
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Jiřímu Hamplovi 

Ph.D., za metodické vedení práce a cenné připomínky a dále Ing. Pavlu Klepkovi za 

přístup a ochotu při experimentální části. 



 
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce řeší technologický postup výroby feritické litiny 

s kuličkovým grafitem určené pro kokily o hmotnosti od 2 do 5 tun. V teoretické části 

jsou popsány rozdílné vlivy chemických prvků, očkování a modifikace na výslednou 

mikrostrukturu litiny s kuličkovým grafitem. V experimentální části je diplomová práce 

zaměřena na vyhodnocení mechanických vlastností přilitých zkoušek, mikrostrukturu 

získaných přilitých zkoušek a porovnání hodnot podle EN ČSN 1563. 

 

Klíčová slova: litina s kuličkovým grafitem, očkování, modifikace, mechanické 

hodnoty. 

 

Abstract 

 

This thesis addresses the technological process of production of ferritic spheroidal 

graphite cast iron designed for ingot weighing between 2-5 tons. In the theoretical part 

are described the different effects of chemical elements, vaccination and modification of 

the resulting structure of spheroidal graphite cast iron. In the experimental part of the 

thesis focuses on the evaluation of the mechanical properties of cast-tests, the 

microstructure obtained cast-testing and comparing values according to EN ČSN 1563. 

 

Key words: spheroidal graphite cast iron, vaccination, modification, mechanical 

properties. 
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Rp0,2 Mez kluzu MPa 

A Tažnost % 

Z Kontrakce % 

E Modul pružnosti GPa 

ZKH Základní kovová hmota  
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1. ÚVOD 

 

Litina s kuličkovým grafitem (LKG) je konstrukční materiál, který patří mezi 

slitiny železa s uhlíkem, křemíkem, manganem a dalšími doprovodnými prvky. Tato 

slitina je hojně využívána pro odlévání odlitků z důvodů vhodné kombinace jejich 

vlastností. Technologické vlastnosti této slitiny zejména slévatelnost se blíží litině 

s lupínkovým grafitem (LLG) a její mechanické vlastnosti, ze kterých jsou 

nejpodstatnější pevnost v tahu, tažnost, tvrdost a houževnatost se blíží k oceli. Z těchto 

důvodů se stává LKG materiálem, který se ve světě čím dál více uplatňuje a postupně 

nahrazuje LLG a nelegovanou ocel. 

 

Snaha vyrobit požadovanou feritickou polosyntetickou LKG normy EN-GJS 400-

18 LT na slévárně AMEPO s.r.o. s sebou nesla požadavky hlavně na správnou volbu 

vsázky s minimálním množstvím škodlivých prvků, jako jsou P, S a Mn a díky tomuto 

vhodnému chemickému složení se vyhnout tepelnému zpracování. Pojem polosyntetická 

LKG se dá vysvětlit složením tuhé vsázky s tím, že většinu vsázky tvoří ocel právě díky 

svým velice nízkým obsahům P, S a Mn. V případě výroby LKG na slévárně AMEPO 

s.r.o. to bylo množství 80% oceli, 15% surového železa, 3% koksu, 1% FeSi, 0,1% SiC, 

1% FeSiMg, 0,5% Reseed, 1% litinových špon s tím, že koks sloužil jako nauhličovadlo 

pro zvýšení obsahu uhlíku na požadované hodnoty. Díky velice nízkým obsahům síry ve 

výchozí litině se může snížit množství dávkování modifikátoru pro modifikaci litiny a 

nízký obsah manganu zajistí feritickou strukturu. 

 

Podstatou výroby LKG je změna tvaru grafitu v roztavené litině přidáním hořčíku 

nebo céru. Tato technologie mimopecního zpracování roztavené litiny se nazývá 

modifikace.  Ve většině případů se používá hořčík. LKG mohou být dále legovány prvky, 

jako jsou nikl, chrom, molybden, cín, měď a další pro změnu jejich mikrostruktury a 

mechanických vlastností. 

 

Konkrétní vliv těchto legujících prvků na strukturu a vlastnosti LKG bude popsán 

v teoretické části diplomové práce. Experimentální část pak bude zaměřena na 

metalografický rozbor a mechanické zkoušky LKG vyráběné na slévárně AMEPO s.r.o. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této diplomové práce byla výroba litiny s kuličkovým grafitem s čistě 

feritickou strukturou podle ČSN EN 1563 s mechanickými hodnotami uvedenými v 1. 

tabulce a docílit této struktury již v litém stavu, tedy bez dalších úprav odlitku pomocí 

tepelného zpracování. 

 

Tabulka 1 – mechanické hodnoty měřené na odděleně litých zkušebních tyčích 

Označení 
Pevnost v tahu 

Rm [MPa] 

Mez kluzu 0,2 

Rp0,2 [MPa] 
Tažnost A [%] Struktura 

EN-GJS 400-

18 LT 
400 250 18 ferit 

 

 

3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1 Dělení litin 

 

Litiny rozlišujeme na litiny s cementitickým eutektikem (bílá litina) a grafitickým 

eutektikem (LLG, LKG). Názvy druhů litin a značení litin se řídí normou ČSN EN 1560. 

Podle tvaru grafitu můžeme litiny rozdělit na tyto typy: 

 

 Litina s lupínkovým grafitem – LLG 

 

Tato litina obsahuje grafit ve tvaru prostorových útvarů, které na metalografickém 

výbrusu připomínají lupínky. Délka lupínků je mnohonásobně větší než jejich tloušťka a 

konce jsou ostré. Tento typ litiny je nejobvyklejší. Litina s lupínkovým grafitem je 

nejpoužívanější materiál při výrobě odlitků. Struktura LLG závisí na podmínkách 

chladnutí, tuhnutí a na chemickém složení. Litinou se nazývá obecně každá slitina železa 

s obsahem uhlíku nad 2,14% (v litém stavu). Důležitým prvkem je křemík, pohybující se 

v rozmezí od 0,5-4%, který snižuje rozpustnost uhlíku v roztoku železa a uhlík se proto 

vylučuje volně ve formě grafitu. Dochází k tuhnutí litiny v tzv. stabilní soustavě Fe-C. 

Je-li obsah křemíku v litině malý, nebo je-li rychlost ochlazování velká, případně 

obsahuje-li litina karbidotvorné prvky, tuhne litina podle metastabilní soustavy Fe-Fe3C. 

Tato litina má skoro všechen uhlík vázán ve formě karbidu železa Fe3C, který je velice 
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tvrdý a křehký. Vedle schopnosti křemíku snižovat rozpustnost uhlíku v železe, projevuje 

se jeho vliv na rovnovážný diagram obr. 1 tím, že posunuje body E a C doleva. Zvýšení 

obsahu křemíku o 1% odpovídá přibližně snížení obsahu C o 0,3%. [1,6,8] 

 

 

Obr. 1 – Rovnovážný diagram Fe-C, Fe-Fe3C 

 

Dalšími prvky vyskytujícími se v LLG ve vyšším množství, na rozdíl od oceli 

jsou mangan, fosfor a síra. 

 

 Litina s kuličkovým grafitem - LKG 

Obsahuje grafit ve tvaru kuliček. Pro vlastnosti této litiny je ideální, když se grafit 

vyskytuje jako dokonalá kulička, často se ale vyskytuje jako „nedokonale zrnitý“. [8] 

 

 Litina s červíkovitým grafitem (vermikulárním) - LČG 

Červíkovitý grafit má podobný tvar jako grafit lupínkový. Ve srovnání s LLG jsou 

ale útvary grafitu kratší, tlustší a jejich konec bývá zaoblený. Vermikulární litina obvykle 

obsahuje též určité množství lupínkového nebo kuličkového grafitu. [8] 
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 Temperovaná litina - GJM 

Temperované litiny se rozdělují na: oduhličenou, s bílým lomem a neoduhličenou 

s černým lomem. Litina s bílým lomem se získává žíháním výchozí bílé litiny v oxidační 

atmosféře. Litina s černým lomem se získává žíháním bílé litiny v neutrální atmosféře. 

Volný uhlík se vylučuje ve tvaru vločkového grafitu. [1] 

 

3.2 Litina s kuličkovým grafitem 

 

Objevením zrnitého grafitu v litině se zvýšil zájem konstruktérů o tento materiál. 

Současně se také zajímali různí badatelé o vliv tvaru grafitu na mechanické vlastnosti 

litiny a zjistili, že tvar, rozměr a rozložení grafitu podstatně ovlivňuje tyto vlastnosti. 

LKG oproti LLG má výrazně vyšší pevnost, ale vysokou tažnost a houževnatost. [7] 

 

Základem pro výrobu LKG je zpracování roztavené litiny pomocí hořčíku nebo 

céru. Toto zpracování se nazývá modifikace. Při modifikaci dochází ke změně tvaru 

grafitu z lupínků do kuliček obr. 2. Udržuje si výbornou tekutost a zabíhavost LLG. Díky 

příznivému tvaru grafitu a čistotě kovové základní hmoty, má vyšší hodnoty 

mechanických vlastností než LLG. Perlitické typy LKG dosahují pevnosti v tahu až 900 

MPa při tažnosti 2%. [6] 

 

 

Obr. 2 – Kulička grafitu ve struktuře litiny, zvětšeno 2000x 
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Odlitky z LKG se mohou tepelně zpracovávat běžnými postupy pro ocelové 

odlitky. Odlitky z LKG se dále mohou legovat prvky jako je molybden, nikl, chrom a 

niob pro speciální použití. 

 

Odlitky z LKG májí výhodné vlastnosti při vyšších teplotách, z hlediska stálosti 

rozměrů a pevnosti. LKG se používá hlavně tam, kde je za potřebí velká hranice 

pružnosti a pevnost (stojany, rámy) a velká odolnost vůči únavě (části vozidel). [12] 

 

Tím, že se natavená litina zpracovává hořčíkovou předslitinou nebo čistým Mg, 

nastane krystalizace grafitu v globulární formě. Jeho velikost se liší, nejsou tedy všechna 

zrna grafitu stejně velká a dále se v litině vyskytují karbidy. Proto se tato litina musí  

grafitizačně očkovat. Nejpoužívanějším očkovadlem je ferosilicium. 

 

3.3 Chemické složení LKG 

 

Chemické složení feritické LKG je eutektické, nebo nadeutektické koncentrace a 

má většinou tyto rozmezí hodnot uvedené v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 - chemické složení feritické LKG 

%C %Mn %Si %P %S %Mg 

3,5-3,7 max. 0,18 1,8-3,0 max 0,1 max 0,05 0,04-0,08 

 

 Chemické složení LKG má podstatný vliv na mikrostrukturu a tvar grafitu, 

základní kovou hmotu i mechanicko-fyzikální vlastnosti. Většina prvků může být 

klasifikována podle toho, jakým způsobem budou ovlivňovat mikrostrukturu. Prvky 

přítomné v litině můžeme rozdělit na: 

 

 základní prvky – C, Si, Mn, P a S 

 sferoidizační prvky – Mg, prvky vzácných zemin, Ca 

 legující prvky – Ni, Mo a Cu 

 perlito a karbidotvorné prvky – Cr, Sn, B a V 

 prvky zbytkové a pro určité účely, se speciálním záměrem – As, Bi, Pb, Sb, atd. 

 plyny – H, N a O 
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 Hlavními prvky, jež se v LKG vyskytují, jsou mimo železa: uhlík, křemík, 

mangan, fosfor, síra a očkující - modifikační přísady, ve většině případů hořčík. [2] 

 

3.4 Vliv prvků na vlastnosti a strukturu LKG 

 

 Vliv základních prvků 

 

Uhlík a křemík – Pokud chceme modifikačně zpracovávat výchozí LLG hořčíkem, musí 

mít vysokou grafitizační schopnost. Modifikace je proces, při kterém dochází k rafinaci a 

tím pádem k snižování grafitizační schopnosti taveniny a může dojít k metastabilnímu 

tuhnutí. Je tedy nutné zajistit v tavenině dostatečně vysoký obsah těchto prvků. Vysoký 

obsah uhlíku, který se vylučuje, jako grafit bude mít vliv na stahování kovu během 

tuhnutí. Stahování bude minimální a u těchto slitin se může použít beználitkového 

formování. Množství uhlíku, který se vylučuje v podobě zrn, nemá téměř na základní 

strukturu LKG vliv. Velikost zrn je různá, ale nepřekročí 0,04 mm. Počet i velikost 

grafitových zrn není závislá na obsahu uhlíku, ale hlavně na rychlosti a způsobu tuhnutí 

LKG. Po odlití jsou grafitová zrna nejčastěji vyloučena ve feritových dvorcích. Grafitová 

zrna perlitické LKG jsou přímo v perlitu a někdy v tenčích průřezech stěn odlitků v 

cementitu. Zrna grafitu uložená ve feritu jsou velká, mají členitější povrch a 

nejpravidelnější tvary, než zrna v perlitu nebo cementitu. Během pomalého ochlazování 

(buď ve stavu po odlití, normalizaci nebo vyžíhání) LKG, v rozmezí kritické teplotní 

oblasti, se transformuje austenit v oblasti kolem grafitových zrn na ferit. Množství feritu 

ve struktuře je závislé na rychlosti ochlazování (čím pozvolnější ochlazování, tím větší 

množství ferritu). [1,2,5] 

 

Křemík je kromě uhlíku nejvýznamnějším prvkem v litinách. Při tuhnutí výrazně 

podporuje grafitizaci, při transformaci austenitu podporuje vznik feritu. (Při nízkém 

obsahu křemíku mají litiny silný sklon ke tvorbě zákalky.) Ovlivňuje strukturu základní 

kovové hmoty, zvyšuje pevnost a tvrdost feritu. Po odlití má LKG největší pevnost a 

tažnost při obsahu cca 1,5 až 3 % křemíku. Se stoupajícím obsahem křemíku roste 

pevnost a tvrdost, ale klesá tažnost. K zajištění vyšší rázové houževnatosti nemá obsah 

křemíku přesáhnout 2,5%, ale měl by se držet co nejníže okolo 2%. [1,2,5] 

 



7 
 

Mangan – je prvek se schopností stabilizovat perlit a karbidy. Jeho maximální obsah by 

neměl překročit určitou mez, která se bude měnit podle obsahu křemíku a tloušťky stěny. 

U odlitků s tenkými stěnami, asi do tloušťky 25mm, může být vliv manganu na podporu 

karbidů účinně neutralizovaný zvýšením obsahu křemíku a to tím účinněji, čím je odlitek 

tenčí. Mangan stabilizuje ve struktuře perlit (zejména u LKG), zjemňuje perlit, zvyšuje 

pevnost litiny, tvrdost a odolnost proti otěru. [1,5] 

 

Fosfor - fosfor se během tuhnutí výrazně odměšuje do zbylé taveniny a na hranicích zrn 

tvoří fosfidické eutektikum, které se nazývá steadit. Fosfidické eutektikum má teplotu 

tuhnutí kolem 955C (tuhne tedy jako úplně poslední). Tyto oblasti hranic zrn pak 

obsahují v tenkých průřezech stěn až dvojnásobek obsahu fosforu a ve větších průřezech 

nad 25mm až desetinásobek obsahu fosforu. Tato fáze je tvrdá a křehká a významně 

snižuje houževnatost litiny. [1,5] 

 

Síra - je v litinách nežádoucí prvek. Zdrojem síry jsou vsázkové suroviny, nauhličovala a 

při tavení v kuplovnách koks. Síra má silný sklon k segregaci (tvoří FeS) a při vyšším 

obsahu, pokud není vázána jako sirník manganu, zabraňuje grafitizaci a způsobuje 

křehkost litiny. (Vliv na grafitizaci je tím nepříznivější, čím nepříznivější jsou ostatní 

grafitizační podmínky.) Proto je většinou snaha udržet obsah síry v litinách co nejnižší. 

[5] 

 

 Vliv sferoidizačních prvků 

 

Hořčík – vliv hořčíku je popsán v kapitole 2.11 Modifikace 

 

Cer a KVZ – Při výrobě LKG hrají cer a KVZ různorodou roli. Mohou mít modifikační 

účinky, mohou neutralizovat rušivé prvky, jako jsou Pb, Bi, Ti nebo vytvářet nukleační 

zárodky pro tvorbu kuliček grafitu. Výroba LKG za pomocí KVZ s vysokým obsahem 

ceru vyrobit lze, ale modifikační účinek těchto prvků se nemůže rovnat Mg. Pro 

modifikaci cerem je dostačující obsah ceru 0,035%. Při modifikaci pomocí ceru, je 

důležité, aby výchozí litina obsahovala vyšší obsah uhlíku (3,80%) a byla silně 

sekundárně očkována křemíkem, protože cer je silným stabilizátorem karbidů. Během 

modifikace není reakce bouřlivá, jako při modifikaci hořčíkem z důvodu vysokého bodu 

varu ceru 2406C. [2] 
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Vápník - použití vápníku na modifikaci je možné, ale ve světě se tato metoda modifikace 

nijak nerozšířila. Při větším množství vápníku vzniká velké množství strusky, která pak 

tvoří nárosty ve výlevkách pánví a znesnadňuje tak odlévání. Zdrojem vápníku je 

uhličitan vápenatý CaCO3. Oxid vápenatý CaO, se získává termickým rozkladem CaCO3. 

[2] 

 

 Vliv legujících prvků 

 

Nikl – se přidává do LKG v množství 0,5-36% z důvodů: 

- zajištění tvrdosti – k zabránění perlitické transformace (v rozmezí 0,5-4% Ni) 

- stabilizaci austenitu – podpora stabilizace austenitické matrice mikrostruktury (v 

rozmezí 18-36% Ni) 

- k nízkoteplotním aplikacím – k vývoji feritické tvárné litiny s vyhovující pevností 

a nízkým obsahem křemíku (v rozmezí 1-2% Ni) 

 

Je grafitizačním prvkem a redukuje rozpustnost uhlíku v tavenině a snižuje 

množství eutektického uhlíku o 0,06% na 1% Ni. Nikl zvyšuje stabilní eutektickou 

teplotu austenit-grafit a snižuje metastabilní eutektickou teplotu austenit-karbid železa a 

tak redukuje sklon k zákalkám a vylučování karbidů. Přibližně řečeno, má třetinový 

účinek grafitizace křemíku. Nikl je též stabilizátorem austenitu. Snižuje též transformační 

teplotu gama-alfa. Austenitická LKG je stabilizována přísadou 18-36% Ni. [2] 

 

Při nižším obsahu nikl zvyšuje v tuhém roztoku tvrdost feritické fáze. 1% Ni 

zvyšuje tvrdost feritu o cca 15 HB a mez průtažnosti o cca 40 MPa. Nikl mírně 

stabilizuje perlit a proto je nevhodný ve feritických litinách v litém stavu. Přísadou 3% 

Ni lze získat perlitickou LKG s pevností až kolem 800 MPa a tažností 3%. Nikl je 

účinným prostředkem k brždění perlitické transformace a je používán při výrobě litiny s 

acikulární – jehlicovou strukturou v litém stavu a k získání martensitické struktury 

tepelným zpracováním. Působnost niklu na prokalitelnost litiny je významně podpořena 

přísadou molybdenu a pro výrobu litin s jehlicovou strukturou po odlití se užívá legur 

s kombinovaným obsahem niklu a molybdenu. [2] 

 

Molybden – je legující prvek, který se přidává za účelem struktury bez perlitu tzn., ke 

zvýšení prokalitelnosti v množství cca 1%. Jeho další účinky se projevují při vyšších 



9 
 

teplotách, kdy zvyšuje mechanické vlastnosti, zejména pevnost. Účinnost tohoto prvku se 

zvyšuje v kombinaci s Niklem nebo mědí. V litém stavu podporuje vznik jehlicovité 

struktury. [2] 

 

Měď – se nejčastěji používá k podpoření perlitické struktury. Je to grafitizační prvek, 

který se pro zvýšení svých účinků na kalitelnost kombinuje s molybdenem. V této 

kombinaci zároveň podporuje vznik jehlicovité struktury. Měď je stabilizátor austenitu a 

používá se pro zlepšení kalitelnosti litin, které se mají tepelně zpracovávat nebo u nichž 

se má získat martenzitická struktura. Kombinuje se také s niklem a to z důvodu zvětšení 

její rozpustnosti v litině. Ta je totiž omezená na 2,5%. Nikl však její rozpustnost v litině 

navyšuje asi o 0,4% při 1% Ni. Měď zvyšuje tvrdost a pevnost litiny. Pro docílení 

perlitické struktury nebude hrát roli pouze množství mědi, ale i tloušťka stěny odlitku. Při 

obsahu mědi od 1,25 do 1,75% se může litina za teplot okolo 500C precipitačně 

vytvrzovat. [2] 

 

 Vliv perlito a karbidotvorných prvků 

 

Chrom – karbidotvorný prvek a podporuje vznik perlitické struktury. Často se vyskytuje 

ve vsázkových surovinách, což u např. feritických typů LKG není vhodné. Zde by neměl 

být obsah chromu vyšší než 0,04%. U perlitické struktury může být obsah chromu vyšší 

(do 0,10%). Při výrobě otěruvzdorných LKG, může být obsah chromu 0,3%, ale může 

docházet k jeho segregaci do intercelulárních oblastí a tím k vyvolání karbidického 

síťoví. Tato segregace se dá účinně kompenzovat mědí. Chrom působí na LKG zvýšením 

tvrdosti a pevnosti, ale zhoršuje obrobitelnost. [2] 

 

Cín – se využívá u LLG a LKG pro zajištění perlitické struktury. Jeho účinky jsou velmi 

silné, proto se používá jen v malém množství v řádech setin procenta. Pro zcela 

perlitickou strukturu se jeho obsah pohybuje v množství cca 0,05%. Zvyšule tvrdost a 

pevnost litiny. Je asi 10x silnější tvůrce perlitu než měď. Do hodnoty 0,15% nepodporuje 

vznik karbidů. [2] 

 

Bor – od 0,002% způsobuje vznik karbidů a snižuje mechanické vlastnosti litiny. 

Zdrojem bývají oceli legované bórem. [2] 
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Vanad – do 0,02% zvyšuje pevnost a tvrdost. Nad 0,2% tvoří karbidy. Zdrojem může být 

nástrojová ocel. [2] 

 

 Vliv zbytkových prvků 

 

Olovo – již v malém množství do 0,004% způsobuje destrukci grafitu a pevnost a tažnost. 

Zdrojem mohou být např. rychlořezné oceli. [2] 

 

Tellur – v množství do 0,003% způsobuje destrukci grafitu a podporuje vznik karbidů. 

Zdrojem může být např. netříděná měď. [2] 

 

Hliník – v množství do 0,05% je tolerován, ve větším množství škodí tvorbě grafitu. 

LGK je více náchylná k tvorbě bodlin než LLG. U LLG je kritická hranice vzniku bodlin 

80-100 ppm N2. To souvisí s modifikací FeSiMg a vhodným řešením k potlačení bodlin 

je zvýšení Al do 0,05%. Al může být neutralizován cérem. Zdrojem bývá většinou ocel, 

ve které se používá pro dezoxidaci. [2, 26, 27, 28] 

 

Vizmut – do 0,003% snižuje mechanické hodnoty LKG. Při množství 0,005% už 

zamezuje vzniku zrnitého grafitu. [2] 

 

Antimon – do 0,002% podporuje vznik perlitu a karbidů. Zdrojem bývá ocelová vsázka. 

[2] 

 

Arzen – od 0,02% zasahuje do tvaru grafitu. Podporuje karbidy a perlit. Zdrojem může 

být ocelová vsázka. [2] 

 

Titan – do 0,1%. Potlačuje tvar kuličkového grafitu u LČG. Zdrojem může být vrat 

z LČG. [2] 

 

 Vliv plynů 

 

Vodík – podporuje vznik bodlin, karbidů a zákalky. Zdrojem může být vlhká vsázka. 
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Dusík – Do hodnoty 0,009%. Nad touto hodnotou podporuje vznik bodlin. Zdrojem 

dusíku je atmosféra nebo vsázka. [2] 

 

3.5 Rozdělení LKG podle charakteru ZKH 

 

 Grafit – litiny mají strukturu tvořenou grafitem a základní kovovou hmotou. 

Grafit je krystalická forma uhlíku a může se vyskytovat v několika formách: 

 

- Eutektický – který vzniká při tuhnutí eutektika 

- Primární – tvar lupínků je hrubý protože vzniká při tuhnutí nadeutektických litin. 

- Grafit vznikající pomocí TZ – tedy rozpadem metastabilních složek při  žíhání, 

temperování. [5] 

 

Tvary grafitu 

 

Tvar grafitu se hodnotí podle normy ČSN EN ISO 945, která zařazuje grafit do 6-ti tříd - 

obr. 3. Z nich II a V jsou tvary nežádoucí. [5] 

  

 

   I - lupínkový grafit 

  II - pavoučkový grafit 

 III - červíkovitý grafit 

 IV - vločkový grafit 

  V - nedokonale zrnitý grafit 

 VI - pravidelně zrnitý 

 

 

 

 

   

 

 

        Obr. 3 – tvary grafitu 
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Rozložení grafitu 

 

Grafit může být ve struktuře rozložen ve formě pravidelných, stejnoměrně velkých 

útvarů, nebo nerovnoměrně, kdy tvoří útvary nestejně velké nebo místně nahromaděné. 

Rozložení grafitu podle normy ČSN 420461 se hodnotí podle etalonové řady, uvedené na 

obr. 4 do 5 tříd a značí se: [5] 

 

A - rovnoměrné rozložení 

B - růžicovité 

C - smíšené 

D - mezidendritické neusměrněné 

E - mezidendritické usměrněné 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 4 – rozložení grafitu 

 

Typ A je rovnoměrně rozložený grafit, typ B je typický pro méně rychlé ochlazení, typ D 

je typický pro velké rychlosti chlazení a je typický v tenkých stěnách. [15] 

 

3.5.1 Základní kovová hmota 

 

Struktura základní kovové hmoty závisí na: 

 chemického složení litiny 

 rychlosti ochlazování v průběhu tuhnutí a chladnutí (závisí na tloušťce stěny 

odlitku a na materiálu formy) 

 stavu krystalizačních zárodků 

 tepelném zpracování 
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Základní kovovou hmotu v nelegovaných litinách tvoří ferit, perlit, případně 

ledeburit. Legováním nebo tepelným zpracováním lze získat matrici, která obsahuje 

austenit, martenzit, bainit nebo komplexní karbidy. [10] 

 

 Ferit – vzniká při eutektoidní transformaci austenitu podle stabilního systému.  

Feritické LKG májí nižší pevnosti, ale vysokou tažnost. Přísadový prvek křemík a 

pomalé ochlazování podporuje vznik feritu. Ferit je měkký, tvárný, dobře obrobitelný, 

v litinách je nositelem houževnatosti. Na jeho vlastnosti mají značný vliv legury a 

doprovodné prvky, které se železem tvoří substituční tuhý roztok. Všechny přísady 

zvyšují tvrdost a pevnost feritu. Jeho houževnatost některé z nich zvyšují (Ni, Cr, Mn) a 

jiné je snižují (Si). [10] 

 

 Perlit – je euteiktoid vzniklý rozpadem austenitu. Je tvořen cementitem a 

lamelami feritu. Perlit má vyšší tvrdost a pevnost, horší obrobitelnost, ale vyšší odolnost 

proti opotřebení. [10] 

 

 Austenit – v litinách se vyskytuje pouze po vysokém legování niklem. Toto 

legování se provádí za účelem odolnosti litiny proti korozi a odolnosti vůči působení 

vysokých teplot. [10] 

 

 Cementit – je karbidem železa Fe3C. Z toho důvodu, že je velice tvrdý a křehký, 

se pak součást stává neobrobitelnou. [10] 

 

 Ledeburit - je eutektikum tvořené cementitem a perlitem v metastabilní soustavě 

Fe-Fe3C. V litině se může vyskytnout např. při rychlém chladnutí kovu ve formě. Místa, 

kde se vyskytuje se nazývají zákalka. [10] 

 

 Martenzit - vzniká bezdifúzním rozpadem austenitu při kalení nelegovaných 

nebo legovaných litin. V legovaných litinách vzniká někdy přímo v litém stavu. Je velmi 

tvrdý a křehký. [10] 

 

 Bainit - vzniká jako licí struktura v litinách legovaných zejména molybdenem a 

niklem nebo po tepelném zpracování. Tyto litiny mají vysokou pevnost a tvrdost a 

poměrně dobré plastické vlastnosti. [10] 
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3.5.2 Feritická mikrostruktura LKG 

 

Tato struktura se vyznačuje menšími hodnotami pevnosti do 400 Mpa, ale zato 

vysokou tažností až 22% a velkou houževnatostí. Hodnoty feritických LKG jsou v 

tabulce 3 a struktura je patrná na obr. 5 a 6. 

 

Tabulka 3 – hodnoty mechanických vlastností feritické LKG 

Označení 
Pevnost v tahu 

(Rm) MPa 

Mez kluzu 0,2 

(Rp0,2) MPa 
Tažnost (A) % Struktura 

EN-GJS-350-22 350 220 22 Ferit 

EN-GJS-400-15 400 250 15 Ferit 

 

  

   Obr. 5 – LKG s feritikou matricí     Obr. 6 – LKG s feritickou matricí 

 

3.5.3 Feriticko-perlitická a perliticko-feritická mikrostruktura LKG 

 

Je kombinací feritu s perlitem, s tím, že ve struktuře převládá ferit. Tato struktura 

je vhodnou kombinací jak pevnosti v tahu, které mohou být až 500-600 MPa s tím, že si 

materiál zachovává dobrou tažnost 7-3%, což je uvedeno v tabulce 4. Přechod struktury 

z feritu na ferit-perlit nebo perlit-ferit se děje obvykle za pomocí zvýšení obsahu 

manganu a křemíku. Obsah manganu by ale neměl přesáhnout hodnotu 0,25%. Struktura 

je patrná na obr. 7 a 8. 
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Tabulka 4 – hodnoty mech. vlast. feriticko-perlitické a perliticko-feritické LKG 

Označení 
Pevnost v tahu 

(Rm) MPa 

Mez kluzu 0,2 

(Rp0,2) MPa 
Tažnost (A) % Struktura 

EN-GJS-500-7 500 320 7 Ferit+Perlit 

EN-GJS-600-3 600 370 3 Perlit+Ferit 

 

 

  

 Obr. 7 – LKG s feriticko-perlitickou matricí  Obr. 8 – LKG 

s perliticko-feritickou 

matricí 

3.5.4 Perlitická mikrostruktura LKG 

 

V perlitické LKG se obyčejně kolem grafitových zrn vylučují feritické dvorce. 

Čím pomaleji LKG chladne, tím jsou tyto dvorce větší. Při dostatečně rychlém 

ochlazování a určitém složení litiny (nízký Si, vyšší Mn), lze v tenčích průřezech odlitku 

získat čistě perlitickou strukturu. Všeobecně se však čistě perlitická struktura bez přísady 

některých prvků nedá v širším rozsahu tlouštěk stěn odlitku prakticky získat. Snižuje-li 

se obsah křemíku a zvyšuje obsah manganu, k získání čistě perlitické struktury, je 

nebezpečí, že se v slabších stěnách odlitků současně vyloučí karbidy–cementit. 

Perlitickou strukturu bez volných karbidů lze získat přísadou mědi nebo cínu. [2] 

 

LKG s perlitickou strukturou mají vysoké pevnosti v tahu, ale nízké hodnoty 

tažnosti viz tabulka 5. Struktura je patrná na obr. 9 a 10. 
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Tabulka 5 – hodnoty mechanických vlastností perlitické LKG 

Označení 
Pevnost v tahu 

(Rm) MPa 

Mez kluzu 0,2 

(Rp0,2) MPa 
Tažnost (A) % Struktura 

EN-GJS-700-2 700 420 2 Perlit 

EN-GJS-800-2 800 480 2 Perlit 

 

  

Obr. 9 – LKG s perlitickou matricí  Obr. 10 – LKG s perlitickou matricí 

 

3.6 Očkování 

 

 Při tomto procesu dochází k vnášení očkovadla do taveniny s tím cílem, že dojde 

ke zvýšení počtu cizích grafitizačních zárodků a dosažení zjemnění vyloučeného grafitu. 

Litina, která má strukturu jemnější se vyznačuje lepšími mechanickými vlastnostmi, než 

litina, která má strukturu hrubou. Pokud by však množství eutektických buněk bylo až 

příliš velké, tzn. kdyby se cizích zárodků vneslo do taveniny až příliš, působilo by to 

negativně na vnitřní homogenitu litiny. Litina by pak měla sklon ke kašovitému tuhnutí a 

také k pórovitosti. Vnášení až příliš velkého množství cizích grafitizačních zárodků, tedy 

není žádoucí. Očkováním se podporuje heterogenní nukleace při grafitizaci. Tento proces 

však vyžaduje určité podmínky, které je nutné dodržet. [11] 

 

1) Nově vzniklé zárodky by měly mít stejnou krystalickou mřížku jako grafit, tzn. 

šesterečnou-hexagonální. [11] 

 

2) Alespoň jeden z parametrů krystalické mřížky by měl mít stejný rozměr jako 

parametr grafitové mřížky (povolená odchylka je +/-5%). [11] 
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3) Úhel smáčení δ na mezifázovém napětí cizí zárodek-zárodek grafitu-tavenina 

musí být menší než 180, jak je vidět na obr. 11. [11] 

 

 

Obr. 11 – vliv cizí částice na nukleaci 

 

Očkovadlo tedy musí mít určité vlastnosti, aby mohlo dobře plnit svůj účel. Musí 

obsahovat prvky sloužící ke zvýšení aktivity uhlíku (Si, Al) a také prvky, které mění 

zvýšením povrchového napětí taveniny mazifázové napětí (Ca, Ba, Zr).  

 

Prvky, které jsou v očkovadle základní nebo lze také říci primární jsou C a Si, 

doprovodné jsou pak tedy Ca, Al, Ba, Zr, Sr, Mn, Ce. Působení CaC2 na nukleaci grafitu 

splňuje podmínku, uvedenou pod bodem 2. Podmínka je tedy ve zvýšení povrchového 

napětí taveniny. Očkovadlo musí působit jako dezoxidovadlo nebo také odsiřovadlo a 

v důsledku této dezoxidace nebo odsíření změnit fyzikálně-chemický stav taveniny, a tím 

se změní podmínky pro zárodkování grafitu. [11] 

 

3.6.1 Druhy očkovadel 

 

 Nejpoužívanějším a nejběžnějším typem očkovadel jsou očkovadla na bázi Fe-Si, 

tedy ferosilicium, které má jako hlavní prvek Si v množství do 75% a další doprovodné 

prvky jako Ca obvykle 0,5-1,5% a Al také 0,5-1,5%. Různé obsahy těchto prvků jsou 

voleny podle konkrétního použití. Pro kvalitní naočkování taveniny tzn. pro dokonalé 

vyloučení grafitu v zrnité podobě a struktury bez karbidů stačí množství očkovadla 0,3-

0,5%. U tenkostěnných odlitků se toto množství zvyšuje na 1%. Kvalitní očkovacího 

účinku se dosáhne, když jsou Ca a Al v očkovadle současně. Tento obsah musí být volen 
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tak, aby v očkovadle nebylo příliš Al proti Ca nebo naopak. Vysoký obsah Ca by vedl ke 

tvorbě struskovitých vměstků a vysoký obsah Al k tvorbě bodlin. [5] 

 

Komplexní očkovadla na bázi ferosilicia obsahují další krystalizačně aktivní 

prvky, jejichž účelem je zlepšení očkovacího účinku, zpomalení rychlosti odeznívání 

nebo zlepšení rozpustnosti při nízkých teplotách. Obvyklými prvky v komplexních 

očkovadlech jsou: [5] 

 

 Ca – v množství (0,5-1,5%), reaguje přednostně s kyslíkem a vytváří oxid 

vápenatý (CaO), který vyplouvá k hladině taveniny. Slitiny s vysokým obsahem vápníku 

vytvářejí vysoké množství CaO a jeví se jako znečištěné. Použití vápníku v očkovadle 

snižuje bouřlivost reakce při modifikaci a zvyšuje využití Mg. Pod hranicí 0,030%, je 

vápník účinný pro zvyšování počtu grafitických zrn a snižuje sklon k odeznívacímu 

účinku. Nad tuto hranici zvyšuje karbidotvornost hořčíku. [2] 

 

 Ba - (1-6%) tvoří chemicky stálé zárodky s vysokou hustotou, které jen pomalu 

vyplouvají do strusky. Barium prodlužuje dobu očkujícího účinku. [5] 

 

 Ce – Cer má stejně jako hořčík silný dezoxidační a odsiřovací účinek. Není tak 

vysoce prchavý. Bod varu má 2 406C a přidáním do taveniny nedochází k bouřlivé 

pyrotechnické reakci jako u hořčíku. Pro tvorbu zrnitého grafitu stačí přísada 0,035% Ce. 

Je to silně karbidotvorný prvek a výchozí litina tak musí mít vysoký obsah uhlíku nad 

3,80% a zpracovaná litina musí být vysoce očkovaná ferosoliciem. Pro získání plně 

zrnitého grafitu, se cer kombinuje s hořčíkem. [2] 

 

 Sr – (0,5-1,0%) zvyšuje rychlost rozpouštění očkovadla a to i při nízkých 

teplotách kovu. [5] 

 

 Zr - (1-6%) - má vysokou desoxidační schopnost, zajišťuje dobrý očkovací 

účinek, zpomaluje odeznívání. Váže dusík a tím omezuje nebezpečí vzniku bodlin. [5] 

 

 Mn – (až 10%) – slouží ke zlepšení rozpustnosti očkovadla při nízkých teplotách 

litiny. [5] 
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Příklady chemického složení očkovadel od firmy Elkem, z nichž jsou některé 

používány na slévárně AMEPO s.r.o. jsou uvedeny v tabulce 6, kde jsou uvedeny obsahy 

základních prvků v očkovadlech a v tabulce 7, jsou uvedeny obsahy komplexních prvků 

v očkovadlech. 

 

Tabulka 6 – obsah základních prvků v očkovadlech 

Typ %Si %Ca %Al 

Preseed 62-69 0,6-1,9 3,0-5,0 

Superseed 50 46-50 0,1 max 0,5 max 

Superseed 75 73-78 0,1 max 0,5 max 

Superseed extra 73-78 0,1 max 0,5 max 

Zirconic 73-78 2,0-2,5 1,0-1,5 

SMZ 62-69 0,6-1,9 0,55-1,3 

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

Barinoc 72-78 1,0-2,0 0,5 max 

Reseed 70-76 0,75-1,25 0,75-1,25 

Ultraseed 70-76 0,75-1,25 0,75-1,25 

Fg FeSi/Vaxon 73-78 0,5-1,0 1,0-1,5 

Alinoc 70-75 0,5-1,5 3,5-4,5 

Elcast D 70-78 0,5-1,2 2,5-3,5 

Elcast G 70-78 0,5-1,2 0,8-1,8 

 

Tabulka 7 – obsah komplexních prvků v očkovadlech 

Typ %Ba %Sr %Zr %Mn %Ce 

Preseed  0,6-1,0    

Superseed 50  0,6-1,0    

Superseed 75  0,6-1,0 1,0-1,5   

Superseed extra   1,3-1,8   

Zirconic   3,0-5,0 2,8-4,5  

SMZ 0,3-0,7     

Foundrysil 0,75-1,25     

Barinoc 2,0-3,0     

Reseed     1,5-2,0 
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Ultraseed     1,5-2,0 

Fg FeSi/Vaxon      

Alinoc      

Elcast D      

Elcast G    3,5-4,5  

 

Dalším důležitým faktorem u očkovadel mimo vhodnou kombinaci chemického 

složení, je jejich zrnitost, která se bude lišit od druhu použitého očkovadla, způsobu 

očkování taveniny, množství očkované taveniny a doby odlévání taveniny do formy. Čím 

bude očkovadlo jemnější, tím rychleji se projeví očkovací účinek taveniny, ale rychleji 

odezní, než u očkovadla s větší kusovostí, kde se očkovací účinek projeví později, zato 

ale bude trvat delší dobu. Tavenina by se měla dostat z licí pánve do formy po 

naočkování do dvaceti minut. 

 

Základním kritériem je velkost pánve a množství očkované taveniny, jak je 

uvedeno v tabulce 8. 

 

Tabulka 8 – vliv zrnitosti očkovadla na velikost pánve 

Pánev Očkovadlo 

50kg 2-5mm 

100kg 4-8mm 

1000kg 6-10mm 

Nad 1000kg 8-15mm (20mm) 

 

3.6.2 Metody očkování 

 

Během vývoje různých typu a složení očkovadel byla postupně odzkoušena a do 

praxe zavedena i rada způsobu a technik vnášení očkovadla do taveniny. Při očkování 

litiny je důležité zajistit rozpuštění očkovadla a homogenizaci taveniny. Jedna z 

podmínek účinného očkování je dostatečná teplota kovu, obvykle nad 1400C. Kvůli 

tomu, že dochází k odeznívání očkovacího účinku je vhodné očkovat co nejpozději, aby 

se co nejvíce zkrátila doba mezi očkováním a litím, případně očkovat až v průběhu 
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odlévání. To umožní výrazně snížit dávkování očkovadla. Pokud by očkovadla bylo 

málo, účinek očkovadla by nebyl dostačující a mohlo by dojít k tvorbě zákalky. [5,8] 

 

 Očkování do pánve - očkovadlo s vhodnou zrnitostí se umístí do licí pánve v 

průběhu nalévání kovu z pece nebo do licí pánve v době, kdy je již v pánvi asi z 1/4 dno 

zakryté kovem. Nemělo by se očkovat do úplně prázdné pánve, protože hrozí nebezpečí, 

že se očkovadlo nalepí na dno a naopak očkování do téměř plné pánve nezajistí jeho 

rozpuštění a homogenizaci lázně. Jde o způsob očkování bez investičních nákladů a 

finančně nenáročný, nese s sebou ovšem nebezpečí snížení inkubační doby očkovacího 

efektu (snížení doby působení očkovadla). Proto je snaha očkovat taveninu těsně před 

litím, nebo přímo při lití do slévárenské formy. Množství použitého očkovadla se 

pohybuje v rozmezí 0,1-1,2 % na hmotnost tekutého kovu a je zcela individuální dle 

daných podmínek odlévání a nelze jej předepsat. [4,5] 

 

 Očkování plněnými profily – plněný profil je dvojkomponentní drát, který se 

skládá z ocelového obalu, do kterého je umístěno jemně nadrcené očkovadlo, což je 

patrné na obr. 12.  

 
Obr. 12 – plněný profil 

 

 

Plněný profil je injektován za pomoci podávacího zařízení do taveniny v pánvi. 

Rychlost podávání plněného profilu je dána tak, aby se profil rozpouštěl až na dnu pánve, 

a tím došlo k cílenému rozptýlení očkovadla do celého objemu taveniny. Pokud jsou větší 

objemy taveniny, je možné pro dobré rozptýlení očkovadla přifukovat inertní plyn. Celé 

zařízení se skládá z bubnu, kde je profil navinut, z podavače a z počítadla metrů. Toto 

zařízení lze vidět na obr. 13. [1,5] 
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Obr. 13 – zařízení pro očkování plněným profilem 

 

 Očkování in-mold - Přímé očkování do formy, nebo in-mold proces ukládá 

očkovadlo přímo do vtokového systému a to buďto přímo do licí jamky, nebo do 

vtokového kanálu (kůlu), nebo do vhodné upravených zásobníku v rozváděcích kanálech 

(ne do zářezu). Očkovadla pro in-mold metody jsou buď ve formě jemné drtě, jemných 

granulí, peletovaných granulí, nebo předlitých nábojů, nebo bloků. Důležitým faktorem 

musí být rozpustnost těchto očkovadel v tavenině. [8]  

Reakční komora, ve které je očkovadlo umístěno, musí zajistit, že kov bude 

plynule protékat a očkovadlo se bude plynule uvolňovat. V mnoha případech se za 

reakční komoru umísťují např. filtry nebo sítka z důvodu, aby do formy nepronikly žádné 

např. nerozpuštěné částice. 

 

3.6.3 Kontrola účinku očkování 

Kontrola očkovacího účinku se dá měřit těmito metodami: 

 Vyhodnocením křivek chladnutí tzn. termickou analýzou: při této metodě se 

vyhodnocuje odebraný vzorek z taveniny tak, že se u něho sleduje časový průběh 

chladnutí tzn. křivka chladnutí. V případě, že bylo očkování úspěšné, o to je přechlazení 

pod rovnovážnou teplotu TErov menší. 
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Obr. 14 - Změna průběhu křivky ochlazování v oblasti eutektické teploty po 

naočkování litiny 

 

K první teplotní výdrži dochází na teplotě likvidu při vylučování primárního 

austenitu. Informace o účinku očkovadla se získají z průběhu křivky chladnutí v oblasti 

eutektické přeměny jak je vidět na obr. 14. Čím je menší rozdíl mezi rovnovážnou 

teplotou stabilního eutektika a naměřenou spodní teplotou eutektické přeměny, tím je 

vyšší hustota grafitizačních zárodků. [1] 

 

 Podle počtu kuliček grafitu: počet kuliček se dá určit pomocí metalografického 

výbrusu. Vzorek se vybrousit, vyleštit a naleptat leptadlem. Již při velmi malém 

podchlazení vzniká velký počet krystalizačních zárodků, při přidání vhodného očkovadla 

do taveniny. Na výbrusu pak bude viditelný velký počet kuliček. 

 

 Zákalková zkouška – se provádí odlitím zkušebního vzorku (klínku). Čím více 

vzorku zatuhne bíle, tím méně grafitizačních zárodků bylo v tavenině proto, aby zatuhla 

do barvy šedé. Již při malém přidání očkovadla do taveniny se hloubka zákalky tzn. 

struktury, která vykazuje metastabilní tuhnutí bez vyloučeného grafitu sníží i o několik 

centimetrů. 
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3.7 Modifikace 

 

 Modifikací se ovlivňuje tvar grafitu při jeho krystalizaci. Výchozí litina se 

modifikuje buďto čistým hořčíkem v autoklávu nebo předslitinami na bázi Ni-Mg, Cu-

Mg, Fe-Si-Mg nebo Cu-Mg-Ce v pánvi nebo přímo ve formě. Tvorba kuliček grafitu je 

možná jen v případě, že tavenina obsahuje jen velmi nízký obsah síry (do 0,020%). 

Během nebo po modifikaci následuje grafitizační očkování ferosiliciem, aby došlo 

k eliminaci tvorby karbidů hořčíku a zabránilo se vzniku cementitu. K tomu, aby bylo 

dosaženo struktury s kuličkami je nutné, aby byl minimální obsah zbytkového hořčíku 

v litině 0,025%, pod tuto hodnotu by se zrnitý grafit změnil na vermikulární. Běžný 

obsah hořčíku je mezi 0,030-0,060%. Hořčík je pro modifikaci nejvhodnějším prvkem. 

Kovy vzácných zemin a jiné mají problematické aplikování a jejich modifikační účinek 

je nedostatečný. U litiny se po modifikaci zvyšují hodnoty jejich mechanických vlastností 

a stává se houževnatou. [4,5,11,13] 

 

 Při modifikaci probíhají tyto reakce: 

 

1) Při modifikaci probíhá dezoxidace, odsíření a odplynění taveniny. 

2) Při vypařování se modifikátor, tj. hořčík dostává do atomárního stavu a adsorbuje 

na krystalových plochách grafitu. 

3) Modifikátor mění nukleační podmínky grafitu a průběh eutektické prodlevy. 

 

V současné době se používá jako modifikátor čistý hořčík 99,5% a hořčík 

v předslitině, kde jsou: 

- Nosné prvky:   Si, Ni,Cu, Fe - 40-55% i více. 

- Doprovodné prvky:  Ca, Al, Ce, popř. KVZ - do 7% 

 

V tabulce 9 jsou uvedeny různé chemické složení modifikátorů od firmy Elkem a 

v tabulce 10 chemické složení modifikátorů od firmy SKW. 

 

Tabulka 9 - různé chemické složení modifikátorů od firmy Elkem 

Typ %Si %Mg %RE %Ca   %Al 

Elmag 5000 44-48 4,75-5,25 1,05-1,35 0,80-1,20 1,5 max 
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Elmag 5500 44-48 5,20-5,80 0,70-1,00 1,40-1,80 1,0 max 

Elmag 5501 44-48 5,20-5,80 0,35-0,65 0,80-1,20 1,0 max 

Elmag 5800 44-48 5,55-6,15 0,85-1,15 0,80-1,20 1,0 max 

Elmag 5801 44-48 5,50-6,00 0,80-1,00 0,50-1,00 0,3 max 

Elmag 5900 44-48 5,70-6,20 0,80-1,15 2,90-3,30 1,0 max 

Elmag 6000 44-48 5,70-6,30 0,40-0,60 0,50-1,00 1,0 max 

Elmag 6001 44-48 5,70-6,30 0,10 max 0,30-0,50 0,7 max 

Elmag 6200 44-48 5,90-6,50 0,85-1,15 2,75-3,25 1,0 max 

Elmag 9000 44-48 8,70-9,30 0,85-1,15 2,75-3,25 1,0 max 

Lamet 5504 44-48 5,20-5,80 La0,25-0,40 0,40-0,60 1,2 max 

Lamet 5836 44-48 5,55-6,15 La0,35-0,55 0,80-1,20 1,0 max 

Lamet 5922 44-48 5,60-6,20 La0,40-0,60 2,85-3,35 0,8 max 

Remag 3100 44-48 2,85-3,40 1,95-2,25 0,20-0,50 1,0 max 

CompactMag5503 44-48 5,00-6,00 5,50-6,50 1,80-2,30 1,0 max 

 

Význam symbolů v tabulce 

%RE – kovy vzácných zemin: Ce, La + stopy jiných 

Tabulka 10 – chemické složení modifikátorů od firmy SKW 

NiMg %Mg %Ca %Si %KVZ %Fe %Ni 

VL 4 4,5-5,5 - 2,0 max - 32-37 Zbytek 

VL 3 4,5-5,5 - 0,2 max - - Zbytek 

CuMg 14-16 - 2,0 max 1 - Zbytek 

 

  V tabulce 11 jsou uvedeny vlastnosti hořčíku. 

Tabulka 11 – vlastnosti hořčíku 

Teplota tavení 651C 

Teplota vypařování  1107C 

Hustota 1740 kg.m
-3 

Tlak jeho nasycených par při tlaku 1,013 

bar 

0,6-1 MPa 

 

Modifikace je bouřlivá reakce, kdy hořčíkové páry pronikají taveninou ode dna. 

Podle hodnot, které jsou uvedeny v tabulce 9 lze vysvětlit tuto bouřlivou reakci. Teplota 
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taveni hořčíku je 651C a teplota vypařování 1107C. Když se předslitina hořčíku 

dostane do kontaktu s tekutým kovem, který má odpichovou teplotu např. 1470C, hořčík 

se prudce vypařuje, splyňuje a tlak jeho nasycených par způsobuje vystřikování kovu. 

Tlak hořčíkových par v závislosti na teplotě je na obr. 15. Čím větším množstvím hořčíku 

je litina modifikována, tím bude reakce prudší. [1] 

 

 

Obr. 15 – tlak hořčíkových par v závislosti na teplotě 

 

Během modifikace hořčík reaguje se sírou a kyslíkem, rozpuštěným v tekutém 

kovu a tvoří chemické sloučeniny, často také spolu s křemíkem. Tyto vměstky nazýváme 

„sekundární struska“. Ke vzniku kuličkového grafitu dojde díky kontaktu hořčíkových 

par při probublávání tekutým kovem. Část těchto par pronikne taveninou a na hladině 

kovu shoří. Během hoření, svítí a vyvíjí velké množství bílého kouře. Tento obsah 

hořčíku se nazývá „zbytkový hořčík“ – Mgzbyt. Využití  hořčíku se pohybuje v širokých 

rozmezích od 10-90% a je závislé na mnoha faktorech jakou jsou teplota taveniny, tlak 

při modifikaci, chemické složení taveniny (obsahy C, Si, S, P, Al) a použité metodě 

očkování. Využití hořčíku při modifikaci, vyjadřujeme následujícím vztahem: 

[5,11,14,25] 

 

=
      

    
         [ ]                                  (1) 
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kde:  -   využití v % 

Mgzbyt –  nutné množství Mg pro modifikaci min. 0,03% (zde se dosazují 

realně zjištěné hodnoty hořčíku). 

Mgvs –  množství Mg vneseného do taveniny v %  

 

Se sírou se hořčík váže podle rovnice Mg + S = MgS. Konečný obsah síry po 

modifikaci by se měl pohybovat okolo hodnoty 0,01 %S. Čím vyšší je tedy počáteční 

obsah S, tím vyšší musí být dávkování Mg (na odstranění 1 %S se spotřebuje 0,75 %Mg). 

Z tohoto důvodu by výchozí tavenina měla mít co nejnižší obsah síry. Známe-li využití, 

můžeme vypočítat potřebné množství Mgvs. [5] 

 

                                      
             

       
         [ ]     (2) 

 

kde:  Mgvs – množství modifikačního prostředku z hmotnosti kovu v % 

 S - obsah síry v kovu 

 Mgpřed – obsah hořčíku v předslitině 

 - využití hořčíku % 

 

Čím má modifikátor větší obsah Mg, tím je rekce bouřlivější. Předslitiny určené 

k modifikaci mají menší hustotu než roztavená litina a z toho důvodu se při modifikaci 

např. do pánve musí modifikátor zajistit proti vyplavení. Běžně se používá litinových 

špon, které zajistí, aby modifikátor nestoupal s hladinou kovu a pouze nevyhořel 

v atmosféře.  

 

Po modifikaci tekutého kovu dochází k vypařování a ztrátám hořčíku. Jeho obsah 

se postupně snižuje a modifikační účinek slábne. Tento proces se nazývá „odeznívání“ 

modifikace. Litinu je proto nutno odlít do formy v době, kdy je modifikační účinek ještě 

dostatečně silný - obvykle do 15-20 min (za vhodných podmínek až do 20 min.). Pokud 

by to trvalo delší dobu tvar grafitu, by byl nedokonale zrnitý - litina by postupně 

přecházela do litiny s červíkovitým grafitem. 
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3.7.1 Metody modifikace 

V současné době je patentováno na 200 způsobů přidávání modifikátoru do 

roztavené litiny, při čemž provozní využití představuje asi 40 až 50 způsobů výroby 

LKG. Požadavky, podmiňující určitou jistotu modifikace, lze zahrnout do těchto bodů: 

[1,4] 

- Spolehlivost 

- Hospodárnost 

- Nízké náklady 

- Ekonomické podmínky 

 

Způsoby jak modifikovat taveninu buď čistým hořčíkem nebo předslitinou jsou: 

- Polévací v otevřené pánvi 

- Sandwich metoda 

- Tundish cover s víkem 

- Ponořovací 

- Konvertorový 

- Kontinuální 

- Plněnými profily 

 

 Metoda polévací v otevřené pánvi 

 

Tato metoda je využívána nejhojněji z důvodu její nízké nákladovosti na zařízení 

a technologii. Modifikátor je umístěn na dno pánve, která může mít ve svém dně 

vytvořenou kapsu, do které se modifikátor umístí. Pánev musí být vysoká a štíhlá, jak je 

vidět na obr. 16, aby se zajistilo, že hořčíkové páry budou ve styku s tekutým kovem po 

co nejdelší dobu. Výška pánve se udává asi na 3 násobek průměru pánve. Kapsa je 

v pánvi z toho důvodu, aby modifikátor s kovem začal reagovat až po nějakém čase a ne 

hned v tu chvíli, kdy se kov dostane do pánve. Mohlo by dojít k tomu, že by modifikátor 

vyplaval s hladinou kovu a bez modifikačního účinku shořel v atmosféře. 
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Obr. 16 – polévací metoda 

 

 Sandwich metoda 

 

Tato metoda využívá jednoduchost polévací metody, ale na dnu pánve je 

vytvořena prohlubeň, zpravidla na opačné straně od hubičky, do které se umístí 

modifikátor a ten je pak překryt krycím materiálem. Pánev pro tuto metodu je na obr. 17. 

Jako krycí materiál se používá děrovaný plech s nelegované oceli, který se při styku 

s tekutým kovem dokonale rozpustí. Musí se počítat s tím, že ocelový plech sníží teplotu 

kovu asi 20C a sníží obsah uhlíku asi o 0,07%. [2] 

 

 

Obr. 17 – Sandwich metoda 
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Dalším krycím materiálem mohou být čisté ocelové třísky, kalcium karbid, písek 

pojený pryskyřicí, nebo čistý křemenný písek. Žádný z nich, ale nedosáhl většího 

rozšíření. Při použití písku, je-li dobře rozprostřen se roztaví a vytvoří sklovitý krunýř, 

který dobře chrání modifikátor proti reakci. Teprve až po proražení tohoto krunýře z 

vnějšku, přes sloupec taveniny tyčí, nastává reakce. [2] 

 

 Tundish cover 

 

Metoda vychází z toho, že omezením přístupu kyslíku během reakce taveniny s 

hořčíkem v modifikátoru se docílí dvojího efektu: 

1. Při sníženém přístupu kyslíku vzniká mnohem menší množství hořčíkových výparů 

dýmu. Vytvořené množství těchto zplodin zůstává uzavřeno nad hladinou taveniny a 

nemůže unikat do okolí.  

 

2. Vzhledem k tomu, že jsou ztráty oxidací hořčíku podstatně menší, zvyšuje se využití 

hořčíku pro vlastní modifikaci. Tohoto účinku se docílí použitím speciálního víka, 

umístěného na zpracovací pánev, jejíž tvar je v podstatě totožný s předcházejícími. Víko 

je konstruováno jako licí jamka obr. 18, s otvorem k plnění pánve taveninou konstantní 

rychlostí. Modifikátor a krycí prostředek se umisťují jako v předcházejících případech na 

dno pánve do vytvořeného zásobníku. Na příklad na obr. 16a je zásobník vytvořen 

vloženou rozdělovací přepážkou, na obr 16b vytvořenou stěnou. Proud taveniny z „licí 

jamky“ směřuje mimo zásobník s modifikátorem a přepážka brání přímému styku 

taveniny s modifikátorem. Použitý krycí prostředek je pokládán ve slabší vrstvě, jako u 

polévacích metod. [2] 

 

Obr. 18 – tundish cover metoda 
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 Ponořovací metoda 

Ponorný zvon na vnášení modifikátoru do lázně je vyroben z ocelové trubky, 

opatřené žárovzdorným povlakem, z grafitu, nebo přímo z keramického žárovzdorného 

materiálu. Během zpracování taveniny se zvon naplněný potřebným množstvím 

modifikátoru spustí a ponoří do taveniny ke dnu pánve (cca 40 až 50 mm ode dna) a 

minimálně 600 mm pod hladinu (dle velikosti pánve). Je uchycen ve víku a celá tato 

soustava je ovládána zdvihacím zařízením nebo jeřábem. Ponorný zvon s pánví je na obr. 

19. [2] 

 

Obr. 19 – ponorný zvon s pánví 

Tato metoda umožňuje modifikovat za přetlaku uměle vyvozeného, tedy 

modifikaci v autoklávu či v autoklávové pánvi a tím i použití čistého Mg jako 

modifikátoru. Je nutno podotknout, že tento způsob modifikace nevyžaduje extrémně 

nízký obsah síry ve výchozí litině. Na obr. 20, je uveden způsob modifikace v tlakové 

pánvi. Modifikace pod tlakem vyžaduje kontroly pánve, protože jde o tlakovou pánev, 

která podléhá přísným předpisům. Také kontrola tlaku při modifikaci je problematická, 

protože manometr může selhat a při otevření pánve může dojít k výhozu taveniny z pánve 

a tedy k možnému úrazu. Z teoretického hlediska je tento způsob výroby ideální, neboť 

zaručuje regulaci modifikace tlakem a teplotou. Většinou se používá čistý hořčík v 

kompaktním stavu. Díky tomu, že můžeme nad hladinou kovu regulovat parciální tlak, 

umožňuje tato metoda nízkou spotřebu Mg. V současné době se používá místo 
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autoklávové pánve autokláv, kde je možné použít pánev bez víka, vytvoříme nad 

hladinou přetlak, a pak ponoříme zvon s modifikátorem. Tato metoda má vysoké využití 

hořčíku. Hodnota přetlaku se řídí teplotou litiny. Platí, že čím vyšší bude teplota kovu v 

pánvi, tím vyšší musí být přetlak. Tato metoda je na obr. 19. [4] 

 

 

Obr. 20 - Metoda výroby tvárné litiny v autoklávu. 

 

 Konvertorová metoda 

 

Když je pánev ve vodorovné poloze probíhá plnění tekutým kovem. Postup 

modifikace je patrný z obr. 21. Modifikátor je umístěn v upraveném prostoru, který 

zabraňuje vyplouvání modifikátoru na hladinu kovu. Modifikace začíná otočením pánve 

do svislé polohy. Pánev je možné uzavřít víkem, čímž se omezuje oxidace Mg při 

modifikaci. Modifikace v konvertorové pánvi je metoda spolehlivá, udává se využití Mg 

v závislosti na obsahu S, 45 - 60%. Připouští se až 0,15 % výchozí S v litině. 
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Obr. 21 - Modifikace v konvertoru čistým Mg 

 

 Kontinuální metoda 

 

Prakticky u všech metod modifikace je problémem odeznívání modifikačního 

účinku a tím jeho omezená doba mezi modifikací a litím. Tuto nevýhodu odstraňuje 

kontinuální metoda, u které probíhá modifikace samostatně v každé formě. Kontinuální 

způsob modifikace je velmi účinný, z toho důvodu, že se využívá dynamické působení 

průtoku kovu, které zaručuje dobré rozpouštění modifikátoru a vysoký efekt 

grafitizačního očkování. Podmínkou je nízký obsah S v litině (pod 0,01 %S), neboť 

odsiřování v průběhu modifikace není možné. Pořizovací investiční náklady jsou 

minimální. K modifikaci dojde při kontaktu kovu s modifikátorem, ve speciální 

modifikační komůrce, která je součástí vtokové soustavy - obr. 22. Komůrka se zaplní, 

přesně stanoveným množstvím modifikátoru. Za reakční komůrku se dají umístit filtry 

něco cedítka, když je vyžadována naprostá čistota odlitku. U této metody je nutná 

kontrola každého odlitku, proto se tato metoda hodí spíše do sléváren s hromadnou 

výrobou odlitku a vysokým stupňem automatizace. [4,5,14] 

 

 

Obr. 22 – kontinuální metoda modifikace 
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 Metoda plněných profilů 

 

U této metody dochází k modifikaci litiny za pomoci profilu, který je naplněn 

modifikátorem o požadovaném podílu příslušných prvků. Tato metoda byla probrána 

v kapitole – metody očkování. Tato metoda je sice nákladná, ale má velké výhody jako je 

malý vývin kouře, nízké teplotní ztráty a hlavní výhodou je, že se může tavenina díky 

operativnosti tohoto zařízení domodifikovat i během odlévání. 

 

3.8 Rozdělení úkonů pro výrobu litiny 

 

  Před výrobou litiny musí být provedeny určité úkony, které je třeba splnit a zajistit 

tím co nejefektivnější výrobu litiny. Tavení na slévárně AMEPO s.r.o. probíhá na dvou 

středofrekvenčních EIP. 

 

 Údržba EIP před tavením 

 

Před každým dalším tavením je třeba provést údržbu po předchozí tavbě. Vylévací 

žlábek pece je většinou od strusky, která ve žlábku po jejím ztvrdnutí tvoří nárosty a při 

odpichu kovu se pak kov rozstřikuje a klidně a plynule neteče do odlévací pánve. 

Vylévací žlábek se běžně opravuje dusací hmotou, která se namáčí do vodního skla. Po 

zaschnutí opravná hmota ztvrdne a vydrží bez toho aniž, by se rozdrolila i několik taveb. 

Takto se musí opravit i límec pece, který bývá poškozen od vsázky. 

 

 Vsázka pro tavení litiny v EIP 

 

 Vsázkové suroviny musí být voleny obezřetně s ohledem na jejich chemické 

složení, protože v EIP nelze provádět aktivní metalurgii, tzn., že nelze snížit obsahy 

některých prvků, jak je tomu u EOP. K přípravě LLG, která má být mimopecně 

zpracována očkováním a modifikací na LKG, je třeba volit vsázku s nízkým obsahem 

fosforu do 0,050% a síry do 0,020%. Fosfor tvoří fosfidické eutektikum, které se vylučuje 

na hranicích zrn. Tato fáze je velice tvrdá, křehká a výrazně snižuje houževnatost litiny. 

Velký obsah síry by znamenal zvyšování povrchového napětí v litině a také by znamenal 

zvýšení dávkování množství hořčíku.  
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 Vsázka dále musí mít svou určenou kusovost. Pokud je vsázka hmotnější a mohla 

by při naražení na dno pece, poškodit pecní vyzdívku nebo jiným způsobem ovlivnit chod 

pece. Proto je výhodné před sázením objemnějšího kusu na dno pece umístit drobnější 

vsázku. Drobnější vsázka ztlumí pád hmotnějšího kusu a zároveň nebude padat po celé 

hloubce kelímku. Vsázka by neměla mít ostré hrany, aby se zabránilo jakémukoliv 

poškození vyzdívky. Musí mít i určitou kusovost a rozměry, aby se pecní prostor kvalitně 

a hustě zaplnil. Při velké kusovosti vsázky dochází k tvorbě velkých mezer mezi vsázkou, 

pecní prostor není ideálně vyplněn a dojde k zpomalení tavení, nekontrolovatelné přehřátí 

kovu a nadměrné odtavení vyzdívky. Minimální hmotnost vsázky jsou 3 tuny. Vsázkový 

materiál musí být pokud možno čistý, dobře otryskaný, tak aby na něm nebyl ulpělý písek 

a nevznikalo zbytečně velké množství strusky. Pokud je vsázka znečistěná např. olejem, 

muže se vsadit do pece hned na začátku tavení. Mastná, vlhká nebo silně znečištěná a 

rezavá vsázka se nesmí přidávat do tekuté lázně, hrozilo by nebezpečí výbuchu. 

 

 Surové železo 

 

Při výrobě LKG je surové železo základem vsázky, představující hlavní podíl 

vsázky. Pro výrobu LKG se používá speciální surové železo, které má velmi nízký obsah 

P, S, Mn a stopových prvků. 

 

 Ocelový odpad 

 

Ocelovým odpadem se snižuje množství uhlíku v surovém železe. Podle druhu 

LKG, se mění i množství oceli, kterou je nutné přidat do vsázky. U běžných LKG tvoří 

ocel jen malé procento vsázky, pokud jde ale o syntetickou LKG, tvoří ocel hlavní a 

většinový podíl vsázky, který se pak nauhličuje koksem na danou hodnotu uhlíku. 

Důležité je chemické složení, hlavně množství Mn, který může být v ocelovém odpadu na 

vyšších hodnotách. 

 

 Vratný materiál 

 

Je materiál, který má stejné chemické složení jako materiál určený k tavení. Musí 

se pečlivě třídit a značit, aby nedošlo k špatné separaci materiálu a tím k nasazení 

materiálu o jiné jakosti do pece. Tento vratný materiál může tvořit i celou vsázku. Pokud 
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je ale litina mimopecně zpracována, a má se jako vratný materiál použít materiál LKG, 

který byl také zpracováván očkováním a modifikací, není možné, aby vratný materiál 

tvořil kompletní vsázku, protože v sobě má po předchozím zpracování velký obsah 

křemíku. 

 

 Legury 

 

Tyto prvky se přidávají do tuhé nebo tekuté vsázky buď jako čistý kov, ale 

většinou jsou ve formě předslitin. Jejich pomocí se upravuje chemické složení taveniny. 

Legujícími prvky jsou: Si, Mn, Cr, Cu, Ni, V, W, Mo a Al. Jako mikrolegury se přidávají: 

Sn, Sb, Ti, B, Mg a Ca. [1] 

 

 SiC – je vyráběn z křemičitého písku a petrokoksu za reakce: 

 

                                                                        (3) 

 

Tento proces probíhá při teplotách mezi 1600 - 2700C. V litině se SiC neroztavuje, ale 

rozpouští, kvůli svému vysokému bodu tání nad 1700C. Tímto dochází k tomu, že se 

v tavenině po delší dobu bude vytvářet nový grafit. Během rozpouštění dochází ke vzniku 

malých a četných oblastí s nadeutektickým složením. V nich po určitou dobu zůstávají 

termodynamicky stabilní shluky molekul C, které sehrávají důležitou roli svým 

předočkujícím účinkem. K prodloužení doby rozpouštění může přispívat i SiO2 s vysokou 

teplotou tavení 1712C, který je v malém množství přítomen a na povrchu SiC vytváří 

ochrannou vrstvičku. SiC je tedy zdroj křemíku s dlouhodobým předočkujícím účinkem. 

Výhody SiC oproti jiným nosičům C a Si: [2] 

 

- Snižuje výskyt struskoplynových vad 

- Snižuje spotřebu Mg v důsledku dezoxidačního efektu 

- Snižuje degradaci a rozpad zrn grafitu 

- Snižuje sklon k tvorbě ředin (předočkovací účinek) 
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 Nauhličovací proces 

 

Jako nauhličovadlo se nejčastěji používá koks. Jeho kvalita a cena se pak odvíjí 

od: 

- Obsahu uhlíku 

- Kusovosti 

- Množství síry a popela 

Vysoký obsah popela je nežádoucí, protože přechází do strusky a zvětšuje její 

množství. Pak dochází k tomu, že při aplikaci koksu do pece se koks na strusku nalepí a 

tím se zpomalí rychlost nauhličení a efekt nauhličení. Při velké kusovosti koksu, je 

pravděpodobné, že struska koks obalí a neumožní mu se rozpouštět v tekutém kovu a 

tím mu zabrání v nauhličování. 

 

 Proces tavení v EIP 

 

Indukční kelímkové pece jsou standardně používány pro tavení a udržování 

kovu. Rafinace v nich nemůže probíhat jak u elektrických odporových pecí. To 

znamená, že na slévárně oceli musí být vsázka z ocelového vratu. Tyto pece se dělí 

podle frekvence a tím se bude i lišit pro jaký účel tavení, čili pro jaký druh vsázky 

budou používány. Při tavení dochází k míchacímu efektu tekutého kovu vlivem 

indukce. Čím nižší bude frekvence, tím bude míchací efekt slabší. Čím bude frekvence 

vyšší, tím bude nižší hloubka průniku. To znamená, že ve vysokofrekvenční peci se 

bude dát tavit materiál o kusovosti několika milimetrů, ale v nízkofrekvenční peci 

naopak bude muset vsázkový materiál mít kusovost ve stovkách kil. 

 

 Nízkofrekvenční pece - od 50 Hz se většinou používají jako pece udržovací 

v kombinaci např. s kuplovnou, kdy se v nich může udržovat tekutý kov po potřebnou 

dobu, nebo se v nich dá tavit materiál jako např. mosazné nebo litinové třísky. 

 Středofrekvenční pece – do 1 000 HZ se používají pro tavení ocelí a litin. 

 Vysokofrekvenční pece – až 10 000 Hz se používají ve šperkařství. 
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 Konstrukce kelímkových pecí 

 

Plášť je z ocelového plechu. Mezi plášť pece a cívku se vkládá stínící člen. 

Nejčastěji jsou to svazky transformátorových plechů pevně přišroubované k vnitřní stěně 

pláště. Mezi svazky plechů a cívkou je vrstva izolační látky. Stínění je nutné, protože 

indukční cívka je uvnitř pláště a magnetické pole, vnikající vně cívky, by zůstalo 

nezužitkováno. Vlivem magnetického pole by se indukovaly v ocelovém plášti elektrické 

vířivé proudy. Jejich průchodem by se plášť ohříval současně se vsázkou v kelímku. 

Indukční cívka obepíná kelímek po celé jeho výšce. Je stočena do spirály z měděné 

trubky kruhového nebo obdélníkového průřezu. Chladí se směsí voda-glykol. Víko pece 

musí být těsné s ohledem na tepelné ztráty a vývin prachu během výrobního procesu. Je 

nejčastěji hydraulicky výklopné. EIP je znázorněna na obr. 23. [3,20] 

 

Obr. 23 – EIP; 1 – měděná cívka, 2 – tekutý kov, 3 – vyzdívka 

 

3.9 Mechanické zkoušky 

 

Mechanické zkoušky jsou nejvíce používány, ze všech zkoušek kovů. Tyto 

zkoušky se dělí na: 

 

- Statické – síla na zkušební tělísko působí klidně a postupně vzrůstající síla 

vyvolává deformace až do porušení tělíska. 

- Dynamické – síla na zkušební tělísko působí rázem. 

- Tvrdosti – jsou statické. 
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Pevnost v tahu – se vypočítá ze vztahu:     
    

 
         (4) 

Křivka diagramu stoupá k bodu P, obrázek 24, kde síla dosáhne maximální 

hodnoty, ze které se vypočte pevnost v tahu tak, že hodnota maximální síly je vydělena 

původní plochou příčného průřezu. Zkouška potom pokračuje dále. Prodloužení délky a 

zúžení příčného průřezu se soustředí do krčku. Nakonec se tyč přetrhne. 

 

Obr. 24 – Tahový diagram pro litinu 

 

Smluvní mez kluzu v tahu – je napětí, které vyvolává trvalé prodloužení zkušebního 

tělíska o 0,2% původní délky tělíska, na obrázku 25. 

 

 

Obr. 25 – smluvní mez kluzu v tahu pro litinu 

 

Tažnost – se stanoví z prodloužení zkušebního tělíska.   
  

 
         [%]              (5) 

 

Kontrakce – značí se Z, stanoví se ze zmenšeného příčného průřezu zkušebního tělíska 

v krčku.   
    

  
         [%] (6) 
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 Zkouška tahem 

 

Zkušební tělesa tvaru tyčí, obrázek 26, jsou upnuty do čelistí zkušebního stroje. 

Upnutá tyč je namáhána na tah ve svém podélném směru, plynule vzrůstající silou. 

Nejprve se tyč prodlužuje po celé délce rovnoměrně, ale ke konci se prodlužuje více jen 

na jednom místě. Tomuto zeslabenému místu se říká krček a v tomto místě dojde 

k přetržení tělesa.  

 

 

Obr. 26 – zkušební tyč 

 

Po přetržení zkušební tyče vznikne lom. Lomu zpravidla předchází trhlina. Lom, 

neboli porušení souvislosti v celém průřezu, můžeme rozdělit na tvárné a křehké. 

 

Tvárný lom – dojde k němu po předchozí velké plastické deformaci, tzn. po velkém 

prodloužení a zúžení, obrázek 27. V krčku vznikne vnitřní trhlina. Tato trhlina se rozšíří 

a zbývající část lomu je oddělena smykem. 

 

 

Obr. 27 – tvárný lom, velké zúžení Z 
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Křehký lom – vznikne bez předchozí plastické deformace, tzn., že má minimální 

prodloužení a zúžení, obrázek 28. Křehký lom může mít i houževnatý materiál, pokud byl 

namáhán při nízkých teplotách, nebo pokud by rychlost namáhání byla příliš velká. 

 

 

Obr. 28 – křehký lom, minimální zúžení Z 

 

 Zkouška rázem v ohybu 

 

 U této zkoušky dochází k přeražení zkušebního tělíska tvaru tyče se čtvercovým 

průřezem s vrubem uprostřed. Vrub je na tělísku z toho důvodu, aby se předem určilo 

místo lomu. Tělísko se uloží do zkušebního stroje, tak aby náraz kladiva působil na 

opačné straně proti vrubu. Z hmotnosti kladiva a rozdílu výšky kladiva před přeražením a 

po přeražení tělíska se vypočte práce, která byla potřebná k přeražení vzorku. Podle 

druhu materiálu a tloušťky jeho stěny se provádí zkoušení rázem v ohybu za teploty 

okolí, při -20C a při -40C. Vlastnosti na přilitých zkušebních kusech nepředstavují 

přesné vlastnosti samotných odlitků, jsou však lepším přiblížením než vlastnosti získané 

z odděleně litých vzorků. Hodnoty v odlitcích nejsou totožné a mění se v závislosti na 

změně tloušťky stěny. 

 

 Zkouška tvrdosti podle Brinella 

 

Zkoušky tvrdosti jsou nejrozšířenější ze všech mechanických zkoušek kovů. Mají výhodu 

v tom, že se při nich poruší jen nepatrně povrch a lze jimi kontrolovat všechen vyrobený 

sortiment. Tvrdost je definována jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího 
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tělesa. Zkouška tvrdosti podle Brinella byla provedena zatlačením kalené ocelové kuličky 

silou 3000 kp (3.10
4
N) o průměru D=10 mm do hladké a rovné plochy povrchu 

testovaného materiálu s následujícím změřením průměru nebo hloubky daného vpichu. 

Před provedením vpichu se musí odstranit oduhličená vrstva, která má menší hodnotu 

tvrdosti. U litiny, která je heterogenní, je za potřebí, použít kuličku největší (10 mm) 

s tím, že zatížení kuličky musí vzrůstat rovnoměrně a největší zatížení se nechává působit 

30 sekund. Velikost zatížení F se volí rozmezí 1,25 D
2
 – 30 D

2
. Po provedení zkoušky se 

změří průměr důlku d. Velikost zatížení má být volena tak, aby průměr důlku d byl 

v mezích 0,2-0,5 D. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Byla zaměřena na ověření výroby feritické LKG ze vsázky ocelového odpadu 

v množství 80% procent tzv. polosyntetické LKG. Protože je vsázka tvořena v tak velké 

míře ocelovým šrotem, musí se pomocí nauhličovadla (koksu) navýšit množství uhlíku, 

tak, aby jeho hodnota odpovídala litině. Důvodem výroby feritické polosyntetické LKG 

jsou výhodné nízké hodnoty Mn, P a S v ocelovém šrotu, a tím získání konečného 

chemického složení s nízkými hodnotami těchto nežádoucích prvků a snaha docílit 

mikrostruktury s co nejmenším množstvím vad. Výroba polosyntetické LKG ve slévárně 

AMEPO s.r.o., začala výběrem ocelového šrotu a nauhličovadla, po té volbou 

chemického složení, legováním a mimopecním zpracováním, odléváním, zkoušením 

mechanických vlastností a metalografickým rozborem. 

 

Bylo provedeno celkem 6 provozních taveb polosyntetické LKG, pokaždé s jinou 

volbou chemického složení, aby bylo možné porovnat rozdíly v naměřených hodnotách u 

přilitých zkoušek, jejich mechanickým zkoušením. V kapitole 3.1 – proces výroby LKG, 

budou tyto provozní tavby popsány. Mezi prvními dvěma a zbylými čtyřmi tavbami byl 

časový rozdíl s tím, že u prvních dvou již byly výsledky zkoušek hotovy a bylo tak 

možné zareagovat změnami v chemickém složení na zbylé 4 tavby. Jak bylo uvedeno 

v úvodu, hlavním cílem bylo u vzorků zvládnutí veškerých požadavků na mechanické 

vlastnosti a najít správný poměr vsázkových surovin, které rozličným způsobem ovlivňují 

strukturu a najít jejich ideální poměr pro zvládnutí feritické LKG dle normy ČSN EN 

1563 jakost EN-GJS 400-18 LT. 

 

LKG se na slévárně AMEPO s.r.o. odlévala do pískových forem s křemenným 

ostřivem ve směsi s organickou furanovou pryskyřicí sloužící ve směsi jako pojivo. 

Tvrdidlem přidávaným do směsi je směs aromatických sulfonových kyselin ve vodném 

roztoku. Množství furanové pryskyřice ve směsi s ostřivem je 1,2% a množství kyseliny 

se pohybuje v rozmezí 30-60% na množství pryskyřice. Toto množství kyseliny se mění 

hlavně podle teploty okolí. Pro nátěr kokil byl použit grafitový nátěr s vodou. 
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4.1 Proces výroby LKG 

 

Výroba litiny na slévárně AMEPO s.r.o. probíhá v středofrekvenčních 

kelímkových 6 tunových pecích. Z toho důvodu je velice důležité volit vsázku s co 

nejnižšími obsahy jak fosforu, tak síry, karbidotvorných prvků a rušivých prvků. Oproti 

běžným typům LLG, bude LKG tedy klást zvýšené nároky na vsázku.  

 

 Přehled chemického složení vstupních surovin pro výrobu LKG 

 

V tabulce 12 je uvedeno chemické složení všech typů vsázky, které byly 

v různých kombinacích použity pro výrobu LKG. V tabulce 13 jsou uvedeny hodnoty 

koksu Carbulux a jemně drceného kalcinovaného koksu, který se používal pro nauhličení 

vsázky. 

 

Tabulka 12 - Chemické složení vsázky 

 %C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni %Sn 

Hlub. 

ocel 
0,05 0,28 0,01 0,022 0,010 0,04   

Bramy
(1) 0,10 0,50 0,02 0,013 0,008 0,04   

Bramy
(2) 0,03 0,15 0,02 0,012 0,008 0,04   

sochory 0,20 0,56 0,08 0,018 0,011 0,06   

PIG 

NOD 
4,58 0,05 0,75 0,047 0,018 0,01   

FeSi   75      

Ni       100 100 

Poznámka k tabulce: 
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- Hlubokotažné ocelové balíky – slouží jako hlavní podíl vsázky. 

- Ocelové bramy z kontilití - slouží jako hlavní podíl vsázky. 

- Ocelové sochory – byly použity v menším podílu u 5. tavby. 

- PIG NOD – surové železo určené pro výrobu LKG s nízkými hodnotami Mn, P a 

S. 

- FeSiMg 731A – modifikátor, chemické složení viz tabulka 9. 

- Reseed – očkovadlo, chemické složení viz tabulka 7. 

-  

Tabulka 13 – chemické složení nauhličovadel 

 %C %S %N %H %popela %vlhkosti %prchavých 

látek 

Carbolux 99,4 0,03 0,03 0,03 0,2 0,1 0,3 

K.Koks 95,9 0,12   3,42 0 0,61 

 

 Poměry hmotnostního složení vsázky pro dosažení požadovaného 

chemického složení 

 

Cílem bylo hmotnostně zkombinovat různé dostupné druhy materiálu vzhledem 

k jejich chemickému složení tak, aby se dosáhlo u taveb chemického složení, které by 

vyhovovalo normě EN-GJS 400-18 LT, které je v tabulce 15 společně s hmotnostními 

poměry pro tavby P14-0162 a P14-0172. Z těchto taveb se odléval vždy jeden kus kokily, 

která je vyobrazena na obrázku 29. Červené šipky vyznačují místa, kde byly umístěny 

přilité zkoušky. Hmotnost a rozměry kokily jsou v tabulce 14. 
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Obr. 29 – kokila odlévaná z taveb P14-0162 a P14-0172 

 

 Tabulka 14 – hmotnost a rozměry odlitku pro P14-0162 a P14-0172 

Surová hmotnost 5300 kg 

Hrubá hmotnost 4700 kg 

Čistá hmotnost 4600 kg 

Tloušťka steny 232 mm 

Výška 2060 mm 

Šírka 854 mm 
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Tabulka 15 – požadované chemické složení taveniny před mimopením zpracováním a 

hmotnostní poměry vsázky pro tavby P14-0162 a P14-0172 

%C %Mn %Si %P %S %Cr 

3,80 max. 0,25 1,00 max. 0,025 max. 0,015 max. 0,02 

P14-0162 

Hlubokotažná ocel 4120 kg 78% 

PIG NOD 800 kg 15% 

Koks – karbolux 175 kg 3% 

FeSi 75% 50 kg 1% 

SiC 5 kg 0,1% 

FeSiMg 731A 58 kg 1,1% Do pánve 

Reseed 37 kg 0,7% Do pánve 

Litinové špony 53 kg 1% Do pánve 

Celkem 5300 kg 100% 

P14-0172 

Ocelové bramy
(1) 

4120 kg 78% 

PIG NOD 795 kg 15% 

Koks kalcinovaný 175 kg 3% 

FeSi 75% 50 kg 1% 

SiC 5 kg 0,1% 

FeSiMg 731A 58 kg 1,1% Do pánve 

Reseed 37 kg 0,7% Do pánve 

Litinové špony 53 kg 1% Do pánve 

Celkem 5295 kg 100% 

 

Jak bylo uvedeno v úvodu experimentální části, mezi prvníma dvěma a zbylými 

čtyřmi tavbami byla časová prodleva a vyhodnoceny mechanické zkoušky materiálu. Na 

základě vyhodnocení mechanických zkoušek byla upravena vsázka a pozměněno chemické 

složení pro zbylé 3 tavby. Protože šlo o testování výroby polosyntetické LKG, byla 

výchozí chemie kombinována s cílem zjištění změn v mechanických vlastnostech LKG. 

Došlo i ke změně v druhu kokily. Z tavby P14-0358, P14-0366, P14-0373 a P14-0643 se 

odlévaly kokily, patrné na obrázku 30 o hmotnosti a rozměrech, které uvádí tabulka 16. 

Červeným kroužkem je vyznačeno místo umístění přilitých zkoušek. V tabulce 17 je 
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výchozí požadované chemické složení pro tavbu P14-0358 před mimopecním zpracováním 

a hmotnostní poměry vsázky. 

 

 

Obr. 30 – kokila odlévaná z taveb P14-0358, P14-0366, P14-0373, P14-0643 

 

Tabulka 16 – hmotnost a rozměry odlitku pro 3., 4., 5. a 6. tavbu.  

Surová hmotnost 2550 kg 

Hrubá hmotnost 2300 kg 

Čistá hmotnost 2200 kg 

Tloušťka steny 83 mm 

Výška 2120 mm 

Šírka 595 mm 
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Tabulka 17 – požadované chemické složení taveniny před mimopecním zpracováním 

hmotnostní složení vsázky. 

P14-0358 

%C %Mn %Si %P %S %Cr 

3,70 max. 0,15 1,07 max. 0,025 max. 0,015 max. 0,02 

Ocelové bramy
(2) 

4085 kg 78% 

PIG NOD 800 kg 15% 

Koks kalcinovaný 170 kg 3% 

FeSi 75% 55 kg 1% 

SiC 5 kg 0,1% 

FeSiMg 731A 58 kg 1,1% Do pánve 

Reseed 37 kg 0,7% Do pánve 

Litinové špony 53 kg 1% Do pánve 

Celkem 5115 kg 100% 

 

V tabulce 18 je požadované chemické složení pro P14-0366 před mimopecním 

zpracováním a hmotnostní poměry vsázky. 

 

Tabulka 18 – požadované chemickém složení taveniny před mimopecním zpracováním a 

hmotnostní poměry vsázky. 

P14-0366 

%C %Mn %Si %P %S   %Cr 

3,70 max. 0,32 1,45 max. 0,025  max. 0,015 max. 0,02 

Ocelové bramy
(2) 

4015 kg 78% 

PIG NOD 795 kg 15% 

Koks kalcinovaný 170 kg 3% 

FeSi 75% 80 kg 1% 

SiC 5 kg 0,1% 

FeSiMg 731A 56 kg 1,1% Do pánve 

Reseed 36 kg 0,7% Do pánve 

Litinové špony 53 kg 1% Do pánve 

Celkem 5070 kg 100% 
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V tabulce 19 je požadované chemické složení pro P14-0373 před mimopecním 

zpracováním a hmotnostní poměry vsázky. 

 

Tabulka 19 – požadované chemické složení taveniny před mimopecním zpracováním a 

hmotnostní poměry vsázky. 

P14-0373 

%C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni 

3,70 max. 0,25 1,07 max. 

0,025 

max. 

0,015 

max. 0,02 max. 0,2 

Ocelové bramy
(2) 

3070 kg 60% 

Ocelové sochory 960 kg 19% 

PIG NOD 795 kg 15% 

Koks kalcinovaný 170 kg 3% 

FeSi 75% 80 kg 1% 

SiC 5 kg 0,1% 

Ni 7,5 kg 0,15% 

FeSiMg 731A 56 kg 1,1% Do pánve 

Reseed 36 kg 0,7% Do pánve 

Litinové špony 53 kg 1% Do pánve 

Celkem 5075 kg 100% 

 

V tabulce 20 je požadované chemické složení pro P14-0643 před mimopecním 

zpracováním a hmotnostní poměry vsázky. 

 

Tabulka 20 – požadované chemické složení taveniny před mimopecním zpracováním a 

hmotnostní poměry vsázky. 

P14-0643 

%C %Mn %Si %P %S %Cr %Sn 

3,75 max. 0,18 1,00 max. 

0,025 

max. 

0,015 

max. 0,02 max. 0,02 

Ocelové bramy
(2) 

5015 kg 79% 

PIG NOD 900 kg 14% 

Koks Carbolux 200 kg 3% 

FeSi 75% 65 kg 1% 
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SiC 6 kg 0,1% 

Sn 1 kg 0,02% 

FeSiMg 731A 69 kg 1,1% Do pánve 

Reseed 44 kg 0,7% Do pánve 

Litinové špony 63 kg 1% Do pánve 

Celkem 6365 kg 100% 

 

 

 Sázení vsázky do EIP 

 

Při sázení vsázkového materiálu jsme zvolili určitou posloupnost umístění 

materiálů za sebou. Tato posloupnost byla u všech taveb stejná.: 

1. 800 kg PIG NOD (surové železo používané pro výrobu feritických LKG, pro svůj 

nízký obsah Mn, P a S) – na dno pece jako základ 

2. 100 kg koksu 

3. 50 kg FeSi 

4. Ocelový materiál (hlubokotažná ocel, bramy, sochory) 

5. Po 20 minutách tavení byl do každé tavby přidán zbylý koks, FeSi a 5 kg SiC 

 

 

 Proces tavení, teplota odpichu a spektrální analýza vzorku 

 

Ve chvíli, kdy je kov v kelímku již ve stavu kapalném, dochází k změření teploty 

kovu. Jedním z nejpřesnějších způsobů měření teplot taveniny, je měření teploty pomocí 

ponorných čidel na bázi termočlánků. V oblasti slévárenství železných kovů, kde se teploty 

různých slitin pohybují až do 1700 °C, se dají s úspěchem používat termočlánky typu (Pt-

PtRh 10 %), určené pro měření teplot do 1650 °C. 

 

Po změření teploty proces tavení pokračuje do doby, než má tekutý kov 

požadovanou teplotu odpichu 1400 C, je odebírán vzorek, který je odlit do měděné 

kokily, ve které velice rychle ztuhne a docílí se bílého lomu a struktury cementitu. To je 

nutné pro správné kvantitativní stanovení chemických prvků ve vzorku. 
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Ke kvantitativnímu stanovování obsahu chemických prvků nebo jejich sloučenin v 

kovových vzorcích, slouží analyzátor OBLF, vakuový jiskrový emisní spektrometr, který 

je zobrazen na obrázku 31. Počet a volba chemických prvků, které mají být stanoveny, 

stejně jako typy kovů, které lze analyzovat, jsou omezeny optickým systémem. Před 

jiskřením musí být vzorky vhodně připraveny. 

 

 

Obr. 31 – Analyzátor OBLF 

 

 Legování, mimopecní zpracování litiny a odlévání LKG do formy 

 

Po úspěšné spektrální analýze se musí tavenina ještě patřičně dolegovat, proto aby 

bylo dosaženo požadovaného chemického složení. Hodnoty chemických analýz před 

legováním, očkováním a modifikací u taveb P14-0162, P14-0172, P14-0358, P14-0366,  

P14-0373 a P14-0643 znázorňují tabulky 21-26. 

 

Tabulka 21 – P14-0162, chem. slož. tekutého kovu před mimopecním zprac. 

C % Mn % Si % P % S %   Cr % 

3,73 0,23 1,01 0,018 0,013   0,04 

 

V tomto případě se přidat 4 kg koksu carbolux. Ostatní hodnoty zůstaly 

nezměněny. 
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Tabulka 22 – P14-0172, chem. slož. tekutého kovu před mimopecním zprac. 

C % Mn % Si % P % S % Cr % 

3,75 0,41 1,01 0,020 0,012 0,03 

 

V tomto případě se muselo přidat 3 kg koksu kalcinovaného. Ostatní hodnoty 

zůstaly nezměněny. 

 

Tabulka 23 – P14-0358, chem. slož. tekutého kovu před mimopecním zprac. 

C % Mn % Si % P % S % Cr % 

3,67 0,15 0,96 0,020 0,014 0,03 

 

  V tomto případě se muselo přidat 2 kg koksu kalcinovaného a 7 kg FeSi. 

 

Tabulka 24 – P14-0366, chem. slož. tekutého kovu před mimopecním zprac. 

C % Mn % Si % P % S % Cr % 

3,62 0,25 1,41 0,021 0,014 0,03 

 

 V tomto případě se muselo přidat 5 kg koksu kalcinovaného, 3 kg FeSi a 3,5 kg 

Mn. 

 

Tabulka 25 – P14-0373, chem. slož. tekutého kovu před mimopecním zprac.  

C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % 

3,68 0,26 0,97 0,020 0,015 0,03 0,19 

 

V tomto případě se muselo přidat 1 kg koksu kalcinovaného, 3 kg FeSi a 0,5 kg 

Ni. 

 

Tabulka 26 – P14-0643, chem. slož. tekutého kovu před mimopecním zprac.  

C % Mn % Si % P % S % Cr % Sn % 

3,71 0,15 0,98 0,019 0,012 0,03 0,016 
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  V tomto případě se muselo přidat 1 kg Mn, 2kg Si, 3kg koksu Carbolux a 0,25kg 

Sn. 

 

  Po splnění chemického složení výchozí taveniny došlo k odpichu do odlévací 

pánve se spodní výpustí, která je opatřena pákovým mechanismem, jejíž spodní výpust je 

zajištěna grafitovou zátkou proti uniknutí taveniny. Pro mimopecní zpracování roztavené 

litiny byla použita polévací metoda, kdy je očkovadlo společně s modifikátorem umístěno 

na dno licí pánve a jsou zasypány litinovými šponami, které slouží k zatížení těchto 

surovin a oddálení reakce kovu s legujícími prvky. 

 

4.2 Množství očkovadla a modifikátoru 

  Pro očkování litiny bylo použito jako očkovadlo Reseed. Hmotnost taveb P14-

0162 a P14-0172 je 5300 kg, takže pro toto množství bylo přidáno 37 kg Reseedu. U 

zbylých taveb byla požadovaná hmotnost na tekutý kov 5100 kg, proto se dávkování 

snížilo o 1 kg. 

Výpočet: 

 

    
   

   
                      (7) 

 

V tabulce 27 je znázorněno chemické složení očkovadla. 

 

Tabulka 27 – chemické složení očkovadla 

 %Si %Ca %Al %Ce 

Reseed 70-76 0,75-1,25 0,75-1,25 1,5-2,0 

 

V případě, že budeme dávkovat v množství 0,7% na hmotnost tekutého kovu, pak bude do 

taveniny současně s očkovadlem vneseno: 

 

Si =    
  

   
                     (8) 

Ca =    
 

   
                    (9) 

Al =    
 

   
                     (10) 

Ce =    
    

   
                      (11) 
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K modifikaci litiny byl použit jako modifikátor FeSiMg 731A. Do množství 

tekutého kovu, jehož hmotnost byla 5300 kg, bylo přidáno 58 kg FeSiMg 731A. U zbylých 

taveb s váhou 5100 kg, bylo množství 56 kg. 

 

Výpočet:     
    

   
                     (12) 

V tabulce 28 je znázorněné chemické složení modifikátoru. 

 

Tabulka 28 – chemické složení modifikátoru 

 %Si %Mg %Re %Ca %Al 

Elmag 5800 42-48 5,60-6,60 0,80-1,20 2,5-3,5 0,8 max. 

 

V případě, že budeme dávkovat v množství 1,10% na hmotnost tekutého kovu, 

pak bude do taveniny současně s modifikátorem vneseno: 

 

Si =     
  

   
                    (13) 

Mg =     
   

   
                     (14) 

Ca =     
 

   
                    (15) 

Al =     
   

   
                     (16) 

 

  Po ukončené reakci je nutné, aby došlo co nejrychleji k transportu kovu z pánve 

do formy, kvůli účinkům očkovadla a modifikátoru a kvůli teplotě kovu, která je pečlivě 

volena a měla by být v rozmezí mezi 1330 - 1360C. Čas mezi transportem kovu z pece do 

formy, čas odlévání a teplota odlévání jsou k tavbám P14-0162, P14-0172, P14-0358, P14-

0366, P14-0373 a P14-0643 v tabulce 29. 

 

Tabulka 29 – čas tavení, odlévání, teplota odpichu a teplota lití 

P14-0162 

Čas tavení 90 minut 

Čas mezi odpichem a odléváním formy 5 minut 

Čas odlévání 225 sekund 

Teplota odpichu 1400C 
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Teplota lití 1335C 

P14-0172 

Čas tavení 95 minut 

Čas mezi odpichem a odléváním formy 5 minut 

Čas odlévání 218 sekund 

Teplota odpichu 1400C 

Teplota lití 1337C 

P14-0358 

Čas tavení 95 minut 

Čas mezi odpichem a odléváním formy 7 minut 

Čas odlévání 123 sekund 

Teplota odpichu 1400C 

Teplota lití 1353C 

  P14-0366 

Čas tavení 70 minut 

Čas mezi odpichem a odléváním 5 minut 

Čas odlévání 85 sekund 

Teplota odpichu 1400C 

Teplota lití 1350C 

P14-0373 

Čas tavení 70 minut 

Čas mezi odpichem a odléváním formy 4 minut 

Čas odlévání 140 sekund 

Teplota odpichu 1400C 

Teplota lití 1345C 

P14-0643 

Čas tavení 75 minut 

Čas mezi odpichem a odléváním formy 4 minut 

Čas odlévání 100 sekund 

Teplota odpichu 1400C 

Teplota lití 1354C 
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4.3 Vyhodnocení konečných hodnot chemického složení u EN-GJS 400-18 LT 

 

Ke konci odlévání formy je odebrán vzorek, který slouží k vyhodnocení konečné 

chemické analýzy. Hodnoty konečných analýz jsou v tabulkách 30 až 35 společně 

s využitím hořčíku.  

 

Tabulka 30 – P14-0162, konečné chemické složení LKG 

C % Mn % Si % P % S % Cr % Mg% %Al %Ca Sc 

3,63 0,24 2,00 0,021 0,007 0,04 0,062 0,010 0,0011 1,001 

 

Využití Mg:   
     

      
                    (17) 

 

Tabulka 31 – P14-0172, konečné chemické složení LKG 

C % Mn % Si % P % S % Cr % Mg% %Al %Ca Sc 

3,62 0,41 1,97 0,020 0,009 0,03 0,066 0,010 0,0010 0,955 

 

Využití Mg:   
     

      
                    (18) 

 

Tabulka 32 – P14-0358, konečné chemické složení LKG 

C % Mn % Si % P % S % Cr % Mg% %Al %Ca Sc 

3,56 0,15 2,07 0,021 0,010 0,03 0,058 0,010 0,0017 0,988 

 

Využití Mg:   
     

      
                    (19) 

 

Tabulka 33 – P14-0366, konečné chemické složení LKG 

C % Mn % Si % P % S % Cr % Mg% %Al %Ca Sc 

3,46 0,32 2,41 0,021 0,009 0,03 0,059 0,011 0,0012 0,988 

 

Využití Mg:   
     

      
                    (20) 
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Tabulka 34 – P14-0373, konečné chemické složení LKG 

C % 
Mn 

% 
Si % P % S % Cr % Mg% %Al %Ca %Ni Sc 

3,50 0,27 2,01 0,022 0,008 0,03 0,053 0,010 0,0011 0,19 0,966 

 

Využití Mg:   
     

      
                    (21) 

 

Tabulka 35 – P14-0643, konečné chemické složení LKG 

C % 
Mn 

% 
Si % P % S % Cr % Mg% %Al %Ca %Sn Sc 

3,55 0,17 1,93 0,019 0,009 0,03 0,063 0,009 0,001 0,021 0,974 

 

Využití Mg:   
     

      
                                         (22) 

 

 Vyhodnocení mechanických vlastností a mikrostruktury u EN-GJS 400-18 

LT 

 

 Vyhodnocování mechanických i metalografických zkoušek probíhalo ve 

výzkumné laboratoři Arcelormittal Ostrava a.s. Mechanické vlastnosti materiálu jsou 

určovány chemickým složením a strukturou tekutého kovu. Feritické struktury, která má 

velice vysokou tažnost až 22%, se dosáhne pomalým tuhnutím kovu ve formě a 

chemickým složením kovu, které neobsahuje prvky stabilizující perlit (Mn, Cu, Sn). Tyto 

prvky zvyšují pevnost a tvrdost materiálu, ale snižují tažnost. 

 

Do každé kokily, byly umístěny 3ks přilitých těles, dle ČSN EN 1563/A1, typ C 

na obrázku 32. V tabulce 36 jsou požadované hodnoty mechanických vlastností na 

přilitých zkouškách. 
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Obr. 32 – přilité těleso typu C 

 

Tabulka 36 - požadované hodnoty mechanických vlastností na přilitých zkouškách 

Označení litiny 

Směrodatná 

tloušťka stěny – 

t [mm] 

Pevnost v tahu 

– Rm [MPa] 

Mez kluzu 

Rp0,2 - [MPa] 

Tažnost A – 

[%] min 

EN-GJS 400-

18 LT 
30 ˂ t ≤ 60 390 230 15 

 

 

 Výsledky mechanických vlastností ze zkoušky tahem za pokojové teploty 

 

Tato zkouška byla prováděna podle zkušební normy: ČSN EN ISO 6892-1 za 

pokojové teploty. V tabulce 37 jsou uvedeny hodnoty naměřených mechanických 

vlastností u všech vzorků. 

 

Tabulka 37 - hodnoty naměřených mechanických vlastností u všech vzorků 

 E [GPa] 
Rp 0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] Z [%] HB 

P14-0162 181 215 359 20,3 17,8 108 

P14-0172 168 216 360 18,6 16,5 113 

P14-0358 113 230 372 23,4 19,3 115 

P14-0366 107 264 401 24,5 22,5 129 

P14-0373 101 245 384 24,6 24,7 113 

P14-0643 112 282 519 11,4 14,8 168 
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Poznámka k tabulce: 

E –  modul pružnosti [GPa] 

Rp 0,2 – mez kluzu   [MPa] 

Rm – pevnost v tahu   [MPa] 

A – tažnost    [%] 

Z – kontrakce    [%] 

HB – tvrdost podle Brinella 

 

 Výsledky mechanických vlastností ze zkoušky rázem v ohybu 

 

V tabulce 38 jsou nejnižší hodnoty nárazové práce, které bylo potřeba splnit na 

zkušebních tělesech s V-vrubem odebraných z přilitých zkušebních kusů. Při zkouškách 

rázem v ohybu, probíhají vždy 3 rázy, ze kterých se vypočítá celkový průměr výsledné 

hodnoty absorbované energie v Joulech. 

 

Tabulka 38 - nejnižší hodnoty nárazové práce naměřené na zkušebních tělesech s V-

vrubem odebraných z přilitých zkušebních kusů 

Označení litiny 
Směrodatná 

tloušťka 

stěny  

Nejnižší hodnota nárazové práce v Joulech 

značkou t [mm] Za teploty okolí Při (-202)C 

EN-GJS 400-18 

LT 

30 ≤ t ≤ 60 - - 12 9 

60 ≤ t ≤200 - - 10 7 

Poznámka k tabulce: 

LT – při nízkých teplotách 

  

Zkoušky vzorků z P14-0162 až P14-0643, dle ČSN ISO 148-1, při teplotě -20C, 

pro tloušťku stěny 30 ≤ t ≤ 60, jsou uvedeny v tabulce 39. 

 

Tabulka 39 – Výsledky zkoušek rázem v ohybu při -20C 

Tavba Rozměr zkušební tyče Vzdálenost 

podpěr 

Tvar 

vrubu 

Absorbovaná 

energie 
ᴓ 

 tloušťka šířka průřez 

 mm mm cm
2 

mm  J J 

162 8,0 10,0 0,8 40 V 20  
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162 8,0 10,0 0,8 40 V 18  

18,66 
162 8,0 10,0 0,8 40 V 18 

172 8,0 10,0 0,8 40 V 16  

 

16 
172 8,0 10,0 0,8 40 V 16 

172 8,0 10,0 0,8 40 V 16 

358 8,0 10,0 0,8 40 V 17  

 

17,6 
358 8,0 10,0 0,8 40 V 18 

358 8,0 10,0 0,8 40 V 17 

366 8,0 10,0 0,8 40 V 12  

 

10,3 
366 8,0 10,0 0,8 40 V 10 

366 8,0 10,0 0,8 40 V 9 

373 8,0 10,0 0,8 40 V 16  

 

15,6 
373 8,0 10,0 0,8 40 V 18 

373 8,0 10,0 0,8 40 V 13 

643 8,0 10,0 0,8 40 V 4  

 

3,67 
643 8,0 10,0 0,8 40 V 3 

643 8,0 10,0 0,8 40 V 4 

Poznámka k tabulce: 

 ᴓ - průměrná hodnota 
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 Grafy výsledných hodnot pevnosti v tahu a meze kluzu, spolu se závislostí 

tažnosti na nárazové práci. 

 

 

Obr. 33 – hodnoty pevnosti v tahu a meze kluzu 

 

Z grafu na obr. 33 je patrno, že pouze 4. a 6. vzorek splnil požadované hodnoty 

pevnosti v tahu a meze kluzu stanovené normou. Křemík, byl u 4. vzorku na hodnotě 2,41 

%, napomohl ke zvýšení těchto hodnot, zároveň však snížil hodnotu nárazové práce, viz 

obr. 34. U 6. Vzorku došlo působením 0,021% Sn ke zvýšení pevnosti v tahu na hodnotu 

519 MPa a meze kluzu kluzu na 282 MPa. 

 

 

Obr. 34 – hodnoty tažnosti na nárazové práci 
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Jak je patrno z grafu na obr. 34, s rostoucí tažností se snižuje nárazová práce. 

Nejpatrnější rozdíl je u 4. vzorku, kde byla tažnost 24,5 % a nárazová práce 10,3 J. 

Nárazová práce tedy nevyšla ani v minimálních požadovaných hodnotách. Tento 

výsledek byl způsoben velkým obsahem křemíku, jehož hodnota byla 2,41 %. To 

způsobilo přesycení feritu křemíkem a zapříčinilo křehkost vzorku. U 6. vzorku vlivem 

vysoké pevnosti a tvrdosti došlo k výraznému snížení houževnatosti hodnotu 3,67, což je 

nejhorší ze všech dosažených výsledků.  

 

 Výsledky metalografické analýzy 

 

Hodnocení litiny probíhalo dle ČSN 42 0461 a ČSN EN ISO 945-1. 

K metalografickému rozboru byly z mechanické zkušebny dodány přetržené vzorky 

tahových zkoušek všech taveb. Metalografický výbrus byl prováděn na metalografických 

brusných papírech za mokra s finálním doleštěním na diamantových pastách o velikosti 

zrna diamantového prášku pod 1μm. Následně se naleptaná struktura fotografovala pro 

hodnocení morfologie a rozložení grafitu. Vzorky pak byly leptány v leptadle Nital. Po 

naleptání byla pozorována a dokumentována základní mikrostruktura pomocí 

elektronového mikroskopu. K leptání vzorků byl požit NITAL - (3% roztok kyseliny 

dusičné v ethylalkoholu). Hodnocení parametrů litiny je v tabulce 40. 

 

Tabulka 40 – hodnocení vybraných parametrů litiny 

OZNAČENÍ 

Hod. dle ČSN EN ISO 945-1 Hod. dle ČSN 42 0461 

GRAFIT PERLIT FERIT 

tvar Třída velikosti v mm Obsah % Obsah % 

P14-0162 VI, V 
5, (6) 

(0,03 až ˂ 0,12) 
0 - 2 nad 98 

P14-0172 V 
5, 6 

(0,03 až ˂ 0,12) 
0 - 2 nad 98 

P14-0358 V 
5, (6) 

(0,03 až ˂ 0,12) 
0 - 2 nad 98 

P14-0366 VI, V 
5, 6 

(0,03 až ˂ 0,12) 
0 - 2 nad 98 

P14-0373 VI, V 
5, 6 

(0,03 až ˂ 0,12) 
0 - 2 nad 98 

P14-0643 VI, V 
5, 6 

(0,03 až ˂ 0,12) 
40 60 
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Vzorek – P14-0162 

 

 

Obr. 35 A – P14-0162, Grafit VI, V;  zv. 100x, neleptáno 

 

 

Obr. 35 B – P14-0162, Grafit VI, V, ferit, zv. 100x, leptáno nital 
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Vzorek – P14-0172 

 

 

Obr. 36 A – P14-0172, grafit V, Cuhnky grafit, zv. 100x, neleptáno 

 

 

Obr. 36 B – P14-0172, Grafit V, Chunky grafit, ferit,  zv. 100x, leptáno nital 
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Vzorek – P14-0358 

 

 

Obr. 37 A – P14-0358, grafit V, rozpadlý grafit, zv.  100x, leptáno nital 

 

 

Obr. 37 B – P14-0358, grafit V, rozpadlý grafit, ferit, zv. 50x, leptáno nital 

 



67 
 

Vzorek – P14-0366 

 

 

Obr. 38 A – P14-0366, grafit VI, V, grafitové pleny, zv. 100x, leptáno nital 

 

 

Obr 38 B – P14-0366, grafit VI, V, ferit, zv. 100x, leptáno nital 
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Vzorek – P14-0373 

 

 

Obr. 39 A – P14-0373, grafit V, VI, rozpadlý grafit, zv. 100x, leptáno nital 

 

 

Obr. 39 B – P14-0373, zv. 50x, leptáno nital 
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Vzorek - P14-0643 

 

 

Obr. 40 A – P14-0643, grafit V, VI,  zv. 100x, neleptáno 

 

 

Obr. 40 B – P14-0643, grafit V, VI, ferit 60, zv.100x, leptáno nital 
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5. ZÁVĚR 

 

 Experimentální část byla prováděna ve slévárně AMEPO s.r.o. a zaměřuje se na 

výrobu feritické polosyntetické litiny s kuličkovým grafitem, správnou volbu vsázky, u 

které bylo cílem, zajistit takové chemické složení, aby odpovídalo normě pro feritickou 

LKG a s tím související mechanické vlastnosti a mikrostrukturu. Dalšími předpoklady 

pro úspěšnou výrobu litiny, byla volba nauhličovadla s nízkým obsahem síry, které by 

kvalitně zvýšilo obsah uhlíku, bez toho aniž by navyšovalo nežádoucí množství síry. 

Byly provedeny chemické analýzy vzorků u všech 6 provozních taveb, u nichž bylo různě 

měněno chemické složení prvků s cílem zjistit, jak bude toto různé chemické složení 

kovu ovlivňovat jak mechanické vlastnosti, tak mikrostrukturu. Výsledné mechanické 

vlastnosti byly analyzovány ve zkušební laboratoři Arcelormittal Ostrava a.s. 

Z výsledných mechanických hodnot, je patrné, že se stoupajícím množstvím křemíku se 

zvyšovala pevnost a tvrdost materiálu na úkor nárazové práce. V závěru diplomové práce 

jsou vyobrazeny vzorky, které byly podrobeny metalografickému rozboru. 

 

Z metalografických výbrusů lze vidět, že všechny vzorky až na vzorek P14-0643 

vykazují feritickou mikrostrukturu. U všech vzorků se více, či méně vyskytují vady typu 

mikroředin, chunky grafitu (druh rozpadlého grafitu) a uhlíkových plen, které mají za 

následek snížení hodnot mechanických vlastností a znemožnily dosáhnutí požadovaných 

mechanických vlastností pro daný materiál. Tyto vady jsou na obrázcích červeně 

vyznačeny. Odlitky kokil mají silnou tloušťku stěn, což zapříčiňuje dlouhé tuhnutí 

s chladnutí odlitku a vznik chunky grafitu, který se tvoří uvnitř grafitových buněk, při 

těchto delších časech tuhnutí. Chunky grafit také podporují prvky jako Ce, Ca, Si, které 

se vyskytují v použitém očkovadle Reseedu. Naopak prvky jako Sn a Cu vzniku chunky 

grafitu brání. Uhlíkové pleny ulpívají na stěnách tuhnoucího odlitku a vyskytují se na 

povrchu jako síť jemných trhlinek, vyplněných uhlíkem. Zdrojem těchto plen může být 

grafitový nátěr, používaný k zabránění penetrace kovu do formy. Řediny se vyskytují 

v odlitku v tlustších stěnách odlitku, mohou vznikat místním prohřátím formy nebo jádra. 

 

Ze všech šesti vzorků, dosáhla nejlepšího výsledku tavba P14-0366. Výsledky 

mechanických zkoušek, jsou v tabulce 37. Měla hodnotu pevnosti v tahu nad 400MPa, při 

tažnosti 24,5%. Vlivem vysokého obsahu křemíku, nevyšla v požadovaných hodnotách 
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nárazové práce při -20C. Má jednu z nejlepších mikrostruktur, i když se v ní vyskytují 

vady typu chunky grafitu a uhlíkových plen.  

 

 Mikrostruktury s nejmenším množstvím vad struktury a nejlepším vyloučením 

kuličkového grafitu dosáhla tavba P14-0162 a P14-0643. P14-0162 sice nesplnila 

hodnoty pevnosti v tahu, za to díky nižší hodnotě tažnosti (20,3%) dosáhla nejlepšího 

výsledku nárazové práce 18,66 J, po zprůměrování 3 hodnot. Tato tavba byla 

nauhličována koksem Carbolux, který má lepší chemické složení, patrné v tabulce 13. Je 

pravděpodobné, že právě z tohoto důvodu má tato tavba mikrostrukturu s nejmenším 

množstvím vad. Také P14-0643 byla nauhličována koksem Carbolux. Černé oblasti na 

vzorku značí perlit, který se vyskytuje asi ve 40 % mikrostruktury. Jeho výskyt je 

zapříčiněn přídavkem Sn na hodnotu 0,021%, což ukazuje jak je cín silný stabilizátor 

perlitu. Hodnoty pevnosti v tahu jsou na úrovni normy EN-GJS-500-7. Oba vzorky 

vykazují minimální množství chunky grafitu, čehož se nejspíše dosáhlo kvalitnějším 

koksem Carbolux. 

 

 Tavby P14-0172 a P14-0358, vyšly v podobných hodnotách mechanických 

zkoušek, za to se velice liší kvalitou mikrostruktury. Nejhorší dosažené mikrostruktury 

s největším množstvím vad ze všech pěti taveb, dosáhla tavba P14-0172. Jak je patrno 

z metalografického výbrusu na leptaném i neleptaném vzorku se po celé jeho ploše 

vyskytují chunky grafit a velké množství uhlíkových plen. Tavba P14-0358 měla jako 

jediná obsah manganu do 0,18% jak udává norma pro feritické druhy LKG. O ostatních 

taveb se zvýšené množství manganu neprojevilo nijak negativně na výsledné 

mikrostruktuře. 

 

 Tavba P14-0373 dosáhla druhého nejlepšího výsledku pevnosti v tahu a 

nejlepšího výsledku tažnosti 24,6%. Tato tavba byla obohacena niklem na hodnotu 0,2%, 

pro zlepšení mechanických vlastností, což by mohlo vysvětlit, že i s větší hodnotou 

tažnosti než tavba P14-0366, dokázala zvládnout normu pro hodnotu nárazové práce. 

V metalografickém výbrusu se vyskytuje vada typu chunky grafitu. 

 

Závěrem chci říci, že tento druh materiálu má svůj potenciál, ale je nutné dále 

zkoušet různé varianty chemického složení v kombinaci s legujícími prvky, jako jsou Sn, 

Cu nebo Ni. Také nelze opomenout správnou volbu jak očkovadla, tak modifikátoru, pro 
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zajištění co nejvyššího množství kuliček grafitu v co nejlépe kulaté formě a vyvarovat se 

očkovadlům, které obsahují prvky podporující tvorbu vad u silnostěnných odlitků. 

Vyrábět takto feritickou LKG je velice náročné na správný výběr vsázky. Slévárna 

AMEPO s.r.o. odkupuje ocelový šrot z Arcelormittal Ostrava a.s. ze závodu kontilití, kde 

se velice málo vyrábí ocelové bramy s tak nízkým obsahem Mn, aby se dal pro účely 

výroby LKG použít. Pokud by bylo zajištěno dostatečné množství vsázky, slévárna by 

ročně mohla ušetřit na výrobě LKG až 2,5 milionů korun. Důvodem je nízká cena 

ocelového šrotu oproti kvalitnímu surovému železu používanému k výrobě LKG. Větší 

potenciál než je tomu u kokil bych přepokládat u strojních odlitků s tenčími průřezy stěn. 
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