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Abstract: The multimedia educational system Iron, alloys of iron and their production, which 
concerns one of the most important industrial elements, iron, and its use in practice, is presented. This system 
includes the several main parts such as chemical properties of iron, production of crude iron in a blast 
furnace, production of steel and cast iron, description of production technology of grey cast iron, multimedia 
educational video sequences from the real environment of the foundry, photo galleries and package of 
didactic tests for the training of given problems. 
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Uvod 
Mezi nejvyznamnějši technicke materialy patři kovy. Na jejich existenci zavisi prakticky veškera 
odvětvi lidske činnosti. Nejdůležitějši skupinou kovovych materialů současne inženyrske praxe jsou 
slitiny železa. Jejich různe druhy, od nizkouhlikovych oceli, až po surove železo a litiny, se liši 
obsahem uhliku a ostatnich přiměsi a take způsobem vyroby. Velika šiře dosažitelnych užitnych 
vlastnosti, např. fyzikalnich, mechanickych i technologickych, zavisi na množstvi přimišenych prvků. 
Jednou z nejkratšich cest, umožňujici přechod od surovin k vyrobku, je odlevani. Vyrobek je tvořen 
přimo z roztavene kovove slitiny. Při odlevani se roztaveny kov vlije do formy, jejiž dutina ma tvar a 
velikost budouciho odlitku. Při tomto způsobu vyroby může konstrukter navrhnout i tvarově velmi 
složite odlitky, ktere by nebylo možne vyrobit žadnym jinym způsobem. Odlevani umožňuje teměř 
idealni přizpůsobeni tvaru odlitku jeho využiti. Tim lze dosahnout značneho zhospodarněni vyroby. 
Na zakladě vyše uvedenych skutečnosti byl vytvořen multimedialni vyukovy system „Železo, slitiny 
železa a jejich vyrobky“ (dale „Železo“), kladouci si za cil přibliženi teto stale aktualni problematiky 
žakům, studentům a učitelům zakladnich, střednich a vysokych škol. 

 
Popis multimedialniho vyukoveho systemu „Železo“ 
Vyukovy system „Železo“ se věnuje zejmena popisu způsobů vyroby slitin železa, hlavně popisu 
technologie vyroby šede litiny [1-4] a je podkladem pro nazorne fotogalerie a vyukovy videopořad, 
ktery chronologicky dokumentuje tuto vyrobu. 
 
Podrobny obsah vyukoveho systemu „Železo“ je nastiněn v nasledujicim přehledu: 
1. PRVEK ŽELEZO 
2. SLITINY ŽELEZA S UHLIKEM 
 2.1. ROVNOVAŽNA SOUSTAVA ŽELEZO – UHLIK 
 2.2. METASTABILNI SOUSTAVA ŽELEZO – KARBID ŽELEZA 
 2.3. STABILNI SOUSTAVA ŽELEZO – GRAFIT 
 2.4. ROZDĚLENI SLITIN ŽELEZA A UHLIKU 
3. DALŠI PRVKY VE SLITINACH ŽELEZA S UHLIKEM 
 3.1. ROZDĚLENI PRVKŮ PODLE VYZNAMU A VYUŽITI 
 3.2. DOPROVODNE PRVKY 
 3.3. LEGUJICI PRVKY 
4. TEPELNE ZPRACOVANI OCELI A LITIN 
 .1. ZAKLADNI UDAJE 
 4.2. ŽIHANI 
 4.3. KALENI A POPOUŠTĚNI 
 4.4. CHEMICKO-TEPELNE ZPRACOVANI 
 4.5. TEPELNĚ-MECHANICKE ZPRACOVANI 
5. VYROBA SLITIN ŽELEZA 
 5.1. SUROVINY 
 5.2. VYROBA SUROVEHO ŽELEZA 
  5.2.1. VYSOKA PEC 
  5.2.2. PROCESY VE VYSOKE PECI 
 5.3. VYROBA OCELI A LITINY 
  5.3.1. VYROBA OCELI 
  5.3.2. VYROBA LITINY (BILA, ŠEDA, TVARNA) 
  5.3.3. VYVOJ SLEVARENSTVI 
6. TECHNOLOGIE VYROBY ODLITKŮ Z ŠEDE LITINY 
 6.1. PŘIPRAVA FORMY 
  6.1.1. VYROBA MODELŮ 



  6.1.2. MATERIALY PRO VYROBU PISKOVYCH FOREM 
  6.1.3. UPRAVA FORMOVACICH SMĚSI 
 6.2. VYROBA FOREM A JADER 
  6.2.1. RUČNI FORMOVANI 
  6.2.2. STROJNI FORMOVANI 
  6.2.3. VYROBA JADER 
 6.3. SLEVARENSKE POCHODY 
  6.3.1. KRYSTALIZACE 
  6.3.2. ZABIRAVOST A PLNĚNI FORMY 
  6.3.3. SMRŠŤOVANI KOVU PŘI TUHNUTI 
  6.3.4. SMRŠŤOVANI KOVU V PEVNEM STAVU 
  6.3.5. PLYNY V KOVU 
 6.4. ODLEVANI 
  6.4.1. VYROBA ŠEDE LITINY V KUPOLOVYCH PECICH 
  6.4.2. ODLEVANI 
 6.5. DOKONČOVACI PRACE 
7. SLEVARNA ŠEDE LITINY (VYUKOVY VIDEPOŘAD) 
 7.1. KOMENTAŘ K VYUKOVEMU VIDEOPOŘADU 
 7.2. SCENAŘ K VYUKOVEMU VIDEOPOŘADU 
 7.3. FOTOGALERIE 
8. DIDAKTICKE TESTY 
9. LITERATURA 

 
Ukazka snimku z vyukoveho videopořadu (26. obraz scenaře – odpich kupolove pece) je uvedena na 
obrazku č. 1. 
Obr. 1 Odpich kupolove pece 

 
 
Ukazka fotogalerie z vyukoveho systemu „Železo“ je uvedena na obrazku č. 2. 
Obr. 2 Slevarenstvi – fotogalerie 1 
 



 
 
K procvičovani učiva byly vytvořeny čtyři soubory didaktickych testů a to z nasledujicich kapitol: 
5. Vyroba slitin železa – 12 otazek 
6. Technologie vyroby odlitků z šede litiny 1. čast – 10 otazek 
6. Technologie vyroby odlitků z šede litiny 2. čast – 10 otazek 
7. Slevarna šede litiny (vyukovy pořad) – 10 otazek. 
Všechny testove položky jsou uzavřene s jednou spravnou odpovědi ze 4 možnych variant. 
Vzhledem k poněkud vyšši odborne naročnosti vyukovych materialů byly vytvořeny 2 verze 
multimedialniho vyukoveho systemu „Železo“: 
zakladni (obsahujici zakladni poznatky, vyukovy videopořad a fotogalerie), ktera je určena zejmena 
pro zakladni školy, popř. středni školy 
rozšiřena (kompletni vyukove materialy, vyukovy videopořad, fotogalerie a soubory didaktickych 
testů), ktera je určena pro vysoke školy, popř. Pro bližši zajemce ze střednich škol. 

 
Využiti multimedialniho vyukoveho systemu „Železo“ 
Multimedialni vyukovy system „Železo“ je určen zejmena pro vyuku problematiky železa na 
vysokych, střednich i zakladnich školach. V současne době je využivan na Pedagogicke fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně ve vyuce studentů učitelstvi chemie v předmětech anorganicka chemie 
a aplikovana chemie, avšak je k dispozici i dalšim připadnym zajemcům. 
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