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Abstrakt 

Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa 

Předložená disertační práce je zaměřena na výzkum materiálových a slévárenských 
vlastností ocelových a litinových odlitků vysokých hmotností. Společným znakem 
těžkých odlitků je velký modul a dlouhé doby tuhnutí. Stěžejní část práce se zabývá 
nejen studiem krystalizace v závislosti na metalurgickém zpracování roztavených ocelí, 
ale i problematikou výroby odlitků z litin s kuličkovým grafitem (LKG) se zvýšeným 
obsahem křemíku. Experimentálně jsou ověřeny technologie zvyšující metalurgickou 
jakost těžkých odlitků. Na odlitcích z legovaných ocelí byl prokázán vliv vápníku na 
teplotu likvidu a solidu, jakost povrchu a rozložení mechanických vlastností po průřezu 
odlitku. Analyticky byly definovány podmínky vzniku Chunky grafitu v závislosti na 
podmínkách tuhnutí zkušebních odlitků z LKG. 

Klíčová slova 

Těžké odlitky, vápník, teplota likvidu a solidu, mikročistota oceli, mechanické 
vlastnosti, šamotová keramika, LKG se zvýšeným obsahem křemíku, Chunky grafit, 
vysokocyklová únava 

Abstract 

Pouring heavy casts from alloys of iron - metallurgical and technological aspects 

This PhD thesis focuses on the research of material and cast properties of high weight 
castings made from steel and iron. Typical features of heavy castings are large module 
and long setting time. The main part of the dissertation deals not only with the study of 
crystallization depending on the metallurgical processing of molten steel, but also with 
the issue of producing castings from nodular cast iron (GJS) with increased silicon 
content. Technologies that enhance metallurgical quality of heavy castings are validated 
experimentally. Using the castings of alloy steels, it was proven that calcium influences 
the liquidus and solidus temperature, surface quality and distribution of mechanical 
properties over the cross section of the casting. Conditions of chunky graphite formation 
depending on the conditions of test castings solidification made from ductile iron were 
defined analytically. 

Key words 

Heavy castings, Calcium, Liquidus and Solidus temperature, Steel micro-purity, 
Mechanical properties, Fireclay ceramics, Spheroidal graphite cast iron with increased 
silicon content, Chunky graphite, High-cycle fatigue 
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Seznam použitých veličin, symbolů a zkratek 

Označení Název Jednotka 

TZ Tepelné zpracování - 

Q Kalící teplota °C 

T Popouštěcí teplota °C 

t Tloušťka stěny mm 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu MPa 

Rm Mez pevnosti MPa 

A Tažnost % 

Z Kontrakce % 

KV Vrubová houževnatost J 

K Bezvrubová houževnatost J 

HB Tvrdost dle Brinella HB 

σr Mez pevnosti při tečení v tahu MPa 

σA1 Mez tečení v tahu MPa 

R Relativní tloušťka (modul) cm 

R‘ Relativní tloušťka zvýšená přehřátím (modul) cm 

Mo Modul odlitku cm 

Ku Kutateladzeho číslo - 

Ko Konstanta objemového tuhnutí pro ocel z teploty likvidu - 

τ Doba tuhnutí min 

∆tl Přehřátí nad teplotou likvidu °C 

TL, TLiq Teplota likvidu °C 

TS, TSol Teplota solidu °C 

∆Tt Interval tuhnutí °C 

Tt Teplota tavení K 

DTA Diferenční termická analýza - 

DSC Diferenční skenovací kalorimetrie - 

α Teplotní vodivost m2/s 

Qv Objemový tok kg/s 

Qm Hmotnostní tok kg/s 

v Lineární rychlost kovu cm/s 

bf Tepelná akumulace formy W·s0,5·m-2·K-1 
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Označení Název Jednotka 

KVZ Kovy vzácných zemin - 

LKG Litina s kuličkovým grafitem - 

LLG Litina s lupínkovým grafitem - 

CE Uhlíkový ekvivalent % 

CEL Uhlíkový ekvivalent z teploty likvidu % 

σc Mez únavy MPa 

σA Amplituda napětí MPa 

σmean Střední napětí cyklu MPa 

∆σaxial Rozkmit napětí MPa 

R Asymetrie cyklu - 

Fa Zatěžující amplituda kN 

D0 Průměr těla zkušebního vzorku mm 

S0 Průřez těla zkušebního vzorku mm2 

Cs Koncentrace uhlíku v tekuté fázi % 

Co Koncentrace uhlíku v určité vrstvě % 

C Uhlík rozpuštěný v austenitu % 

fs Tuhý podíl % 

k 
Poměr vyloučeného množství prvku v centru dendritu 
k množství na fázové hranici 

- 

k Koeficient nového rozložení prvku - 

TE start Teplota začátku eutektické reakce °C 

TE low Minimální teplota eutektické reakce °C 

TE high Maximální teplota eutektické reakce °C 

TEU Teplota eutektika °C 

GRF Graphit Faktor - 

dRGr/dt Rychlost růstu kuličky grafitu m/s 

∆T Podchlazení °C 

RGr Poloměr kuličky grafitu m 

R Poloměr obálky austenitu m 

R Poloměr obálky austenitu m 

SEM Skenovací (rastrovací) elektronová mikroskopie - 

EOP Elektrická oblouková pec - 
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Označení Název Jednotka 

EIP Elektrická indukční pec - 

ASEA-SKF Kombinované rafinační zařízení (typ pánvové pece) - 

LF Pánvová pec - 

VOD Zařízení k vakuovému oxidačnímu oduhličení - 

EMS Elektromagnetický míchač - 

Ar Argonový uzel (k míchání taveniny) - 

so Koncentrace oxidů určená spektrální analýzou % 

PIG NOD Typ surového železa - 

SiC Karbid křemíku - 

SMW605 Typ očkovací předslitiny - 

VL4 Typ modifikační předslitiny - 

Blok A Zkušební blok z materiálu EN-GJS-450-18 (v2) - 

Blok B Zkušební blok z materiálu EN-GJS-500-14 - 

Equotip Přenosný tvrdoměr - 
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1 Úvod 

V důsledku narůstajících požadavků na kvalitu odlitků z ocelí a litin s kuličkovým 
grafitem je nutné hledat nové způsoby vedoucí ke snížení nežádoucích vlivů během 
odlévání, čištění odlitků a zkoušení materiálových vlastností. Dále je nutné pružně 
reagovat na poptávku nově zaváděných jakostí litin s kuličkovým grafitem pro těžké 
odlitky a udržet se tak v konkurenceschopném stavu. 

Disertační práce navazuje na autorovy monografie věnující se systematickému 
zvyšování kvality těžkých odlitků v podmínkách provozů Slévárna a Ocelárna firmy 
PILSEN STEEL s.r.o.: 

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků. 
Ostrava, 2012. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství. 

ODEHNAL, J.: Filtrace těžkých ocelových odlitků. Ostrava, 2010. Bakalářská práce. VŠB-TU 
Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství. 

1.1 Řešená problematika 

Je obecně známo, že oceli mají horší slévárenské vlastnosti v porovnání s litinami 
s kuličkovým grafitem, ale výhodou ocelí jsou lepší mechanické vlastnosti, zejména pak 
plasticita. Všechny jakostní oceli musí být tepelně zpracovány, aby dosahovaly 
požadovaných mechanických vlastností, ale litiny s kuličkovým grafitem dosahují 
předepsaných mechanických vlastností již v litém stavu. 

Jak bylo výše uvedeno, mají oceli i litiny s kuličkovým grafitem své výhody  
i nevýhody, a proto by bylo vhodné pokusit se o eliminaci jejich negativních vlastností 
s přihlédnutím na ekonomiku výroby. 

K tomu, aby bylo možné dostatečně obsáhnout metalurgické a technologické aspekty 
odlévání hmotných odlitků ze slitin železa, je disertační práce rozdělena do dvou části:  
na část věnující se ocelím a část věnující se litinám s kuličkovým grafitem. 

Část věnující se ocelím je zaměřena na vliv vápníku v procesu odlévání a tuhnutí 
odlitku. Je proveden rozbor eroze šamotového materiálu používaného k tvorbě 
vtokových soustav u odlitků vyráběných do pískových forem. 

Část věnující se LKG je zaměřena na vývoj plně feritických litin s kuličkovým grafitem 
se zvýšeným obsahem křemíku pro dosažení zvýšených hodnot tažnosti. Zmíněný druh 
litin je rozšířen v automobilovém průmyslu a postupně je vyžadován i u odlitků pro 
energetiku a tvářecí stroje. Proto je nutné dostatečně rychle reagovat na poptávku 
odlitků z těchto materiálů a dokázat nastavit metalurgii a technologii výroby tak, aby 
bylo možné dodržet požadované mechanické vlastnosti i ve větších tloušťkách a s menší 
anizotropií po průřezu stěny. Nedílnou součástí je řešení problematiky vzniku 
degenerativních forem grafitu v hmotných odlitcích z litin s kuličkovým grafitem. 

Výsledky výše uvedených částí by měly ukázat možnosti zvýšení užitných vlastností 
ocelí a litin s kuličkovým grafitem. V případě ocelí by mělo dojít ke zlepšení 
slévárenských vlastností při snížené teplotě odlévání a v případě LKG ke zlepšení 
mechanických vlastností v litém stavu. 
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2 Cíle disertační práce 

Na základě rozboru řešené problematiky je experimentální část disertační práce 
rozdělena na: 

I.: Nízkolegované žáropevné oceli: 

1. Návrh metalurgického zpracování taveniny ke zvýšení užitných vlastností odlitku. 
2. Ověření vlivu vápníku v oceli na teplotu likvidu a solidu. 
3. Ověření vlivu vápníku v oceli na povrchovou jakost odlitků. 
4. Ověření vlivu taveniny s obsahem vápníku na erozi šamotové vtokové soustavy. 
5. Ověření vlivu metalurgického zpracování a odlévání na mikročistotu oceli. 
6. Ověření vlivu přísady vápníku na mechanické vlastnosti. 
7. Vyhodnocení zjištěných výsledků. 
 
II.: Litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku: 

1. Návrh metalurgického zpracování taveniny k dosažení plně feritické struktury  
a vysoké tažnosti u zkušebních odlitků z materiálu EN-GJS-450-18 a EN-GJS-500-
14 dle normy EN 1563:2011 

2. Ověření dosažené mikrostruktury po průřezu zkušebních bloků. 
3. Ověření dosažených mechanických vlastností po průřezu zkušebních bloků. 
4. Rozbor příčin vzniku Chunky grafitu ve zkušebním bloku z první varianty návrhu. 

chemického složení materiálu EN-GJS-450-18. 
5. Ověření možnosti predikce Chunky grafitu pomocí simulačního programu. 
6. Vyhodnocení zjištěných výsledků. 
 
Výsledky řešení disertační práce mohou přispět k rozšíření znalostí o vlivu vápníku 

na užitné vlastnosti oceli a výsledné výrobky. Neméně důležité mohou být i informace 
získané z vývoje litin s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku pro hmotné 
odlitky. 

Uvedené cíle práce jsou podloženy literárním rozborem dostupné literatury, který je 
uveden v následující kapitole. 
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3 Literární rozbor řešené problematiky 

V následujících kapitolách bude proveden rozbor vybraných hledisek odlévání 
hmotných odlitků s většími a velkými tloušťkami stěn z ocelí a litin. Nejdříve je ale 
důležité definovat pojem těžký (hmotný) odlitek. 

3.1 Definice těžkého (hmotného) odlitku 

Dle literatury [1] se považují odlitky nad 2500 kg kusové hmotnosti za těžké. Dále se 
můžeme setkat s velkými a masívními (silnostěnnými) odlitky. Dle [1] se všechny tři 
pojmy svým významem překrývají, ale nejsou úplně shodné. Velký odlitek nemusí 
z hlediska rozměrů ještě patřit do skupiny těžkých odlitků, má-li malou průměrnou 
tloušťku stěny, tj. má-li malý poměr objemu k povrchu (modul). Protikladem je malý, ale 
velmi silnostěnný odlitek s velkým modulem, který může patřit do skupiny těžkých 
odlitků, překročila-li jeho hmotnost výše uvedenou hranici. Literatura [2] doplňuje 
definici silnostěnného (masívního) odlitku: odlitek nad 2500 kg hrubé hmotnosti, 
s vysokým poměrem objemu k povrchu (modul 10 cm a vyšší). 

Vliv rozměrového a tloušťkového činitele je velmi výrazný, a proto je nutné těžké 
(hmotné) odlitky posuzovat jako samostatnou skupinu s  náročnými požadavky na 
výrobu. 

3.2 Rozbor vybraných metalurgických a technologických aspektů odlévání ocelí 

Výroba těžkých ocelových odlitků má své specifické zvláštnosti. Velikostní činitel se 
projevuje v průběhu ochlazování odlitku ve formě i při tepelném zpracování. 
Metalurgická jakost ovlivňuje vlastnosti oceli zvýšenou měrou, protože vlivem 
pomalejšího tuhnutí a chladnutí vzniká hrubší zrno a je více času k rozvoji segregačních 
pochodů. Proto jsou všeobecně vyšší nároky na čistotu ocelí. Při tepelném zpracování 
odlitků, delší doby prodlev na austenitizační teplotě a menší rychlost ochlazování z této 
teploty, ovlivňuje výslednou strukturu a tím i vlastnosti [3]. 

Účelem následujících podkapitol je vytvoření teoretické opory vybraných aspektů pro 
plánované experimenty a porozumění získaným výsledkům. 

3.2.1 Materiálové vlastnosti vybraných nízkolegovaných žáropevných ocelí 

Pro plánovaný experiment byla zvolena nízkolegovaná žáropevná ocel určená pro 
odlitky turbinových skříní a regulačních armatur. V následujících tabulkách budou blíže 
specifikovány materiálové požadavky.  

Tab. 1 uvádí chemické složení jednotlivých jakostí oceli a v tab. 2 až 4 jsou uvedeny 
požadované mechanické vlastnosti dosažitelné po tepelném zpracování. Záměrně jsou 
uvedeny tři jakosti ocelí určených pro komponenty parních turbín, aby bylo možné 
porovnat vliv legujících prvků na mechanické vlastnosti nejen za teploty 20°C, ale i za 
zvýšených teplot. 

Tab. 1 Chemické složení dle EN 10213:2007 

Označení 
materiálu 

- 
C 

[%] 
Mn 
[%] 

Si 
[%] 

P 
[%] 

S 
[%] 

Cr 
[%] 

Ni 
[%] 

Mo 
[%] 

Cu 
[%] 

V 
[%] 

G17CrMo5-5 
min. 0,15 0,50 - - - 1,00 - 0,45 - - 

max. 0,20 1,00 0,60 0,02 0,02 1,50 0,40 0,65 0,30 0,05 
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G17CrMo9-10 
min. 0,13 0,50 - - - 2,00 - 0,90 - - 

max. 0,20 0,90 0,60 0,02 0,02 2,50 0,40 1,20 0,30 0,05 

G17CrMoV5-10 
min. 0,15 0,50 - - - 1,20 - 0,90 - 0,20 

max. 0,20 0,90 0,60 0,02 0,015 1,50 0,40 1,10 0,30 0,30 

 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě dle EN 10213:2007 

Označení 
materiálu 

Tepelné zpracování 
Tloušťka 
stěny 

Zkouška tahem 
Zkouška 
rázem 

Q  
kalení 
[°C] 

T 
popuštění 

[°C] 
t [mm] 

Rp0,2 
[MPa] 
min. 

Rm 
[MPa] 

- 

A 
[%] 
min. 

KV  
[J] 

min. 

G17CrMo5-5 920-960 680-730 ≤100 315 490-690 20 27 

G17CrMo9-10 930-970 680-740 ≤150 400 590-740 18 40 

G17CrMoV5-10 920-960 680-740 ≤150 440 590-780 15 27 
 

Tab. 3 Zkouška meze kluzu při zvýšené teplotě dle EN 10213:2007 (částečný výpis) 

Označení materiálu 
TZ Mez kluzu při zvýšené teplotě Rp0,2 [MPa] min. 

Značka 100 200 300 350 400 450 500 550 
G17CrMo5-5 +QT - 250 230 215 200 190 175 160 

G17CrMo9-10 +QT - 355 345 330 315 305 280 240 
G17CrMoV5-10 +QT - 385 365 350 335 320 300 260 

 
Tab. 4 Creepová odolnost (střední hodnoty) dle EN 10213:2007 (částečný výpis) 

Označení materiálu 

Teplota [°C] 450 500 550 

Č
as
 [
h
] 

1
0

 0
0

0
 

1
0

0
 0

0
0

 

2
0

0
 0

0
0

 

1
0

 0
0

0
 

1
0

0
 0

0
0

 

2
0

0
 0

0
0

 

1
0

 0
0

0
 

1
0

0
 0

0
0

 

2
0

0
 0

0
0

 
G17CrMo5-5 

σr 321 244 222 187 117 96 98 55 44 
σA1 196 145 - 130 81 - 65 35 - 

G17CrMo9-10 
σr 282 218 200 188 136 120 106 66 52 
σA1 229 168 148 141 96 80 70 40 31 

G17CrMoV5-10 
σr 340 275 254 229 171 157 151 96 83 
σA1 305 243 218 196 133 110 120 70 49 

σr: Mez pevnosti při tečení v tahu [MPa] (napětí, které při dané teplotě za danou dobu 
způsobí lom materiálu) 
σA1: Mez tečení v tahu [MPa] (napětí, které při dané teplotě a době působení způsobí 
trvalou deformaci) 

 

3.2.1.1 Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti a strukturu oceli 

Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti a strukturu nízko a středně legovaných ocelí je 
přehledně uveden v tab. 5, která byla sestavena z literárních zdrojů [4], [5] a [6]. 

 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

15 

Tab. 5 Vliv prvků na vlastnosti a strukturu oceli [4], [5], [6]. 

Vliv prvků na vlastnosti a strukturu oceli 
Prvek Charakter prvku Prvek zvyšuje, nebo zlepšuje Prvek snižuje, nebo zhoršuje 

C 

- pevnost v tahu a tvrdost 
(maximum při 0,9 % C), 
kalitelnost, sklon ke tvorbě 
trhlin 

tažnost, tvářitelnost, 
svařitelnost 

Mn 
austenitotvorný pevnost v tahu, tažnost, 

prokalitelnost, svařitelnost 
obrobitelnost, tvářitelnost za 
studena 

Si 
feritotvorný pevnost v tahu, mez kluzu, 

žáruvzdornost, 
korozivzdornost 

tažnost, houževnatost, 
svařitelnost, obrobitelnost 

P - popouštěcí křehkost houževnatost, svařitelnost 

S 
- obrobitelnost, křehkost za 

tepla 
houževnatost, svařitelnost, 
korozivzdornost 

Cr 

feritotvorný, 
karbidotvorný 

pevnost v tahu, tvrdost, 
odolnost proti opotřebení, 
žáruvzdornost, žáropevnost, 
korozivzdornost, 
prokalitelnost 

tažnost, svařitelnost 

Ni 

austenitotvorný pevnost v tahu, 
houževnatost, prokalitelnost, 
korozivzdornost, zjemňuje 
perlit 

tepelnou roztažnost, 
svařitelnost 

Cu - korozivzdornost houževnatost 

Mo 

feritotvorný, 
karbidotvorný 

pevnost v tahu, žáropevnost, 
prokalitelnost, 
korozivzdornost, 
svařitelnost, stabilitu 
martenzitu 

popouštěcí křehkost, 
tvářitelnost 

V 
feritotvorný tvrdost, prokalitelnost, 

žáropevnost, svařitelnost 
citlivost na přehřátí, velikost 
zrna 

Ti 
karbidotvorný pevnost v tahu, mez kluzu, 

svařitelnost 
velikost zrna 

W 
feritotvorný,  
karbidotvorný 

pevnost v tahu, tvrdost, 
tepelnou odolnost 

tažnost, obrobitelnost 

Sn -  houževnatost 

Al 
- žáruvzdornost, růst zrna za 

zvýšených teplot 
velikost zrna, tvářitelnost 

Nb karbidotvorný mez kluzu velikost zrna 

Co 
- tvrdost, tepelnou odolnost růst zrna při vyšších 

teplotách 
Sb - - houževnatost 

B 
karbidotvorný, 
austenitotvorný 

prokalitelnost  - 

Ca 
- rozložení mech. vlastností po 

průřezu,  
- 

Zr karbidotvorný - - 
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Ta karbidotvorný - velikost zrna 
Pb - - houževnatost 
As - - houževnatost 

N 
austenitotvorný mezikrystalovou korozi pod 

napětím, meze kluzu, 
přechodové teploty 

houževnatost, tažnost, 
svařitelnost 

H 
- křehnutí, pevnost v tahu tažnost, kontrakci, 

houževnatost 

O 
- křehkost za studena, 

přechodovou teplotu 
svařitelnost, houževnatost 

3.2.1.2 Degradační procesy v ocelích 

V následujícím textu bude věnována pozornost zejména creepu (tečení) materiálu 
z důvodu požadavků zákazníků na ověřování mechanických vlastností za zvýšených 
teplot u odlitků turbinových skříní a regulačních armatur. 

Při provozu součástí dochází s postupem času k degradaci (snižování) jejich užitných 
vlastností a tím ke snižování jejich životnosti. Největší vliv na životnost součásti mají 
provozní podmínky, jako jsou: teplota, zatížení, pracovní médium, pracovní režim, 
okolní prostředí apod. Při různých provozních podmínkách se na degradaci vlastností 
součásti mohou podílet různé degradační procesy [7]. 

Nejdůležitějším degradačním procesem v žáropevných ocelích je creep (tečení) 
materiálu. Spolu s creepem působí také koroze (vysokoteplotní oxidace) materiálu. Mezi 
další procesy negativně působící na vlastnosti ocelí lze zařadit degradaci struktury 
(strukturní stability) oceli, vysokoteplotní popouštěcí křehkost, aj. [7]. 

Creep materiálu 

Při pokojových teplotách jsou mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů 
neměnné, ale při zvýšených teplotách může docházet k nárůstu plastické deformace za 
podmínek konstantního zatížení pod úrovní meze kluzu materiálu za dané teploty = 
creep (tečení). Creep je významný za teplot větších než (0,3 až 0,9) ∙ Thomologická [K], kde 

𝑇ℎ𝑜𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑘á =
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í

𝑇𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛í 
 [K]. Velké tepelné stroje jako kotle, parní turbíny, tryskové  

a raketové motory, jaderné reaktory, tlakové nádoby apod. pracují dlouhodobě za 
vyšších teplot a jsou tak vystaveny nebezpečí vzniku creepu. Creep může vést k lomu 
součásti po určité době provozu, která závisí na velikosti působícího zatížení a teploty. 
Obecně platí, že rychlost creepu se zvyšuje a čas do lomu se zkracuje s vyšší teplotou  
a větším zatížením [7], [8]. 

Creepové charakteristiky kovů jsou ovlivňovány teplotou tavení, modulem pružnosti 
a velikostí zrna. Obecně platí, že čím vyšší je teplota tavení daného kovu nebo slitiny, čím 
vyšší je jeho modul pružnosti a čím větší je střední velikost zrna, tím lepší je odolnost 
materiálu vůči creepu [7], [9]. 

3.2.2 Metalurgie ocelí se zvýšenými užitnými vlastnostmi 

Metalurgií ocelí se zvýšenými užitnými vlastnostmi se zabývali autoři [10] až [15].  
I přes značnou propracovanost této problematiky je vhodné navázat na literaturu [14]  
a za pomoci dalších literárních zdrojů se zaměřit na zpracování oceli vápníkem. 
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3.2.2.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti vápníku 

 V literatuře [10] a [16] se uvádějí důležité fyzikální vlastnosti, které souvisí 
s použitím vápníku při výrobě oceli. Jedná se zejména o tlak par vápníku a jeho bod varu. 
Při teplotě 1600°C se tlak par vápníku udává v rozmezí 0,18 až 0,37 MPa a bod varu 
vápníku se uvádí v rozmezí 1483 – 1511°C, tzn. je nižší než bod tání železa. Při teplotách 
roztavené oceli lze tedy očekávat poměrně vysoký tlak par vápníku, což plně vysvětluje 
potíže vznikající při přidávání vápníku do roztavené oceli (prudké reakce, zplyňování, 
rozstřik…). 

Původně se předpokládalo, že u železa a vápníku neexistuje vzájemná rozpustnost,  
a to jak v tuhém tak i roztaveném stavu. Později při zkouškách prováděných v atmosféře 

argonu, kdy se pod tlakem 1,36 
MPa zabránilo vypařování 
vápníku, se při teplotě 1600°C 
zjistila rozpustnost vápníku 
v železe 0,032 %. Dále se 
prokázalo, že uhlík, křemík, 
hliník a nikl tuto rozpustnost 
zvyšují, viz tab. 6, chrom ji 
snižuje [10], [16]. 

3.2.2.2  Vliv vápníku na vlastnosti a jakost oceli 

Dle literatury [10], [11] a [17] až [19] lze u oceli zpracované vápníkem [Ca] 
dosahovat: 

 zlepšení slévárenských vlastností 
 minimalizace povrchových vad 
 zlepšení obrobitelnosti při vysokých řezných rychlostech 
 minimalizace nebezpečí trhlin při opětovném ohřevu blízko tepelně ovlivněných 

zón svaru 
 prevence lamelárního trhání 
 minimalizace citlivosti vysoce pevných mikrolegovaných trubek (HSLA) 

k vodíkem způsobenému praskání (HIC) 
 snížení izotropie mechanických vlastností po průřezu. 

Přísadou vápníku může být ovlivněna struktura ztuhlé oceli z důvodu dosažení nízkého 

obsahu kyslíku a síry. Dobrá tekutost a nízký obsahu vměstků umožňuje odlévat ocel při nižší 

teplotě a ztuhlá ocel se vyznačuje strukturou se širokým pásmem rovnoosých krystalů. 

Rozborem 150 t ingotu odlitého z oceli s přísadou vápníku a s nízkým obsahem síry bylo 

zjištěno snížení rozsahu A-segregací.  

Vápník má vysokou afinitu k síře a ještě vyšší afinitu ke kyslíku. To znamená, že 
pokud je vápník rozpuštěn v tavenině, před tím, než reaguje se sírou, reaguje nejprve s 
volným rozpuštěným kyslíkem [20], [21]. 

[Ca] + [O]  = (CaO) 
[Ca] + [S]  = (CaS) 
[Ca] + (Al2O3) = (hlinitany vápníku) + [Al] 

Vápník může vytvářet vměstky CaS nebo transformovat Al2O3 vměstky, a to v závislosti 
na obsazích hliníku a síry [21]. 

Legující prvek v Fe Rozpustnost vápníku [%] 

Fe 0,032 

Fe – 1% C 0,061 
Fe – 1% Si 0,049 

Fe – 1% Al 0,038 

Fe – 1% Ni 0,035 

Tab. 6 Prvky zvyšující rozpustnost vápníku v železe 
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Při dezoxidaci oceli hliníkem a následné modifikaci korundových vměstků vápníkem 
mohou probíhat v soustavě Fe(l)-O-Al-Ca následující reakce. Nejprve v průběhu 
dezoxidace oceli hliníkem vznikají tuhé korundové vměstky Al2O3(s) podle reakce  
2/3 [Al] + [O] = 1/3 Al2O3(s). 

Při následné modifikaci těchto vměstků vápníkem mohou probíhat chemické reakce 
za vzniku tuhých či kapalných hlinitanů vápenatých. [22] 

[Ca] + 19/3 Al2O3(s)  =  (CaO.6Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 7/3 Al2O3(s)  =  (CaO.2Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 4/3 Al2O3(s)  =  (CaO.Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 11/12 Al2O3(s)  =  1/12 (12CaO.7Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 2/3 Al2O3(s)  =  1/3 (3CaO.Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 1/3 Al2O3(s)  =  CaO(s) + 2/3 [Al] 

Modifikační působení vápníku se týká nejen korundových vměstků, ale i formujících 
se hlinitanů vápenatých. 
[Ca] + 7/12 (CaO.6Al2O3)  =  19/12 (CaO.2Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 4/3 (CaO.2Al2O3)  =  7/3 (CaO.Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 33/15 (CaO.Al2O3)  =  4/15 (12CaO.7Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 2/9 (12CaO.7Al2O3)  =  11/9 (3CaO.Al2O3) + 2/3 [Al] 
[Ca] + 1/3 (3CaO.Al2O3)  =  2CaO(s) + 2/3 [Al] 

Vylučování pevných hlinitanů vápníku během lití je na jedné straně způsobeno 
nedostatečným přídavkem vápníku pro modifikaci, které vede pouze k částečnému 
ztekucení hlinitanových vměstků, na druhé straně nadměrná dávka vápníku vyvolává 
tvorbu pevného sulfidu CaS [23]. 

V přítomnosti síry se ustavují rovnováhy mezi [Al], [O] a [S] v oceli a CaS respektive 
hlinitany vápníku ve vměstcích [22]. 

[Ca] + [S]    =  (CaS) 
1/12 (CaS) + [Al] + 19/12 [O]  =  1/12 (CaO.6Al2O3) + 1/12 [S] 
1/4 (CaS) + [Al] + 7/4 [O]  =  1/4 (CaO.2Al2O3) + 1/4 [S] 
1/2 (CaS) + [Al] + 2 [O]  =  1/2 (CaO.Al2O3) + 1/2 [S] 
6/7 (CaS) + [Al] + 33/14 [O]  =  1/14 (12CaO.7Al2O3) + 6/7 [S] 
3/2 (CaS) + [Al] + 3 [O]  =  1/2 (3CaO.Al2O3) + 3/2 [S] 
(CaS) + [O]    =  CaO(s) + [S] 

s ohledem na reakci dezoxidace oceli hliníkem získáme rovnice řešící rovnováhu mezi 
[Al] a [S] v oceli modifikované Ca: 

(CaS) + 19/3 Al2O3(s)  =  (CaO.6Al2O3) + 2/3 [Al] + [S] 
(CaS) + 7/3 Al2O3(s)  =  (CaO.2Al2O3) + 2/3 [Al] + [S] 
(CaS) + 4/3 Al2O3(s)  =  (CaO.Al2O3) + 2/3 [Al] + [S] 
(CaS) + 11/12 Al2O3(s)  =  1/12 (12CaO.7Al2O3) + 2/3 [Al] + [S] 
(CaS) + 2/3 Al2O3(s)  =  1/3 (3CaO.Al2O3) + 2/3 [Al] + [S] 
(CaS) + 1/3 Al2O3(s)  =  CaO(s) + 2/3 [Al] + [S] 

Fruehan [8] uvádí, že u ocelí s vysokým obsahem hliníku a síry vznikají převážně 
vměstky typu CaO.Al2O3 nebo CaO.2Al2O3. 

S rostoucím obsahem síry v oceli roste stabilita CaS a tím dochází k zužování oblasti, 
ve které mohou vznikat tekuté vměstky [24]. 
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Čím vyšší je licí teplota, tím snadněji dochází k vytváření tekutých 12CaO.7Al2O3 
vměstků a tím hůře se vytvářejí vměstky CaS [21]. 

3.2.2.3  Vliv kyslíku na vlastnosti a jakost oceli 

Autor [2] uvádí, že jako měřítko čistoty oceli se uvádí obsah kyslíku v tavenině, který 
má dosahovat hodnot max. 10 ppm. 

Obsah kyslíku přirozeně ovlivňuje množství potřebného vápníku pro přeměnu 
vměstků Al2O3 na hlinitany vápenaté. Při nižších obsazích kyslíku (10 až 20 ppm) je 
dosaženo tekuté oblasti malým množstvím vápníku a oblast je velmi úzká. Pokud obsah 
kyslíku roste, roste i spotřeba vápníku a tekutá oblast se rozšiřuje a dává tak větší 
možnost vzniku tekutých vměstků. Platí, že se zvyšujícím se obsahem síry se horní 
hranice tekuté oblasti zužuje. Při praktické výrobě oceli může rozptyl obsahu kyslíku 
před úpravou vápníkem a obtížně předvídatelná reakce vápníku s Al2O3, způsobit při 
vstřelování vápníku problémy. Přidávání vápníku je nutné vztáhnout na celkový obsah 
kyslíku, který může být precizněji řízen, a to v oblasti: 

 dezoxidace oceli, 
 úpravy oceli v pánvi, 
 zabránění reoxidace v různých stádiích procesu výroby [11], [24]. 

3.2.2.4  Modifikace vápníkem z hlediska morfologie vměstků 

Modifikací sulfidů a oxidů v oceli se myslí změna jejich morfologie na snadněji 
odstranitelný typ vměstku. Modifikací vměstků se dosahuje zejména zvýšení 
houževnatosti oceli a plastických vlastností při zachování pevnostních charakteristik 
oceli. Vápník reaguje s oxidem hlinitým, který vznikl při předchozí dezoxidaci oceli 
hliníkem a snižuje teplotu tavení vměstků. Dále reaguje vápník se sírou, která se 
rozpouští ve vznikajících hlinitanech vápenatých. U čistých ocelí při vysokém obsahu 
vápníku vznikají vměstky typu CaO a CaS, které se vylučují jako IV. typ [25]. 

S rostoucím obsahem vápníku v oceli se zkracuje celková délka sulfidů II. typu. Při 
určité koncentraci vápníku v oceli, která závisí na chemickém složení oceli, se začnou 
objevovat oxisulfidy I.b typu, jejichž počet dále s rostoucím obsahem vápníku v oceli 
roste a při určitém obsahu vápníku v oceli se vměstky II. typu přestanou v oceli 
vyskytovat. S rostoucím obsahem vápníku v oceli se vměstky zmenšují, ubývá vměstků II. 
typu a přibývá vměstků I.b typu. Ve vměstcích klesá obsah manganu a hliníku na úkor 
vápníku [25]. 

3.2.2.5  Přísada vápníku vstřelováním plněného profilu 

Vápník může být do oceli přidáván pomocí plněného profilu s různým obsahem Ca  
a dalších prvků. Příkladem jsou:  

 CaSi (min.30%Ca + max.55%Si + max.2%Al + max.1%C + max.0,06%P + max.0,06%S) 
– 225g CaSi/m, tloušťka profilového plechu: 0,4 mm, průměr plněného profilu 9, 13 a 
16 mm, 

 CaFe (min.30%Ca + zbytek %Fe + max.0,06%C + max.0,02%P + max.0,02%S)  
– 270g CaFe/m, tloušťka profilového plechu: 0,4 mm, průměr plněného profilu 9, 13 a 
16 mm, 

 čistý Ca (min.99%Ca + max.0,03%Fe + max.0,006%Ni + max.0,02%Mn + 
max.0,002%Cu + max.0,5%Mg + max.0,4%Al + max.0,003%Si) – 68,8g Ca/m, tloušťka 
profilového plechu: 0,4 mm, průměr plněného profilu 9, 13 a 16 mm. 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

20 

Plněný Ca profil by měl být přidáván do taveniny za atmosférického tlaku pod 
odprašovacím systémem a přes velmi malé oko ve strusce vytvořené bublinami argonu. 
Dle autora [11] je důležitá rychlost vstřelování, teplota taveniny a tloušťka plechu 
tvořícího profil, protože profil by se měl roztavit právě před dosažením dna pánve.  

3.2.2.6  Struskový režim 

Pro dosažení nízkého obsahu síry a vysoké mikročistoty oceli je důležité správné 
chemické složení redukční strusky na zařízení sekundární metalurgie. Koncentrace 
základních složek rafinační strusky by mělo být následující: 

CaO = 50 až 60%,  Al2O3 = 20 až 30%,  SiO2 + MgO < 10%,  FeO = max. 1% 

Připravená rafinační struska s výše uvedeným chemickým složením má vhodnou 
viskozitu a nízkou teplotu likvidu, zaručující vysokou sulfidickou kapacitu a optimální 
podmínky pro pohlcování nekovových vměstků. 

3.2.2.7 Vliv taveniny zpracované vápníkem na erozi licí keramiky 

Odlévání ocelí rafinovaných vápníkem předpokládá zvýšené nároky na keramický 
materiál vtokové soustavy. Vápník přítomný v tavenině způsobuje zvýšenou erozi 
žáruvzdorného materiálu. Obr. 1 znázorňuje mechanismus eroze žáruvzdorné keramiky, 
kdy za působení taveniny dochází k postupnému rozrušení povrchu a v konečné fázi 
probíhá uvolnění korundových zrn [26]. Strukturní parametry materiálu licí keramiky 
(velikost zrna, množství, velikost a rozložení pórů) mohou, kromě vlivu na tepelné  
a mechanické vlastnosti, ovlivnit rychlost penetrace kovu do keramického materiálu  
a následné lokální porušení vlivem korozního působení taveniny odlévané oceli [15]. 

Zmíněným způsobem může docházet ke znečištění taveniny nekovovými vměstky  
a k zeslabení síly stěny keramického materiálu. 

 
Obr. 1 Proces eroze žáruvzdorného materiálu 
a) složení žáruvzdorného materiálu, b) důlková eroze na povrchu, c) hloubková eroze na 
rozhraní jednotlivých složek, d) oddělení částic korundu z povrchové vrstvy. [26] 
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3.2.3  Licí teplota 

Jedním ze základních předpokladů k získání bezvadného odlitku je zajistit a dodržet 
nejvhodnější licí teploty oceli. Licí teplota má největší vliv na povrch odlitků, tj. na 
výskyt a četnost připečenin a zavalenin, a dále na ty vlastnosti a ukazatele odlitku, které 
jsou v úzké souvislosti s primární kristalizací; především je to stupeň dendritického 
odmíšení a velikosti primárních zrn a dendritů. Mimo to má nemalý vliv na výskyt 
staženin v odlitcích, tvorbu oxidických plen při odlévání a působí na rychlost vyplouvání 
exogenních a endogenních vměstků v pánvi i v odlitku. Je v přímém vztahu 
k nezaběhnutí oceli v tenkostěnných částech odlitku a má vliv na náchylnost oceli 
k některým druhům defektních lomů (např. mezidendritickým a lasturovým lomům)  
a také na náchylnost k trhlinám [27]. 

Dle literatury [27] příliš velké přehřátí oceli nad teplotou likvidu se projeví ve 
zdánlivém zvětšení relativní tloušťky (modulu) odlitku a je možné jej vyjádřit rovnicí (1). 
Nízká hodnota Kutateladzeho čísla vypovídá o vysokém přehřátí oceli, tj. vysoká licí 
teplota, zvyšuje ve svém důsledku relativní tloušťku (modul) stěny odlitku. Přehřátím 
oceli se zvýší relativní tloušťka (modul) (R‘ > R) a také se zvýší hodnota Fourierova  
i Biotova čísla, které signalizují zvýšenou náchylnost k trhlinám. Zároveň se zvětšuje 
interval tuhnutí mezi teplotou likvidu a solidu, roste stupeň dendritické segregace, tzn. 
heterogenita oceli, s průvodními jevy, k nimž náleží zvýšená náchylnost k trhlinám mezi 
dendrity, větší podíl staženin, mikrostaženin a ředin. 

𝑅′ = 𝑅 (1 +
1

𝐾𝑢
) = 𝐾𝑜√𝜏  [cm]       (1) 

kde R je relativní tloušťka (modul) odlitku [cm] 
 Ku – Kutateladzeho číslo [-] 
 Ko – konstanta objemového tuhnutí pro ocel litou z teploty likvidu [-] 
 τ – doba tuhnutí [min] 
Literatura [27] uvádí vzorec (2) pro přibližný výpočet zvětšení relativní tloušťky 

(modulu) stěny v závislosti na přehřátí oceli. 

𝑅′ = 𝑅(1 + 𝑘∆𝑡𝑙)   [cm]       (2) 

kde R je relativní tloušťka (modul) odlitku [cm] 
 k ≈ (2,0 až 2,6) . 10-3 [°C] 
 ∆tl – přehřátí nad teplotou likvidu [°C] 

Podle Chvorinova [28] zvětšuje přehřátí o 10°C nad teplotou likvidu relativní 
tloušťku (modul) o 2 %. Podle vzorce (2) má zvýšení teploty oceli o 100°C přibližně 
stejný vliv na podmínky tuhnutí jako zvětšení relativní tloušťky (modulu) stěny odlitku 
o 20 až 25 %. 

Naproti výše uvedenému, nedostatečné přehřátí oceli nad teplotou likvidu se projeví 
zvětšenou četností případů nezaběhnutí a zavalenin, dále zvýšeným výskytem plen  
a exogenních vměstků [27]. 

3.2.3.1 Stanovení licí teploty 

Při stanovení licí teploty pomocí výpočtu se vychází ze znalosti teploty likvidu TL, 
teploty solidu TS a z nich vyplývajícího intervalu tuhnutí ΔTt. K určení teplot likvidu  
a solidu se vychází z teploty tání čistého železa obvykle 1535°C (podle některých údajů 
1528 až 1539°C). Výpočtové stanovení TL a TS představuje v porovnání  
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s experimentálním stanovením poměrně jednoduchý, rychlý a finančně nenáročný 
způsob. 

Vliv prvků na pokles teploty likvidu zkoumali autoři [29] až [48] a ve vzorcích (3) až 
(39) jsou uvedeny jejich výsledky.  

Vliv prvků na teplotu solidu vyjádřili autoři [33] až [36], [38], [42] a [48] ve vzorcích 
(40) až (47). Literatura [42] uvádí, že je přesnost určení intervalu teplot ΔTt větší než 
teploty solidu, proto se zabývá jejím výpočtem a svůj výsledek uvádí vzorcem (45). 

Výpočtové vzorce teploty likvidu a solidu jsou uvedeny v příloze A, aby nenarušovaly 
plynulost textu. 

U ocelí obsahujících prvky ve větších koncentracích než na které byly vzorce 
sestaveny, je stanovení teploty likvidu i solidu spojeno s větší chybou. Největší problémy 
mohou proto nastat u vysokolegovaných ocelí. Teploty likvidu a solidu některých 
legovaných ocelí uvádí literatura [49]. 

Literatura [41] podrobně porovnává výsledky vypočítaných hodnot teplot likvidu 
pomocí vzorců (19), (24) až (33) s experimentálně zjištěnými hodnotami. Vzorce (15) až 
(17), (21), (30) až (33), (36) až (39) obsahují korekční koeficienty, které zohledňují 
meziprvkové ovlivnění při výpočtu teploty likvidu, ale i přes to se vyskytují odchylky od 
experimentálně zjištěných hodnot. Literatura [36] a [44] uvádí nejen odchylky 
vypočítaných teplot likvidu a solidu, ale i odchylky teploty získaných 
z termodynamických databází ThermoCalc, Computherm a dalších od experimentálně 
zjištěných. Tyto odchylky jsou způsobeny výpočtem teplot likvidu a solidu z omezeného 
počtu chemických prvků [44]. 

Málo prozkoumanou oblastí je výpočet teploty solidu. Autoři rovnic (40) až (47) se 
tímto problémem zabývali, ale každý vzorec je platný pro určitý rozsah chemického 
složení. 

Z důvodu výše uvedených nepřesností 
výpočetních vzorců pro teploty likvidu  
a solidu je nejpřesnější zjištění těchto 
teplot metodami diferenční termické 
analýzy (DTA), nebo diferenční skenovací 
kalorimetrie (DSC). 

Licí teplota má souvislost  
se zabíhavostí ocelí. Jak je také zřejmé 
z obr. 2 se stoupajícím obsahem uhlíku se 
zvyšuje zabíhavost, přestože se zvětšuje 
interval tuhnutí. Zřejmě vliv rozdílu mezi 
licí teplotou a teplotou nulové tekutosti 
převládá nad vlivem rozšiřujícího se 
intervalu tuhnutí [51]. Srovnání 
zabíhavosti ocelí různých značek uvádí 
literatura [52].  

Licí teplota u nelegovaných  
a nízkolegovaných ocelí se volí podle 
tloušťky stěn, konstrukce a technologie 
odlitku s přehřátím nad teplotou likvidu 

Obr. 2 Vliv obsahu uhlíku na zabíhavost slitiny Fe [50] 
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obvykle o 20 až 80 °C [49]. U vysokolegovaných chromových ocelí, zejména s nízkým 
obsahem uhlíku a křemíku, které mají zvýšený sklon k tvorbě oxidických kůží, je nutné 
volit vyšší licí teploty k potlačení vzniku vad. Zde může být potřebné přehřátí i o 100 °C 
[53]. 

3.2.3.2 Možnosti experimentálního stanovení teploty likvidu a solidu 

Analýzu změny vlastností vzorků, které souvisí se změnou teploty lze provádět 
metodami termické analýzy (Thermal Analysis). Mezi tyto vlastnosti vzorků patří 
termodynamické vlastnosti (teplota, teplo, entalpie, hmotnost, objem), materiálové 
vlastnosti (tvrdost), chemické složení nebo struktura vzorku [54]. 

Diferenční termická analýza (DTA) 

Diferenční termická analýza (DTA) je dynamická tepelně analytická metoda, při níž se 
sledují teplotní efekty zkoumaného vzorku při jeho plynulém lineárním ohřevu nebo 
ochlazování. Touto metodou se měří teplotní rozdíly mezi zkoumaným vzorkem  
a vzorkem srovnávacím. Teplotní rozdíl vzniká při jejich současném ohřevu, který je 
lineární funkcí času. Teplota srovnávacího vzorku se mění dle navoleného teplotního 
programu. Teplota zkoumaného vzorku se mění s fyzikálními, chemickými a případně 
fyzikálně chemickými ději, které ve vzorku probíhají. Výsledkem jsou tzv. DTA křivky 
vyjadřující závislost teplotního rozdílu mezi měřeným vzorkem a referencí na čase nebo 
na teplotě. Ve skutečnosti se však neměří přímo teplotní rozdíl mezi měřeným  
a srovnávacím vzorkem, ale rozdíl napětí mezi měřícím a srovnávacím termočlánkem, 
který je úměrný teplotnímu rozdílu mezi zkoumaným vzorkem a vzorkem srovnávacím. 
Probíhající fázové přeměny se na křivkách projevují odklonem od tzv. základní linie 
(vznik píku). Interpretace píku na DTA křivkách lze získat teploty fázových transformací 
popř. latentní tepla fázových transformací [54], [55]. 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) 

Metoda heat-flux DSC je velmi podobná současné DTA metodě. Také u této metody 
dochází k ohřevu měřeného a srovnávacího vzorku. Teplota srovnávacího vzorku se 
mění dle navoleného teplotního programu. Teplota zkoumaného vzorku se mění 
s fyzikálními, chemickými a případně fyzikálně chemickými ději, které ve vzorku 
probíhají. Základní princip DSC měření spočívá stejně jako u metody DTA v měření 
rozdílů napětí mezi měřícím a srovnávacím termočlánkem [54]. 

Rozdíl mezi DTA a DSC metodou spočívá především v umístění termočlánku resp. 
kontaktu kelímku s termočlánkem. U metody DTA je termočlánkový spoj (případně 
několik termočlánkových spojů) umístěno přímo pod dnem kelímku (termočlánek je 
tedy v přímém kontaktu s kelímkem). U metody DSC je termočlánek spojen s „nosičem 
kelímku“, na kterém je kelímek umístěn. (Nosič kelímku je z dobře vodivého materiálu 
s minimální tloušťkou). Teplotní změny vzorku jsou tak snímány (detekovány) z „celé 
plochy“ kontaktu vzorku (resp. kelímku) s nosičem, nikoliv pouze bodově jako u metody 
DTA. Podle umístění termočlánku a jím snímané plochy se obecně předpokládá vyšší 
citlivost DSC metody. Ve skutečnosti však mohou být obě metody stejně citlivé, záleží 
vždy na celkovém experimentálním uspořádání a použitých termočláncích [54], [55]. 

3.2.4 Odlévání oceli 

Odlévání oceli je jednou z velmi důležitých oblastí výroby odlitků. Kvalitních odlitků 
je možné dosáhnout pouze plynulým plněním formy, vhodně zvolenou licí rychlostí  
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a vtokovou soustavou. K odlévání oceli jsou používány rafinační pánve se spodní výpustí 
osazené jedním nebo dvěmi šoupátkovými uzávěry [14]. 

3.2.4.1 Tepelné reakce v pánvi 

Pánev obsahující tekutou ocel je neizolovaná soustava v prostředí s přibližně 
konstantní teplotou - tepelně-konvekčně cirkulujícího ovzduší. Po naplnění pánve ocelí 
ustává vynucené proudění v makroobjemech, avšak úplný klid se nedostavuje. 
Nastupuje řádově pomalejší samovolná gravitační konvekce, při níž podíly oceli 
ochlazované od stěn pánve klesají a jsou nahrazovány teplejšími podíly. Studený kov se 
shromažďuje na dně pánve a při odlévání prvních odlitků může být příčinou jejich 
snížené jakosti (zavaleniny, broky). Po odlití cca 20% kovu je teplota odlévaného kovu 
nejvyšší a ke konci odlévání opět klesá. Hladina oceli je pokryta struskou, tj. tepelně 
izolační vrstvou. Ocel od hladiny proto chladne pomalu [25], [49], [14]. 

Vyzdívka rafinační pánve se předehřívá nad teplotu 900°C, přesto se od vyzdívky ocel 
ochlazuje a probíhá v ní samovolná gravitační konvekce. Pánvová vyzdívka se ohřívá od 
oceli. Když je prohřáta i zevně, nastává další etapa chladnutí. Od ohřátého ocelového 
pláště pánve se začíná odvádět teplo do okolního ovzduší, které se dostává do tepelné 
cirkulace. Od tohoto stadia se chladnutí oceli v pánvi urychluje, stěny pánve už nefungují 
jen jako akumulátor tepla, ale jako převaděč tepla [49], [14]. 

S tím vším souvisí tepelné ztráty oceli v pánvi během čekání na dosažení potřebné licí 
teploty. Známkou tepelných ztrát je i pokles teploty oceli v pánvi. Ten záleží: 

 na tepelně fyzikálních vlastnostech materiálu pánvové vyzdívky; používá-li  
se stále týž vyzdívací materiál, pak pokles teploty závisí na tloušťce vyzdívky  
a stavu pánve; 

 na množství a teplotě strusky a na celistvosti jejího povrchu; 
 na obsahu oceli v pánvi, tj. na obsahu pánve za předpokladu, že se využívá 

prostor pánve; 
 na povrchovosti ocelové náplně v pánvi, tj. na poměru jejího ochlazovacího 

povrchu k jejímu objemu (to záleží na tvaru pánve); 
 na tepelně fyzikálních vlastnostech oceli, zejména na její teplotní vodivosti α, čím 

nižší je α, tím pomaleji ocel chladne za srovnatelných podmínek; 
 na setrvání oceli v pánvi do dosažení teploty vhodné pro odlévání (doba 

odstávání) [49], [14]. 

Tepelná homogenita kovu v pánvi se může před odléváním zlepšit dmýcháním 
argonu do pánve před začátkem odlévání přes porézní tvárnici umístěnou ve dně pánve. 
Při dmýchání argonu musí mýt hladina oceli stále přikryta struskou [14]. 

3.2.4.2 Možnosti ochrany odlévané oceli před sekundární oxidací 

Sekundární oxidace odlévané oceli kyslíkem obsaženým v okolní atmosféře patří 
k významným negativním dějům. Potenciální rizika sekundární oxidace při odlévání 
oceli lze hledat na rozhraní výtokového uzlu z rafinační pánve a vstupu do vtokové 
soustavy a dále pak na hladině oceli ve formě [15]. 

Ochrana licího proudu před kontaktem s okolní atmosférou v oblasti výtokového uzlu 
z rafinační pánve může být prováděna mechanickým stíněním, nebo vytvořením 
inertních podmínek dmýcháním inertního plynu. V podmínkách odlévání odlitků je 
mechanické stínění proudu oceli technicky velmi obtížně realizovatelné. Obvykle se tedy 
přistupuje k ochraně licího proudu inertním plynem nebo kombinaci mechanického 
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stínění při současném dmýchání inertního plynu [15]. Obr. 3 dokladuje využívané 
způsoby ochrany licího proudu při odlévání oceli. 

 
Obr. 3 Příklady možné ochrany licího proudu při odlévání: a) proud oceli je mechanicky stíněn keramickou 
trubicí při současném dmýchání inertního plynu distributorem upevněným na šoupátkovém uzávěru 
výtokového uzlu rafinační pánve, b) znázorňuje odlévání s dmýcháním inertního plynu z distributoru 
upevněného na šoupátkovém uzávěru bez dalšího mechanického stínění, c) vytvoření přetlaku inertního 
plynu v okolí odlévané oceli, d) proud oceli je částečně stíněn mechanicky a současně je v oblasti hlavního 
vtoku a šoupátkového uzávěru zajištěn přetlak inertního plynu, který je rovnoměrně distribuován prstencem 
porézního materiálu do proudu odlévané oceli [15], [56]. 

Možnost ochrany proudu odlévaného kovu proti sekundární oxidaci se s rostoucími 
požadavky na čistotu oceli stává předmětem základní potřeby. Účinnost uvedených 
způsobů ochrany však výrazně závisí nejen na zvolené metodě, ale i na konstrukci 
distributoru plynu [15]. 

Výtok taveniny z pánve byl teoreticky a prakticky studován autory [14], [57] až [63]. 

3.2.4.3 Vtokové soustavy pro ocelové odlitky 

Vtoková soustava a způsob odlévání má vliv na rozdělení tepla a tím na vnitřní kvalitu 
odlitku, na vývoj smršťovacího napětí a tím na vznik povrchových trhlin, na čistotu kovu, 
dále na zálupy, povrchovou kvalitu odlitku, studené spoje atd. [14]. 

Přitom nejde pouze o účinky proudění ve vtokové soustavě samé, ale také o proudění 
kovu ve vlastní formě, tedy o podmínky odlévání jako celku. 
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Dosažením nejlepších podmínek odlévání představované vysokou kvalitou odlitku je 
možné dosáhnout aplikací výsledků teoretického výzkumu a zobecněním vhodných 
praktických zkušeností [50], [14].  

Při navrhování vtokové soustavy je dle [1] nutné věnovat pozornost následujícím 
činitelům: 

 druh vtokové soustavy, to znamená jednoduchá, rozvětvená sifonová, etážová, 
zaplněná (přetlaková), nezaplněná (podtlaková) 

 místo zaústění kanálků do dutiny formy 
 rychlost nebo doba lití 
 vlastní konstrukce vtokové soustavy a stanovení průřezu kanálků ústících do 

dutiny formy, rozváděcích kanálů (při rozvětvené soustavě) a průřez licího 
kanálu. 

 druh formovací směsi 

Při výrobě těžkých ocelových odlitků se používá rozvětvených (členitých) vtokových 
soustav, které umožňují různé způsoby rozvedení kovu k dosažení nejlepších výsledků. 
Správné navrhování těchto soustav dle [1] vyžaduje znalost proudění kovu v jejich 
jednotlivých částech. 

Výpočty vtokových soustav jsou založeny na základech hydrauliky, především 
použitím Bernouliho rovnice. Především jde o způsob proudění, tlakové poměry  
a stanovení průřezů jednotlivých prvků vtokové soustavy. Protože jsou tyto děje velmi 
složité, nelze je vždy početně vyjádřit s dostatečnou přesností, zvláště pokud jde  
o proudění kovu. Proto se v této oblasti využívá metody modelování pomocí simulačních 
softwarů [14]. 

Praxí je potvrzeno, že teoretické výpočty vtokových soustav podle zákonů hydrauliky 
neodpovídají plně skutečnosti. Literatura [1] uvádí, že skutečná výstupní rychlost kovu  
z vtokové soustavy je menší než rychlost teoretická. Proto je také skutečné množství 
kovu menší než teoretické. Zmenšení průtočné objemové rychlosti je způsobeno 
vnitřním třením taveniny o stěny vtokových kanálů. Podstatně složitější podmínky 
proudění dle [1], [64] až [66] nastávají v rozvětvených vtokových soustavách, kde kromě 
uvedeného dochází k zúžení (kontrakci) proudu v ohybech kanálů, ke změně 
průtokových průřezů aj. [14]. 

Rychlost lití a způsob plnění formy mají význam k dosažení kvalitních odlitků. 
Rychlost lití lze vyjádřit různými hledisky. Nejčastěji je uvažováno s těmito druhy 
rychlosti lití: 

 Objemový tok, vyjádřený množstvím kovu vytékajícího z pánve (Qv [kg/s]); závisí 
na velikosti průřezu výlevky a výšce hladiny kovu v pánvi. 

 Hmotnostní tok, vyjádřený množstvím kovu vytékajícího do formy za jednotku 
času (Qm [kg/s]); s ní také souvisí objemový tok. 

 Lineární rychlost kovu vstupujícího do formy z ústí zářezu (v [cm/s]); závisí na 
výšce hladiny kovu v licím kanálu, na konstrukci a průřezu jednotlivých prvků 
vtokové soustavy. 

 Lineární rychlost stoupání kovu ve formě – plnění formy (v [cm/s]); závisí na 
výšce hladiny kovu v licím kanálu a na konstrukci odlitku, hlavně na jeho 
průměrné tloušťce stěny. [1] 

Každá z uvedených závislostí má svůj vlastní vliv na stanovení optimální doby lití  
a tím i na jakost odlitku. 
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Ke stanovení optimální doby lití je nutné počítat s některými základními činiteli, jako 
druh formovací směsi, konstrukce a složitost odlitku, odvod plynů, rozdělení teplot 
v odlitku. Z hlediska uvedených rychlostí lití je nejzávažnější především lineární rychlost 
stoupání kovu ve formě (daná hmotnostním tokem) a rychlost kovu vstupujícího do 
formy z ústí vtokových kanálků [14]. 

Správný hmotnostní tok má být takový, aby odpovídal optimální rychlosti stoupání 
kovu ve formě [1].  

Podrobný rozbor reoxidačních procesů probíhajících při odlévání oceli na odlitky je 
uveden v literatuře [25], [49], [67]. 

3.2.5  Tuhnutí ocelí 

Přeměna taveniny v tuhou fázi neprobíhá v celé hmotě najednou. Začne v řadě míst 
vytvořením krystalizačních zárodků (nukleací). Zárodky rostou přísunem atomů 
z taveniny k jejich povrchu tak dlouho, až krystaly vyplní celý objem soustavy a kapalná 
fáze vymizí [68]. 

Krystalizace je charakterizována dvěma hodnotami: 

 Rychlost tvorby zárodků, tj. počtem krystalizačních zárodků vzniklých v jednotce 
objemu kapalné fáze za jednotku času, 

 Lineární rychlosti růstu, tj. rychlosti, jakou se posunuje rozhraní krystal-kapalná 
fáze do kapalného kovu. 

Krystalizační zárodky mohou vznikat přímo z taveniny vlivem fluktuace (kolísání) 
teploty a energie – homogenní nukleace. 

Krystalizace však může být zahájena i na zárodcích cizích – heterogenní nukleace. Jako 
cizí zárodky přicházejí v úvahu především nekovové vměstky přítomné v tavenině (např. 
oxidy, částice žáruvzdorného materiálu, vysokotavitelné sloučeniny apod.). Mohou to 
být dále i stěny formy, zejména pískové, do níž je kov odlit. 

Rychlost tvorby zárodků závisí na podchlazení taveniny. Se zvětšováním podchlazení 
rychlost z počátku rychle roste, při velkém podchlazení se však opět zmenšuje [68]. 

3.2.5.1  Homogenní nukleace 

Při teplotách blízkých teplotě tuhnutí dochází v tavenině k fluktuacím teploty  
a energie. V omezeném prostoru dochází ke geometricky pravidelnému uspořádání 
„blízkého pořádku“. Množství vzniklých zárodků za jednotku času a v jednotce objemu 
lze vyjádřit statistickou pravděpodobností počtu homofázových fluktuací. 

Velikost kritického zárodku závisí velmi značně na podchlazení. Je to dáno tím,  
že s podchlazením se jednotková povrchová energie na rozhraní krystal-taveniny mění 
poměrně málo, kdežto změna volné entalpie zárodku vzrůstá rychleji [69]. 

Se zvětšujícím se podchlazením se zmenšuje kritický rozměr zárodku, takže stále 
větší jejich počet se stává aktivním. Při velmi značném podchlazení je vznik zárodku 
brzděn zvětšením viskozity tekutého kovu a ztížením přísunu atomů na vzniklý zárodek. 

Při krystalizaci technických kovů a slitin se uplatňují téměř vždy vměstky, které ji 
ovlivňují. Stejně působí i stěny formy, do níž je tekutý kov odléván [68]. 

Homogenní nukleace je možná za speciálních laboratorních podmínek při velkém 
přechlazení 0,8 . Tt. Rychlost za těchto podmínek je značná [69]. 
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3.2.5.2 Heterogenní nukleace 

Za reálných podmínek probíhá heterogenní nukleace při mírnějším přechlazení. 
Krystalizace je zde vyvolána přítomností různých vměstků, takže probíhá přednostně od 
stěn formy, aniž by vzniklo nutné přechlazení k zahájení spontánní (homogenní) 
krystalizace. Aby se mohl vměstek stát cizím krystalizačním zárodkem, musí splňovat 
následující podmínky: 

 musí mít příbuznou krystalickou mřížku 
 vměstek musí být smáčen taveninou. Čím je krystalická příbuznost mřížek kovu  

a vměstku větší, tím menší je úhel smáčení a tím snáze se vměstek stává aktivním 
krystalizačním zárodkem. 

I úlomky pevného kovu (dendrity) se mohou stát krystalizačními centry. 

Existují i další vlivy ovlivňující vlastní průběh krystalizace: 
 čistota kovu (obsahuje-li kov plyny, vměstky, vzduch, pak nepotřebuje velké 

přechlazení k zahájení krystalizace) 
 pohyb taveniny (každý neklid, vibrace, chvění, proudění apod., snižuje nutné 

přechlazení k tvorbě zárodku) 
 tlak (vysoký vnější tlak napomáhá krystalizaci) [69]. 

3.2.5.3  Krystalizace v reálných podmínkách 

V reálných podmínkách přichází v úvahu pouze tuhnutí slitin v intervalu teplot. 
Během tuhnutí pak mohou vedle sebe existovat 3 pásma: 

 pásmo tuhého kovu, jehož tloušťka se s časem neustále zvětšuje 
 dvoufázové pásmo, jehož šířka závisí na intervalu tuhnutí a teplotním gradientu 

(s časem se rozšiřuje). 
 pásmo taveniny, jehož šířka se neustále zmenšuje 

Tepelná osa odlitku je pak množina bodů, kde se setkají krystalizační plochy 
(izosolidy). Dvoufázové pásmo je omezeno plochami izosolidou a izolikvidou. Proto  
u čistých kovů a eutektických slitin není dvoufázové pásmo a odlitky tuhnou progresivně. 
Šířka dvoufázového pásma má vliv jak na strukturu, tak na stupeň dendritického  
a pásmového odmíšení, v důsledku selektivního tuhnutí uvnitř jednotlivých dendritů  
a mezi povrchem a středem odlitku [69]. 

Šířka dvoufázového pásma ovlivňuje výskyt a rozsah mikropórovité struktury. Při 
širokém pásmu se vytvoří izolované ostrůvky taveniny v oblasti tepelné osy, jejichž 
tuhnutím a smrštěním se vytvoří mikrostaženiny. 

Na šířku dvoufázového pásma má vliv: 
 interval tuhnutí slitiny (TL-TS, dáno chemickým složením slitiny) 
 rychlost ochlazování (tepelná akumulace formy - bf) Čím je akumulační 

schopnost formy vyšší, tím je příčný teplotní gradient větší a užší je dvoufázové 
pásmo. 

 vlastnosti a stav kovu. Teplota tuhnutí, teplota lití a tepelná vodivost dané slitiny. 
[69] 

3.2.6 Dílčí závěr 

Využití vápníku při rafinaci oceli k dosažení vysoké mikročistoty je nedílnou součástí 
technologických procesů při výrobě taveniny se zvýšenými nároky na užitné vlastnosti 
výrobku. Přísadou vápníku do taveniny lze docílit dobré tekutosti a nízkého obsahu 
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vměstků což umožňuje odlévat ocel při nižší teplotě. Ztuhlá ocel se vyznačuje strukturou 
se širokým pásmem rovnoosých krystalů a sníženým rozsahem A-segregací.  

U odlitků z oceli s přísadou vápníku byl zjištěn minimální rozsah povrchových vad  
a dosaženo snížení rozdílů mechanických vlastností po průřezu stěny. Aplikaci vápníku 
do roztavené oceli lze provádět v různých etapách rafinace taveniny, a to dle potřeby 
ovlivnění jednotlivých metalurgických a technologických vlastností. 

Na základě studia literatury lze uvažovat nad vlivem vápníku na krystalizační zárodky 
a tím i na ovlivnění teploty likvidu a solidu tedy šířky dvoufázového pásma tuhnutí. 
Rozborem dostupné literatury bylo zjištěno, že pouze jeden autor [40] se zabýval vlivem 
vápníku na teplotu likvidu a uvedl jej ve vzorci (15). Vliv vápníku na teplotu solidu 
žádný autor neuvádí, pravděpodobně je to z důvodu obtížnosti přípravy vzorku  
a samotného měření.  

Další, velmi důležitý poznatek o vlivu taveniny s obsahem vápníku na proces 
chemické eroze licí keramiky je uveden v kapitole 3.2.2.7. Dle autora [26] dochází za 
působení taveniny k postupnému rozrušení povrchu žáruvzdorné keramiky a v konečné 
fázi probíhá uvolnění korundových zrn. Tímto způsobem může docházet k znečištění 
taveniny nekovovými vměstky a k zeslabení stěny keramického materiálu. 
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3.3 Rozbor vybraných metalurgických a technologických aspektů odlévání litin 

Litina s kuličkovým grafitem je již relativně prozkoumaným a konstruktéry přijatým 
materiálem, který za dobu své existence prokázal své přednosti. Z hlediska maximálního 
využití jeho předností, je plně obhajitelné vylepšovat jeho vlastnosti, aby byl plně 
konkurenceschopným v širokém oboru konstrukčních aplikací [70]. 

3.3.1 Materiálové vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku 

Aby bylo možné využívat litinu s kuličkovým grafitem, jako alternativu k uhlíkovým 
ocelím je nutné dosáhnout vyšších hodnot tažnosti. V literatuře [71] jsou uvedeny 
výsledky vývoje feritické litiny s kuličkovým grafitem, ve kterých je tzv. silikoferit tj. ferit 
zpevněný vysokým obsahem křemíku. Tyto výsledky vedly k vytvoření dalších prací 
např.: [72] až [76], které byly následně zahrnuty do poslední revize normy [77] 
EN1563:2011. Autoři [70], [78] a [79] uvádí aplikaci a rozbor nových materiálů 
popsaných literaturou [77] v provozních podmínkách s velmi dobrými výslednými 
vlastnostmi. 

Mechanické vlastnosti uvedené literaturou [77] pro feritické značky zpevněné 
silikoferitem jsou uvedeny v tab. 7 až 9. Ke splnění požadovaných mechanických 
vlastností jsou v tab. 10 uvedeny směrné hodnoty obsahu [Si], [P] a [Mn] dle [77]. 

Tab. 7 Mechanické vlastnosti naměřené na zkušebních tělesech obrobených z litých vzorků z feritických 
značek zpevněných vyšším obsahem křemíku. 

Označení materiálu 
Směrodatná 

tloušťka stěny 

t [mm] 

 

0,2 % - 

smluvní mez 

kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

min. 

Mez pevnosti 

v tahu 

Rm [MPa] 

min. 

Tažnost  

A [%] 

min. 
Značka 

Číselné 

označení 

EN-GJS-450-18 5.3108 

t ≤ 30 350 450 18 

30 < t ≤ 60 340 430 14 

60 < t ≤ 200 Podle dohody mezi výrobcem a dodavatelem 

EN-GJS-500-14 5.3109 

t ≤ 30 400 500 14 

30 < t ≤ 60 390 480 12 

60 < t ≤ 200 Podle dohody mezi výrobcem a dodavatelem 

EN-GJS-600-10 5.3110 

t ≤ 30 470 600 10 

30 < t ≤ 60 450 580 8 

60 < t ≤ 200 Podle dohody mezi výrobcem a dodavatelem 

Mechanické vlastnosti zkušebních těles obrobených z litých vzorků nemusí vyjadřovat přesné 

vlastnosti samotného odlitku. Hodnoty tahových vlastností odlitku jsou uvedeny v tab.8 

 
Tab. 8 Směrné hodnoty mechanických vlastností měřených na zkušebních tělesech obrobených ze vzorků 
vyřezaných z odlitků feritických značek zpevněných vyšším obsahem křemíku. 

Označení materiálu 
Směrodatná 

tloušťka stěny 

t [mm] 

 

0,2 % - 

smluvní mez 

kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

min. 

Mez pevnosti 

v tahu 

Rm [MPa] 

min. 

Tažnost  

A [%] 

min. 
Značka 

Číselné 

označení 

EN-GJS-450-18C 5.3108 

t ≤ 30 350 440 16 

30 < t ≤ 60 340 420 12 

60 < t ≤ 200 Směrné hodnoty poskytne výrobce 
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EN-GJS-500-14C 5.3109 

t ≤ 30 400 480 12 

30 < t ≤ 60 390 460 10 

60 < t ≤ 200 Směrné hodnoty poskytne výrobce 

EN-GJS-600-10C 5.3110 

t ≤ 30 450 580 8 

30 < t ≤ 60 430 560 6 

60 < t ≤ 200 Směrné hodnoty poskytne výrobce 

Pokud odběratel požaduje minimální hodnoty mechanických vlastností na udaných místech 

na odlitku, mají být tyto hodnoty dohodnuty s výrobcem 

 
Tab. 9 Informativní hodnoty tvrdosti a nárazové práce u feritických značek zpevněných vyšším obsahem 
křemíku. 

Označení materiálu Rozsah tvrdosti podle Brinela Min. hodnoty nárazové 

práce při 23°C ± 5°C 

Značka 
Číselné 

označení 

HB 

Směrodatná tloušťka stěny t [mm] [J] 

t ≤ 60 60 < t ≤ 200 V vrub bez vrubu 

EN-GJS-450-18 5.3108 170 až 200 160 až 190 7 100 

EN-GJS-500-14 5.3109 185 až 215 170 až 200 3 80 

EN-GJS-600-10 5.3110 200 až 230 190 až 220 - 70 

 
Tab. 10 Směrné hodnoty obsahu křemíku, fosforu a manganu. 

Označení materiálu 
Si 

[%] 

přibližný 
a
 

P 

[%] 

max. 

Mn 

[%] 

max. 
b
 

Značka 
Číselné 

označení 

EN-GJS-450-18 5.3108 3,20 0,05 0,50 

EN-GJS-500-14 5.3109 3,80 0,05 0,50 

EN-GJS-600-10 5.3110 4,30 0,05 0,50 
a
 Obsah Si může být nižší kvůli jiným legujícím prvkům. 

b
 S nižším obsahem Mn (např. 0,30 %) se zlepšuje obrobitelnost a tažnost. 

 

3.3.1.1 Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti a strukturu litiny s kuličkovým grafitem 

Chemické složení LKG je jedním z nejdůležitějších činitelů, jež mají vliv na strukturu 
nebo strukturální změny grafitu a základní kovové hmoty a na její mechanicko-fyzikální 
vlastnosti. 

Každý prvek má určitý vliv na strukturu tuhnoucí fáze – morfologii grafitu, nebo na 
kovovou základní hmotu-mikrostrukturu. 

Většina prvků přítomných v litině s kuličkovým grafitem může být klasifikována 
podle jejich vlivu na mikrostrukturu. Tyto zahrnují: 

 primární prvky – C, Si, Mn, P a S; 
 sferoidizační (primárně očkující-modifikační) prvky – Mg, KVZ, Ca, atd.; 
 legující prvky – Cu, Ni a Mo; 
 prvky zbytkové a pro určité účely, se speciálním záměrem – As, Bi, Pb, Sb, atd.; 
 perlito a karbidotvorné prvky – As, B, Cr, Sn a V; 
 plyny – H, N a O; 
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Hlavními prvky, které se v LKG vyskytují, jsou mimo železa: uhlík, křemík, mangan, 
fosfor, síra a očkující-modifikační přísady, ve většině případů hořčík. V případě, že jsou 
pro výrobu LKG použity předslitiny obsahující i jiné prvky, tak jsou v ní taktéž obsaženy. 
U legovaných, nebo speciálních litin to mohou být prvky: nikl, měď, molybden, cín, titan, 
chrom atd. Nikl a měď mu z e do litiny pr ejí t buď, jak bylo uvedeno při výrobě  
z předslitin (Ni-Mg a Cu-Mg), nebo jako legující přísady; cer je při výrobě LKG vlastní 
očkovadlo a molybden, cín, titan, chrom stabilizátory perlitu, nebo jako legující přísady. 
Poslední skupinu tvoří prvky, které mohou do litiny přejít z výchozích surovin při 
druhování a jejich přítomnost je většinou nežádoucí. Je to olovo, vizmut, antimon, arsen, 
bor, hliník, vanad, zirkon a nejedná-li se o legující přísadu též chrom, cín a titan [80]. 

Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti a strukturu litiny s kuličkovým grafitem je 
přehledně uveden v tab. 11, která byla sestavena na základě informací z literatury [81]. 

Tab. 11 Vliv prvků na vlastnosti a strukturu litiny s kuličkovým grafitem [81]. 

Vliv prvků na vlastnosti a strukturu litiny s kuličkovým grafitem 
Prvek Charakter prvku Prvek zvyšuje, nebo zlepšuje Prvek snižuje, nebo zhoršuje 

C - grafitizaci - 

Mn 
perlitotvorný pevnost, tvrdost, 

otěruvzdornost 
tažnost, houževnatost 

Si 
feritotvorný grafitizaci, sklon ke vzniku 

Chunky grafitu 
přechodovou teplotu, 
houževnatost 

P 
- grafitizaci, zabíhavost, 

pevnost, tvrdost, 
otěruvzdornost 

pevnost (při vyšším obsahu), 
dynamické vlastnosti, 
houževnatost 

S - křehkost grafitizaci 

Cr 
perlitotvorný, 
karbidotvorný 

disperzitu grafitu (jemnost), 
pevnost, tvrdost, 
otěruvzdornost 

grafitizaci, obrobitelnost 

Ni 
austenitotvorný 
(nad 18%) 

pevnost, grafitizaci, sklon ke 
vzniku Chunky grafitu 

- 

Cu 
perlitotvorný grafitizaci, mech. vlastnosti, 

tvrdost, sklon ke vzniku 
Chunky grafitu 

tažnost 

Mo 
perlitotvorný disperzitu perlitu 

(jemnost),pevnost, vznik 
acikulární struktury 

grafitizaci 

V 
perlitotvorný pevnost, tvrdost, 

otěruvzdornost 
grafitizaci 

Ti 
feritotvorný, 
karbidotvorný, 
nitridotvorný 

grafitizaci, vznik 
vermikulárního grafitu 

nodularitu 

W perlitotvorný - - 

Sn 
perlitotvorný disperzitu perlitu (jemnost), 

pevnost, tvrdost 
tažnost 

Al 
feritotvorný, 
nitridotvorný 

grafitizaci, sklon ke vzniku 
Chunky grafitu 

nodularitu 

Nb - - - 
Co - - - 
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Sb 
perlitotvorný, 
karbidotvorný 

- pevnost 

B 
perlitotvorný, 
karbidotvorný, 
nitridotvorný 

tvrdost, otěruvzdornost grafitizaci 

Bi perlitotvorný počet grafitizačních zárodků mech. vlastnosti, tvar grafitu 
Ba - grafitizaci - 

Ca 
- sklon ke vzniku Chunky 

grafitu 
- 

Mg karbidotvorný nodularitu grafitizaci 

Ce 
karbidotvorný nodularitu, sklon ke vzniku 

Chunky grafitu 
grafitizaci 

Sr - počet grafitizačních zárodků - 
Zr - - - 

Te 
karbidotvorný, 
perlitotvorný 

- grafitizaci, tvar grafitu 

Pb - - mech. vlastnosti,  tvar grafitu 

As 
perlitotvorný, 
karbidotvorný 

- - 

Zn - - - 
Cd - - - 
N perlitotvorný disperzitu grafitu (jemnost) - 

H 
- disperzitu perlitu (jemnost), 

hrubost grafitu 
- 

O - grafitizaci - 
 
Vliv křemíku na vlastnosti LKG 

Vliv uhlíku a křemíku na mechanické vlastnosti LKG musí být uvažován  
v souvislostech následujících proměnných: 

 vliv te chto prvku  na poc et zrn v litine  s kuličkovým grafitem 
 vliv těchto prvku  na moz nost perlitizace zajištující vzrůst tvrdosti LKG (tvorbu 

feritu nebo perlitu v litém stavu, podmínky k žíhání a normalizaci);  
 vliv te chto prvku  na vlastnost feritu přítomného ve struktuře. 

Křemík zvyšuje počet grafitových zrn, snižuje velikost bune k a potlac uje vznik 
karbidu  (ac koliv tento u c inek je časově omezen, protože závisí na doznívajícím účinku 
očkovací látky), což se realizuje efektivním sekundárním očkováním [80]. 

Z výsledků autorů [82] a [83] je patrné, že s rostoucím obsahem křemíku roste mez 
kluzu a pevnost v tahu jak je znázorněno na obr.4, ale od určitého množství klesá tažnost 
viz obr.5. Dle [82] je pro dosažení vynikajících statických i dynamických vlastností 
doporučený obsah [Si] do 4,75%, protože při větší koncentraci materiál vykazuje 
snížené hodnoty tažnosti a rázové houževnatosti. Rázová houževnatost feritických LKG 
je ovlivněna množstvím kuliček grafitu (nodularitou). Čím jsou kuličky grafitu větší, 
anebo je jich menší množství, tím nižší jsou mechanické vlastnosti LKG. Dále, čím více se 
forma grafitu odchyluje od ideálního kulovitého tvaru, tím větší je pokles tažnosti  
a pevnosti. To je v důsledku koncentrace napětí způsobeno sníženou nodularitou [82]. 
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Silikoferit v LKG způsobuje křehký lom materiálu. Proces tuhnutí vede k segregaci 
legujících prvků, včetně uhlíku a křemíku. Autoři [82] uvádí, že křemík, nikl a měď 
segregují v blízkosti kuliček grafitu, zatímco mangan a molybden segreguje mezi 
eutektickými buňkami. 

Bylo zjištěno, že při zvýšeném obsahu [Si] dochází k rovnoměrnému rozložení 
mechanických vlastností po průřezu stěny odlitku. 

Křemík podporuje vznik feritu (silikoferit), zvyšuje pevnost a snižuje tažnost matrice. 

Obecně platí, že při zvyšující se koncentraci křemíku v tavenině musí úměrně klesat 
koncentrace uhlíku. 

 
Obr. 4 Závislost hodnot meze kluzu Rp0,2 a meze pevnosti Rm na obsahu Si v LKG [83]. 

 
Obr. 5 Závislost hodnoty tažnosti na obsahu Si v LKG [83]. 

3.3.1.2 Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem 

Rozhodující vliv na mechanické vlastnosti má mikrostruktura, která je pak do značné 
míry ovlivněna tloušťkou stěny odlitku, rychlostí ochlazování, obsahu legujících prvků, 
průběhu modifikačního zpracování taveniny a teplotě lití. 

 Velmi tenké průřezy tuhnou velmi rychle, čímž roste počet grafitových zrn. Při 
velkém přechlazení se tvoří hlavně na vnějších hranách a rozí ch odlitku 
karbidicke  za kalky. Pr í tomnost karbidu  redukuje tažnost a zvyšuje tvrdost 
litiny s kuličkovým grafitem [80]. 
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 Velmi silné průřezy tuhnou dlouhou dobu a jsou zde vytvořeny podmínky pro 
rozvoj segregačních pochodů a degeneraci grafitu. Tyto nepříznivé vlivy 
ovlivňují nejen tvar a množství vyloučeného grafitu, ale i strukturu kovové 
matrice (podíl feritu a perlitu), což značně ovlivňuje mechanické vlastnosti. 

Dle autora [84] jsou materiálové vlastnosti, a to hlavně tažnost ovlivněny především 
licí mikrostrukturou a vadami. Čím více se tvar grafitu odchyluje od ideálního kulatého 
tvaru, tím nižší je tažnost a pevnost. I objemové (póry, bubliny, vměstky) a plošné 
(rovinné) vady (oxidické a uhlíkové filmy) mají v LKG významnou roli ve snížení 
mechanických vlastností. 

Vliv tvaru a množství grafitu 

Tvar a rozložení grafitu mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti LKG. Samotný 
grafit má velmi malou pevnost. S rostoucí nodularitou se zvyšuje pevnost LKG. Snižování 
zbytkového množství hořčíku vede k nižší nodularitě. 

Počet grafitových částic (nodulí) také ovlivňuje mechanické vlastnosti, i když ne tak 
silně jako jejich tvar. Obecně platí, že vysoký počet částic grafitu ukazuje na velmi 
dobrou metalurgickou kvalitu LKG, ale existuje optimální rozmezí počtu částic grafitu 
pro určitou sílu stěny. Vysoké množství částic grafitu může vést k degeneraci jejich tvaru 
a tím i ke zhoršení mechanických vlastností. Autor [84] uvádí, že počet grafitových zrn 
má následující vliv na mikrostrukturu: 

 počet grafitových částic ovlivňuje v litém stavu množství perlitu ve struktuře 
(Vzrůstající počet grafitových částic snižuje obsah perlitu – zvýšení tažnosti.) 

 počet částic grafitu ovlivňuje množství karbidických složek (Vzrůstající počet 
zrn grafitu působí snížení objemu karbidických částic a jejich segregace a tím 
zvyšuje pevnost, houževnatost a zlepšuje obrobitelnost.) 

 počet zrn grafitu také ovlivňuje homogenitu struktury základní kovové hmoty 
(Větší počet zrn grafitu podporuje vývin jemnější a stejnorodější 
mikrostruktury. Zjemnění mikrostruktury snižuje vylučování a segregaci 
škodlivých – rušivých prvků.) 

 počet grafitových částic ovlivňuje jejich velikost a tvar (Vzrůstající počet částic 
vede ke zmenšování jejich velikosti a díky tomu se zvyšuje pevnost a únavové 
lomové vlastnosti.) 

3.3.1.3 Únavové vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem 

Zkoušky meze únavy při kmitavém napětí vykazují dobrou korelaci mezi mezí únavy 
při kmitavém napětí a makrostaženinami, jejichž poloviční protažení jako délka  
v Kitagawaove  diagramu ovlivňuje únosnou amplitudu napětí [85]. Pro odlitek,  
u kterého jsou oblasti s vysokým cyklickým namáháním a možným výskytem 
makrostaženin může konstruktér předepsat minimální hodnotu meze únavy, na kterou 
je konstrukce odlitku nadimenzována. Z tohoto důvodu je nutné zmínit se o struktuře  
a hodnocení únavových lomů, vysokocyklové únavě, možnostech zvýšení meze únavy  
a lomových mechanismech. 

Makroskopická struktura únavových lomů se skládá obvykle ze dvou částí: vlastního 
únavového lomu a koncového lomu [86]. 

Existují různé mikromechanismy iniciace a růstu únavového lomu. Závisejí na druhu 
materiálu, jeho nehomogenitě, amplitudě působícího napětí, frekvenci, vlivu okolí apod. 
Iniciace nejčastěji souvisí se vznikem únavových perzistentních (trvalých) skluzových 
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pásů. V prvém stadiu rozvoje se únavová trhlina šíří z intrusí v krystalografických 
rovinách. Jak vzrůstá její délka, vychyluje se z perzistentního skluzového pásma a stáčí 
se do směru kolmého na hlavní napětí. Toto šíření v nekrystalografických rovinách se 
označuje jako druhé stadium rozvoje únavové trhliny. Délka trhliny při tomto přechodu 
(z prvého do druhého stadia) závisí na druhu materiálu; zpravidla není větší jak několik 
desetin mm. Na čele rostoucí únavové trhliny je možné pozorovat plastickou zónu, která 
vzniká účinkem vysoké koncentrace napětí [86]. 

Na povrchu únavových lomů z druhého stadia jsou dále pozorovatelné tzv. striace. 
Jsou to křivočaré brázdy nebo žlábky, které vyznačují stopy šíření čela únavové trhliny. 
Jeden žlábek vzniká v průběhu jednoho zatěžovacího cyklu; ale ne v každém cyklu 
vzniká příslušný žlábek. Existují „hluché cykly“, v jejichž průběhu trhlina nepostupuje 
[104]. Dolomení probíhá velmi rychle a většinou má křehký charakter, za specifických 
podmínek však může dojít i k lomu houževnatému. Z hlediska morfologického  
a energetického je únavový lom bezdeformační křehký lom s minimální spotřebovanou 
energií na jeho porušení [87]. Na obr. 6 je znázorněn makroskopický vzhled únavového 
lomu. 

 
Obr. 6 Makroskopický vzhled únavového lomu [87] 

Vysokocyklová únava 

Při vysokocyklové únavě (105 a více cyklů) je napětí vždy pod mezí kluzu  
a opakované namáhání lze definovat časovým průběhem napětí. Pro životnost součástí 
je rozhodující dlouhý úsek, potřebný k vzniku zárodku únavové trhliny, zatímco fáze 
jejího šíření je méně významná [88]. 

Únavové chování materiálu při zatěžování ve vysokocyklové oblasti vyjadřuje 
Wöhlerova křivka a z ní plynoucí hodnota meze únavy σc [89]. 

Wöhlerova křivka a mez únavy 

Wöhlerova křivka se ve vysokocyklové oblasti nejčastěji znázorňuje  
v semilogaritmickém systému σ – log N, jak je ukázáno na obr. 7. Jestliže se Wöhlerova 
křivka stanoví ze souboru naměřených hodnot pomocí grafické aproximace, je v tomto 
systému znázorněna dvěmi přímkami - šikmou a vodorovnou. Zlom na Wöhlerově 
křivce rozděluje vysokocyklovou oblast na: oblast časově omezené únavové pevnosti  
a oblast trvalé únavové pevnosti. Vodorovná část Wöhlerovy křivky určuje hodnotu 
nejdůležitější únavové charakteristiky - mez únavy σc [88]. 
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Obr. 7 Wöhlerova křivka [89] 

Pro pevnostní výpočty většiny součástí pracujících v oblasti vysokocyklové únavy je 
mez únavy základní charakteristikou vyjadřující odolnost materiálu proti únavovému 
poškození. Mez únavy lze definovat jako napětí, při kterém se vytvoří únavové 
mikrotrhliny kritické délky, které se však nemohou dále šířit [89]. 

Možnosti zvýšení meze únavy 

Při hledání způsobů zvýšení odolnosti materiálu proti únavovému poškození je 
účelné použít především takový materiál, jeho složení a zpracování, které zamezí nebo 
zhorší podmínky generování dislokací nebo zvýší odpor mřížky proti jejich pohybu. 
Těchto efektů dosahujeme zpevněním kovu substitučními nebo intersticiálními prvky, 
vyloučením částic z přesyceného tuhého roztoku v koherentní formě, zpevněním pomocí 
vnitřní oxidace, zjemněním zrna, zabezpečením vysoké disperzity vyloučením fází nebo 
oxidů, zpevněním termomechanickým zpracováním, tepelným a chemickotepelným 
zpracováním, výběrem vhodných kompozitních materiálů [8]. 

Lomové mechanismy a reálné lomy 

Po určitém zjednodušení je možné lomové mechanizmy rozdělit a označit takto: 
dynamický lom je vyvolán šířením elasticko-plastické vlny v materiálu, když rychlost 
deformace je vyšší než 106 s-1. Deformace se lokalizuje v omezených objemech materiálu, 
kde může dojít i k extrémnímu místnímu vzrůstu teploty. Na lomové ploše je potom 
možné pozorovat i strukturní složky, které vznikly lokálním rozpadem původní 
struktury. Křehký lom (adiabatický smykový lom) je často orientován pod úhlem 45°  
k ose rázového zatížení. Lom štěpením (cleveage) má tři kategorie, v závislosti na 
velikosti plastické deformace přítomné při šíření trhliny [8]. 
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Štěpení označené C1, viz obr. 8a, 
charakterizuje křehké štěpení, při 
kterém se v místech apriorních 
trhlin dosáhne napětí potřebného 
pro štěpení v určitých rovinách 
krystalu, aniž se dosáhlo napětí 
potřebného pro pohyb dislokací. Po 
šíření trhliny přes zrno následkem 
koncentrace napětí se dosáhne 
stavu, že štěpení může pokračovat 
transkrystalicky nebo 
interkrystalicky přes průřez tělesa 
bez vyvolání výrazné kontrakce 
tělesa [8]. 

Štěpení označené C2, viz obr. 8b, 
charakterizuje tvárné štěpení, při 
kterém se realizuje pohyb dislokací 
blízko štěpné roviny krystalu, 
přičemž zárodky trhlin vznikly 
nahromaděním dislokací, interakcí 
dvojčatového pásu s hranicí zrna 
nebo dalšími možnými mechanismy, 
které se realizují při teplotách 
nižších než 0,3.Tt. Štěpení může 
proběhnout transkrystalicky nebo 
interkrystalicky, přičemž se 
nezaznamená výrazná kontrakce 
tělesa [8]. 

Štěpení označené C3, viz obr. 8c, 
charakterizuje porušení 
doprovázené výskytem výrazné 

plastické deformace, zvlášť při teplotách vyšších než 0,3.Tt, tj. při tečení materiálu. 
Štěpení se může realizovat transkrystalicky nebo častěji interkrystalicky, přičemž se 
následkem hromadného pohybu dislokací zaznamená určitá kontrakce tělesa [8]. 

Tvárný lom, označený TL, viz obr. 8d, charakterizuje tvárné porušení, které se 
realizuje dutinovým mechanismem buď transkrystalicky, nebo i interkrystalicky. Vznik 
lomu je doprovázen výraznou kontrakcí tělesa [8]. 

Interkrystalický lom při tečení, označený ILT, viz obr. 8e, charakterizuje postupně 
vznik a koalescenci kavit, také vznik a růst trhlin po hranicích zrn tělesa zatíženého při 
teplotách vyšších než 0,3.Tt, přičemž se zaznamenává jen malá kontrakce tělesa [8]. 

Transkrystalický lom při tečení, označený TLT, viz obr. 8f, charakterizuje vznik dutin a 
kavit a jejich růst uvnitř zrn materiálu, také i postupné propojování necelistvosti 
materiálu do konečné lomové plochy při teplotách vyšších než 0,3.Tt, přičemž se 
zaznamenává relativně velká kontrakce tělesa [8]. 

Lom doprovázený rekrystalizací, označený RL, viz obr. 8g, charakterizuje porušení 
především čistých kovů při teplotách vyšších než 0,8.Tt, při kterém je zpevnění vyvolané 

Obr. 8 Schéma porušování a lomů materiálů v různých 
napěťově teplotních podmínkách [95]. 
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výraznou plastickou deformací v místě kontrakce doprovázeno okamžitou rekrystalizací, 
přičemž se kontrakce tělesa blíží 100% [8]. 

Reálné lomy 

Je vhodné připomenout, že lomový proces je významně ovlivňován mnohými 
externími a interními faktory. Účinek napěťově teplotních podmínek vzniku a šíření 
lomu může být podstatně ovlivněn nebo změněn historií výroby, přítomností 
metalurgických a technologických defektů, heterogenit, způsobem zatížení apod. [8]. 

3.3.2 Metalurgie litin s kuličkovým grafitem pro hmotné a silnostěnné odlitky 

Výroba taveniny pro hmotné a silnostěnné odlitky se od běžné výroby odlišuje hlavně 
ve volbě vsázky. Cílem je dosažení vysoké čistoty taveniny (nízký obsah nežádoucích 
prvků), protože působí degeneraci tvaru grafitu. 

Složení vsázky pro odlitky z LKG velkých hmotností by mělo být následující: 

 surové železo: 50 % 
 hlubokotažný plech: 50 % 
 nauhličovadlo 

Vsázka může být doplněna o interní vrat z LKG: 10 %, pak je nutné upravit hmotnostní 
poměry surového železa a hlubokotažného plechu. 

Připravenou vsázku je možné roztavit a rafinovat na následujících zařízeních: 

 elektrická indukční pec (EIP) (nejvýhodnější metoda výroby) 
 elektrická oblouková pec (EOP) + EIP + ASEA-SKF (typ pánvové pece) 

Metoda výroby taveniny na EOP + EIP + ASEA-SKF je graficky znázorněna na obr. 9.  

Roztavená a nalegovaná tavenina ohřátá na požadovanou teplotu je přelita do pánví, 
ve kterých proběhne její zpracování očkovací a modifikační předslitinou (polévací 
metoda). 

 očkovací předslitina: FeSi65AlCaBi, nebo FeSi65AlCaBa 
 modifikační předslitina: FeSiMg6 (O), nebo FeSiMg6 (M) 

K očkovacímu a modifikačnímu zpracování taveniny je možné použít plněný profil, 
který musí být přidáván více proudými podavači z důvodu potřeby velkého množství 
drátu a krátkého času zpracování. 

 očkovací a modifikační plněný profil: FeSi47Mg28Ca5AlC, atd. 

 
Obr. 9 Metoda výroby taveniny EOP + EIP + ASEA-SKF 
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Při použití výše uvedeného složení vsázky, správnou volbou pecních agregátů  
a bezchybným zpracováním připravené taveniny očkovací a modifikační předslitinou, 
lze dosahovat vysoké jakosti litiny s kuličkovým grafitem s minimálním obsahem 
nežádoucích prvků.  

Na základě správného chemického složení taveniny lze počítat s dobrou grafitickou 
expanzí a při použití kontaktních chladítek dosáhnout usměrněného tuhnutí odlitku. 
Tímto způsobem je možné vyrábět hmotné a silnostěnné odlitky s vysokou vnitřní 
jakostí. 

3.3.3 Vtokové soustavy pro odlitky z litiny s kuličkovým grafitem 

Většina studované literatury [65], [90] a [91] se zmiňuje o vtokových soustavách 
vytvořených pomocí modelového zařízení tj. licí jamka, licí kanál, odstruskovač, zářezy. 
Tyto typy vtokových soustav jsou určeny pro malé hmotnosti odlitků. 

Vtokové soustavy pro odlitky nejvyšší hmotnostní kategorie mají odlišné provedení 
ve srovnání se soustavami popisovanými literaturou. Je možné uvést hlavní 
komponenty: 

 licí bazén (umístění očkovacích bloků Germalloy) 
 licí kanály (dostatečný objemový tok taveniny do rozváděcího kanálu) 
 rozváděcí kanál (distribuce taveniny k filtračním komponentům či k zaústění) 
 filtrační komponenty (volitelné) 
 zaústění do dutiny formy (průměrové či štěrbinové vtoky) 

Jednotlivé části vtokové soustavy musí být vytvořeny ze šamotového materiálu 
z důvodu zvýšené odolnosti proti erozi od protékající taveniny. 

3.3.4 Hlavní druhy metalurgických vad těžkých odlitků z litiny s kuličkovým grafitem 

Metalurgické vady, které se mohou vyskytovat u těžkých odlitků, jsou nežádoucí  
a odlitky obsahující nepřípustné vady se stávají neprodejnými (neshodná výroba). 
Z uvedených důvodů je nutné znát mechanismus jejich vzniku a dokázat jim předcházet. 
V následujících kapitolách bude pozornost zaměřena na následující metalurgické vady: 
flotace grafitu, explodovaný grafit, Chunky grafit, přechodové tvary grafitu, sekundární 
struska a nesprávný poměr strukturních složek. 

3.3.4.1 Flotace grafitu 

Grafit díky nižší hustotě než železo má při vylučování v tavenině snahu vyplouvat. 
Jestliže má grafit možnost ještě před ztuhnutím odlitku ve formě flotovat, pak se 
koncentruje ve vršku odlitku, viz obr. 10, případně ve stěnách odlitku, těsně pod jádry. 

Mechanické vlastnosti materiálu s výskytem flotovaného grafitu jsou sníženy, zvláště 
pak pevnost v tahu, tažnost a rázová houževnatost. U pevnosti v tahu je to asi 25%, 
tažnosti 80% a u rázové houževnatosti o asi 50% [80]. 

Dle literatury [80] flotaci grafitu ovlivňují následující tři faktory: 

 uhlíkový ekvivalent CE 
 průřez stěny odlitku 
 rychlost tuhnutí odlitku 
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Flotace grafitu se může projevit u všech nadeutektických litin s kuličkovým grafitem  
u nichž uhlíkový ekvivalent překračuje 4,5%. Uhlíkový ekvivalent je vyjádřen známým 
vztahem (48). 

𝐶𝐸 = %𝐶 +
%𝑆𝑖

3
+

%𝑃

3
  (%)                                                                                                   (48) 

Autor [80] uvádí, že rozsah flotace je malý, jestliže je litina nepatrně nadeutektická 
(CE těsně nad 4,3%). Efekt flotace je omezen hlavně do silnějších průřezů a nad tuto 
hranici. Projev flotace je patrný i na jemně obrobeném povrchu viz obr. 11. Dále se uvádí, 
že vliv uhlíku a křemíku na flotaci je podobný, jako na teplotu prodlevy likvidu (CEL). 
CEL je definován vztahem (49). 

𝐶𝐸𝐿 = %𝐶 +
%𝑆𝑖

4
+

%𝑃

2
 (%)                                                                                                  (49) 

Literatura [92] uvádí maximální hodnoty CEL pro zamezení flotace grafitu u různých 
průřezů stěn. 

3.3.4.2 Explodovaný (rozpadlý) grafit 

Literatura [80] uvádí, že se tato forma grafitu může vyskytovat ve vršku 
silnostěnných odlitků v jejich povrchové kůře. Tvary rozpadlého grafitu jsou ukázány na 
mikrostrukturách v obr. 12 a 13. 

Faktory, které ovlivňují vznik explodovaného grafitu jsou: 

 hodnoty uhlíkového ekvivalentu nad 4,5% (nadeutektická litina),  
 předávkovaná litina hořčíkem, tedy vysoký obsah zbytkového hořčíku, 
 nadměrné očkování za nízké teploty, 
 přítomnost přebytečného množství volných prvků vzácných zemin nad cca 0,02% 

a příliš dlouhé doby tuhnutí, kterými se vyznačují silnostěnné odlitky. 

Rozpadlý grafit je dle [80] méně nepříznivou formou degenerace grafitu, vznikající 
v důsledku nestability rozhraní. 

 

Obr. 10 Grafit ve flotované oblasti, neleptáno, 
zvětšení 35x [80]. 

Obr. 11 Oblast s flotovaným grafitem na 
obrobeném povrchu s hodnotou CE 4.9% [80]. 
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3.3.4.3 Chunky grafit 

Mezi mikroskopickými vadami litiny představuje tvorba Chunky grafitu tu 
nejnebezpečnější, protože vede v postižených oblastech k celkové destrukci 
mechanických vlastností. Problematikou vzniku Chunky grafitu se zabývalo mnoho 
autorů, jejich výsledky ukazují různé mechanismy tvorby uvedeného typu grafitu, ale ne 
vždy jsou definované teorie funkční. Vznik Chunky grafitu je stále aktuálním tématem  
a to zvláště v případě výroby silnostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem se 
zvýšeným obsahem křemíku. 

Teorie o vzniku Chunky grafitu 

Teorie o vzniku Chunky grafitu se zakládají na předpokladu, že grafit roste na 
přednostních rovinách. Tento typ grafitu nemůže být vysvětlen jako důsledek 
degenerace kulovitého tvaru grafitu, „který je přirozeným tvarem grafitu v LKG“ [93], 
[94]. 

Nejdůležitější teorie o vzniku Chunky grafitu jsou následující: 

 Liu, Li, Wu a Loper (1983) vysvětlují tvorbu Chunky grafitu přednostním růstem 
grafitu podél osy „C“ viz obr. 14. 

 
Obr. 14 Přednostní růst grafitu podél osy C. 

Obr. 12 Explodovaný grafit, neleptáno, zvětšení 
50x [80] 

Obr. 13 Explodovaný grafit, neleptáno, zvětšení 250x 
[80] 
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 Zhou, Schmitz a Engler (1987) vysvětlují vznik Chunky grafitu obohacením 
atomů uhlíku v tekuté fázi mezi rameny dendritů primárního austenitu. Následně 
se tvoří oblasti přesycené uhlíkem, z nichž se vylučuje Chunky grafit. 

 Gagné a Argos (1989) růst krystalů na základní rovině jako šroubová dislokace. 
 H.Itofuji a Uchikawa (1990) uvádí teorii míst, která naznačuje růst grafitu uvnitř 

bublin hořčíkových par v tavenině LKG viz obr. 15. 

 
Obr. 15 Schématické znázornění tvorby grafitických útvarů. 

 Rikard Källborn, K.Hamberg, M.Wessén a L.E.Björkegren (2005) mají názor, že 
Chunky grafit vzniká již dříve, během eutektického tuhnutí, ještě před 
vyloučením sférolitů. 

Nejnovější klínovou teorii o vzniku Chunky grafitu uvedl A.Udroiu [95], [96] a ta bude 
v následujících kapitolách podrobněji rozpracována.  

Je obtížné představit si experiment, který by jednoduše dokazoval pravdivost klínové 
teorie. Existují však nepřímé experimenty, které ukazují, že tato teorie je představitelná. 

Teoretický rozbor se zakládá na fyzikálních a metalurgických jevech a na současných 
hodnověrných matematických modelech: 

 difuse a mikrosegregace, 
 makrosegregace, 
 tvorba zárodků grafitu, 
 expanze (růst) grafitu. 

Mikrosegregace 

V mikroskopické oblasti zrna dochází na základě nestejnoměrnosti chemického 
složení k mikrosegregaci v malém rozsahu. Podle její podoby se dělí segregace na 
buněčnou, dendritickou a mezizrnovou. Při tuhnutí je mikrosegregace výsledkem 
nového rozložení rozpuštěných prvků, které závisí na průběhu difuze v mikrooblastech 
[97]. 

U eutektické litiny - o níž se zpravidla jedná u litiny s kuličkovým grafitem - začíná 
tuhnutí tvorbou zárodků dendritů austenitu viz obr. 16. Toto nastává, přestože složení 
litiny je eutektické, neboť tuhnutí probíhá nesymetricky a v nerovnováze [93].  

Při anizotropním eutektickém růstu [93] jsou větve dendritů velmi krátké, takže tvar 
se na konci může jevit, jako kulovitý viz obr. 17. 
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V porovnání s primárními 

dendrity austenitu při tuhnutí 
podeutektické litiny vytváří 
eutektický austenit malé 
hrbolky místo sekundárních 
větví, což je jev, který vzniká 
v poslední fázi tuhnutí. Růstem 
„rovnoosých“ dendritů s uvnitř 
uzavřenými kuličkami grafitu 
se vytvoří eutektické zrno. 

První uzavřené kuličky mají 
dostatek času k růstu, takže na 
konci dosáhnou větších 
rozměrů a nacházejí se ve 
středu eutektických zrn [93]. 
Během růstu dendritů se uhlík 
plynule vylučuje do tekuté fáze. 
Průběhy růstu dendritů a 
kuliček grafitu jsou vzájemně 
nezávislé a probíhají bez 
vzájemných účinků. Vylučování 
uhlíku do tekuté fáze vyplývá z 
meze rozpustnosti v austenitu, 
je však křemíkem sníženo, jak 
je zřejmé z obr. 18. 
Rozdíl z obsahu uhlíku 
základního chemického složení 
a jeho obsahem v austenitu je 
vyloučen do tekuté fáze, takže 
se pásmo mezi likvidem  

a solidem obohacuje uhlíkem.  
Byly vyvinuty různé modely mikrosegregace, ze kterých jsou uvedeny ty 

nejdůležitější [93] (str. 184): Pákový zákon, Scheil (1942), Brody-Flemings (1966), 
Clyne-Kurz (1981), Ohnaka (1986), Kobyashi (1988), Nastac-Stefanescu (1993).  

Novější modely jsou samozřejmě přesnější, ale pokud se u následujícího příkladu 
použije „pákový zákon“, aby se dala vypočítat mikrosegregace uhlíku a křemíku v litině s 

Obr. 16 Eutektická buňka austenitu – zárodky 
dendritů [95], [96]. 

Obr. 17 Anizotropní eutektický růst dendritu 
[95], [96]. 

Obr. 18 Rozpustnost uhlíku v austenitu v závislosti na obsahu Si 
[95], [96]. 
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3,4 % C a 2,4 % Si, je důležité uvést nové rozložení vyloučené koncentrace a ne původní 
koncentraci. 

Vzorec matematického modelu (50) je následující: 
 

𝐶𝑆 = 𝑘 ∙ 𝐶𝑂/[(1 − 𝑓𝑆) + 𝑘 ∙ 𝑓𝑆]                                                                                      (50) 
 
kde CO je koncentrace uhlíku v tekuté fázi 

CS je koncentrace uhlíku v určité vrstvě, vztaženo na tuhý podíl fS 
k  je poměr vyloučeného množství v % v centru dendritů (nebo eutektických 

buněk) k vyloučenému množství v % na fázové hranici dendritů (nebo 
eutektických buněk) [96] 

k  je koeficient nového rozložení uhlíku (hodnota 0,49 [93](str. 445)) 
Na obr. 19 je znázorněna mikrosegregace uhlíku a křemíku (k = 1,6 (tab. 12)) v buňce 

austenitu při CO = 3,4 % a SiO = 2,4 %. Je-li segregace uhlíku vysoká, je segregace 
křemíku nízká a naopak, takže uprostřed austenitické buňky je vyšší obsah křemíku. než 
v okrajových oblastech. 

 
Obr. 19 Mikrosegregace uhlíku a křemíku v buňce austenitu u litiny (CO=3,4%, SiO=2,4%) [95], [96]. 

Uvedené závěry mohou být použity také pro jiné prvky, jako Al, Si, Mn, P atd. 
s různými hodnotami k viz tab. 12. Podle hodnoty k mohou mít různé prvky rozdílné 

účinky a tím vést k pozitivní nebo negativní segregaci 
[97]. 
- k = 1 - žádná segregace 
- k < 1 - pozitivní segregace. Rozpuštěné množství 
látky na povrchu dendritů (nebo eutektických buněk) 
je větší než uprostřed dendritů (nebo eutektických 
buněk) 
- k > 1 - negativní segregace. Rozpuštěné množství 
látky na povrchu dendritů (nebo eutektických buněk) 
je menší než uprostřed dendritů (nebo eutektických 
buněk) 
- Prvky s pozitivním segregačním chováním: C, Mn, Cr, 
V, Mo, W, P, S 
- Prvky s negativním segregačním chováním: Si, Al, Cu, 

Tab. 12 Koeficienty segregace různých 
prvků v litině [97]. 
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Ni, Co 
Podle příkladu z obr. 19 a s přihlédnutím k maximální rozpustnosti uhlíku v austenitu 

(max. C), se podle obsahu křemíku, viz obr. 18, získají výsledky, uvedené na obr. 20. 
Maximální obsah uhlíku pro fs = 100 % je 1,58 %, zbytek je dodán do tekuté fáze. 
Mikrosegregace hraje pro tato zkoumání velmi důležitou úlohu, protože pomáhá 

vysvětlit vady na povrchu zrn a dobře přiblížit zničení obálky austenitu během expanze 
grafitu. 

 
Obr. 20 Obsah uhlíku v austenitu a v tekuté fázi [95], [96]. 

Makrosegregace 

Makrosegregace je segregace s velkým rozsahem působení při nestejnoměrném 
rozložení chemického složení v makroskopické oblasti (celého odlitku): tato je vyvolána 
vertikálním prouděním taveniny, viz obr. 21, která vyvolá nové rozložení odmíšených 
rozpuštěných látek v tekuté fázi účinkem mikrosegregace [97]. 

Toto proudění tekuté fáze se dosáhne rozdíly hustoty mezi tekutým podílem a do 
tekuté fáze odloučených tuhnoucích částic, ale 
také rozdíly teploty a tím i rozdíly hustoty mezi 
různými tekutými oblastmi. 

Dynamický proud zaručuje tímto způsobem 
homogenní chemické složení ve zbytkové 
tavenině novým rozložením CL – CO podle  
obr. 22. Zvýšené koncentrace segregujících 
prvků jsou dosaženy zvláště u velkých tlouštěk 
stěn v tepelných centrech. Proudění tekuté fáze 
způsobuje také vyloučení nekovových částic, 

jako oxidů a sulfidů. 
Při tvorbě zárodků grafitu u litiny  

Obr. 21 Proudění taveniny v průběhu tuhnutí. 
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s kuličkovým grafitem by se dalo prokázat, že 
tyto částice podporují heterogenní tvorbu 
zárodků [98]. Kromě toho jsou oblasti později 
tuhnoucí a tepelná centra bohatší na zárodky 
pro tvorbu zárodků grafitu. 

U litiny s kuličkovým grafitem, zvláště  
u silnostěnných součástí, je mezi odlehlými 
oblastmi a tepelnými centry rozdílné 
chemického složení i množství nekovových 
vměstků. U uhlíku jsou v centru očekávány 
vyšší koncentrace. Vyloučení vměstků (MgO, 
MgO2, MgS, CeO, CeS, Ce3S4, Ce2O2S, CaO, CaS) 

podporuje tvorbu zárodků grafitu ve spojení s vysokými obsahy uhlíku, a tím  
i vzrůstající vylučování grafitu. Následkem toho vzniká větší objemová expanze, která 
opět vede k vyšší plastické deformaci obálek austenitu během tuhnutí, až po úplnou 
eutektoidní přeměnu. 

Tvorba zárodků grafitu 

Tvorba zárodků grafitu je zkoumána již mnoho let a byly navrženy různé teorie [98]: 
 teorie plynových bublin (Karsay 1976) 
 teorie grafitová (Eash 1941, Boyles 1947, Kayama 1979, Feest 1983) 
 teorie karbidu křemíku (Wang 1981, Fredriksson 1984) 
 teorie solných karbidů (Lux 1964) 
 teorie sulfidů nebo oxidů (Gadd 1984, Jacobs 1974, Muzumdar 1972, Muzumdar 

1973, Naro 1970, Sun 1983, Lalic a Hitchings 1976, Deuchler 1962, Rosenstiel 
1964, Zeedijk 1965, Jacobs 1974) 

 teorie silikátová (Skaland 1993) 

Pomocí nejrozšířenější z těchto teorií, silikátové teorie, zjistil T.Skaland 1993 [98] 
v jádrech grafitu, viz obr. 23, sulfidy o průměru asi 0,3 m (pro srovnání k velikosti 
zárodku 1 m, detail na obr. 23 vpravo). 

 
Obr. 23 Tvorba zárodku kuličkového grafitu podle silikátové teorie [98]. 

Jsou-li rovnice volné Gibbsovy energie, viz tab. 13, pro chemické sloučeniny brány 
jako funkce teploty [99], dají se nalézt prvky s vysokou afinitou k síře.  

Takto se získá Ellinghamův diagram, kde jsou uvedeny volné energie čtyř prvků, Mn, 
Mg, Ca a Ce, viz obr. 24, tvořících sulfidy, v závislosti na teplotě. Se zřetelem k tomu, že 

Obr. 22 Rozdíl koncentrací rozpuštěných látek 
na rozhraní tuhé a tekuté fáze. 
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potřebná Gibbsova energie pro tvorbu CeS je nižší než pro ostatní sulfidy, vyplývá závěr, 
že se v systému s S, Ce, Ca, Mg a Mn tvoří jako první sulfid ceru pro vysokou afinitu Ce 
k S. Afinita Ce k S je nejen větší než u Mg, Mn a Ca, jak je zřejmé z obr. 24, je ale také větší 
než u všech ostatních prvků, které mohou být použity v metalurgii. 

Tab. 13 Rovnice volné Gibsovy pro sloučeniny síry [95], [96].          () = plyn, <> = tuhý stav, [] = tekutý stav 

 
 

V současných výzkumech o odsíření 
oceli cerem [100] byly u sloučenin ceru  
a síry, CeS, Ce3S4 a Ce2O2S, zjištěny 
jejich průměry mezi 0,63-1,70 m. Tyto 
sulfidy mohou se tvořit také v litinách, 
kde napomáhají tvorbě silikátových 
vrstev, na nichž se může vylučovat 
grafit. Obr. 25 uvádí výsledky zkoušení 
na odlitých krychlových tělesech 80x80 
mm, kde byly přisazeny Ce a S, aby se 
dosáhl co největší počet kuliček. Tímto 
způsobem mohlo být dosaženo 
podstatné zvýšení tvorby zárodků 
grafitu, přičemž se zvýšil také růst 
velikých primárních sférolitů. 

Sulfid ceru má během vylučování 
grafitu ještě další zajímavé vlastnosti 
viz tab. 14. 

Kromě vysoké teploty tání přes 
2000 °C (tuhá fáze v tavenině litiny) 
mají sulfidy ceru podobnou hustotu 
jako tavenina (6900 kg/m3) a zůstávají 
v lázni kovu suspendovány  
v stejnoměrném rozptýlení. Naproti 
tomu ostatní sloučeniny se sírou (s Mg, 
Ca, Sr, Ba) pro rozdílnou hustotu 
vyplouvají na povrch. Podle Stokesova 
zákona je pro stoupání těchto sloučenin 
do vyšších vrstev taveniny nutný určitý 
čas, přičemž modifikace hořčíkem 

Obr. 24 Ellenghamův diagram pro tvorbu sulfidů Ce, Ca, 
Mg a Mn [99]. 
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k tvorbě kuličkového grafitu napomáhá 
reakci jejich odlučováním, a to 
působením hořčíkových par a 
konvekčním prouděním při odlévání. 

T.Skaland poukazuje v článku [9] na 
použití vzácných zemin 
„Mischmetall“ (MM s 50 % Ce, 25 % La, 
zbytek praseodym, neodym aj.) a 
dochází k závěru, že tito činitelé hrají 
důležitou úlohu při tvorbě zárodků 
během tuhnutí litiny. Toto vede 
k myšlence, že silikátová teorie za 
přítomnosti MgS a CaS platí pouze pro 
litinu, která byla vyrobena pomocí 
FeSiMg bez přísady vzácných zemin 
nebo s jejich velmi malým podílem. 

Důležitým předpokladem pro tvorbu 
zárodků grafitu je tvorba sulfidů 
k podpoře růstu grafitu, přičemž 
ohledně sulfidů Ce zde musí být 
zdůrazněno, že Ce jak známo  
u silnostěnných odlitků napomáhá 
tvorbě Chunky grafitu. Tento jev je 
zřejmý a byl často zmiňován, avšak bez 
teoretického vysvětlení. 

 
Tab. 14 Teploty tání a hustota různých sulfidů [95], [96]. 

 MgS CaS CeS Ce2S3 SrS BaS LaS 
Teplota tavení [°C] >2000 2400 2445 2450 >2000 2230 2300 
Hustota [kg/m3] 2680 2600 5900 5000 3700 4250 5610 

Sekundární tvorba zárodků grafitu 

Během eutektického tuhnutí probíhá tvorba zárodků grafitu ve dvou krocích [102], 
[103], [104]: 

1. Následkem podchlazení před dosažením TE low: 
Primární tvorba zárodků, kde kuličky grafitu mají čas pro svůj růst: 
- mezi TE low-TSol - u eutektické litiny 
- mezi TE start-TSol - u podeutektické litiny 
- mezi TLiq-TSol - u nadeutektické litiny (viz obr. 26, kuličky „a“). 
Konečné rozměry těchto primárních kuliček dosahují velkých průměrů viz obr. 14. 

2. V konečné fázi tuhnutí dochází k sekundární tvorbě zárodků, a to ve zbytkové 
tavenině mezi buňkami austenitu, kde je vysoká koncentrace jak sulfidů, 
podporujících tvorbu zárodků, tak i uhlíku. Zde mají kuličky grafitu jen krátký čas 
pro svůj růst mezi TE high a TSol (viz obr. 26, kuličky grafitu „b“) a zůstávají tak 
poměrně menší viz obr. 27. 

Obr. 25 Zvětšení počtu grafitových kuliček přísadami Ce  
a S [100]. 
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Mezi TE low a TE high neprobíhá žádná 
tvorba zárodků, naopak pokračuje růst 
primárních kuliček spolu s buňkami 
austenitu (bez kontaktu mezi zrny). 

Oba způsoby tvorby zárodků grafitu 
jsou založeny na stejném jevu: na 
vylučování uhlíku do zbytkové taveniny 
na základě jeho snižující se rozpustnosti 
v austenitu (mikrosegregace), a na 
vyloučení sulfidů prvků Ce, Mg a Ca. 

Je všeobecně známo, že průměr 
pozorovaných kuliček pod optickým 
mikroskopem je závislý na rovině řezu 
zkušebního vzorku viz obr. 28. 
Vzájemné srovnání kuliček na ploše 
hranic zrn austenitu, viz obr. 27b, 
ukazuje, že existují dva způsoby tvorby 
zárodků grafitu a růstu grafitu 
v rozdílných dobách a v různých 
rychlostech růstu. 

Přítomnost velkého počtu malých 
kuliček v poslední fázi tuhnutí dá se 
vysvětlit vyloučením sulfidů (Mg, Ca, Ce) 
ve zbytkové tavenině na frontě tuhnutí. 
Také přímé vylučování segregujících 

prvků (např. Ce s velkým poloměrem atomu, nebo S s hodnotou k = 0,012 [97]) 
představují faktor vlivu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 26 Primární (a) a sekundární (b) kuličky. Tvorba 
zárodků a oblast růstu během eutektického tuhnutí na 
křivce chladnutí [105], [95], [96]. 

Obr. 27 a) Schematické znázornění 
primární a sekundární tvorby kuliček 
grafitu. b) Mikrostruktura obou typů 
kuliček. Uspořádání sekundárních 
kuliček na hranicích zrn (ve zbytkové 
tavenině v posledním údobí tuhnutí) 
[95], [96]. 

Obr. 28 Průměr grafitových kuliček v závislosti na rovině řezu 
při přípravě vzorku [95], [96]. 
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Pokud tyto prvky jsou vyloučeny ve zbytkové tavenině, vznikají sloučeniny, které 
podporují a urychlují sekundární tvorbu kuliček grafitu. 

Vylučování prvků tvořících sloučeniny, které mohou tvořit nové zárodky, je 
doprovázeno segregací prvků stabilizujících perlit, jako Bi, Sb, Sn, Mo, Ti, Cr aj. To 
vysvětluje, proč v oblastech s malými kuličkami grafitu dochází k výrazné tvorbě perlitu 
viz obr. 29. 

Rozdíly chemického složení jsou zřejmé z obr. 30. Ukazuje se zřetelně obohacení 
uhlíkem, pozitivní segregace prvků karbido a perlitotvorných, i negativní segregace 
křemíku, která dává obsahy mezi 0,45 a 0,57 % v porovnání s hodnotou 2,51 %  
v základním chemickém složení. 

      

Růst (expanze) grafitu 

První schématické znázornění sférolitu grafitu uveřejnili D.Double a A.Hellawell 
v roce 1974, viz obr. 31 vlevo [106]. Kuželovitý spirálový růst v mikroskopické úrovni, 
jak uvádí obr. 31 vpravo, se zdá být správný. Naproti tomu je otázkou, zda sférolit, jak se 
Karsay a Itofuji domnívají, roste od vnějšku dovnitř, nebo jak T.Skaland a spol. 
předpokládají, z vnitřku ven? Tato otázka je stále ještě aktuální. 

Obr. 29 Primární a sekundární tvorba 
zárodků grafitu – segregace karbidických 
prvků a prvků stabilizujících perlit [95], 
[96]. 

Obr. 30 Primární a sekundární tvorba zárodků grafitu – 
analýza hranic zrn pomocí EDS. + základní chemické složení 
vzorku LKG [95], [96]. 
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John A.Jaczaka a kol. ukázali ve své práci [107], že teorie kuželovitého spirálového 
růstu, viz obr. 32 a 33, se hodí také pro růst dovnitř ve směru do špičky kužele, což 
„bublinová teorie“ podle S.Karsaye [108] i další vývoj teorie polohy (místa) od H.Itofuji 
[109], [110] potvrzují. 

  

Nejzajímavější podobnost 
byla objevena mezi růstem 
grafitu podle kuželovitého 
spirálového modelu a 
květákem viz obr. 34. Snad 
budou nalezeny ještě další 
prvky, které odpovídají tomuto 
modelu a ulehčí výzkumné 
práce. Zkoumání na 
materiálech podobných 
květáku by byla snadněji 
proveditelná, pokud by se růst 
mohl zkoumat při pokojové 
teplotě, protože růst grafitu při 
teplotách přes 1100 °C je 

obtížně dostupný. Na základě výše uvedených poznatků byl sestaven 3D model 
spirálového růstu grafitu viz obr. 35 a 3D model kuličky grafitu, která je vystavěna 
z kuželovitých spirál viz obr. 36. 

 
Obr. 34 Podobnosti mezi růstem grafitu podle kuželovitého spirálového modelu (a) [107] a růstem květáku 
(b), (c), (d) [95], [96]. 

   

Obr. 31 Znázornění spirálovitého růstu grafitu 
[106]. 

Obr. 32 Kuželovitý spirálový model podle Johna A. 
Jasczaky pro růst grafitu [107]. 

Obr. 33 Růst grafitu podle kuželovitého spirálového modelu [107]. 

Obr. 35 3D model spirálového růstu grafitu 
[95], [96]. 

Obr. 36 3D model kuličky grafitu sestavené z kuželovitých 
spirál [95], [96]. 
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Během eutektického tuhnutí jsou kuličky grafitu obklopeny austenitem a rostou na 
základě difuze z tekuté fáze přes obálku austenitu [94]. Roku 1998 vyvinuli Svensson  
a Wessen růstovou rovnici (51), která je založena na mnoha omezujících předpokladech: 
„Poměr mezi poloměrem austenitu a grafitu během tuhnutí zůstává konstantní 
s hodnotou 2,4“. 

 
𝑑𝑅𝐺𝑟

𝑑𝑡
= 2,87 ∙ 10−11 ∙

∆𝑇

𝑅𝐺𝑟
                  𝑅𝛾 = 2,4 ∙ 𝑅𝐺𝑟                                          (51) 

kde  dRGr/dt je rychlost růstu kuličky grafitu [m/s] 
T  je podchlazení [°C] 
RGr  je poloměr kuličky grafitu [m] 
R  je poloměr obálky austenitu [m]  

Použitím modelu Svenssona a Wessena [111] u litiny s kuličkovým grafitem známého 
chemického složení, viz tab. 15, byly zjištěny hodnoty teplot během tuhnutí viz obr. 37 
pomocí termické analýzy ATAS Novocast Švédsko. 

Tab. 15 Chemické složení LKG [3], [4]. 

Chemické složení LKG [%] 
C Mn Si P S Mg 

3,57 0,17 2,51 0,0390 0,0100 0,0410 

Tuhnutí má eutektické chování bez 
vylučování primárního (dendritického) 
austenitu. Počáteční RGr = 1 m. Na 
konci tuhnutí je R = 67,29 m a RGr = 
28,04 m. 

Jinými slovy: v 1 mm2 se nachází asi 
64 eutektických buněk, které obsahují 
opět 64 kuliček grafitu - 
[1000m/(67,29x2)]2, viz obr. 38a, 
použije-li se model tuhnutí podle 
Charbona a Rapatze [112], podle něj ke 
každé kuličce grafitu náleží jedna 
eutektická buňka - nebo méně než 64 
buněk, ale nejméně 64 částic grafitu, 
podle modelu L.Beltran-Sanchez [113]  
a D.M.Stefanescu [114]. Pak podle jejich 
modelu obsahuje jedna eutektická buňka 
více částic grafitu viz obr. 39. 

Pomocí křivky 
chladnutí, získané 
přístrojem QuicK Lab E 
s kelímkem QC 4010 fy 
Electronite, byl podle 
určitého algoritmu 
vypočítán počet 
sférolitů a jejich 
maximální velikost, a 
porovnán s hodnotami 
zjištěnými na 

Obr. 37 Simulace růstu grafitu se vstupními údaji 
z termické analýzy ATAS [95], [96]. 

Obr. 38 Schéma vyloučení grafitu (a) a reálná mikrostruktura (b) [95], [96]. 
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zkušebním vzorku. 
Obraz struktury v centru vzorku ukazuje počet 275 sférolitů/mm2, což je 4 krát větší 

hodnota než byla vypočtena teoreticky. Svensson-Wessenův model je sice správný, 
může však být použit pouze pro sférolity, které byly vyloučeny následkem podchlazení 
(první generace tvorby zárodků) a jen do styku mezi eutektickými buňkami. Potom již 
neplatí poměr R = 2,4 x RGr , protože současně začíná plastická deformace obálek 
austenitu a růst průměru sférolitů.  

Sekundární tvorba zárodků způsobuje, že u zkoušky Electro-Nite Quick-Cup bylo 
místo vypočtených 64 kuliček/mm2 nalezeno více než 275.  

Sférolity nemají samozřejmě v reálné struktuře přesně rozdělené uspořádání  
a austenitické buňky mají nepravidelné tvary viz obr. 38b. 

U litiny s kuličkovým grafitem začíná krystalizace grafitu na drobných vyloučeninách 
oxidů a sulfidů hořčíku. Později rostou sférolity dále následkem difuze uhlíku z taveniny 
na povrch částic grafitu. Od určitého bodu je sférolit obklopen obálkou austenitu a další 
růst probíhá difusí uhlíku touto obálkou. Protože difuze uhlíku v austenitu je pomalejší 
než v tavenině, rychlost růstu kuliček grafitu se v této fázi postupně zpomalí. Kromě 
toho se eutektickým růstem zvětšuje tloušťka obálky austenitu, čímž se rychlost růstu 
kuliček grafitu dále snižuje. Zvětšováním tloušťky obálky austenitu během eutektického 
růstu se tak ještě více omezuje růst kuliček grafitu. Tehdy se vytváří nové kuličky grafitu, 
které vlivem vysoké rychlosti růstu rostou rychle. Proto ke konci tuhnutí je zjišťováno 
kromě jiného jen málo drobných kuliček grafitu. 

Tvorba Chunky grafitu 

Podle D.M.Stefanesca [93] probíhá tuhnutí LLG zcela jinak než u LKG viz obr. 40, takže 
obě musí být v makroskopické oblasti zkoumány rozdílně. 

Litina s lupínkovým grafitem má 
vyšší tepelnou vodivost než litina 
s kuličkovým grafitem. Znamená to, že 
u litiny s lupínkovým grafitem tvorba 
obálek na stykové ploše forma-kov 
probíhá rychle a vnitřní teplo taveniny 
může být přes rostoucí obálku na 
vnějšek rychle odvedeno. Po dosažení 
tepelného centra taveniny TE low 
(teplota tání) je vnější obálka již 
relativně tuhá a odolává vnitřnímu 
tlaku, který vzniká během primárního 

růstu grafitu (podchlazení). Vlivem tohoto tlaku je pak zbytková tavenina mezi dendrity 

Obr. 39 Modely tvorby zárodků a růstu komplexu eutektického grafitu [94] 

Obr. 40 Schématické znázornění mechanismu tuhnutí 
kontinuálně ochlazované litiny s lupínkovým  
a kuličkovým grafitem [93]. 
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austenitu stlačována a působí proti kontrakci při tuhnutí. Z toho důvodu nemusí být  
u LLG žádné velké nálitkové soustavy. 

Litina s kuličkovým grafitem má naproti tomu nižší tepelnou vodivost než litina 
s lupínkovým grafitem. Na stykové ploše forma-kov se vytvoří tuhá obálka, neroste však 
stejnou rychlostí jako u LLG. Vlivem nižší tepelné vodivosti není možný nepřetržitý 
odvod tepla ve směru do formy, čímž může dojít k částečnému znovunatavení již 
vytvořené obálky (ztuhlé vrstvy). Pak se hned začne tuhnutí obnovovat. Tento proces se 
opakuje tak dlouho, až je dosažena určitá „mezní“ teplota, během níž se teplo obou 
procesů vyrovná a vnější obálka zcela ztuhne. Během počínajícího růstu grafitu 
z taveniny může z vnitřku tuhnutím vyvolaný tlak deformovat vnější (tenkou) obálku a 
tím zvětšit rozměry odlitku. Zbytková tavenina nemůže být vtlačována do dendritů 
austenitu, čímž při tuhnutí dochází k mikroskopickému smršťování uvnitř odlitku. Tento 
jev nastává u malých tlouštěk stěn, u nichž teplotní gradient mezi centrem taveniny a 
formou rychle klesá. U větších tlouštěk stěn zůstává gradient vysoký, čímž vzniká vnější 
obálka o dostatečné tloušťce, která je dostatečně únosná, aby odolávala tlaku tekutého 
kovu uvnitř, dokud růst grafitu ještě nezačal. Tito činitelé jsou zvlášť významní pro 
vysvětlení vzniku Chunky grafitu. 

Rozdíl tepelné 
vodivosti obou těchto 
druhů litiny se projevuje 
i v termické analýze.  
U sejmutých křivek 
chladnutí v systému 
ATAS je úhel ochlazovací 
rychlosti (první derivace, 
viz obr. 41b) v souladu 
s TS nepřímou mírou pro 
tepelnou vodivost. 
Tepelné parametry jsou 
označeny jako GRF2 

(Graphit-Faktor 2). Hodnota GRF2 je nepřímo úměrná tepelné vodivosti, což je pro LLG 
na obr. 41 graficky výrazně znázorněno. 

V mikroskopické oblasti mohou být během tuhnutí pozorovány dva protichůdné jevy:  
a. Růst (expanze) grafitu 
b. Kontrakce austenitu ztuhlého kolem kuliček grafitu 
Zvětšení objemu grafitu na jedné straně a kontrakce austenitu na straně druhé 

vyvolávají pnutí v nově vzniklých tuhých tělesech. 
Jako všechna tuhá tělesa tak i obálky austenitu mají vady, jako jsou např. 

mikroskopické nekovové vměstky, které vznikají během tuhnutí, i defekty krystalické 
stavby, jako bodové vady 
(prázdná místa - vady 
Schotkyho a Frenkela, 
intersticiální (mezerové) 
nebo substituční 
(výměnné) atomy, viz 
obr. 42a), čárové vady 

(stupňovité a šroubovité 
dislokace, viz obr. 42b),  

i dvou a třírozměrné vady (shluky Koch-Cohenových vad, viz obr. 42c) [95], [96]. 

Obr. 41 Křivky chladnutí LLG a LKG (a), rychlost ochlazování LLG a LKG 
[95], [96]. 

Obr. 42 a) bodové vady, b) čárové vady, c) shluky Koch-Cohenových vad 
[95], [96]. 
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Zvětšení objemu grafitu a smrštění austenitu vyvolávají pnutí v tuhých tělesech. Oba 
tyto jevy způsobují radiální trhliny v obálce austenitu v přednostních rovinách viz obr. 
43a. Následkem toho je obálka austenitu nalomená, ale ne rozdrobená. 

 
Obr. 43 a) primární a sekundární kuličky grafitu a tvorba trhlin v austenitických obálkách, b) částečné 

poškození způsobené klínovým efektem [95], [96]. 

Přijdou-li zrna austenitu blíže ke zbytkové tavenině, která je obohacena uhlíkem  
a nekovovými vměstky (oxidickými a sulfidickými), vznikají během sekundární tvorby 
zárodků tzv. „vražedné“ sférolity. Jejich tvorba je stejná jako u primárních sférolitů, ale 
jejich počet je podstatně vyšší vlivem vysokého obsahu sulfidů a segregujícího uhlíku 
v tavenině. 

Tyto „vražedné“ sférolity jsou obklopeny obálkami austenitu, které rozbíjejí, při 
současné kontrakci austenitu a expanze grafitu. Úlomky austenitu mohou být od obálek 
austenitu, které obklopují „vražedné“ sférolity, vlivem expanze grafitu stlačovány 
v radiálním směru viz obr. 43b k primárním sférolitům, a rozbíjejí je (klínový efekt). 

Na obr. 43 se tento jev projevuje jen velmi málo. Poškození primární kuličky je 
minimální, ale je možné představit si průběh, u něhož došlo k podstatně více 
pokročilému rozmělňování částic austenitu viz obr. 44. 

Je-li účinek rozkouskování ještě větší, 
vede to k takovým modifikacím grafitu, jako 
je explodovaný grafit viz obr. 45a nebo 
uzlovitý projev - Chunky grafit viz obr. 45b. 

Výraz explodovaný grafit by mohl, i když 
to také není zcela chybné, vyvolat zmatek ve 
vztahu k jeho tvorbě. Dalo by se věřit, že v 
jádru kuličky „třaskavá“ síla vede k explozi 
kuličky grafitu. Při pozorování 
mikrostruktury na obr. 46a je možné 
představit si „explodované kuličky“, když 
jejich centra jsou zničena, také když exploze 
není možná bez vnitřní energie (vnitřní 
energie neexistuje, ale působí metalostatický 
vnější tlak, který by mohl kuličky grafitu 
držet pohromadě). Na obr. 46b jsou 
v protikladu k tomu vidět mikroskopické 
snímky dvou sférolitů grafitu, které by také 

Obr. 44 Pokračující částečná destrukce primárních 
kuliček grafitu účinkem klínového efektu [95], [96]. 
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mohly být považovány jako „explodované“, i když jejich exploze není představitelná, 
protože centra jejich částic jsou nedotčena. Klínová teorie může oba tyto stavy vysvětlit. 

                     

 
 
 

Může být pozorováno, že primární částice kuličkového grafitu jsou sekundárními 
ničeny. To je s velkou pravděpodobností podmíněno zmenšením kohezních sil grafitu 
vlivem růstu jejího průměru, což oslabuje velké sférolity. Kromě toho vznikají během 
sekundární tvorby zárodků také trhliny v obálce austenitu viz obr. 47 a 48. 

                

 
 

 
Na obr. 49, 50, 51, 52 a 53 je schematicky znázorněn 

navržený mechanismus tvorby Chunky grafitu. 

Obr. 45 Zničení primárních sférolitů 
účinkem klínového efektu: a) explodovaný 
grafit, b) Chunky grafit [95], [96]. 

Obr. 46 Pokračující částečná destrukce 
primárních kuliček grafitu účinkem klínového 
efektu [95], [96]. 

Obr. 47 Vznik trhlin v obálce austenitu účinkem smrštění kovové 
matrice a expanzí grafitu [95], [96]. 

Obr. 48 Dvojčatové kuličky 
grafitu. Tyto kuličky během 
svého růstu, následkem 
zvětšení objemu, rozevřely 
obálky austenitu. Ve 
vzniklém kanálu se vyloučil 
grafit a vytvořil most 
k sousedním částicím 
grafitu [95], [96]. 
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Obr. 49 a) tvorba Chunky grafitu, b) tvorba 
„explodovaného“ grafitu, c) konečné stadium 
explodovaného grafitu [95], [96]. 

Obr. 50 a) degenerace primárních kuliček 
rozlámáním, b) oddělování a radiální lámání 
kuželových spirál [95], [96]. 

Obr. 51 a) degenerace primárních kuliček 
grafitu, b) úlomky rozbitých spirál grafitu, 
c) nové rozložení úlomků grafitu na 
hranách austenitu a kolem neporušených 
zbylých kuliček grafitu [95], [96]. 

Obr. 52 Tvorba Chunky grafitu a nové rozložení úlomků grafitu 
[95], [96]. 
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Úlomky kuželovitého spirálového grafitu i úlomky austenitu jsou nově rozmístěny 
mezi neporušenými sférolity. Jsou-li rozbity, budou zlomky austenitu mezi částmi 
grafitu velmi malé ve srovnání se zrny austenitu kolem dobře vytvořených sférolitů 
grafitu viz obr. 54. 

                     

 
 
 

Průběžná tvorba Chunky grafitu v tuhém stavu 

Na základě snímku kuličky grafitu z [98] zkoumal T.Skaland grafit vyloučený 
z taveniny a také vyloučený ve ztuhlém kovu viz obr. 55. 

Na konci tuhnutí (TSol) není ještě proces tvorby Chunky 
grafitu ukončen. Částice grafitu rostou dále také v tuhém stavu 
až po eutektoidní reakci (úplná přeměna austenitu s průběžnou 
difuzí uhlíku). U tohoto bodu se sice zastavuje difuze uhlíku, ale 
kontrakce naopak pokračuje až k dosažení pokojové teploty. 
Průměr kuliček grafitu se může zvětšit až o 70 % (světlý kruh 
kuličky grafitu na obr. 55). Tento přírůstek objemu vede k 
vývinu tlaku, který kontinuálně ničí větší sférolity také v tuhém 
stavu. Mechanický pohyb vyvolaný terciárním růstem grafitu 
vede k dalšímu rozmělňování částic grafitu, které byly 
poškozeny již v kašovitém pásmu. Terciární růst grafitu ve 

spojení s kontrakcí v tuhém stavu vede během prodlevy k pnutím a k pohybu kovové 
matrice. 

To jsou příčiny pro tvorbu Chunky grafitu v kašovitém (dvoufázovém, polotuhém) 
pásmu během eutektického tuhnutí až po eutektoidní přeměnu v tuhém stavu.  

Obr. 54 ukazuje znázornění výskytu Chunky grafitu v silnostěnném odlitku z litiny 
s kuličkovým grafitem. Je zřejmé, že úlomky eutektických buněk kolem neporušených 
sférolitů jsou podstatně větší v porovnání s těmi v oblastech Chunky grafitu, jehož 
možný mechanismus tvorby byl výše popsán. 

Simulace pohybu kovové matrice 

Není jednoduché zkoumat simulaci takových průběhů pohybů bez komplexu 
softwarů (např. podobně jako pro seismické pohyby). Místo toho lze provést „primitivní 
simulaci“ s kartonem. 

Simulační kroky: 
1. Na obrázku struktury z obr. 26 byly obtaženy obrysy jednotlivých fází viz obr. 56. 
2. Pro simulaci byla vybrána buňka na obr. 57. 

Obr. 53 a) snímek Chunky grafitu [113], b) schématická 
rekonstrukce Chunky grafitu ze snímku a) [95], [96]. 

Obr. 54 Chunky grafit v silnostěnném 
odlitku z LKG (mikrostruktura 
z odlité zkoušky tvaru krychle 
800x800x800 mm [95], [96]. 

Obr. 55 Růst grafitu během 
eutektické přeměny až po 
eutektoidní přeměnu [98]. 
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Eutektická buňka byla obtištěna na karton a pak rozstřihána podél trhlin v kovové 
matrici a rovin „a“ a „c“ kuličky grafitu viz obr. 57b. 

  

3. Simulace spočívala v posunutí zlomků austenitu do šipkou označených směrů tak, aby 
se dosáhla zcela rozpadlá struktura částic grafitu a austenitu viz obr. 58f. 

4. Obrysy částic v obr. 58 byly obkresleny a úlomky grafitu odděleny od úlomků matrice 
viz obr. 59. 

   

5. Úlomky grafitu z obr. 59f byly vyjmuty a v grafickém programu převedeny do 
kuželovité podoby viz obr. 60a a 60b. Pak byl vytvořen prostorový model podle 

Obr. 56 Přenesené obrysy jednotlivých fází z obr.13 
[95], [96]. 

Obr. 57 Příprava eutektické buňky k simulaci [95], 
[96]. 

Obr. 58 Simulace rozpadu eutektické buňky [95], 
[96]. 

Obr. 59 Oddělování grafitu a kovové matrice [95], 
[96]. 
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principu náhody. Prostorový model, viz obr. 60c a 60d, byl pozorován ze dvou stran, 
má podobný tvar jako Chunky grafit, uvedený na SEM nebo popsaný v citované 
literatuře. 

Před tím, než budou sestaveny závěry 
literárního rozboru vzniku Chunky grafitu, 
je důležité uvést výsledky pěti současných 
výzkumných prací: 

A. Všeobecně je uznáván přirozený růst 
grafitu v kulovitém tvaru v tavenině. Kulovitý 
tvar je modifikovaným druhem lupínkového 
grafitu, který roste na sulfidických  
a oxidických zárodcích. Růst grafitu probíhá 
mechanismem povrchové adsorbce [94]. 

B. Předchozí výsledky vedou k závěru, že 
tuhnutí silnostěnných odlitků z eutektické 
litiny s kuličkovým grafitem začíná 
vylučováním primárních kuliček grafitu. 
Současně probíhá růst austenitu, který tyto 
kuličky obklopuje. Růst Chunky grafitu je 
jednoznačně spojen se zvětšujícím se 
přechlazením během eutektické reakce. 
Antimon může obsah Chunky grafitu 
podstatně snížit a poměr antimonu k ceru 

přes 0,8 by mohl tuto degeneraci grafitu pravděpodobně odstranit [115]. 

C. Nové výsledky zkoumání týkající se očkování tavenin litiny a tvorby Chunky grafitu 
jednoznačně ukazují, že očkování zvyšuje riziko tvorby Chunky grafitu. 
Očkováním odlitých bloků s modulem tuhnutí od 3 do 5 cm byl podíl Chunky grafitu 
zvýšen. Očkováním byl kromě zvýšení počtu kuliček grafitu také podpořen sklon 
k tvorbě Chunky grafitu [116]. 

D. Z porovnání křivek chladnutí a mikrostruktur LKG vyplývá: 
1. Tvorba zárodků primárního grafitu v tavenině (TL konstantní) 
2. Počáteční eutektická reakce začíná růstem dendritů austenitu, které obklopují 
primární sférolity grafitu (TEN konstantní). 
3. Pokračující eutektická reakce vede k tvorbě a růstu buněk Chunky grafitu  
a sekundárních kuliček grafitu, jsou to kuličky grafitu v eutektických buňkách (TEU 
konstantní). Počáteční teplota začínající eutektické reakce se zdá být značně závislá 
na přípravě taveniny a ne na následném zpracování očkováním. Teplota prodlevy na 
začátku eutektické reakce byla dána více méně přechlazením během přeměny. 
Rozsah oblasti Chunky grafitu u odlitých bloků je v přímém vztahu k přechlazení, 
naměřené termickou analýzou na zkouškách Quick-Cup, a vzrůstá s ní překvapujícím 
způsobem [117]. 

E. Byla zkoumána makro i mikrostruktura litiny s kuličkovým grafitem obsahující 
Chunky grafit. Vzorky z kontrolních měření u zkušebních těles v rozsahu tlouštěk stěn 
od 10 do 200 mm byly zkoumány optickým i elektronovým mikroskopem. Morfologie 
grafitu byla zviditelněna hloubkovým leptáním. Informace o průběhu tuhnutí byly 
získány kombinací výsledků z termické analýzy a metody barevného leptání ke 
zviditelnění „profilu“ segregace. Podíl Chunky grafitu se stoupající tloušťkou stěny 

Obr. 60 a) dvourozměrné schéma síťoví Chunky 
grafitu, b) kuželovité tvary úlomků grafitu, c) 3D 
znázornění síťoví Chunky grafitu, d) 3D 
znázornění síťoví Chunky grafitu – jiný pohled 
[95], [96]. 
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všeobecně vzrůstá. Dají se však najít také velké kuličky grafitu v odlitcích s tloušťkou 
stěny pod 10 mm. Po relativně ostrém přechodu, který sleduje makroskopické 
izotermy, začíná růst Chunky grafit jako eutektická buňka. Po dosažení vnějších 
oblastí buňky nabývá najednou grafit podstatně hrubší tvar a než dojde k celkové 
degeneraci, lze pozorovat opět sférolity grafitu. Dále je možno zjistit, že se většina 
kuliček grafitu nacházela v oblastech segregace. To ukazuje na to, že se Chunky grafit 
tvoří během eutektického tuhnutí ještě před kuličkovým grafitem. Rychlost růstu 
eutektických buněk s Chunky grafitem nabývá podobných hodnot jako u litiny  
s lupínkovým grafitem, je však nižší než u litiny s podchlazeným grafitem D [118]. 

Závěr literárního rozboru tvorby Chunky grafitu 

Mechanismus tvorby Chunky grafitu, uvedený v předchozím rozboru, probíhá těmito 
kroky: 

1. Tvorba zárodků začíná následkem podchlazení:  
u podeutektické litiny s vylučováním primárních dendritů austenitu,  
u eutektické litiny, viz obr. 16, buňkovitého austenitu a eutektického grafitu,  
u nadeutektické litiny primárního grafitu.  

2. Po dosažení eutektické teploty začíná u pod i nadeutektické litiny tvorba zárodků 
komplexu, tvořeného celulárním austenitem a eutektickým grafitem viz obr. 26. 

3. Přirozenou modifikací grafitu ze zárodků v tavenině litiny je kulovitý tvar [93]. 
Nastává první tvorba zárodků primárních kuliček grafitu, to vede k první generaci 
sférolitů grafitu viz obr. 23. 

4. Rostoucí buňky austenitu obklopují kuličky grafitu z primární tvorby zárodků  
viz obr. 39. 

5. Za přítomnosti křemíku je rozpustnost uhlíku v austenitu podstatně snížena. 
Následkem difuze se uhlík ve vnější oblasti buňky dostane k hranici oblasti tekuté  
a tuhé fáze, kde se vylučuje do tekuté fáze viz obr. 18, 19, 20. 

6. Během růstu zrna austenitu je tekutá fáze spolu s uhlíkem obohacována také 
nekovovými vměstky, atomy prvků o poloměrech větších než Fe (např. Ce, Sn, Sb, Bi, 
Mo, Ca, Mg) a atomy s větší pozitivní segregační schopností (jako S, O, N). 

7. Vměstky uložené v austenitických zrnech způsobují krystalografické vady: bodové, 
vady Schottkyho nebo Frenkela, intersticiární a substituční atomy, lineární vady, 
stupňovité nebo šroubovité dislokace, jakož i dvou a třírozměrné vady (shluky Koch-
Cohenových vad). Tyto vady způsobují pozdější přednostní lomové čáry obálek 
austenitu viz obr. 42. 

8. Prvky s vysokou vzájemnou chemickou afinitou, které se vyloučily do tekuté fáze, 
tvoří nekovové sloučeniny jako: MgO, MgO2, MgS, CaO, CaS, CeO, CeS, Ce3S4, Ce2O2S atd. 
viz tab. 14. 

9. Podle jejich hustoty tyto složky zůstávají v tavenině nebo vyplouvají na povrch při 
konvekčním proudění, viz obr. 21, nebo s bublinami plynů při modifikaci hořčíkem 
viz tab. 15. 

10. Zbytková tavenina je obohacována uhlíkem a prvky, uvedenými v bodě 6 viz obr. 22, 
čímž dochází k mikrosegregacím a v tepelných centrech k makrosegregaci viz obr. 
21. 
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11. Růst primárních sferolitů a buněk austenitu je umožněn difuzí atomů uhlíku 
obálkou austenitu ve směru do grafitových kuliček. V první fázi je růst 
nepřerušovaný, poměr R/RG je konstantní s hodnotou 2,4 [111], protože zrna se 
ještě nedostala do vzájemného přímého styku. 

12. Dojde-li k fyzickému styku mezi eutektickými buňkami, jsou ty eutektické buňky, 
které se nacházejí na stykové ploše tekuté a tuhé fáze, vytlačovány ve směru do 
tekuté fáze, aniž by při tom docházelo k deformaci nebo destrukci. Tímto způsobem 
může fronta tuhnutí dále růst. 

13. Růst kuliček grafitu souvisí a je přímo úměrný přechlazení (R = TE high-TE low), 
měřené termickou analýzou viz obr. 26. P.Larranaga a kol. [115] potvrzují, že tvorba 
Chunky grafitu s největší pravděpodobností souvisí s rostoucím přechlazením. Sklon 
k tvorbě Chunky grafitu je značně spojen s expanzí grafitu v tepelném centru odlitku. 

14. Zvětšování objemu grafitu spolu s kontrakcí obklopující obálky austenitu vyvolává 
pnutí a může vést k trhlinám v obálkách austenitu viz obr. 43 a 47. Tyto trhliny 
vznikají na těch plochách, které mají vady, uvedené v bodě 7. 

15. Tyto trhliny se mohou po nadměrné expanzi grafitu rozevřít: když jsou zrna 
v kontaktu a trhliny jsou ve stejných rovinách, může grafit, vyloučený v trhlině, 
tvořit můstky mezi sousedními kuličkami grafitu, čímž mohou vzniknout 
„dvojčatové kuličky“ viz obr. 48. 

16. Na konci tuhnutí je podle TE high, viz obr. 26, zbytková tavenina přesycena uhlíkem  
a nekovovými sloučeninami viz bod 8. Z nich sulfidy podporují tvorbu grafitových 
zárodků sekundárního eutektického grafitu viz obr. 26, 27, 29 a 30. 

17. Nedostatečná tvorba sekundárních grafitových kuliček eutektického grafitu může 
vést k mikrostaženinám. Nadměrná tvorba sekundárního grafitu může vést, zvláště 
u silnostěnných odlitků, kde rychlost ochlazování v tepelném centru je relativně 
malá, k tvorbě Chunky grafitu, což je značně usnadněno mikro i makrosegregací. 

18. Sekundární kuličky grafitu vznikají stejným mechanismem jako primární a vedou  
k trhlinám v obálce austenitu. Mají malou velikost a největší povrchovou hustotu viz 
obr. 27. 

19. Sekundární kuličky grafitu zaujímají přednostní polohu vzhledem k primárním, kde 
jsou také nahromaděny perlitotvorné prvky (Sn, Sb, Bi atd.). Následkem toho může 
být v těchto oblastech zjišťována vysoká koncentrace perlitu viz obr. 29. 

20. Sekundární expanze grafitu stlačuje úlomky okolního austenitu do vnějšku. Tyto 
úlomky mohou přijít do styku s již ulámanými obálkami austenitu kolem primárních 
kuliček grafitu, čímž jsou tyto do směru primárních kuliček stlačovány a poškozují je 
viz obr. 43 a 47. Toto je klínový efekt. 

21. Je-li poškození jen malé, není kulička grafitu zničena viz obr. 43. Naproti tomu může 
však také dojít k částečnému, viz obr. 44, nebo rozsáhlému zničení - 
„explodovaný“ grafit viz obr. 44, 45a. V extrémním případě dochází k úplnému 
zničení a vzniká Chunky grafit viz obr. 45b, 49, 52, 53, 54, 59, 60. 

22. Klínový efekt rozštěpuje kuličky grafitu a tříští je na jednoduché kuželovité spirálové 
částice a tlačí je v radiálním směru viz obr. 50 a 51. 
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23. Úlomky grafitu jsou v kovové matrici nově rozloženy mezi neporušenými 
primárními a sekundárními kuličkami. Úlomky rozbitého austenitu jsou malé a jsou 
zbytkem původních obálek austenitu viz obr. 54. 

24. Ne všechny primární kuličky grafitu jsou klínovým efektem zničeny. Tento jev závisí 
na koncentraci uhlíku a křemíku ve zbytkové mezibuněčné tavenině, a také na 
hořčíku, vápníku a ceru, které tvoří sulfidy a podporují intenzivní sekundární tvorbu 
zárodků. 

25. Dalším důležitým činitelem při tvorbě Chunky grafitu je rychlost ochlazování, která 
u masivních silnostěnných odlitků je velmi nízká a poskytuje čas k intenzivnímu 
sekundárnímu růstu grafitu. 

26. Je všeobecně známo, že cer je největším podporovatelem Chunky grafitu. Dosud 
však nebyl pro toto tvrzení vypracován žádný teoretický model. Klínová teorie nabízí 
kombinaci CeS jako vynikající tvůrce zárodků v tavenině s hustotou podobnou 
ostatním. Sloučeniny, podporující tvorbu zárodků sekundárních kuliček, zůstanou, 
protože jsou suspendovány v tavenině. Za přítomnosti ceru se v tekuté mezibuněčné 
fázi tvoří velký počet kuliček grafitu, které při jejich následující expanzní fázi, podle 
jejich počtu a velikosti, podporují klínový efekt. 

27. Intenzivní očkování snižuje tvorbu Chunky grafitu, protože podporuje sekundární 
tvorbu zárodků. I.Asenjo a kol. pojednávají v literatuře [116] o tom, že 
intenzivnějším očkováním podstatně vzroste počet kuliček grafitu a tím také 
množství vyloučeného grafitu. Tento úkaz je přímo úměrný expanzi grafitu a vzrůstu 
objemu v tepelném centru. 

28. Antimon, bismut a berylium jsou prvky, které mají značný sklon k pozitivní 
segregaci, takže jimi je naposled ztuhlá oblast obohacena. Tyto prvky mají značně 
antigrafitizační účinek a brání uhlíku v tom, aby se vylučoval na zárodcích  
v mezibuněčné zbytkové tavenině. Z toho důvodu jsou považovány jako 
kompenzátory Chunky grafitu. P.Larranaga a kol. navrhují v literatuře [115], že by 
poměr obsahů antimonu a ceru měl být vyšší než 0,8, aby se zabránilo degeneraci 
grafitu. 

29. V praxi tavení může být u silnostěnných odlitků zjišťován sklon k tvorbě Chunky 
grafitu pomocí termické analýzy, přičemž jsou měřeny hodnoty podchlazení  
(R v systému ATAS) jako parametru pro tepelnou expanzi grafitu. 

30. Pohyb kovové matrice nastává následkem terciárního růstu grafitu a nepřetržitým 
smršťováním kovové matrice také v tuhém stavu až k dosažení eutektoidní teploty. 
Pod touto teplotou se zastavuje růst grafitu, zatímco smršťování kovu dále 
pokračuje. 

31. Závěrem je možné uvést, že Chunky grafit se netvoří podél přednostních směrů 
růstu. Nevzniká také před sférolity grafitu [118] a také ne současně se sekundárním 
kuličkovým grafitem [117]. Chunky grafit je degenerativním tvarem grafitu, který 
vzniká rozbitím primárních sférolitů grafitu na základě expanzního tlaku 
sekundárních kuliček grafitu. To se děje rozbitím obálek austenitu, postižených 
strukturními vadami, které byly vyvolány sekundárními kuličkami grafitu, které 
obklopují úlomky austenitu. Posun těchto zlomků poškozuje primární kuličky 
grafitu. Úlomky zničených kuliček grafitu a také zničená zrna austenitu se rozmisťují 
kolem neporušených kuliček. Z toho důvodu jsou sekundární kuličky grafitu 
nazývány také „zabijácké“ kuličky. Expanze grafitu u tenkostěnných odlitků je 
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omezena pro vysokou ochlazovací rychlost následkem malých teplotních gradientů 
mezi tepelným centrem odlitku a formou. Zde je nebezpečí tvorby mikrostaženin. 
Naproti tomu u silnostěnných odlitků probíhá tuhnutí postupně a pomalu, tj. střed je 
ještě tekutý, když vnější vrstvy jsou již ztuhlé. Vnitřní expanze grafitu nemůže 
zbytkovou taveninu přetvořit, může však napájet dutiny vznikající smršťováním. 
Jsou-li tyto dutiny vyplněny, dochází při pokračujícím zvětšování objemu  
k vývinu vysokého tlaku, který může vést k rozbití primárních kuliček grafitu. Z toho 
důvodu je u masivních odlitků také přiznáno určité samonapájecí chování [95], [96]. 

3.3.4.4 Přechodné tvary grafitu 

Autor [80] uvádí, že i velmi malé množství lupínkového grafitu ve struktuře 
významně ovlivňuje mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem. Výskyt 
lupínkového a přechodného typu, např. červíkovitý grafit viz obr. 61 je průvodním 

znakem nedostatečného zbytkového 
množství hořčíku v litině (pod 0,03 % Mg). 

Stopové prvky jako titan, tellur, arsen, 
olovo a antimon mohou podnítit vznik 
přechodných typů grafitu. Neutralizaci 
uvedených prvků mohou zajistit prvky 
vzácných zemin. 

Dle literatury [80] se na povrchu 
odlitku z litiny s kuličkovým grafitem 
může vyskytnout vrstva lupínkového 
grafitu a v případě, že není odstraněna 
obráběním, způsobuje snížení 

mechanických, zvláště únavových 
vlastností materiálu. 

Vrstva s lupínkovým grafitem může mít zvýšený obsah síry, jako důsledek obohacení 
z přilehlých formovacích materiálů. Může se také jednat o snížený obsah zbytkového 
hořčíku, jeho oxidací v povrchových vrstvách odlitku [80]. 

U chemicky vázaných směsí jsou zdrojem síry katalyzátory (kyselina sírová). Proto je 
nutná jejich pečlivá kontrola a co nejnižší, nezbytně nutná úroveň ve směsích. Také 
použití regenerovaných směsí musí být kontrolováno a řízeno. Nebezpečí vzniku 
lupínkového grafitu a přechodových typů grafitu lze předejít použitím nátěrů [80]. 

Možná opatření k eliminaci tvorby červíkovitého a přechodových typů grafitu dle 
[80]: 

 zvýšení zbytkového hořčíku v litině, zvýšením množství hořčíku, hořčíkových, 
případně zpracovacích slitin, 

 kontrola procesu modifikace a zařízení, 
 kontrola tavení a dalších zpracovacích postupů, 
 zjistit, zda-li nejsou přítomny nežádoucí stopové prvky, v případě potřeby nutno 

přidat potřebné množství prvků vzácných zemin, 
 zkontrolovat obsah síry ve formovacím materiálu, který má být pod úrovní 0,15%, 

aby se minimalizovala možnost jejího nepříznivého vlivu v mezivrstvě litina-
povrch formy a tvorba lupínkového a přechodového typu grafitu v povrchových 
vrstvách odlitku. 

Obr. 61 Přechodný a vermikulární grafit, neleptáno, 
zvětšení 100x. [80] 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

66 

3.3.4.5 Sekundární struska 

Sekundární struska je tvořena sulfidy hořčíku a oxisulfidickými částicemi strusky. 
Vzniká při modifikaci a jako produkt odeznívání modifikačního účinku během celé doby 
od modifikace do lití [119]. 

Produkty chemických reakcí vytváří tekutou, lepivou a agresivní oxidickou strusku, 
která tvoří na povrchu taveniny zrcadlící struskové povlaky a která se při přelévání  
a odlévání kovu lehce mísí s taveninou a může v odlitku vytvářet oxidické pleny. 
Reaktivní agresivní struska se tvoří při ochlazování z teploty tavení na teplotu tuhnutí. 
Její hlavní součásti jsou v různém poměru SiO2, FeO, MnO, Al2O3, MgO, MgS a MgSiO3. 
Složení sekundární strusky ukazuje, že se na jejím vzniku mohou podílet i prvky 
obsažené v modifikátoru a očkovadle. Obsah síry v tavenině by měl být < 0,02 % 
(přednostně pod 0,01 %), zatímco zbytkový obsah hořčíku by neměl být > 0,06 %. Je 
prokázáno, že slévárny, které pracují s nízkým obsahem síry kolem 0,005 % po 
mimopecním zpracování a mohou tedy s úspěchem vyrábět tvárnou litinu se zbytkovým 
obsahem hořčíku kolem 0,04 %, mají podstatně menší problémy s vadami odlitků 
způsobenými oxidickou struskou. Statistická sledování vlivu zbytkového obsahu hořčíku 
v tvárné litině a licích teplot dávají jednoznačně optimální kombinaci: nízký zbytkový 
obsah Mg a maximální licí teploty. Nejhorší je pak vysoký obsah zbytkového Mg a nízké 
licí teploty [80], [120]. Reakce, které se také podílí na vzniku sekundární strusky, jsou 
znázorněny na obr. 62. Důležitým činitelem při tvorbě sekundární strusky je teplota viz 
obr. 63. 

Sekundární struska zhoršuje mechanické vlastnosti, obrábění a kvalitu povrchu [119]. 
Literatura [80] uvádí několik doporučení pro výrobu kvalitních odlitků z litiny 

s kuličkovým grafitem, které je vhodné dodržovat, aby nevznikaly vady způsobené 
sekundární struskou: 

 Zajistit minimální obsah hořčíku, tj. 0,04 % max. 0,05 % Mg v tvárné litině. Při 

obsahu hořčíku v tvárné litině do cca 0,02 % bez ohledu na obsah křemíku tuhne 

litina vždy s lupínkovým grafitem. Od 0,02 % Mg se začne grafit částečně měnit na 

červíkovitý a zrnitý, až nakonec při cca 0,04 až 0,05% Mg a do cca 4,0 % Si má 

všechen grafit zrnitý tvar. 

Obr. 62 Reakce probíhající v pánvi při 
modifikaci [119]. 

Obr. 63 Tvorba reoxidačního filmu strusky na povrchu 
taveniny tvárné litiny v závislosti na teplotě při 
ochlazování na vzduchu [80] 
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 Pro docílení minimálního obsahu Mg pro modifikaci je nutné, aby měla tavenina před 

zpracováním nejen minimální obsah kyslíku, ale i síry, aby po zpracování Mg bylo  

v tavenině co nejmenší množství MgO a MgS.  

 Některé slévárny vyrábějící vysoce kvalitní tvárné litiny zařazují před vlastní 

modifikací odsiřovací procesy, například přísadou CaC2, nebo Ce, apod. 

 K vlastní modifikaci se používají dokonalejší metody, než je prostý polévací způsob, 

které zajišťují maximální využití Mg při zpracování a tím i možnost jeho snížení na 

minimum. 

 Zajistit co nejkratší dobu od modifikace k odlévání s minimální možností dodatečné 

oxidace taveniny. (Zajistit minimální turbulence (šplouchání) taveniny v pánvi při 

převozu a při odlévání.) 

 Dokonalé odstranění oxidů z povrchu taveniny před odléváním. Použití pánví se 

spodní výpustí, čajníkové pánve apod. 

 Upravit vtokovou soustavu tak, aby bylo zajištěno zvýšení teploty litiny do oblastí  

s výskytem oxidačních vad. 

 Zajistit maximální možné licí teploty s ohledem na jiný druh vad. 

 Zabránit jakémukoliv výskytu vlhkosti ve formě. 

 Zajistit dokonalé vyčistění formy před odléváním. 

 Zajistit odlévání forem v co nejkratší době po jejich složení. 

3.3.4.6 Nesprávný poměr strukturních složek 

Obvykle příliš vysoký podíl perlitu. Příčinou bývá příliš vysoký obsah manganu, 
přítomnost jiných perlitotvorných prvků nebo příliš vysoká rychlost ochlazování. 
Nesprávnou strukturu lze změnit tepelným zpracováním [119]. 

3.3.5 Dílčí závěr 

Zvýšení obsahu křemíku v LKG se projevuje nárůstem meze kluzu, meze pevnosti a od 
4,75 % [Si] se snižují hodnoty tažnosti a rázové houževnatosti. Zvýšený obsah křemíku 
zmenšuje anizotropii mechanických vlastností po průřezu stěny odlitku. Rozhodující vliv 
na mechanické vlastnosti má mikrostruktura, která je ovlivněna tloušťkou stěny odlitku, 
rychlostí ochlazování, obsahem legujících prvků, průběhem očkovacího a modifikačního 
zpracování taveniny a teplotou lití. V závislosti na obsahu křemíku lze v mikrostruktuře 
LKG nacházet mezi nodulemi grafitu i červíkovitý grafit a v případě spolupůsobení 
dalších vlivů (obsah nežádoucích prvků a dlouhá doba tuhnutí) se může vyskytnout i 
Chunky grafit, který má nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti odlitku v místě jeho 
výskytu. 

K dosažení požadované struktury (plně feritická) a mechanických vlastností je 
důležité správné chemické složení a odpovídající technologie lití odlitku. V případě 
silnostěnných odlitků a vhodně zvolené vtokové soustavy, velikosti chladítek a výfuků 
lze využívat samonapájecí chování LKG (účinek grafitické expanze) k dosažení 
jakostního odlitku bez vnitřních vad. 

Z důvodu vývoje materiálů EN-GJS-450-18 a EN-GJS-500-14 na odlitky určené pro 
tvářecí stroje a energetiku, jsou u těchto jakostí vyžadovány zkoušky vysokocyklové 
únavy. Zkouška vysokocyklové únavy je zdlouhavá, nákladná a pro odlitky z LKG zcela 
výjimečná. Proto byl proveden literární rozbor únavových vlastností, aby bylo možné 
získané výsledky správně pochopit a hodnotit. 
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3.4 Závěr literárního rozboru 

Na základě literárního rozboru zabývajícího se vlivem vápníku na vlastnosti oceli, 
který byl shrnut dílčím závěrem v kap. 3.2.6 je možné definovat body, které mají být 
experimentálně ověřeny: 

 vliv vápníku v oceli na teplotu likvidu a solidu 
 vliv vápníku v oceli na povrchovou jakost odlitků 
 vliv taveniny s obsahem vápníku na erozi šamotové vtokové soustavy 
 vliv metalurgického zpracování a odlévání na mikročistotu oceli 
 vliv přísady vápníku na mechanické vlastnosti 

Rovněž na základě literárního rozboru zabývajícího se litinami s kuličkovým grafitem 
se zvýšeným obsahem křemíku, který byl shrnut dílčím závěrem v kap. 3.3.5 lze 
definovat experimentální ověření metalurgického zpracování a technologie lití těžkých, 
silnostěnných odlitků z EN-GJS-450-18 a EN-GJS-500-14. Důležitými body experimentu 
jsou: 

 návrh metalurgického zpracování taveniny k dosažení plně feritické struktury 
a vysoké tažnosti u zkušebních odlitků z EN-GJS-450-18 a EN-GJS-500-14 

 ověření dosažené mikrostruktury po průřezu zkušebních bloků 
 ověření dosažených mechanických vlastností po průřezu zkušebních bloků 
 rozbor příčin vzniku Chunky grafitu ve zkušebním bloku z první varianty 

návrhu chemického složení materiálu EN-GJS-450-18 
 ověření možnosti predikce výskytu Chunky grafitu ve zkušebním bloku 

pomocí simulačního programu MAGMA v5.3 s kritériem „chunky“. 
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4 Experimentální část 

Literárním rozborem byly připraveny zajímavé podněty pro ověření vlivu vápníku na 
odlévání a jakost těžkých ocelových odlitků, a dále k vývoji LKG se zvýšeným obsahem 
křemíku pro těžké, silnostěnné odlitky. 

Experimentální část je rozdělena do dvou částí:  

I. část zaměřená na nízkolegované žáropevné oceli 
II. část zaměřená na litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku. 

I. Nízkolegované žáropevné oceli 

Tvarově složité a těžké ocelové odlitky turbinových skříní a regulačních armatur 
s výraznými přechody mezi tloušťkami stěn vyráběné z nízkolegované žáropevné oceli 
G17CrMo5-10 byly vhodným kusy pro ověření bodů uvedených v kap. 3.4.  

4.1 Návrh metalurgického zpracování oceli ke zvýšení užitných vlastností odlitku 

Cílem návrhu metalurgického zpracování je dosažení vysoké mikročistoty oceli  
a zlepšení slévárenských vlastností s ohledem na požadavky uváděné v technických 
dodacích podmínkách zákazníků. 

Surová ocel pro rafinaci na zařízení sekundární metalurgie ASEA-SKF byla roztavena 
v elektrické obloukové peci (EOP), kde se odfosfořila a oduhličila na požadované 
hodnoty. Surová ocel ohřátá na předepsanou teplotu byla při odpichu do rafinační pánve 
dezoxidována hliníkem a předlegována na požadované chemické složení. Po převozu 
taveniny na zařízení ASEA-SKF bylo možné ověřit navržené způsoby rafinace oceli 
uvedené v následujících podkapitolách.  

4.1.1 Nízký obsah vápníku a vysoká mikročistota 

První způsob rafinace oceli byl navržen z důvodu požadavku nízkého obsahu vápníku 
a vysoké mikročistoty.  Na základě uvedeného požadavku byla tavba rafinována čistým 
vápníkem pomocí plněného profilu, který se injektoval do lázně po konečném 
dolegování oceli před jejím vakuováním. Struskový režim byl nastaven dle doporučení 
uvedených v kap. 3.2.2.6. Každá tavba byla v průběhu celé rafinace teplotně a chemicky 
homogenizována pomocí dvou argonovacích uzlů (Ar) za současného působení 
elektromagnetického míchače (EMS). Jednotlivé operace, provedené po převozu 
rafinační pánve na zařízení ASEA-SKF byly následující:  

 ohřev taveniny 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 legování a dezoxidace oceli 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 přísada Ca za účelem modifikace tvaru vměstků 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 vakuové zpracování za účelem snížení obsahu [H], [N] a hlubokého odsíření oceli 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 ohřev taveniny 
 konečné vymíchání vměstků Ar a EMS 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
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Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty lázně následovalo odlití oceli 
do pískové formy (odlitek), nebo do kokily (ingot). 

Vybrané tavby nízkolegované žáropevné oceli G17CrMoV5-10 dle EN 10213:2007 
byly provedeny dle navrženého způsobu rafinace a jejich výsledné chemické složení je 
uvedeno v tab. 16, 17 a 19, 20. V případě tavby č. 25309 je v tab. 18 uvedeno chemické 
složení z přilité zkoušky po odlití taveniny do formy, aby bylo možné následně 
vyhodnotit mikročistotu oceli po rafinaci a po odlití. Doplňující tavba č. 24535 jakosti 
DHQ1 pro výkovky hutních válců zpracovaná rovněž popsaným způsobem byla uvedena 
z důvodu experimentálního a výpočtového stanovení teploty likvidu a solidu, její 
chemické složení je uvedeno v tab. 21. 

 Tavba 25102, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 55926 kg. 

Tab. 16 Chemické složení tavby 25102 -H po vakuování 

Chemické složení tavby 25102 –H (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,17 0,61 0,33 0,006 0,003 1,28 0,24 0,18 0,97 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,215 0,001 0,003 0,015 0,028 0,002 0,010 0,0054 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0018 0,007 0,0261 0,0070 0,001 0,001 0,00009 0,0020 - 

 
 Tavba 25309, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 55062 kg. 

Tab. 17 Chemické složení tavby 25309 -H po vakuování 

Chemické složení tavby 25309 –H (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,16 0,68 0,27 0,007 0,001 1,27 0,21 0,24 0,96 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,251 0,002 0,006 0,018 0,032 0,005 0,010 0,0054 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0009 0,0075 0,0305 0,0080 0,001 0,002 0,00006 0,0021 - 
 
Tab. 18 Chemické složení tavby 25309 -zk po odlití (z přilitého zkušebního bloku na odlitku) 

Chemické složení tavby 25309 –zk (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,16 0,68 0,29 0,007 0,001 1,27 0,21 0,23 0,94 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,254 0,002 0,005 0,017 0,031 0,004 0,010 0,0054 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0005 0,010 0,0315 0,0080 0,001 0,002 0,0001 0,0029 - 

 
 Tavba 25344, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 46075 kg. 

Tab. 19 Chemické složení tavby 25344 -H po vakuování 

Chemické složení tavby 25344 –H (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,18 0,65 0,33 0,008 0,002 1,31 0,18 0,23 0,95 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,265 0,002 0,005 0,018 0,020 0,005 0,010 0,0052 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0015 0,010 0,0190 0,0080 0,001 0,002 0,00007 0,0020 - 

 
 Tavba 25352, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 47305 kg. 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

71 

Tab. 20 Chemické složení tavby 25352 -H po vakuování 

Chemické složení tavby 25352 –H (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,18 0,62 0,33 0,005 0,001 1,26 0,22 0,24 0,95 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,251 0,002 0,004 0,013 0,0246 0,004 0,008 0,0036 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0008 0,0064 0,0224 0,007 0,001 0,002 0,00008 0,0021 - 

 
 Tavba 24535, jakost: DHQ1, hmotnost tavby v pánvi: 47796 kg. 

Tab. 21 Chemické složení tavby 24535 -H po vakuování 

Chemické složení tavby 24535 –H (DHQ1) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,81 0,30 0,72 0,006 0,002 2,11 0,21 0,20 0,36 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,01 0,007 0,001 0,015 0,030 0,001 0,009 0,0018 0,0003 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0015 0,010 0,0189 0,008 0,001 0,002 0,00011 0,0018 2,83 

 

4.1.2 Vysoká mikročistota a zlepšení slévárenských vlastností 

Druhý způsob rafinace oceli byl navržen z důvodu požadavku vysoké mikročistoty  
a zlepšení slévárenských vlastností. Na základě uvedených požadavků byla tavba 
rafinována čistým vápníkem pomocí plněného profilu, který se injektoval do lázně po 
vakuování finálně dolegované oceli. Struskový režim byl nastaven dle doporučení 
uvedených v kap. 3.2.2.6. Každá tavba byla v průběhu celé rafinace teplotně a chemicky 
homogenizována pomocí dvou argonovacích uzlů (Ar) za současného působení 
elektromagnetického míchače (EMS). Jednotlivé operace, provedené po převozu 
rafinační pánve na zařízení ASEA-SKF byly následující:  

 ohřev taveniny 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 legování a dezoxidace oceli 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 vakuové zpracování za účelem snížení obsahu [H], [N], a hlubokého odsíření oceli 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 ohřev taveniny 
 přísada Ca za účelem modifikace tvaru vměstků a zlepšení slévárenských vlastností 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 konečné vymíchání vměstků Ar a EMS 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 

Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty lázně následovalo odlití oceli 
do pískové formy (odlitek), nebo do kokily (ingot). 

Vybrané tavby nízkolegované žáropevné oceli G17CrMoV5-10 dle EN 10213:2007 
byly provedeny dle navrženého způsobu rafinace a jejich chemické složení před 
přísadou vápníku je uvedeno v tab. 24, 27, 30, 34, chemické složení po přísadě vápníku 
je uvedeno v tab. 25, 28, 31, 35, chemické složení z přilitého zkušebního bloku po odlití 
tavby je uvedeno v tab. 26, 29, 33, 36. V případě tavby č. 25307 je v tab. 32 uvedeno 
chemické složení po druhé přísadě vápníku do taveniny, která proběhla 10 min po první 
přísadě. Doplňující tavba č. 24603 jakosti St52.3 dle DIN 17100 (uhlíková ocel) pro 
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výkovky byla zpracovaná rovněž popsaným způsobem rafinace, její chemické složení 
před přísadou vápníku je uvedeno v tab. 22 a po přísadě vápníku je chemické složení 
uvedeno v tab. 23. 

 Tavba 24603, jakost: St52.3, hmotnost tavby v pánvi: 76825 kg. 

Tab. 22 Chemické složení tavby 24603 -3 před přísadou vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 24603 –3 (St52.3) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,185 1,41 0,36 0,010 0,002 0,18 0,11 0,16 0,04 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,008 0,002 0,005 0,010 0,028 0,040 0,008 0,0032 0,0003 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0012 0,0048 0,0132 0,006 0,001 0,002 0,00007 0,0020 - 
 
Tab. 23 Chemické složení tavby 24603 -H po přísadě vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 24603 –H (St52.3) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,185 1,41 0,36 0,010 0,002 0,18 0,11 0,16 0,04 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,008 0,002 0,005 0,010 0,024 0,040 0,008 0,0032 0,0003 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0048 0,0056 0,0126 0,006 0,001 0,002 0,00007 0,0017 3,06 

 
 Tavba 24886, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 42308 kg. 

Tab. 24 Chemické složení tavby 24886 -2 před přísadou vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 24886 –2 (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,151 0,621 0,315 0,0064 0,0017 1,249 0,156 0,176 0,949 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,258 0,002 0,003 0,012 0,0270 0,002 0,009 0,0039 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0005 0,0063 0,0244 0,0068 0,001 0,001 0,00013 - - 

 
Tab. 25 Chemické složení tavby 24886 -H po přísadě vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 24886 –H (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,152 0,629 0,318 0,0066 0,0017 1,250 0,157 0,176 0,952 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,258 0,002 0,003 0,012 0,0263 0,002 0,009 0,0039 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0029 0,0079 0,0216 0,0068 0,001 0,001 0,00013 - - 

 
Tab. 26 Chemické složení tavby 24886 -zk po odlití (z přilitého zkušebního bloku na odlitku) 

Chemické složení tavby 24886 –zk (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,158 0,629 0,326 0,0067 0,0010 1,32 0,156 0,176 0,980 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,258 0,002 0,003 0,013 0,0230 0,003 0,009 0,0039 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0020 0,0108 0,0248 0,0068 0,001 0,001 0,00017 - - 

 
 
 Tavba 25118, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 58079 kg. 
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Tab. 27 Chemické složení tavby 25118 -2 před přísadou vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25118 –2 (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,169 0,638 0,367 0,0076 0,0070 1,246 0,212 0,214 0,913 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,215 0,002 0,005 0,017 0,0381 0,003 0,009 0,0039 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0005 0,0063 0,0367 0,0078 0,001 0,002 0,00008 - - 

 
Tab. 28 Chemické složení tavby 25118 -H po přísadě vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25118 –H (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,171 0,640 0,372 0,0079 0,0060 1,239 0,214 0,215 0,921 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,215 0,002 0,005 0,017 0,0340 0,003 0,010 0,0039 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0051 0,0120 0,0311 0,0077 0,001 0,002 0,00008 - - 

 
Tab. 29 Chemické složení tavby 25118 -zk po odlití (z přilitého zkušebního bloku na odlitku) 

Chemické složení tavby 25118 –zk (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,170 0,640 0,375 0,0079 0,0053 1,275 0,215 0,214 0,914 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,212 0,002 0,004 0,016 0,0320 0,004 0,010 0,0039 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0030 0,0136 0,0311 0,0077 0,001 0,002 0,00012 - - 

 
 Tavba 25307, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 65058 kg. 

Tab. 30 Chemické složení tavby 25307 -4 před přísadou vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25307 –4 (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,174 0,70 0,31 0,0084 0,0010 1,30 0,24 0,21 0,97 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,261 0,002 0,007 0,027 0,031 0,005 0,011 0,0063 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0005 0,0060 0,0249 0,0028 0,001 0,002 0,00009 - - 

 
Tab. 31 Chemické složení tavby 25307 -5 po 1.přísadě vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25307 –5 (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,176 0,70 0,31 0,0085 0,0010 1,30 0,24 0,21 0,98 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,262 0,002 0,007 0,027 0,031 0,005 0,011 0,0063 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0021 0,0089 0,0252 0,0028 0,001 0,002 0,00009 - - 

 
Tab. 32 Chemické složení tavby 25307 -H po 2.přísadě vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25307 –H (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,176 0,71 0,31 0,0085 0,0010 1,30 0,24 0,21 0,97 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,262 0,002 0,007 0,027 0,031 0,005 0,011 0,0063 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0032 0,0089 0,0274 0,0028 0,0010 0,002 0,00007 - - 
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Tab. 33 Chemické složení tavby 25307 -zk po odlití (z přilitého zkušebního bloku na odlitku) 

Chemické složení tavby 25307 –zk (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,174 0,70 0,31 0,0085 0,0010 1,30 0,24 0,21 0,97 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,262 0,002 0,007 0,027 0,028 0,005 0,011 0,0063 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0018 0,0091 0,0285 0,0028 0,001 0,002 0,00007 - - 

 
 Tavba 25351, jakost: G17CrMoV5-10, hmotnost tavby v pánvi: 49533 kg. 

Tab. 34 Chemické složení tavby 25351 -4 před přísadou vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25351 –4 (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,193 0,622 0,334 0,0060 0,000 1,291 0,255 0,232 0,939 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,248 0,002 0,004 0,009 0,0351 0,004 0,009 0,0034 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0010 0,0073 0,0335 0,0067 0,000 0,002 0,00009 - - 

 
Tab. 35 Chemické složení tavby 25351 -7 po přísadě vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25351 –7 (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,192 0,624 0,336 0,0058 0,000 1,290 0,254 0,231 0,934 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,248 0,002 0,004 0,009 0,0331 0,004 0,009 0,0035 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0035 0,0082 0,0314 0,0066 0,000 0,002 0,00009 - - 

 
Tab. 36 Chemické složení tavby 25351 -zk po odlití (z přilitého zkušebního bloku na odlitku) 

Chemické složení tavby 25351 –zk (G17CrMoV5-10) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,192 0,614 0,345 0,0058 0,0010 1,305 0,256 0,231 0,934 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,248 0,002 0,004 0,009 0,0284 0,004 0,009 0,0035 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0014 0,0130 0,0350 0,0066 0,000 0,002 0,00013 - - 

 
Další ověření dosažení vysoké mikročistoty a ovlivnění slévárenských vlastností bylo 

provedeno na tavbě vysokolegované oceli jakosti GX4CrNi13-4 dle EN 10283:2010. 
Tavba byla rafinována čistým vápníkem pomocí plněného profilu, který se injektoval do 
lázně po redukčním a homogenizačním vakuování finálně dolegované a odsířené oceli. 
Chemická a teplotní homogenizace tavby byla v průběhu celé rafinace prováděna 
pomocí dvou argonovacích uzlů (Ar). Jednotlivé operace, provedené po odpichu surové 
oceli z EOP do rafinační pánve a převozu na pánvovou pec (LF) byly následující: 

 ohřev taveniny 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 legování 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 převoz nalegované taveniny do kesonu pro vakuové oxidační oduhličení (VOD) 
 dmýchání kyslíku za sníženého tlaku 
 vakuové zpracování za účelem snížení obsahu uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku (VCD) 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
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 redukční vakuování 
 legování 
 homogenizační vakuování 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 přísada Ca za účelem modifikace tvaru vměstků a zlepšení slévárenských vlastností 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 konečné vymíchání vměstků Ar 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 

Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty lázně následovalo odlití oceli 
do pískové formy (odlitek). 

Tavba vysokolegované oceli jakosti GX4CrNi13-4 dle EN 10283:2010 byla provedena 
dle navrženého způsobu rafinace a její chemické složení před přísadou vápníku je 
uvedeno v tab. 37, chemické složení po přísadě vápníku je uvedeno v tab. 38 a chemické 
složení z přilitého zkušebního bloku po odlití tavby je uvedeno v tab. 39. 

 Tavba 25243, jakost: GX4CrNi13-4, hmotnost tavby v pánvi: 66273 kg. (EOP-LF-VOD) 

Tab. 37 Chemické složení tavby 25243 -7 před přísadou vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25243 –7 (GX4CrNi13-4) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,027 0,584 0,315 0,0283 0,0060 12,582 3,825 0,131 0,459 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,029 0,001 0,001 0,014 0,009 0,001 0,023 - 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0005 0,0120 - 0,0040 0,005 - 0,00008 - - 

 
Tab. 38 Chemické složení tavby 25243 -H po přísadě vápníku do oceli 

Chemické složení tavby 25243 –H (GX4CrNi13-4) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,027 0,584 0,314 0,0277 0,0048 12,651 3,829 0,131 0,455 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,028 0,001 0,001 0,013 0,018 0,001 0,023 - 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0030 0,0130 - 0,0036 0,005 - 0,00008 - - 

 
Tab. 39 Chemické složení tavby 25243 -zk po odlití (z přilitého zkušebního bloku na odlitku) 

Chemické složení tavby 25243 –zk (GX4CrNi13-4) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,027 0,585 0,355 0,0277 0,0055 12,680 3,829 0,131 0,455 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,028 0,001 0,001 0,011 0,015 0,001 0,023 - 0,0002 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0025 0,0130 - 0,0039 0,005 - 0,00012 - - 

4.1.3 Vysoká mikročistota, nízký obsah kyslíku a zlepšení slévárenských vlastností 

Třetí způsob rafinace oceli byl navržen z důvodu požadavku vysoké mikročistoty, 
nízkého obsahu kyslíku a zlepšení slévárenských vlastností. Z uvedených požadavku 
byla tavba rafinována čistým vápníkem pomocí plněného profilu, který se injektoval do 
lázně před a po homogenizačním vakuování finálně dolegované oceli. Tavba byla 
v průběhu rafinace teplotně a chemicky homogenizována pomocí dvou argonovacích 
uzlů (Ar) za současného působení elektromagnetického míchače (EMS). Jednotlivé 
operace, provedené po převozu rafinační pánve na zařízení ASEA-SKF byly následující: 
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 ohřev taveniny 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 legování 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 dmýchání kyslíku za sníženého tlaku 
 vakuové zpracování za účelem snížení obsahu uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 redukční vakuování 
 legování 
 ohřev taveniny 
 přísada Ca 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 homogenizační vakuování 
 přísada Ca za účelem modifikace tvaru vměstků a zlepšení slévárenských vlastností 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 
 konečné vymíchání vměstků Ar a EMS 
 odběr vzorku na chemickou analýzu 

Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty lázně následovalo odlití oceli 
do kokil (ingoty K500). 

Tavba vysokolegované oceli jakosti X46Cr13 dle EN 10088:2005 byla provedena dle 
navrženého způsobu rafinace a její chemické složení před přísadou vápníku je uvedeno 
v tab. 40, chemické složení po přísadě vápníku je uvedeno v tab. 41 a chemické složení 
z hlavního licího kanálu po odlití tavby je uvedeno v tab. 42. 

 Tavba 24724, jakost: X46Cr13, hmotnost tavby v pánvi: 73202 kg. 

Tab. 40 Chemické složení tavby 24724 -6 po přísadě vápníku před vakuováním 

Chemické složení tavby 24724 –6 (X46Cr13) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,454 0,85 0,36 0,014 0,027 13,25 0,32 0,14 0,09 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,010 0,001 0,012 0,012 0,034 0,007 0,021 - 0,0001 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0012 0,0100 - 0,0031 0,005 - 0,00008 0,0020 - 

 
Tab. 41 Chemické složení tavby 24724 -H po přísadě vápníku po vakuování 

Chemické složení tavby 24724 –H (X46Cr13) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,456 0,87 0,35 0,014 0,027 13,29 0,32 0,14 0,09 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,010 0,001 0,011 0,012 0,030 0,007 0,021 - 0,0001 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0026 0,0130 - 0,0031 0,005 - 0,00008 0,0015 - 

 
Tab. 42 Chemické složení tavby 24724 -zk po odlití (z licího kanálu) 

Chemické složení tavby 24724 –zk (X46Cr13) [%] 
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

0,458 0,87 0,35 0,014 0,027 13,29 0,32 0,14 0,09 
V Ti W Sn Al Nb Co Sb B 

0,010 0,001 0,011 0,012 0,026 0,007 0,021 - 0,0001 
Ca N so As Pb Zr H O aO [ppm] 

0,0016 0,0140 - 0,0031 0,005 - 0,00009 0,0018 - 
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4.1.4 Shrnutí návrhů metalurgického zpracování 

Z uvedených výsledků chemického složení jednotlivých taveb rafinovaných vápníkem 
dle navržených způsobů zpracování je zřetelné, že mezi jednotlivými tavebními vzorky 
samotné tavby je velmi malý rozdíl a lze se zaměřit na hodnocení vlivu vápníku na 
teplotu likvidu a solidu. Dále je možné sledovat snižující se množství obsahu hliníku  
a vápníku u vzorků odebraných po odlití oceli což poukazuje na probíhající reakce mezi 
zmíněnými prvky a kyslíkem díky nedokonalé ochraně licího proudu. Také lze poukázat 
na zvyšující se koncentraci dusíku při přísadě vápníku což je zapříčiněno strháváním 
vzduchu při injektáži plněného profilu do lázně. Následné zvýšení obsahu dusíku po 
odlití je rovněž způsobeno nedokonalou ochranou licího proudu. 

4.2 Vliv vápníku v oceli na teplotu likvidu a solidu 

Informace o vliv vápníku na teplotu likvidu a solidu jsou minimální. Za účelem 
rozšíření znalostí o účincích Ca v oceli bylo vhodné provést vlastní experimentální 
ověření vlivu vápníku na teplotu likvidu a solidu. 

4.2.1 Experimentální stanovení teploty likvidu a solidu u vybraných taveb 

Odběr vzorků pro zjištění vlivu vápníku na teplotu likvidu a solidu se v průběhu 
vybraných taveb provedl ponorným vzorkovačem před a po injektáží čistého Ca. Po 
odběru vzorků byl proveden chemický rozbor na spektrálním analyzátoru uvedený 
v kap. 4.1.1 až 4.1.3. 

Měření DTA se provedlo na vzorcích odebraných z taveb č. 24535 (DHQ1), 24603 
(St52.3), 24886 (G17CrMoV5-10), 25118 (G17CrMoV5-10), 25307 (G17CrMoV5-10), 
25351 (G17CrMoV5-10), 25243 (GX4CrNi13-4) a 24724 (X46Cr13). Vzorky ve formě 
tyčinek  ø3,5 mm pro DTA byly nařezány na požadovanou velikost, obroušeny a očištěny 

v acetonu za působení ultrazvuku. K měření se použil přístroj Setaram SETSYS 18TM  
s grafitovou pecí s inertní dynamickou atmosférou Ar (6N). Před vlastní analýzou byl prostor 

kolem vzorku proplachován Ar (6N), evakuován a opět proplachován Ar, následně se 

provedla analýza v korundových kelímcích. Teploty likvidu a solidu byly získány při 
ohřevu vzorků rychlostí 10°C/min. a provedla se jejich korekce s ohledem na tání čistých 

kovů (Ni a Pd 5N) a na experimentální podmínky [121]. 

Každý vzorek z tavby měl jiný obsah Ca viz tab. 43. Výsledky měření teploty solidu  
a likvidu jsou uvedeny v tab. 43 a podloženy grafy průběhu měření v příloze B viz graf 
49 až 60 [121]. 

Vzorek z tavby č. 24535 byl zařazen jako doplňující za účelem ověření výsledků 
navržených vzorců pro výpočet likvidu a solidu pro ocel se zvýšeným obsahem uhlíku  
a křemíku. 

U oceli St52.3 (t.č. 24603) se po přísadě Ca teplota likvidu nezměnila a teplota solidu 
se snížila o 1°C. Výsledky měření jsou zobrazeny v grafech 1 a 2. 

U oceli jakosti G17CrMoV5-10 byl zjištěn pokles teploty likvidu po přísadě Ca o 1 až 
3°C a teplota solidu se snížila o 0 až 2°C. U tavby č. 25118 byla teplota likvidu snížena o 
2°C a teplota solidu snížena o 15°C. Výsledky měření u t.č. 25307 ukazují postupné 
snižování teploty likvidu v závislosti na koncentraci vápníku. Výsledky měření jsou 
zobrazeny v grafech 3 a 4. 

U oceli jakosti GX4CrNi13-4 bylo zjištěno zvýšení teploty likvidu po přísadě vápníku 
o 1°C a zvýšení teploty solidu také o 1°C. Výsledky měření jsou zobrazeny v grafech 5 a 6. 
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U oceli jakosti X46Cr13 se teplota likvidu po přísadě vápníku nezměnila a  teplota 
solidu se snížila o 3°C. Výsledky měření jsou zobrazeny v grafech 7 a 8. 

Tab. 43 Výsledky naměřených teplot likvidu a solidu u vybraných taveb a vzorků s různým obsahem vápníku 

Vzorek Teploty [°C] 

označení obsah Ca [%] 
nekorigované korigované 

TS TL TS TL 
24535 -H 0,0015 1332 1453 1332 1450 
24603 -3 0,0012 1471 1514 1471 1510 
24603 -H 0,0048 1470 1514 1470 1510 
24886 -2 0,0005 1475 1524 1470 1511 
24886 -H 0,0029 1474 1523 1469 1510 
25118 -2 0,0005 1474 1524 1470 1507 
25118 -H 0,0051 1459 1521 1455 1505 
25307 -4 0,0005 1473 1523 1469 1506 
25307 -5 0,0021 1473 1521 1469 1505 
25307 -H 0,0032 1473 1520 1469 1503 
25351 -4 0,0010 1468 1522 1464 1506 
25351 -7 0,0035 1466 1520 1462 1504 

25243 -7/1 0,0005 1477 1506 1473 1490 
25243 -H/1 0,0030 1478 1507 1474 1491 

24724 -6 0,0012 1388 1479 1384 1463 
24724 -H 0,0026 1385 1479 1381 1463 

 
 

 
Graf 1 Změna teploty likvidu dle přísady vápníku u oceli St52.3 
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Graf 2 Změna teploty solidu dle přísady vápníku u oceli St52.3 

 
Graf 3 Změna teploty likvidu dle přísady vápníku u oceli G17CrMoV5-10 

 
Graf 4 Změna teploty solidu dle přísady vápníku u oceli G17CrMoV5-10 
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Graf 5 Změna teploty likvidu dle přísady vápníku u oceli GX4CrNi13-4 

 
Graf 6 Změna teploty solidu dle přísady vápníku u oceli GX4CrNi13-4 

 
Graf 7 Změna teploty likvidu dle přísady vápníku u oceli X46Cr13 
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Graf 8 Změna teploty solidu dle přísady vápníku u oceli X46Cr13 

4.2.2 Návrh vzorce pro výpočet teploty likvidu a solidu s ohledem na vápník 

Na základě studia vzorců (3 až 47 v příloze A), získaných výsledků z DTA a použití 
termodynamických databází Computherm a JMatPro bylo možné sestavit výpočetní 
vzorec pro teplotu likvidu (52) a solidu (53). Hlavním cílem bylo zohlednit do výpočtu 
vliv vápníku a přiblížit se experimentálně získaným výsledkům. 

4.2.2.1 Vzorec pro teplotu likvidu 

Navržený vzorec (52) pro výpočet teploty likvidu uvažuje s 24 chemickými prvky 
včetně vápníku. 

TL = 1537,8 - 87*[%C] - 5*[%Mn] - 10*[%Si] - 33,4*[%P] - 38*[%S] - 1,5*[%Cr] - 
4*[%Ni] - 5*[%Cu] - 5*[%Mo] - 2*[%V] - 18*[%Ti] - 1*[%W] - 10*[%Sn] - 3,6*[%Al] - 
10*[%Nb] - 2*[%Co] - 14*[%As] - 90*[%B] - 570*[%Ca] - 6*[%Zr] - 3*[%Ta] - 
68,8*[%O] - 90*[%N] - 1300*[%H] °C      (52) 

4.2.2.2 Vzorec pro teplotu solidu 

Navržený vzorec (53) pro výpočet teploty solidu uvažuje s 18 chemickými prvky 
včetně vápníku. 

TS = 1537,8 - 229*[%C] - 6,8*[%Mn] - 12,3*[%Si] - 123,4*[%P] - 183,5*[%S] - 
1,4*[%Cr] - 4,3*[%Ni] - 3,1*[%Cu] - 12*[%Mo] - 26*[%V] - 62*[%Ti] - 4*[%W] - 
4,1*[%Al] - 38*[%Nb] - 2*[%Co] - 136,5*[%B] - 1221*[%Ca] - 32*[%N]°C (53) 

Dále byl pomocí termodynamických databází Computherm a JMatPro studován vliv 
obsahu uhlíku na teplotu solidu. Znázornění zjištěných výsledků bylo provedeno v grafu 
9, kde je zobrazena závislost ∆TC na koncentraci uhlíku v rozsahu 0,000 až 2,2 % (modrá 
křivka) a k tomu je doplněn vypočítaný korekční koeficient (červená křivka). 
Z uvedeného grafu je jasně vidět, že výpočty teploty solidu oceli s obsahem uhlíku od 
0,000 do 0,160 % mohou mít značnou nepřesnost v závislosti na hodnotě korekčního 
koeficientu. 
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Graf 9 Vliv obsahu uhlíku na teplotu solidu oceli 

4.2.3 Porovnání získaných výsledků  

Výsledky teplot solidu a likvidu získané experimentálním měřením a výpočty ze 
vzorců (53), (52) a (15) pro vybrané tavby jsou uvedeny v tab. 44.  

Tab. 44 Porovnání výsledků experimentánlího měření DTA s výpočtovými vrorci (53), (52) a (15) 

Vzorek 
Teploty [°C] - 

DTA 
Teploty [°C] - 

Odehnal 
Odchylka od 

DTA [°C] 
Teploty [°C] – 

Liu et al. 
Odchylka 

od DTA [°C] 
označení Ca [%] TS TL TS TL TS TL TS TL TS TL 
24535 -H 0,0015 1332 1450 1345,6 1449,6 +13,6 -0,4 - 1447,1 - -2,9 
24603 -3 0,0012 1471 1510 1477,7 1506,6 +6,7 -3,4 - 1504,6 - -5,4 
24603 -H 0,0048 1470 1510 1473,3 1504,5 +3,3 -5,5 - 1504,6 - -5,4 
24886 -2 0,0005 1470 1511 1474,7 1509,8 +4,7 -1,2 - 1507,2 - -3,8 
24886 -H 0,0029 1469 1510 1470,9 1508,0 +1,9 -2 - 1506,9 - -3,1 
25118 -2 0,0005 1470 1507 1469,6 1507,0 -0,4 0 - 1505,1 - -1,9 
25118 -H 0,0051 1455 1505 1463,3 1503,6 +8,3 -1,4 - 1504,9 - -0,1 
25307 -4 0,0005 1469 1506 1467,6 1506,6 -1,4 +0,6 - 1504,3 - -1,7 
25307 -5 0,0021 1469 1505 1465,0 1505,2 -4 +0,2 - 1504,1 - -0,9 
25307 -H 0,0032 1469 1503 1463,7 1504,5 -5,3 +1,5 - 1504,1 - +1,1 
25351 -4 0,0010 1464 1506 1464,7 1504,9 +0,7 -1,1 - 1503,3 - -2,7 
25351 -7 0,0035 1462 1504 1461,9 1503,5 -0,1 -0,5 - 1503,3 - -0,3 

25243 -7/1 0,0005 1473 1490 1477,3 1488,9 +4,3 -1,1 - 1478,6 - -11,4 
25243 -H/1 0,0030 1474 1491 1474,5 1487,4 +0,5 -3,6 - 1478,5 - -12,5 

24724 -6 0,0012 1384 1463 1402,4 1464,4 +18,4 +1,4 - 1462,4 - -0,6 
24724 -H 0,0026 1381 1463 1400,2 1463,1 +19,2 +0,1 - 1462,1 - -0,9 

 
Maximální zjištěné odchylky vzorce (53) od DTA:  

uhlíkové oceli: 𝑇𝑆 =
+6,7

0
  

nízko legované oceli: 𝑇𝑆 =
+8,3
−5,3

 

středně legované oceli: 𝑇𝑆 =
+13,6

0
 

vysoko legované nízkouhlíkové oceli: 𝑇𝑆 =
+4,3

0
 

vysoko legované vysokouhlíkové oceli: 𝑇𝑆 =
+19,2

0
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Maximální zjištěné odchylky vzorce (52) od DTA:  

uhlíkové oceli: 𝑇𝐿 =
0

−5,5
  

nízko legované oceli: 𝑇𝐿 =
+1,5
−1,4

 

středně legované oceli: 𝑇𝐿 =
0

−0,4
 

vysoko legované nízkouhlíkové oceli: 𝑇𝐿 =
0

−3,6
 

vysoko legované vysokouhlíkové oceli: 𝑇𝐿 =
+1,4

0
 

 

Maximální zjištěné odchylky vzorce (15) od DTA:  

uhlíkové oceli: 𝑇𝐿 =
0

−5,4
  

nízko legované oceli: 𝑇𝐿 =
+1,1
−3,8

 

středně legované oceli: 𝑇𝐿 =
0

−2,9
 

vysoko legované nízkouhlíkové oceli: 𝑇𝐿 =
0

−12,5
 

vysoko legované vysokouhlíkové oceli: 𝑇𝐿 =
0

−0,9
 

 

Vzorec (53) pro výpočet teploty solidu vykazuje určité odchylky od naměřených 
teplot, ale i přesto se výsledky velmi přibližují skutečnosti. Velká shoda s naměřenými 
teplotami likvidu byla dosažena v případě vzorce (52) a vzorec (15) vykazuje větší 
odchylku. 

Pro zvolené jakosti oceli bylo vytvořeno grafické porovnání. Teploty solidu získané 
výpočtem vzorců (40 až 46 a 53) a naměřená teplota na DTA jsou uvedeny v grafech 10 
(DHQ1), 12 (St52.3), 14 (G17CrMoV5-10), 16 (GX4CrNi13-4) a 18 (X46Cr13). 

Z důvodu uvedeného v kapitole 4.2.2.2 byl ve vzorci (53) zkušebně nahrazen korekční 
koeficient pro uhlík hodnotami získanými z termodynamických databází a výsledek 
vypočítané teploty solidu je v grafech 10, 12, 14, 16 a 18 označen popiskem bodu: 
Odehnal (b), teplota solidu vypočítaná vzorcem (53) je v grafech označena popiskem 
bodu: Odehnal (a). 

Teploty likvidu získané výpočtem vzorců (3 až 39 a 52) a naměřená teplota na DTA 
jsou uvedeny v grafech 11 (DHQ1), 13 (St52.3), 15 (G17CrMoV5-10), 17 (GX4CrNi13-4) 
a 19 (X46Cr13). Bod patřící k teplotě ze vzorci (52) a bod patřící k teplotě z DTA jsou 
označeny červeně. 

V uvedených grafech je možné sledovat odchylku výpočtu teplot likvidu a solidu 
jednotlivých vzorců od experimentálně zjištěné hodnoty. 
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Graf 10 Porovnání vypočítaných teplot solidu dle různých autorů se změřenou pro ocel DHQ1 

 
Graf 11 Porovnání vypočítaných teplot likvidu dle různých autorů se změřenou pro ocel DHQ1 

 
Graf 12 Porovnání vypočítaných teplot solidu dle různých autorů se změřenou pro ocel St52.3 
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Graf 13 Porovnání vypočítaných teplot likvidu dle různých autorů se změřenou pro ocel St52.3 

 
Graf 14 Porovnání vypočítaných teplot solidu dle různých autorů se změřenou pro ocel G17CrMoV5-10 

 
Graf 15 Porovnání vypočítaných teplot likvidu dle různých autorů se změřenou pro ocel G17CrMoV5-10 
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Graf 16 Porovnání vypočítaných teplot solidu dle různých autorů se změřenou pro ocel GX4CrNi13-4 

 
Graf 17 Porovnání vypočítaných teplot likvidu dle různých autorů se změřenou pro ocel GX4CrNi13-4 

 
Graf 18 Porovnání vypočítaných teplot solidu dle různých autorů se změřenou pro ocel X46Cr13 
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Graf 19 Porovnání vypočítaných teplot likvidu dle různých autorů se změřenou pro ocel X46Cr13 

 

4.3 Vliv vápníku v oceli na povrchovou jakost odlitku 

Cílem následujících kapitol je ověření odolnosti žáruvzdorného nátěru proti působení 
vápníku obsaženého v oceli a hodnocení vlivu vápníku v oceli na povrchovou jakost 
odlitků. 

4.3.1 Odolnost žáruvzdorného nátěru formy proti působení vápníku 

K ověření možné reakce vápníku obsaženého v oceli se zirkonovým žáruvzdorným 
nátěrem byla provedena analýza povrchové vrstvy vzorku odebraného z odlitku  
o hmotnosti 5000 kg. Odlitek raznice byl odlit z tavby č. 24603 jakosti St52.3 
s chemickým složením uvedeným v tab. 23. Tavba před odlitím měla obsah Ca 0,0048 %. 
Analýzou nebyla zjištěna přítomnost zirkonia v povrchové vrstvě [122]. Z výsledku 
provedené analýzy vyplývá, že při odlévání odlitku nedošlo k žádné reakci mezi 
zirkonovým nátěrem a vápníkem obsaženým v oceli.  

4.3.2 Vzhled povrchu odlitku po vyjmutí z formy 

Na základě výsledků měření teploty likvidu a solidu u taveb 24603, 24886 a 25118 
v kap. 4.2.1 byly odlity čtyři poloviny turbinových těles k ověření dosažené jakosti 
povrchu odlitků. 

K ověření byly zvoleny odlitky vrchního a spodního dílu turbinových těles s níže 
uvedeným označením, základními rozměry, surovou hmotností, hodnotou největšího 
modulu odlitku (Mo), číslem tavby a obsahem vápníku v oceli.  

 č. modelu: HR18236 z.č.1, rozměry (š x v x d): 2640 mm x 1300 mm x 4900 mm, 
surová hmotnost: 47800 kg, největší Mo: 12,7 cm, tavba č.: 25307 (0,0032 % Ca) 

 č. modelu: HR18235 z.č.1, rozměry (š x v x d): 2640 mm x 1300 mm x 4100 mm, 
surová hmotnost: 41000 kg, největší Mo: 9,8 cm, tavba č.: 25309 (0,0009 % Ca) 

 č. modelu: HR18240 z.č.2, rozměry (š x v x d): 2320 mm x 950 mm x 3500 mm,  
surová hmotnost: 33500 kg, největší Mo: 10,1 cm, tavba č.: 25351 (0,0033 % Ca) 

 č. modelu: HR18241 z.č.2, rozměry (š x v x d): 2320 mm x 1000 mm x 4000 mm, 
surová hmotnost: 35000 kg, největší Mo: 10,1 cm, tavba č.: 25352 (0,0008 % Ca) 
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Odlitky byly hodnoceny po vyjmutí z formy a to za účelem zjištění připečenin. Odlitky 
odlité z oceli s přísadou vápníku a sníženou licí teplotou o 5°C nevykazovaly žádné 
zavaleniny či připečeniny ani v oblastech slévárenských žeber. U odlitků odlitých z oceli 
s minimálním obsahem Ca a standartní licí teplotou byly nalezeny drobné připečeniny. 
Na obr. 64 je vidět povrch odlitku vršku turbinového tělesa HR18235 z.č.1 po vyjmutí 
z formy a na obr. 65 je ukázán detail slévárenského žebra. Zbylá formovací směs na 
odlitku postupně sama odpadávala při chladnutí na okolní teplotu. 

  

     

4.4 Vliv taveniny s obsahem vápníku na erozi keramické vtokové soustavy 

Vápník v oceli způsobuje chemickou erozi žáruvzdorného materiálu mechanismem 
uvedeným v kap. 3.2.2.7 a tím se zhoršuje mikročistota odlité oceli. Vtokové soustavy 
těžkých odlitků jsou tvořeny šamotovými tvarovkami a proto u nich lze předpokládat 
zvýšenou chemickou erozi po průtoku oceli se zvýšeným obsahem vápníku. 

Pro názornost lze poukázat na povrch ztuhlé oceli po rozlomení šamotové tvarovky 
kterou proteklo 20500 kg taveniny s nízkým obsahem vápníku (0,0005 % Ca) uvedený 
na obr. 66. Dalším příkladem je povrch šamotové tvarovky a ztuhlé oceli po průtoku 
5000 kg taveniny uvedený na obr. 65. Pro porovnání s předchozími příklady je na obr. 
68 a 69 uveden povrch oceli po rozlomení 90° a přímé šamotové tvarovky kterými 
proteklo 23900 kg taveniny se zvýšeným obsahem vápníku (0,0051% Ca). 

Cílem následujících podkapitol bylo ověření rozsahu eroze u šamotových licích 
tvarovek. 

Obr. 64 Povrch odlitku turbinového tělesa z oceli 
G17CrMoV5-10 s přísadou Ca, který byl vyjmut z 
formy 

Obr. 65 Detail slévárenského žebra na odlitku 
turbinového tělesa po vyjmutí z formy 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

89 

        

 

        

 

4.4.1 Struktura čistého šamotového střepu keramické tvarovky 

Šamotové licí tvarovky jsou tvořeny ze směsi lupků (sedimenty organických látek), 
živcových jílů a keramických zlomků. Šamotový materiál lze označit zástupným 
vzorcem: SiO2 + Al2O3. V tab. 45 je uvedena materiálová charakteristika šamotové 
tvarovky jakosti V-SNII. 

Tab. 45 Materiálová charakteristika šamotové tvarovky [123] 

Šamotové tvarovky V-SNII 

Typ vazby Keramická 

Způsob zpracování Polodrolenka, plastika 

Vlastnosti 

Žáruvzdornost min. 1700°C 

Chemické složení 
Al2O3 36 % 

Fe2O3 2,5 % 
SiO2 zbytek 

Hustota 2,05 g/cm3 

Zdánlivá pórovitost max. 25 % 

Pevnost v tlaku 30 MPa 

Trvalé lineární změny při 1400°C / 5h. max. -0,6 % 

Obr. 66 Povrch ztuhlé oceli po rozlomení 
šamotové tvarovky, kterou proteklo 20500 kg 
taveniny s nízkým obsahem vápníku 

Obr. 67 Povrch ztuhlé oceli po rozlomení 
šamotové tvarovky, kterou proteklo 5000 kg 
taveniny s nízkým obsahem vápníku 

Obr. 68 Povrch ztuhlé oceli po odstranění 
šamotové tvarovky (úhel 90°), kterou proteklo 
23900 kg taveniny se zvýšeným obsahem vápníku 

Obr. 69 Povrch ztuhlé oceli po odstranění přímé 
šamotové tvarovky, kterou proteklo 23900 kg 
taveniny se zvýšeným obsahem vápníku 
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Jako výchozí vzorek pro ověření rozsahu eroze u šamotových tvarovek po průtoku 
oceli byl použit čistý střep nové přímé šamotové tvarovky. Připravený vzorek byl 
prohlédnut pod stereolupou při přiblížení 10x a pohled na funkční plochu nepoužité licí 
tvarovky je uveden na obr. 70. Zkoumaná plocha obsahovala póry a její struktura byla 
nehomogenní. Stejný vzorek byl prohlédnut i v rovině řezu viz obr. 71, na kterém jsou 
patrny póry a nehomogenní struktura složená z Al2O3 (bílá zrna), Fe2O3 (hnědá místa)  
a SiO2 (ostatní hmota). Síla stěny čisté, nepoužité šamotové tvarovky byla 25,2 mm. 

Stejný vzorek byl podroben zkoumání pod skenovacím elektronovým mikroskopem 
(ŘEM) při zvětšení 2020x a detailní pohledy na funkční plochu vzorku se zřetelnými 
zrny Al2O3 v matrici SiO2 jsou uvedeny na obr. 72 a 73. 

Z popisu zkoumaného vzorku čisté šamotové tvarovky lze usuzovat značnou 
náchylnost k  erozi při průtoku oceli se zvýšeným obsahem vápníku. 

        

 

        

Obr. 70 Pohled na funkční plochu nepoužité 
šamotové tvarovky, zvětšení: 10x 

Obr. 71 Řez přes stěnu nepoužité šamotové 
tvarovky (síla stěny: 25,2 mm), zvětšení: 10x 

Obr. 72 Detailní pohled na funkční plochu 
nepoužité šamotové tvarovky se zřetelnými zrny 
Al2O3 v matrici SiO2, zvětšení 2020x 

Obr. 73 Detailní pohled na funkční plochu 
nepoužité šamotové tvarovky se zřetelnými zrny 
Al2O3 v matrici SiO2, zvětšení 2020x 
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4.4.2 Struktura střepu šamotové tvarovky po průtoku oceli 

Vzorek přímé šamotové tvarovky po průtoku 20500 kg oceli po dobu 117 s. 
s chemickým složením tavby č. 25309 uvedeným v tab. 17 byl prohlédnut pod 
stereolupou při přiblížení 10x a pohled na funkční plochu licí tvarovky je uveden na  
obr. 74. Zkoumaná plocha obsahovala póry a zbytky oceli. Stejný vzorek byl prohlédnut  
i v rovině řezu viz obr. 75, na kterém jsou patrny póry, nehomogenní struktura složená 
z Al2O3 (bílá zrna) a SiO2 (ostatní hmota) a lícní vrstva vykazovala stopy po erozi. Síla 
stěny šamotové tvarovky byla 24,9 mm, tzn. úbytek tvarovky byl 0,3 mm. 

Stejný vzorek byl podroben zkoumání pod SEM a detailní pohledy na funkční plochu 
vzorku se zřetelnými zrny Al2O3 v matrici SiO2 jsou uvedeny na obr. 76 a 77.  

        

 

        

 

Obr. 74 Pohled na funkční plochu šamotové 
tvarovky, tavba 25309, 9ppm Ca, HR18235 z.č.1, 
proteklé množství oceli tvarovkou: 20500 kg, 
doba průtoku oceli: 117s, zvětšení: 10x 

Obr. 75 Řez přes stěnu šamotové tvarovky (síla 
stěny: 24,9 mm), tavba 25309, 9ppm Ca, HR18235 
z.č.1, proteklé množství oceli tvarovkou: 20500 
kg, doba průtoku oceli: 117s, zvětšení: 10x 

Obr. 76 Detailní pohled na funkční plochu  
šamotové tvarovky po průtoku oceli se zřetelnými 
zrny Al2O3 v matrici SiO2, tavba 25309, 9ppm Ca, 
HR18235 z.č.1, proteklé množství oceli tvarovkou: 
20500 kg, doba průtoku oceli: 117s, zvětšení 1040x 

Obr. 77 Detailní pohled na funkční plochu  šamotové 
tvarovky po průtoku oceli se zřetelnými zrny Al2O3 
v matrici SiO2, tavba 25309, 9ppm Ca, HR18235 
z.č.1, proteklé množství oceli tvarovkou: 20500 kg, 
doba průtoku oceli: 117s,  zvětšení 2010x 
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Vzorek přímé šamotové tvarovky po průtoku 17500 kg oceli po dobu 162 s. 
s chemickým složením tavby č. 25352 uvedeným v tab. 20 byl prohlédnut pod 
stereolupou při přiblížení 10x a pohled na funkční plochu licí tvarovky je uveden na  
obr. 78. Zkoumaná plocha obsahovala póry a zbytky oceli. Stejný vzorek byl prohlédnut  
i v rovině řezu viz obr. 79, na kterém jsou patrny póry, nehomogenní struktura složená 
z Al2O3 (bílá zrna) a SiO2 (ostatní hmota) a lícní vrstva vykazovala stopy po erozi. Síla 
stěny šamotové tvarovky byla 24,7 mm, tzn. úbytek tvarovky byl 0,5 mm. 

Stejný vzorek byl podroben zkoumání pod SEM a detailní pohledy na funkční plochu 
vzorku se zřetelnými zrny Al2O3 a jamkami po zrnech v matrici SiO2 jsou uvedeny na obr. 
80 a 81. 

        

 

        

Obr. 78 Pohled na funkční plochu šamotové 
tvarovky, tavba 25352, 8ppm Ca, HR18241 z.č.2, 
proteklé množství oceli tvarovkou: 17500 kg, doba 
průtoku oceli: 162s, zvětšení: 10x 

Obr. 79 Řez přes stěnu šamotové tvarovky (síla 
stěny: 24,7 mm), tavba 25352, 8ppm Ca, HR18241 
z.č.2, proteklé množství oceli tvarovkou: 17500 
kg, doba průtoku oceli: 162s, zvětšení: 10x 

Obr. 80 Detailní pohled na funkční plochu  
šamotové tvarovky po průtoku oceli se zřetelnými 
zrny Al2O3 v matrici SiO2, tavba 25352, 8ppm Ca, 
HR18241 z.č.2, proteklé množství oceli tvarovkou: 
17500 kg, doba průtoku oceli: 162s, zvětšení 1250x 

Obr. 81 Detailní pohled na funkční plochu  
šamotové tvarovky po průtoku oceli se zřetelnými 
zrny Al2O3 a jamkami po zrnech v matrici SiO2, tavba 
25352, 8ppm Ca, HR18241 z.č.2, proteklé množství 
oceli tvarovkou: 17500 kg, doba průtoku oceli: 
162s, zvětšení 2000x 
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Vzorek přímé šamotové tvarovky po průtoku 23900 kg oceli po dobu 144 s. 
s chemickým složením tavby č. 25307 uvedeným v tab. 32 byl prohlédnut pod 
stereolupou při přiblížení 10x a pohled na funkční plochu licí tvarovky je uveden na  
obr. 82. Zkoumaná plocha obsahovala velké póry a zbytky oceli. Stejný vzorek byl 
prohlédnut i v rovině řezu viz obr. 83, na kterém jsou patrny póry, nehomogenní 
struktura složená z Al2O3 (bílá zrna) a SiO2 (ostatní hmota) a lícní vrstva vykazovala 
značné stopy po erozi. Síla stěny šamotové tvarovky byla 24,2 mm, tzn. úbytek tvarovky 
byl 1 mm. 

Stejný vzorek byl podroben zkoumání pod SEM a detailní pohledy na funkční plochu 
vzorku se zřetelnými jamkami po zrnech Al2O3 v matrici SiO2 jsou uvedeny na obr. 84  
a 85. 

        

 

        

Obr. 82 Pohled na funkční plochu šamotové 
tvarovky, tavba 25307, 32ppm Ca, HR18236 z.č.1, 
proteklé množství oceli tvarovkou: 23900 kg, 
doba průtoku oceli: 144s, zvětšení: 10x 

Obr. 83 Řez přes stěnu šamotové tvarovky (síla 
stěny: 24,2 mm), tavba 25307, 32ppm Ca, HR18236 
z.č.1, proteklé množství oceli tvarovkou: 23900 kg, 
doba průtoku oceli: 144s, zvětšení: 10x 

Obr. 84 Detailní pohled na funkční plochu  
šamotové tvarovky po průtoku oceli se zřetelnými 
jamkami po zrnech Al2O3 v matrici SiO2, tavba 
25307, 32ppm Ca, HR18236 z.č.1, proteklé množství 
oceli tvarovkou: 23900 kg, doba průtoku oceli: 
144s, zvětšení 2020x 

Obr. 85 Detailní pohled na funkční plochu  
šamotové tvarovky po průtoku oceli se zřetelnými 
jamkami po zrnech Al2O3 v matrici SiO2, tavba 
25307, 32ppm Ca, HR18236 z.č.1, proteklé 
množství oceli tvarovkou: 23900 kg, doba 
průtoku oceli: 144s, zvětšení 2020x 
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Vzorek přímé šamotové tvarovky po průtoku 17000 kg oceli po dobu 128 s. 
s chemickým složením tavby č. 25351 uvedeným v tab. 35 byl prohlédnut pod 
stereolupou při přiblížení 10x a pohled na funkční plochu licí tvarovky je uveden na  
obr. 86. Zkoumaná plocha obsahovala velké póry a zbytky oceli. Stejný vzorek byl 
prohlédnut i v rovině řezu viz obr. 87, na kterém jsou patrny póry, nehomogenní 
struktura složená z Al2O3 (bílá zrna) a SiO2 (ostatní hmota) a lícní vrstva vykazovala 
značné stopy po erozi. Síla stěny šamotové tvarovky byla 24,1 mm, tzn. úbytek tvarovky 
byl 1,1 mm. 

Stejný vzorek byl podroben zkoumání pod SEM a detailní pohledy na funkční plochu 
vzorku se zřetelnými zrny Al2O3 v pórech a jamkami po zrnech v matrici SiO2 jsou 
uvedeny na obr. 88 a 89. 

        

 

        

Obr. 86 Pohled na funkční plochu šamotové 
tvarovky, tavba 25351, 33ppm Ca, HR18240 z.č.2, 
proteklé množství oceli tvarovkou: 17000 kg, 
doba průtoku oceli: 128s, zvětšení: 10x 

Obr. 87 Řez přes stěnu šamotové tvarovky (síla 
stěny: 24,1 mm), tavba 25351, 33ppm Ca, HR18240 
z.č.2, proteklé množství oceli tvarovkou: 17000 kg, 
doba průtoku oceli: 128s, zvětšení: 10x 

Obr. 88 Detailní pohled na funkční plochu  
šamotové tvarovky po průtoku oceli se zřetelnými 
zrny Al2O3 a jamkami po zrnech v matrici SiO2, tavba 
25351, 33ppm Ca, HR18240 z.č.2, proteklé množství 
oceli tvarovkou: 17000 kg, doba průtoku oceli: 
128s, zvětšení 1290x 

Obr. 89 Detailní pohled na funkční plochu  
šamotové tvarovky po průtoku oceli se 
zřetelnými jamkami po zrnech Al2O3 v matrici 
SiO2, tavba 25351, 33ppm Ca, HR18240 z.č.2, 
proteklé množství oceli tvarovkou: 17000 kg, 
doba průtoku oceli: 128s, zvětšení 2040x 
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4.4.3 Struktura střepu keramické tvarovky na bázi mullitu po průtoku oceli 

Jako doplňující hodnocení keramických tvarovek pro vtokové soustavy byl proveden 
rozbor vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu určených pro odlévání ingotů Zmíněný 
keramický materiál lze označit zástupným vzorcem: 3Al2O3 · 2SiO2. V tab. 46 je uvedena 
materiálová charakteristika vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu jakosti V-M70P. 

Tab. 46 Materiálová charakteristika vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu [124] 

Vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu V-M70P 
Typ vazby Keramická 
Způsob zpracování Plastika 

Vlastnosti 
Žáruvzdornost min. 1800°C 

Chemické složení 
Al2O3 70 % 
Fe2O3 1,0 % 
SiO2 zbytek 

Hustota 2,45 g/cm3 
Zdánlivá pórovitost max. 22 % 
Pevnost v tlaku 70 MPa 

Trvalé lineární změny při 1500°C / 5h. max. 0,3 % 

Fázové složení 
Mullit 55 % 

Corundum 23 % 
Cristobalit 1 % 

 

Pro ověření rozsahu eroze u vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu po průtoku 32100 
kg oceli po dobu 25 min. s chemickým složením tavby č. 24724 uvedeným v tab. 41 byl 
prohlédnut pod stereolupou při přiblížení 10x a pohled na funkční plochu licí tvarovky 
je uveden na obr. 90. Zkoumaná plocha obsahovala velká zrna Al2O3, drobné póry a malé 
zbytky oceli. Stejný vzorek byl prohlédnut i v rovině řezu viz obr. 91, na kterém jsou 
patrny drobné póry, nehomogenní struktura složená z velkých bílých zrn Al2O3 a SiO2 
(ostatní hmota) a lícní vrstva vykazovala malé stopy po erozi. 

Z popisu zkoumaného vzorku vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu lze hodnotit 
značnou odolnost proti  erozi při průtoku oceli se zvýšeným obsahem vápníku. 

        

 

Obr. 90 Pohled na funkční plochu vysocehlinité 
tvarovky na bázi mulitu, tavba 24724, 26ppm Ca, 
K500, proteklé množství oceli tvarovkou: 32100 
kg, doba průtoku oceli: 25 min, zvětšení: 10x 

Obr. 91 Řez přes stěnu šamotové tvarovky, tavba 
24724, 26ppm Ca, K500, proteklé množství oceli 
tvarovkou: 32100 kg, doba průtoku oceli: 25 min, 
zvětšení: 10x 
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4.4.4 Hodnocení vlivu vápníku v oceli na erozi keramické vtokové soustavy 

Rozborem šamotových tvarovek po průtoku oceli s minimálním obsahem vápníku, se 
zjistil malý úbytek síly stěny: po průtoku 20500 kg oceli s 9 ppm Ca za dobu 117 s. byl 
úbytek 0,3 mm a po průtoku 17500 kg oceli s 8 ppm Ca za dobu 162 s. byl úbytek 0,5 
mm. Detailní analýzou funkčního plochy u zmíněných tvarovek byly nalezeny jamky 
v matrici SiO2 po zrnech Al2O3 což potvrzuje chemickou erozi matrice a jejím postupným 
úbytkem dochází k odkrytí zrn Al2O3 a přestupu do protékající taveniny. V případě 
průtoku oceli se zvýšeným obsahem vápníku byl zjištěn rovněž úbytek síly stěny, ale 
v mnohem větším rozsahu: po průtoku 23900 kg oceli s 32 ppm Ca za dobu 144 s. byl 
úbytek 1 mm a po průtoku 17000 kg oceli s 33 ppm Ca za dobu 128 s. byl úbytek 1,1 mm. 

Pro porovnání byl proveden rozbor vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu  
a zkoumaný vzorek vykazoval nízký rozsah eroze po průtoku oceli se zvýšeným 
obsahem vápníku. 

Z uvedeného plyne, že vápník v oceli při průtoku šamotovou tvarovkou působí 
značnou erozi povrchu keramického materiálu a dochází tak ke zhoršení mikročistoty 
taveniny. Určitý vliv má i doba průtoku oceli keramickou tvarovkou, kde platí: čím delší 
doba průtoku, tím větší úbytek síly stěny tvarovky. 

V případě požadavku vysoké mikročistoty oceli v odlitku, je nutné použít tvarovky se 
zvýšenou chemickou a teplotní odolností, např.: vysocehlinité tvarovky na bázi mullitu, 
aby se snížila eroze keramického materiálu na minimum. 

4.5 Vliv navrženého metalurgického zpracování a odlévání na mikročistotu oceli 

Vliv navržených metalurgických zpracování a samotného odlévání oceli na 
mikročistotu oceli byl hodnocen na vzorcích odebraných v průběhu vybraných taveb 
ponorným vzorkovačem a na vzorcích vyřezaných z přilitých zkušebních těles na odlitku, 
nebo z hlavního licího kanálu odlitých ingotů.  

Velikost zkušební plochy vzorku byla ve všech případech 20 mm x 10 mm (200 mm2). 
Vyleštěný povrch vzorku se rozdělil na 300 čtvercových obrazových polí a hodnocení 
mikročistoty bylo provedeno dle normy ISO 4967:1998 metodou B. 

Metodou B je zkoušen celý vyleštěný povrch při 100 násobném zvětšení a každé pole 
zkušebního tělesa je srovnáváno s normovanými zobrazeními. Indexové číslo pole 
(uvedené po straně normovaných zobrazení), které nejlépe odpovídá zkoumanému poli 
u každého typu vměstků, se zaznamená pro jemnou i hrubou sérii. 

Hodnotil se tvar a rozdělení vměstků dle normovaných zobrazení v pěti základních 
skupinách s označením A (sulfidy), B (hlinitany), C (křemičitany), D (globulární oxidy)  
a DS (jednotlivé globulární oxidy s   13 m). Vyhodnocovací tabulka pro zkoumaný 
vzorek byla doplněna stupněm a počtem globulárních oxidů nalezených na zkoumané 
ploše. 

4.5.1 Mikročistota oceli u taveb rafinovaných vápníkem před vakuováním 

Mikročistota oceli u tavby, která byla rafinována vápníkem před vakuováním je 
hodnocena na vzorku hotové tavby odebraném po vakuování a finálním vymíchání 
nekovových vměstků Ar a EMS viz tab. 47 a na vzorku odebraném ze střední 
oblasti přilitého zkušebního bloku na odlitku viz tab. 48. 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

97 

 Z tab. 47 je vidět, že tavba č. 25309 s chemickým složením uvedeným v tab. 17 po 
vakuování a vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS obsahovala pouze globulární 
oxidy hodnocené stupni 0,5 a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii  
a stupni 0,5 a 1 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m.  

Z tab. 48 je vidět, že vzorek  odebraný z přilité zkoušky z odlitku odlitého z tavby č. 
25309 s chemickým složením uvedeným v tab. 18 obsahoval pouze globulární oxidy 
hodnocené stupni 0,5 a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupněm 1 pro 
jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z uvedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty po rafinaci oceli, 
ale při odlévání odlitku docházelo k určité reoxidaci a erozi vtokové soustavy. To bylo 
důsledkem mírného zhoršení mikročistoty v odlitku. Výsledek zjištění plně 
koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. Vývoj mikročistoty je znázorněn 
v grafu 20, kde byl k hodnocení použit celkový index zahrnující počet vměstků 
v jednotlivých stupních. 

Tab. 47 Tavba 25309 -H – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po vakuování 

 
Tab. 48 Tavba 25309 -zk – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po odlití 

 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 57 4 1,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,19 0,01 0,005 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
100x 

stupeň  1 
7x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
8x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

1x 
stupeň  1 

1x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 90,5 4 2 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,30 0,01 0,007 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
115x 

stupeň  1 
7x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
8x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

0x 
stupeň  1 

2x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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Graf 20 Vývoj mikročistoty oceli u tavby rafinované vápníkem před vakuováním 

 

4.5.2 Mikročistota oceli u taveb rafinovaných vápníkem po vakuování 

Mikročistota oceli u taveb, které byly rafinované vápníkem po vakuování, je 
hodnocena na vzorcích odebraných před přísadou vápníku (po vakuování), dále pak na 
vzorcích odebraných po přísadě vápníku a finálním vymíchání nekovových vměstků Ar  
a EMS a na vzorcích odebraných ze střední oblasti přilitého zkušebního bloku na 
vybraných odlitcích. 

Z tab. 49 je vidět, že tavba č. 24886 s chemickým složením uvedeným v tab. 24 před 
přísadou vápníku (po vakuování) obsahovala globulární oxidy hodnocené stupni 0,5  
a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupni 0,5; 1 a 3 pro jednotlivé 
globulární oxidy s   13 m.  

Z tab. 50 je vidět, že vzorek  odebraný z tavby č. 24886 po přísadě vápníku  
a vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS s chemickým složením uvedeným v tab. 25, 
obsahoval globulární oxidy hodnocené stupni 0,5 a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro 
tlustou sérii a stupněm 0,5 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z tab. 51 je vidět, že vzorek  odebraný z přilité zkoušky z odlitku odlitého z tavby č. 
24886 s chemickým složením uvedeným v tab. 26 obsahoval pouze globulární oxidy 
hodnocené stupni 0,5; 1; 1,5 a 2 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii  
a stupněm 2 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z uvedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty po rafinaci oceli, 
ale při odlévání odlitku docházelo k reoxidaci díky chybějící ochraně licího proudu  
a erozi vtokové soustavy. To vedlo ke značnému zhoršení mikročistoty v odlitku. 
Výsledek zjištění plně koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. Vývoj 
mikročistoty je znázorněn v grafu 21, kde byl k hodnocení použit celkový index 
zahrnující počet vměstků v jednotlivých stupních. 
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Tab. 49 Tavba 24886 -2 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) před přísadou vápníku 

 
Tab. 50 Tavba 24886 -H – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po přísadě vápníku 

 
Tab. 51 Tavba 24886 -zk – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po odlití 

 
Z tab. 52 je vidět, že tavba č. 25118 s chemickým složením uvedeným v tab. 27 před 

přísadou vápníku (po vakuování) obsahovala globulární oxidy hodnocené stupni 0,5  
a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupni 0,5; 1; 1,5 a 2,5 pro jednotlivé 
globulární oxidy s   13 m.  

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 70,5 8,5 7 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,14 0,03 0,02 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
69x 

stupeň  1 
6x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
17x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

2x 
stupeň  1 

3x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

1x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 20,5 4,5 1,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,07 0,02 0,005 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
37x 

stupeň  1 
2x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
9x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

3x 
stupeň  1 

0x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 171 5 2 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,57 0,02 0,007 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
132x 

stupeň  1 
91x 

stupeň  1,5 
8x 

stupeň  2 
1x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
10x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

0x 
stupeň  1 

0x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

1x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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Z tab. 53 je vidět, že vzorek  odebraný z tavby č. 25118 po přísadě vápníku po 
vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS s chemickým složením uvedeným v tab. 28 
obsahoval globulární oxidy hodnocené stupni 0,5 a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro 
tlustou sérii a stupněm 0,5 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z tab. 54 je vidět, že vzorek  odebraný z přilité zkoušky z odlitku odlitého z tavby č. 
25118 s chemickým složením uvedeným v tab. 29 obsahoval pouze globulární oxidy 
hodnocené stupni 0,5; 1; 1,5 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii  
a stupni 1 a 2 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z uvedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty po rafinaci oceli, 
ale při odlévání odlitku docházelo k reoxidaci díky chybějící ochraně licího proudu  
a erozi vtokové soustavy. To vedlo ke zhoršení mikročistoty v odlitku. Výsledek zjištění 
plně koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. Vývoj mikročistoty je znázorněn 
v grafu 21, kde byl k hodnocení použit celkový index zahrnující počet vměstků 
v jednotlivých stupních. 

 

Tab. 52 Tavba 25118 -2 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) před přísadou vápníku 

 
Tab. 53 Tavba 25118 -H – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po přísadě vápníku 

 
 
 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 80 4,5 11,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,27 0,02 0,04 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
144x 

stupeň  1 
8x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
9x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

1x 
stupeň  1 

3x 
stupeň  1,5 

2x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

2x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 40,5 4 1,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,14 0,01 0,005 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
73x 

stupeň  1 
4x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
8x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

3x 
stupeň  1 

0x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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Tab. 54 Tavba 25118 -zk – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po odlití 

 
Z tab. 55 je vidět, že tavba č. 25307 s chemickým složením uvedeným v tab. 30 před 

přísadou vápníku (po vakuování) obsahovala globulární oxidy hodnocené stupněm 0,5 
pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupni 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 a 3 pro 
jednotlivé globulární oxidy s   13 m.  

Z tab. 56 je vidět, že vzorek  odebraný z tavby č. 25307 po přísadě vápníku po 
vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS s chemickým složením uvedeným v tab. 32 
obsahoval globulární oxidy hodnocené stupněm 0,5 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro 
tlustou sérii a stupni 0,5 a 1 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z tab. 57 je vidět, že vzorek  odebraný z přilité zkoušky z odlitku odlitého z tavby č. 
25307 s chemickým složením uvedeným v tab. 33 obsahoval pouze globulární oxidy 
hodnocené stupni 0,5; 1; 1,5 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii  
a stupni 0,5; 1 a 1,5 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z uvedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty po rafinaci oceli, 
ale při odlévání odlitku docházelo k reoxidaci díky chybějící ochraně licího proudu  
a erozi vtokové soustavy. To vedlo ke zhoršení mikročistoty v odlitku. Výsledek zjištění 
plně koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. Vývoj mikročistoty je znázorněn 
v grafu 21, kde byl k hodnocení použit celkový index zahrnující počet vměstků 
v jednotlivých stupních. 

Tab. 55 Tavba 25307 -4 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) před přísadou vápníku 

 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 134 5 5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,45 0,02 0,02 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
165x 

stupeň  1 
50x 

stupeň  1,5 
1x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
10x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

0x 
stupeň  1 

3x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

1x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 23,5 4,5 22,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,06 0,02 0,08 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
47x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
9x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

2x 
stupeň  1 

3x 
stupeň  1,5 

6x 
stupeň  2 

2x 
stupeň  2,5 

1x 
stupeň  3 

1x 
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Tab. 56 Tavba 25307 -H – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po přísadě vápníku 

 
Tab. 57 Tavba 25307 -zk – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po odlití 

 
Z tab. 58 je vidět, že tavba č. 25351 s chemickým složením uvedeným v tab. 34 před 

přísadou vápníku (po vakuování) obsahovala globulární oxidy hodnocené stupni 0,5 a 1 
pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupni 0,5; 1; 1,5; 2 a 2,5 pro jednotlivé 
globulární oxidy s   13 m.  

Z tab. 59 je vidět, že vzorek  odebraný z tavby č. 25351 po přísadě vápníku po 
vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS s chemickým složením uvedeným v tab. 35 
obsahoval globulární oxidy hodnocené stupněm 0,5 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro 
tlustou sérii a stupněm 0,5 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z tab. 60 je vidět, že vzorek  odebraný z přilité zkoušky z odlitku odlitého z tavby č. 
25351 s chemickým složením uvedeným v tab. 36 obsahoval pouze globulární oxidy 
hodnocené stupni 0,5 a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii  
a stupni 0,5 a 2 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z uvedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty po rafinaci oceli, 
ale při odlévání odlitku docházelo k reoxidaci díky chybějící ochraně licího proudu  
a erozi vtokové soustavy. To vedlo ke zhoršení mikročistoty v odlitku. Výsledek zjištění 
plně koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. Vývoj mikročistoty je znázorněn 
v grafu 21, kde byl k hodnocení použit celkový index zahrnující počet vměstků 
v jednotlivých stupních. 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 18 2 1,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,08 0,01 0,005 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
36x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
4x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

1x 
stupeň  1 

1x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 140,5 14,5 7,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,46 0,05 0,03 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
148x 

stupeň  1 
59x 

stupeň  1,5 
5x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
29x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

10x 
stupeň  1 

1x 
stupeň  1,5 

1x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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Tab. 58 Tavba 25351 -4/1 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) před přísadou vápníku 

 
Tab. 59 Tavba 25351 -7/2 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po přísadě vápníku 

 
Tab. 60 Tavba 25351 -zk – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po odlití 

 
Z tab. 61 je vidět, že tavba č. 25243 s chemickým složením uvedeným v tab. 37 před 

přísadou vápníku (po vakuování) obsahovala globulární oxidy hodnocené stupněm 0,5  
a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupni 0,5; 1; 1,5; 2 a 3 pro 
jednotlivé globulární oxidy s   13 m.  

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 53 8 16 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,18 0,03 0,03 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
102x 

stupeň  1 
2x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
16x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

4x 
stupeň  1 

4x 
stupeň  1,5 

1x 
stupeň  2 

3x 
stupeň  2,5 

1x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 30,5 4 0,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,1 0,01 0,002 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
61x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
8x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

1x 
stupeň  1 

0x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 91 9 2,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,3 0,03 0,01 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
136x 

stupeň  1 
23x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
18x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

1x 
stupeň  1 

0x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

1x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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Z tab. 62 je vidět, že vzorek  odebraný z tavby č. 25243 po přísadě vápníku  
a vymíchání nekovových vměstků Ar s chemickým složením uvedeným v tab. 38 
obsahoval globulární oxidy hodnocené stupněm 0,5 a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 
pro tlustou sérii a stupněm 1 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z tab. 63 je vidět, že vzorek  odebraný z přilité zkoušky z odlitku odlitého z tavby č. 
25243 s chemickým složením uvedeným v tab. 39 obsahoval pouze globulární oxidy 
hodnocené stupni 0,5; 1; 1,5 a 2 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii  
a stupni 0,5; 1; 1,5 a 2 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. 

Z uvedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty po rafinaci oceli, 
ale při odlévání ingotů docházelo k reoxidaci díky chybějící ochraně licího proudu  
a erozi vtokové soustavy. To vedlo ke značnému zhoršení mikročistoty v odlitku. 
Zhoršení mikročistoty se projevilo nárůstem globulárních oxidů stupni 0,5; 1; 1,5 a 2 
tenké série, stupni 0,5; 1; 1,5 a 2 pro jednotlivé globulární oxidy s   13 m. Výsledek 
zjištění plně koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. Vývoj mikročistoty je 
znázorněn v grafu 21, kde byl k hodnocení použit celkový index zahrnující počet 
vměstků v jednotlivých stupních. 

 

Tab. 61 Tavba 25243 -7/2 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) před přísadou vápníku 

 
Tab. 62 Tavba 25243 -H/2 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po přísadě vápníku 

 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 50,5 2 20,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,17 0,01 0,07 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
73x 

stupeň  1 
14x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
4x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

4x 
stupeň  1 

4x 
stupeň  1,5 

3x 
stupeň  2 

2x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

2x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 35 1,5 1 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,12 0,005 0,003 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
56x 

stupeň  1 
7x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
3x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

0x 
stupeň  1 

1x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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Tab. 63 Tavba 25243 -zk – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po odlití 

 

 
Graf 21 Vývoj mikročistoty oceli u taveb rafinovaných vápníkem po vakuování 

 

4.5.3 Mikročistota oceli u taveb rafinovaných vápníkem před a po vakuování  

Vývoj mikročistoty oceli u tavby, která byla rafinována vápníkem před a po vakuování, 
je hodnocen na vzorku odebraném po přísadě vápníku před vakuováním viz tab. 64 
s chemickým složením uvedeným v tab. 40, dále pak na vzorku odebraném po přísadě 
vápníku po vakuování a finálním vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS viz tab. 65 
s chemickým složením uvedeným v tab. 41 a na vzorku odebraném po odlití z hlavního 
licího kanálku viz tab. 66 s chemickým složením uvedeným v tab. 42. 

 Z tab. 64 je vidět, že tavba č. 24724 s chemickým složením uvedeným v tab. 40 po 
přísadě vápníku před vakuováním obsahovala pouze globulární oxidy hodnocené stupni 
0,5 a 1 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a stupni 0,5; 1 a 1,5 pro jednotlivé 
globulární oxidy s   13 m.  

Z tab. 65 je vidět, že vzorek  odebraný z tavby č. 24724 po přísadě vápníku po 
vakuování a vymíchání nekovových vměstků Ar a EMS s chemickým složením uvedeným 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 320 10 7,5 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 1,07 0,003 0,03 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
41x 

stupeň  1 
185x 

stupeň  1,5 
71x 

stupeň  2 
4x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
20x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

3x 
stupeň  1 

1x 
stupeň  1,5 

2x 
stupeň  2 

2x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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v tab. 41 obsahoval pouze globulární oxidy hodnocené stupněm 0,5 pro tenkou sérii, 
stupněm 0,5 pro tlustou sérii a žádné jednotlivé globulární oxidy s   13 m nebyly 
nalezeny. 

Z tab. 66 je vidět, že vzorek  odebraný z hlavního licího kanálku z tavby č. 24724 
s chemickým složením uvedeným v tab. 42 obsahoval pouze globulární oxidy hodnocené 
stupněm 0,5 pro tenkou sérii, stupněm 0,5 pro tlustou sérii a žádné jednotlivé globulární 
oxidy s   13 m nebyly nalezeny. 

Z uvedených rozborů vyplývá, že bylo dosaženo vysoké mikročistoty po rafinaci oceli, 
ale při odlévání ingotů docházelo k reoxidaci díky nedokonalé ochraně licího proudu  
a erozi vtokové soustavy. To vedlo k mírnému zhoršení mikročistoty v ingotech. 
Zhoršení mikročistoty se projevilo nárůstem globulárních oxidů stupně 0,5 tenké  
a tlusté série. Výsledek zjištění plně koresponduje s úbytkem hliníku a vápníku v oceli. 
Vývoj mikročistoty je znázorněn v grafu 22, kde byl k hodnocení použit celkový index 
zahrnující počet vměstků v jednotlivých stupních. 
 
Tab. 64 Tavba 24724 -6 – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po přísadě vápníku před vakuováním 

 
Tab. 65 Tavba 24724 -H – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po přísadě vápníku po vakuování 

 
 
 
 
 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 66 2 8 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,22 0,007 0,03 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5 
100x 

stupeň  1 
16x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
4x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

2x 
stupeň  1 

1x 
stupeň  1,5 

4x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 30 2 0 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,1 0,007 0 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
60x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
4x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

DS: 
stupeň 0,5 

0x 
stupeň  1 

0x 
stupeň  1,5 

0x 
stupeň  2 

0x 
stupeň  2,5 

0x 
stupeň  3 

0x 
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Tab. 66 Tavba 24724 -zk – mikročistota oceli dle ISO 4967 (metoda B) po odlití 

 

 
Graf 22 Vývoj mikročistoty oceli u tavby rafinované vápníkem před i po vakuování 

 

4.6 Vliv přísady vápníku v oceli na mechanické vlastnosti 

Cílem následujících kapitol je ověřit vliv přísady vápníku na mechanické vlastnosti při 
teplotách 20 a 500°C. Ověření bylo provedeno na materiálu G17CrMoV5-10 dle EN 
10213:2007 (norma TT630-356:2006 uvádí vlastní označení materiálu: 15Ch1M1FL což je 
ruský ekvivalent ke zmiňovanému materiálu dle EN 10213 a v následujících kapitolách 
bude označen jako G17CrMoV5-10) z přilitých zkušebních bloků odebraných z odlitků 
turbinových těles a regulačních armatur (ventily, difuzory…) v rozsahu surových 
hmotností 10000 až 40000 kg. Odlitky byly tepelně zpracovány dle předpisu uvedeném 
v normách EN 10213:2007 a TT630-356:2006 tzn. ohřev na kalící teplotu, výdrž na 
předepsané teplotě, kalení v olejové lázni s nuceným oběhem, ohřev a výdrž na 
popouštěcí teplotě, řízené ochlazení na teplotu 50°C. 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany 

D 
Globulární oxidy 

DS 
Glob. oxidy  

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté - 

0 0 0 0 0 0 34 2,5 0 
icelk 

celk. index 

0 0 0 0 0 0 0,1 0,008 0 
istř. 

prům. index 

Stupeň a počet globulárních oxidů nalezených na ploše 200 mm
2
 (300 polí) 

D 
tenké: 

stupeň  0,5  
68x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
0x 

stupeň  3 
0x 

D 
tlusté: 

stupeň  0,5 
5x 

stupeň  1 
0x 

stupeň  1,5 
0x 

stupeň  2 
0x 

stupeň  2,5 
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4.6.1 Dosažené výsledky mechanických vlastností u vybraných taveb při T=20°C 

Na zkušebních vzorcích vytvořených z přilitých zkušebních těles z vybraných odlitku 
odlitých z taveb s minimálním obsahem vápníku (tavba č. 25102, 25309, 25344  
a 25352) a se zvýšeným obsahem vápníku (tavba č. 24886, 25118, 25307 a 25351) byla 
provedena zkouška tahem dle EN ISO 6892-1:2009, rázem v ohybu dle ISO 148-1:2006  
a zkouška tvrdosti dle Brinela dle EN ISO 6506-1:2005. Všechny zkoušky proběhly při 
teplotě 20°C. 

V následujících podkapitolách bude provedeno hodnocení dosažených mechanických 
vlastností dle EN 10213:2007 a TT630-356:2006. 

4.6.1.1 Hodnocení dle EN 10213:2007 

Hodnocení dosažených mechanických vlastností dle EN 10213:2007 bylo provedeno 
u odlitků vrchní a spodní části turbinového tělesa z materiálu G17CrMoV5-10. Odlitky se 
stejným modulem odlitku (Mo: 10 cm) a podobnou hrubou hmotností prošly tepelným 
režimem dle shodného předpisu tepelného zpracování.  

Odlitek vršku turbinového tělesa byl odlit z tavby č. 25102 (0,0005% Ca po odlití)  
a odlitek spodku turbinového tělesa byl odlit z tavby č. 25118 (0,0030% Ca po odlití). 

Dosažené hodnoty mechanických vlastností odlitků a normou předepsané minimální 
a maximální hodnoty meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm, tažnosti A, kontrakce Z, 
vrubové houževnatosti KV a tvrdosti HB jsou uvedeny v grafech 23 až 28.  

Z výsledků mechanických vlastností získaných při teplotě 20°C, byly zjištěny jen 
minimální rozdíly v případě zkoušky tahem a zkoušky tvrdosti dle Brinella. Nelze je 
přisuzovat k vlivu vápníku, protože se jedná o běžný rozptyl. V případě zkoušky vrubové 
houževnatosti, viz graf 27, kdy materiál pro zkoušku rázem v ohybu byl odebrán ze čtyř 
zkušebních bloků, rovnoměrně rozmístěných po dělících přírubách každého 
turbinového tělesa, se zjistilo, že v případě odlitku odlitého z tavby 25118 bylo dosaženo 
malého rozptylu naměřených hodnot. To je důkazem dosažení rovnoměrného rozložení 
mechanických vlastností po průřezu odlitku. V případě odlitku z tavby 25102, byl 
sledován velký rozptyl naměřených hodnot. V žádném případě nebyly překročeny 
maximální, nebo podkročeny minimální hodnoty předepsané normou EN 10213:2007. 

 

 
Graf 23 Mez kluzu Rp0,2 při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle EN 10213:2007 
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Graf 24 Mez pevnosti Rm při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle EN 10213:2007 

 

 
Graf 25 Tažnost A při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle EN 10213:2007 

 

 
Graf 26 Kontrakce Z při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle EN 10213:2007 
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Graf 27 Vrubová houževnatost KV při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle EN 
10213:2007 

 

 
Graf 28 Tvrdost HB při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle EN 10213:2007 

 

4.6.1.2 Hodnocení dle TT 630-356:2006 

Dosažené mechanické vlastnosti u odlitků z materiálu G17CrMoV5-10, byly 
hodnoceny dle normy TT 630-356:2006. Odlitky vršku a spodku turbinového tělesa  
s modulem příruby Mo: 10 cm a s podobnou hrubou hmotností prošly tepelným 
režimem dle shodného předpisu tepelného zpracování. Totéž proběhlo u odlitků vršku  
a spodku turbinového tělesa s modulem příruby Mo: 12 cm a podobnou hrubou 
hmotností. Dále bylo hodnocení doplněno o mechanické vlastnosti z odlitků regulačních 
armatur s modulem odlitku Mo: 6,2 až 7,5 cm. 

Dosažené hodnoty mechanických vlastností odlitků a normou předepsané minimální 
a maximální hodnoty meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm, tažnosti A, kontrakce Z, 
vrubové houževnatosti KV a tvrdosti HB jsou uvedeny v grafech 29 až 34.  

Z výsledků mechanických vlastností získaných při teplotě 20°C byly zjištěny rozdíly 
mezi jednotlivými tavbami a odlitky v případě zkoušky tahem a zkoušky tvrdosti dle 
Brinella. U taveb se zvýšeným obsahem vápníku byly naměřené hodnoty vyšší než  
u taveb s minimálním obsahem vápníku. Ze zjištěných výsledků nelze jednoznačně určit, 
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že to bylo způsobeno vlivem vápníku, protože hlavní vliv má tepelné zpracování  
a velikost odlitku. V případě zkoušky vrubové houževnatosti, viz graf 33, kdy materiál 
pro zkoušku rázem v ohybu byl odebrán ze čtyř zkušebních bloků, rovnoměrně 
rozmístěných po dělících přírubách každého turbinového tělesa, se zjistilo, že v případě 
odlitků odlitých z taveb č. 25307 (0,0018% Ca po odlití) a 25351 (0,0014% po odlití) 
bylo dosaženo malého rozptylu naměřených hodnot. To je důkazem dosažení 
rovnoměrného rozložení mechanických vlastností po průřezu odlitku. V případě odlitků 
odlitých z taveb č. 24886 (0,0020% Ca po odlití), 25309 (0,0005% Ca po odlití), 25344 
(0,0008% Ca po odlití) a 25352 (0,0005% Ca po odlití) byl sledován zvýšený rozptyl 
naměřených hodnot. V žádném případě nebyly překročeny maximální, nebo podkročeny 
minimální hodnoty předepsané normou TT 630-356:2006. 

 

 
Graf 29 Mez kluzu Rp0,2 při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle TT630-356:2006 

 

 
Graf 30 Mez pevnosti Rm při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle TT630-356:2006 
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Graf 31 Tažnost A při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle TT630-356:2006 

 

 
Graf 32 Kontrakce Z při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle TT630-356:2006 

 

 
Graf 33 Vrubová houževnatost KCU při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle 
TT630-356:2006 
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Graf 34 Tvrdost HB při teplotě 20°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 dle TT630-356:2006 

 

4.6.2 Dosažené výsledky mechanických vlastností u vybraných taveb při T=500°C 

Hodnocení dosažených mechanických vlastností za teploty 500°C dle EN 10213:2007 
bylo provedeno u všech odlitků zmíněných v předchozích kapitolách. 

Zkouška tahem byla provedena dle EN ISO 6892-1:2009 na zkušebních tyčích s ø 10 
mm. Mez kluzu Rp0,2+500 byla zjištěna při zkoušce tahem při +500°C a dosažené výsledky 
jsou uvedeny v grafu 35 s vyznačenou minimální normovanou hodnotou. Mez pevnosti 
při tečení v tahu r+500 byla zjištěna jen ve zkráceném režimu, a to při zkoušce tahem při 
+500°C. Dosažené výsledky jsou uvedeny v grafu 36 s vyznačenou minimální 
normovanou hodnotou. Související hodnoty tažnosti A+500 a kontrakce Z+500 jsou 
uvedeny v grafech 37 a 38. Popsaný způsob zkoušení creepové odolnosti materiálů 
turbinových těles a regulačních armatur je požadován výrobci parních a plynových 
turbín (Doosan Škoda Power, Siemens či LMZ).  

Výsledky zkoušky tahem za teploty +500°C jsou pro přehlednost souhrnně zobrazeny 
v grafu 39.  

Porovnáním dosažených hodnot mechanických vlastností při teplotě +500°C, s těmi 
získanými při teplotě +20°C, je možné uvést, že u taveb se zvýšeným obsahem vápníku 
(24886, 25118, 25307 a 25351), docházelo k většímu poklesu meze kluzu Rp0,2+500  
a meze pevnosti při tečení v tahu r+500, než u taveb s minimálním obsahem vápníku, což 
mohlo být způsobeno rozdílnou vnitřní jakostí zkušebních vzorků. Hodnoty tažnosti A 
při teplotě +500°C, vykazovaly v porovnání s hodnotami získanými při teplotě +20°C 
snížení, ale v případě taveb 24886 a 25307 bylo zjištěno zvýšení. Hodnoty kontrakce Z 
při teplotě +500°C vykazovaly v porovnání s hodnotami získanými při teplotě +20°C 
zvýšení, ale v případě tavby 25118 bylo zjištěno snížení. 

V žádném případě nebyly podkročeny minimální hodnoty předepsané normou EN 
10213:2007.  
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Graf 35 Mez kluzu Rp0,2 při teplotě 500°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 

 

 
Graf 36 Mez pevnosti při tečení v tahu r při teplotě 500°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 

 

 
Graf 37 Tažnost A při teplotě 500°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 
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Graf 38 Kontrakce Z při teplotě 500°C u vybraných odlitků z materiálu G17CrMoV 5-10 

 

 
Graf 39 Výsledky zkoušky tahem z přilitých zk. bloků u vybraných taveb z materiálu G17CrMoV 5-10 při 500°C 

 

4.7 Vyhodnocení zjištěných výsledků 

Návrhy metalurgického zpracování k dosažení vysoké mikročistoty a zlepšení 
slévárenských vlastností (viz kap. 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3) byly prakticky ověřeny a tavenina 
po rafinaci jednotlivými způsoby vykazovala vysokou mikročistotu. Je to doloženo 
v kap. 4.5.1, 4.5.2 a 4.5.3. Nejvyšší mikročistoty a nejnižšího obsahu kyslíku bylo 
dosaženo při rafinaci oceli vápníkem před a po vakuování. Dále bylo zjištěno zhoršení 
mikročistoty oceli po odlití oceli do formy či kokily. Částečně to bylo zaviněno chybějící 
ochranou proudu při odlévání v případě odlitků a nedokonalou ochranou proudu při 
odlévání ingotů. Mikročistotu zhoršovala také eroze vtokové soustavy v závislosti na 
obsahu vápníku v tavenině. V případě šamotové licí keramiky byl vliv na její erozi 
spatřován i v množství proteklé oceli a čase průtoku (více taveniny = delší čas lití = vyšší 
eroze šamotové vtokové soustavy). Při podrobném rozboru vzorků šamotové licí 
keramiky byl potvrzen mechanismus eroze uvedený na obr. 1. Vápník tedy působí 
zvýšenou erozi šamotové vtokové soustavy tím, že chemicky reaguje s matricí 
tvarovky (SiO2) a tím jsou uvolňována zrna Al2O3 do taveniny. U vysocehlinitých 
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tvarovek byla zjištěna vysoká odolnost proti erozi při průtoku oceli se zvýšeným 
obsahem vápníku. 

Ověření vlivu vápníku na teplotu likvidu a solidu bylo provedeno na tavbách 
uhlíkových (St52.3), nízko legovaných (G17CrMoV5-10)  a vysoko legovaných ocelí 
(GX4CrNi13-4 a X46Cr13). Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že vápník 
v koncentraci nad 0,0020 % snižuje teplotu likvidu a solidu až o 3°C (v závislosti 
na chemickém složení), v případě koncentrace vápníku nad 0,0050 % byl zjištěn 
předpoklad snížení teploty solidu až o 15°C, což znamená i snížení teploty nulové 
zabíhavosti a dovoluje oceli lépe vyplňovat dutinu formy. V případě vysokolegované 
oceli byl zjištěn nárůst teploty likvidu a solidu o 1°C. To je výsledek měření jedné tavby  
a může se jednat o určitou anomálii. Dle praktické zkušenosti lze u oceli s obsahem 
vápníku nad 0,0030% snížit licí teplotu o 5°C. 

Na základě literárních a experimentálních výsledků byly navrženy vzorce pro výpočet 
teploty likvidu (52) a solidu (53). Vzorec pro výpočet teploty likvidu vykazuje nízké 
odchylky v porovnání s experimentálně zjištěnými teplotami. Vzorec pro výpočet teploty 
solidu vykazuje určité odchylky v porovnání s experimentálně zjištěnými teplotami, ale i 
přes to se výsledky velmi přibližují skutečnosti. Porovnání získaných výsledků je 
uvedeno v kap. 4.2.3. 

Ověření vlivu vápníku na povrch odlitku proběhlo na odlitcích polovin turbinových 
těles. Odlitky odlité z oceli s přísadou vápníku a se sníženou licí teplotou nevykazovaly 
žádné zavaleniny ani připečeniny. Bylo zjištěno, že zvýšený obsah vápníku v oceli 
zvyšuje povrchovou jakost odlitků. Dále bylo ověřeno, zda dochází k reakcím mezi 
vápníkem obsaženým v oceli a zirkovovým nátěrem formy. Z výsledků analýzy vyplývá, 
že při odlévání odlitku nedošlo k žádné reakci (zirkonium nebylo nalezeno ve vměstcích 
ani v kovové matrici). 

Ověření vlivu vápníku na mechanické vlastnosti oceli G17CrMoV5-10 bylo provedeno 
zkouškou tahem, zkouškou rázem v ohybu a zkouškou tvrdosti dle Brinella. Zkouška 
tahem byla provedena za teploty +20°C a +500°C. Z výsledků zkoušky tahem při teplotě 
+20°C u odlitků s modulem Mo: 6,2 až 12 cm hodnocených dle EN10213:2007 a TT630-
356:2006 byly u taveb se zvýšeným obsahem Ca zjištěny  vyšší, ale i nižší hodnoty Rp0,2, 
Rm, A a Z v porovnání s tavbami s minimálním obsahem Ca. Zkouška tvrdosti dle Brinella 
vykazovala rovněž určitý rozptyl mezi tavbami se zvýšeným a minimálním obsahem Ca. 
V případě zkoušky rázem v ohybu bylo téměř u všech taveb s přísadou vápníku 
dosaženo malého rozptylu naměřených hodnot, což bylo důkazem rovnoměrného 
rozložení mechanických vlastností po průřezu odlitku. Porovnáním výsledků 
zkoušky tahem při teplotě +500°C u zmíněných odlitků s těmi získanými při teplotě 
+20°C, je možné uvést, že u taveb se zvýšeným obsahem vápníku (24886, 25118, 25307 
a 25351) docházelo k většímu poklesu meze kluzu Rp0,2+500 a meze pevnosti při tečení  
v tahu r+500 než u taveb s minimálním obsahem vápníku. To mohlo být způsobeno 
rozdílnou vnitřní jakostí zkušebních vzorků. Hodnoty A+500 vykazovaly v porovnání 
s hodnotami získanými při teplotě +20°C snížení, ale v případě taveb 24886 a 25307 
bylo zjištěno zvýšení. Hodnoty kontrakce Z+500 vykazovaly v porovnání s hodnotami 
získanými při teplotě +20°C zvýšení, ale v případě tavby 25118 bylo zjištěno snížení. 
Díky nízkému množství výsledků jsou uvedené závěry spíše informativní. 

Tímto byly splněny všechny body experimentální části týkající se nízkolegovaných 
žáropevných ocelí uvedených v cílech disertační práce. 
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II. Litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku 

Výrobci větrných elektráren a tvářecích strojů zvyšují materiálové požadavky na 
odlévané součásti z LKG a využívají nově normované LKG se zvýšeným obsahem 
křemíku. Tyto materiály nejsou běžné pro těžké odlitky a je k nim velmi málo informací. 
Z uvedených důvodů byl proveden vývoj materiálů EN-GJS-450-18 a EN-GJS-500-14 pro 
těžké a silnostěnné odlitky. Průběh vývoje zmíněných jakostí bude popsán 
v následujících kapitolách. 

4.8 Vývoj materiálu EN-GJS-450-18 pro silnostěnné odlitky - varianta 1 

Cílem vývoje materiálu EN-GJS-450-18 (v1) bylo ověření a doplnění teoretických 
informací získaných studiem literatury. V první fázi se ověřila dosažitelnost 
mechanických vlastností a mikrostruktury v různých sílách stěny se zvolenou 
technologií lití při navrženém chemickém složení. Druhá fáze byla zaměřena na cílené 
vytvoření Chunky grafitu v odlitku bloku o rozměrech 200 x 200 x 300 mm 
s geometrickým modulem odlitku Mo: 3,75 cm. 

4.8.1 Návrh metalurgického zpracování taveniny EN-GJS-450-18 (v1) 

Na základě doporučeného obsahu vybraných prvků [77] a s přihlédnutím 
k poznatkům uvedených v literatuře [79] byl vytvořen předpis chemického složení viz 
tab. 67 a postup metalurgického zpracování taveniny experimentálních taveb feritické 
litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku. 

Tab. 67 Předpis chemického složení pro materiál EN-GJS-450-18 (v1) 

Předpis chemického složení pro materiál EN-GJS-450-18 (v1) [%] 

 C Mn Si P S Cr Ni 

min. 3,20 0,20 3,30 -- -- -- -- 

max. 3,40 0,30 3,60 0,050 0,015 0,05 -- 

 Mo Cu V Ti Sn Mg CEL 

min. -- -- -- -- -- 0,040 4,24 

max. 0,05 0,10 0,02 0,02 0,01 0,050 4,28 

4.8.2 Metalurgie výroby taveniny jakosti EN-GJS-450-18 (v1) 

Vsázka pro tavbu o hmotnosti 600 kg na elektrické indukční peci (EIP) byla složena 
z následujících surovin:  

 surové železo PIG NOD: 35 %,  
 balíky z hlubokotažného plechu: 50 %,  
 litinový odpad: 10 %,  
 elektrodový grafit: 1 %,  
 SiC: 2 %,  
 FeSi 65%: 2 %. 

Vsázka byla roztavena a upravena na předepsané chemické složení v EIP. Po dosažení 
předepsané teploty se provedl odpich do pánve, ve které proběhla modifikace  
a očkování polévací metodou. V pánvi bylo připraveno potřebné množství směsi 
modifikační předslitiny FeSiMg6(O) a FeSiMg6(M) v poměru 30/70 zasypané 0,6 % 
očkovací předslitiny SMW 605 (FeSi65AlCaBi). Po modifikaci a očkování byl odebrán 
vzorek pro chemickou analýzu taveniny a na základě výsledku proběhla přísada VL4 
(NiMg5), konečné chemické složení je uvedeno v tab. 68. 

 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

118 

Tab. 68 Chemické složení tavby 10704/12 

Chemické složení tavby 10704/12 po dodatečné modifikaci předslitinou NiMg5(M) 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Ti 

3,30 0,289 3,43 0,024 0,009 0,027 0,269 0,03 0,00 0,004 0,014 

Sn Al Co Sb As Mg Pb Bi Ce Zn CEL 

0,004 0,022 0,002 0,002 0,002 0,050 0,002 0,002 0,002 0,001 4,25 

Následně se provedla kontrola taveniny použitím termické analýzy. Teplota taveniny 
v pánvi po modifikaci a očkování dosáhla teploty 1360°C a byla odlita do připravených 
forem. 

4.8.3 Technologie odlévání zkušebních těles z EN-GJS-450-18 (v1) 

Modely pro zkušební desku o rozměrech 200 mm x 300 mm x 20 mm a tělesa typu Y 
III (síla stěny 50 mm), Y IV (síla stěny 75 mm) byly opatřeny vtokovou soustavou  
a výfuky.  

Model zkušebního bloku o rozměrech 200 x 200 x 300 mm byl na dvou stěnách 
opatřen chladítky o ø 100/100 mm a na dvou stěnách chladítky ☐ 100x100x80 mm, dále 
se doplnila vtoková soustava a výfuky jak je ukázáno na obr. 92.  

Použitím chladítek o síle 80 mm a kulatých se sílou 100 mm, mezi nimiž byla 
vytvořena mezera a spodní plocha nebyla osazena chladítky, se záměrně snížil 
ochlazovací účinek formy. Snížený ochlazovací účinek formy v kombinaci se zvýšeným 
obsahem křemíku, vysokým CEL, obsahem niklu a ceru vznikl předpoklad, že ve 
středové oblasti odlitku vznikne Chunky grafit. Tento předpoklad by měl být potvrzen 
sníženými mechanickými vlastnostmi a následně metalografickým rozborem. 

Formy pro zkušební odlitky byly zhotoveny z křemenného ostřiva pojeného 
furanovou pryskyřicí. 

 
Obr. 92 Technologie zkušebního bloku 

Po ztuhnutí a vychladnutí zkušebních odlitků se provedlo jejich vyjmutí z forem  
a příprava vzorků pro mechanické zkoušky a metalografický rozbor. Rozřezové plány 
jednotlivých zkušebních odlitků jsou uvedeny na obr. 93 až 96. 
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Obr. 93 Rozřezový plán zkušební desky 200 x 300 x 20 mm 

 

     

 

 

 
Obr. 96 Rozřezový plán zkušebního bloku 

4.8.3.1 Predikce vnitřní jakosti odlitku 

Výsledky predikce obsahu porosity [%] a makro porosity (Niyama criterion 
[K1/2.min1/2.cm-1]) v programu MAGMA v5.3 jsou uvedeny na obr. 97.  

Obr. 94 Rozřezový plán zk. tělesa Y III Obr. 95 Rozřezový plán zk. tělesa Y IV 
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Obr. 97 (levá část) ukazuje možný výskyt porosity uprostřed zkušebního bloku a obr. 
97 (pravá část) ukazuje výskyt makro porozity, která se nachází v oblasti tepelné osy 
odlitku. 

Je důležité podotknout, že technologie a metalurgie lití zkušebního odlitku je založena 
na účinku zrychleného odvodu tepla a dostatečné grafitické expanzi při tuhnutí. 

 
Obr. 97 Zobrazení výskytu porozity a makro porozity ve zkušebním bloku 

4.8.3.2 Predikce dosažitelných mechanických vlastností v odlitku zkušebního bloku 

Pro zjištění dosažitelných mechanických vlastností odlitku zkušebního bloku, na 
základě navrženého chemického složení, byla provedena simulace slévárenských 
procesů v programu MAGMA v5.3. 

Simulačním programem predikované hodnoty meze kluzu Rp0,2 po průřezu 
zkušebního bloku, viz obr. 98 (levá strana), se pohybují v rozmezí 427 až 430 MPa. 
Hodnoty meze pevnosti Rm po průřezu zkušebního bloku, viz obr. 98 (střed), se pohybují 
v rozmezí 640 až 647 MPa. Hodnoty tažnosti A po průřezu zkušebního bloku, viz obr. 98 
(pravá část), se pohybují v rozmezí 16,8 až 17,2 %. 

Získané výsledky nezohledňují vliv Chunky grafitu viz kap. 4.8.7.1. 
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Obr. 98 Výsledky simulace maximálních hodnot Rp0,2, Rm a A u zkušebního bloku – bez ohledu na Chunky gr. 

4.8.4 Dosažené mechanické vlastnosti po průřezu zkušebních těles 

Mechanické vlastnosti, kterých lze dosahovat u materiálu EN-GJS-450-18 (v1), byly 
ověřeny zkouškou tahem a rázem v ohybu. Požadované hodnoty dle normy EN 
1563:2011 jsou uvedeny v tab. 7 až 9 a zapsány jako minimum v tab. 69.  

Stanovení mechanických vlastností zkouškou tahem bylo provedeno v souladu 
s normou EN ISO 6892-1:2009. Stanovení mechanických vlastností zkouškou rázem 
v ohybu bylo provedeno v souladu s normou ISO 148-1:2006. 

V tab. 69 jsou uvedeny dosažené mechanické vlastnosti jednotlivých zkušebních odlitků 
na vzorcích odebraných dle rozřezových plánů na obr. 93 až 96. 

Tab. 69 Dosažené hodnoty mechanických vlastností zkušebních odlitků 

Dosažené výsledky mechanických vlastností odlitků (EN-GJS-450-18 (v1)) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] HB 

min. 350 min. 450 min. 18 inf. inf. 7 160 - 190 

deska vz. 3 426,5 533,7 20,2 26,2 5,1 -- 

Y III 426,0 534,1 19,0 23,9 4,2 -- 

Y IV 429,4 530,4 18,7 17 4,1 -- 

blok vz. K1 428,6 525,4 16,3 14,2 3,7 -- 

blok vz. S 380,1 386,9 0,4 0,7 4,1 -- 

blok vz. K2 433,6 517,9 10,8 10,2 3,9 -- 

 

4.8.5 Dosažená mikrostruktura po průřezu zkušebních těles z EN-GJS-450-18 (v1) 

Pro zjištění dosažené mikrostruktury LKG v různých sílách stěny bylo nutné provést 
metalografický rozbor jednotlivých zkušebních těles a zhodnotit tvar a velikost grafitu  
a podíl fází v matrici. 
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4.8.5.1 Mikrostruktura zkušební desky a těles Y III a Y IV 

Vyhodnocení tvaru grafitu bylo provedeno dle ISO 945-94 a podíl fází a matrice dle 
ASTM E562-95.  

Vzorky pro hodnocení mikrostruktury materiálu EN-GJS-450-18 (v1) byly odebrány 
ze závitových hlav zkušebních tyčí po zkoušce tahem a označeny dle rozřezových plánů 
na obr. 93 až 95.  

Hodnocení dosažené mikrostruktury vzorku 3 z desky 200 x 200 x 30 mm je uvedeno 
na obr. 99, mikrostruktura vzorku Y III (síla stěny 50 mm) je uvedena na obr. 100  
a mikrostruktura vzorku Y IV (síla stěny 75 mm) je uvedena na obr. 101. 

 
Obr. 99 Mikrostruktura vzorku 3 z desky 200 x 200 x 30 – síla stěny 20mm, tvar grafitu: VI (80%), V (20%), 

velikost grafitu: 5/6, obsah perlitu: 2% obsah feritu: 98% obsah eutektického cementitu: 0%, zvětšení: 100x. 

         

4.8.6 Rozbor příčin vzniku Chunky grafitu ve zkušebním bloku z EN-GJS-450-18 (v1) 

Nevyhovující mechanické vlastnosti vzorku S ze středové oblasti zkušebního bloku 
potvrdily předpoklad o možném výskytu Chunky grafitu. K doložení zmíněného 
předpokladu se provedl rozbor mikrostruktury vzorků K1 (vršek odlitku), S (střed 
odlitku) a K2 (spodek odlitku). Rozbor mikrostruktury byl doplněn mikroskopickou 
analýzou lomové plochy vzorku S a mapováním koncentrace obsažených chemických 
prvků. 

Obr. 100 Mikrostruktura vzorku Y III – síla stěny 
50mm, tvar grafitu: VI (80%), V (20%), velikost 
grafitu: 5/6, obsah perlitu: 2% obsah feritu: 98% 
obsah eutektického cementitu: 0%, zvětšení: 100x. 

Obr. 101 Mikrostruktura vzorku Y IV – síla stěny 
75mm, tvar grafitu: VI (90%), V (10%), velikost 
grafitu: 5/6, obsah perlitu: 2% obsah feritu: 98% 
obsah eutektického cementitu: 0%, zvětšení: 100x. 
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4.8.6.1 Mikrostruktura zkušebního bloku 

Metalografické vyhodnocení tvaru grafitu a struktury dle EN ISO 945-1 na vzorcích ze 
zkušebního bloku je uvedeno na obr. 102 až 107. Vzorky na metalografický rozbor byly 
odebrány z přerušených tahových zkoušek v místě lomu a tak struktura materiálu 
odpovídá naměřeným mechanickým vlastnostem. 

                 
 
 
 

 

                 
 
 

 
 

                 
 
 
 

Obr. 102 Mikrostruktura vzorku z horní oblasti. 
Zvětšení 12,5x. 

Obr. 103 Mikrostruktura vzorku z horní 
oblasti. Tvar grafitu: VI. a V. velikost grafitu: 
5/6, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, 
zvětšení: 100x. 

Obr. 104 Mikrostruktura vzorku ze středové 
oblasti obsahující Chunky grafit. Zvětšení 12,5x. 

Obr. 105 Mikrostruktura vzorku ze středové 
oblasti obsahující Chunky grafit. Tvar grafitu: 
VI, V, III, velikost grafitu: 5/6, obsah perlitu: 
1%, obsah feritu: 99%, zvětšení: 100x. 

Obr. 106 Mikrostruktura vzorku ze spodní 
oblasti. Zvětšení 12,5x. 

Obr. 107 Mikrostruktura vzorku ze spodní 
oblasti. Tvar grafitu: VI, V, velikost grafitu: 5/6, 
obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, zvětšení: 
100x. 
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4.8.6.2 Mikroskopická analýza vzorku s Chunky grafitem 

Po získání výsledků mechanických vlastností ze zkoušek tahem se provedl rozbor 
lomové plochy vzorku S, kde byl zjištěn obsah Chunky grafitu.  

Na obr. 108 je zobrazena lomová plocha s přechodovou oblastí s a bez Chunky grafitu. 
Obr. 109 ukazuje lomovou plochu s křehkým štěpeným lomem a kuličkovým grafitem. 
Na obr. 110 je lomová plocha s Chunky grafitem a obr. 111 zobrazuje detail vřeten 
Chunky grafitu. 

    

 

    

 

4.8.6.3 Mapy prvků na vzorku s Chunky grafitem 

Ke zjištění rozložení koncentrace jednotlivých chemických prvků na vzorku v oblasti 
s výskytem Chunky grafitu bylo provedeno jejich mapování. Na obr. 112 až 125 jsou 
zobrazeny mapy koncentrací prvků: C, Si, Ce, Ca, Ni, Cu, Sb, Bi, Pb, Sn, Te, Zn, Mn, Mg. 

Z uvedených map bylo možné zjistit, že obsah Si v oblasti s Chunky grafitem byl 
v rozsahu 2,79 % až 3,15 %, ale v oblasti s kuličkovým grafitem byl rozsah 3,87 až 
4,04 %. Dále se zjistilo, že koncentrace Mg v místech výskytu Chunky grafitu se 
pohybovala v rozsahu 0,00 % až 0,14 % a v místech s kuličkovým grafitem byl rozsah 
0,18 až 0,24 %. 

Obr. 108 Lomová plocha v přechodové oblasti s a bez 
Chunky grafitu. Zvětšení 100x. 

Obr. 109 Lomová plocha s kuličkovým grafitem. 
Zvětšení 300x. 

Obr. 110 Lomová plocha v  oblasti s Chunky 
grafitem. Zvětšení 300x. 

Obr. 111 Detail lomové plochy v  oblasti s  Chunky 
grafitem. Zvětšení 1000x. 
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Ze získaných informací o vzniku Chunky grafitu lze za hlavní příčinu jeho vzniku 
označit metalurgickou jakost taveniny. Vliv doby tuhnutí je v případě vzniku Chunky 
grafitu méně významný což bylo dokázáno porovnáním výsledků experimentu na bloku 
s modulem odlitku Mo: 3,75 cm z EN-GJS-450-18 (v1) ve kterém byl nalezen Chunky 
grafit s výsledky rozboru materiálových vlastností hlavy stojanu s modulem odlitku Mo: 
22,5 cm z EN-GJS-400-15U. Autor [125] hodnotil mechanické vlastnosti  
a mikrostrukturu po celém průřezu a Chunky grafit nebyl nalezen. Příčinou vzniku 
Chunky grafitu ve zkušebním bloku z EN-GJS-450-18 (v1) byl vysoký uhlíkový 
ekvivalent, zvýšený obsah křemíku, niklu a ceru. 

 

            

 

            

 

Obr. 112 Mapa rozložení uhlíku ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 113 Mapa rozložení křemíku ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 114 Mapa rozložení ceru ve vzorku s Chunky 
grafitem 

Obr. 115 Mapa rozložení vápníku ve vzorku 
s Chunky grafitem 
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Obr. 120 Mapa rozložení olova ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 121 Mapa rozložení cínu ve vzorku s Chunky 
grafitem 

Obr. 116 Mapa rozložení niklu ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 117 Mapa rozložení mědi ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 118 Mapa rozložení antimonu ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 119 Mapa rozložení bismutu ve vzorku 
s Chunky grafitem 
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4.8.7 Ověření výskytu Chunky grafitu pomocí simulačního programu 

Vývojáři simulačního programu MAGMA v5.3 bylo poskytnuto výpočtové kritérium 
k ověření výskytu Chunky grafitu v odlitcích z LKG. Toto kritérium (výpočtový vzorec) 
nebylo dovoleno zveřejnit, proto bude uveden jen stručný popis funkce a výsledek 
predikce Chunky grafitu.  

4.8.7.1 Predikce výskytu Chunky grafitu u zkušebního bloku 

Kritérium pro predikci Chunky grafitu v programu MAGMA v5.3 je stále ve vývoji 
takže není propojeno s dalšími kritérii např. predikce mechanických vlastností. Predikci 
výskytu Chunky grafitu lze popsat jako funkci obsahů Si, Ce, Pb, Sb, As a doby tuhnutí.  

Na obr. 126 je zobrazen výsledek simulace předpokládaného výskytu Chunky grafitu 
pro zkušební blok 200 x 200 x 300 mm s vyznačeným umístěním zkušebních vzorků pro 
zkoušku tahem. Porovnáním výsledku simulace se skutečností lze konstatovat shodu. 

Obr. 122 Mapa rozložení teluru ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 123 Mapa rozložení zinku ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 124 Mapa rozložení manganu ve vzorku 
s Chunky grafitem 

Obr. 125 Mapa rozložení hořčíku ve vzorku 
s Chunky grafitem 
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Obr. 126 Zobrazení predikce výskytu Chunky grafitu ve středové oblasti zkušebního bloku 

4.9 Vývoj materiálu EN-GJS-450-18 pro silnostěnné odlitky - varianta 2 

Získané poznatky z dosud provedených experimentů a literárního rozboru týkajícího 
se LKG se zvýšeným obsahem křemíku byly aplikovány na zkušební odlitek. Na odlitku 
bloku s rozměry 300 x 300 x 500 mm a geometrickým modulem odlitku Mo: 5,77 cm 
(pracovní označení blok A) se následně ověřila schopnost dosažení všech požadovaných 
vlastností dle normy EN 1563:2011 [77]. V následujících kapitolách budou postupně 
ověřovány jednotlivé požadavky. Obr. 127 a 128 ukazují použití zmíněného materiálu  
u odlitků částí tvářecích strojů. Obr. 127 znázorňuje opracovaný odlitek lisovacího stolu 
o hmotnosti 46754 kg s rozměry: šířka: 3800 mm x délka: 3920 mm x výška: 1710 mm, 
síla stěny 90 až 350 mm s největším geometrickým modulem odlitku Mo: 17 cm. Obr. 128 
znázorňuje opracovaný odlitek lisovací hlavice o hmotnosti 54936 kg s rozměry: šířka: 
2820 mm x délka: 3900 mm x výška: 2570 mm, síla stěny 90 až 320 mm s největším 
geometrickým modulem odlitku Mo: 16 cm. 

        

Obr. 127 Opracovaný odlitek lisovacího stolu Obr. 128 Opracovaný odlitek lisovací hlavice  
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4.9.1 Návrh metalurgického zpracování taveniny EN-GJS-450-18 (v2) 

Na základě doporučeného obsahu vybraných prvků [77] a výsledků získaných 
z předchozí zkoušky, bylo možné upravit chemické složení tak, aby se předešlo vzniku 
chunky grafitu a dosáhlo se požadovaných mechanických vlastností. Předpis 
chemického složení je uveden v tab. 70. 

Tab. 70 Předpis chemického složení pro materiál EN-GJS-450-18 (v2) 

Předpis chemického složení pro materiál EN-GJS-450-18 (v2) [%] 

 C Mn Si P S Cr Ni 

min. 3,00 -- 3,10 -- -- -- -- 

max. 3,40 0,30 3,40 0,030 0,015 0,05 0,05 

 Mo Cu V Ti Sn Mg CEL 

min. -- -- -- -- -- 0,040 4,19 

max. 0,05 0,10 0,02 0,02 0,01 0,050 4,25 

4.9.2 Metalurgie výroby taveniny jakosti EN-GJS-450-18 (v2) 

Vsázka pro tavbu o hmotnosti 600 kg na elektrické indukční peci (EIP) byla složena 
z následujících surovin:  

 surové železo PIG NOD: 35 %,  
 balíky z hlubokotažného plechu: 50 %,  
 litinový vrat: 10 %,  
 elektrodový grafit: 1 %,  
 SiC: 2 %,  
 FeSi 65%: 2 %. 

Vsázka byla roztavena a upravena na předepsané chemické složení v EIP. Po dosažení 
předepsané teploty se provedl odpich do pánve, ve které proběhla modifikace  
a očkování polévací metodou. V pánvi bylo připraveno potřebné množství směsi 
modifikační předslitiny FeSiMg6(O) a FeSiMg6(M) v poměru 30/70 zasypané 0,6 % 
očkovací předslitiny SMW 605 (FeSi65AlCaBi). Po zklidnění modifikační a očkovací 
reakce byl odebrán vzorek pro chemickou analýzu. (Výsledné chemické složení nebylo 
možné zveřejnit.) Následně se provedla kontrola taveniny použitím termické analýzy viz 
graf 40. Teplota taveniny v pánvi po modifikaci a očkování dosáhla teploty 1360°C a byla 
odlita do připravených forem. 

 
Graf 40 Křivka ochlazování vzorku z tavby č. 11042 (EN-GJS-450-18 (v2)) 
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4.9.3 Technologie odlévání zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v2) 

Model zkušebního bloku A o rozměrech 300 x 300 x 500 mm viz obr. 129 byl na 
bočních stěnách opatřen chladítky 500x250x200 mm a na spodní ploše chladítky 
75x50x150 mm, dále se doplnila vtoková soustava a výfuky jak je ukázáno na obr. 130  
a 131. Forma byla zhotovena z křemenného ostřiva pojeného furanovou pryskyřicí. 

 

 
Obr. 129 Zkušební blok (300 x 300 x 500 mm) s výfuky a vtokovou soustavou 

 

       

 

Obr. 130 Boční pohled na zkušební blok  
s chladítky 

Obr. 131 Spodní pohled na zkušební blok s chladítky 
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Po ztuhnutí a vychladnutí odlitků se provedlo vyjmutí bloku z formy. Následovala 
příprava vzorků dle rozřezového plánu uvedeného na obr. 132 pro mechanické zkoušky  
a metalografický rozbor. 

 
Obr. 132 Rozřezový plán zkušebního bkolu A 

Při návrhu chemického složení viz tab. 70 experimentální tavby jakosti EN-GJS-450-
18 byla provedena predikce slévárenských procesů a mechanických vlastností  
u zkušebního odlitku. 

4.9.3.1 Predikce vnitřní jakosti a mikrostruktury odlitku 

Pro zjištění dosažitelné vnitřní jakosti odlitku zkušebního bloku na základě 
navrženého chemického složení byla provedena simulace slévárenských procesů 
v programu MAGMA v5.3. Výsledky predikce obsahu porosity [%] a makro porosity 
(Niyama criterion [K1/2.min1/2.cm-1]) jsou uvedeny na obr. 133 a 134.  

Obr. 133 ukazuje možný výskyt porosity uprostřed zkušebního bloku a ve vrškové 
oblasti. Obr. 134 ukazuje výskyt makro porozity, která se nachází v oblasti tepelné osy 
odlitku. 

Je důležité podotknout, že technologie a metalurgie lití zkušebního odlitku je založena 
na účinku zrychleného odvodu tepla a dostatečné grafitické expanzi při tuhnutí.  

Výsledky predikce obsahu feritu a perlitu jsou ukázány na obr. 135 a 136. Obr. 135 
ukazuje rozložení koncentrace feritu ve zkušebním bloku, predikované množství bylo  
v rozmezí 95,1 až 100 % s výjimkou hran, které vykazují nižší hodnoty díky rychlému 
ochlazování. Na obr. 136 je uvedeno rozložení koncentrace perlitu ve zkušebním bloku, 
predikované množství bylo v rozmezí 0 až 4,9 % s výjimkou hran, které vykazují vyšší 
hodnoty díky rychlému ochlazování. Výsledný obsah zmíněných fází závisí na rychlosti 
odvodu tepla a koncentraci základních a nežádoucích prvků. 
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Obr. 133 Rozložení porozity ve zkušebním bloku A 

 
Obr. 134 Rozložení makro porozity (Niyama Criterion) ve zkušebním bloku A 
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Obr. 135 Rozložení feritu po průřezu zkušebního bloku A 

 
Obr. 136 Rozložení perlitu po průřezu zkušebního bloku A 
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4.9.3.2 Predikce dosažitelných mechanických vlastností v odlitku  

Pro zjištění dosažitelných mechanických vlastností odlitku zkušebního bloku na 
základě navrženého chemického složení byla provedena simulace slévárenských 
procesů v programu MAGMA v5.3. 

Simulačním programem predikované hodnoty meze kluzu Rp0,2 po průřezu 
zkušebního bloku viz obr. 137 se pohybují v rozmezí 354 až 363 MPa s výjimkou hran, 
které vykazují vyšší hodnoty díky rychlému ochlazování. Hodnoty meze pevnosti Rm po 
průřezu zkušebního bloku, viz obr. 138, se pohybují v rozmezí 466 až 485 MPa 
s výjimkou hran, které vykazují vyšší hodnoty díky rychlému ochlazování. Hodnoty 
tažnosti A po průřezu zkušebního bloku, viz obr. 139, se pohybují v rozmezí 19,2 až 
21,1 % s výjimkou hran, které vykazují nižší hodnoty díky rychlému ochlazování. 
Hodnoty tvrdosti HB po průřezu zkušebního bloku, viz obr. 140, se pohybují v rozmezí 
170,3 až 178,2 HB s výjimkou hran, které vykazují vyšší hodnoty díky rychlému 
ochlazování. 

 
Obr. 137 Rozložení mechanických vlastností po průřezu zkušebního bloku A – Rp0,2 mez kluzu 
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Obr. 138 Rozložení mechanických vlastností po průřezu zkušebního bloku A – Rm mez pevnosti 

 
Obr. 139 Rozložení mechanických vlastností po průřezu zkušebního bloku A – A tažnost 
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Obr. 140 Rozložení měchanických vlastností po průřezu zkušebního bloku A – HB tvrdost dle Brinella 

4.9.4 Vnitřní a povrchová jakost zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v2) 

Pro ověření vnitřní jakosti odlitku zkušebního bloku se provedla zkouška 
ultrazvukem za použití přímé a úhlové sondy. 

Zkušební odlitek nevykazoval žádné vnitřní vady, které by způsobily pokles, nebo 
ztrátu koncového echa. 

Na odlitku se nevyskytovala žádná sekundární struska (dross). 

Povrch odlitku, který byl z převážné části obložen chladítky, vykazoval v některých 
místech hrubý povrch, z důvodu rozstřiku taveniny na chladítka, při plnění dutiny formy, 
ostatní povrch byl hladký. Vršková plocha vykazovala mírné vyboulení vlivem silné 
grafitické expanze a nízkého vršku formy. 

4.9.4.1 Ověření rychlosti šíření zvuku v materiálu 

Rychlost šíření zvuku ve zkušebním bloku byla zjištěna ultrazvukovou zkouškou  
a dosahovala hodnoty 5744 m/s. 

4.9.5 Dosažené mechanické vlastnosti po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v2) 

Mechanické vlastnosti, kterých lze dosahovat u materiálu EN-GJS-450-18, byly 
ověřeny zkouškou tahem a rázem v ohybu. Pro úplnost vyhodnocení se provedla 
zkouška tvrdosti podle Brinela a zkouška rázem v ohybu se provedla i na vzorcích bez 
vrubu. Požadované hodnoty dle normy EN 1563:2011 jsou uvedeny v tab. 7 až 9  
a zapsány jako minimum v tab. 75 až 77.  
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Stanovení mechanických vlastností zkouškou tahem bylo provedeno v souladu 
s normou EN ISO 6892-1:2009. Stanovení mechanických vlastností zkouškou rázem 
v ohybu bylo provedeno v souladu s normou ISO 148-1:2006. Stanovení mechanických 
vlastností zkouškou tvrdosti dle Brinela bylo provedeno v souladu s normou EN ISO 
6506-1:2005. 

V tab. 75 až 77 jsou uvedeny dosažené mechanické vlastnosti v jednotlivých částech 
odlitku dle rozřezového plánu na obr. 132. 

 

Tab. 71 Dosažené mechanické vlastnosti ve vrchní části zk. bloku A (300 x 300 x 500 mm) 

Dosažené mechanické vlastností ve vrchní části odlitku (EN-GJS-450-18) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] K [J] HB 

min. 350 min. 450 min. 18 inf. inf. 7 inf. 100 160 - 190 

AV1 362 465 18,7 15,4 9,3 - 170 

AV2 361 465 18,7 18,4 9,3 - 170 

AV3 364 473 18,8 18,1 6,7 - 170 

AV3x - - - - - 78,7 163 

AV4 364 474 19,0 20,4 5,7 - 167 

AV5 363 471 18,5 16,8 5,9 - 167 

AV6 357 471 21,2 21,8 4,4 - 163 

AV6x - - - - - 77,2 163 

AV7 361 470 18,7 18,0 7,1 - 159 

AV8 364 467 18,5 16,9 6,6 - 159 

AV9 357 463 18,4 17,7 9,2 - 163 

AV9x - - - - - 78,1 159 

Průměr 361 469 18,9 18,2 7,1 78,0 164 

Tab. 72 Dosažené mechanické vlastnosti ve střední části zk. bloku A (300 x 300 x 500 mm) 

 
Dosažené mechanické vlastností ve střední části odlitku (EN-GJS-450-18) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] K [J] HB 

min. 350 min. 450 min. 18 inf. inf. 7 inf. 100 160 - 190 

AS1 362 469 18,7 15,2 9,8 - 170 

AS2 362 468 18,7 16,9 9,8 - 167 

AS3 372 482 20,2 20,7 6,3 - 170 

AS3x - - - - - 71,2 167 

AS4 366 478 18,6 16,5 6,0 - 167 

AS5 369 480 18,9 15,8 6,3 - 167 

AS6 368 481 19,0 18,0 6,7 - 170 

AS6x - - - - - 78,2 163 

AS7 367 476 18,8 25,6 8,0 - 167 

AS8 367 474 18,7 16,0 8,5 - 163 

AS9 362 470 18,6 17,6 11,4 - 167 

AS9x - - - - - 99,8 167 

Průměr 366 475 18,9 18,0 8,09 83,1 167 
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Tab. 73 Dosažené mechanické vlastnosti ve spodní části u zk. bloku A (300 x 300 x 500 mm) 

Dosažené mechanické vlastností ve spodní části odlitku (EN-GJS-450-18) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] K [J] HB 

min. 350 min. 450 min. 18 inf. inf. 7 inf. 100 160 - 190 

AD1 367 476 21,7 28,8 6,9 - 179 

AD2 366 477 20,7 23,4 6,5 - 179 

AD3 362 472 18,5 17,0 7,3 - 174 

AD3x - - - - - 105,6 174 

AD4 364 470 18,8 15,6 7,2 - 174 

AD5 364 470 18,6 15,3 7,2 - 174 

AD6 369 476 18,7 18,0 6,4 - 174 

AD6x - - - - - 101,8 174 

AD7 367 472 18,5 13,5 10,2 - 174 

AD8 365 466 18,6 14,8 9,4 - 174 

AD9 362 473 19,0 22,3 11,7 - 174 

AD9x - - - - - 130,1 179 

Průměr 365 472 19,2 18,7 8,1 112,5 175 

 

4.9.5.1 Vzhled lomové plochy u vzorků po zkoušce tahem a rázem v ohybu 

Rozbor dosažitelných mechanických vlastností byl doplněn o snímky lomových ploch 
ze zkoušky tahem, rázem v ohybu – s vrubem a bez vrubu, které jsou uvedeny v příloze 
C – EN-GJS-450-18 (v2).  

Na obr. 159, 161, 163, 166, 168, 170, 173, 175 a 177 jsou ukázány lomy po zkoušce 
tahem z desky AV a u všech je možné nacházet křehké štěpení C1 transkrystalické 
(světlé oblasti) a tvárné C2 interkrystalické (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 160, 162, 164, 167, 169, 171, 174, 176 a 178 jsou ukázány lomy po zkoušce 
rázem v ohybu (vrub V) z desky AV. U všech vzorků je možné nacházet transkrystalické 
křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast) a lom je dokončen 
interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 165, 172 a 179 jsou ukázány lomy po zkoušce rázem v ohybu (bez vrubu) 
z desky AV. Oblast lomu všech vzorků se vyznačuje vysokou plastickou deformací 
doprovázenou velkým množstvím tenkých trhlinek. Lomová plocha lze rozdělit do čtyř 
fází (na obrázcích odlišeno barevným odstínem): a) 1. linie únavové trhliny, b) stabilní 
rozšíření trhliny, c) 2. linie únavové trhliny, d) náhlý lom. Na všech vzorcích je možné 
nacházet transkrystalické křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast)  
a lom je dokončen interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 180, 182, 184, 187, 189, 191, 194, 196 a 198 jsou ukázány lomy po zkoušce 
tahem z desky AS a u všech je možné nacházet křehké štěpení C1 transkrystalické 
(světlé plochy) a tvárné C2 interkrystalické (tmavé plochy). 

Na obr. 181, 183, 185, 188, 190, 192, 195, 197 a 199 jsou ukázány lomy po zkoušce 
rázem v ohybu (vrub V) z desky AS. U všech vzorků je možné nacházet transkrystalické 
křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast) a lom je dokončen 
interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 186, 193 a 200 jsou ukázány lomy po zkoušce rázem v ohybu (bez vrubu) 
z desky AS. Oblast lomu všech vzorků se vyznačuje vysokou plastickou deformací 
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doprovázenou velkým množstvím tenkých trhlinek. Lomová plocha lze rozdělit do čtyř 
fází (na obrázcích odlišeno barevným odstínem): a) 1. linie únavové trhliny, b) stabilní 
rozšíření trhliny, c) 2. linie únavové trhliny, d) náhlý lom.  Na všech vzorcích je možné 
nacházet transkrystalické křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast)  
a lom je dokončen interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 201, 203, 205, 208, 210, 212, 215, 217 a 219 jsou ukázány lomy po zkoušce 
tahem z desky AD a u všech je možné nacházet křehké štěpení C1 transkrystalické 
(světlé, lesklé oblasti) a tvárné C2 interkrystalické (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 202, 204, 206, 209, 211, 213, 216, 218 a 220 jsou ukázány lomy po zkoušce 
rázem v ohybu (vrub V) z desky AD. U všech vzorků je možné nacházet transkrystalické 
křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast) a lom je dokončen 
interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 207, 214 a 221 jsou ukázány lomy po zkoušce rázem v ohybu (bez vrubu) 
z desky AD. Oblast lomu všech vzorků se vyznačuje vysokou plastickou deformací 
doprovázenou velkým množstvím tenkých trhlinek. Lomová plocha lze rozdělit do čtyř 
fází (na obrázcích odlišeno barevným odstínem): a) 1. linie únavové trhliny, b) stabilní 
rozšíření trhliny, c) 2. linie únavové trhliny, d) náhlý lom.  Na všech vzorcích je možné 
nacházet transkrystalické křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast)  
a lom je dokončen interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

4.9.5.2 Porovnání hodnot tvrdosti zjištěných stacionárním tvrdoměrem a Equotipem 

Pro zjištění rozdílů měření tvrdosti mezi stacionárním tvrdoměrem a Equotipem bylo 
provedeno porovnání výsledků těchto dvou metod. Porovnání obou metod zjištění 
tvrdosti se provedlo na deskách AV, AS a AD vyřezaných ze zkušebního bloku A dle 
rozřezového plánu uvedeného na obr. 132. Na každé desce o síle 30 mm bylo vyznačeno 
18 míst (6 + 6 míst 30mm od protějších hran desky a 6 míst ve středové části) pro 
měření Equotipem a po rozřezání desky na zkušební vzorky stacionárním tvrdoměrem. 
Výsledky byly porovnány a graficky vyznačeny v grafech 41 až 43. 

Rozdíl tvrdosti mezi měřením stacionárním tvrdoměrem a Equotipem po průřezu 
zkušebního bloku na desce AV byl 2 až 8 HB, na desce AS byl 1 až 8 HB a na desce AD byl 
0 až 9 HB. 

 

 
Graf 41 Porovnání výsledků měření tvrdosti desky AV zk. bloku získaných ze stac. tvrdoměru a Equotipu 

 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

140 

 
Graf 42 Porovnání výsledků měření tvrdosti desky AS zk. bloku získaných ze stac. tvrdoměru a Equotipu 

 

 
Graf 43 Porovnání výsledků měření tvrdosti desky AD zk. bloku získaných ze stac. tvrdoměru a Equotipu 

 

4.9.6 Dosažená mikrostruktura po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v2) 

Vyhodnocení tvaru grafitu bylo provedeno dle ISO 945-94 a podíl fází a matrice dle 
ASTM E562-95.  

Vzorky pro hodnocení mikrostruktury materiálu EN-GJS-450-18 byly odebrány ze 
závitových hlav zkušebních tyčí po zkoušce tahem a označeny dle rozřezového plánu na 
obr. 132. Pozice závitových hlav byla volena tak, aby výsledky reprezentovaly celý 
průřez odlitku, tzn. při pohledu na rozřezový plán vždy závitová hlava z levé strany tyče. 

Výsledky hodnocení dosažených mikrostruktur pro horní oblast zkušebního bloku 
(AV) jsou uvedeny na obr. 222 až 230, pro střední oblast zkušebního bloku (AS) jsou 
uvedeny na obr. 231 až 239, pro horní oblast zkušebního bloku (AD) jsou uvedeny na 
obr. 240 až 248. 

Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech případech bylo 
dosaženo feritické struktury s malým podílem perlitu max. 4 %. V jednom případě,  
u vzorku AS8, byl podíl perlitu téměř 10 %, a přesto neměl zásadní vliv na výsledné 
mechanické vlastnosti. Tvar grafitu byl u většiny vzorků typu VI, V a III, výjimečně se 
vyskytoval typ IV. Velikost grafitu byla 5/6, 6 a 6/7. Počet nodulí grafitu se pohyboval 
v rozmezí 100 až 600/mm2. 
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4.10 Vývoj materiálu EN-GJS-500-14-Z pro silnostěnné odlitky 

Získané poznatky z dosud provedených experimentů a literárního rozboru týkajícího 
se LKG se zvýšeným obsahem křemíku byly aplikovány na zkušební odlitek. Na odlitku 
bloku s rozměry 300 x 300 x 500 mm a geometrickým modulem odlitku Mo: 5,77 cm 
(pracovní označení blok B) se následně ověřila schopnost dosažení všech požadovaných 
vlastností dle normy EN 1563:2011 [77] a Technical Purchase Specification 0031-
6174VER 00 Main shaft V164 – casting [125]. V následujících kapitolách budou postupně 
ověřovány jednotlivé požadavky. Obr. 141 ukazuje přírubový hřídel větrné elektrárny  
o hmotnosti 33000 kg s rozměry: Ø 1530 až Ø 2944 mm, délka: 4170 mm, síla stěny 108 
až 326 mm s největším geometrickým modulem odlitku Mo: 15 cm, který je odléván 
z popisovaného materiálu. 

 

 
Obr. 141 Řez odlitkem dutého přírubového hřídele větrné elektrárny 

 

4.10.1 Návrh metalurgického zpracování taveniny EN-GJS-500-14-Z 

Na základě doporučeného obsahu vybraných prvků [77] a s přihlédnutím 
k poznatkům uvedených v literatuře [79] byl vytvořen předpis chemického složení viz 
tab. 74 a postup metalurgického zpracování taveniny experimentálních taveb feritické 
litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku. 

 

Tab. 74 Předpis chemického složení pro materiál EN-GJS-500-14-Z 

Předpis chemického složení pro materiál EN-GJS-500-14-Z [%] 

 C Mn Si P S Cr Ni 

min. 2,90 -- 3,60 -- -- -- -- 

max. 3,20 0,30 3,90 0,030 0,015 0,05 0,05 

 Mo Cu V Ti Sn Mg CEL 

min. -- -- -- -- -- 0,040 4,13 

max. 0,05 0,10 0,02 0,02 0,01 0,050 4,19 
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4.10.2 Metalurgie výroby taveniny jakosti EN-GJS-500-14-Z 

Vsázka pro tavbu o hmotnosti 600 kg na elektrické indukční peci (EIP) byla složena 
z následujících surovin:  

 surové železo PIG NOD: 35 %,  
 balíky z hlubokotažného plechu: 50 %,  
 litinový vrat: 10 %,  
 elektrodový grafit: 1 %,  
 SiC: 2 %,  
 FeSi 65%: 2 %. 

Vsázka byla roztavena a upravena na předepsané chemické složení v EIP. Po dosažení 
předepsané teploty se provedl odpich do pánve, ve které proběhla modifikace  
a očkování polévací metodou. V pánvi bylo připraveno potřebné množství směsi 
modifikační předslitiny FeSiMg6(O) a FeSiMg6(M) v poměru 30/70 zasypané 0,6 % 
očkovací předslitiny SMW 605 (FeSi65AlCaBi). Po zklidnění modifikační a očkovací 
reakce byl odebrán vzorek pro chemickou analýzu. (Výsledné chemické složení nebylo 
možné zveřejnit.) Následně se provedla kontrola taveniny použitím termické analýzy viz 
graf 44. Teplota taveniny v pánvi po modifikaci a očkování dosáhla teploty 1360°C a byla 
odlita do připravených forem. 

 
Graf 44 Křivka ochlazování vzorku z tavby č. 11043 (EN-GJS-500-14-Z) 

4.10.3 Technologie odlévání zkušebních těles z EN-GJS-500-14-Z 

Model zkušebního bloku B o rozměrech 300 x 300 x 500 mm viz obr. 129 byl na 
bočních stěnách opatřen chladítky 500x250x200 mm a na spodní ploše chladítky 
75x50x150 mm, dále se doplnila vtoková soustava a výfuky jak je ukázáno na obr. 130  
a 131. Forma byla zhotovena z křemenného ostřiva pojeného furanovou pryskyřicí. 

Po ztuhnutí a vychladnutí odlitků se provedlo vyjmutí bloku z formy. Následovala 
příprava vzorků dle rozřezového plánu uvedeného na obr. 142 pro mechanické zkoušky  
a metalografický rozbor. 
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Obr. 142 Rozřezový plán zkušebního bloku B 

Při návrhu chemického složení, viz tab. 74, experimentální tavby jakosti EN-GJS-500-
14-Z byla provedena predikce slévárenských procesů a mechanických vlastností  
u zkušebního odlitku.  

4.10.3.1 Predikce vnitřní jakosti odlitku 

Pro zjištění dosažitelné vnitřní jakosti odlitku zkušebního bloku na základě 
navrženého chemického složení byla provedena simulace slévárenských procesů 
v programu MAGMA v5.3. Výsledky predikce obsahu porosity [%] a makro porosity 
(Niyama criterion [K1/2.min1/2.cm-1]) jsou uvedeny na obr. 143 a 144. 

 Obr. 143 ukazuje možný výskyt porosity uprostřed zkušebního bloku a ve vrškové 
oblasti. Obr. 144 ukazuje výskyt makro porozity, která se nachází v oblasti tepelné osy 
odlitku. 

Je důležité podotknout, že technologie a metalurgie lití zkušebního odlitku je založena 
na účinku zrychleného odvodu tepla a dostatečné grafitické expanzi při tuhnutí. 

Výsledky predikce obsahu feritu a perlitu jsou ukázány na obr. 145 a 146. Obr. 145 
ukazuje rozložení koncentrace feritu ve zkušebním bloku, predikované množství bylo  
v rozmezí 95,1 až 100 % s výjimkou hran, které vykazují nižší hodnoty díky rychlému 
ochlazování. Na obr. 146 je uvedeno rozložení koncentrace perlitu ve zkušebním bloku, 
predikované množství bylo v rozmezí 0 až 4,9 % s výjimkou hran, které vykazují vyšší 
hodnoty díky rychlému ochlazování. Výsledný obsah zmíněných fází závisí na rychlosti 
odvodu tepla a koncentraci základních a nežádoucích prvků. 
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Obr. 143 Rozložení porozity ve zkušebním bloku B 

 

 
Obr. 144 Rozložení makro porozity (Niyama Criterion) ve zkušebním bloku B 
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Obr. 145 Rozložení feritu po průřezu zkušebního bloku B 

 
Obr. 146 Rozložení perlitu po průřezu zkušebního bloku B 
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4.10.3.2 Predikce dosažitelných mechanických vlastností v odlitku  

Pro zjištění dosažitelných mechanických vlastností odlitku zkušebního bloku na 
základě navrženého chemického složení byla provedena simulace slévárenských 
procesů v programu MAGMA v5.3. 

Simulačním programem predikované hodnoty meze kluzu Rp0,2 po průřezu 
zkušebního bloku, viz obr. 147, se pohybují v rozmezí 433 až 450 MPa s výjimkou hran, 
které vykazují vyšší hodnoty díky rychlému ochlazování. Hodnoty meze pevnosti Rm po 
průřezu zkušebního bloku, viz obr. 148, se pohybují v rozmezí 516 až 540 MPa 
s výjimkou hran, které vykazují vyšší hodnoty díky rychlému ochlazování. Hodnoty 
tažnosti A po průřezu zkušebního bloku, viz obr. 149, se pohybují v rozmezí 15,5 až 
16,5 % s výjimkou hran, které vykazují nižší hodnoty díky rychlému ochlazování. 
Hodnoty tvrdosti HB po průřezu zkušebního bloku, viz obr. 150, se pohybují v rozmezí 
191 až 201 HB s výjimkou hran, které vykazují vyšší hodnoty díky rychlému ochlazování. 

 

 
Obr. 147 Rozložení mechanických vlastností po průřezu zkušebního bloku B – Rp0,2 mez kluzu 
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Obr. 148 Rozložení mechanických vlastností po průřezu zkušebního bloku B – Rm mez pevnosti 

 
Obr. 149 Rozložení mechanických vlastností po průřezu zkušebního bloku B – A tažnost 
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Obr. 150 Rozložení mechanických vlastností po průřezu zkušebního bloku B – HB tvrdost dle Brinella 

4.10.4 Vnitřní a povrchová jakost zkušebního bloku z EN-GJS-500-14-Z 

Pro ověření vnitřní jakosti odlitku zkušebního bloku se provedla zkouška 
ultrazvukem za použití přímé a úhlové sondy. 

Zkušební odlitek nevykazoval žádné vnitřní vady, které by způsobily pokles, nebo 
ztrátu koncového echa. 

Na odlitku se nevyskytovala žádná sekundární struska (dross). 

Povrch odlitku, který byl z převážné části obložen chladítky, vykazoval v některých 
místech hrubý povrch z důvodu rozstřiku taveniny na chladítka při plnění dutiny formy, 
ostatní povrch byl hladký. Vršková plocha vykazovala mírné vyboulení vlivem silné 
grafitické expanze a nízkého vršku formy. 

4.10.4.1 Ověření rychlosti šíření zvuku v materiálu 

Jedním z bodů při hodnocení vnitřní jakosti odlitků je ověření rychlosti šíření zvuku 
v materiálu odlitku. Pro materiál EN-GJS-500-14-Z předepisuje literatura [125] rozsah 
5500 – 5700 m/s. 

Rychlost šíření zvuku ve zkušebním bloku byla zjištěna ultrazvukovou zkouškou  
a dosahovala hodnoty 5744 m/s. 

4.10.5 Dosažené mechanické vlastnosti po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-500-14-Z 

Mechanické vlastnosti, kterých lze dosahovat u materiálu EN-GJS-500-14-Z, byly 
ověřeny zkouškou tahem a rázem v ohybu. Pro úplnost vyhodnocení se provedla  
i zkouška tvrdosti podle Brinela a zkouška rázem v ohybu se provedla i na vzorcích bez 
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vrubu. Požadované hodnoty dle normy EN 1563:2011 jsou uvedeny v tab. 7 až 9  
a hodnoty požadované Technical Purchase Specification 0031-6174VER 00 Main shaft 
V164 – casting jako minimum v tab. 75 až 77.  

Stanovení mechanických vlastností zkouškou tahem bylo provedeno v souladu 
s normou EN ISO 6892-1:2009. Stanovení mechanických vlastností zkouškou rázem 
v ohybu bylo provedeno v souladu s normou ISO 148-1:2006. Stanovení mechanických 
vlastností zkouškou tvrdosti dle Brinela bylo provedeno v souladu s normou EN ISO 
6506-1:2005. 

V tab. 75 až 77 jsou uvedeny dosažené mechanické vlastnosti v jednotlivých částech 
odlitku dle rozřezového plánu na obr. 142. 

Tab. 75 Dosažené mechanické vlastnosti ve vrchní části zk. bloku 300 x 300 x 500 mm 

Dosažené mechanické vlastností ve vrchní části odlitku (EN-GJS-500-14-Z) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] K [J] HB 

min. 400 min. 500 min. 14 inf. inf. 3 inf. 80 170 - 200 

BV1 430 532 17,7 18,2 3,6 - 192 

BV2 434 533 18,9 22,2 3,7 - 197 

BV3 433 534 19,4 23,3 3,5 - 197 

BV3x - - - - - 109,3 192 

BV4 433 535 19,4 23,3 3,5 - 187 

BV5 434 534 19,2 23,6 3,2 - 192 

BV6 422 528 19,8 24,1 3,5 - 192 

BV6x - - - - - 92,2 192 

BV7 434 533 20,0 23,7 3,5 - 192 

BV8 435 534 20,8 23,4 3,5 - 197 

BV9 431 534 18,7 19,8 3,5 - 192 

BV9x - - - - - 102,3 197 

Průměr 432 533 19,3 22,4 3,5 101,3 193 

 
Tab. 76 Dosažené mechanické vlastnosti ve střední části zk. bloku 300 x 300 x 500 mm 

Dosažené mechanické vlastností ve střední části odlitku (EN-GJS-500-14-Z) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] K [J] HB 

min. 400 min. 500 min. 14 inf. inf. 3 inf. 80 170 - 200 

BS1 430 532 19,9 23,7 3,8 - 197 

BS2 427 531 19,9 20,8 3,4 - 197 

BS3 430 536 19,3 22,3 3,4 - 197 

BS3x - - - - - 108,7 197 

BS4 432 535 17,3 16,3 3,4 - 197 

BS5 430 536 17,8 22,4 3,6 - 197 

BS6 425 531 19,4 16,9 3,3 - 192 

BS6x - - - - - 103,8 192 

BS7 429 534 19,4 22,1 3,4 - 192 

BS8 431 533 20,1 25,2 3,4 - 197 

BS9 426 531 19,9 23,8 3,9 - 197 

BS9x - - - - - 95,2 192 

Průměr 429 533 19,2 21,5 3,5 102,6 195 
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Tab. 77 Dosažené mechanické vlastnosti ve spodní části u zk. bloku 300 x 300 x 500 mm 

Dosažené mechanické vlastností ve spodní části odlitku (EN-GJS-500-14-Z) 

Označení 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] K [J] HB 

min. 400 min. 500 min. 14 inf. inf. 3 inf. 80 170 - 200 

BD1 440 539 18,0 21,8 4,3 - 197 

BD2 436 540 20,2 24,4 4,0 - 201 

BD3 436 534 20,0 24,3 3,6 - 192 

BD3x - - - - - 112,4 197 

BD4 431 533 17,2 21,3 3,3 - 197 

BD5 432 533 16,6 22,9 3,3 - 197 

BD6 430 533 17,3 20,9 3,2 - 192 

BD6x - - - - - 105,9 197 

BD7 437 531 19,4 24,1 3,5 - 197 

BD8 432 536 18,9 24,9 3,5 - 197 

BD9 430 537 19,0 26,3 4,1 - 197 

BD9x - - - - - 127,4 197 

Průměr 434 535 18,5 23,4 3,6 115,2 197 

 

4.10.5.1 Vzhled lomové plochy u vzorků po zkoušce tahem a rázem v ohybu 

Rozbor dosažitelných mechanických vlastností byl doplněn o snímky lomových ploch 
ze zkoušky tahem, rázem v ohybu – s vrubem a bez vrubu, které jsou uvedeny v příloze 
D – EN-GJS-500-14. 

Na obr. 249, 251, 253, 256, 258, 260, 263, 265 a 267 jsou ukázány lomy po zkoušce 
tahem z desky BV a u všech je možné nacházet křehké štěpení C1 transkrystalické 
(světlé oblasti) a tvárné C2 interkrystalické (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 250, 252, 254, 257, 259, 261, 264, 266 a 268 jsou ukázány lomy po zkoušce 
rázem v ohybu (vrub V) z desky BV. U všech vzorků je možné nacházet transkrystalické 
křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast) a lom je dokončen 
interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 255, 262 a 269 jsou ukázány lomy po zkoušce rázem v ohybu (bez vrubu) 
z desky BV. Oblast lomu všech vzorků se vyznačuje vysokou plastickou deformací 
doprovázenou velkým množstvím tenkých trhlinek. Lomová plocha lze rozdělit do čtyř 
fází (na obrázcích odlišeno barevným odstínem): a) 1. linie únavové trhliny, b) stabilní 
rozšíření trhliny, c) 2. linie únavové trhliny, d) náhlý lom.  Na všech vzorcích je možné 
nacházet transkrystalické křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast)  
a lom je dokončen interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 270, 272, 274, 277, 279, 281, 284, 286 a 288 jsou ukázány lomy po zkoušce 
tahem z desky BS a u všech je možné nacházet křehké štěpení C1 transkrystalické 
(světlé plochy) a tvárné C2 interkrystalické (tmavé plochy). 

Na obr. 271, 273, 275, 278, 280, 282, 285, 287 a 289 jsou ukázány lomy po zkoušce 
rázem v ohybu (vrub V) z desky BS. U všech vzorků je možné nacházet transkrystalické 
křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast) a lom je dokončen 
interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 276, 283 a 290 jsou ukázány lomy po zkoušce rázem v ohybu (bez vrubu) 
z desky BS. Oblast lomu všech vzorků se vyznačuje vysokou plastickou deformací 
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doprovázenou velkým množstvím tenkých trhlinek. Lomová plocha lze rozdělit do čtyř 
fází (na obrázcích odlišeno barevným odstínem): a) 1. linie únavové trhliny, b) stabilní 
rozšíření trhliny, c) 2. linie únavové trhliny, d) náhlý lom.  Na všech vzorcích je možné 
nacházet transkrystalické křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast)  
a lom je dokončen interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 291, 293, 295, 298, 300, 302, 305, 307 a 309 jsou ukázány lomy po zkoušce 
tahem z desky BD a u všech je možné nacházet křehké štěpení C1 transkrystalické 
(světlé, lesklé oblasti) a tvárné C2 interkrystalické (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 292, 294, 296, 299, 301, 303, 306, 308 a 310 jsou ukázány lomy po zkoušce 
rázem v ohybu (vrub V) z desky BD. U všech vzorků je možné nacházet transkrystalické 
křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast) a lom je dokončen 
interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

Na obr. 297, 304 a 311 jsou ukázány lomy po zkoušce rázem v ohybu (bez vrubu) 
z desky BD. Oblast lomu všech vzorků se vyznačuje vysokou plastickou deformací 
doprovázenou velkým množstvím tenkých trhlinek. Lomová plocha lze rozdělit do čtyř 
fází (na obrázcích odlišeno barevným odstínem): a) 1. linie únavové trhliny, b) stabilní 
rozšíření trhliny, c) 2. linie únavové trhliny, d) náhlý lom.  Na všech vzorcích je možné 
nacházet transkrystalické křehké štěpení závislé na orientaci zrn (světlá, lesklá oblast)  
a lom je dokončen interkrystalickým tvárným štěpením (tmavé, matné oblasti). 

4.10.5.2 Porovnání hodnot tvrdosti zjištěných stacionárním tvrdoměrem a Equotipem 

Pro zjištění rozdílů měření tvrdosti mezi stacionárním tvrdoměrem a Equotipem bylo 
provedeno porovnání výsledků těchto dvou metod. Porovnání obou metod zjištění 
tvrdosti se provedlo na deskách BV, BS a BD vyřezaných ze zkušebního bloku B dle 
rozřezového plánu uvedeného na obr. 142. Na každé desce o síle 30 mm bylo vyznačeno 
18 míst (6 + 6 míst 30mm od protějších hran desky a 6 míst ve středové části) pro 
měření Equotipem a po rozřezání desek na zkušební vzorky stacionárním tvrdoměrem. 
Výsledky byly porovnány a graficky vyznačeny v grafech 45 až 47.  

Rozdíl tvrdosti mezi měřením stacionárním tvrdoměrem a Equotipem po průřezu 
zkušebního bloku na desce BV byl 0 až 9 HB, na desce BS byl 0 až 12 HB a na desce BD 
byl 0 až 8 HB. 

 

 
Graf 45 Porovnání výsledků měření tvrdosti desky BV zk. bloku získaných ze stac. tvrdoměru a Equotipu 
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Graf 46 Porovnání výsledků měření tvrdosti desky BS zk. bloku získaných ze stac. tvrdoměru a Equotipu 

 
Graf 47 Porovnání výsledků měření tvrdosti desky BD zk. bloku získaných ze stac. tvrdoměru a Equotipu 

 

4.10.6 Dosažené hodnoty vysokocyklové únavy u materiálu EN-GJS-500-14-Z 

U běžných odlitků z litin s kuličkovým grafitem se s požadavkem na hodnocení 
únavových vlastností téměř nesetkáme, ale v případě speciálních odlitků to je jedna 
z důležitých zkoušek. Literatura [126] požaduje hodnocení únavových vlastností 
materiálu odebraného z odlitku a předepsaný rozsah zkušebního napětí je: ∆σaxial (R=-1): 
550 – 750 MPa (Příklad: ∆σaxial = 600 MPa, kdy σmin. = - 300 MPa, σmax. = 300 MPa). 

Pro úplné ověření únavových vlastností odlitku má být odebráno min. 20 vzorků, 
které musí být označeny dle předpisu v TDP [126]. Náčrtek zkušební tyče a její rozměry 
jsou uvedeny na obr. 151. 

 

 
Obr. 151 Náčrtek zkušební tyče pro vysokocyklovou únavu [126] 

D=9mm, A=63,62mm2, D1=18mm, R=72mm, L=27mm, L1=min.44mm 
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Zkouška vysokocyklové únavy měla být provedena dle normy ASTM E466 nebo ISO 
1099 na servo-hydraulickém, nebo magneto-rezonančním stroji s kapacitou 100 kN pro 
cyklické namáhání. 

Data, která se mají přiřadit k označenému vzorku jsou: průměr vzorku [mm], rozsah 
zatížení [MPa], zatěžující amplituda [kN], množství cyklů do přerušení vzorku [n], stav 
vzorku (přerušen, ukončeno bez přerušení). 

Teplota zkoušeného vzorku nesmí překročit 150°C – teplotu lze ovlivňovat frekvencí 
cyklů a chlazením. 

Předpis rozsahu zatížení a počty vzorků: 750 MPa – 4ks, 700 MPa – 4ks, 650 MPa – 
4ks, 600 MPa – 4ks, 550 MPa – 4ks. 

Testování vzorků, u kterých bylo přesaženo 5 000 000 cyklů, se ukončí jako 
nepřerušené. Každý přerušený vzorek se vyfotí: 1x místo porušení a 1x lomová plocha. 
Tyto fotky se přiloží k výsledkům zkoušení (Wöhlerova křivka viz obr. 7). Popis plochy 
únavového lomu lze provést dle obr. 6. Všechny zkoušené vzorky musí být chráněny 
před korozí a uchovány pro pozdější kontrolu. 

Materiál pro zkušební tyče byl odebrán z oblasti označené BS-BV-bok na rozřezovém 
plánu viz obr. 142. Odebraný plát o síle 25 mm se nařezal na hranoly o rozměru 25 x 25 
mm, které byly obrobeny dle náčrtku na obr. 151. Z důvodu nedostatku finančních 
prostředků bylo vyrobeno jen 5 zkušebních tyčí + 1 náhradní (6_600) viz obr. 152. 
Zkušební tyče mohly mít upínací konce buď hladké (VZÚ Plzeň), nebo opatřené závitem 
s jemným stoupáním (COMTES FHT). Oblast funkční části zkušební tyče (R72 a tělo ø9 
mm) musela být vyleštěna pomocí brusného plátna o jemnosti 2000 (vliv drsnosti 
povrchu funkční části na vysokocyklovou únavu může být až 25%). 

 

 
Obr. 152 Zkušební tyč pro zkoušku vysokocyklové únavy 

Zkoušky byly provedeny při pokojové teplotě na magnetorezonančním zkušebním 
stroji Vibrophore Rumul s kapacitou 250 kN pro statické předpětí a 125 kN pro cyklické 
namáhání. 

Zkoušky byly realizovány v režimu řízené síly se střídavým (symetrickým) 
zatěžováním s asymetrií cyklu R=-1. Velikost amplitudy napětí byla udržována 
konstantní pro jednotlivé vzorky a byl měřen počet cyklů do lomu při dané hladině 
zatěžování.  

Hodnoty amplitudy pro jednotlivé vzorky byly stanoveny dle předpisu Technical 
Purchase Specification 0031-6174VER 00 Main shaft V164 – casting. Naměřené hodnoty 
jsou shrnuty v tab. 78. 
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Tab. 78 Výsledky vysokocyklové únavy [127] 

Výsledky vysokocyklové únavy materiálu EN-GJS-500-14-Z 

Označení 
D0   

[mm] 
S0  

[mm2] 
Fa      

[kN] 
σmean 

[MPa] 
σA   

[MPa] 
∆σaxial 
[MPa] 

Počet 
cyklů [n] 

Frekvence 
cyklů [Hz] 

Vzorek 
přerušen 

1_550 9,00 63,62 17,49 0 275 550 1 743 464 113,5 ano 

2_600 9,00 63,62 19,09 0 300 600 475 004 114,7 ano 

3_650 9,00 63,62 20,68 0 325 650 200 551 113,8 ano 

4_700 9,00 63,62 22,27 0 350 700 85 971 115,5 ano 

5_750 9,00 63,62 23,86 0 375 750 25 027 112,4 ano 

6_600 9,00 63,62 19,09 0 300 600 633 377 114,9 ano 

Wöhlerova křivka, sestavená na základě naměřených hodnot, je znázorněna v grafu 
48. Mez únavy materiáluC = 248,15 MPa byla vyhodnocena jako hodnota získaná 
z rovnice Wöhlerovy křivky při 5 milionech cyklech [127]. Únavové lomy jednotlivých 
zkušebních vzorků jsou ukázány na obr. 153 až 158 a ohnisko únavové trhliny je 
vyznačeno červenou čárkou. 

 

 
Graf 48 Wöhlerova křivka pro materiál EN-GJS-500-14-Z [127] 
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Hodnoty minimální meze únavyC zjištěné vysokocyklovou zkouškou (tah – tlak) pro 
materiál EN-GJS-500-14-Z nejsou v literárních pramenech uváděny, a proto je zjištěný 
výsledek provedené zkoušky dle předpisu [126] velmi cenný i s počty cyklů do 
přerušení vzorků. 

4.10.7 Dosažené mikrostruktury po průřezu zkušebního bloku z EN-GJS-500-14-Z 

Vyhodnocení tvaru grafitu bylo provedeno dle ISO 945-94 a podíl fází v matrici dle 
ASTM E562-95.  

Obr. 153 Únavový lom vzorku 1_550 Obr. 154 Únavový lom vzorku 2_600 

Obr. 155 Únavový lom vzorku 3_650 Obr. 156 Únavový lom vzorku 4_700 

Obr. 157 Únavový lom vzorku 5_750 Obr. 158 Únavový lom vzorku 6_600 
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Vzorky pro hodnocení mikrostruktury materiálu EN-GJS-500-14-Z byly odebrány ze 
závitových hlav zkušebních tyčí po zkoušce tahem a označeny dle rozřezového plánu na 
obr. 142. Pozice závitových hlav byla volena tak, aby výsledky reprezentovaly celý 
průřez odlitku, tzn. při pohledu na rozřezový plán vždy závitová hlava z levé strany tyče. 

Výsledky hodnocení dosažených mikrostruktur pro horní oblast zkušebního bloku 
(BV) jsou uvedeny na obr. 312 až 320, pro střední oblast zkušebního bloku (BS) jsou 
uvedeny na obr. 321 až 329, pro horní oblast zkušebního bloku (BD) jsou uvedeny na 
obr. 330 až 338. 

Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech vzorcích bylo 
dosaženo feritické struktury s malým podílem perlitu max. 2 %. V jednom případě,  
u vzorku BD6, byl perlit zastoupen téměř 5% podílem, a přesto neměl zásadní vliv na 
výsledné mechanické vlastnosti. Tvar grafitu byl u většiny vzorků typu VI, V a III. 
Velikost grafitu byla 5/6, 6 a 6/7. Počet nodulí grafitu se pohyboval v rozmezí 200 až 
600/mm2. V jednom případě, u vzorku BD7, se vyskytovalo jen 100 nodulí grafitu na 
mm2. 

4.11 Vyhodnocení zjištěných výsledků z vývoje LKG se zvýšeným obsahem Si 

 EN-GJS-450-18 (v1) 

Dosažené mechanické vlastnosti u zkušebních těles Y III, Y IV a desky 200 x 200 x 30 
mm odlitých z tavby č. 10704 jsou uvedeny v tab. 69. Dosažené hodnoty smluvní 
meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm a tažnosti A značně přesahují minimální hodnoty 
uváděné normou EN 1563:2011, ale hodnoty nárazové práce nedosáhly 
informativní hodnoty v ní uvedené. To lze přisuzovat značně zpevněné a křehké 
matrici a hrubozrnné struktuře. Pevnost mohla být zvýšena obsahem Mn: 0,289 %  
a Ni: 0,269 %.  

Dosažená mikrostruktura splňovala všechny normované požadavky: tvar grafitu VI 
(80 až 90 %) a V (10 až 20 %), velikost grafitu 5/6, obsah feritu 98 % a obsah perlitu 
2 %. 

Kap. 4.8.3 popisuje technologii odlévání při použití taveniny s chemickým složením 
uvedeným v tab. 68 k dosažení Chunky grafitu a rozbor příčin jeho vzniku ve 
zkušebním bloku je uveden v kap. 4.8.6. Z rozboru vyplývá, že v oblasti s Chunky 
grafitem byl nalezen obsah Si v rozsahu 2,79 % až 3,15 % a koncentrace Mg se 
pohybovala v rozsahu 0,00 % až 0,14 %, ale v oblasti s kuličkovým grafitem byl 
obsah Si v rozsahu 3,87 až 4,04 % a koncentrace Mg v rozsahu 0,18 až 0,24 %. 

Poměr antimonu k ceru byl větší než 0,8 (Sb: 0,002 / Ce: 0,002 = 1) a nepotvrdilo se 
doporučení uváděné literaturou [115] vedoucí k zabránění vzniku Chunky grafitu. 

Vyhodnocením získaných informací o vzniku Chunky grafitu lze za hlavní příčinu 
jeho vzniku označit metalurgickou jakost taveniny. Vliv doby tuhnutí je v případě 
vzniku Chunky grafitu méně významný. Bylo to dokázáno porovnáním výsledků 
experimentu na bloku s modulem odlitku Mo: 3,75 cm z EN-GJS-450-18 (v1), ve 
kterém byl nalezen Chunky grafit, s výsledky rozboru materiálových vlastností hlavy 
stojanu s modulem odlitku Mo: 22,5 cm z EN-GJS-400-15U, kde Chunky grafit 
nalezen nebyl. Příčinou vzniku Chunky grafitu ve zkušebním bloku z EN-GJS-450-18 
(v1) byl vysoký uhlíkový ekvivalent, zvýšený obsah křemíku, niklu a ceru. 
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Velkým přínosem bylo dosažení shody mezi experimentem a modelem vytvořeným 
v programu MAGMA v5.3 s kritériem Chunky, viz kap. 4.8.7. 

Získané výsledky z výše uvedených experimentů doplnily informace o dosažitelných 
mechanických vlastnostech a o faktorech působících vznik Chunky grafitu. Dále byla 
úspěšně ověřena možnost predikce této nebezpečné struktury simulačním programem. 
Na základě uvedených výsledků byl proveden návrh chemického složení a technologie 
odlévání zkušebních odlitků z EN-GJS-450-18 (v2) a EN-GJS-500-14.  

 EN-GJS-450-18 (v2) 

Výsledky predikce podílu feritu a perlitu v matrici ukázaly koncentraci feritu 95,1 až 
100 % a perlitu 0 až 4,9 %. 

Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech případech bylo 
dosaženo feritické struktury s malým podílem perlitu max. 4 %. V jednom případě,  
u vzorku AS8, byl podíl perlitu téměř 10 %, a přesto neměl zásadní vliv na výsledné 
mechanické vlastnosti. Tvar grafitu byl u většiny vzorků typu VI, V a III, výjimečně se 
vyskytoval typ IV. Velikost grafitu byla 5/6, 6 a 6/7. Počet nodulí grafitu se 
pohyboval v rozmezí 100 až 600/mm2.  

Rychlost šíření zvuku ve zkušebním bloku byla změřena ultrazvukovou zkouškou  
a dosahovala hodnoty 5744 m/s. 

Výsledky simulace mechanických vlastností u zkušebního bloku byly ve velmi dobré 
shodě s praktickým ověřením. Predikce smluvní meze kluzu Rp0,2 se pohybovala 
v rozmezí 354 až 363 MPa, mez pevnosti Rm dosahovala 466 až 485 MPa, hodnoty 
tažnosti A byly v intervalu 19,2 % až 21,1 % a tvrdost byla v rozmezí 170 až 178 HB. 

Výsledky praktického ověření mechanických vlastností byly následující: smluvní 
mez kluzu Rp0,2 se pohybovala v rozmezí 357 až 372 MPa, mez pevnosti Rm 
dosahovala 463 až 482 MPa, poměr mezi Rp0,2 a Rm byl v rozmezí 75 % až 85 % 
udávané normou EN 1563:2011 a hodnoty tažnosti A byly v intervalu 18,4 % až 
21,7 %. Vrubová houževnatost KV byla rozmezí 4,4 až 11,7 J a bezvrubová 
houževnatost K se pohybovala v rozmezí 71,2 až 130,1 J. Tvrdost byla v rozmezí 
159 až 170 HB. 

Rozdíl tvrdosti mezi měřením stacionárním tvrdoměrem a Equotipem po průřezu 
zkušebního bloku na desce AV byl 2 až 8 HB, na desce AS byl 1 až 8 HB a na desce AD 
byl 0 až 9 HB. 

Na základě uvedených výsledků je možné konstatovat, že při vhodném chemickém 
složení taveniny a technologii výroby odlitku lze splnit požadavky normy 
EN 1563:2011 pro odlitky z EN-GJS-450-18 pro velké tloušťky stěn (~ 300 mm). 

 EN-GJS-500-14-Z 

Výsledky predikce podílu feritu a perlitu v matrici ukázaly následující hodnoty: ferit 
95,9 až 100 % a perlit 0 až 4,1 %. 

Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech vzorcích bylo 
dosaženo feritické struktury s malým podílem perlitu max. 2 %. V jednom případě,  
u vzorku BD6, byl perlit zastoupen téměř 5% podílem, a přesto neměl zásadní vliv 
na výsledné mechanické vlastnosti. Tvar grafitu byl u většiny vzorků typu VI, V a III. 
Velikost grafitu byla 5/6, 6 a 6/7. Počet nodulí grafitu se pohyboval v rozmezí 200 
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až 600/mm2. V jednom případě, u vzorku BD7, se vyskytovalo 100 nodulí grafitu na 
mm2. 

Rychlost šíření zvuku ve zkušebním bloku byla určena ultrazvukovou zkouškou  
a dosahovala hodnoty 5744 m/s. 

Výsledky simulace mechanických vlastností u zkušebního bloku byly ve velmi dobré 
shodě s praktickým ověřením. Predikce smluvní meze kluzu Rp0,2 se pohybovala 
v rozmezí 433 až 450 MPa, mez pevnosti Rm dosahovala 516 až 540 MPa, hodnoty 
tažnosti A byly v intervalu 15,5 až 16,5 % a tvrdost byla v rozmezí 191 až 201 HB. 

Výsledky praktického ověření mechanických vlastností byly následující: smluvní 
mez kluzu Rp0,2 se pohybovala v rozmezí 422 až 437 MPa, mez pevnosti Rm 
dosahovala 528 až 540 MPa, poměr mezi Rp0,2 a Rm byl v rozmezí 75 až 85 % 
udávané normou EN 1563:2011 a hodnoty tažnosti A byly v intervalu 16,6 až 
20,8 %. Vrubová houževnatost KV byla v rozmezí 3,2 až 4,3 J a bezvrubová 
houževnatost K se pohybovala v rozmezí 92,2 až 127,4 J. Tvrdost byla v rozmezí 
192 až 201 HB. 

Rozdíl tvrdosti mezi měřením stacionárním tvrdoměrem a Equotipem po průřezu 
zkušebního bloku na desce BV byl 0 až 9 HB, na desce BS byl 0 až 12 HB a na desce 
BD byl 0 až 8 HB. 

Výsledky zkoušky vysokocyklové únavy jsou uvedeny v tab. 78 a v grafu 48. 
Testovaný materiál EN-GJS-500-14-Z vykazuje mez únavyC = 248,15 MPa. 
K přerušení všech vzorků došlo v oblasti časované pevnosti. 

Z výše uvedených výsledků lze usuzovat, že při vhodném chemickém složení taveniny 
a technologii výroby odlitku lze splnit požadavky normy EN 1563:2011 a Technical 
Purchase Specification 0031-6174VER 00 Main shaft V164 – casting pro odlitky z EN-
GJS-500-14 pro velké tloušťky stěn (~ 300 mm). 
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5 Závěr 

Disertační práce se věnuje metalurgickým a technologickým aspektům odlévání 
hmotných odlitků ze slitin železa. Teoretická i experimentální část předložené práce je 
zaměřena na dvě slitiny železa tj. oceli a jakostní grafitické litiny, používané pro odlévání 
odlitků vysokých hmotností s velkým modulem. Tento typ odlitků je charakterizován 
dlouhými dobami tuhnutí i podobnou technologií lití. 

V první části teoretického rozboru byla provedena analýza materiálových vlastností 
vybraných nízkolegovaných žáropevných ocelí určených pro stroje pracující pod tlakem 
i za zvýšených teplot. Analyzován byl především vliv vápníku, ale i dalších prvků, na 
strukturu a vlastnosti oceli. Dále byl proveden rozbor vlivu licí teploty oceli na jakost 
odlitku pomocí výpočtového i experimentálního ověření teploty likvidu a solidu. 
Literární rozbor byl doplněn analýzou tepelných reakcí v pánvi s tekutou ocelí  
a možnostmi ochrany odlévané oceli před sekundární oxidací.  

Druhá část literárního rozboru byla zaměřena na aplikaci litiny s kuličkovým grafitem 
se zvýšeným obsahem křemíku pro těžké odlitky. Dále byl proveden kritický rozbor 
teoretických modelů krystalizace anomálního typu Chunky grafitu, který způsobuje 
radikální snížení mechanických vlastností LKG. Tato část se zabývá také vlivem 
jednotlivých prvků na vlastnosti a strukturu LKG, hodnotí únavové a lomové 
mechanismy. Zaměřuje se rovněž na metalurgické vady těžkých odlitků z LKG  
a výskytem Chunky grafitu v nich. 

Literární rozbor i experimentální část jsou zaměřeny na oceli a LKG určené pro těžké  
a rozměrné odlitky s dlouhou dobou tuhnutí (velkým modulem odlitku (Mo)) což je 
sjednocující faktor předložené disertační práce. 

Hlavní body experimentální části byly shrnuty v kap. 3.4 Závěr literárního rozboru. 

Experimentální práce plynoucí z teoretického rozboru byly opět rozděleny do části 
věnující se ocelím a LKG se zvýšeným obsahem křemíku. 

V části věnující se nízkolegovaným žáropevným ocelím byly práce zaměřeny na návrh 
metalurgického zpracování taveniny k dosažení vysoké mikročistoty a ovlivnění 
slévárenských vlastností oceli. Dále se ověřil vliv vápníku v oceli na teplotu likvidu  
a solidu, povrchovou jakost odlitku, erozi šamotové vtokové soustavy a mechanické 
vlastnosti. Byla hodnocena mikročistota oceli v průběhu tavby a po odlití odlitku či 
ingotu.  

1. Navržené způsoby metalurgického zpracování ukázaly možnost využití přísady 
vápníku k ovlivnění užitných vlastností odlitků. 

2. Z odebraných vzorků v průběhu tavby dle zvoleného způsobu rafinace oceli 
vápníkem bylo pomocí DTA zjištěno, že vápník snižuje teplotu likvidu a solidu až  
o 3°C. 

3. Porovnáním odlitků s modulem 9,8 až 12,7 cm odlitých z oceli se zvýšeným  
a minimálním obsahem vápníku bylo zjištěno, že vápník v oceli zlepšuje 
povrchovou jakost – odlitky neobsahovaly žádné zavaleniny ani připečeniny. Při 
ověření odolnosti zirkonového nátěru proti působení vápníku v oceli, nebyly 
prokázány žádné reakce mezi ocelí a zirkonovým nátěrem. 
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4. Rozbor vlivu oceli s přísadou vápníku prokázal zvýšenou erozi šamotové vtokové 
soustavy. Vápník chemicky reaguje s matricí tvarovky (SiO2) a tím jsou 
uvolňována zrna Al2O3 do taveniny. 

5. Bylo potvrzeno, že přísada vápníku při rafinaci oceli zvyšuje její mikročistotu a při 
správně zvoleném metalurgickém zpracování lze dosahovat nízkého obsahu 
kyslíku v tavenině. Dále se zjistilo, že při odlévání oceli do forem a kokil dochází 
k reoxidaci oceli. To vede ke zhoršení mikročistoty. Proto je nutné zlepšit ochranu 
proudu oceli při lití před sekundární reoxidací. 

6. Ověření vlivu vápníku v oceli ukázalo, že vápník příznivě působí na rovnoměrné 
rozložení mechanických vlastností po průřezu odlitku. 

V části věnující se litinám s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem křemíku byly 
práce zaměřeny nejprve na metalurgické zpracování taveniny jakosti EN-GJS-450-18 
(v1) a její odlití do připravených forem. Cílem bylo zjistit dosažitelné mechanické 
vlastnosti a mikrostrukturu u odlitků s různou sílou stěny a u odlitku bloku s Mo: 3,75 
cm záměrně vytvořit Chunky grafit. U bloku s Chunky grafitem se provedlo i ověření 
shody jeho výskytu s výsledkem simulačního programu. Na základě získaných informací 
z prvního návrhu bylo nastaveno chemické složení pro zkušební bloky A a B s Mo: 5,77 
cm z EN-GJS-450-18 (v2) a EN-GJS-500-14. U těchto bloků byla následně ověřována 
dosažená mikrostruktura a mechanické vlastnosti po průřezu.  

7. Vývoj materiálu EN-GJS-450-18 pro odlitky částí tvářecích strojů s největším 
modulem 16 až 17 cm a materiálu EN-GJS-500-14 pro odlitky hřídelů větrných 
elektráren s největším modulem 15 cm, byl proveden na zkušebních odlitcích. V 
návrzích chemických složení musel být dosažen minimální obsah nežádoucích 
prvků a úměrně k odlitku snížen uhlíkový ekvivalent. Důvodem je nutnost předejít 
nežádoucím tvarům grafitu a minimalizovat obsah perlitu. 

8. Dosažená mikrostruktura po průřezu zkušebního bloku A (EN-GJS-450-18) 
vykazovala feritickou strukturu s malým podílem perlitu. Zvýšený obsah perlitu 
v případě vzorku AS8 (téměř 10 %) by bylo možné vysvětlit zvýšenou koncentrací 
perlitotvorných prvků ve středové oblasti. Proto je vhodné omezit obsah 
perlitotvorných prvků v tavenině. Tvar a velikost grafitu ve většině případů 
splňoval podmínky normy. Výskyt tvaru grafitu III a IV byl zapříčiněn zvýšenou 
koncentrací křemíku.   

Mikrostruktura po průřezu zkušebního bloku B (EN-GJS-500-14) vykazovala 
velmi dobré výsledky a byly splněny požadavky normy. 

9. Mechanické vlastnosti u zkušebního bloku A splnily požadavky normy, jen 
v případě zkoušky rázem v ohybu u vzorků bez vrubu nebyl ve všech případech 
dodržen předpis. Důvodem může být hrubozrnná struktura. 

V případě zkušebního bloku B bylo dosaženo všech požadavků normy 
s dostatečnou rezervou. Zkouškou vysokocyklové únavy byla zjištěna dosažitelná 
mez únavy a množství cyklů, které materiál daného chemického složení vydrží při 
určitém zatížení. V případě nutnosti by bylo možné zvýšit mez únavy zpevněním 
matrice substitučními nebo intersticiálními prvky. 

10. Rozbor příčin vzniku Chunky grafitu ukázal, že hlavní příčinou jeho vzniku je 
metalurgická jakost taveniny. Vliv doby tuhnutí je méně významný, což bylo 
prokázáno rozborem hlavy odlitku stojanu o hmotnosti 32000 kg z EN-GJS-400-
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15U, viz literatura [125], s modulem 22,5 cm, kde Chunky grafit nebyl zjištěn ani 
v tepelné ose. Naopak, u zkušebního bloku z EN-GJS-450-18 (v1) s modulem 3,75 
cm se Chunky grafit nacházel. Z uvedeného vyplývá závěr, že tvorba Chunky 
grafitu nezávisí primárně na dlouhé době tuhnutí, ale především na metalurgické 
kvalitě LKG, hodnotě uhlíkového ekvivalentu, obsahu křemíku, niklu a ceru.  

11. Ověření predikce Chunky grafitu pomocí programu MAGMA v5.3 s kritériem 
„Chunky“ prokázalo shodu experimentu a modelu. 

Většina experimentálních prací probíhala v provozních podmínkách velké ocelárny  
a slévárny při výrobě taveb v rozsahu 42000 až 77000 kg tekutého kovu. Materiálové 
zkoušky byly provedeny ve spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitními pracovišti. 

Z disertační práce vyplývají možnosti řízení užitných vlastností ocelí a litin s kuličkovým 
grafitem se zvýšeným obsahem křemíku, určených pro těžké odlitky s velkým modulem. 

Směry dalšího vývoje v případě zvyšování kvality ocelových odlitků je možné 
spatřovat v širším ověření vlivu vápníku na teplotu likvidu a solidu, nukleaci, viskozitu  
a tekutost. Také v podrobnějším rozboru vlivu vápníku na mechanické vlastnosti za 
teplot mínusových, ale i +20°C a vyšších. V oblasti odlévání ocelových odlitků je nutné 
dále rozvíjet možnosti snížení reoxidace taveniny při odlévání a to nejen mezi výlevkou 
a nálevkou, ale i v samotné dutině formy. V případě LKG se zvýšeným obsahem křemíku 
je možné provést rozbor i na odlitcích s větším modulem a doplnit tak dosud získané 
údaje. Dalším směrem by mohlo být pokračování v rozboru mechanismu vzniku Chunky 
grafitu, což je značně složitý úkol. 
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6 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 

Přínosy předložené disertační práce na téma Metalurgické a technologické aspekty 
odlévání hmotných odlitků ze slitin železa pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 
lze shrnout následovně: 

 
 Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Experimentální ověření vlivu přísady Ca na teplotu likvidu a solidu. 

2. Návrh vzorce pro stanovení teploty likvidu a solidu ocelí 

3. Rozšíření znalostí o vlivu zvýšeného obsahu křemíku na základní kovovou hmotu  
a mechanické vlastnosti LKG. 

4. Rozšíření poznatků o tvorbě Chunky grafitu v těžkých odlitcích z LKG se zvýšeným 
obsahem křemíku. 

 

Přínosy pro technickou praxi: 

5. Možnost odlévání oceli se sníženou licí teplotou. 

6. Zlepšení slévárenských vlastností, povrchové a vnitřní jakosti hmotných ocelových 
odlitků. 

7. Zvýšení tažnosti a zlepšení slévárenských vlastností LKG se zvýšeným obsahem Si. 

8. Získání výsledků o rozložení mechanických vlastností po průřezu silnostěnného 
zkušebního odlitku, rozložení feritu a perlitu v závislosti na vzdálenosti od 
chladítek, které jsou v kontaktu s povrchem odlitku.  

9. Zjištění únavových vlastností materiálu EN-GJS-500-14 pomocí zkoušky 
vysokocyklové únavy. 
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7 Summary 

PhD thesis focuses on metallurgical and technological aspects of pouring heavy casts 
from iron alloys. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical, which 
deals with two iron alloys. These two types are steels and quality graphite cast iron used 
for casting of heavy casts with large module. 

In the first part of theoretical analysis, an analysis of material properties of the 
selected heat resistant low alloyed steels intended for machines working under pressure 
and at elevated temperatures was performed. The influence of various elements, 
especially calcium, on the structure and properties of steel was studied. Further the 
analysis of the effect of steel pouring temperature on the casting quality was performed 
using computational and experimental verification of liquidus and solidus temperature. 
Literary analysis was complemented by an analysis of thermal reactions in the pan with 
liquid steel and cast steel options for protecting it against secondary oxidation.  

The second part of literary analysis focused on the application of cast iron with 
spheroidal graphite with increased silicon content for heavy casts. Further, the critical 
analysis of theoretical models of crystallization of anomalous type of Chunky graphite, 
which causes radical decrease of mechanical properties of GJS, was performed. This part 
also deals with the influence of individual elements on the properties and structure of 
GJS, evaluates fatigue and fracture mechanisms. This section is also focused on 
metallurgical defects in heavy castings from GJS and occurrence of Chunky graphite in 
these castings. 

Literary analysis and experimental part focus on the steel and GJS designed for heavy 
and bulky casts with a long period of solidification (high modulus casting (Mo)), which is 
the unifying factor of the present dissertation. 

The main points of the experimental part were summarized in chap. 3.4 Conclusion of 
literary analysis. 

Experimental work resulting from the theoretical analysis was divided into two parts. 
The first part deals with steels and the second one deals with GJS with higher silicon 
content. 

In the section devoted to low-alloyed fireproof steels, the work focused on a proposal 
of the metallurgical treatment of the melt in order to achieve high micropurity and 
influence the foundry properties of steel. The effect of calcium contained in the steel on 
steel liquidus and solidus temperature, the surface quality of the casting, erosion of 
fireclay gating and mechanical properties was verified. Steel micropurity was evaluated 
during melting and after pouring the casting or ingot. 

1. Proposed ways of metallurgical treatment showed the possibility of using the 
addition of calcium to affect the utility properties of castings. 

2. From the samples taken during the melting according to the chosen method of 
steel refining by calcium, using DTA it was found that calcium reduces the liquidus 
and solidus temperature by 3°C. 

3. By compering castings from steel with increased and a minimum calcium content 
with module 9.8 to 12.7 cm, it was found that calcium contained in the steel 
improves surface quality - castings did not contain any cold laps or caking. During 
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the verification of zirconia coating resistance against the action of calcium in the 
steel, no reaction between the steel and zirconium coating was proved. 

4. The analysis of influence of steel with the addition of calcium showed increased 
erosion of fireclay gating system. Calcium chemically reacts with a matrix fashion 
(SiO2) and thus Al2O3 grains are released into the melt. 

5. It was confirmed that the addition of calcium during the refining of steel increases 
its micropurity and a low oxygen content could be achived in the melt by properly 
selected metallurgical processing. It was also found that steel reoxidation occurs 
during the casting of steel into molds and iron molds. This process leads to 
deterioration of micropurity. It is therefore necessary to improve the protection of 
steel flow during molding against secondary re-oxidation. 

6. By testing of the influence of calcium in the steel, it was showed that calcium has a 
beneficial effect on the uniform distribution of mechanical properties over the 
cross section of the casting. 

In the section dealing with cast irons with spheroidal graphite with high silicon 
content, the work was initially focused on metallurgical treatment of the melt of quality 
EN-GJS-450-18 (v1) and its casting into prepared molds. The aim was to determine 
achievable mechanical properties and microstructure of castings with different wall 
thickness and to deliberately create Chunky graphite in the casting block with Mo: 3.75 
cm. The presence of chunky graphite in the block was  compared to the result of 
simulation program. Based on the information from the first draft, the chemical 
composition of testing blocks A and B with Mo: 5.77 cm from EN-GJS-450-18 (v2) and 
EN-GJS-500-14 was set. The achieved microstructure and mechanical properties over 
the cross section were subsequently verified. 

7. The development of material EN-GJS-450-18 for casting parts of forming machine 
with the largest modulus from 16 to 17 cm and material EN-GJS-500-14 for 
casting shafts of wind turbines with the greatest modulus of 15 cm was carried 
out on test castings. The minimum content of undesirable elements had to be 
attained and carbon equivalent had to be reduced proportionally to the casting in 
the design of chemical composition. The reason is the need to prevent undesired 
shapes of graphite and minimize the content of perlite. 

8. Reached microstructure after the cross section of block A (EN-GJS-450-18) 
showed ferritic structure with a small proportion of perlite. In the case of sample 
AS8, increased content of perlite (almost 10%) could be explained by increased 
concentration of perlite producing elements in the central region. Therefore, it is 
appropriate to limit the content of these elements in the melt. The shape and size 
of the graphite met the requirements of the norm in most cases. Occurrence of 
graphite shape III and IV was due to increased concentration of silicon. 

The microstructure of the cross section of the test block B (EN-GJS-500-14) 
showed very good results and met the standard. 

9. Mechanical properties of the test block met the requirements of the standard. 
Only in the case of impact bending tests on samples without a notch, the 
prescription was not met in all cases. It could be because of coarse-grained 
structure. 

All the standard requirements were achieved with sufficient reserve in the case of 
the test block B. The fatigue limit was found by performing the high-cycle fatigue 
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test and also the number of cycles that the material of given chemical composition 
can withstand at a certain load was discovered by this test. If necessary, it would 
be possible to increase the fatigue limit by strengthening a matrix using 
substitution or interstitial elements. 

10. Analysis of the causes of Chunky graphite revealed that the main cause of its 
occurrence is a metallurgical quality of melt. The effect of solidification period is 
less significant. It was shown by the analysis of the head casting frame of the 
weight of 32,000 kg from EN-GJS-400-15, see literature [125], with 22.5 cm 
module, where Chunky graphite wasn’t identified even in the thermal axis. On the 
other hand, a test block made from EN-GJS-450-18 (v1) with module 3.75 cm 
contained Chunky graphite. It follows that the formation of Chunky graphite does 
not depend on the long solidification period, but it depends mainly on 
metallurgical quality of GJS, value of carbon equivalent, content of silicon, nickel 
and cerium. 

11. Verification of prediction of Chunky graphite using MAGMA v5.3 with criterion 
“Chunky” demonstrated compliance between experiment and model. 

Most of the experimental work was carried out in conditions of large steel plant and 
foundry during the production of melts in the range from 42,000 to 77,000 kg of liquid 
metal. Material tests were conducted in collaboration with research institutes and 
university workplaces. 

The possibilities of controlling of utility properties of steel and cast iron with spheroidal 
graphite with increased silicon content for heavy castings with high modulus result from 
this PhD thesis. 

Future directions in the case of improving the quality of steel castings can be seen in 
the wider verification of the effect of calcium on liquidus and solidus temperature, 
nucleation, viscosity and fluidity. It could be also seen in more detailed analysis of the 
impact of calcium on the mechanical properties at temperatures below zero, but also at 
+ 20 ° C and higher. In the field of casting of steel castings, it is necessary to further 
develop ways leading to reduction of the reoxidation of the melt during casting, not only 
between nozzle and funnel, but also in the actual mold cavity. In the case of GJS with 
higher silicon content, it is possible to perform the analysis on castings with larger 
module and supplement the data obtained so far. Further analysis of the mechanism of 
formation of chunky graphite, which is a very complex task, could be another way. 
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Příloha A – Vzorce pro výpočet teplot likvidu a solidu 

Vzorce pro výpočet teploty likvidu: 

TL = 1535 - 73[%C] - 3[%Mn] - 12[%Si] - 28[%P] - 30[%S] - 1[%Cr] - 2[%V] - 2[%Mo] - 
3,5[%Ni] - 1[%W] - 1,8[%Co] - 7[%Cu] - 18[%Ti] - 3[%Al] - 90[%B] - 11[%O] - 14[%As] 
- 10[%Sn] °C  (T. Myslivec)       (3) [29] 

 

TL = 1534 - (80[%C] + 14[%Si] + 4[%Mn] + 2,6[%Ni] + 1,4[%Cr] + 1,2[%Mo] + 3,4[%Al] 
+ 35[%P] + 35[%S]) °C (L. Šmrha)      (4) [30] 
Snížení teploty likvidu v rozmezí obsahu chromu 15-25% je velmi malé a můžeme tedy 
uvažovat korekci 15.1,4; nad 25% Cr se teplota likvidu zvyšuje, takže přibližně platí: 
15.1,4 - ([%Cr]-25).1,4. 

 

TL = 1535 - 80[%C] - 4[%Mn] - 14[%Si] - 35[%P] - 35[%S] - 1,4[%Cr] - 2,6[%Ni] + 
1,2[%Mo] - 3,6[%Al] °C (J. P. Aymard, P. Detrey)    (5) [31] 

 

TL = 1535 - 66,73[%C] - 7,8[%Si] - 5[%Mn] - 30[%P] - 25[%S] - 1,5[%Cr] - 2[%V] - 
4[%Ni] - 0[%Al] - 5[%Cu] - 2,25[%Co] - 90[%N] - 68,8[%O] °C (W. Dubowick) (6) [32] 

 

TL = 1536 - 83[%C] - 31,5[%S] - 32[%P] - 5[%Mn + %Cu] - 7,8[%Si] - 3,6[%Al] - 
1,5[%Cr] - 2[%Mo] - 4[%Ni] - 18[%Ti] - 2[%V] °C       (S. K. Choudhary, A. Ghosh) (7) [33] 

 

TL = 1809 - 78[%C] - 7,6[%Si] - 4,9[%Mn] - 34,4[%P] - 38[%S] K   
(Zhongting Ma, Dieter Janke) 1809K=1535,8°C    (8) [34] 
 

TL = 1537 - 88[%C] - 8[%Si] - 5[%Mn] - 30[%P] - 25[%S] - 4[%Ni] - 1,5[%Cr] - 5[%Cu] - 
2[%Mo] - 2[%V] - 18[%Ti] °C (Thomas et al.)    (9) [35] 

 

TL = 1536 - 80[%C] - 7.6[%Si] - 3.9[%Mn] - 33.4[%P] - 38[%S] - 3.7[%Cu] - 3.1[%Ni] - 
1.3[%Cr] - 3.6[%Al] °C (J. Štětina)       (10) [36] 

 

TL = 1528 - (65[%C] + 5[%Mn] + 8[%Si] + 25[%S] + 30[%P] + 1,5[%Cr] + 4[%Ni] + 
5[%Cu] + 0,8[%Co] + 2[%Mo] + 18[%Ti] + 10[%Nb] + 1[%W] + 2[%V]) °C 
(no autor 1)          (11) [37] 

 

TL = 2795 - (141[%C] pro C<0,51%) - (72+117([%C]-0,51) pro C>0,51%) - 11[%Mn] - 
21,2[%Si] - (8[%Ni] pro Ni<6,2%) - (49,6+2,9([%Ni]-6,2) pro Ni>6,2%) - 2,34[%Cr] - 
7[%Mo] - 8,3[%Cu] - 6,0[%V] - 3,5[%W] - 6,3[%Al] - 25[%Ti] °F 
(no autor 2) 2795°F=1535°C       (12) [37] 
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TL = (1537 - 73,1[%C] pro C<0,50%), (1531 - 61,5[%C] pro C =0,50-1%) - 4[%Mn] - 
14[%Si] - 30[%P] - 45[%S] - 1,5[%Cr] - 3,5[%Ni] - 5[%Mo] - 4[%V] - 2,5[%Al] °C 
(Dresseltech)          (13) [38] 

 

TL = 1539 - 1300[%H] - 90[%N] - 80[%O] - K[%C] - 30[%P] - 25[%S] - 8[%Si] - 5[%Mn] 
- 14[%As] - 10[%Sn] - 5[Cu] °C (W. Roeser, H.T. Wensel)   (14) [39] 
K =  63[%C] pro C = 0 - 3,8% 

70[%C] pro C = 0 - 1% 
75[%C] pro C = 1 - 2% 
80[%C] pro C = 2 - 2,5% 
85[%C] pro C = 2,5 - 3% 
91[%C] pro C = 3 - 3,5% 
100[%C] pro C = 3,5 - 4% 

 

TL = 1538 - (31,15[%C]2 + 62,645[%C] + 0,609[%Si]2 + 2,0678[%Si] - 0,0674[%Mn]2 + 
5,3464[%Mn] + 20[%P]2 +9[%P] - 1,7724[%S]2 + 24,775[%S] + 1,159[%Nb]2 + 
5,3326[%Nb] - 0,0758[%Ca]2 + 3,1313[%Ca] + 0,0379[%Ni]2 + 5,2917[%Ni] + 
0,6818[%Cu]2 + 2,5955[%Cu] + 0,0214[%Mo]2 + 3,2214[%Mo] + 0,0359[%Cr]2 + 
1,1402[%Cr] + 10,797) °C (Qing Liu, Xiaofeng Zhang, Bin Wang, Bao Wang) (15) [40] 

 

TL = 1537 + aC + aSi - 5CMn - 34CP - 40CS + aCr - 2,5CMo + aNi - 5CCu - 72CN - 15CTi - 9CNb + aV 
- 2CCo - 0,2CW - 8CSn - 63CO °C (A.A. Howe) (C = concentration [%])  (16) [41] 

  CC ≤ 0,471 aC = -87CC 
0,471 < CC ≤ 1  aC = -70CC - 8 

  CC > 1  aC = -76CC - 2 
  CSi ≥ 1 aSi = (CSi)2 - 9CSi + 1 

aCr = -0,473CCr - 0,208(CCr)2 + 0,0123(CCr)3 - 0,00018(CCr)4 
  CNi ≤ 4,4 aNi = -5CNi 
  CNi > 4,4 aNi = -1,95CNi - 13,54 
  CV ≤ 1  aV = -3CV 

         1 < CV ≤ 2 aV = -4CV + 1 
  CV > 2  aV = -3CV + 1 

 

TL = 1537,4 - 100,3CC + 22,41(CC)2 - 13,55CSi + 0,64(CSi)2 - 5,82CMn - 0,3(CMn)2 - 1,59CCr + 
0,007(CCr)2 - 3CMo - 4,18CNi - 0,01(CNi)2 - 4,2CCu °C  (M. Wolf)  
(C = concentration [%])        (17) [41] 

 

TL = 1535 - 78[%C] - 5[%Mn] - 12[%Si] - 30[%P] - 25[%S] - 1,5[%Cr] - 4[%Ni] - 5[%Cu] 
- 2[%Mo] - 2[%V] - 10[%Ti] - 1,5[%W] - 2[%Al] - 2[%Co] - 150[%B] - 6[%Zr] - 80[%O] - 
90[%N] - 1300[%H] °C (V.A. Denisov, A.V. Denisov)    (18) [42] 

 

TL = 1536 - ((65[%C] pro C max. 1%), (70[%C] pro C 1 - 2%), (75[%C] pro C 2 - 2,5%)) - 
5[%Mn] - 8[%Si] - 30[%P] - 25[%S] - 1,5[%Cr] - 4[%Ni] - 5[%Cu] - 2[%Mo] - 2[%V] - 
1[%W] - 0[%Al] °C (E. Plöckinger, H. Straube)     (19) [43] 
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TL = 1536 - K[%C] - 8[%Si] - 5[%Mn] - 30[%P]  - 25[%S] - 1,7[%Al] - 5[%Cu] - 1,5[%Cr] 
- 4[%Ni] - 2[%V] - 1[%W] - 1,7[%Co] - 12,8[%Zr] - 7[%Nb] - 3[%Ta] - 14[%Ti] - 
14[%As] - 10[%Sn] °C (no autor 3 - Gryc a kol.)    (20) [44] 
K =  65[%C] pro C ≤ 2% 

88[%C] pro C(0,2; 0,5>% 

 

TL = 1537,4 - 100,3[%C] - 22,1[%C]2 - 13,55[%Si] + 0,64[%Si]2 - 5,82[%Mn] + 
0,3[%Mn]2 - 4,18[%Ni] + 0,01[%Ni]2 - 4,2[%Cu] - 1,59[%Cr] + 0,07[%Cr]2 - 3[%Mo] °C 
(Clecim)          (21) [45] 

 

TL = 1535,6 - 88[%C] - 8[%Si] - 5[%Cu] - 5[%Mn] - 1,5[%Cr] - 4[%Ni] - 2[%Mo] - 
18[%Ti] °C (Tectip)        (22) [46] 

 

TL = 1535 - 88[%C] - 5[%Mn] - 8[%Si] - 30[%P]  - 25[%S] - 1,5[%Cr] - 4[%Ni] - 5[%Cu] - 
2[%Mo] - 2[%V] °C (VSŽ Košice)       (23) [47] 

 

TL = 1538 - 90[%C] - 8[%Si] - 5[%Mn] - 30[%P] - 25[%S] - 1,55[%Cr] - 4[%Ni] - 2[%Mo] 
- 18[%Ti] - 3[%Al] - 5[%Cu] °C (Voest Košice)    (24) [48] 

 

TL = 1538 - 88,2[%C] - 8,1[%Si] - 5,05[%Mn] - 31[%P] - 25,5[%S] - 1,54[%Cr] - 4[%Ni] - 
2,8[%Mo] °C (Voest Alpine Třinec)      (25) [48] 

 

TL = 1538 - 81,1[%C] - 8,7[%Si] - 5[%Mn] - 33,5[%P] - 33,5[%S] - 1,8[%Cr] - 1,7[%V] - 
3[%Ni] - 2,9[%Mo] - 13,7[%Ti] - 3[%Al] - 2,4[%Cu] - 1,1[%Co] - 7,9[%Nb] - 6,7[%Sn] - 
36[%Se] °C (Irsid Alpine)        (26) [48] 

 

TL = 1538 - 90,4[%C] - 8[%Si] - 5[%Mn] - 34[%P] - 40[%S] - 1,5[%Cr] - 2[%V] - 4[%Ni] - 
2[%Mo] - 17[%Ti] - 60[%B] - 7[%Nb] - 1[%W] - 10[%Sn] °C (Concast) (27) [48] 

 

TL = 1538 - 86,6[%C] - 13,9[%Si] - 6,2[%Mn] - 32,3[%P] - 30,5[%S] - 2,1[%Cr] - 2,9[%V] 
- 5,6[%Ni] - 3,1[%Mo] - 14,9[%Ti] - 11,8[%Al] - 98[%B] - 3,8[%Cu] - 3[%Co] - 7,5[%Nb] 
- 0,9[%W] - 6,7[%Sn]°C (J. Drápala, L. Kuchař)    (28) [48] 

 

TL = 1538 - 5,1[%Al] - 11,8[%As] - 97,9[%B] - 44,6[%Be] - 86,6[%C] - 7,7[%Ce] - 3[%Co] 
- 2,1[%Cr] - 3,8[%Cu] -  4,8[%Hf] - 7,4[%La]  - 6,2[%Mn] - 3,1[%Mo] - 7,5[%Nb] - 
5,6[%Ni] - 32,3[%P] - 5,5[%Pd] - 1,6[%Pt] - 3,6[%Pu] - 3,6[%Rh] - 30,5[%S] - 7,7[%Sb] - 
24,1[%Sc] - 13,9[%Si] - 6,7[%Sn] - 3,5[%Ta] - 4,5[%Th] - 14,9[%Ti] - 2,9[%V] - 0,9[%W] 
- 3,9[%Zn] - 8,8[%Zr] °C (Kompletní vzorec - J. Drápala, L. Kuchař)  (29) [48] 
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TLFerit = 1534 - 48,24CC - 63,04(CC)2 - 14,39CSi - 4,88CMn - 31,83CP - 37,10CS - 1,04CCr - 
2,60CMo - 4,69CNi - 5,32CCu - 10,24CTi - 1,46CCo - 0,24CW °C (A. Kagawa, T. Okamoto) 
(C = concentration [%])        (30) [41] 

 

TLAustenit = 1491 - 36,33CC + 61,90(CC)2 - 17,10CSi - 3,32CMn - 27,07CP - 30,40CS - 2,61CCr - 
3,25CMo - 1,60CNi - 1,70CCu - 10,17CTi - 0,86CCo - 2,11CW °C (A. Kagawa, T. Okamoto) 
(C = concentration [%])        (31) [41] 

 

TLFerit = 1536 - 76,77(CC + F) - 6,89(CC + F)2 °C (E. Schürmann, T. Stišovic)  
(C = concentration [%])        (32) [41] 
F = FSi + FMn + FCr + FNi + FMo + FCu + FAl 
FSi = CSi[1 - 0,8384 + (3,544.10-3CSi)] 
FMn = CMn[1 - 0,9433 - (2,6.10-4CMn)] 
FCr = CCr[1 - 0,9713 + (6,84.10-4CCr)] 
FNi = CNi[1 - 0,9485 + (4,06.10-4CNi)] 
FMo = CMo[1 - 0,9361 - (6,37.10-4CMo)] 
FCu = CCu[1 - 0,9576 - (1,014.10-3CCu)] 
FAl = CAl[1 - 1,0011 - (2,8154.10-5CAl)] 

 

TLAustenit = 1526 - 58,74(CC + A) - 4,64(CC + A)2 °C (E. Schürmann, T. Stišovic)  
(C = concentration [%])        (33) [41] 
A = ASi + AMn + ACr + ANi + AMo + ACu + AAl 
ASi = CSi(1 - 0,6931 - 0,0459CSi) 
AMn = CMn[1 - 0,9323 - (4,1584.10-4CMn)] 
ACr = CCr[1 - 0,9789 - (4,2246.10-4CCr)] 
ANi = CNi[1 - 0,9147 - (1,4619.10-3CNi)] 
AMo = CMo[1 - 0,9365 + (1,0973.10-3CMo)] 
ACu = CCu(1 - 0,4998 - 0,3483.CCu) 
AAl = CAl(1 - 0,9169 - 0,3084.CAl) 

 

TLFerit = 1525 - 86,8CC - 4,7CSi - 2,1CMn - 0,8CCr - 5,1CNi - 3,1CMo - 1,1CTi - 3,6CN °C  
(E. Kivineva, N. Suutala) (C = concentration [%])     (34) [41] 

 

TLAustenit = 1530 - 59,4CC - 12,1CSi - 6,6CMn - 2,2CCr - 2,1CNi - 4,2CMo - 11,5CTi - 22CN °C 
(E. Kivineva, N. Suutala) (C = concentration [%])     (35) [41] 

 

TLFerit, low alloy = 1538 - 76,24CC - 10,3542(CC)2 - 11,66CSi - 4,3512CC.CSi - 5,62CMn - 
0,223CC.CMn - 1,95CCr - 0,0329CC.CCr - 2,2CMo - 0,8451CC.CMo - 3,58CNi - 0,8364CC.CNi - 
24,78CP - 12,9409CC.CP - 32.81CS - 17,7234CC.CS °C (J. Miettinen, A.A. Howe)  
(C = concentration [%])        (36) [41] 
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TLAustenit, low alloy = 1528 - 60,09CC - 6,1399(CC)2 - 11,49CSi - 5,6055CC.CSi - 4,26CMn + 
0,453CC.CMn - 2,47CCr + 1,3303CC.CCr - 4,36CMo + 0,0701CC.CMo - 1,97CNi - 0,5886CC.CNi - 
30,92CP - 5,3494CC.CP - 33,19CS - 10,09CC.CS °C 
(J. Miettinen, A.A. Howe) (C = concentration [%])      (37) [41] 

 

TLFerit, stainless = 1538 - 76,28CC - 1,3991CCr.CC - 0,0837CNi.CC - 9,43CSi - 0,2128CCr.CSi + 
0,2391CNi.CSi - 7,55CMn + 0,1779CCr.CMn + 0,01CNi.CMn - 1,56CCr - 0,0236(CCr)2 - 2,87CMo + 
0,044CCr.CMo - 0,0205CNi.CMo - 4,29CNi + 0,0095CCr.CNi - 0,0428(CNi)2 - 12CNb + 
0,0789CCr.CNb + 0,1771CNi.CNb - 18,55CTi + 0,0538CCr.CTi + 0,3514CNi.CTi - 42,64CN - 
1,2721CCr.CN - 1,0988CNi.CN + 0,002084(CCr)3 + 0,000695(CNi)3 + 238,96CTi.CN °C 
(J. Miettinen, A.A. Howe) (C = concentration [%])      (38) [41] 

 

TLAustenit, stainless = 1528 - 62,62CC + 0,5175CCr.CC - 0,2026CNi.CC - 8,29CSi - 0,4646CCr.CSi + 
0,1755CNi.CSi - 4,22CMn - 0,0143CCr.CMn - 0,0377CNi.CMn - 2,59CCr - 0,034(CCr)2 - 6,26CMo + 
0,0494CCr.CMo + 0,0244CNi.CMo - 1,69CNi + 0,0546CCr.CNi - 0,0175(CNi)2 - 10,17.CNb - 
0,0225CCr.CNb + 0,0781CNi.CNb - 16,91CTi - 0,0907CCr.CTi + 0,1422CNi.CTi - 21,6CN + 
0,1153CCr.CN - 0,2366CNi.CN + 0,000392(CCr)3 - 0,000356(CNi)3 + 154,98CTi.CN °C 
(J. Miettinen, A.A. Howe) (C = concentration [%])      (39) [41] 

Vzorce pro výpočet teploty solidu: 

TS = 1536 - 344[%C] - 183,5[%S] - 124,5[%P] - 6,8[%Mn] - 12,3[%Si] - 4,1[%Al] - 
1,4[%Cr] - 4,3[%Ni] °C (S. K. Choudhary, A. Ghosh)    (40) [33] 

 

TS = 1665 - 1122[%C] - 60[%Si] - 12[%Mn] - 140[%P] - 160[%S] K 
(Zhongting Ma, Dieter Janke) 1665K=1391,8°C     (41) [34] 
 
TS = 1535 - 200[%C] - 12,3[%Si] - 6,8[%Mn] - 124,5[%P] - 183,9[%S] - 4,3[%Ni] - 
1,4[%Cr] - 4,1[%Al] °C  (Thomas et al.)     (42) [35] 

 

TS = 1536 - 251[%C] - 12,3[%Si] - 6,8[%Mn] - 123,4[%P] - 183,9[%S] - 3,3[%Ni] - 
1,4[%Cr] - 3,1[%Cu] - 3,6[%Al] °C (J. Štětina)      (43) [36] 

 

TS = 1536 - (415,5[%C] + 12,3[%Si] + 6,8[%Mn] + 124,5[%P] + 183,9[%S] + 4,3[%Ni] + 
1,4[%Cr] + 4,1[%Al] °C (Dresseltech)       (44) [38] 

 

TS = TL - ΔTt 
ΔTt = 13 + 140C + 2,5Mn + 4,5Si + Cr + 4,5Ni + 3(Mo + V + W + Cu + Al) + 5Ti + Co °C 
(V.A. Denisov, A.V. Denisov)        (45) [42] 
 
TS = 1538 - 20,5[%Si] - 9[%Mn] - 200,9[%P] - 2,3[%Cr] - 3,4[%V] - 7,9[%Ni] - 4,2[%Mo] 
- 40,1[%Ti] - 5,9[%Al] - 5,3[%Cu] - 3,5[%Co] - 27,1[%Nb] - 1,1[%W] - 23,5[%Sn] - 
49,8[%Sb] - 54,9[%As]°C (J. Drápala, L. Kuchař)    (46) [48] 
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TS = 1538 - 5,9[%Al] - 54,9[%As] - 0[%B] - 65,5[%Be] - 0[%C] - 0[%Ce] - 3,5[%Co] - 
2,3[%Cr] - 5,3[%Cu] - 22,1[%Hf] - 0[%La] - 9[%Mn] - 4,2[%Mo] - 21,7[%Nb] - 7,9[%Ni] 
- 200,9[%P] - 11,5[%Pd] - 2,3[%Pt] - 18,5[%Pu] - 5,1[%Rh] - 0[%S] - 49,8[%Sb] - 
0[%Sc] - 20,5[%Si] - 23,5[%Sn] - 8,4[%Ta] - 0[%Th] - 40,1[%Ti] - 3,4[%V] - 1,1[%W] - 
5,3[%Zn] - 29,6[%Zr] °C (Kompletní vzorec - J. Drápala, L. Kuchař)  (47) [48] 
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Příloha B – Grafy měření teplot solidu a likvidu u vybraných taveb 

 
Graf 49 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 24535 (jakost DHQ1) [121] 

 
Graf 50 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25118 -2 (jakost G17CrMoV5-10) – 7ppm Ca [121] 
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Graf 51 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25118 -H (jakost G17CrMoV5-10) – 51ppm Ca [121] 

 

Graf 52 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25307 -4 (jakost G17CrMoV5-10) – 5ppm Ca [121] 
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Graf 53 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25307 -5 (jakost G17CrMoV5-10) – 21ppm Ca [121] 

 

Graf 54 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25307 -H (jakost G17CrMoV5-10) – 32ppm Ca [121] 
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Graf 55 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25351 -4 (jakost G17CrMoV5-10) – 10ppm Ca [121] 

 

Graf 56 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25351 -H (jakost G17CrMoV5-10) – 35ppm Ca [121] 
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Graf 57 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25243 -7/1 (jakost GX4CrNi13-4) – 5ppm Ca [121] 

 

Graf 58 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 25243 –H/1 (jakost GX4CrNi13-4) – 30ppm Ca [121] 
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Graf 59 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 24724 –6 (jakost X46Cr13) – 12ppm Ca [121] 

 
Graf 60 Měření teploty solidu a likvidu u tavby č. 24724 –H (jakost X46Cr13) – 26ppm Ca [121] 
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 Příloha C – EN-GJS-450-18 (v2) 

Lomové plochy po zkoušce tahem a rázem v ohybu 

     

 

     

 

     

 

Obr. 159 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV1 Obr. 160 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV1 

Obr. 161 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV2 Obr. 162 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV2 

Obr. 163 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV3 Obr. 164 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV3 
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Obr. 165 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV3x – bez vrubu 

 

     

 

     

 

Obr. 168 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV5 Obr. 169 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV5 

Obr. 166 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV4 Obr. 167 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV4 
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Obr. 172 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV6x – bez vrubu 

 

     

 

Obr. 170 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV6 Obr. 171 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV6 

Obr. 173 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV7 Obr. 174 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV7 
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Obr. 179 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV9x – bez vrubu 

 

Obr. 175 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV8 Obr. 176 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV8 

Obr. 177 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AV9 Obr. 178 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AV9 
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Obr. 180 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS1 Obr. 181 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS1 

Obr. 182 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS2 Obr. 183 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS2 

Obr. 184 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS3 Obr. 185 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS3 
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Obr. 186 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS3x – bez vrubu 

 

     

 

     

 

Obr. 187 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS4 Obr. 188 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS4 

Obr. 189 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS5 Obr. 190 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS5 
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Obr. 193 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS6x – bez vrubu 

 

     

 

Obr. 191 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS6 Obr. 192 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS6 

Obr. 194 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS7 Obr. 195 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS7 
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Obr. 200 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS9x – bez vrubu 

 

Obr. 196 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS8 Obr. 197 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS8 

Obr. 198 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AS9 Obr. 199 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AS9 



 

ODEHNAL, J.: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa.  
Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství. 

194 

     

 

     

 

     

 

Obr. 201 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD1 Obr. 202 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD1 

Obr. 203 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD2 Obr. 204 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD2 

Obr. 205 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD3 Obr. 206 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD3 
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Obr. 207 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD3x – bez vrubu 

 

     

 

     

 

Obr. 208 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD4 Obr. 209 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD4 

Obr. 210 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD5 Obr. 211 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD5 
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Obr. 214 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD6x – bez vrubu 

 

     

 

Obr. 212 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD6 Obr. 213 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD6 

Obr. 215 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD7 Obr. 216 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD7 
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Obr. 221 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD9x – bez vrubu 

 
  

Obr. 217 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD8 Obr. 218 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD8 

Obr. 219 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek AD9 Obr. 220 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek AD9 
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Mikrostruktury jednotlivých vzorků 

 
Obr. 222 Mikrostruktura vzorku AV1: tvar grafitu: VI(60%), V(38%), IV(2%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2,obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 465 MPa, A=18,7%, KV=9,3J. 

 

 
Obr. 223 Mikrostruktura vzorku AV2: tvar grafitu: VI(70%), V(26%), IV(2%), III(2%), velikost grafitu: 5/6, 
počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 

zvětšení: 100x, Rm= 465 MPa, A=18,7%, KV=9,3J. 
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Obr. 224 Mikrostruktura vzorku AV3: tvar grafitu: VI(60%), V(39%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: 1%, obsah feritu: 99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 473 MPa, A=18,8%, KV=6,7J. 

 

 
Obr. 225 Mikrostruktura vzorku AV4: tvar grafitu: VI(60%), V(39%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <4%, obsah feritu: >96%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 474 MPa, A=19,0%, KV=5,7J. 
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Obr. 226 Mikrostruktura vzorku AV5: tvar grafitu: VI(60%), V(20%), III(20%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <4%, obsah feritu: >96%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 471 MPa, A=18,5%, KV=5,9J. 

 

 
Obr. 227 Mikrostruktura vzorku AV6: tvar grafitu: VI(80%), V(20%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: 1%, obsah feritu: 99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 471 MPa, A=21,2%, KV=4,4J. 
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Obr. 228 Mikrostruktura vzorku AV7: tvar grafitu: VI(70%), V(20%), III(10%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 470 MPa, A=18,7%, KV=7,1J. 

 

 
Obr. 229 Mikrostruktura vzorku AV8: tvar grafitu: VI(80%), V(17%), III(3%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 467 MPa, A=18,5%, KV=6,6J. 
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Obr. 230 Mikrostruktura vzorku AV9: tvar grafitu: VI(77%), V(20%), IV(2%), III(1%), velikost grafitu: 6, 

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 463 MPa, A=18,4%, KV=9,2J. 

 

 
Obr. 231 Mikrostruktura vzorku AS1: tvar grafitu: VI(80%), V(19%), III(1%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 469 MPa, A=18,7%, KV=9,8J. 
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Obr. 232 Mikrostruktura vzorku AS2: tvar grafitu: VI(60%), V(28%), IV(10%), III(2%), velikost grafitu: 6, 

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 468 MPa, A=18,7%, KV=9,8J. 

 

 
Obr. 233 Mikrostruktura vzorku AS3: tvar grafitu: VI(47%), V(50%), III(3%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 482 MPa, A=20,2%, KV=6,3J. 
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Obr. 234 Mikrostruktura vzorku AS4: tvar grafitu: VI(40%), V(50%), III(10%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <4%, obsah feritu: >96%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 478 MPa, A=18,6%, KV=6,0J. 

 

 
Obr. 235 Mikrostruktura vzorku AS5: tvar grafitu: VI(80%), V(20%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <4%, obsah feritu: >96%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 480 MPa, A=18,9%, KV=6,3J. 
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Obr. 236 Mikrostruktura vzorku AS6: tvar grafitu: VI(80%), V(20%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <4%, obsah feritu: >96%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 481 MPa, A=19,0%, KV=6,7J. 

 

 
Obr. 237 Mikrostruktura vzorku AS7: tvar grafitu: VI(70%), V(20%), III(10%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <4%, obsah feritu: >96%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 476 MPa, A=18,8%, KV=8,0J. 
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Obr. 238 Mikrostruktura vzorku AS8: tvar grafitu: VI(80%), V(19%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <10%, obsah feritu: >90%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 474 MPa, A=18,7%, KV=8,5J. 

 

 
Obr. 239 Mikrostruktura vzorku AS9: tvar grafitu: VI(77%), V(20%), IV(2%), III(1%), velikost grafitu: 5/6, 

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100%, Rm= 470 MPa, A=18,6%, KV=11,4J. 
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Obr. 240 Mikrostruktura vzorku AD1: tvar grafitu: VI(78%), V(20%), III(2%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 476 MPa, A=21,7%, KV=6,9J. 

 

 
Obr. 241 Mikrostruktura vzorku AD2: tvar grafitu: VI(78%), V(20%), III(2%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: 1%, obsah feritu: 99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 477 MPa, A=20,7%, KV=6,5J. 
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Obr. 242 Mikrostruktura vzorku AD3: tvar grafitu: VI(70%), V(25%), III(5%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 472 MPa, A=18,5%, KV=7,3J. 

 

 
Obr. 243 Mikrostruktura vzorku AD4: tvar grafitu: VI(73%), V(25%), III(2%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 470 MPa, A=18,8%, KV=7,2J. 
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Obr. 244 Mikrostruktura vzorku AD5: tvar grafitu: VI(20%), V(78%), III(2%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 470 MPa, A=18,6%, KV=7,2J. 

 

 
Obr. 245 Mikrostruktura vzorku AD6: tvar grafitu: VI(79%), V(20%), III(1%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: 5%, obsah feritu: 95%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 476 MPa, A=18,7%, KV=6,4J. 
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Obr. 246 Mikrostruktura vzorku AD7: tvar grafitu: VI(78%), V(20%), III(2%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 472 MPa, A=18,5%, KV=10,2J. 

 

 
Obr. 247 Mikrostruktura vzorku AD8: tvar grafitu: VI(77%), V(20%), III(3%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 466 MPa, A=18,6%, KV=9,4J. 
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Obr. 248 Mikrostruktura vzorku AD9: tvar grafitu: VI(79%), V(20%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 473 MPa, A=19,0%, KV=11,7J. 
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Příloha D – EN-GJS-500-14 

Lomové plochy po zkoušce tahem a rázem v ohybu 

     

 

     

 

     

 

Obr. 249 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV1 Obr. 250 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV1 

Obr. 251 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV2 Obr. 252 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV2 

Obr. 253 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV3 Obr. 254 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV3 
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Obr. 255 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV3x – bez vrubu 

 

     

 

     

 

Obr. 256 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV4 Obr. 257 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV4 

Obr. 258 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV5 Obr. 259 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV5 
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Obr. 262 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV6x – bez vrubu 

 

     

 

Obr. 260 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV6 Obr. 261 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV6 

Obr. 263 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV7 Obr. 264 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV7 
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Obr. 269 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV9x – bez vrubu 

 

Obr. 265 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV8 Obr. 266 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV8 

Obr. 267 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BV9 Obr. 268 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BV9 
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Obr. 270 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS1 Obr. 271 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS1 

Obr. 272 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS2 Obr. 273 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS2 

Obr. 274 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS3 Obr. 275 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS3 
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Obr. 276 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS3x – bez vrubu 

 

     

 

     

 

Obr. 277 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS4 Obr. 278 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS4 

Obr. 279 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS5 Obr. 280 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS5 
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Obr. 283 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS6x – bez vrubu 

 

     

 

Obr. 281 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS6 Obr. 282 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS6 

Obr. 284 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS7 Obr. 285 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS7 
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Obr. 290 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS9x – bez vrubu 

 

Obr. 286 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS8 Obr. 287 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS8 

Obr. 288 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BS9 Obr. 289 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BS9 
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Obr. 291 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD1 Obr. 292 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD1 

Obr. 293 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD2 Obr. 294 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD2 

Obr. 295 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD3 Obr. 296 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD3 
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Obr. 297 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD3x – bez vrubu 

 

     

 

     

 

Obr. 298 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD4 Obr. 299 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD4 

Obr. 300 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD5 Obr. 301 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD5 
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Obr. 304 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD6x – bez vrubu 

 

     

 

Obr. 302 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD6 Obr. 303 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD6 

Obr. 305 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD7 Obr. 306 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD7 
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Obr. 311 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD9x – bez vrubu 

 
  

Obr. 307 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD8 Obr. 308 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD8 

Obr. 309 Lomová plocha zkoušky tahem – vzorek BD9 Obr. 310 Lomová plocha zkoušky rázem – vzorek BD9 
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Mikrostruktury jednotlivých vzorků 

 
Obr. 312 Mikrostruktura vzorku BV1: tvar grafitu: VI(79%), V(20%), III(1%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 532 MPa, A=17,7%, KV=3,6J. 

 

 
Obr. 313 Mikrostruktura vzorku BV2: tvar grafitu: VI(80%), V(20%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 533 MPa, A=18,9%, KV=3,7J. 
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Obr. 314 Mikrostruktura vzorku BV3: tvar grafitu: VI(60%), V(40%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 534 MPa, A=19,4%, KV=3,5J. 

 

 
Obr. 315 Mikrostruktura vzorku BV4: tvar grafitu: VI(79%), V(20%), III(1%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 535 MPa, A=19,4%, KV=3,5J. 
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Obr. 316 Mikrostruktura vzorku BV5: tvar grafitu: VI(79%), V(20%), III(1%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 534 MPa, A=19,2%, KV=3,2J. 

 

 
Obr. 317 Mikrostruktura vzorku BV6: tvar grafitu: VI(80%), V(19%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 528 MPa, A=19,8%, KV=3,5J. 
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Obr. 318 Mikrostruktura vzorku BV7: tvar grafitu: VI(70%), V(30%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 533 MPa, A=20,0%, KV=3,5J. 

 

 
Obr. 319 Mikrostruktura vzorku BV8: tvar grafitu: VI(50%), V(50%), velikost grafitu: 5/6,  

nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, počet 
zvětšení: 100x, Rm= 534 MPa, A=20,8%, KV=3,5J. 
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Obr. 320 Mikrostruktura vzorku BV9: tvar grafitu: VI(78%), V(20%), III(2%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 534 MPa, A=18,7%, KV=3,5J. 

 

 
Obr. 321 Mikrostruktura vzorku BS1: tvar grafitu: VI(70%) V(29%), III(1%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 532 MPa, A=19,9%, KV=3,8J. 
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Obr. 322 Mikrostruktura vzorku BS2: tvar grafitu: VI(70%) V(29%), III(1%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 531 MPa, A=19,9%, KV=3,4J. 

 

 
Obr. 323 Mikrostruktura vzorku BS3: tvar grafitu: VI(70%) V(30%), velikost grafitu: 6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100%, Rm= 536 MPa, A=19,3%, KV=3,4J. 
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Obr. 324 Mikrostruktura vzorku BS4: tvar grafitu: VI(70%) V(30%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <2%, obsah feritu: >98%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 535 MPa, A=17,3%, KV=3,4J. 

 

 
Obr. 325 Mikrostruktura vzorku BS5: tvar grafitu: VI(70%) V(30%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <2%, obsah feritu: >98%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 536 MPa, A=17,8%, KV=3,6J. 
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Obr. 326 Mikrostruktura vzorku BS6: tvar grafitu: VI(70%) V(30%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 531 MPa, A=19,4%, KV=3,3J. 

 

 
Obr. 327 Mikrostruktura vzorku BS7: tvar grafitu: VI(70%) V(29%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 534 MPa, A=19,4%, KV=3,4J. 
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Obr. 328 Mikrostruktura vzorku BS8: tvar grafitu: VI(50%) V(50%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 533 MPa, A=20,1%, KV=3,4J. 

 

 
Obr. 329 Mikrostruktura vzorku BS9: tvar grafitu: VI(60%) V(38%), III(2%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 531 MPa, A=19,9%, KV=3,9J. 
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Obr. 330 Mikrostruktura vzorku BD1: tvar grafitu: VI(80%) V(20%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 539 MPa, A=18,0%, KV=4,3J. 

 

 
Obr. 331 Mikrostruktura vzorku BD2: tvar grafitu: VI(80%) V(20%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 540 MPa, A=20,2%, KV=4,0J. 
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Obr. 332 Mikrostruktura vzorku BD3: tvar grafitu: VI(60%) V(39%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 534 MPa, A=20,0%, KV=3,6J. 

 

 
Obr. 333 Mikrostruktura vzorku BD4: tvar grafitu: VI(80%) V(17%), III(3%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 300/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 533 MPa, A=17,2%, KV=3,3J. 
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Obr. 334 Mikrostruktura vzorku BD5: tvar grafitu: VI(70%) V(29%), III(1%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <1%, obsah feritu: >99%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 533 MPa, A=16,6%, KV=3,3J. 

 

 
Obr. 335 Mikrostruktura vzorku BD6: tvar grafitu: VI(80%) V(20%), velikost grafitu: 5/6,  

počet nodulí grafitu: 200/mm2, obsah perlitu: <5%, obsah feritu: >95%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 533 MPa, A=17,3%, KV=3,2J. 
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Obr. 336 Mikrostruktura vzorku BD7: tvar grafitu: VI(60%) V(20%), III(20%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 100/mm2, obsah perlitu: <2%, obsah feritu: >98%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 531 MPa, A=19,4%, KV=3,5J. 

 

 
Obr. 337 Mikrostruktura vzorku BD8: tvar grafitu: VI(80%) V(20%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 536 MPa, A=18,9%, KV=3,5J. 
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Obr. 338 Mikrostruktura vzorku BD9: tvar grafitu: VI(80%) V(20%), velikost grafitu: 6/7,  

počet nodulí grafitu: 600/mm2, obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, 
zvětšení: 100x, Rm= 537 MPa, A=19,0%, KV=4,1J. 

 


