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Abstrakt 

 Práce pojednává o vlivu vsázky, očkování a modifikace na kvalitu tvárné litiny 

používané při výrobě odstředivě litých válců, jako tzv. výplňová litina, která tvoří jádro 

a čepy těchto hmotných odlitků. V laboratorních podmínkách byly odzkoušeny různé 

varianty chemického složení výchozí taveniny v kombinaci s různými poměry očkovadla 

FeSi75 a modifikátoru FeSiMg (Biomet™ 3). 

První část této práce popisuje jak, historii a technologii odstředivého lití v ČR, 

tak pojmy očkování, modifikace, termická analýza a další. V druhé části je rešeršním 

způsobem zpracován návrh vedení tavby pro odstředivě lité hmotné odlitky. Závěrečná část 

popisuje samotnou realizaci a průběh experimentu, včetně dílčích výsledků a závěrečného 

shrnutí. 

Klíčová slova: tvárná litina, odstředivě lité válce, očkování, modifikace 

 

Abstract 

 Thesis deals with the effect of the charge, vaccination and modification on the 

quality of the ductile iron used in the manufacture of the centrifugally cast rolls, as called 

filling cast iron, which forms the core and the pins of this massive castings. Under 

laboratory conditions were tested different variants of the chemical composition of the 

initial melt in combination with various ratios of the inoculant FeSi75 and the modifier 

FeSiMg (Biomet ™ 3). 

The first part of the thesis describes the history and the technology of centrifugal casting in 

the Czech Republic, and concepts vaccination and the modifications. In the second part is 

developed a proposal for conducting heats of the centrifugally cast bulky castings, by the 

retrieval method. The final section describes the actual realization and progress of the 

experiment, including partial results and final summary. 

Keywords:  ductile iron, centrifugally cast rolls, vaccinations, modification 
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1 Úvod 

Litině je v posledních šedesáti letech věnována velká pozornost a to zejména díky 

tzv. tvárné litině (LKG), která byla poprvé patentována r. 1946 v Británii a později r. 1949 

v USA, kde byla vylepšena technologie výroby. Od této doby se prakticky nepřetržitě 

zkoumá tento progresivní materiál, který disponuje mechanickými vlastnostmi oceli 

a slévárenskými vlastnostmi šedé litiny (LLG). Rozmach tohoto materiálu zobrazuje tab. 1, 

kde jsou porovnány odlitky z LLG, LKG a oceli za rok 2001 a 2013. také si můžeme 

všimnout, že v ČR se ve slévárnách stále upřednostňuje ocel před LKG i přes to, že výroba 

tvárné litiny je mnohem méně energeticky náročná než výroba oceli. 

    Tab. 1 Srovnání produkce odlitků ze slitin železa za roky 2001 a 2013 

Stát 

2001 2013 

Produkce odlitků slitin železa [%] Produkce odlitků slitin železa [%] 

LLG LKG OCEL LLG LKG OCEL 

Česká Republika 92 6 2 58 16 26 

Polsko 90 5 5 77 17 6 

Japonsko 80 16 4 53 42 5 

USA 53 35 12 42 43 15 

Technologie odstředivého lití má ve Vítkovických slévárnách spol., s.r.o. tradici 

přes 100 let a v současnosti se řadí mezi přední evropské výrobce pracovních válců 

pro teplé válcovny plechů, ale i přes letité zkušenosti je nezbytný výzkum a neustálé 

zdokonalování výrobního procesu odstředivě litých válců, kterým se zabývá tato diplomová 

práce. 

Cílem této práce bylo provést studii tzv. jádrové litiny (LKG) odstředivě litých 

válců v hmotnostní kategorii 10 ‒ 25 t a vytvořit tvárnou litinu s perlitickou strukturou 

bez karbidů a malým podílem feritu v litém stavu. Specifikum této litiny bylo také 

chemické složení, které muselo obsahovat uhlík na úrovni cca 3 % a minimum legujících 

prvků. Litina by měla disponovat vysokou pevnosti v tahu, tvrdostí a tažností vetší než 1 %. 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie odstředivého lití 

První zmínky o odstředivém lítí jsou datovány roku 1807, kdy si britský vynálezce 

A.G. Eckhardt nechal patentovat stroj na odstředivé lití. Jeho metoda uvedení formy 

do pohybu ve vertikální poloze spočívala v rotaci na čepech podvozku nebo otočné 

základně. Stejného principu, jen s jiným konstrukčním řešením, využívají vertikální lící 

stroje dodnes. 

2.2 Technologie lití válců ve Vítkovických slévárnách spol., s.r.o. (VS) 

VS započaly výrobu odstředivě litých válců již v roce 1910 kdy první, 

takto vyrobené válce, byly použity pro tzv. „pancéřovou“ válcovací trať v tehdejších 

Vítkovických železárnách. Díky dlouhodobé spolupráci s válcovnou za tepla, v nynějších 

U.S.S. Košice, se VS staly jedním z nejvýznamnějších výrobců odstředivě litých válců 

ve střední a východní Evropě. Díky stále se zmenšující tloušťce válcovaného plechu, byly 

na pracovní válce kladeny čím dál vyšší nároky a bylo proto nezbytné započít vývoj 

materiálů a technologií, těchto speciálních odlitků. Vývoj ve VS můžeme rozdělit do čtyř 

technologických etap. 

2.2.1 I. Etapa (1910 - 1965) 

 V první etapě se ještě nejednalo o odstředivé lití, nýbrž o stacionární, vertikální lití 

spodem přes tangenciální vtok, který byl zaústěn do spodního čepu válce. Válce byly lity 

pouze z jedné slitiny železa buď z litiny, nebo ocele. Materiálové vlastnosti válců odlitých 

z litiny byly dány chemickým složením a rychlosti tuhnutí, které bylo zajištěno vnějšími 

chladítky, kokilou, nástřikem nebo jejich kombinací. Válce byly vyráběné z tzv. tvrzené 

litiny (typ A) a legované tvárné litiny (typ B) o směrném chemickém složení viz tab. 2. 

Zbytkové pnutí v odlitku bylo odstraňováno přirozeným stárnutím. 

Tab. 2 Chemické složení tvrzené litiny A a legované litiny B [1] 
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2.2.2 II. Etapa (1965 - 1989) 

Se zvyšujícími se nároky na válcované plechy se zvyšovaly nároky i na pracovní 

a hotovní válce válcovacích stolic, proto bylo nutné vyvinout novou technologii a materiály 

s vyššími užitnými vlastnostmi, zejména s lepší otěruvzdorností a lomovou houževnatostí. 

U litinových válců se přešlo k legování Ni – Mo – Cr, a výrobě dvouvrstvých válců 

s pracovní vrstvou z ICDP litiny a se středem válce a jeho čepy z LLG nebo LKG. Vnitřní 

pnutí po odlití se odstraňovalo přirozeným stárnutím. Výsledným produktem tohoto rozvoje 

byly válce z tzv. bainitické litiny a několik dalších použitelných typů legovaných tvárných 

litin o chemickém složení viz. tab. č. 3,4.  

U válců z oceli bylo započato období ověřování válců, ve světě označovaných jako 

„Adamit“, legovaných více, či méně Cr, Mo, Ni a po odlití tepelně zušlechťovaných. [1] 

 

2.2.3 III. Etapa (1989 - 1993) 

V roce 1987 bylo obtížné držet krok s konkurencí a tak VS zakoupili know-how 

na výrobu odstředivě litých licenčních válců od renomované firmy Gontermann – Peipers 

z Německa a začali s přípravami na zavedení této nové technologie do provozu. Součástí 

zakoupeného know-how byl návod na vedení tavby, lití, formování, chemické složení 

vysocechromové litiny a předpis na tepelné zpracování. Součástí bylo i smluvní omezení 

exportu do Západní Evropy po dobu sedmi let. 

  

Tab. 3 Chemické složení odstředivě litého válce [1] 

Tab. 4 Chemické složení odstředivě litého válce [1] 
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2.2.4 IV. Etapa (1993 – dodnes) 

Od roku 1993, až dodnes probíhá ve Vítkovických slévárnách vlastní vývoj. 

V porovnání s dřívější technologií statického způsobu lití válců byly v praxi potvrzeny 

výhody odstředivého lití. Došlo k prodloužení válcovacích kampaní, snížení zmetkovitosti 

válců a i u válcovaných plechů došlo k prudkému poklesu povrchových vad, také procento 

zaválcovaných okují se snížilo a předepsané rozměrové tolerance jsou užší. [1] 

2.3 Technologie odstředivého lití 

Výroba odlitků touto technologií spočívá v lití tekutého kovu do rychle rotující formy 

nebo do formy, která začne rotovat při lití. Díky odstředivé síle je tekutý kov přitlačován na 

stěny formy dostává se tak do těsného kontaktu s formou a vytváří rovnoměrnou vrstvu 

po celé délce formy. Nekovové vměstky, plyny, struska a jiné nečistoty s hustotou menší 

než odlévaný materiál jsou vytlačovány na vnitřní stranu odlitku. 

2.3.1 Rozdělení odstředivého lití 

1) Podle osy rotace: 

a) Horizontální (viz obr. 1) 

b) Vertikální (viz obr. 2) 

2) Podle režimu rotace: 

a) Pravé odstředivé lití – roztavený kov se vlévá do rotující formy, která se velmi 

rychle otáčí (cca 600 ot/min), 

b) Poloodstředivé lití – používá se při odlévání do pískových forem, které mohou mít 

k vytvoření dutiny i jádra (používají se mnohem menší otáčky). 

c) Odstřeďování – způsob lití pro výrobu odlitků v pískových formách, které 

se uvádějí do rotace až po tom co je dutina formy naplněna kovem. Osa rotace leží 

vně odlitku. [2] 
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2.3.2 Výhody odstředivého lití ve srovnání s gravitačním 

 Podstatně lepší využití tekutého kovu, 

 Nižší zmetkovitost, 

 Nižší náklady na obrábění, 

 U jednoduchých odlitků lze odlévat bez jader, 

 Vyšší čistota a homogenita, nižší obsah nežádoucích vměstků 

 Lepší mechanické vlastnosti oproti klasicky litým odlitkům při stejném chemickém 

složení, 

 Jemnozrnnější struktura odlitku, 

 Možnost výroby vícevrstvých odlitků, u nichž je zajištěno kvalitní metalurgické 

spojení mezi jednotlivými vrstvami, 

 Lepší užitné vlastnosti odstředivě litých odlitků umožňující jejich použití 

v náročnějších provozních podmínkách. [2] 

  

Obr. 1 Odstředivé lití s horizontální osou rotace 
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2.4 Vliv odstředivého lití na technické parametry válců 

1. Vysoká homogenita chemického složení pracovní vrstvy ve všech směrech a tím 

větší rovnoměrnost tvrdosti po celé pracovní ploše těla válce. 

2. Vysoká homogenita chemického složení u obou čepů a tím větší rovnoměrnost 

tvrdosti na obou čepech. 

3. Vysoká opakovatelnost kvality u ověřené výroby.  

4. Možnost používání technologicky i metalurgicky náročných materiálů, při statickém 

lití nepoužitelných. [1] 

  

Obr. 2 Odstředivé lití s vertikální osou rotace (písková 

forma s chladítky) [19] 
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2.5 Litina 

Litinu můžeme definovat jako slitinu železa s uhlíkem (a dalšími prvky), ve které 

uhlík překračuje hodnotu maximální rozpustnosti v austenitu 2 % viz obr. 3. Tuhne-li slitina 

podle rovnovážného diagramu Fe – C, vylučuje se vysokouhlíková fáze ve formě grafitu 

(šedá litina), tuhne-li podle nerovnovážného diagramu Fe – Fe3C, vylučuje se ve formě 

cementitu (bílá litina), (ledeburit = austenit + cementit). [3] 

2.6 Krystalizace litin 

Na výsledné mechanické vlastnosti litin v litém stavu (bez tepelného zpracování), 

má kromě chemického složení zásadní vliv i rychlost ochlazování resp. tuhnutí. Tento 

proces, při kterém dochází k přechodu z tuhého do pevného skupenství za vzniku 

krystalů, je nazýván krystalizací. Jako primární krystalizaci označujeme pokles teplot 

od teploty likvidu k teplotě solidu (tuhnutí) a jako sekundární krystalizaci nazýváme pokles 

Obr. 3 Binární diagram Fe-Fe3C, Fe-C [4] 
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teplot od teploty solidu k teplotě okolí (chladnutí). Při eutektoidní reakci se formuje 

konečná struktura odlitku. 

Konečnou strukturu dělíme na: 

1. Základní kovovou matrici – ferit perlit a další strukturní složky 

2. Vysokouhlíkovou fázi – grafit, ledeburit 

Podmínky krystalizace se řídí dle rovnovážného diagramu Fe-Fe3C, Fe-C viz obr. 3. 

Krystalizace litin se odlišuje od ocelí eutektickou prodlevou, která nastává 

v průběhu tuhnutí. Zatímco ocel krystalizuje v rozmezí teplot mezi teplotou likvidu 

a teplotou solidu bez prodlevy, u litin se při krystalizaci tvoří eutektikum, ve kterém 

je v rovnováze tavenina a tuhá fáze tvořená austenitem a grafitem nebo cementitem. 

Cementitické eutektikum nazýváme ledeburitem. Eutektická reakce rozšiřuje pásmo tuhnutí 

a podílí se na konečné struktuře litiny. [4] 

Podle množství uhlíku v litině rozdělujeme litiny na: 

1. Podeutektické (C < 4,3%) 

2. Eutektické (C = 4,3%) 

3. Nadeutektické (C > 4,3%) 

U podeutektické litiny se primárně vylučuje austenit většinou ve formě dendritické, 

u nadeutektické litiny se vylučuje primárně vysokouhlíková fáze (primární cementit, grafit), 

u eutektických litin krystalizuje austenit, grafit i ledeburit současně. Při eutekticé reakci 

je v rovnováze tavenina, austenit, grafit i ledeburit. [4] 

2.6.1 Krystalizace primárního austenitu 

Při poklesu teploty na hranici likvidu se u podeutektických litin začínají vylučovat 

primární dendrity austenitu. Počátek krystalizace austenitu je závislý na přítomnosti 

vhodných nukleačních zárodků a na hodnotě (velikosti) tzv. podchlazení, k teoretické 

teplotě likvidu. Pro aktivaci zárodků austenitu není nutná vysoká hodnota podchlazení, 

k vylučování grafitu dochází již při podchlazení okolo 8 ‒ 10 °C. 

Během krystalizace austenitu se tavenina obohacuje uhlíkem a její složení 

se nakonec stává eutektické. Vlivem rozdílné rozpustnosti uhlíku v austenitu a v tavenině, 

je koncentrace uhlíku v dendritech austenitu nižší než v tavenině. [5] 
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2.6.2 Krystalizace eutektika 

Tvorba grafitického nebo ledeburitického eutektika závisí na termodynamických 

a kinetických podmínkách krystalizace. 

Termodynamické podmínky jsou dány změnou volné energie stabilní a metastabilní 

soustavy, jak vyplývá z obr. 5.  

Změna volné energie ∆G v čisté litině má mít tento tvar: 

 
∆𝐆 = −𝐋 ∙

∆𝑻

𝑻𝑬
      [𝑱 ∙ 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ∙ 𝑲−𝟏] (1) 

Kde:   L – latentní teplo krystalizace grafitu nebo ledeburitu 

  TE – rovnovážná teplota eutektika 

  ∆T – hodnota podchlazení 

Při krystalizaci kuličkového grafitu LKG je nutná vysoká hodnota ∆T (okolo 60°C), 

což se vysvětluje změnou fyzikálně-chemických vlastností taveniny zpracované modifikací 

hořčíkem. Jestliže podchlazení je vysoké, teplota taveniny klesne pod teplotu 

metastabilního tuhnutí a tavenina bude krystalizovat bez vylučování grafitu obr. 5c,d. 

Interval mezi stabilní a metastabilní teplotou je rozhodující pro grafitizační 

schopnost litiny. Tento interval je ovlivňován přítomností dalších prvků v litině. Prvky 

rozšiřující interval teplot TS a TM, budou podporovat grafitizace a naopak viz obr. 6,7. 

Eutektikum definujeme jako eutektickou buňku, přičemž stabilní eutektická buňka 

má vzhled dle podmínek grafitizace a souvisí se změnou tvaru grafitu (lupínkový, 

červíkovitý, kuličkový) viz obr. 4. [6] 

Obr. 4 Snímky grafitu z elektronového rastrovacího mikroskopu [12] 
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Kde:  TS – teplota stabilního tuhnutí 

 TM - teplota metastabilního tuhnutí 

2.6.3 Vliv chemického složení na charakter eutektické krystalizace 

V technických litinách se nacházejí přísadové prvky a příměsi, které můžou výrazně 

ovlivňovat průběh krystalizace litiny. V případě, že chemické složení můžeme jednoduše 

korigovat, je důležité znát vliv jednotlivých prvků.  

Giršovič na základě dlouhodobých zkušeností postavil prvky podle jejich vlivu 

na grafitizaci litiny do následující řady. 

 Bohužel dodnes nemáme k dispozici všeobecně platnou a vědecky podloženou 

klasifikaci prvků vysvětlující jejich schopnost podporovat, anebo potlačovat vytváření 

grafitické fáze. Vliv prvků na posun teplot stabilního a metastabilního tuhnutí můžeme 

vidět na obr. 7. [7] 

Obr. 5 Alternativy průběhu křivek ochlazování [4] 

Obr. 6 Vliv prvků na charakter grafitizace 
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2.6.3.1 Aktivita uhlíku v tavenině 

Tendence vylučování uhlíku v podobě grafitu, ať už ve tvaru lupínkovém 

nebo kuličkovém, závisí na tzv. uhlíkovém potenciálu, který je určený jak obsahem 

samotného uhlíku v tavenině, tak množstvím přísadových a legujících prvků, které 

jeho potenciál ovlivňují. Pro zvýšení sklonu taveniny ke grafitickému tuhnutí je nutné 

zvýšit uhlíkový potenciál. Velikost uhlíkového potenciálu je za předpokladu konstantní 

teploty závislá na fyzikálně ‒ chemické aktivitě uhlíku v tavenině, tedy na jeho samotné 

koncentraci, množství a charakteru doprovodných prvků. Vliv těchto prvků na aktivitu 

uhlíku v litině tak bude současně určovat charakter krystalizace litiny. [7] 

Vliv třetího prvku na aktivitu uhlíku v eutektické litině potrojné slitiny Fe-C-X 

vyjadřuje tato rovnice: 

 𝒂𝑪𝑳

𝒙 = 𝒇𝑪𝑳

𝒙 ∙ 𝒂𝑪𝑳
 (2) 

 

Kde:           𝑎𝐶𝐿
- aktivita uhlíku v tavenině Fe-C 

         𝑓𝐶𝐿

𝑥 - koeficient aktivity uhlíku v tavenině vyjadřující vliv prvku X na aktivitu C 

Když je:       𝑓𝐶𝐿

𝑥 > 1 – prvek zvyšuje aktivitu C 

                    𝑓𝐶𝐿

𝑥 < 1  – prvek snižuje aktivitu C  

Obr. 7 Vliv prvků na TS a TM [10] 
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Vliv dalších prvků na rozpustnost C resp. na grafitizaci eutektika nám popisuje 

rovnice 3, která zohledňuje prvky s největším vlivem na rozpustnost C v eutektiku. 

 𝑪𝑪′ = 𝟒, 𝟐𝟑 − 𝟎, 𝟑𝟏 ∙ 𝑺𝒊 − 𝟎, 𝟑𝟑 ∙ 𝑷 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟕 ∙ 𝑴𝒏 − 𝟎, 𝟒𝟎 ∙ 𝑺 (3) 

Kde:   

- Si, P, Mn, S jsou obsahy prvků v hm. %. 

- CC′ je obsah uhlíku v bodě C´ viz obr. 3 (v eutektiku) ovlivněný přísadovými 

prvky v hm. %. 

Ze všech výše zmiňovaných prvků mají na grafitizaci největší vliv křemík Si 

a uhlík C. Při změně obsahu těchto prvků se nám zásadně mění i stupeň grafitizace 

a tím i struktura tuhnoucí litiny, proto je důležité zachovat jejich poměr, jinými slovy, když 

snížíme množství Si, musíme zvýšit množství C a naopak aby zůstal zachován stupeň 

eutektičnosti dané taveniny. Křemík zvyšuje eutektickou i eutektoidní teplotu a posouvá 

eutektický i eutektoidní bod doleva, tj. směrem k vyšším teplotám a nižším koncentracím C 

v tekutém i tuhém stavu, čímž způsobuje jeho vylučování ve formě grafitu. Zvyšováním 

obsahu C a Si se snižuje teplota likvidu a zužuje interval tuhnutí, což je výhodné z hlediska 

slévárenských vlastností litiny. [3, 4] 

Důležitou charakteristikou vyjadřující vliv chemického složení na charakter litiny 

je stupeň eutektičnosti popřípadě uhlíkový ekvivalent dané litiny. Tyto charakteristiky nám 

lokalizují danou slitinu v binárním diagramu železo – uhlík. 

Stupeň eutektičnosti SC, anebo stupeň sycení litiny (uhlíkem), je daný poměrem 

obsahu uhlíku v litině ku uhlíku v eutektiku podle vztahu: 

 
𝑺𝑪 =

𝑪

𝟒, 𝟐𝟑 − 𝟎, 𝟑(𝑺𝒊 + 𝑷)
 (4) 

Při hodnotě: Sc = 1 – je litina eutektická 

Sc < 1 – je litina podeutektická 

  Sc > 1 – je litina nadeutektická 

Uhlíkový ekvivalent CE, určuje podobně jako Sc polohu litiny v diagramu Fe-C a můžeme 

ho stanovit ze vztahu: 

 𝑪𝑬 = 𝑪 + 𝟎, 𝟑 ∙ (𝑺𝒊 + 𝑷) (5) 
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Při hodnotě:  CE = 4,23 – je litina eutektická 

  CE < 4,23 – je litina podeutektická 

  CE > 4,23 – je litina nadeutektická 

Karsay doporučuje vypočítat stupeň eutektičnosti (stupeň sycení) litiny pomocí 

uhlíkového ekvivalentu takto: 

 
𝑺𝒄 =

𝑪𝒆

𝟒, 𝟐𝟑
 (6) 

2.6.4 Termická analýza 

Termická analýza je jednou ze základních metod pro určení metalurgické kvality 

litiny, na kterou má vliv nejen chemické složení ale i vsázkový materiál, typ tavícího 

agregátu, způsob vedení tavby, lící teplota, prodlevy při manipulaci a doba výdrže 

základního kovu na teplotě. Všechny tyto proměnné ovlivňují výslednou kvalitu taveniny 

resp. odlitku. Neoficiální statistiky uvádí, že až 40% zmetků je zapříčiněno špatnou 

metalurgickou kvalitou slitiny pro daný odlitek. Toto číslo však můžeme minimalizovat 

systematickým řízením tavby za použití informací z termické analýzy. Na obr. 8 vidíme 

schématické znázornění postupu kontroly taveniny pomocí termické analýzy, z kterého 

vyplývá technická nenáročnost pro zavedení tohoto procesu do slévárny. [4, 12, 13] 

  Obr. 8 schématický postup při využívání termické analýzy [15] 
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Moderní systémy pro termickou analýzu, např. ATAS, pracují s tzv. aktivním 

uhlíkovým ekvivalentem (ACEL), který je stanovený s ohledem na vliv všech prvků, plynů 

a komponent na teplotu likvidu. Takto stanovená veličina popisuje přesněji chování kovu 

v porovnání s uhlíkovým ekvivalentem CE (v systému ATAS jako CEL), získaným 

z chemické analýzy dle rovnice 5. Přesnost s jakou je ACEL stanoven je v rozmezí +/-

 0,015 %. Grafické porovnání ACEL s CE nám zobrazuje obr. 9. [12] 

 

Reálná křivka tuhnutí  

 

 Kde: Ts – teplota stabilního tuhnutí (grafitické eutektikum) 

  Tm – teplota metastabilního tuhnutí (ledeburitické eutektikum) 

Obr. 9 Porovnání ACE a CE [12] 

Obr. 10 Křivky tuhnutí metastabilní (A) a stabilní (B) litiny [12] 



              Diplomová práce  Bc. Jakub Rušaj   

18 

 

V horní části obr. 10 vidíme reálné křivky tuhnutí s vyznačenými teoretickými 

teplotami stabilního a metastabilního tuhnutí, které jsou stanoveny ze vztahu: 

 𝑻𝒔 = 𝟏𝟏𝟓𝟑 + 𝟔, 𝟕 ∙ %𝑺𝒊       [12] (7) 

 𝑻𝒎 = 𝟏𝟏𝟒𝟕 − 𝟏𝟐 ∙ %𝑺𝒊       [12] (8) 

V dolní části obr. 10 jsou zobrazeny křivky tuhnutí po derivaci. Na obr. 11 je pak 

popsána a vysvětlena reálná křivka tuhnutí systému ATAS a na obr. 12 její derivace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TL teplota likvidu 

- TS teplota solidu 

- S1  oblast dendritického ochlazování 

- S2  první část eutektické reakce, při níž precipitují grafit a austenit 

- S3  druhá část eutektického ochlazování je nazývána také „oxidační faktor“ 

- TEmin   Nejnižší eutektická teplota. Počátek uvolňování měrného a latentního tepla 

- TEmax Nejvyšší eutektická teplota. Ukončení uvolňování měrného a latentního 

tepla. 

  

Obr. 11 Reálna křivka tuhnutí (ATAS) [12] 
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- TES - Teplota počátku eutektické reakce 

- Max. změna R [°C/s] - Maximální rychlost rekalescence, 

- GRF 2 - Převrácená hodnota tepelné vodivosti v tuhém stavu. Čím je úhel ostřejší, 

tím je množství vyloučeného grafitu větší, 

- GRF 2 a GRF 3 zobrazují změnu ochlazovací rychlosti na konci tuhnutí. Z Hlediska 

tuhnutí jsou výhodnější křivky s malými úhly GRF 2 a GRF 3, 

- dT/dt TS - Míra 1. derivace v bodě TS. Čím je bod TS vzdálenější od nulové osy, 

tím vyšší je počet kuliček v tvarné litině, 

Termická analýza je schopna zaznamenat a vypočíst až 20 hodnot, kterými lze 

relativně přesně popsat chování taveniny při tuhnutí v dutině formy. Na základě velikosti 

podchlazení je možné stanovit množství aktivních zárodků (nuklidů), z teploty likvidu 

a solidu pak lze vyhodnotit stupeň sycení Sc a tzv. eutektický uhlík CE atd. Pomocí těchto 

hodnot, které získáváme v reálném čase, můžeme efektivně řídit tavbu a tím snížit 

zmetkovitost. V praktické části této diplomové práce byla termická analýza využívána 

k posouzení výchozí taveniny. 

  

Obr. 12 Derivovaná křivka tuhnutí [12] 
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2.7 Očkování 

Očkováním nazýváme proces umělého zvyšování krystalizačních center 

(grafitizačních zárodků) v tavenině, na kterých se následně realizuje růst grafitického 

eutektika. Předpoklad je takový, že z každého takového centra vykrystalizuje jedno 

eutektické zrno (eutektická buňka), která se skládá z primárně vyloučeného grafitu 

a z austenitu. Očkovací proces se řadí mezi tzv. mimopecní zpracování litiny, 

ale např. karbidické očkovadla jako je SiC s dlouhou dobou očkovacího účinku je možné 

aplikovat již do vsázky. Základní schéma mechanismu očkování můžeme vidět na obr. 13. 

[4, 7] 

Následky očkování: 

1 - Zvýšení počtu grafitizačních zárodků (nuklidů), 

2 - Zjemnění vyloučeného grafitu, 

3 - Minimalizace volného cementitu, 

4 - Minimalizace rizika zákalky v kritických průřezech (8 – 4 mm), 

5 - Zlepšení mechanických vlastností litiny 

6 - Snížení pnutí v tenkostěnných odlitcích 

 

  

Obr. 13 Schéma mechanismu očkování [4] 
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2.7.1 Vliv očkování na taveninu 

Očkovadla mění fyzikálně chemický stav taveniny a jedním ze zásadních vlivů 

očkovadla je změna velikosti podchlazení. Tuto hodnotu je nutné znát, abychom správně 

zvolili velikost přehřátí, protože čím vyšší je teplota taveniny při očkování tím je očkovací 

účinek slabší a tak se zvyšují náklady na výrobu kvalitní tvarné nebo očkované šedé litiny. 

Při výrobě tvárné litiny je nutné znát i teplotní režim modifikace jelikož modifikace Mg 

je endotermický proces, který taveninu ochlazuje. Šedá litina musí být přehřátá o 60 – 70 

°C, abychom uhradili ztráty tepla vzniklé při vnášení Mg do taveniny. Vliv vybraných 

očkovadel můžeme vidět na obr. 14. [3] 

 

2.7.2 Vliv kyslíku na proces očkování 

Vliv kyslíku na proces očkování je patrný především v roztavené litině, 

kde je chování kyslíku zcela zásadní pro konečný výsledek očkovacího procesu. 

Pro kvantifikaci vlivu kyslíku slouží závislost stability vzniklých oxidů s ohledem 

na přítomnost prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, přičemž se sleduje závislost teploty 

taveniny a výdrže na teplotě tavení s ohledem na technologické podmínky tavení. 

Pro heterogenní nukleaci je nezbytný vznik oxidů (potencionálních zárodků), 

které jsou v peci tvořeny slučováním Si a O2 za vzniku SiO2 a při vylévání z pece 

a současném očkování se v pánvi tvoří velké množství Al2O3 a v menším množství ZrO2. 

Očkovací proces končí po odlití do formy. 

Obr. 14 Vliv očkovadel na vlastnosti litiny [6] 
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Hlavní vliv na množství kyslíku v tavenině má teplota a výdrž na teplotě. 

Za kritickou teplotu může být považována teplota 1600 °C, kdy nastává tzv. uhlíkový var 

podle rovnice [C] + [O] = {CO} což dezoxiduje taveninu a zhoršuje podmínky očkování 

respektive heterogenní nukleace. Na obr. 15 je pak znázorněn vliv času prodlevy (výdrže) 

na obsahu kyslíku v tavenině při T = 1290°C, doba prodlevy byla od 0 do 260 min 

a hodnoty obsahu kyslíku poklesly z původních 70 na 5 ppm. [4, 9] 

 

  

 Tento negativní vliv můžeme minimalizovat takzvaným vícestupňovým očkováním. 

Tato technika spočívá ve vnášení očkovadla v různých údobí slévárenského procesu 

za účelem obnovy tvorby příslušných oxidů. V praxi je často používáno až třístupňové 

očkování: pec-pánev, pánev-licí pánev, licí pánev-forma. V takovém případě se rozděluje 

celkové množství použitého očkovadla úměrně do jednotlivých fází, přičemž poslední fáze 

má nejmenší množství očkovadla. [4, 8, 9] 

2.7.3 Typy očkovadel 

V současnosti si zákazníci, čili slévárny, mohou vybírat z celé škály očkovadel 

podle toho co vyhovuje jejich technologii, vybavení, odlévanému sortimentu nebo finanční 

politice. Výrobci kombinují jak kusovost, tak chemické složení očkovadel. Chemické 

složení vybraných očkovadel můžeme vidět v tab. 5. 

Obr. 15 Postupná dezoxidace taveniny v závislosti na době tavby při teplotě výdrže 1290°C 

(kyselá výduska) [4] 
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Tab. 5 přehled vybraných očkovadel [4] 

typ Si Ca Al Zr Mg KVZ 

NOKLAT 2 70 - 77 0,75 - 1,25 1,3 - 1,8 0,25 - 1,0 - - 

NOKLAD 3D 74 -78 1,3 - 1,8 1,25 - 1,75 0,6 - 1,0 - - 

NOKLAT 18M* 65 - 70 0,8 - 1,5 0,8 - 1,5 - 1,25 - 1,75 0,05 - 0,15 

ESCALOY 48 - 53 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 C = 30 - 35 - - 

* speciální grafitizační očkovadlo pro litinu s kuličkovým grafitem 

Jedním z nejpoužívanějších očkovadel u nás je ferosilicium FeSi75, které obsahuje 

min. 70% Si anebo silikokalcium FeSiCa s min. 30% Ca a 55% Si. Množství přidávaného 

očkovadla nelze jednotně předepsat, ale pohybuje se v rozmezí 0,1 – 1,2 hm. % 

na hmotnost roztaveného kovu. Dodavatele očkovadel většinou doporučují množství 

přidávaného očkovadla a očkovací teplotu litiny. Očkovadlo se vnáší až do „připravené“ 

taveniny, kdy je zaručeno požadované chemické složení s přihlédnutím na prvky, 

které budou do taveniny vneseny s očkovadlem popřípadě modifikátorem. [4, 7,] 

 Cílem každé očkovací techniky je rovnoměrné rozptýlení očkovadla v celém objemu 

taveniny těsně před litím. V případě, že nám technologie nebo jiné důvody neumožňují 

očkovat těsně před litím, je možné využít kombinované vícestupňové očkování nebo použit 

očkovadlo s delším očkovacím účinkem. [4, 5, 8] 

2.8 Modifikace 

Modifikace je proces mimopecního zpracování taveniny, při kterém je za pomocí 

modifikátoru (Mg, Ce), změněn tvar vyloučeného lupínkového grafitu, na grafit kuličkový 

a tím je vytvořena tzv. tvárná litina LKG. Takto modifikovaná litina nabývá výrazně 

lepších mechanických vlastností, které se blíží mechanickým vlastnostem oceli na odlitky, 

ale stále si zachovává slévárenské vlastnosti, které jsou podobné šedé litině. [4] 

Jako modifikátor se používá hutnicky čistý Mg (99,5%), ze kterého se vyrábí cca 

42% světové produkce LKG, nebo předslitiny Mg (koncentrace v předslitině 5 ‒ 35%), 

která představuje cca 58% světové produkce LKG. 

Chemické složení modifikátoru se odvíjí mimo jiné od způsobu vyráběné litiny 

s kuličkovým grafitem a od typu odlitku. Přehled chemického složení používaných 

modifikátoru je zobrazen v tab. 6 a tučně je označen typ očkovadla použitého 

při experimentálních tavbách této práce. 
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Tab. 6 Přehled používaných modifikátorů [4] 

Název Si [%] Mg [%] Ca [%] Al KVZ [%] 

Biomet™ 1 44 - 48 4,3 - 4,8 0,5 - 1,0 0,6 [%] max 0,4 - 0,6 

Biomet™ 2 44 - 48 5,0 - 6,0 0,8 - 1,2 1,0 [%] max 0,35 - 0,65 

Biomet™ 3 44 - 48 5,0 - 6,0 1,4 - 1,8 1,0 [%] max 0,7 - 1,0 

Biomet™ 4 44 - 48 5,0 - 6,0 1,9 - 2,4 1,0 [%] max 1,8 - 2,3 

Biomet™ 5 44 - 48 5,5 - 6,5 0,3 - 0,5 0,8 [%]max 0,1 [%] max 

Biomet™ 6 44 - 48 5,0 - 6,0 0,5 - 1,0 0,3 [%]max 0,8 - 1,2 

Biomet™ 7 44 - 48 5,5 - 6,5 0,5 - 1,0 1,0 [%] max 0,4 - 0,6 

Biomet™ 8 44 - 48 5,5 - 6,2 0,8 - 1,2 1,0 [%] max 0,8 - 1,2 

Biomet™ 9 44 - 48 5,7 - 6,7 2,5 - 3,5 1,0 [%] max 0,8 - 1,2 

Biomet™ 10 44 - 48 8,5 - 9,5 2,5 - 3,5 1,0 [%] max 0,8 - 1,2 

Biomet™ 11 44 - 48 9,0 - 10,0 0,8 - 1,2 1,0 [%] max 0,8 - 1,2 

Lamettm 44 - 48 5,0 - 6,0 0,4 - 0,6 0,8 - 1,2 [%] La 0,25 - 4 

Remag® 44 - 48 2,75 - 3,5 0,2 - 0,5 1,0 [%] max 1,75 - 2,5 

Compactmag™ 44 - 48 5,0 - 6,0 1,8 - 2,3 1,0 [%] max 5,0 - 7,0 

2.8.1 Podmínky modifikace 

Pro vyloučení dokonale zrnitého grafitu je nezbytná důkladná příprava taveniny 

před vnesením modifikátoru.  

1. Chemické složení taveniny 

2. Teplota taveniny 

Ad1) Pro taveninu, která je určena k modifikaci, se doporučují obsahy C = 3,5 – 3,8% 

a Si = max. 2,8%. Obsah křemíku je závislý na druhu použitého modifikátoru, 

protože pokud je tavenina modifikována předslitinou obsahující Si je nutné tuto hodnotu 

odečíst od konečného obsahu Si v tavenině (max. 2,8%). Nedílnou součástí modifikace 

je grafitizační očkování resp. dostatečné množství eutektických buněk. Očkovat je možné 

v průběhu modifikace, nebo nejlépe po modifikaci. Pro toto očkování platí veškeré 

informace uvedené v kapitole 2.7. [4, 7] 

 Optimální chemické složení taveniny by mělo obsahovat Sc = 0,98 – 1,05 resp. 

CE = 4,2 – 4,3 %, přesná hodnota se stanovuje na základě vlastností požadované tvárné 

litiny. Ostatní prvky jako Mn, P a S se pohybují v hodnotách používaných u litých ocelí 

tedy Mn = 0,2 – 0,6%, P = 0,03 – 0,06%, S = 0,01 – 0,03%. Obr. 16 nám ukazuje vlastnosti 

výsledné litiny s kuličkovým grafitem v závislosti na poměru Si/C. Např. při obsahu 

C = 3,7 % je z hlediska flotace grafitu a nízké vrubové houževnatosti limitující obsah 

křemíku. [4] 
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 Z chemického hlediska je také nezbytné dodržet čistotu taveniny a pokusit 

se maximálně eliminovat prvky, které narušují vznik kuličkovitého grafitu. Tyto prvky 

jsou např. Al, As, Bi, Pb, Sn, Ti a další. Do taveniny se tyto prvky dostávají spolu 

se vsázkou popřípadě legujícími předslitinami. 

 Chemické složení taveniny také zásadně ovlivní vzniklou matrici LKG v litém 

stavu. Jak uvádí literatura [7 str. 208], jsou pro dosažení 99% perlitické struktury vhodné 

následující kombinace Cu/Sn:  

Cu % Sn % 

1,50 0,00 

1,00 0,03 

0,50 0,07 

0,25 0,15 

0,00 0,24 

 

Perlitizační účinek obou prvků je aditivní, přitom vliv cínu je asi desetinásobně 

silnější než vliv mědi. O Cu a Sn můžeme říct, že se jeví jako nejúčinnější 

a nejhospodárnější prvky na podporu perlitické struktury v litém stavu. S ohledem na další 

účinky cínu (vylučování mezibuněčného lupínkového grafitu) je jeho obsah limitovaný 

na hodnotu 0,05%, Cu je možno bezpečně přidávat až do hodnoty 2 hm%. Při volbě daného 

chemického složení s ohledem na budoucí matrici je nutné zohlednit také ochlazovací 

účinek formy a tloušťku steny (modul) odlitku. [7]  

Obr. 16 Stanovení obsahu C v % na obsahu Si v % [4] 
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Ad2) Fyzikální vlastnosti Mg: 

- Teplota tání 650 °C 

- Teplota vypařování 1110 °C při tlaku 1,013 bar. 

Při mimopecním zpracování taveniny je velice důležité, aby zpracovávána tavenina 

byla dostatečně přehřátá. Ačkoliv je reakce Mg s taveninou bouřlivá a Mg zde v podstatě 

hoří, tak tato reakce teplo spotřebovává. Tepelné ztráty, které vznikají při reakci taveniny 

s Mg závisí přímo od množství přísady. 

Spotřeba tepla při přidání 1 kg Mg: 

Na ohřev na tavící teplotu    753,6 J 

Na roztavení      228,8 J 

Na ohřev z tavící teploty na teplotu varu  636,4 J 

Na vypaření      5861,5 J  

Celková spotřeba tepla    7483,3 J 

Pokles teploty litiny po reakci s Mg v množství asi 1% (z hmotnosti kovu) 

za předpokladu, že se vypaří všechen Mg, dosahuje 80 – 100 °C. Přísada předslitiny 

FeSiMg10 sníží teplotu taveniny cca o 40 °C. K těmto ztrátám je nutné připočítat ztráty 

tepla sáláním, na ohřev pánve a především na odtavení krytů a obalů, ve kterých 

je modifikátor do taveniny přidáván. Na základě praktických zkušeností se pohybuje 

optimální teplota taveniny před modifikací v rozmezí 1450 – 1520 °C. [7] 

2.8.2 Dávkování a ztráty při modifikaci 

Díky nízké teplotě vypařování a vysoké aktivitě Mg v tavenině jsou ztráty 

při modifikaci relativně velké a tak jsou tendence modifikační proces optimalizovat 

a tím zvýšit využití Mg při modifikaci. Ztráty jsou tvořeny především fyzikálním 

mechanismem, vypařováním Mg a chemickým mechanismem, tvorbou oxidu MgO 

a sulfidu MgS. Optimalizací rozumíme zvýšení tlaku nad taveninou a tím docílíme 

rovnováhy, kdy bude rozpuštěný hořčík v tavenině v rovnováze s danou teplotou taveniny. 

Příslušný tlak lze vypočíst např. dle K. Kulikova  

 
𝒍𝒐𝒈𝑷𝑴𝒈 = −

𝟔𝟑𝟑𝟑

𝑻
+ 𝟒, 𝟔𝟔      [𝑏𝑎𝑟] (9) 

Kde:  T  –  teplota taveniny, 

 PMg   ‒ Tlak Mg par odpovídající rovnovážné hodnotě. 
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Chemický mechanismus ztrát Mg se snižuje společně se zvyšující se čistotou 

taveniny, tzn. min. obsah síry a ostatních antiglobulizačních prvků. Doporučené chemické 

složení pro výchozí taveninu nám zobrazuje tab. 7, od těchto hodnot je nutné odečíst 

množství Si vneseného do taveniny v podobě FeSiMg nebo jiných modifikačních předslitin.  

Tab. 7 Rozsah doporučeného chemického složení výchozí taveniny [7] 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Cu % CE 

3,40 - 4,00 0,70 - 2,50 0,15 - 0,80 max. 0,08 max. 0,02 0,05 - 0,15 0,40 4,3 - 4,5 

 Pro vznik kuličkovitého grafitu je tedy rozhodující tzv., zbytkový Mg, který 

v tavenině zůstane po tom, co se část odpaří a část naváže na síru a kyslík. Tento zbytkový 

Mg se pohybuje v rozmezí Mgzbyt. = 0,03 – 0,06 hm%. [7] 

2.8.3 Metody přidávání modifikátoru do taveniny 

Metod pro přidávání modifikátoru je celá řada a v mnohém se podobají metodám 

přidávání očkovadla. Pro účely této práce byla použita metoda polévací a v následující 

kapitole bude popsána podrobněji. Ostatní metody jsou pouze shrnuty v tab. 8. 

2.8.3.1 Polévací metoda  

Polévací metoda nevyžaduje žádné speciální zařízení nebo nákladné investice 

do provozu slévárny je však z hlediska hospodárnosti méně účinná ve využití Mg. 

Modifikátor je umístěn na dně modifikační popř. licí pánve buď v modifikační komůrce, 

nebo je od proudu taveniny oddělen přepážkou. Mg nebo předslitiny Mg jsou přikryty 

ocelovými třískami nebo plíšky pro opoždění rozpuštění a tím udržení modifikátoru u dna 

pánve. [4, 7]  

Tab. 8 Provozní podmínky metod modifikace [4] 
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3 Vliv vsázky, očkovadla, modifikátoru a Sb na LKG [14] 

Tato kapitola byla rešeršním způsobem zpracována na základě výzkumu Yunlong 

Li, Yikun Wang, Nannan Wang, Xiaohong Kang , Dianzhong Li a Yiyi Li z Šenyanské 

národní laboratoře pro výzkum materiálů, Ústav pro výzkum kovů, Čínské akademie věd. 

Surové železo je základní surovinou pro výrobu tvárné litiny ale obsahuje prvky 

jako např. As, Sn, Sb, Pb, Bi, Ti a Te, které mají velice negativní vliv na grafitizaci tvárné 

litiny a proto je nutné při výrobě hmotných odlitků z tvárné litiny tyto prvky pokud možno 

co nejvíce eliminovat výběrem kvalitního vstupního materiálu. To ovšem navyšuje výrobní 

cenu a proto se zaměříme na zlevnění výroby kvalitních masivních odlitků díky kontrole 

modifikačních technik a jejich účinku na tvar grafitu. Cílem je navrhnout vhodný výrobní 

postup pro odstředivě lité válce se zaměřením na tvárnou litinu, tak aby výsledná struktura 

a mechanické vlastnosti korespondovali s vysokými nároky na tyto odlitky. 

3.1 Obecná technická doporučení pro výrobu hmotných odlitku 

z LKG [14] 

1. volba správného množství uhlíku v litině a poměru Si/C pro dosažení 

optimálního chemického složení, 

2. třízení vsázkového materiálu a tím i minimalizování obsahu škodlivých 

prvků ve vsázce, 

3. používání očkovacích a modifikačních metod s různými obsahy zájmového 

prvku, 

4. přidávání mikrolegujících prvků, které podporují grafitizaci a zvyšují počet 

nukleačních center. Doporučuje se volit očkovadla s delším očkovacím 

účinkem a očkovací techniky kombinovat, 

5. sledování rychlosti tuhnutí odlitku pomocí termické analýzy, 

6. zakomponovat legování nebo tepelné zpracování pro zjemnění struktury 

a tím zlepšit mechanické vlastnosti. 

Všechny výše zmíněné aplikace jsou základním předpokladem pro výrobu 

hmotných odlitku z tvárné litiny s homogenní strukturou a rovnoměrně vyloučeným 

kuličkovým grafitem v celém průřezu hmotného odlitku.  
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3.2 Návrh chemického složení [14] 

Chemická složení výchozí taveniny jsou uvedené v tab. 9. Aby se zabránilo flotaci 

grafitu, je voleno spíše podeutektické složení. Princip vysokého křemíku a nízkého uhlíku 

je uplatněn v chemickém složení I, které má nejvyšší poměr Si/C ze všech tří variant.  

Varianta II byla modifikována KVZ-Mg a mikrolegujícími prvky Ni, Cr, a Mo byly 

použity pro zpevnění matrice, tedy pro zvýšení pevnosti a tvrdosti výsledné slitiny. Aby 

se zabránilo vyloučení velkého množství karbidů, bylo zvýšeno množství očkovadla FeSi. 

Varianta III má poměr Si/C ze všech nejmenší stejně jako obsah Mo a S. Přídavek Cu 

a Ni rozšiřuje grafitizační pásmo a tím napomáhá stabilnímu tuhnutí i v místech velkého 

podchlazení a pomalého ochlazování. Varianta III obsahuje jako jediná Sb, který napomáhá 

stabilnímu tuhnutí tím, že tvoří v tavenině s Mg a Ce sloučeniny, které mohou sloužit 

jako nukleační zárodky. 

Tab. 9 Varianty chemického složení LKG (po zpracování) 

 

Tab. 10 Popis jednotlivých zkušebních vzorků 

Vzorek 
Chem. 
složení 

sur. 
železo 

Modifikátor Legury vzorek velikost/mm 

A I a FeSiMg + NiMg   čep válce ⌀460 x 1850 

B I b FeSiMg + NiMg   simulovaný vzorek* ⌀460 x 1850 

C II a KVZ-Mg Ni, Cr, Mo čep válce ⌀460 x 1850 

D III b KVZ-Mg Cu, Mn, Sb čep válce ⌀460 x 1850 

E III b KVZ-Mg Cu, Mn, Sb chlazený vzorek 2 - 4 

* simulovaný vzorek je odstředivě litý válec stejných rozměrů jako čep válce. 

3.3 Experimentální vzorky [14] 

Tabulka 10 ukazuje reálné složení vsázky, ve kterém je použito dvou, různě 

kvalitních, vstupních materiálů (surové železo): 

a) Vysoce kvalitní surové železo s obsahem škodlivých prvků okolo 0,065%  

b) Surové železo průměrné kvality s obsahem škodlivých prvků okolo 0,186% 

varianta C Si Mn P S Cr 

I 3,00-3,20 2,60-2,80 <0,30 <0,06 <0,02 <0,10 

II 3,10-3,30 2,40-2,50 0,40-0,60 <0,08 <0,02 0,30-0,50 

III 3,20-3,40 2,10-2,30 0,30-0,50 <0,08 <0,015 <0,10 

varianta Ni Mo Cu Sb KVZ Mg 

I <0,50 <0,20   
 

  0,05-0,08 

II 0,50-0,60 0,25-0,35   <0,01 0,01-0,03 0,03-0,06 

III <0,50 <0,10 0,40-050 0,015-0,020 0,01-0,03 0,02-0,05 
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Vzorek E je záměrně menší, tak aby tuhnutí bylo co nejrychlejší. Tento vzorek 

byl použit ke zkoumání růstu grafitu v jeho rané fázi, obsahuje 0,02% Sb ve vsázce a stejné 

množství bylo přidáno v pozdější fázi sferoidizace, jako je tomu u vzorku D. Na vzorku E 

byla následně udělána bodová chemická analýza pro objasnění funkce Sb přidávaného 

v pozdější fázi sferoidizace. 

 

U všech vzorků byl modifikátor přidán po odsíření litiny při teplotě 1520 – 1530 °C. 

Čas od začátku sferoidizace do lití je 20-22 min. Licí teplota 1410 – 1420 °C a očkovadlo 

je přidáváno při lití do proudu taveniny. Po odlití byly vzorky A – D vyžíhány na 650 °C. 

Vzorky pro metalografii, houževnatost a tažnost byly odebrány po celém obvodu válce 

s průměrem 310 mm a ve vzdálenosti 180 – 300 mm od axiální osy (středu válce) 

viz obr. 18. 

  

Obr. 17 Čep válce [12] 

Obr. 18 Místa odběru vzorků 
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 Vzorek A: 

Na obr. 19 vidíme, jak kvalita surového železa – vsázky, ovlivňuje morfologii 

vyloučeného grafitu i strukturu matrice, která je feriticko ‒ perlitická. Z obr. 19(a) můžeme 

napočítat méně než 5% cementitu a také vidíme grafit vyloučený především ve feritické 

matrici. Morfologie grafitu je převážně zrnitá s malým množstvím degradovaného grafitu 

tzv. chunky grafit. 

Vzorek B: 

Matrice vzorku B z průměrně kvalitního surového železa je hlavně feritická 

a převážně s degradovaným chunky grafitem. Z obr. 19 a 20 je zřejmé, že při stejném 

chemickém složení, použitém modifikátoru a rozměru vzorků je zcela zásadní vliv 

kvalitního a běžného surového železa, přidaného do vsázky při výrobě LKG. Při velkém 

množství prvků s negativním vlivem na sferoidizaci obsažených ve vsázce, je velmi obtížné 

získat dobrou feriticko – perlitickou strukturu s jemně vyloučeným zrnitým grafitem. 

Obr. 19 Struktura vzorku A po naleptání 

Obr. 20 Struktura vzorku B po naleptání 
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 Vzorek C: 

Na obr. 21 můžeme vidět perlitickou strukturu vzorku C, který vychází 

z chemického složení II a ve vsázce bylo použito vysoce kvalitního surové železo. 

Statistickou analýzou bylo zjištěno více než 10% cementitu za což pravděpodobně může 

přidání karbidotvorných prvků jako jsou Cr, Mo, atd. KVZ obsažené v modifikátoru mohlo 

eliminovat rušivé účinky negativních prvků v litině a také snížení obsahu Si a Mg mohlo 

podpořit sferoidizaci grafitu. Toto budou zřejmě důvody, proč vzorek C obsahuje převážně 

kuličkový grafit. 

Vzorek D: 

Obr. 22 ukazuje mikrostrukturu vzorku D, který je tvořen chemickým složením III 

a průměrně kvalitním surovým železem. Z hlediska chemického složení, je obsah Si a Mg 

ještě nižší než u vzorku C a obsah Mn je zvolen tak, aby se zabránilo segregaci. Legující 

prvky Cu a Mn napomohly k vytvoření převážně perlitické matrice a vyloučený cementit 

Obr. 21 Struktura vzorku C po naleptání 

Obr. 22 Struktura vzorku D po naleptání 
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je mnohem jemnější což minimalizovalo jeho rušivé účinky v matrici. V tomto vzorku 

je grafit jemný, dokonale zrnitý a rovnoměrně vyloučený. Při porovnání struktur všech 

vzorků je patrné, že vyloučený grafit ve vzorku D je nejjemnější a má největší podíl 

dokonale zrnitého grafitu. Z toho lze usoudit že KVZ-Mg modifikátor může relativně dobře 

eliminovat vliv interferenčních prvků obsažených v surovém železe a přidání čistého 

antimonu (Sb) do tekutého kovu ve správnou dobu může podpořit růst perlitu a zlepšit 

morfologii grafitu. 

3.4 Mechanické vlastnosti [14] 

Existuje vztah mezi mechanickými 

vlastnostmi tvárné litiny a její 

mikrostrukturou. Na obr. 23 vidíme 

lomovou plochu tvárné litiny, po přetržení 

při jednoosém namáhaní, pod řádkovacím 

elektronovým mikroskopem (SEM). 

Kuličkový grafit vyčnívá z perlitické 

matrice a ukazuje se, že při jednoosém 

zatížení tvárné litiny se vytvářejí 

mikrotrhliny na rozhraní matrice a grafitu, 

které jsou kolmé na zatížení a následně 

procházejí podél tohoto rozhraní. Toto 

rozhraní poskytuje odolnost proti lomu a kuličkový grafit má lepší pasivaci těchto 

mikrotrhlin, tudíž struktura obsahující takto vyloučený grafit je odolnější proti přetržení 

než struktura s grafitem degradovaným (explodovaný, chunky, červíkovitý).  

Výsledky mechanických vlastností vzorků shrnuje tab. 11. Vzorky byly odebrány 

ze stejných míst, jako vzorky pro metalografii viz Obr. 18. Je patrné, že tažnost vzorků 

A a B je mnohem vyšší než u vzorku C a D a to díky jejich feritické matrici. Zatímco 

tvrdost a pevnost v tahu je lepší u vzorků C a D díky perlitické matrici. Tvárná litina vzorku 

C má nejnižší houževnatost z důvodu vysoké koncentrace cementitu ve struktuře. Přesto 

že tvárná litina vzorku D je vyrobena z průměrně kvalitního surového železa, je vyloučený 

grafit jemný, dokonale zrnitý a rovnoměrně rozložený v perlitické matrici. Díky tomu 

má vzorek D výborné mechanické vlastnosti, vhodné pro jádrovou litinu odstředivě litých 

válců.  

Obr. 23 Kuličkový grafit a lomová plocha, 

(SEM) 



              Diplomová práce  Bc. Jakub Rušaj   

34 

 

Tab. 11 Mechanické vlastnosti vzorku A - D 

Vzorek Pozice Rm  (N/mm2) A (%) Ak (J/cm2) Tvrdost, HB 

A čep válce 430 - 450 3,0 - 4,5 9 - 11 220 - 260 

B simulovaný vzorek 390 - 420 2,5 - 3,5 8 - 10 200 - 230 

C čep válce 520 - 550 1,5 - 2,5 4 - 6 240 - 280 

D čep válce 580 - 620 2,5 - 3,5 7 - 9 240 - 270 

3.5 Mechanismus působení Sb v tvárné litině [14] 

Na základě spinálního růstového modelu podle Doubla a Hellawella, je kuličkový 

grafit polykrystal tvořený z mnoha pyramid monokrystalů, které rostou radiálně 

z nukleačního zárodku a jejich základna je kolmá na směr růstu monokrystalu, 

tyto základny pak tvoří hranici kuličkového grafitu viz obr. 24. Výsledky bodové chemické 

analýzy zaznamenaly Sb na základnách monokrystalických pyramid tj, na vnějším povrchu 

kuličkového grafitu. Z toho můžeme usoudit, že během růstu grafitu se na jeho povrchu 

adsorbuje Sb, který vytváří tenký film a následně brání grafitu narůst do velkých rozměrů 

a také napomáhá symetrickému šíření jednotlivých monokrystalických pyramid. 

Výsledkem jsou malé kuličky grafitu s vysokým stupněm sferoidizace.  

Koncentrace Sb na povrchu kuličkového grafitu se rapidně snižuje, překročí-li grafit 

jistou kritickou velikost a proto je nutné přidávat Sb do taveniny v přesně daný okamžik 

od začátku modifikace. Pokud bychom Sb přidali brzy, mohl by začít reagovat s Mg a O 

za vzniku sloučenin Mg3Sb2, SbO2 a pokud Sb přidáme pozdě, nebude už schopen vytvořit 

souvislý film. 

 
Obr. 24 Růst kuličkového grafitu [8] 
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Pro studium akčního mechanismu a distribuce Sb v tvárné litině byl připraven rychle 

tuhnoucí vzorek E viz 0. Při rychlém ztuhnutí je grafit zachycen ve své rané fázi růstu. 

Na obr. 25 vidíme kuličkový grafit o průměru cca 2,5 µm. Obecně platí, že průměr zárodku 

pro kuličkový grafit je 0,5 – 2,0 µm což potvrzuje, že grafit je v počáteční fázi růstu. 

Výsledky bodové chemické analýzy ze středu a okraje grafitu, jsou shrnuty v tab. 12 

a dokazují, že při koncentraci 0,02% Sb v tavenině, se Sb vyskytuje pouze na okraji 

kuličkového grafitu a naopak obsah Mg a S je na hranici grafitu menší než v jeho středu, 

kde převažují sulfidy nebo oxidy. Z tohoto lze odvodit mechanismus atomární adsorpce Sb 

na povrchu kuličkovitého grafitu. 

Během tavícího procesu je Sb v tavenině vázán ve formě Ce2Sb, CeSb2, Mg3Sb2, 

SbO2  atd. což jsou relativně stabilní sloučeniny a potenciální nukleační zárodky, 

které podporují očkovací efekt i v pomalu tuhnoucích odlitcích z LKG.  

  

Obr. 25 SEM fotografie kuličkovitého grafitu vzorek E, (a) střed grafitu, (b) EDS analýza 

středu, (c) povrch grafitu, (d) EDS analýza povrchu 
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Tab. 12 Chemická složení středu a povrchu kuličkového grafitu 

3.6 Shrnutí funkce Sb v tvárné litině [14] 

Na základě výše uvedených analýz, je zřejmý dvojí účinek antimonu v tvárné litině. 

Sb v základní tavenině tvoří společně s Mg a Ce sloučeniny, které mohou sloužit 

jako nukleační zárodky. Ve srovnání s jinými prvky má Sb vyšší modifikační účinek díky 

své vysoké aktivitě. Po očkování a modifikaci KVZ-Mg jsou sníženy obsahy 

O, S a ostatních prvků s negativním vlivem na globularizaci a zbytkový obsah KVZ a Mg 

je minimální což je ideální pro nukleaci a růst grafitu. Pokud je Sb přidán v tomto 

okamžiku, projeví se jeho adsorpční mechanismus. Pokud bude Sb přidán v nesprávný 

okamžik, může začít přednostně reagovat se zbytkovým KVZ a to bude mít za následek 

degradaci kuličkového grafitu obzvláště u hmotných odlitků z tvárné litiny. 

Pro optimalizaci morfologie grafitu, zvýšení modifikačního účinku a zlepšení 

mechanických vlastností je tedy klíčový čas přidání Sb do taveniny. 

  

Prvek 
Střed Povrch 

hm.% at.% hm.% at.% 

C 15,50 34,54 17,80 43,48 

O 3,32 5,55 
 

  

Mg 22,75 25,04 13,71 16,54 

Si 0,58 0,56 1,87 1,96 

S 22,39 18,69 9,53 8,72 

Sb     1,00 0,24 

Ca 1,80 1,20 0,73 0,53 

Ce 5,11 0,98 1,79 0,38 

Nd 0,76 0,14 
 

  

Fe 27,78 13,31 53,58 28,15 
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4 Experimentální část 

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ 

Konfucius (552 – 479 př. n. l.) 

4.1 Cíl experimentální části 

Cílem této práce bylo vytvoření tvárné litiny s perlitickou strukturou bez karbidů 

s pevností v tahu cca 400 MPa, tvrdostí okolo 250 HB a tažností větší než 1% v litém stavu 

bez použití legujících přísad. Podmínkou také bylo zachovat relativně nízký obsah uhlíku 

(na úrovni 3,0%) a dodržet teplotu likvidu, která zaručí dobré metalurgické spojení jádrové 

a plášťové litiny.  

Pro opodstatnění těchto hodno je nutno zmínit, že výrobci odstředivě litých válců 

pro teplé válcovací tratě se potýkají s problémy, jako jsou praskání válců a otlačení čepu 

v místě uložení válce. Zvýšením tažnosti a pevnosti v tahu by se mělo zabránit poškození 

válce při dlouhodobém, cyklickém namáhání. Otlačení čepu válce v místě uložení je řešeno 

zvýšením tvrdosti. 

4.2 Řešení dané problematiky 

V laboratorních podmínkách slévárny Vysoké školy báňské byly provedeny celkem 

tři série taveb. Každá série obsahovala tři varianty výchozí taveniny s předem zvolenými 

poměry Si/C a systematicky zvoleným množství přidávaného modifikátoru a očkovadla, 

za účelem vytvořit perlitickou strukturu s jemně vyloučeným, dokonale zrnitým grafitem 

bez karbidů. Po odlití byla každá ze tří variant série „A“ vyhodnocena pomocí 

metalografického výbrusu, chemického rozboru a výsledků tvrdosti dle Brinella. 

Na základě těchto údajů byly navrženy poměry Si/C, modifikátoru a očkovadla 

pro následující sérii „B“ a tento proces se opakoval i pro sérii „C“. Jako doplňující 

informace nám posloužily hodnoty z tahové zkoušky, které jsou pouze orientační, neboť 

zkušební tyče nebyly připraveny z Y-bloků, jak uvádí norma ČSN EN ISO 6892-1, 

ale z tyčí odlitých na výšku, které posloužily pro odběr metalografických vzorků a následně 

byly opracovány na zkušební tyče se závitovou hlavou, viz obr. 32. 

  

http://citaty.net/autori/konfucius/
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4.3 Zařízení a všeobecné schéma experimentální části 

4.3.1 Vsázkový materiál 

- Surové železo (viz tab. 13) 

- Nízkouhlíkové ocelové tyče 11 600 

- Vrat 

Tab. 13 Chemické složení surového železa 

 

4.3.2 Tavící agregáty 

a) středofrekvenční indukční elektrická pec s neutrální výduskou s max. objemem 

vsázky cca 12 kg, použita pro natavení série A, viz obr 26. 

b) středofrekvenční indukční elektrická pec s neutrální výduskou s max. objemem 

vsázky cca 100 kg, použita pro natavení série B a C, viz obr 27. 

  

C Si Mn P S Ni Cr Mo 

4,22 0,65 0,061 0,073 0,027 0,013 0,012 0,01 

Obr. 26 EIP 12 kg Obr. 27 EIP 100 kg 
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4.3.3 Termická analýza 

Každá tavba byla kontrolována pomocí 

termické analýzy (Heraeus Quik-lab E), na 

množství CE, Sc, C a Si. Ostatní hodnoty 

chemického složení byly získány pomocí 

spektrometru ve Vítkovických slévárnách. 

4.3.4 Modifikace a očkování v licí pánvi 

Pro všechny tavby bylo použito očkování a modifikace polévací „sandwitch“ 

metodou v licí pánvi a ihned po proběhnutí reakce byla tavenina odlévána do forem 

bez filtrace vměstků vznikajících při sekundární metalurgii. Modifikátor i očkovadlo bylo 

pro všechny tavby totožné a jejich kusovitost se pohybovala v rozmezí 1 – 20 mm. 

- Modifikátor Biomet™ 3 (dále jen FeSiMg6) 

Název Si [%] Mg [%] Ca [%] Al KVZ [%] 

Biomet™ 3 44 - 48 5,0 - 6,0 1,4 - 1,8 1,0 [%] max 0,7 - 1,0 

- Očkovadlo FeSi75 s min obsahem Si 70% 

4.3.5 Forma a velikost experimentálních vzorků 

Po zpracování výchozí taveniny na tvárnou litinu byly z každé tavby odlity tři 

zkušební vzorky tvaru tyče viz obr. 29 do otevřené bentonitové formy viz obr. 30. Tyče 

posloužily jako polotovar, k výrobě zkušebních vzorků pro tahovou zkoušku, 

přičemž z jedné tyče každé tavby byl odebrán vzorek pro metalografii a zkoušku tvrdosti.  

Obr. 30 Schéma uspořádání vzorku ve 

formě 

Obr. 29 Velikost vzorku 

Obr. 28 Termická analýza 
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4.3.6 Vyhodnocování vzorků 

Tvrdost všech taveb byla vyhodnocována dle normy ČSN EN ISO 6506-1, zkouška 

tvrdosti podle Brinella viz rovnice 10, označení HBW 2,5/187,5/10. 

 𝑯𝑩𝑾 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟐 ∙
𝟐𝑭

𝝅 ∙ 𝑫𝟐 (𝟏 − √𝟏 −
𝒅𝟐

𝑫𝟐)

 
(10) 

Kde:  F – zkušební zatížení   1839    [N] 

 D – průměr kuličky   2,5 [mm] 

 d – střední průměr vtisku   [mm] 

 Metalografické vzorky byly připravovány v laboratořích VŠB – TUO 

a vyhodnocovány dle normy ČSN EN ISO 945 pomocí etalonu a optického mikroskopu 

Olympus GX51, který využívá program Quick photo micro. Stanovení plošného podílu 

volného grafitu ve struktuře bylo provedeno dle ASTM E 562 pomocí obrazového 

analyzátoru LECO IA 32, při zvětšení 100x. Podíl grafitu kuličkového a degradovaného 

byl stanoven pomocí bodové metody. 

 

  

 

 

Vzorky pro zkoušku tahem nebyly připraveny dle příslušné normy ČSN 420316 

a slouží jen jako orientační hodnoty. Výsledné hodnoty Rm a A uváděné v tabulce 

mechanických vlastností, která je přiložená u každé tavby, jsou určeny jako průměrná 

hodnota ze tří měření. 

  

Obr. 32 Zkušební tyč pro určení meze pevnosti a tažnosti 

Obr. 31 Určování množství grafitu pomoci LECO IA 32 
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4.4 Série A 

4.4.1 Vázka pro sérii A 

V sérii A bylo nataveno 11 Kg vsázkového materiálu, který obsahoval 7 kg 

surového železa a 4 kg nízkouhlíkových ocelových tyčí. 

Po odlití tavby A1 byla vsázka dosazena na cca 10 kg. Přídavkem C, Si, Ni, Mn 

a dalších, bylo dosaženo požadovaného chemického složení, viz A2 tab. 16 

Po odlití tavby A2 byla vsázka dosazena na zhruba 10 kg a legována Ni, pokles Cr 

a Mo vzhledem k tavbě A2 byl způsoben zředěním taveniny, viz A3 tab. 16. 

4.4.2 Výchozí chemické složení série A 

V tab. 14 jsou uvedeny výsledky termických analýz a v tab. 15 množství 

přidávaného očkovadla a modifikátoru, kterým byla daná tavba zpracovávána. 

Tab. 14 Chemické složení taveniny před modifikací 

Tab. 15 Množství očkovadla a modifikátoru 

Tavba FeSiMg6 [%] FeSi75 [%] 

A1 2 0,7 

A2 1,5 0,9 

A3 1 1,1 

4.4.3  Výsledné hodnoty série A 

Tab. 16 Chemické složení tvárné litiny 

 
Tab. 17 Mechanické vlastnosti série A 

Tavba HBW Rm A 

A1 201 250 0,6 

A2 303 192 0,4 

A3 237 266 0,6 

Tavba C [%] Si [%] CE Sc TL [°C] 

A1 3,30 0,96 3,52 0,85 − 

A2 3,00 1,50 3,31 0,79 1250 

A3 3,28 1,43 3,61 0,87 1218 

Tavba C [%] Si Mn P S Cr Ni Mo Mg 

A1 3,14 2,14 0,135 0,058 0,02 0,046 0,039 0,008 0,061 

A2 2,86 2,53 0,225 0,048 0,02 0,58 0,55 0,103 0,036 

A3 3,12 2,51 0,226 0,043 0,02 0,293 0,75 0,049 0,024 
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Obr. 33 Tavba A1 zvětšení 100x neleptaný, LKG – podíl grafitu v matrici 6,59%, 

tvar grafitu pravidelně zrnitý, 200 zrn na mm
2
 s průměrnou velikostí zrna 25 µm. 

Obr. 34 Tavba A1 zvětšení 100x leptaný (4% HNO3) LKG – struktura 

perliticko−feritická s podílem feritu 36% a grafitem vyloučeným ve feritu. 
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Obr. 35 Tavba A2 zvětšení 100x neleptaný, LKG - podíl grafitu v matrici 6,41%, 

tvar grafitu pravidelně zrnitý, 200 zrn na mm
2
 s průměrnou velikostí zrna 25 µm. 

Obr. 36 Tavba A2 zvětšení 100x leptaný (4% HNO3), LKG – struktura 

perliticko−feritická s podílem feritu 6% a grafitem vyloučeným převážně ve feritu. 
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Obr. 37 Tavba A3 zvětšení 100x neleptaný LČG – podíl grafitu v matrici 10,6% 

z toho 83 % červíkovitého a 17% nepravidelně zrnitého grafitu, 200 zrn na mm
2
 

s průměrnou velikostí zrna 25 µm. 

Obr. 38 Tavba A3 zvětšení 100x leptaný (4% HNO3) LČG – struktura 

perliticko−feritická s podílem feritu 21 % a grafitem vyloučeným ve feritu. 
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4.5 Série B 

Na základě výsledků tvrdosti a  metalografie (hodnoty Rm a A v danou dobu nebyly 

k dispozici) byla ze série A vybrána tavba A2 pro svou nejvyšší tvrdost, převážně 

perlitickou matrici a vhodný tvar grafitu. Z tavby A2 vychází poměr FeSi75 a FeSiMg6 

volený pro sérii B. 

4.5.1 Vsázka pro sérii B 

V sérii B bylo nataveno 36 Kg vsázkového materiálu, který obsahoval 23 kg 

surového železa, 4 kg vratu a 9 kg nízkouhlíkových ocelových tyčí. 

Po odlití tavby B1 a B2 nebyla vsázka dosazována ani legována. V sérii B 

bylo výchozí chemické složení totožné pro všechny tři tavby, dané složení dokládá tab. 18. 

4.5.2 Výchozí chemické složení série B 

Tab. 18 Výchozí chemické složení taveniny 

C [%] Si [%] CE Sc Mn [%] P [%] S [%] Cr [%] Ni [%] Mo [%] 

2,83 1,3 3,09 0,74 0,134 0,046 0,023 0,068 0,126 0,015 

 
Tab. 19 Množství očkovadla a modifikátoru 

Tavba FeSiMg6 [%] FeSi75 [%] 
Zpracovaná 

tavenina [kg] 

B1 1,5 0,9 9 

B2 1,7 1,1 10 

B3 1,9 1,3 10 

4.5.3 Výsledné hodnoty série B 

Tab. 20 Chemické složení tvárné litiny 

Tavba C Si Mn P S Cr Ni Mo Mg 

B1 2,85 2,19 0,154 0,048 0,021 0,071 0,121 0,016 0,033 

B2 2,78 2,25 0,154 0,049 0,022 0,071 0,123 0,016 0,039 

B3 2,63 2,62 0,171 0,048 0,018 0,071 0,119 0,017 0,056 

 

Tab. 21 Mechanické vlastnosti série B 

Tavba HBW Rm A 

B1 223 − − 

B2 233 128 0,8 

B3 218 − − 
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Obr. 39 Tavba B1 zvětšení 100x neleptaný LČG − podíl grafitu v matrici 4,15 %, 

z toho 46 % pravidelně zrnitého grafitu, 100 zrn na mm
2
 s průměrnou velikostí zrna 

35 µm. 

Obr. 40 Tavba B1 zvětšení 100x leptaný (4% HNO3) LČG – struktura 

perliticko−feritická s podílem feritu 31 % a grafitem vyloučeným ve feritu. 
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Obr. 41 Tavba B2 zvětšení 100x neleptaný, LKG – podíl grafitu v matrici 4,89 %, 

z toho podíl pravidelně zrnitého grafitu 96 %, červíkovitého 4 %, 100 zrn na mm
2
 

s průměrnou velikostí zrna 35 µm. 

Obr. 42 Tavba B2 zvětšení 100x, leptaný (4% HNO3) LKG – struktura 

perliticko−feritická, s podílem feritu  33,5 % a grafitem vyloučeným ve feritu. 
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Obr. 43 Tavba B3 zvětšení 100x, neleptaný, LKG – podíl grafitu v matrici 5,15 %, 

z toho podíl pravidelně zrnitého grafitu 97 %, degradovaného 3 %, 100 zrn na mm
2
 

s průměrnou velikostí zrna 35 µm. 

Obr. 44 Tavba B3 zvětšení 100x, leptaný (4% HNO3) LKG – struktura 

feriticko − perlitická, s podílem feritu 25,8 % a grafitem vyloučeným ve feritu. 
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4.6 Série C 

Pro sérii C byl navržen konstantní přídavek očkovadla i modifikátoru 

viz tab. 23 „teoretické“, vycházející z tavby B3 pro svou strukturu s nejmenším objemem 

degradovaného grafitu. V sérii C mělo být variabilní pouze výchozí chemické složení 

zpracovávané taveniny (CE, Sc, Si). Pro tavbu C2 a C3 nekorespondovalo množství 

naváženého FeSi75 a FeSiMg6 s množstvím taveniny odlité z pece do licí (modifikační) 

pánve a proto jsou tyto hodnoty v tab. 23 „reálné“ přepočítány pro skutečné množství 

zpracované taveniny. U tavby C2 byl mírně zvýšen Si a Sc pro podpoření eutektického 

tuhnutí a v tavbě C3 byl rapidně zvýšen Si, se záměrem vyztužit ferit křemíkem. 

4.6.1 Vsázka pro sérii C 

V sérii C bylo nataveno 50 Kg vsázkového materiálu, který obsahoval 20 kg 

surového železa, 30 kg nízkouhlíkových ocelových tyčí a adekvátní množství příměsí 

pro dosažení požadovaného výchozího chemického složení viz tab. 22. 

4.6.2 Výchozí chemické složení pro sérii C 

Tab. 22 Výchozí chemické složení taveniny 

Tavba C [%] Si [%] CE Sc TL [°C] 

C1 2,81 1,15 2,72 0,64 − 

C2 2,87 1,83 3,25 0,78 1256 

C3 − − − − − 

 
Tab. 23 Množství modifikátoru a očkovadla pro sérii C 

Tavba 
Teoretické Reálné 

FeSiMg6 [%] FeSi75 [%] FeSiMg6 [%] FeSi75 [%] 

C1 1,9 1,3 1,9 1,3 

C2 1,9 1,3 1,6 1,1 

C3 1,9 1,3 1,7 1,2 

4.6.3 Výsledné hodnoty série C 

Tab. 24 Chemické složení LKG v sérii C 

Tavba C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Cr [%] Ni [%] Mo [%] Mg [%] 

C1 2,43 2,15 0,95 0,045 0,016 0,063 0,498 0,006 0,041 

C2 2,96 2,9 1,23 0,045 0,016 0,059 0,471 0,006 0,051 

C3 2,55 4,27 1,29 0,036 0,016 0,056 0,470 0,008 0,032 

 
Tab. 25 Mechanické vlastnosti série C 

Tavba HBW Rm A 

C1 370 − − 

C2 296 294 0,7 

C3 275 245 0,4 
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Obr. 45 Tavba C1, zvětšení 100x, neleptaný – LKG podíl grafitu v matrici 7,05 %, 

grafit pravidelně zrnitý, 100 zrn na mm
2
 s průměrnou velikostí zrna 35 µm. 

Obr. 46 Tavba C1 zvětšení 100x, leptaný (4% HNO3) LKG – struktura perlitická, 

s podílem karbidu 16,4 %, grafit vyloučený převážně v perlitu. 
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Obr. 47 Tavba C2, zvětšení 100x, neleptaný – LKG podíl grafitu v matrici 5.49 %, 

z toho podíl pravidelně zrnitého grafitu 93 %, degradovaného 7 %, 300 zrn na mm
2
 

s průměrnou velikostí zrna 18 µm. 

Obr. 48 Tavba C2 zvětšení 100x, leptaný (4% HNO3) LKG – struktura 

feriticko − perlitická, s podílem feritu 15,6 % a grafitem vyloučeným převážně 

ve feritu. 
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Obr. 49 Tavba C3, zvětšení 100x, neleptaný – LKG podíl grafitu v matrici 4,92 %, 

z toho podíl pravidelně zrnitého grafitu 89 %, degradovaného 11 %, 300 zrn 

na mm
2
 s průměrnou velikostí zrna 18 µm. 

Obr. 50 Tavba C3 zvětšení 100x, leptaný (4% HNO3) LKG – struktura 

feriticko − perlitická s podílem perlitu 37 % a grafitem vyloučeným ve feritu. 
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Obr. 51 Mechanické vlastnosti série A v závislosti na velikosti vyloučeného grafitu 

Obr. 52 Mechanické vlastnosti série B v závislosti na velikosti vyloučeného grafitu 

Obr. 53 Mechanické vlastnosti série C v závislosti na velikosti vyloučeného grafitu 
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4.7 Návrh zpracování LKG pro hmotné, odstředivě lité válce 

Tato kapitola vychází z výsledků experimentální části a z poznatků studie, 

která byla zpracována v kapitole 3.  

1. Chemické složení výchozí taveniny. Nízká hodnota Sc mimo jiné zabraňuje flotaci 

grafitu v pomalu tuhnoucím odlitku. Přídavek 0,02 Sb do vsázky napomáhá 

očkovacímu efektu. Chemické složení vychází z tavby C2. Přídavek Sb je volen 

na základě poznatků uvedených v kapitole 3. 

C Si CE Sc TL [°C] Sb Mn P S Cr Ni Mo 

2,87 1,83 3,25 0,78 1256 
hm. [%] 

0,02 1,23 0,045 0,016 0,059 0,471 0,006 

2. Modifikace a očkování. Při zpracování LKG pro hmotné odlitky je možné použít nejen 

modifikační předslitinu Biomet™ 3, ale i předslitinu Biomet™ 4 viz Tab. 6, která 

pro svůj vyšší obsah KVZ může lépe minimalizovat vliv interferenčních prvků 

na sferoidizaci grafitu. Zpracování LKG je vhodné provádět těsně před litím a očkovací 

účinek podpořit přidáním SiC do vsázky. 

Modifikátor Biomet™3 [hm. %] Očkovadlo FeSi75 [hm. %] 

1,6 1,1 

3. Přidáním 0,02 Sb v pozdější fázi sferoidizace by mohlo být dosaženo adsorpce Sb 

na grafitická zrna v jejich rané fázi růstu a tím vytvoření tenkého filmu antimonu, 

který zabrání grafitu narůst do velkých rozměrů i v dlouho tuhnoucím odlitku. Správný 

okamžik přídavku Sb v pozdější fázi sferoidizace je vhodným tématem pro další práci. 
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5 Dílčí výsledky taveb 

Pro celou sérii A byly navrženy relativně velké rozdíly hodnot chemického složení 

C = 3,0 – 3,3 %; Si = 0,96 – 1,5 %; Cr = 0,05 – 0,58 %; Ni = 0,04 – 0,75 % (Tab. 14, Tab. 

16) a velké rozdíly přidávaného modifikátoru a očkovadla FeSi75 = 0,7 – 1,1 %; 

FeSiMg6 = 1,0 – 2,0 % (Tab. 15). Tavba A1 byla volena jako výchozí, bez přídavků Ni, 

Mo, Cr a Mn, pro srovnání s ostatními tavbami, které tyto legující prvky v malém množství 

obsahují. Celkové množství Si v tavbě A1, tj. suma Si obsaženého v tavenině modifikátoru 

a očkovadle, zajišťuje jemnozrnnou strukturu a relativně velký podíl feritu v matrici, 

což je podpořeno i minimem prvků, které stabilizují perlit, jako jsou Cr a Mn. Tavba A2 

byla legována malým množstvím Ni, Cr, Mn, Mo a byl zde snížen stupeň sycení Sc = 0,79 

(Tab. 14, Tab. 16). Tyto úpravy chemického složení snížily podíl vyloučeného feritu 

a zvýšily výslednou tvrdost  LKG na hodnotu 303 HB. Po natavení vsázky tavby A3 

byla tavenina pouze nauhličena a legována malým množstvím Ni a Mn, tím bylo dosaženo 

stabilizace feritu. Zvýšení stupně syceni Sc = 0,87 podpořilo vylučování feritu, který je 

v tavbě A3 vyloučen v množství 21%. Počet grafitických zrn na mm
2
 byl vyhovující. 

Výsledné mechanické vlastnosti série A jsou shrnuty v přehledném grafu, který zobrazuje 

tvrdost, pevnost a tažnost v závislosti na průměrné velikosti zrna a množství částic na mm
2
, 

viz Obr. 51. 

Množství použitého očkovadla a modifikátoru pro sérii B vychází z tavby A2, jejíž 

mikrostruktura byla jemnozrnná s pravidelně zrnitým grafitem, což je předpoklad dobrých 

mechanických vlastností LKG, množství přidávaných předslitin v sérii B se pohybovalo 

v rozmezí FeSi75 = 0,9 – 1,3 a FeSiMg6 = 1,5 – 1,9 (Tab. 19).  Pro minimalizaci vlivu 

ostatních prvků bylo pro všechny tavby série B ponecháno stejné chemické složení, 

ve kterém se snižoval pouze výchozí uhlík, viz Tab. 18. V tavbě B1 byl spektrální analýzou 

zjištěn zbytkový Mgzbyt = 0,033 % což bylo zcela nedostačující pro vytvoření LKG 

s pravidelně zrnitým grafitem při daném chemickém složení zpracovávané taveniny 

viz Obr. 39. Zde se projevil vliv ostatních prvků na průběh sferoidizace jelikož tavba A2 

má zbytkový Mgzbyt. = 0,036 %, ale podíl vyloučeného pravidelně zrnitého grafitu mnohem 

větší. Pro zpracování tavby B2 bylo množství očkovadla i modifikátoru zvýšeno a zbytkový 

Mg byl stanoven spektrální analýzou na Mgzbyt. = 0,039 %. Podíl degradovaného grafitu 

výrazně poklesl a co do velikosti a četnosti byl grafit vyhovující viz Obr. 41. Pro tavbu B3 

bylo opět zvýšeno množství očkovadla a modifikátoru, ale úbytek degradovaného grafitu 

již nebyl tak markantní viz Obr. 43. Jemnozrnnost a průměrná velikost zrna 



              Diplomová práce  Bc. Jakub Rušaj   

56 

 

byly srovnatelné s tavbou B2. Výsledky mechanických vlastností (HB, Rm, A) v závislosti 

na průměrné velikosti zrna a počtu částic na mm
2
, jsou graficky znázorněny v Obr. 52. 

Na základě vyhodnocení série A a B byl pro sérii C zvolen jednotný přídavek 

modifikátoru FeSiMg6 = 1,9 % a očkovadla FeSi75 = 1,3 % (Tab. 23). V tavbě C1 

byl zvolen příliš nízký ekvivalentní uhlík CE resp. Sc = 0,64 a to mělo za následek 

vytvoření perlitické struktury s velkým množstvím karbidu (cca 16,4 %) viz Obr. 46. 

Takováto LKG má vysokou tvrdost a je křehká. Pro tavbu C2 byl zvolen vyšší stupeň 

sycení Sc = 0,78, který napomohl k vytvoření perlitické struktury s malým podílem feritu 

cca 15,6 %. Struktura tavby C2 je velmi podobná struktuře tavby A2 ale liší se 

mechanickými vlastnostmi, které má do jisté míry lepší a také náklady na výrobu jsou nižší 

díky menšímu množství drahých legujících prvků, jako jsou Cr, Mn a Ni viz Tab. 24. 

Jemnozrnná struktura s pravidelně zrnitým grafitem a malým podílem degradovaného 

grafitu cca 7 % je vyhovující. V tavbě C3 byl uplatněn mechanismus zpevnění feritu 

pomocí vysokého obsahu křemíku, což se projevilo jak na struktuře, která 

je feriticko−perlitická, s podílem perlitu cca 37 %, tak na zvýšení tvrdosti a pevnosti v tahu 

oproti standardním feritickým strukturám. Jemnozrnná struktura s pravidelně zrnitým 

grafitem je vyhovující. Výsledné mechanické vlastnosti série C v závislosti na průměrné 

velikosti zrna a počtu částic na mm
2
 zobrazuje Obr. 53. 
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6 Závěr 

Mechanické vlastnosti LKG byly optimalizovány chemickým složením výchozí 

taveniny, množstvím modifikátoru a očkovadla. V teoretické části je popsaná technologie 

odstředivého lití, výroba LKG, vliv vybraných prvků a vliv rychlosti tuhnutí na výslednou 

mikrostrukturu litiny. Experimentální část popisuje tři série taveb (A, B, C), v nichž byly 

voleny varianty chemického složení litiny, množství přidaného modifikátoru a očkovadla.  

Z výsledků experimentální části vyplývá, že optimální perliticko-feritickou 

mikrostrukturu s dostatečnou pevností v tahu Rm = 294 MPs, tvrdostí HB = 296, tažnosti 

A = 0,7 %, pro odstředivě lité válce, je možné dosáhnout pomocí chemického složení 

Sc = 0,78; C = 2,96 %; Si = 2,9 %; Mn = 1,23 %; Cr = 0,059 %; Ni = 0,471 %; 

Mgzbyt. = 0,051 % a metalurgického zpracování pomocí FeSi75 = 1,1 %; FeSiMg6 = 1,6 % 

(Tab. 22, Tab. 23). Pro získání požadované tažnosti nad 1 % bych doporučil zvýšení 

legujících prvků, jako jsou Ni, Mn a Sb.  
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