu. 
Pod křivkou solidu se vyskytuje oblast 
homogenního austenitu, ze kterého se při 
pomalém ochlazování vylučují karbidy M23C6. 
Pokud je obsah uhlíku menší než 0,15 %, je 
možné potlačit precipitaci karbidů rychlým 
ochlazením. Je-li však obsah uhlíku vyšší než 
0,15 %, vylučování se již nedá zabránit ani 
ochlazením ve vodě. Ochlazením je myšleno 
ochlazení v rámci rozpouštěcího žíhání [3]. 

Austenitické korozivzdorné oceli lze podle 
obsahu základních slitinových prvků rozdělit na oceli: 

• chromniklové: obsahují 12 až 25 % chromu, 8 až 38 % niklu, 0,01 až 0,15 % 
uhlíku, popř. legované dusíkem, molybdenem, mědí, křemíkem, popř. 
stabilizované titanem a niobem pro zvýšení mechanických vlastností a 
odolnosti proti korozi, 

• chrommanganniklové: obsahují 12 až 22 % chromu, 5 až 12 % manganu, 3 
až 8 % niklu, 0,02 až 0,15 % uhlíku, dále mohou být legované dusíkem, 
molybdenem a mědí, možnost stabilizace titanem a niobem, mají vyšší 
mechanické charakteristiky a odolnost proti korozi za specifických podmínek, 

• chrommanganové: obsahují 10 až 18 % chromu, 14 až 25 % manganu, 
0,02 až 0,08 % uhlíku, dále legované dusíkem, molybdenem a mědí, popř. 
stabilizované titanem a niobem [3]. 

Austenitické oceli lze rozdělit z hlediska použití na otěruvzdorné, korozivzdorné, 
žáruvzdorné a žárupevné. Mezi otěruvzdorné austenitické oceli patří např. Hadfieldova 
ocel neboli austenitická manganová ocel s obsahem 1,0 až 1,5 % uhlíku, 11 až 18 % 
manganu, maximálně 1 % křemíku a další doprovodné prvky. V technické praxi se 
využívá její schopnosti zpevňovat, pokud působí na povrch dostatečně silné rázy nebo 
tlaky, kdežto středová oblast materiálu si udržuje dobrou houževnatost. Korozivzdorné 
oceli by měly odolávat korozi v rozličných prostředích za normální teploty, představitel 

 
Obr. 1.1 Vertikální řez rovnovážným 

diagramem Fe-Cr-Ni při obsahu 
18 % chromu a 8 % niklu [3]. 
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těchto ocelí je používán v rámci experimentu. Kdežto žáruvzdorné oceli by měly 
odolávat i koroznímu prostředí, ve kterém kolísá teplota. U těchto ocelí je povolený 
vyšší obsah uhlíku až 0,6 %, protože se oceli používají za teplot vyšších než 1 000 °C, 
kde se část karbidů rozpustí v matrici. Žárupevné austenitické oceli by si měly 
uchovávat dlouhodobě mechanické vlastnosti za teplot až do 700 °C, používají se oceli 
chromniklové a manganchromové [4]. 

1.1 Schaefflerův diagram 

Struktura austenitických, ale i všech ostatních korozivzdorných ocelí je závislá na 
obsazích prvků, které můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina jsou prvky 

austenitotvorné, které rozšiřují oblast  a podporují vznik austenitu. Druhá skupina jsou 

prvky feritotvorné, které naopak oblast  zužují a podporují vznik feritu. Pro shrnutí 
účinků těchto prvků jsou zavedeny tzv. ekvivalent chromu Crekv a ekvivalent niklu Niekv. 
Ekvivalenty se určují pomocí koeficientů, kterými se násobí koncentrace daných prvků. 
Koeficienty sestavila řada autorů, z nichž nejpoužívanější jsou koeficienty podle 
Schaefflera a De Longa [2,4].  

Koeficienty podle Schaefflera pro výpočet chromového a niklového ekvivalentu [3]: 

𝐶𝑟𝑒𝑘𝑣 = % 𝐶𝑟 + % 𝑀𝑜 + 1,5 ∙ % 𝑆𝑖 + 0,5 ∙ % 𝑁𝑏 [%] (1.1) 

𝑁𝑖𝑒𝑘𝑣 = % 𝑁𝑖 + 0,5 ∙ % 𝑀𝑛 + 30 ∙ % 𝐶 [%] (1.2) 

De Long později doplnil chromový ekvivalent o dusík, který má velmi výrazný vliv 
na strukturu austenitu. Propojením hodnot chromového a niklového ekvivalentu v 
Schaefflerově diagramu (obr. 1.2) nám zobrazí, jakou lze získat strukturu v litém stavu 
při daném chemickém složení.  

 
Obr. 1.2 Schaefflerův strukturní diagram Cr-Ni oceli s De Longovou stupnicí [5].  
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1.2 Struktura  

Vlastnosti austenitických ocelí je možné odvodit od způsobu jejich tuhnutí. Pro 
představu je na obr. 1.3 vidět řez části kvazistacionárního diagramu Fe-Cr-Ni 
odpovídající austenitické oceli. U austenitických ocelí začíná krystalizace vylučováním 
austenitu, následně se v průběhu tuhnutí vylučuje na hranicích primárních 
austenitických zrn směs austenitu a feritu. Takováto struktura je velmi hrubozrnná a 
ke všemu je navíc silně heterogenní [2]. 

 
Obr. 1.3 Část rovnovážného diagramu Fe-Cr-Ni – tuhnutí austenitických ocelí [2].  

1.2.1 Tepelné zpracování 

Při pomalém ochlazování po odlití nebo tváření se vylučují na hranicích zrn karbidy 
chromu. Vzhledem k rychlejší difuzi uhlíku a pomalejší difuzi chromu na hranice zrn 
může místně klesnout obsah chromu v matrici pod 12 %. Ocel v tom okamžiku ztrácí 
svou schopnost pasivace a místně podléhá mezikrystalové korozi. Pro obnovení 
korozní odolnosti je třeba opakovat tepelné zpracování. Teplota při tepelném 
zpracování musí přesáhnout teplotu křivky změny rozpustnosti, aby se mohly karbidy 
zpětně rozpustit v matrici. Aby se precipitace karbidů potlačila, je nutné ocel po výdrži 
na teplotě rozpouštěcího žíhání prudce zachladit. Vzhledem k diagramu na obr. 1.4 
jsou nejkritičtější oblasti mezi teplotami 600 až 900 °C s teplotou změny rozpustnosti 
760 °C, kdy se musí dodržet ochlazovací rychlost vzhledem ke krátké inkubační době 
růstu karbidů [4]. 

 
Obr. 1.4 Vliv teploty a délky výdrže na obsah karbidů vyloučených v matrici oceli 18/9 [4]. 
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Optimální teplota rozpouštěcího žíhání závisí na obsahu uhlíku. Teploty žíhání se 
pohybují v praxi mezi 1 100 až 1 150 °C, jako chladící médium se většinou používá 
voda. Vyšší teploty jsou nevhodné, protože dochází k zhrubnutí zrna a klesá vrubová 
houževnatost. Praskání výkovků nebo odlitků není třeba se obávat, protože austenity 
mají dostatečně vysokou houževnatost [4]. 

Austenitické teploty se používají ve stavu po rozpouštěcím žíhání s následným 
rychlým ochlazením. Austenitické oceli jsou po tepelném zpracování měkké a 
houževnaté. Při tváření za studena se rychle zpevňují. Modul pružnosti u 
austenitických korozivzdorných ocelí bývá přibližně 190 GPa. Meze kluzu dosahují 
pouze 175 až 250 MPa při tažnosti 40 až 50 % [4]. 

1.3 Experiment 

Tato diplomová práce je rozdělena do tří celků. V této první části se hodnotí 
mechanické vlastnosti chromniklové oceli typu 18/10 a jsou zde popsány průběhy 
taveb. Druhá část je zaměřena na technologické zkoušky zabíhavosti této oceli 
v závislosti na podmínkách odlévání. Třetí část je věnována technologickým zkouškám 
stahování a dosazovaní kovu v průběhu tuhnutí. 

Příprava taveb i samotná realizace probíhala ve školní slévárně odboru 
slévárenství, ÚST, FSI, VUT Brno. 
V rámci experimentu proběhly celkem 
tři tavby a bylo odlito více než 400 kg 
kovu. Mechanické vlastnosti oceli byly 
vyhodnocovány ze zkušebních těles 
odebraných z bloků. Celkem bylo 
odlito 5 Ypsilonových bloků, jejichž 
nákres je uveden na obr. 1.5.  

1.3.1 Výroba forem 

Formovací směs byla připravena pomocí průběžného mísiče a dále formována 
ručně. Byla použita samotuhnoucí směs křemenného ostřiva pojeného alkalickou 
fenolovou pryskyřicí. Dřevěné modelové zařízení použité při formovaní je uvedeno na 
obr. 1.6. Na obr. 1.7 je hotová forma bloku připravená k odlévání bez použití nátěru. 
Rozbor ostřiva a příprava forem jsou detailněji popsány v kapitole 2.4.1, a to vzhledem 
k jejich možnému vlivu na zkoušku zabíhavosti. 

  
Obr. 1.6 Dřevěný model Y bloku 60. Obr. 1.7 Forma zkušebního Y bloku 60. 

 
Obr. 1.5 Model zkušebního Y bloku 60. 
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Výroba forem zkoušek zabíhavosti bude popsána ve zmíněné kapitole 2.4.1. Pro 
technologické zkoušky stahování a dosazování byl použit model Ing. Lukeše. Výroba 
formy tohoto modelu je popsána v kapitole 3.3.1. 

1.3.2 Chemické složení oceli 

Chemické složení oceli odpovídalo přibližně jakosti 1.4308, bez použití legujících 
prvků dusíku, titanu a niobu. Ekvivalent z norem USA je ASTM A351 CF8, český 
ekvivalent této jakosti je ČSN 42 2930. Chemické složení podle české normy je 
uvedeno v tab. 1.1 společně s chemickým složením provedených taveb odlitých 
v rámci diplomové práce. Vzhledem k obsahu přibližně 1 % molybdenu v odlitcích není 
dodržena maximální hranice udávaná normami. Složení oceli neodpovídá ani 
následující normě EN 1.4408, která již obsahuje minimálně 2 % molybdenu. 

Tab. 1.1 Norma oceli ČSN 42 2930 společně s chemickým složením vzorků z taveb. 

Prvek 
C Mn Si P S Cr Ni Mo 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Min. - - - - - 18,0 8,0 - 

Max. 0,07 1,5 1,5 0,045 0,035 21,0 11,0 0,5 

vzorek 1. tavby 0,055 0,93 0,54 0,025 0,007 18,93 10,06 1,00 

vzorek 2. tavby 0,050 0,83 0,53 0,027 0,008 18,70 10,68 1,17 

vzorek 3. tavby 0,048 0,84 0,49 0,028 0,007 18,58 10,71 1,13 

Chemické složení odlévané oceli neodpovídá zcela složením běžných jakostí 
EN 1.4308 a 1.4408, hlavně kvůli obsahu molybdenu, který se nachází mezi těmito 
normami. Předpokládalo se, že vyšší obsah molybdenu nebude mít negativní vliv na 
prováděné experimenty. V Schaefflerově diagramu odpovídá naše použitá ocel 
chemickému složení austenitické oceli s obsahem delta feritu do 10 %, tato skutečnost 
je zobrazena v obr. 1.8. 

 
Obr. 1.8 Schaefflerův diagram s vyznačenou oblastí použité oceli [51] 
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1.3.3 Tavení a odlévání 

Tavení bylo provedeno na dvou pecích. První tavba byla provedena na elektrické 
indukční kelímkové peci o výrobní kapacitě kelímku 250 kg s neutrální vyzdívkou. Další 
dvě tavby byly provedeny na elektrické vakuové indukční kelímkové peci CONSARC 
s neutrální vyzdívkou a kapacitou kelímku maximálně 85 kg pro vakuovanou tavbu.  

Tavba č. 1 

První tavba byla vedena na EIP za atmosférického tlaku po celou dobu. Vsázku 
tvořil vratný materiál ze slévárny ŽĎAS a válcovaná chrom-niklová ocel v poměru 1:1. 
Na dolegování byl použit kovový mangan, kovový chrom, nikl a na dezoxidaci hliníkový 
drát. Výsledky chemické analýzy jsou v tab. 1.2. 

Průběh tavby: 

• natavení vsázky 250 kg a odběr vzorku na chemickou analýzu, 

• dolegování Mn 0,13 kg, Cr 5,7 kg a Ni 1,26 kg, 

• 1. odpich přibližně 120 kg na teplotě 1720 °C, 120 g Al v pánvi, 

• odlévání technologických zkoušek tzv. Lukešův model, 

• 2. odpich zbytku tekutého kovu do pánve na teplotě1715 °C, 130 g Al v pánvi, 

• odlévání Y bloků a současně zkoušek zabíhavosti. 

Tab. 1.2 Chemické složení 1. tavby. 

Prvek 
C Mn Si P S Cr Ni Mo Al N 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Po natavení 0,056 0,98 0,54 0,029 0,0069 17,37 9,78 1,04 0,006 0,025 

Z bloku 0,055 0,93 0,54 0,025 0,0069 18,93 10,06 1,01 0,011 0,029 

Po natavení a provedení chemické analýzy bylo zjištěno, že tavenina obsahuje cca 
1 % molybdenu, oproti předpokládané koncentraci do 0,5 %. Molybden byl obsažen 
ve válcované oceli. Procento molybdenu bylo zachováno v obdobné koncentraci i pro 
následující tavby.  

Z prvního odpichu v tavbě se odlévaly technologické zkoušky tzv. Lukešův model. 
Pro odlévání bylo připraveno 5 forem. Před odléváním jednotlivých forem vždy 
předcházelo měření teploty taveniny v pánvi. První odlitý model byl označen M1L, 
druhý M2L až po pátý M5L. Z druhého odpichu se odlévalo 5 forem zkoušek 
zabíhavosti a 5 forem Y bloků současně. Postup odlévání a značení vzorků je uveden 
v tab. 1.3. Těsně po odlití bloků byla hladina nálitku zasypána exozásypem. 

Tab. 1.3 Přehled odlitých vzorků při 2. odpichu první tavby. 

Pořadí Postup Značení 

1. měření teploty → zabíhavost → blok Zabíhavost – M1Z  Blok – M1B 

2. měření teploty → zabíhavost → blok Zabíhavost – M2Z  Blok – M2B 

3. měření teploty → zabíhavost → blok Zabíhavost – M3Z  Blok – M3B 

4. měření teploty → zabíhavost → blok Zabíhavost – M4Z  Blok – M4B 

5. měření teploty → zabíhavost → blok Zabíhavost – M5Z  Blok – M5B 
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Tavba č. 2 

Druhá tavba byla vedena na EIP s využitím sníženého tlaku – vakua a dmýcháním 
argonu do pece přes porézní tvárnici kelímku. Vsázka byla tvořena vlastním vratem 
z předchozí tavby 35 kg a válcovaná chrom-niklová ocel 45 kg. Na dolegování byl 
použit kovový mangan, kovový chrom, nauhličovadlo (desulco), FeSi90 a na 
dezoxidaci hliníkový drát. Výsledky chemické analýzy jsou v tab. 1.4. 

Průběh tavby: 

• natavení vsázky 80 kg a odběr prvního vzorku na chemickou analýzu, 

• dolegování Cr 160 g, 

• nasazení víka, start vakuování 100 mbar, 

• 20 minut setrvání a snížení tlaku na 30 mbar, 

• zavzdušnění, teplota 1589 °C, odběr vzorku č. 2, 

• dolegování Mn 650 g, FeSi90 37 g a nauhličovadlo (desulco) 3 g, 

• sundání víka, odpich na teplotě 1707 °C, 37 g Al v pánvi, 

• odlévání zkoušek zabíhavosti a technologické zkoušky tzv. Lukešův model 
současně. 

Tab. 1.4 Chemické složení 2. tavby. 

Prvek 
C Mn Si P S Cr Ni Mo Al N 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Po natavení 0,062 0,90 0,51 0,027 0,009 18,74 10,59 1,16 0,005 0,034 

Po vakuu 0,051 0,85 0,50 0,028 0,009 18,98 10,53 1,16 0,003 0,033 

Z odlitku 0,050 0,83 0,53 0,027 0,008 18,70 10,68 1,17 0,009 0,029 

Pro tuto tavbu byly připraveny 3 formy zabíhavosti a 3 formy Lukešova modelu. Při 
odlévání se měřila teplota v pánvi stejně jako v předchozí tavbě. Postup odlévání a 
značení vzorků je uvedeno v tab. 1.5. 

Tab. 1.5 Přehled odlitých vzorků druhé tavby. 

Pořadí Postup Značení 

1. měření teploty → zabíhavost → Lukešův m. Zabíhavost – MV1Z  Lukeš – MV1L 

2. měření teploty → zabíhavost → Lukešův m. Zabíhavost – MV2Z  Lukeš – MV2L 

3. měření teploty → zabíhavost → Lukešův m. Zabíhavost – MV3Z  Lukeš – MV3L 

Tavba č. 3 

Třetí tavba byla taktéž vedena na EIP s využitím sníženého tlaku – vakua a 
dmýcháním argonu do pece přes porézní tvárnici kelímku. Vsázka byla tvořena 
vlastním vratem z předchozích taveb 40 kg a válcovaná chrom-niklová ocel 40 kg. Na 
dolegování byl použit kovový chrom, nauhličovadlo (desulco) a na dezoxidaci hliníkový 
drát. Výsledky chemické analýzy jsou v tab. 1.6. 
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Průběh tavby: 

• natavení vsázky 80 kg a odběr prvního vzorku na chemickou analýzu, 

• bez legování, 

• nasazení víka, start vakuování 100 mbar, 

• 20 minut setrvání a snížení tlaku na 40 mbar (bouřlivější var), 

• zavzdušnění, teplota 1598 °C, odběr vzorku č. 2, 

• dolegování Cr 800 g a nauhličovadlo (desulco) 1 g, 

• sundání víka, odpich na teplotě 1685 °C, 38 g Al v pánvi, 

• odlévání zkoušek zabíhavosti a technologické zkoušky tzv. Lukešův model 
současně. 

Tab. 1.6 Chemické složení 3. tavby 

Prvek 
C Mn Si P S Cr Ni Mo Al N 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Po natavení 0,056 0,97 0,54 0,027 0,008 18,09 10,58 1,13 0,003 0,038 

Po vakuu 0,047 0,93 0,52 0,029 0,008 17,92 10,59 1,14 0,002 0,046 

Z odlitku 0,048 0,84 0,49 0,028 0,007 18,58 10,71 1,13 0,006 0,034 

Pro tuto tavbu byly připraveny stejně jako pro druhou tavbu 3 formy zabíhavosti a 
3 formy Lukešova modelu. Postup měření teploty při odlévání byl shodný i pro tuto 
tavbu. Postup odlévání a značení vzorků je uvedeno v tab. 1.7. 

Tab. 1.7 Přehled odlitých vzorků třetí tavby. 

Pořadí Postup Značení 

1. měření teploty → zabíhavost → Lukešův m. Zabíhavost – MV4Z  Lukeš – MV4L 

2. měření teploty → zabíhavost → Lukešův m. Zabíhavost – MV5Z  Lukeš – MV5L 

3. měření teploty → zabíhavost → Lukešův m. Zabíhavost – MV5Z  Lukeš – MV6L 

1.3.4 Měření teploty  

Měření teplot bylo prováděno v peci, dále v pánvi po odpichu a v nálitcích Y bloků. 
Měření v peci a v pánvi bylo prováděno ponorným způsobem za použití ponorné 
termočlánkové sondy TERM R od výrobce TERMOSONDY Kladno. Přesnost měření 
sondy při 1554 °C jsou ±3 °C. K měření teploty v nálitcích byly použity termočlánky 
typu B PtRh30-PtRh6 chráněné skleněnou trubičkou. 

Tato kapitola se zabývá pouze měřením souvisejícím s Y bloky. Y bloky byly 
odlévány v první tavbě a druhém odpichu společně se zkouškami zabíhavosti. Měření 
teploty probíhalo v pánvi vždy před odléváním dvojice odlitků (zabíhavost, Y blok) 
pomocí ponorné sondy. Naměřené teploty z pánve jsou zaneseny do grafu (obr. 1.9) 
v závislosti na čase. Z nich je vytvořena lineární závislost, pomocí které je možné 
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stanovit pokles teploty kovu v čase odlévání jednotlivých bloků. Hodnoty naměřených 
teplot ostatních taveb pro konkrétní zkoušky jsou uvedeny v dalších kapitolách. 

 
Obr. 1.9 Graf průběhu teplot při odlévání bloků. 

Měření teploty probíhalo též během tuhnutí kovu v nálitcích Y bloků M1B a M2B. 
K měření bylo použito dvou termočlánků typu B PtRh30-PtRh6. Z naměřených hodnot 
termočlánků byly sestaveny křivky chladnutí a jsou vyneseny v grafu na obr. 1.10. Aby 
byly patrné odlišnosti v jejich průběhu, byly vůči sobě posunuty tak, aby se počátky 
překrývaly. Teplota peritektické přeměny 1 460 °C je podobná s teplotou 1 453 °C ze 
simulačního programu QuikCAST pro shodné chemické složení oceli. 

 
Obr. 1.10 Křivky průběhu teplot v blocích M1B a M2B. 
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1.3.5 Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování o austenitické korozivzdorné chromniklové oceli je důležité z 
hlediska výskytu karbidů a intermetalických fází, které se vylučují z austenitu při 
pomalém ochlazování a mají negativní dopady na obrobitelnost a mechanické 
vlastnosti. Vlivem ohřevu se dosáhne rozpuštění těchto fází zpátky do matrice 
austenitu a rychlým ochlazením se zabrání jejich vyloučení. Zůstanou rozpuštěny 
v tuhém roztoku, kde nezpůsobují problémy. Výdrž na teplotě je závislá na tloušťkách 
stěn žíhaného odlitku. 

Tepelné zpracování bylo provedeno na 2 trámečcích vyřezaných ze spodní části 
bloků M1B až M5B. Na obr. 1.11 je místo odběru vzorků z bloku označeno červeně. 
Trámečky měly velikost 25x25x120 mm. Z trámečků byla zhotovena zkušební tělesa 
pro zkoušku tahem, která byla provedena v laboratořích firmy ŽDAS. Rozpouštěcí 
žíhání bylo provedeno ohřevem na teplotu 1 050 °C v délce 5 hodin s následným 
ochlazením ve vodě.  

 
Obr. 1.11 Místo odběru vzorků na tahovou zkoušku z bloku 60. 

1.3.6 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti byly hodnoceny pomocí zkoušky tahem. Zkouška je 
prováděna na zkušební tyči normalizovaných rozměrů. Parametry zkoušky jsou 
stanoveny normou ČSN EN ISO 6892 ve třech částech v závislosti na teplotě 
pokojové, zvýšené, či snížené. Ze zkoušky tahem jsou hlavním výstupem data o 
průběhu napětí pro sestavení tahového diagramu, který slouží ke zjištění napěťových 
charakteristik smluvní meze kluzu a meze pevnosti. Deformační charakteristiky, jako 
je tažnost a kontrakce neboli zúžení, se zjišťují až po přeměření přetržené tyčky. 
Zkušební tyč, která je uvedena na obr. 1.12, má délku měřené části 50 mm, průměr 
měřené části 10 mm se závitovými hlavami M16. 

 
Obr. 1.12 Zkušební válcová tyč se závitovou hlavou pro zkoušku tahem. 
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Podle amerických norem CF8 pro austenitické korozivzdorné chromniklové oceli, 
které jsou po rozpouštěcím žíhání, jsou minimální meze pevnosti Rm 480 MPa a meze 
kluzu Rp0,2 240 MPa. Kdežto české normy ČSN EN 10283 udávají minimální meze 
pevnosti Rm 440 MPa a meze kluzu Rp0,2 175 až 185 MPa. Minimální tažnosti se 
udávají shodně 30 %. Podle tabulek ocelí pro obsah feritu 2 % se snižují minimální 
meze pevnosti a meze kluzu se zvyšující se teplotou až do teploty 600 °C, jak je 
uvedeno v tab. 1.8 [2,6]. 

Tab. 1.8 Mez kluzu a mez pevnosti v závislosti na teplotě pro austenitickou korozivzdornou 
chromniklovou ocel s obsahem feritu 2 % [6]. 

Teplota 
(°C) 

Mez kluzu 
Rp0,2 

MPa 

Pevnost 
Rm 

MPa 

21 175 440 

50 159 416 

100 137 381 

150 117 357 

200 103 348 

250 95 346 

300 91 344 

350 89 342 

400 87 340 

450 84 323 

500 80 297 

550 75 259 

600 69 216 

Tahové zkoušky byly provedeny ve firmě ŽDAS pro pokojovou teplotu a pro 
zvýšenou teplotu vzorku, konkrétně 200 °C. V tab. 1.9 jsou zapsány hodnoty z tahové 
zkoušky pro pokojovou teplotu pro vzorky z Y bloků M1B až M5B. Z výsledků není 
patrný vliv licí teploty na mechanické vlastnosti. Mechanické vlastnosti jsou si 
vzájemně blízké a vyhovují minimálním požadavkům na mez kluzu, mez pevnosti i 
tažnost. 

Z mechanických vlastností uvedených v tab. 1.9 byl následně sestaven bodový 
graf, který je uveden na obr. 1.13. Z obrázku není patrný vliv licí teploty na mechanické 
vlastnosti. 
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Tab. 1.9 Mechanické vlastnosti ze zkoušky tahem za pokojové teploty. 

Značení 
Mez kluzu 

Rp0,2 

MPa 

Pevnost 
Rm 

MPa 

Tažnost 
A5 

% 

Kontrakce 
Z 

% 

M1B 239 474 51,3 77,0 

M2B 217 472 50,7 73,0 

M3B 220 466 46,0 64,0 

M4B 225 484 53,1 74,0 

M5B 247 475 47,1 78,8 

 
Obr. 1.13 Graf mechanických vlastností z tahové zkoušky za pokojové teploty. 

Mechanické vlastnosti se při vyšších teplotách snižují. Při teplotě 200 °C se podle 
normy CF8 sníží mez kluzu na 60 % a mez pevnosti se sníží na 80 %. Výsledky 
tahových zkoušek za teploty 200 °C jsou zaznamenány v tab. 1.10. Hodnoty 
mechanických vlastností jsou si blízké, nevykazují výrazné odchylky.  Tyto výsledky 
pouze potvrzují, že změna licí teploty nemá vliv na mechanické vlastnosti pro dané 
chemické složení. Mechanické vlastnosti vyhovují normám pro teplotu 200 °C 
uvedenou v tab. 1.8. 
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Tab. 1.10 Mechanické vlastnosti ze zkoušky tahem při teplotě vzorků 200 °C. 

Značení 
Mez kluzu 

Rp0,2 

MPa 

Pevnost 
Rm 

MPa 

Tažnost 
A5 

% 

Kontrakce 
Z 

% 

M1B 171 384 39,4 68,6 

M2B 169 388 38,8 71,9 

M3B 171 381 40,6 66,4 

M4B 168 386 36,4 67,5 

M5B 172 381 36,6 68,6 

Z mechanických vlastností uvedených v tab. 1.10 byl rovněž sestaven bodový graf, 
který je uveden na obr. 1.14. Porovnáme-li tento obrázek s obr. 1.13, tak mechanické 
vlastnosti v tomto obrázku mají menší rozptyl hodnot.  

 
Obr. 1.14 Graf mechanických vlastností z tahové zkoušky za zvýšené teploty 200 °C. 
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Vnesené teplo do formy přehřátím taveniny 

Na meze kluzu a pevnosti by měla mít vliv velikost zrna, která je ovlivňována 
rychlostí ochlazovaní v průběhu tuhnutí. Rychlost ochlazování souvisí s dobou tuhnutí, 
tedy s množstvím tepla, které se musí z odlitku během tuhnutí odvést. Celkově toto 
teplo označujeme jako vnesené teplo. Přestup tepla se v průběhu ochlazování mění a 
je detailněji popsán v kapitole 2.2.4. Na dobu tuhnutí a s ní související velikost zrna 
má vliv pouze množství tepla, které musíme z odlitku odvést během chladnutí a tuhnutí 
kovu. Jedná se o množství tepla přehřátí QS (teplo odvedené mezi teplotou kovu po 
odlití až po teplotou likvidu), které se spočítá podle rovnice (1.3) a množství latentního 
tepla QL pro změnu skupenství, které se spočítá podle rovnice (1.4). 

𝑄𝑆 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇 [J] (1.3) 

𝑄𝐿 = 𝑚 ∙ 𝐿ℎ [J] (1.4) 

kde:   

m … hmotnost odlitku [kg] 

c … měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 

     ∆𝑇 … rozdíl teplot [K] 

Lh … latentní teplo [J·kg-1] 

Pro zjištění, o kolik více tepla bylo vneseno do formy od okamžiku odlévaní až po 
dosažení teploty solidu, bylo použito rovnice (1.5): 

𝑛𝑖 =
𝑄𝑆𝑖 − 𝑄𝑆5

𝑄𝐿 + 𝑄𝑆5
∙ 100 [%] (1.5) 

Pro výpočet tepla budeme předpokládat, že odlitek vážil 20 kg. Pomocí programu 
QuikCAST byly určeny vlastnosti použitého kovu: měrná tepelná kapacita tekutého 
kovu je 812,5 J/kg·K, latentní teplo je 200kJ/kg, teplota likvidu 1453 °C. Konkrétní 
výpočty pro vzorek M1B byly následující: 

∆𝑇1 =  1588 − 1453 = 135 °C (1.6) 

∆𝑇5 =  1523 − 1453 = 70 °C (1.7) 

𝑄𝑆1 = 20 ∙ 812,5 ∙ 135 = 2 193 800 J (1.8) 

𝑄𝑆5 = 20 ∙ 812,5 ∙ 70 = 1 137 500 J (1.9) 

𝑄𝐿 = 20 ∙ 200 000 = 4 000 000 J (1.10) 

𝑛1 =
2193,8 − 1137,5

4000 + 1137,5
∙ 100 = 20,5 % (1.11) 
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Spočítané hodnoty byly zapsány do tab. 1.8. Standard je tedy v tab. 1.8 množství 
tepla, které musíme odvést při tuhnutí Y bloku značení M5B a hodnota jeho přehřátí 
nad teplotu likvidu je 70 °C. Přehřejeme-li taveninu této oceli o dalších 22 °C jako 
v případě Y bloku M4B o 92 °C nad teplotu likvidu. Vneseme tím do taveniny o 7 % 
více tepla vůči Y bloku značení M5B. Přehřátím taveniny o 135 °C nad teplotu likvidu 
vneseme tím navíc do bloku o 20 % více tepla vůči teplotě přehřátí 70 °C. 

Tab. 1.8 Hodnoty rozdílu teplot, vneseného tepla a srovnání. 

Značení 
ΔT do likvidu Q nad solid Množství vneseného tepla navíc 

[°C] [kJ] [%] 

M1B 135 2 193,8 20,5 

M2B 121 1 966,3 16,1 

M3B 108 1 755,0 12,0 

M4B 92 1 495,0 7,0 

M5B 70 1 137,5 0,0 

Rozdíl množství vneseného tepla v rozmezí teplot nezávisí na hmotnosti odlitku, 
závisí na stupni přehřátí, měrných tepelných kapacitách, a hlavně na velikosti 
latentního tepla. Rychlost odvodu tepla je silně ovlivněna vlastnostmi formy, jakým 
způsobem a jak rychle dokáže toto teplo odvést. Z porovnání výsledků tahové zkoušky 
a množství vneseného tepla o 20,5 % vyplývá, že dané rozmezí licích teplot 
1523 až 1588 °C nemá zásadní vliv na mechanické zkoušky a pravděpodobně ani na 
velikost zrna u daného modelu Y bloku, což je v souladu s výsledky mechanických 
zkoušek ze zkušebních odlitků Y bloků.  

1.3.7 Vyhodnocení mikrostruktury 

V laboratořích firmy ŽDAS bylo provedeno hodnocení mikrostruktury ze závitových 
hlav trhacích tyček. Na obr. 1.15 a obr. 1.16 jsou uvedeny snímky mikrostruktury 
vzorku M1B se zvětšením 100x a 500x. V příloze 1 jsou uvedeny snímky 
mikrostruktury všech vzorků M1B až M5B se zvětšením 100x a 500x. Snímky 
mikrostruktury nevykazují žádné větší rozdíly.   
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Obr. 1.15 Vzorek M1B, zvětšení 100x. Obr. 1.16 Vzorek M1B, zvětšení 500x. 

Ze zmíněné mikrostruktury byly změřeny podíly feritu na obrazové analýze 
LECO IA32. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 1.9, jejich rozdíly nejsou významné. 

Tab. 1.9 Podíl feritu v analyzovaných vzorcích. 

Vzorek Podíl feritu [%] 

M1B 5,35 ± 0,78 

M2B 7,02 ± 0,81 

M3B 5,19 ± 0,57 

M4B 6,98 ± 0,47 

M5B 7,20 ± 0,81 
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2 ZABÍHAVOST (FLUIDITA) 

Výroba odlitku spočívá v odlévání tekutého 
kovu do dutiny formy. Jeden z významných 
faktorů, který ovlivňuje průběh odlévání, je 
tekutost kovu. Vlastnost, která popisuje tuto 
schopnost vyplnit dutinu formy, je nazvána 
zabíhavost. Zabíhavost je označení, které si 
zavedli slévači jakožto schopnost vytvořit dobré 
odlitky bez nezaběhnutí, takovéto nezaběhnutí 
lopatek turbíny můžeme vidět na obr. 2.1. 
Zabíhavost je v první řadě ovlivňována 
viskozitou, která je popsána též jako obrácená hodnota tekutosti. 

Pro simulaci slévárenských procesů proudění se dá použít voda místo roztaveného 
kovu. Využívá se přitom podobnosti mezi kinematickou viskozitou vody a tekutého 
kovu. Bohužel tyto simulace nejsou schopny zohlednit takové parametry, jako jsou 
odlišné úhly smáčení formy kovem a vodou, tlakové poměry během lití, tepelné 
kapacity kovů, přestupy tepla mezi formou a kovem apod. [8]. 

2.1 Definice zabíhavosti 

Zabíhavost je vlastnost, která charakterizuje jednotlivé kovy nebo slitiny, jak 
dokonale jsou schopny vyplnit dutinu slévárenské formy v tekutém stavu, v závislosti 
na poklese jejich teploty i v případě, kdy dochází k počátku tuhnutí [9]. 

Zabíhavost je technologickou vlastností roztaveného kovu, která je výslednicí řady 
jeho fyzikálních a chemických vlastností. Slitiny s vysokou hustotou mají v porovnání 
s těmi s menší hustotou vyšší zabíhavost, protože mají vyšší pohybovou energii, 
obvykle vyšší hodnotu skupenského tepla, a tím vyšší hodnotu tepelné akumulace. 
Velmi často se používá v praxi pro zvýšení zabíhavosti zvýšení licí teploty, čímž 
se zvýší entalpie kovu, a tím se prodlouží doba do dosažení teploty nulové tekutosti. 
Pokud je možné, aby se předehřívaly formy, když přehřátí kovu nepomáhá, tak je tato 
varianta velice užitečná [9].  

Vlastnosti, které přímo nebo nepřímo ovlivňují zabíhavost: 

Vlastnosti kovu: 

• teplota přehřátí nad teplotu 
likvidu, 

• měrná hmotnost a měrné teplo, 

• viskozita, 

• tepelná vodivost, 

• povrchové napětí, 

• rychlost plnění, 

• způsob krystalizace, 

• součinitel tepelné akumulace  

• metalostatická výška.  

Vlastnosti formy: 

• zrnitost ostřiva,  

• použití nátěru, 

• povrchové napětí, 

• tepelná vodivost, 

• teplota formy, 

• vlhkost ve formě, 

• prodyšnost, 

• tvarová složitost,  

• součinitel tepelné akumulace. 

 

Obr. 2.1 Nezaběhnuté lopatky [7]. 
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2.2 Zjištěné faktory ovlivňující zabíhavost  

Obecně se může říct, že hliníkové slitiny jsou v oblasti zabíhavosti daleko více 
prozkoumány. Za poslední roky se v této oblasti publikovala notná řada článků. Může 
to být kvůli tomu, že se jedná o velmi často používané materiály v důležitých aplikacích, 
jako např. v automobilovém průmyslu, kde se vývoj nezadržitelně žene vpřed. 
Hliníkové slitiny mají nižší teplotu tavení, popřípadě je zde méně přísadových prvků a 
snáze se dosáhne čistší taveniny než v případě oceli. Z těchto skutečností vyplývá, že 
je jednodušší zajistit reprodukovatelnost a opakovatelnost zkoušek u hliníkových slitin 
oproti železným slitinám. 

Touto problematikou hliníkových slitin se ve své disertační práci zabývala Di 
Sabatino. Měla k dispozici novou aparaturu s dvojitým spirálovým testem, díky níž byla 
schopna odlévat za konstantního přehřátí a konstantní rychlosti taveniny, díky čemuž 
byla zajištěna vyšší reprodukovatelnost než dříve [7]. 

 Hlavní poznatky, ke kterým dospěla Di Sabatino, jsou následující: 

• závislost mezi licí teplotou a délkou zaběhnutí kovu ve formě je lineární, 

• očkování titanem nebo bórem ovlivňuje v průběhu spirály velikost zrna 
rozdílně, avšak na zabíhavost nemá očkování ze statistického hlediska žádný 
význam, 

• vliv rozpuštěného vodíku v tavenině s vysokými hodnotami byl porovnáván 
s nízkými hodnotami na délku zabíhavosti a došlo se k závěru, že obsah 
rozpuštěného vodíku v tavenině nemá význam na délku zaběhnutí, 

• vliv vedlejších přísadových prvků (Sr, Ti, Fe a Mg) ve slitině AlSi7 byl taktéž 
testován a s pomocí analýzy rozptylu byly vyloučeny významné vlivy 
na zabíhavost oproti hlavním přísadovým prvkům, které mají významnější 
dopad na zabíhavost, 

• vliv nátěrů, resp. nástřiků formy na zabíhavost má velmi významný vliv 
(až 200 %) a dále se prokázalo, že při menším přehřátí slitiny nad teplotu 
likvidu má nástřik formy významnější vliv na zabíhavost než pří vyšším 
přehřátí slitiny, 

• vliv oxidů a vměstků na zabíhavost s celkovým přídavkem 20 % a 50 % třísek 
prokazatelně ukázal lepší zabíhavost čisté slitiny oproti těm kontaminovaným 
třískami, avšak rozdíl v zabíhavosti mezi přídavkem 20 % a 50 % třísek nebyl 
prokazatelný [7]. 

2.2.1 Charakter krystalizace 

Zabíhavost čistého kovu nebo eutektické slitiny, které netuhnou v intervalu teplot, 
je výrazně vyšší oproti zabíhavosti slitin tvořící dvoufázové pásmo tuhnutí. Pro 
představu zabíhavost slitin železa s uhlíkem můžeme vidět na obr. 2.2. V obrázku je 
uvedena závislost zabíhavosti v Curryho spirále na obsahu uhlíku od 0 do 5 %, 
v diagramu jsou současně uvedeny zabíhavosti pro přehřátí kovu o 50 °C, 100 °C a 
150 °C nad teplotu likvidu. Na obr. 2.3 je uvedena na zabíhavost slitin železa s uhlíkem 
v závislosti na teplotě lití. V diagramu jsou vyneseny hodnoty zabíhavosti pro konkrétní 
obsahy uhlíku ve slitině. Z tohoto diagramu je dobře patrné, že je tato závislost 
konkrétní slitiny lineární a dále, že sklon úsečky popisující tuto závislost se nemění se 
změnou obsahu uhlíku. [10].  
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Obr. 2.2 Zabíhavost oceli a šedé litiny v závislostí na obsahu uhlíku s konkrétními 

teplotami přehřátí [10]. 

 
Obr. 2.3 Zabíhavost oceli a šedé litiny v závislostí na teplotě lití pro konkrétní obsahy 

uhlíku [10]. 

Chování čistých kovů a eutektických slitin, které proudí úzkým kanálem, 
je znázorněno na obr. 2.4. Proud tekutého kovu se ve formě ochlazuje primárně 
o stěnu formy, až se tavenina ochladí na teplotu likvidu, vznikají zárodky. 
Ze zárodků se na stěně formy vyvíjí kolumnární zrna, která rostou s rovinným fázovým 
rozhraním. Ve skutečnosti toto fázové rozhraní migruje ve směru proudu, avšak 
nepřestává zvětšovat svůj objem. Proud je svírán rostoucími zrny od stěn formy, 
až je následně sevřen úplně a tok taveniny je zastaven [10]. 
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Obr. 2.4 Schéma solidifikace čistých kovů a eutektik v proudu kovu [7]. 

Schéma chování kovů, které mají úzký interval dvoufázového pásma tuhnutí, 
je znázorněn na obr. 2.5. Podle metalografického hodnocení provedeného 
na zkouškách zabíhavosti je patrné, jak kolumnární zrna rostou od stěny formy 
směrem do středu odlitku, kde se potkávají. Dále si můžeme na obrázku všimnout, 
jak rostoucí dendrity u špičky proudu vytvořily staženinu. Staženina zde vznikla, 
protože zde nebyly téměř žádné další zárodky pro růst nových rovnoosých zrn 
a tavenina se spotřebovala na růst dendritů rostoucích od stěny formy [10]. 

 
Obr. 2.5 Schéma solidifikace slitin s úzkým dvoufázovým pásmem tuhnutí [11]. 

Dříve se soudilo, že pro slitiny s širokým dvoufázovým pásmem tuhnutí neplatí 
stejná pravidla zastavení toku, jako ve výše zmíněných případech. Nýbrž tok 
je zastaven krystaly, které jsou z kolumnární oblasti (která nestíhá narůstat) 
odlamovány, popřípadě odtavovány proudem kovu ze stěn formy podle teorie 
multiplikace dendritů. Tyto krystaly postupně rostou v rovnoosá dendritická zrna a jsou 
unášena do špičky proudící taveniny, kde tvoří tzv. kaši, která brání postupu proudu 
kovu. Teoretická kritická koncentrace dendritů ve špičce proudícího kovu, která zastaví 
tok kovu, se pohybuje v širokém rozsahu 20-50 % [10]. 

Campbell navrhnul mechanizmus, který je pravděpodobně přesnější a je znázorněn 
na obr. 2.6. Podle něj se kolumnární oblast dendritického růstu zrn rozšiřuje a má 
daleko větší vliv na zabíhavost, než se předpokládalo. Tato oblast je v obrázku 
znázorněna čárkovanou čarou. Abychom si to dokázali představit, dendrity prorůstají 
taveninou a tavenina mezi nimi pořád proudí, takže dendrity vytváří síto, které snižuje 
průtok kovu a zachytává oxidické filmy, vměstky a odlomené krystaly, které proud kovu 
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blokují nejvíce. Campbell soudí, že kašovitá špička proudu kovu s ulomenými dendrity 
nemá natolik velký význam na zaběhnutí, jak se předpokládalo. Celkově vzato 
vytváření dendritického síta a jeho rozpad na malé fragmenty není reprodukovatelným 
jevem [10].  

 
Obr. 2.6 Schéma solidifikace slitin s širokým dvoufázovým pásmem tuhnutí [10]. 

Změnou jednotlivých prvků se dá dosáhnout výrazné změny v zabíhavosti. 
Kupříkladu fosfor v šedé litině, tento prvek se používá hlavně pro umělecké odlitky, ale 
pro uplatnění v průmyslovém odvětví se nepoužívá. Fosfor segreguje na hraních zrn, 
kde vytváří steadit neboli fosfidické eutektikum, které má nízkou teplotu tání kolem 
955 °C. Tato fáze významně snižuje téměř všechny mechanické vlastnosti litiny. Silný 
vliv obsahu fosforu na zabíhavost je patrný z obr. 2.7, kde jsou hodnoty vyneseny pro 
konkrétní licí teploty 1300 a 1400 °C. Bohužel fosfor nezvyšuje zabíhavost významnou 
změnou charakteristiky taveniny, nýbrž snižuje teplotu tuhnutí. Nejlépe je to patrné 
z obr. 2.8, kde je graf zabíhavosti v závislosti na obsahu fosforu. V tomto obrázku 
diagramu jsou hodnoty vyneseny pro konkrétní teploty přehřátí 50, 100, 150 a 200 °C, 
takže je patrné, že se zabíhavost nemění s obsahem fosforu, ovšem menší vliv je vidět 
při vyšším přehřátí nad 150 °C, kde je mírně rostoucí tendence přímky určující 
zabíhavost [10]. 

 
Obr. 2.7 Zabíhavost šedé litiny v závislosti 

na obsahu fosforu, vynesené jsou licí 
teploty 1300 a 1400 °C [10]. 

Obr. 2.8 Zabíhavost šedé litiny v závislosti 
na obsahu fosforu, vynesené jsou licí 

teploty vzhledem k přehřátí kovu o              
50, 100, 150 a 200 °C [10]. 
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2.2.2 Viskozita 

Viskozita je veličina 
charakterizující vnitřní tření kapaliny. 
Nulovou hodnotu viskozity má 
kapalina kompletně bez vnitřního 
tření, tzv. ideální kapalina. Při 
proudění uvnitř kanálu (obr. 2.9) 
dochází vlivem tření kapaliny o stěnu 
kanálu k jejímu zpomalení 
na nulovou hodnotu, rychlost kapaliny následně narůstá až na maximální hodnotu 
v ose kanálu. Viskozita se snižuje s rostoucí teplotou přehřátí, naopak se zvyšuje 
s obsahem vměstků a obecněji s obsahem pevných částic. Pro upřesnění vměstky 
mohou i snižovat viskozitu v závislosti na své velikosti, tvaru a bodu tavení. Například 
z praxe je známo, že viskozita ocelí z kyselých pecí je daleko vyšší kvůli 
křemičitanovým vměstkům z vyzdívky pece než viskozita ocelí z pecí zásaditých. 
Vyšší viskozitu mají paradoxně čisté kovy a eutektika, i když mají vyšší zabíhavost a 
vyšší viskozita zpomaluje pohyb taveniny [9,12].   

Číselně se dynamická viskozita 𝜂 vypočítá podle Newtona vztahu (2.1): 

𝜂 = 𝜏
𝑑𝑦

𝑑𝑣
  [𝑃𝑎 · 𝑠] (2.1) 

kde:   

dv … rozdíl rychlostí mezi dvěma sousedními proudnicemi  

dy … vzdálenost mezi dvěma sousedními proudnicemi [m] 

 𝜏 … tečné napětí [Pa] 

Pohyb roztaveného kovu však není závislý čistě na dynamické viskozitě, ale velmi 

úzce souvisí s hustotou kovu. Kinematická viskozita 𝜈 se spočítá (2.2) jako poměr 
dynamické viskozity a hustoty [9]: 

𝜈 =
𝜂

𝜌
  [m2 · 𝑠−1] (2.2) 

kde:   

 𝜂 … dynamická viskozita [Pa·s] 

 𝜌 … hustota taveniny [kg·m-3] 

V tab. 2.1 jsou uvedeny hodnoty dynamické a kinematické viskozity některých 
roztavených slitin a vody pro srovnání. 

  

 
Obr. 2.9 Podstata viskozity kovu [9]. 
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Tab. 2.1 Hodnoty dynamické a kinematické viskozity některých roztavených slitin a vody [9]. 

Kov (kapalina) Teplota (°C) 𝜼 10-3 [Pa·s] 𝝂 10-6 [m2·s-1] 

Hliník 700 3,0 1,27 

Bílá litina 1310 2,7 0,38 

Šedá litina 1250 2,1 0,32 

Ocel (0,3 % C) 1550 2,6 0,35 

Ocel přehřátá 1610 2,3 0,32 

Voda 20 1,0 1,00 

2.2.3 Rychlost a proudění 

Vyšší zabíhavost dosahuje tavenina 
s vyšší kinetickou energií, tedy s vyšší 
rychlostí proudění. Avšak vlivem vyšších 
rychlostí dochází v proudu kovu 
k turbulencím, které mohu přispívat ke 
snížení vnitřní i povrchové kvality odlitku 
v důsledku zvýšené tvorby oxidických plen. 

Rozlišujeme dva základní typy proudění: laminární a turbulentní. Proudění se mění 
z laminárního (viz. obr. 2.9) na turbulentní (obr. 2.10) při překročení kritické rychlosti, 
která je pro každou kapalinu jiná. Kritická rychlost vkrit závisí přímo na kinematické 
viskozitě, Reynoldsově čísle Re a nepřímo na hydraulickém průměru kanálu (2.3) [12].  

𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝑅𝑒 ∙ 𝜈

𝐷ℎ
  [m/s] (2.3) 

kde:   

Re … Reynoldsovo číslo [-] 

 𝜈 … kinematická viskozita [m2·s-1] 

 Dh … hydraulický průměr kanálu [m] 

Hydraulický průměr kanálu je charakteristický rozměr průtočného profilu. 
Charakterizuje i profily, které nemají obecný kruhový profil. Hydraulický průměr je 
definován jako poměr čtyřnásobku vnitřního průřezu profilu a jeho omočeného 
obvodu (2.4). 

 

 

 

 
Obr. 2.10 Turbulentní proudění [12]. 
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𝐷ℎ =
4 ∙ 𝑆

𝑂
  [m] (2.4) 

kde:   

 S … vnitřní průřez profilu [m2] 

 O … omočený obvod profilu [m] 

Turbulentní proudění nenastává ihned při překročení Reynoldsova čísla, ale vzniká 
postupně v nejrychlejší části proudu, kde nejrychlejší částice začnou strhávat ty 
pomalejší a vzniká víření. V plně vyvinutém turbulentním proudění se všechny částice 
pohybují v postupném směru stejně rychle, ale v ostatních směrech nepravidelně. 
Vetiška13 uvádí Reynoldsovo číslo pro ocel 3 500 a pro šedou litinu 7 000. Pro výpočet 
kritické rychlosti oceli a šedé litiny použijeme rovnici (2.3), do které dosadíme zmíněná 
Reynoldsova čísla, hodnoty kinematické viskozity zvolíme takové, aby odpovídaly 
podmínkám při odlévání [12, 13]: 

Ocel: 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡 =
3 500 ∙  0,4 ∙ 10−6

𝐷ℎ
=

0,0014

𝐷ℎ
  [m/s] (2.5) 

Šedá litina: 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡 =
7 000 ∙  0,3 ∙ 10−6

𝐷ℎ
=

0,0021

𝐷ℎ
  [m/s] (2.6) 

Z výpočtů (2.5) a (2.6) vyplývá, že u oceli je potřeba použít nižšího hydraulického 
průměru než pro šedou litinu, abychom zabránili turbulencím. Bohužel vtokové 
soustavy není zpravidla možné dimenzovat tak, aby v nich bylo při odlévání proudění 
laminární, pravidelně bývá proudění turbulentní. Turbulentní proudění společně 
s vysokou rychlostí proudu způsobují rozstřik kovu ve formě nebo ve vtokové soustavě 
a v tavenině dochází k uzavírání vzduchu. Oxidické blány se tvoří v čele postupující 
fronty roztaveného kovu. Vlivem rozstřiku kovu ve formě vzniká vada označovaná jako 
broky, které se mohou vyskytovat jak na povrchu odlitku, tak uvnitř odlitku. Broky se 
mohou z povrchu odlitku při manipulaci a apretaci uvolnit. Když se při rozstřiku uvolní 
kapky kovu, okamžitě se jejich povrch potáhne oxidy, které mají vyšší bod tání, než 
má tavenina teplotu, takže zpětná asimilace do taveniny je téměř nemožná. [10, 12]. 

2.2.4 Přestup tepla 

Při styku tekutého kovu se stěnami formy odvádí forma z kovu teplo, takže teplota 
formy stoupá a teplota kovu klesá. Teplota klesá směrem od středu odlitku z tzv. 
tepelné osy ke stěně formy, kde začíná krystalizace a následný růst pevné fáze. Čím 
rychleji probíhá přestup tepla z kovu do formy, tím rychleji probíhá v kovu krystalizační 
pochod, což ovlivňuje charakter krystalizace [13].  

Podmínky pro přestup tepla z kovu do formy během odlévání, následného tuhnutí 
a chladnutí odlitku se neustále mění. Nejrychlejší odvod tepla je vždy ze začátku 
odlévání, protože zde probíhá pouze přestup tepla z taveniny do formy vedením a také 
na vzduch sáláním. Po vytvoření vrstvy tuhého kovu u stěny formy musí teplo 
procházet přes tuto vrstvu, která s časem neustále narůstá a má menší teplotní 
vodivost než tavenina, takže se přestup zpomaluje. V důsledku smršťování vrstvy 
tuhého kovu dochází v některých místech k vytvoření vzduchové mezery mezi 
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odlitkem a formou, a protože je vzduch kvůli své nízké tepelné vodivosti brán jako 
izolant, přestup tepla se razantně sníží. Teplotní gradient formy se vzduchovou 
mezerou, tuhým kovem a taveninou je uveden na obr. 2.11. Po ukončení fáze tuhnutí 
se charakter odvodu tepla z odlitku již nemění [13]. 

Tepelné pochody probíhající v soustavě odlitek – forma: 

• sdílení tepla v tekutém kovu vedením a prouděním (konvekcí), 

• sdílení tepla v tuhém kovu vedením,  

• přestup tepla z taveniny do formy vedením,  

• přestup tepla z tuhého kovu do formy vedením,  

• přestup tepla z tuhého kovu do formy přes vzduchovou mezeru prouděním a 
sáláním (tepelným zářením), 

• sdílení tepla ve formě vedením, 

• sáláním a prouděním tepla otevřenými nálitky [13]. 

 
Obr. 2.11 Teplotní gradient průřezem tuhnoucího odlitku ve formě [10]. 

2.3 Historický přehled zkoušek zabíhavosti 

Pro hodnocení zabíhavosti byla vyvinuta řada zkoušek jak u nás, tak v zahraničí, 
kde se v anglicky mluvících zemích zabíhavost označuje pojmem maximální tekutost 
(maximum fluidity). Ve Velké Británii a USA se můžeme setkat převážně 
s vodorovnými zkouškami na zabíhavost, kde se stejně jako u nás nejčastěji používá 
spirálová zkouška (obr. 2.12), která je méně náchylná na případné výškové odchylky. 
Pro jednodušší měření délky zaběhnutí se na modelu dělají malé výstupky 
v pravidelných intervalech po určité vzdálenosti např. 50 mm. Pro laboratorní testy se 
používá dlouhá trubice z borosilikátového skla, do které je nasávána tavenina ve 
vodorovné poloze (obr. 2.13) [10]. 
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Obr. 2.12 Spirálová zkouška [10]. Obr. 2.13 Vakuový test [10]. 

 Během minulého století se studiu zabíhavosti různých typů slitin věnovala řada 
prací, převážně na spirálové zkoušce. Široká rozmanitost formovacích směsí a 
schopnost zabíhání s nespočtem proměnných, zabránily zabíhavosti získat status 
mezinárodní měřitelné – porovnatelné vlastnosti materiálu. Toto se však nedá pokládat 
za nevýhodu, protože většina provedených prací na zabíhavosti má porovnatelné 
závěry [10]. 

První zdokumentované testy jsou z roku 1898, kdy T. D. West zkoušel odlévat kovy 
do klínového kanálu vytvořeného z písku, kde délku zaběhnutí tekutého kovu uvažoval 
jako míru zabíhavosti. Na jeho práci následně navázali Ledebure (1904), Sexton 
a Primos (1911) a Moldenke (1917), kteří určitým způsobem modifikovali tento klínový 
test. [14]  

Wolfram Ruff v roce 1936 přišel s myšlenkou vést tekutý kov dlouhým kruhovým 
kanálem (obr. 2.14), který je však náchylný na možné naklonění formy. Již zmíněný 
spirálový test byl poprvé vyzkoušen v roce 1919 autory Saito a Hayaschi na univerzitě 
v Kjótu. Tento test měl svými kompaktnějšími rozměry pomoci s manipulací a 
problémy s nakloněním formy. Mnoho dalších výzkumníků používalo a vylepšilo typ 
spirálového testu natolik, že se v Americe ujal jako standartní norma podle ASTM [14]. 

 
Obr. 2.14 Ruffova zkouška zabíhavosti [15]. 
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Na předchozí práce v roce 1956 navázal Ragone laboratorními testy s čistými kovy. 
Použil pro to vakuovou aparaturu zmíněnou dříve, která byla velkým skokem kupředu, 
protože pomocí borosilikátové skleněné trubice se rychlost tekutého kovu mohla 
pozorovat přímo. Touto technikou se značně omezily vnější náhodné chyby formy, 
nestálé rychlosti odlévání a teplota kovu. Na Ragoneho navázali vědci z MIT 
pod vedením Mertona C. Fleminga především v letech 1964, 1974 a 1987 [10, 16, 17]. 

Spirálová zkouška se zkouší i u nás, ovšem je známá pod názvem Curryho spirála 
(obr. 2.15), avšak zaústění vtoku bývá ve středu spirály oproti americkému standartu 
a je doporučená pro litinu s lupínkovým grafitem. U nás byla v platnosti norma ČSN 
Zabíhavosti ocelí na odlitky (obr. 2.16) schválená roku 1965 a v platnosti byla 
až do roku 2002. Jedná se o vertikální zkoušku použitelnou v laboratorních a taktéž 
v provozních podmínkách. Model obsahuje 8 tyčí o různých průměrech, na kterých 
se testuje zaběhnutí. Další zkouškou, která stojí za zmínění, je zkouška Nechendziho, 
jedná se o kanálek ve tvaru U, který přechází z průměru 9 mm na průměr 6 mm 
ve spodní úvrati [9, 18, 19]. 

  

Obr. 2.15 Curryho spirála [18]. Obr. 2.16 Model zabíhavosti podle 
ČSN 42 0483 [19]. 

Nakonec se můžeme setkat se zkouškami, kde se neporovnává délka zaběhnutí, 
nýbrž mají proměnlivý průřez a mírou zabíhavosti je zde vzdálenost nejtenčího místa 
odlitku od místa s teoreticky nulovou tloušťkou stěny. Prvním příkladem je klínová 
zkouška, podle názvu se jedná o formu s dutinou ve tvaru klínu s ostrým úhlem, kterou 
má vyplnit tekutý kov. Měřítkem zabíhavosti je délka, která schází do úplného 
zaběhnutí kovu do vrcholu klínu. Druhým případem jsou zkoušky kuličkové (obr. 2.17), 
které kombinují materiál formy. Kulička je z oceli a forma, ve které je kulička založena, 
je buď z písku nebo z kovu, podobně jako část formy kuličky se dotýkající. 
Zde je měřítkem zabíhavosti průměr otvoru v místě, kde se nacházela kulička, tedy 
lepší zabíhavost má slitina s menším odlitým otvorem [9]. 
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Obr. 2.17 Kuličková zkouška zabíhavosti [9]. 

Existují případy, kdy byly navrženy nové zkoušky zabíhavosti upravené podle 
vlastních potřeb a možností slévárny. Ing. Lukeš prezentoval na 50. Slévárenských 
dnech® vlastní model zkoušek zabíhavosti (obr. 2.18). Zkoušky zabíhavosti provedené 
v této diplomové práci vycházejí z modelu zabíhavosti (obr. 2.19) podle Campbella 
a Hardinga z univerzity v Birminghamu z roku 1994. Tento model zabíhavosti 
charakterizuje zabíhavost materiálu na malém počtu odlitků z rozdílných teplot 
odlévání, protože zahrnuje 8 rozdílných tlouštěk žeber [8]. 

 
Obr. 2.18 Model zabíhavosti podle Ing. Lukeše [8]. 

 
Obr. 2.19 Model zabíhavosti podle Campbella [20]. 
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2.3.1 Prodloužená tekutost 

Další možností, jak zvýšit dosazovací 
vzdálenost jiným způsobem než rafinací 
taveniny a nátěry formy na zmenšení 
přestupu tepla, je úprava samotné formy. 
Tato metoda umožňuje prodloužit zabíhavost 
vytvořením sekcí mimo hlavní tok materiálu 
v úzkém prostoru, kde sledujeme zabíhavost. 
Tyto sekce zachytí chladnější taveninu ze 
špičky toku a umožní teplejší tavenině, aby 
převzala její místo, a tím pádem se celková 
zabíhavost prodlouží. Těchto sekcí se může 
použít více s vyšším účinkem, jak je patrné 
z obr. 2.20 pro šedou litinu. Výzkumníci, kteří 
prováděli tyto zkoušky, nečekali, že jejich 
uspořádaní odvodních kanálků bude mít 
takový velký vliv na zabíhavost a nebyli 
schopni to objasnit. Pro tento druh 
experimentu je vyžadována podrobnější 
studie, která by zjistila optimální rozměry a umístění přetokových kapes umožňující 
lepší zabíhavost [10].  

Tento jev může nastat taktéž v dostatečně širokých sekcích úzkých prostor, kde se 
od strany ochladí proud natolik, že zde vznikne vzduchová kapsa, která umožní 
hlavnímu proudu zde natéci, uvolnit chladnější špičku a pokračovat dále s teplejší 
taveninou v čele. Avšak tento druhý případ je nepřípustný z hlediska vytváření 
studených spojů viditelných pouhým okem na povrchu odlitků [10]. 

2.3.2 Nepřerušovaná tekutost 

Feliu v roce 1962 publikoval několik 
článků, v nichž představil koncept zkoušek na 
zabíhavost a průtočnost sekcí před 
zatuhnutím kovu v sekci. Pro testovaní použil 
standartní spirálový test, který ovšem ručně 
upravil tak, aby v určité délce spirála ústila 
volně do prostoru.  Nalezl kritickou délku 
kanálu, při které kov kanálem může proudit 
do nekonečna, případ téměř kritické délky je 
ilustrován na obr. 2.21. Na obrázku je vidět, 
jak se v proudu kovu tvoří od stěn fronta 
solidu, která se vlivem natavování posouvá a 
zvětšuje, jak je popsáno v kapitole 2.3.1. 
Popsal 3 zóny v závislosti na délce kanálu: (i) 
zóna nepřerušované tekutosti s kanálem 
dostatečně krátkým a taveninou dostatečně 
přehřátou, aby došlo k nekonečné 
průtočnosti, (ii) zóna mezi nekonečnou průtočností a maximální zabíhavostí, kde dojde 
pouze částečnému výtoku z kanálu, (iii) zóna nedoběhnutí, kanál je delší než je délka 
maximálního zaběhnutí, takže nedojde k vytečení kovu z kanálu [10]. 

 
Obr. 2.20 Prodloužení zaběhnutí vlivem 

přetoků, šedá litina [10]. 

 
Obr. 2.21 Průběh nepřerušeného toku 

kanálem [10]. 
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2.4 Experiment 

Cílem této části diplomové práce bylo zhodnotit zabíhavost korozivzdorné 
austenitické oceli v závislosti na licí teplotě a na rafinaci kovu vlivem sníženého 
tlaku – vakua nad taveninou. Pro zkoušení zabíhavosti byl použit jako předloha model 
Campbella (viz. obr. 2.19), který byl upraven z 8 žeber na 4 žebra o tloušťkách 8, 6, 4 
a 2 mm a zachovanou délkou 500 mm. Schéma použité zkoušky zabíhavosti je 
uvedeno na obr. 2.22.  V obrázku není zakreslena licí jamka. Hotový odlitek zkoušky 
zabíhavosti z bočního pohledu je uveden na obr. 2.23. 

Zkoušky byly odlévány z tavby za atmosferického tlaku a dvou taveb vedených za 
pomoci sníženého tlaku. Vedení taveb je uvedeno v kapitole 1.3.3.  

2.4.1 Výroba forem 

Na obr. 2.24 je zobrazeno dřevěné modelové zařízení. Modelové zařízení je 
vytvořeno jako bezrámové. Licí jamka se formuje zvlášť a na formu modelu se umístí 
až na licím poli po složení formy. Výška této vyhražené licí jamky byla vždy 130 mm, 
výška rámu 55 mm, takže celková řídící licí výška byla 185 mm. Každé žebro je na 
konci opatřeno výfukem, který umožňuje odchod plynů z formy.  

 

Obr. 2.22 Model zabíhavosti. 

 

Obr. 2.23 Odlitek zabíhavosti M1Z. 
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Obr. 2.24 Dřevěné modelové zařízení na zkoušku zabíhavosti. 

Formy byly vyrobeny pomocí průběžného mísiče ručním formováním 
z křemenného ostřiva označení SP 31. Byl proveden sítový rozbor použitého ostřiva, 
jehož výsledky jsou vyobrazeny na obr. 2.25. Střední zrnitost d50 0,29 mm odpovídala 
spodní hranici této šarži ostřiva a vyplavitelné látky činily pouze 0,04 %. Ostřivo bylo 
pojeno alkalickou fenolovou pryskyřicí vytvrzovanou za studena modifikovaným 
esterem, neboli procesem zvaným Alphaset. Byla použita pryskyřice s označením 
PERMABIND 408 CZ a katalyzátor ALPHASET ACE 1535.  

 
Obr. 2.25 Sítový rozbor použitého ostřiva. 

Formy byly formovány několik dní předem, tak aby bylo zajištěno vysušení 
zbytkové vlhkosti ze směsi. Formy nebyly vysušovány a ani nebyly předehřívány před 
samotným litím. Teplota formy před litím odpovídala teplotě ve slévárně, tedy 
cca 19 °C. 
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Zhotovené formy nebyly natřeny žádným nátěrem, kromě vyhražené jamky, aby se 
při manipulaci a lepení zaneslo co nejméně částic ostřiva do vtokového kanálu. Nátěr 
se nepoužil, protože bylo potřeba zjistit zabíhavost v daných tloušťkách, kde  by nátěr 
mohl výrazně ovlivnit tlouštku žeber, a tím pádem by mohl negativně ovlivnit výsledky 
zkoušky. 

2.4.2 Teploty lití 

Zkoušky zabíhavosti byly odlity z jedné nevakuové a dvou vakuovaných taveb 
s téměř stejným složením legujících a doprovodných prvků v rozmezí teplot 1520 °C 
až 1620 °C z pánve se žlábkem. Teploty byly měřeny ponornou sondou vždy těsně 
před odléváním. Průběh všech odlévání byl nahráván videokamerou a ze záznamu 
byly zjištěny časové průběhy lití a změřených teplot, které jsou zaneseny v tab. 2.2.  

Tab. 2.2. Teploty při lití a časy odlévání zkoušky zabíhavosti ze všech taveb. 

1.tavba 

označení M1Z M2Z M3Z M4Z M5Z 

naměřené teploty (°C) 1594 1575 1567 1554 1525 

čas měření teploty (s) 0 30 58 90 133 

čas lití (s) 4 31 60 90 137 

licí teplota (°C) 1592 1575 1565 1553 1525 

2. tavba 

označení MV1Z MV2Z - MV3Z 

naměřené teploty (°C) 1630 1588 1571 1552 

čas měření teploty (s) 0 62 101 130 

čas lití (s) 14 72 - 140 

licí teplota (°C) 1620 1586 - 1546 

3. tavba 

označení - MV4Z MV5Z MV6Z 

naměřené teploty (°C) 1624 1597 1561 1530 

čas měření teploty (s) 0 27 96 154 

čas lití (s) - 34 103 174 

licí teplota (°C) - 1597 1558 1518 

Z hodnot změřených teplot byla v grafu (obr. 2.26) vynesena lineární závislost 
průběhu chladnutí kovu v pánvi ze všech tří taveb. Koeficient korelace R2 se u lineární 
regrese poklesu teplot v pánvi pohybuje v rozmezí 0,98 až 0,99. Pomocí těchto přímek 
popisujících pokles teploty v pánvi byly stanoveny licí teploty pro jednotlivé formy. 
Samotná doba odlévání zabíhavosti se pohybovala mezi 3 až 5 sekundami. 
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2.4.3 Zhodnocení výsledků 

Odlitky z první nevakuované tavby jsou uvedeny na obr. 2.27, odlitky jsou seřazeny 
sestupně z levé strany od litého z nejvyšší teploty 1592 °C po nejnižší 1525 °C. 
Z obrázku je patrné, že odlitek M3Z má v dělící rovině zateklinu. Pravděpodobně došlo 
při odlévání k nadzvednutí horní části formy a opětovnému přilehnutí, protože tloušťka 
žeber byla shodná v porovnání s ostatními odlitky.  Délka zaběhnutí žebra o tloušťce 
2 mm se navíc výrazně odlišuje od ostatních zkoušek, takže byl odlitek M3Z vyřazen 
z hodnocení. 

 
Obr. 2.27 Odlitky zabíhavosti, zleva M1Z až M5Z. 

Odlitky z druhé a třetí tavby, které probíhaly pod vakuem, jsou uvedeny na obr. 2.28 
a obr. 2.29. Z obrázku vlevo je patrné, že odlitku MV1Z chybí vtokový kůl a má 
zateklinu v dělicí rovině. Ačkoliv byla forma zatížena dostatečně, došlo zde 
pravděpodobně k ulomení známek, které drží horní a dolní formu správně na svém 
místě. Tyto známky byly ulomeny při vyjímání z formy a opětovně přilepeny lepidlem. 
Při lití došlo k tomu, že se horní forma posunula na spodní a došlo k vytečení kovu 
přes dělící rovinu. Vzhledem k těmto skutečnostem byl odlitek MV1Z vyloučen 
z hodnocení. 

  

Obr. 2.28 Odlitky zabíhavosti, zleva       
MV1Z, MV2Z a MV3Z. 

Obr. 2.29 Odlitky zabíhavosti, zleva       
MV6Z, MV5Z a MV4Z. 
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Zaběhnutí bylo hodnoceno v první řadě jako maximální délka zaběhnutí od 
vyústění žebra z rozvodového kanálu po nejvzdálenější část. U některých vzorků 
nebyla špička zakulacená, ale měla atypický tvar, jako například u vzorků MV2Z, MV4Z 
a MV6Z.  Proto se zhodnocovalo zaběhnutí nejen jako maximální délka zaběhnutí, ale 
i jako plocha – obsah zaběhnutého kovu v průřezu žebra. Obsah zaběhnutí se určil 
přenesením plochy žebra na milimetrový papír a stanovením plošného obsahu 
zaběhnutí vyplněného kovem.  

Délka modelu před smrštěním byla 500 mm a po smrštění 487 mm. Odečteme-li 
od délky 487 mm šířku rozvodového kanálu 24 mm, činí maximální délka zaběhnutí 
463 mm. Šířka žebra se vlivem smrštění zúžila z 20 mm na 19 mm. Maximální obsah 
zaběhnutí 8 797 mm2 je násobek maximální délky zaběhnutí (463 mm) a šířky žebra 
po smrštění (19 mm). V tab. 2.3 jsou uvedeny naměřené délky zaběhnutí žeber v mm 
a obsahy zaběhnutí v mm2. 

Tab. 2.3 Naměřené délky a obsahy zaběhnutí. 

Označení 

Teplota 
odlévání 

Délka zaběhnutí (mm) Obsah zaběhnutí (mm2) 

tloušťka žebra (mm) tloušťka žebra (mm) 

°C 8 6 4 2 8 6 4 2 

 M1Z 1592   463   463   340   53   8 797   8 797   6 432   964 

 M2Z 1575   463   463   463   61   8 797   8 797   8 797   1 100 

 M4Z 1553   463   463   282   77   8 797   8 797   5 339   1 401 

 M5Z 1525   463   463   441   77   8 797   8 797   8 330   1 407 

 MV2Z 1586   463   463   463   228   8 797   8 797   8 797   3 764 

 MV3Z 1546   463   463   463   155   8 797   8 797   8 797   2 903 

 MV4Z 1597   463   463   463   197   8 797   8 797   8 797   3 493 

 MV5Z 1558   463   463   432   92   8 797   8 797   8 183   1 735 

 MV6Z 1518   463   463   427   84   8 797   8 797   8 068   1 348 

Protože obsah zaběhnutí si nejde jednoduše představit tak jako maximální délka 
zaběhnutí, byla vytvořena tab. 2.4. Tato tabulka charakterizuje zaběhnutí 
v procentech, kde 100 % znamená maximální možné zaběhnutí. Můžeme si všimnout, 
že naměřený obsah je řádově o desetinu procenta nižší oproti naměřené délce. Toto 
je způsobené rozdílným způsobem měření, kde hodnota získaná pouze změřením 
maximální délky zaběhnutí nezohledňuje nevyplněná místa kovem. 
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Tab. 2.4 Naměřené délky a obsahy zaběhnutí v procentech. 

Označení 

Teplota 
odlévání 

Délka zaběhnutí (%) Obsah zaběhnutí (%) 

tloušťka žebra (mm) tloušťka žebra (mm) 

°C 8 6 4 2 8 6 4 2 

M1Z 1592 100 100 73,4 11,4 100 100 73,1 11,0 

M2Z 1575 100 100 100 13,2 100 100 100 12,5 

M4Z 1553 100 100 60,9 16,6 100 100 60,7 15,9 

M5Z 1525 100 100 95,2 16,6 100 100 94,7 16,0 

MV2Z 1586 100 100 100 49,2 100 100 100 42,8 

MV3Z 1546 100 100 100 33,5 100 100 100 33,0 

MV4Z 1597 100 100 100 42,5 100 100 100 39,7 

MV5Z 1558 100 100 93,3 19,9 100 100 93,0 19,7 

MV6Z 1518 100 100 92,2 18,1 100 100 91,7 15,3 

Tloušťka žebra 8 a 6 mm 

Žebra šířky 8 a 6 mm zaběhla ve všech zkouškách zabíhavosti v rámci licích teplot 
1 520 až 1 590 °C. Délka zaběhnutí těchto tlouštěk se bude pohybovat nad vzdáleností 
500 mm.  

Tloušťka žebra 4 mm 

Pro tloušťku žebra 4 mm je málo dat, která by vypovídala o charakteru zaběhnutí, 
protože v polovině případů zaběhla zcela. U vakuované tavby se pohybujeme na 
hranici zabíhavosti. Bohužel z nevakuované tavby jsou plně zaběhnutá i nezaběhnutá 
žebra naprosto náhodně rozložena. Z hodnot obsahu zaběhnutí z tab. 2.3 pro šířku 
žebra 4 mm byl vytvořen graf, který je uveden na obr. 2.30.  

 
Obr. 2.30 Graf zaběhnutí sestavený pro tloušťku žebra 4 mm. 
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Pro tloušťku žebra 4 mm se pohybuje horní hranice zabíhavosti u vakuované tavby 
kolem 430 mm. Budeme-li mít odlitek se šířkou stěny 4 mm, maximální délkou 400 mm 
a licí teplotou vyšší než 1520 °C, s velkou pravděpodobností by mohlo dojít ke 
kompletnímu zaběhnutí. 

U nevakuované tavby byla nejnižší zabíhavost žebra 4 mm s délkou 280 mm. 
V jednom případě žebro zaběhlo v celé délce, bohužel vliv teploty odlévání v těchto 
sekcích není patrný.  

Tloušťka žebra 2 mm 

Z hodnot obsahu zaběhnutí z tab. 2.3 pro šířku žebra 2 mm byl vytvořen graf, který 
charakterizuje zabíhavost z hlediska teploty taveniny při odlévání a je uveden 
na obr. 2.31.  

 
Obr. 2.31 Graf zaběhnutí sestavený pro tloušťku žebra 2 mm. 
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Velice zvláštní je charakter zabíhavosti z první nevakuované tavby, kde oproti 
očekávané rostoucí délce zaběhnutí s rostoucí teplotou odlévání, délky zaběhnutí 
naopak klesaly. Vzhledem k zjištěným výsledkům bych doporučil odlévat sekce 
tloušťky 2 mm maximálně do délky 50 mm. 

U vakuované oceli se projevila rostoucí lineární závislost zaběhnutí se zvyšující se 
teplotou odlévání, její koeficient korelace R2 je 0,7 a hodnoty zabíhavosti vykazují větší 
rozptyl. Z výsledků vyplývá, že délka zaběhnutí taveb bude výrazně vyšší u vakuované 
tavby. Z výsledků zabíhavosti vyplývá, že zejména u nevakuovaných taveb se na délce 
zaběhnutí podílí i další faktory (povrchové napětí, kapilární tlaky, třecí ztráty apod.). 

Porovnáme-li mezi sebou výsledky druhé a třetí tavby, tak při třetí tavbě byla 
zabíhavost nižší. V obr. 2.31 jsou tyto tavby rozděleny přímkou lineární regrese, kde 
hodnoty ze třetí tavby jsou pod touto přímkou a hodnoty z druhé tavby jsou nad ní. 
Zhodnotím-li stav taveniny při odlévaní, připadalo mi, že se tvořily při odlévání třetí 
tavby v pánvi více oxidy a tavenina byla více viskóznější.  

Na obr. 2.32 a obr. 2.33 jsou vyfoceny detaily žeber MV4Z a MV6Z tloušťky 2 mm, 
u kterých můžeme vidět vadu zvanou studené spoje, které jsou na obrázku graficky 
zvýrazněné červeně. V obrázku vzorku MV4Z můžeme vidět, jak pravděpodobně 
v první fázi plnění došlo k malému natečení tekutého kovu do žebra, který ztuhnul a 
vytvořila se kolem něho oxidická vrstva. Dále při zaplnění rozváděcího kanálu kovem 
bylo možné v plnění pokračovat, bohužel došlo pouze k místnímu průtoku 
označenému šipkou a v obrázku je to velmi dobře patrné. V druhém obrázku vzorku 
MV5Z je situace podobná. Vzhledem k nižší teplotě přehřátí o 40 °C není vidět 
spečenou vrstvu ostřiva v oblasti místního průtoku kovu mezi zoxidovanými vrstvami. 

 
Obr. 2.32 Detail zabíhavosti MV4Z tloušťky 2 mm. 

 
Obr. 2.33 Detail zabíhavosti MV5Z tloušťky 2 mm. 
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2.4.4 Simulace 

Numerická simulace byla provedena v programu QuikCAST na použitém modelu 
zabíhavosti a pro použitý materiál odlitku s chemickým složením první tavby. Byly 
simulovány teploty lití 1500 až 1600 °C v rozmezí 20 °C. Odvzdušnění bylo řešené 
propustností formou. Žebra tloušťky 8, 6 a 4 mm zaběhla zcela při každé ze simulací.  
Na obr. 2.34 jsou znázorněny délky zaběhnutí žebra tloušťky 2 mm po grafické úpravě 
pro teploty lití v rozmezí 1500 až 1600 °C.  

 
Obr. 2.34 Zkombinované výsledky ze simulace z teplot odlévání 1500 až 1600 °C 

pro nejtenší žebro 2 mm. 

Výsledky se pro dané simulované podmínky lišily významně od výsledků 
provedených v experimentu. Velmi zvláštní chování se dá pozorovat se změnou 
teploty lití nad 1540 °C, kde se sníží délka zaběhnutí a tvar špičky kovu se změní 
z tvaru A na tvar V. Délka zaběhnutí při teplotě lití 1540 °C je téměř stejná s odlitkem 
zabíhavosti MV3Z.  

Program měl největší potíže s počítáním tlaků v licí jamce, které měly vliv na 
zastavení proudění v určité fázi plnění a následné opětovné rozeběhnutí proudu. 
Doporučení je v tomto případě zjednodušit vtokovou jamku na pouhý kůl o stejném 
průměru a provést v dalším výzkumu nové simulace plnění a tuhnutí zkušebního 
odlitku. 
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3 STAHOVÁNÍ A DOSAZOVÁNÍ 

Podstatou smrštění jsou objemové změny tekuté a tuhé fáze materiálu s poklesem 
teploty a objemové změny při změnách mřížky a fázových transformacích. V důsledku 
smrštění se mění rozměry odlitku, vznikají staženiny, může se měnit tvar, vzniká 
zbytkové pnutí s následným rizikem vzniku trhlin za tepla a prasklin za studena. 
Zmenšení objemu lze rozdělit postupně od stahování roztavené slitiny, stahování 
transformační v průběhu tuhnutí a smršťování v pevném stavu, jak je znázorněno 
na obr. 3.1.  

Smrštění v tuhém stavu je označováno jako zmenšení objemu v tuhém stavu. 
Smrštění v tuhém stavu závisí na součiniteli tepelné roztažnosti a na rozdílu počáteční 
a koncové teploty. Například pro litiny se pohybuje smrštění v tuhém stavu v rozmezí 
0 až 1,2 %. U ocelí se pohybuje smrštění v průměru kolem 2 %, u austenitických oceli 
mezi 2,3 až 2,8 % a u neželezných kovů v průměru 1,5 % [21]. 

3.1 Stahování 

Stahování je objemová změna charakteristická pro tekutý kov, ke které dochází 
během poklesu z libovolné teploty nad likvidem, přes teplotu likvidu, během tuhnutí až 
po teplotu solidu. Čím teplejší kov nalijeme do formy, tím větší objemové 
změny – smrštění lze očekávat, a tím pádem potřebujeme i objemnější nálitek 
pro zabránění vzniku staženin v odlitku. Součinitel stahování se vypočte podle 
rovnice (3.1). 

𝛽 =
𝑉𝑆𝑡

(𝑉𝑂 + 𝑉𝑁)
∙ 100  [%] (3.1) 

kde:   

VSt … objem staženiny [ml] 

VO … objem nálitkové sekce [ml] 

VN … objem nálitku [ml] 

 
Obr. 3.1 Průběh smrštění slitin [15]. 
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3.2 Dosazovací vzdálenost 

Dosazovací vzdálenost je taková vzdálenost, do níž je nálitek schopen dosazovat 
tekutý kov při požadované vnitřní homogenitě odlitku. To je možné pouze při 
usměrněném tuhnutí. Usměrněné tuhnutí znamená, že se v tepelné ose snižuje teplota 
směrem od nálitku. V místě, kde končí tepelný spád (gradient), začínají vznikat 
mikrostaženiny a řediny. Pásmo působnosti nálitku v odlitcích tvaru desky se obecně 
udává pro ocel 2 až 2,5 násobek tloušťky. Pásmo působnosti koncové zóny v odlitcích 
tvaru desky se obecně udává pro ocel 2,5 násobek tloušťky. Na dosazovací vzdálenost 
mají vliv chladítka, které odvedou více tepla a prodlouží koncovou zónu. Na 
dosazovací vzdálenost má dále vliv dosazovací tlak, který je spojený s výškou nálitku 
a hustotou kovu. Obecně se udává, že dosazovací vzdálenost je ve svislém směru o 
30 % větší [21].  

Na obr. 3.2 je uveden rozsah působnosti nálitku a koncové zóny na desce společně 
s uvedeným teplotním gradientem. Podle Wlodavera je pro desku bez vad potřeba 
teplotní gradient menší než 0,5 °C / 10 mm [21]. 

 
Obr. 3.2 Rozsah působnosti nálitku v závislosti na teplotním gradientu [21]. 

3.3 Experiment 

Cílem této části diplomové práce bylo zhodnotit technologické vlastnosti na odlitku 
zkoušky Ing. Lukeše, její model je zobrazen na obr. 3.3. Tento model slouží ke 
zhodnocení volného smrštění, ověření dosazovacích vzdáleností a určení součinitele 
stahování.  

  
Obr. 3.3 Model technologické zkoušky Ing. Lukeše [8]. 
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Na klínové části odlitku lze určit volné smrštění přímo, změřením délky a porovnání 
s délkou modelu. Klínová část slouží i pro ověření dosazovací vzdálenosti kovu od 
nálitku. Jako nálitek slouží válcová část modelu. Výskyt ředin a staženin se zjišťuje 
pomocí RTG zkoušky a ze snímků se určují dosazovací vzdálenosti, velikost a poloha 
ředin, popřípadě staženin. Válcová část slouží jako uzavřený neizolovaný nálitek, který 
slouží pro zjištění součinitele stahování. V jeho středu se tvoří soustředná staženina, 
na základě její velikosti a velikosti odlitého modelu se určí součinitel stahování β. 

3.3.1 Výroba forem  

Jak již bylo řečeno, formovací směs byla připravena pomocí průběžného mísiče a 
dále formováno ručně. Byla použita samotuhnoucí směs křemenného ostřiva pojeného 
alkalickou fenolickou pryskyřicí. Dřevěné modelové zařízení použité při formovaní 
Lukešova modelu je uvedeno na obr. 3.4. Na obr. 3.5 je rozevřená hotová forma 
Lukešovy zkoušky ještě sevřená v rozebíratelné části dřevěného modelu, který slouží 
pro manipulaci. Rozbor ostřiva a příprava forem byly detailněji popsány v kapitole 
2.4.1. Formy nebyly před odléváním natřeny nátěrem. 

  
Obr. 3.4 Dřevěný model zkoušky 

Ing. Lukeše. 
Obr. 3.5 Hotová forma Lukešovy zkoušky. 

3.3.2 Teploty lití 

Průběh měření teplot byl popsán v kapitole 2.4.2. Lukešovy zkoušky se odlévaly 
samostatně pouze při první tavbě, při 2. a 3. tavbě se odlévaly ve dvojici se zkouškami 
zabíhavosti těsně za sebou, Lukešova zkouška byla druhá v pořadí. Teplota se 
v těchto případech měřila pouze před odléváním dvojice zkoušek. Teploty lití 
naměřené v pánvi, přibližné teploty v čase odlévání a časové údaje jsou uvedeny 
v tab. 3.1.  
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Tab. 3.1 Teploty při lití a časy odlévání Lukešovy zkoušky ze všech taveb. 

1.tavba 

označení M1L M2L M3L M4L M5L 

naměřené teploty (°C) 1606 1580 1565 1543 1524 

čas měření teploty (s) 0 33 60 87 110 

čas lití (s) 8 38 64 92 112 

licí teplota (°C) 1600 1578 1559 1539 1524 

2. tavba 

označení MV1L MV2L - MV3L 

naměřené teploty (°C) 1630 1588 1571 1552 

čas měření teploty (s) 0 62 101 130 

čas lití (s) 27 80 - 149 

licí teplota (°C) 1613 1581 - 1541 

3. tavba 

označení - MV4L MV5L MV6L 

naměřené teploty (°C) 1624 1597 1561 1530 

čas měření teploty (s) 0 27 96 154 

čas lití (s) - 41 111 186 

licí teplota (°C) - 1594 1553 1511 

Z hodnot změřených teplot byla v grafu (obr. 3.6) vynesena lineární závislost 
průběhu chladnutí kovu v pánvi ze všech tří taveb. Koeficient korelace R2 se u lineární 
regrese poklesu teplot v pánvi pohybuje v rozmezí 0,98 až 0,99. Pomocí těchto přímek 
popisujících pokles teploty v pánvi byly stanoveny licí teploty. Samotná doba odlévání 
Lukešovy zkoušky se pohybovala mezi 8 až 13 sekundami. 
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3.3.3 Volné smrštění 

K vyhodnocení volného smrštění zkoumaných materiálů byla použita prodloužená 
klínová část Lukešovy zkoušky a smrštění je dáno porovnáním délky odlitého klínu 
s modelem, který měřil 500 mm. Měření klínové části bylo provedeno pomocí 
ocelového pravítka, výsledná délka klínové části byla vždy 487 mm. Smrštění 
zkoušené oceli je 2,6 % a je patrné, že vakuování oceli nemá vliv na smrštění. 

3.3.4 Dosazování 

Paradoxem této zkušební metody je samotný zkušební klín na zjištění dosazování. 
Jelikož nemá klín v celé délce rovnoměrnou tloušťku, ale směrem ke konci se zužuje, 
je vyhodnocování poněkud komplikovanější.  

Vyhodnocení probíhalo na rentgenových snímcích, které byly pořízeny ve firmě 
ŽDAS. Pásmo působnosti končí při výskytu ředin ve struktuře. Na rentgenových 
snímcích, které jsou zobrazeny v příloze 2, jsou fixou označena zdravá pásma bez vad 
pro oblast okraje a oblast nálitku. Délky těchto pásem jsou zaneseny v tab. 3.1.  

Tab. 3.1 Naměřené délky působnosti okraje a nálitku z rentgenových snímků 

Značení 
Pásmo 

působení 
okraje [mm] 

Pásmo 
působnosti 

nálitku [mm] 
Značení 

Pásmo 
působení 

okraje [mm] 

Pásmo 
působnosti 

nálitku [mm] 

M1L 105 55  MV1L 163 87 

M2L 60 74  MV2L 90 85 

M3L 100 65  MV3L 115 29 

M4L 67 43  MV4L 112 53 

M5L 83 68  MV5L 95 60 

    MV6L 80 57 

Vzhledem k použitému materiálu a danému rozmezí licích teplot se nedá s jistotou 
říci, že by dosazovací vzdálenost byla ovlivněna licí teplotou v důsledku kolísání 
naměřených výsledků. U vakuované tavby jsou výsledky příznivější. 

Spočítáme-li poměr pásma působení a průměrné tloušťky klínu dané oblasti, vyjdou 
nám následující hodnoty: 

• pásmo působení okraje M1L-M5L mezi 5-8 násobky tloušťky, 

• pásmo působení nálitku M1L-M5L mezi 1-2 násobky tloušťky, 

• pásmo působení okraje MV1L-MV6L mezi 7-11 násobky tloušťky, 

• pásmo působení nálitku MV1L-MV6L mezi 1-2 násobky tloušťky. 
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3.3.5 Zhodnocení staženin 

Vyhodnocení tvorby staženin a součinitele stahování proběhlo na základě analýzy 
nálitkové části Lukešovy zkoušky. Odřezané nálitkové části z první tavby jsou uvedeny 
na obr. 3.7, kde je krásně patrný vliv licí teploty na velikost staženiny. Na obr. 3.8 jsou 
vyfoceny odřezané nálitky odlitků MV1L, MV2L a MV4L s méně patrným rozdílem 
velikosti staženin. Na tomto obrázku nejsou zachyceny 3 zbývající nálitky, protože se 
u nich nevytvořila povrchová staženina, nýbrž podpovrchová.   

  
Obr. 3.7 Vzhled staženin nálitku odlitků 

z 1. tavby zleva M5L až M1L. 
Obr. 3.8 Vzhled staženin nálitku 

odlitků z vakuovaných taveb 
zleva MV4L, MV2L a MV1L. 

Vzhledem k tomu, že podpovrchovou staženiny nelze změřit konvenčními 
metodami, nálitky byly rozříznuty na pásové pile pro jednodušší měření. Jedná se o 
odlitky MV3L (obr. 3.9), MV5L (obr. 3.10) a MV6L (obr. 3.11). Ve zmíněných obrázcích 
jsou nálitky vyfoceny po rozříznutí. Staženina má hlavní kapsu, ze které vystupují 
kanálky nebo kapsy menších staženin, tvarem se staženiny nikterak výrazně neliší.  

  

Obr. 3.9 Rozříznutý nálitek MV3L. Obr. 3.10 Rozříznutý nálitek MV5L. 

Měření objemu staženiny bylo provedeno za pomocí ostřiva, jakožto výplně dutin. 
Dutiny byly vyplněny ostřivem, které bylo mírně dotlačeno silou, aby se dostalo i do 
menších prostor, nakonec byla hladina srovnána, jak můžeme vidět na obr. 3.12. 
Objem písku byl následně změřen v odměrném válci. U rozříznutých nálitků se 
postupovalo stejně s výjimkou spočítání vrstvy odstraněné pilou o šíři 2 mm. Obrys 
staženin byl vynesen na milimetrový papír, ze kterého byl obsah, potažmo objem, 
následně vypočítán. 
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Obr. 3.11 Rozříznutý nálitek MV6L. Obr. 3.12 Měření objemu staženiny. 

Naměřené hodnoty objemů jsou zaznamenány v tab. 3.xyz společně se 
součinitelem stahování β odpovídající danému objemu. Součinitel stahování je 
spočítán podle vzorce (3.1), hodnoty objemů klínu a nálitku byly spočítány na základě 
změřených rozměrů odlitků. Objem nálitku je přibližně 1 698 ml a objem klínové části 
je 278 ml. Do objemu se nepočítal vtokový kůl, u kterého předpokládáme, že byl 
dotován z vlastního licího kužele. 

Tab. 3.xyz Objem staženin v nálitcích a jejich součinitel stahování. 

Značení 
Objem 

staženiny 
[ml] 

Součinitel 
stahování β 

[%] 
Značení 

Objem 
staženiny 

[ml] 

Součinitel 
stahování β 

[%] 

M1L 66 3,34 MV1L 72 3,64 

M2L 61 3,09 MV2L 63 3,19 

M3L 58 2,93 MV3L 56,6 2,86 

M4L 54 2,73 MV4L 57 2,88 

M5L 52 2,63 MV5L 51,5 2,61 

   MV6L 52,7 2,67 

Na obr. 3.13 jsou vyneseny do grafu objemy staženin nálitků vzhledem k jejich licí 
teplotě. Závislost staženin na teplotě lze velmi dobře popsat pomocí polynomu 
druhého stupně. Vzhledem k odlehlým bodům z nevakuované tavby jejich závislost 
nebyla vykreslena.  
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Obr. 3.13 Graf objemu staženin a součinitele stahování β nálitků vzhledem k teplotě lití. 

Nálitky z vakuovaných taveb mají řádově o jednotky mililitrů větší objem staženiny 
než z nevakuované tavby. Tato skutečnost pravděpodobně souvisí s lepšími 
dosazovacími vlastnostmi vakuovaných taveb oproti nevakuovaným.
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Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu podmínek odlévání na technologické 
vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli. Chemické složení odlitých vzorků 
odpovídalo normě ČSN 42 2930 se zvýšeným obsahem molybdenu cca 1 %. Celkově 
byly provedeny 3 tavby. V první tavbě na vzduchu se odlévaly zkoušky zabíhavosti, 
technologické zkoušky tzv. Lukešova zkouška a bloky 60 na stanovení mechanických 
vlastností. Ve druhé a třetí tavbě s použitím sníženého tlaku (vakua) se odlévaly vždy 
3 zkoušky zabíhavosti a 3 Lukešovy zkoušky. Využití sníženého tlaku v peci bylo 
provedeno za účelem zjištění vlivu na technologické vlastnosti oceli. 

Z výsledků ze zkoušky tahem pro tepelně zpracované vzorky z odlitých bloků 60 
nebyl patrný vliv licí teploty v rozmezí 1523 až 1588 °C na mechanické vlastnosti. 
Zkouška tahem byla provedena i za zvýšené teploty 200 °C. V obou případech bylo 
dosaženo minimálních hodnot meze kluzu, meze pevnosti i tažnosti, které předepisují 
normy.  

Provedené zkoušky zabíhavosti neprokázaly u tenkých žeber tloušťky 2 a 4 mm 
z nevakuované tavby rostoucí délku zaběhnutí s rostoucí teplotou odlévání. U 
vakuované tavby se projevila rostoucí lineární závislost zaběhnutí se zvyšující se 
teplotou odlévání, avšak hodnoty vykazují značný rozptyl. Délka zaběhnutí v tloušťce 
žebra 4 mm byla v rozmezí 90 až 100 % z délky žebra. U nevakuované tavby žebra 
tloušťky 4 mm zabíhala žebra skoro o polovinu méně bez zřetelného vlivu licí teploty. 
Délky zabíhavosti o tloušťce žeber 6 a 8 mm byly zaběhnuté při každé tavbě. 

Ve třetí kapitole jsou hodnoceny technologické zkoušky tzv. Lukešova zkouška 
z hlediska volného smrštění, dosazovací vzdálenosti a objemové staženiny.  

Zjištěné technologické vlastnosti použité oceli: 

• volné smrštění 2,6 %,  

• není prokazatelně jasný vliv licí teploty na dosazovací vzdálenost, 

• prokazatelné delší pásmo působení okraje na dosazování při vakuování, 

• méně výrazné zlepšení dosazovacího pásma od nálitku při vakuování, 

• součinitel stahování β je přibližně 2,6 % při teplotě odlévání 1520 °C, 

• součinitel stahování β je přibližně 3,4 % při teplotě odlévání 1600 °C. 

Pro následující experimenty dané oceli bych doporučil upravit zkoušku zabíhavosti 
tak, aby místo dosavadního rozložení žeber 2, 4, 6 a 8 mm obsahovala tloušťky žeber 
2, 3, 4 a 5 mm.  Toto rozložení by mohlo lépe popsat charakter zabíhání austenitických 
ocelí. Dále bych navrhoval přezkoumání výsledků simulace, neboť získané výsledky 
nebyly srovnatelné s provedenými zkouškami. 
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Zkratka Popis 

ASTM American Society for Testing Materials 

ČSN Česká technická norma 

FSI Fakulta strojního inženýrství 

RTG Rentgenové zařízení 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

USA Spojené státy americké 

ÚST Ústav strojírenské technologie 

VUT Vysoké učení technické 

 

symbol Jednotka Popis 

A5 [%] tažnost 

c [J·kg-1·K-1] měrná tepelná kapacita 

Crekv [%] chromový ekvivalent 

Dh [m] hydraulický průměr kanálu  

dv [m/s] rozdíl rychlostí mezi dvěma sousedními proudnicemi  

dy [m] vzdálenost mezi dvěma sousedními proudnicemi [m] 

Lh [J·kg-1] latentní teplo 

m [kg] hmotnost 

O [m] omočený obvod profilu  

Niekv [%] niklový ekvivalent  

QL  [J] latentního teplo 

QS [J] specifického teplo 

Rm [MPa] mez pevnosti 

Rp0,2 [MPa] mez kluzu 

S [m2] vnitřní průřez profilu  

vkrit [m/s] kritické rychlosti 

VN [ml] objem nálitku 

VO [ml] objem nálitkové sekce 

VSt [ml] objem staženiny 

Z [%] kontrakce 

ΔT [K] rozdíl teplot  

β [%] součinitel stahování 

𝜏 [Pa] tečné napětí 

𝜂 [Pa·s] dynamická viskozita  

𝜈 [m2/s] kinematická viskozita  

 ρ [kg·m-3] hustota  
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Příloha 1  Mikrostruktura vzorků po tepelném zpracování 

Příloha 2  Rentgenové snímky 
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Vzorek M1B, zvětšení 100x. Vzorek M1B, zvětšení 500x. 

  

Vzorek M2B, zvětšení 100x. Vzorek M2B, zvětšení 500x. 

  
Vzorek M3B, zvětšení 100x. Vzorek M3B, zvětšení 500x. 
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Vzorek M4B, zvětšení 100x. Vzorek M4B, zvětšení 500x. 

  

Vzorek M5B, zvětšení 100x. Vzorek M5B, zvětšení 500x. 
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Rentgenový snímek M1L. 

 
Rentgenový snímek M2L. 

 
Rentgenový snímek M3L. 

 
Rentgenový snímek M4L. 

 
Rentgenový snímek M5L. 
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Rentgenový snímek MV1L. 

 
Rentgenový snímek MV2L. 

 
Rentgenový snímek MV3L. 

 
Rentgenový snímek MV4L. 

 
Rentgenový snímek MV5L. 

 
Rentgenový snímek MV6L. 

 


