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Abstrakt 

 

V práci je popsána teorie metalurgických procesů při výrobě tvárné litiny a technologie 

výroby masivního stojanu o surové hmotnosti 85 tun. Dále  jsou vyhodnoceny  mechanické 

vlastnosti a mikrostruktura v průřezu stěny odlitku.  
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Abstract 

 

This thesis describes the theory of metallurgical processes in ductile cast iron production and 

manufacturing technologies of heavy-duty frame of 85 ton raw weight. Furthermore, 

mechanical properties and microstructure in wall section of casting are evaluated. 
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1.Cíle diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je zhodnocení struktury a mechanických vlastností materiálu EN-

GJS-400-15U v průřezu stojiny a hlavy hmotného silnostěnného odlitku rámového stojanu o 

surové hmotnosti 85 tun.V teoretické části bude popsáno chemické sloţení, tuhnutí, struktury,                                             

způsoby tavení,modifikace a očkování tvárné litiny. V praktické části navazuje simulace 

tuhnutí, výroba stojanu, odběr vzorků a následné vyhodnocení struktury a mechanických 

vlastností. 
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2. Tvárná litina 

Mimořádně dobré mechanické vlastnosti, ekonomicky výhodná výroba a dobrá 

opracovatelnost jsou hlavními důvody velkého rozšíření pouţití tvárné litiny ve strojírenství, 

energetice, v  automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. 

Tvárná litina (litina s kuličkovým grafitem) je stejně jako šedá litina a ocel slitina ţeleza 

s uhlíkem. Grafit je zde vyloučen ve formě kuliček. Forma vyloučení grafitu je ovlivněna 

modifikací taveniny.  

 

2.1. Chemické složení tvárné litiny 

Chemické sloţení tvárné litiny je jedním z nejdůleţitějších činitelů, které ovlivňují strukturu 

nebo strukturální změny grafitu a základní kovové hmoty a mají vliv na její mechanicko-

fyzikální vlastnosti. Kaţdý prvek má určitý vliv na strukturu tuhnoucí fáze – morfologii 

grafitu, nebo na kovovou základní hmotu – mikrostrukturu. Většina prvků přítomných v 

tvárné litině můţe být hodnocena  podle jejich vlivu na mikrostrukturu.  

 základní prvky – C, Si, Mn, P a S  

 očkující –modifikační prvky – Mg, prvky vzácných zemin, Ca, atd. 

 legující prvky – Cu, Ni a Mo 

 prvky zbytkové– As, Bi, Pb, Sb atd. 

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

 plyny – H, N a O 

Hlavními prvky, jeţ se v tvárné litině vyskytují mimo ţeleza jsou: uhlík, křemík, mangan, 

fosfor, síra a očkující – modifikační přísady, nejčastěji hořčík. V případě, ţe jsou pro výrobu 

tvárné litiny pouţity předslitiny obsahující i jiné prvky,  jsou tyto prvky také obsaţeny. U 

legovaných speciálních litin to mohou být prvky: nikl, měď,molybden, cín, titan, chrom 

atd.Poslední skupinu tvoří prvky, jeţ mohou do litiny přejít z výchozích surovin při druhování 

a jejích přítomnost je většinou neţádoucí. Je to olovo, vizmut, antimon, arsen, bor, hliník, 

vanad, zirkon a nejedná-li se o legující přísadu téţ chrom, cín a titan.  

Chemické sloţení tvárné litiny leţí v následujících mezích : uhlík (C) 3,4 aţ 3,8%, křemík 

(Si) 2,0 aţ 3,0 %, mangan (Mn) 0,1 aţ 0,6%, síra (S) 0,003 aţ 0,015%, chrom (Cr) maximálně 

0,1%, fosfor (P) maximálně 0,05%, měď (Cu) u perlitických tvárných litin do 1%. 
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2.2. Tuhnutí tvárné litiny 

Přechod z tekutého do pevného skupenství za vzniku krystalů nazýváme krystalizací. 

Krystalizace probíhá od teploty likvidu aţ do teploty okolního prostředí. Krystalizace za 

vyšších teplot od teploty likvidu do teploty solidu nazýváme tuhnutím a od teploty solidu do 

teploty okolního prostředí nazýváme  chladnutím. 

Krystalizaci litin za vyšších teplot od teploty likvidu do teplot solidu nazýváme primární 

krystalizací a od teploty solidu do teploty okolního prostředí nazýváme sekundární 

krystalizací. Konečnou strukturu dělíme na základní kovovou matricí (ferit, perlit) a 

grafit.Podmínky krystalizace se řídí podle rovnováţného diagramu Fe – C.   Krystalizace litin 

se odlišuje od ocelí  eutektickou prodlevou, která nastává v průběhu tuhnutí. Zatímco ocel 

krystalizuje v rozmezí teplot mezi teplotou likvidu a teplotou solidu bez prodlevy, u litiny se 

při krystalizaci tvoří eutektikum,ve kterém je v rovnováze tavenina a tuhá fáze tvořená 

austenitem a grafitem. Eutektická reakce rozšiřuje krystalizační pásmo teplot a podílí se na 

konečné struktuře litiny. Při eutektoidní reakci se formuje konečná struktura odlitku. Dle 

obsahu uhlíku v litině rozdělujeme litiny na podeutektické  (C < 4,3%), eutektické (C = 4,3%) 

a nadeutektické (C > 4,3%).[1] 

Rozhodující roli hraje tuhnutí eutektika, na něţ má zásadní vliv chemické sloţení taveniny. 

Přítomné prvky buďto sniţují nebo zvyšují obsah uhlíku v eutektiku, primárně jak působí 

svým vlivem na rozpustnost uhlíku v tekuté litině. Nad ostatními prvky převládá vliv 

křemíku. Křemík sniţuje rozpustnost uhlíku v tavenině a sniţuje tak jeho obsah v eutektiku. 

Vliv křemíku je dobře prozkoumán a často popisován jako substituční prvek uhlíku ve vztahu 

tzv. ekvivalentu  uhlíku (CE). Jeho zjednodušený, nejběţněji pouţívaný tvar je dán rovnicí: 

Ekvivalent uhlíku      CE  =  %C + 
1
/3 (%Si + %P)   [2] 

  CE  =  4,23 - litina eutektická 

  CE < 4,23 - litina podeutektická  

  CE > 4,23 - litina nadeutektická 

Jak bylo uvedeno, proces tuhnutí litiny spočívá především v eutektické přeměně. Velmi 

zřídka se stává, ţe uhlíkový ekvivalent je přesně 4,23 – t.j. přesně eutektický. Dokonce i tehdy 

je nutné určité malé podchlazení. Takto se chovají eutektické i mírně nadeutektické litiny, 

začínají tuhnout, jako kdyby byly podeutektické. Z praktického hlediska potom není 

mechanizmus tuhnutí eutektický, ale buď podeutektický nebo nadeutektický. Aby tuhnutí 
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pobíhalo podle diagramu, je rovněţ důleţité, aby bylo rovnováţného typu, tzn.nekonečně 

pomalé. I kdyţ to tak prakticky není, rychlost tuhnutí průřezu větších neţ 50 mm, odlitých do 

pískových forem je dostatečně nízká, odpovídá rovnováţnému stavu. V blízkosti stěny formy 

se tuhnutí vţdy odlišuje od rovnováţného stavu. Z toho vyplývá, ţe tuhnutí tenkých stěn je  

nerovnováţného stavu. Všechny uvedené vlastnosti  eutektické přeměny je moţno přímo 

měřit jako závislost teploty a času. Takové křivky jsou na obrázku  č.1, kde je zobrazena 

křivka chladnutí oceli a litiny.  

 

 

Obr.č 1 – Křivky ochlazování oceli (A) a litiny (B)  [3] 

 

Pokud se systém skládá pouze ze dvou sloţek (Fe-C), bude ochlazování probíhat rychlostí 

určenou tepelnými vlastnostmi slitiny, dokud bude přítomná jen jedna fáze (např. homogenní 

tavenina). Po objevení další fáze (austenit, grafit, cementit) rychlost ochlazování klesá, 

protoţe při tuhnutí se uvolňuje teplo. Ale kdyţ se v tavenině tvoří dvě tuhé fáze, uvolněné 

teplo se rovná odebranému teplu a chladnutí můţe pokračovat jen pokud zanikne jedna fáze 

(v případě tuhnutí tavenina). 

Studium odchylek od ideální křivky ochlazování umoţňuje velmi dobře pochopit 

mechanizmus tuhnutí tvárné litiny. První odchylka je izotermická prodleva. Jen co teplota 

likvidu dostatečně klesne pod teplotu rovnováţného stavu, je vytvořena dostatečná hnací síla 

pro zahájení tuhnutí první (primární) tuhé fáze, kterou je v případě podeuteknoidní tvárné 

litiny austenit. Rychlost tuhnutí je vysoká a klesá aţ kdyţ  se teplota přiblíţí teplotě 

rovnováţného stavu. Kdyţ austenit i grafit krystalizují současně, teplota znovu stoupá.Tento 
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rychlý vzestup teploty se nazývá rekalescence (vzestup teploty při transformaci austenit-

perlit). 

V závislosti na rychlosti ochlazování v porovnání s teplem uvolněným dvěma rostoucími 

tuhými fázemi můţe rekalescence dosáhnout rovnováţné eutektické teploty nebo můţe zůstat 

pod ní. Kdyţ  rychlost ochlazování stále převyšuje rychlost uvolňování tepla není pozorována 

ani rekalescence ani izotermická prodleva. Zaoblování křivky ochlazování na konci tuhnutí 

znamená, ţe tuhnutí jedné z fází je téměř ukončeno. Nepřímé důkazy naznačují, ţe touto fází 

je grafit. Protoţe ve všech praktických příkladech je grafit jedinou fází zpomalující 

ochlazování po dobu tuhnutí je přechod od ideální horizontály k další části křivky ochlazování 

zaoblený. Tato skutečnost je významná pro studium objemových změn a vysvětluje výskyt 

sekundárního smršťování.[4] 

 

Podeutektické tuhnutí 

Tuhnutí podeutektických tvárných litin začíná vylučováním austenitu ve formě dendritů. 

Tento proces pokračuje neustálým odebíráním tepla dokud teplota zbylé taveniny nedosáhne 

eutektickou teplotu nebo neklesne pod ní. Po podchlazení se grafit a austenit vylučují 

současně, přičemţ způsobují rekalescenci na eutektickou teplotu, ale ochlazování musí být 

dostatečně pomalé. Tuhnutí eutektika je charakteristické částečně pokračujícím růstem 

austenitických dendritů a částečně současným růstem austenitu a grafitu, při kterém tvoří 

austenit obálku okolo grafitu. Grafitickoaustenetické globule se spojují jedna na druhou, ale 

také na dendrity austenitu. Z náhodně rozdělených globulí tak vznikají útvary oddělené 

taveninou. Tyto útvary se nazývají eutektické buňky. V pozdějším stádiu tuhnutí je tavenina 

ochuzena o uhlík a oblasti hranic buňky budou většinou bez grafitu.  

 

Nadeutekticiké tuhnutí 

Tuhnutí nadeutektických tvárných litin je podobné  tuhnutí podeutektických, s tím rozdílem, 

ţe první (primární) fází, která se vylučuje je grafit ve tvaru kuliček. Při dalším ochlazování 

taveniny pod eutektickou teplotu začíná tuhnout současně austenit i grafit, podobně jako u 

podeutektických tvárných litin. Grafiticko-austenetické globule se tvoří po vrstvách, které 

jsou kolmé ke směru odvodu tepla. Tento jev se nevyskytuje v podeutektických litinách, 

protoţe na začátku je hlavní fází austenit. Výsledkem bude rovnoměrné rozloţení kuliček.  

Při tuhnutí nadeutektické tvárné litiny se kuličkový grafit – právě tak jako u šedé litiny 

lupínkový grafit – vylučuje přímo z taveniny. Krystalizace grafitu určuje tvar, mnoţství, 

velikost a způsob vyloučení grafitu.[5] 
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2.2.1 Teorie mechanizmu krystalizace 

Vznik grafitových zrn v mezidendritické zbytkové tavenině 

Grafitová zrna vznikají ve zbytkové tavenině přesycené uhlíkem v mezidentitických oblastech 

austenitu. Krystalizace dendritu austenitu začíná při teplotě likvidu a pokračuje do teploty, při  

které se normální eutektikum skládá z lupínků grafitu a austenitu. Potlačuje se vylučování 

lupínkového grafitu a vznik zárodků kuličkového grafitu ve zbytkové tavenině přesycené 

uhlíkem.Zbytková eutektická tavenina ztuhne podle metastabilního systému, načeţ následuje 

rozpad cementitu za současného růstu grafitových zrn. 

Tvorba a růst grafitu probíhá ve dvou krocích – nukleace a růst. Nukleace můţe být 

homogenní (tak zvaná vlastní  nukleace), nebo heterogenní (na cizích zárodcích). 

Většina badatelů předpokládá heterogenní nukleaci, která je vyvolána právě operacemi při 

pochodech (legování a očkování) pro získání kuličkového grafitu. Pokud se týká vlastního 

růstu grafitu je četný názor, ţe grafit či krystal grafitu roste dendritickým způsobem tak, ţe 

vzniklá drobná částice grafitu se rozvíjí do několika větví, které se dále rozvětvují, podobně 

jako rostou dendrity.[6,7] 

 

Stádia růstu lupínkového aţ kuličkového grafitu 

Jestliţe je frekvence vzniků nových větví grafitického dendritu relativně nízká, vytváří se síť 

vnitřního propojení typická pro lupínkový grafit. Jestliţe se frekvence větvení drasticky zvýší, 

vytváří se  kuličkový grafit ( obr.2) 

 

Obr.č.2 – Stadia růstu lupínkovitého aţ kuličkového grafitu [7]                     
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Kuličkový grafit vzniká v tavenině. Adsorpcí hořčíku na povrch grafitového zárodku se omezí 

rychlost růstu grafitu v různých směrech a grafit nabývá jiţ od začátku svého růstu kuličkový 

tvar. Během dalšího tuhnutí je zcela obalen austenitem, takţe jeho růst je moţný pouze 

pomocí difuse uhlíku ze zbytkové taveniny přes austenit (obr.3) 

 

 

Obr.č.3 – Růst grafitového zrna    austenit, G  grafit, T tavenina [8] 

 

Všechen grafit v nadeutektické i podeutektické tvárné litině se můţe tvořit přímo z taveniny a 

za určitých podmínek můţe vznikat i rozpadem cementitu. To závisí na rychlosti ochlazování 

taveniny a na počtu vzniklých grafitových zrn: 

 

 Nadeutektická tvárná litina s velkým počtem grafitových zrn: 

Zrna grafitu se tvoří přímo z taveniny. Při eutektické přeměně se kolem nich tvoří 

austenitické obaly a růst zrn grafitu postupuje difusí uhlíku z taveniny přes austenit 

 Nadeutektická tvárná litina s malým počtem grafitových zrn: 

V těsné blízkosti nadeutektických zrn grafitu probíhá takové tuhnutí, jaké je popsáno 

v předcházejícím bodě. V oblasti od zrn vzdálenějších se vylučuje austenit 

v dendritické formě zároveň se vznikem austenitických obalů. Dále se mohou zrna 

grafitu rozvíjet mezi dendrity způsobem obdobným způsobu, který je popsán 

v následujících bodech. Je-li rychlost ochlazování poměrně malá, rostou primární a 

sekundární zrna grafitu způsobem uvedeným v předcházejícím bodě. Při velké 

rychlosti ochlazování tuhne zbytková tavenina jako jehlicovité karbidické eutektikum, 

jeţ můţe grafitisovat aţ po ztuhnutí. 

 Podeutektická tvárná litina s velkým počtem grafitových zrn: 

Primární austenitické dendrity vznikají přímo z taveniny. Těsně před počátkem nebo 

na počátku eutektické přeměny vznikají v tavenině grafitická zrna, jeţ mají 
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pravděpodobně nadeutektický charakter. Litina dále tuhne tím, ţe rostou grafitová 

zrna a austenitické obálky. 

 Podeutektická tvárná litina s malým počtem grafitových zrn: 

Primární dendrity a zrna grafitu se tvoří způsobem popsaným v předchozí bodě. Je-li 

rychlost ochlazování poměrně malá, pokračuje eutektická přeměna nadále podle 

předcházejícího bodu. Při velké rychlosti ochlazování můţe tavenina vzdálená od 

grafitových zrn tuhnout jako jehlicovité karbidické eutektikum a můţe grafitisovat aţ 

po ztuhnutí.[9] 

 

 

Vliv změny fyzikálních vlastností taveniny na tvar grafitu 

Tvar grafitu závisí na druhu zárodků. Zárodky se šesterečnou mříţkou ( SiO2, FeS, SiC apod.) 

způsobují růst lupínkového grafitu, kdeţto zárodky s kubickou mříţkou (MgO, MgS, Mg3N 2, 

Mg 2Si apod.) způsobují vznik kuličkové formy grafitu. Přísadou hořčíku do litiny se redukují 

vměstky se šesterečnou soustavou a jsou nahrazovány sloučeninami s kubickou mříţkou, na 

nichţ vyrůstá grafit v kuličkové podobě. 

 

Nepřímý vznik kuličkového grafitu rozpadem austenitu 

Tavenina se tak značně přechladí, ţe vznikne primární austenit, přesycený uhlíkem. Při 

rozpadu přesycených směsných krystalů vzniká kuličkový grafit. 

 

Hlavní názory na tuhnutí tvárné litiny  jsou následující: 

 Při ochlazování taveniny se vylučuje primární austenit aţ se zbytková tavenina stane 

eutektickou 

 Uhlík krystalizuje jako grafit na určitých zárodcích, které jsou přítomny v tavenině 

 Tvorba grafitu není závislá na ostatních komponentách 

 Typická kuličková globulární –  forma je způsobena chemickými nebo fyzikálními 

vlivy působícími na vznik a růst krystalů grafitu 

 Další růst zrn grafitu se odehrává ukládáním uhlíku buď přímo z taveniny, nebo difusí 

uhlíku přes austenitickou obálku ze ztuhlé vrsty austenitu, která obklopuje zrna, nebo 

kombinaci obou 

 Eutektický austenit se ukládá na primární austenit nebo okolo existujících zrn[10] 
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2.2.2.Krystalická stavba grafitu 

Během vývoje a hlavně po objevu tvárné litiny byla velmi intenzivně studována také stavba 

grafitu a vlastní mechanismy jeho růstu. V závislosti na chemickém sloţení a teplotním 

gradientu / rychlostí růstu nebo na rychlosti chladnutí a různorodosti tvaru grafitu můţe grafit 

tuhnout jako součást fází austenit-grafitické eutektikum, nebo jako primární fáze. V podstatě 

se jedná o následující modifikace: 

 grafit lupínkový, coţ je nejběţnější typ grafitu 

 grafit kompaktní /vermikulární 

 korálkový grafit 

 grafit kuličkový (globulární, sféroidální..), coţ je povaţováno za velmi celistvou 

formu grafitu s patrnou radiální stavbou a tvarem více či méně kulovým, kuličkový 

grafit vzniká v temperované litině s bílým lomem a v dobře zpracované tvárné litině 

  grafit vločkový – nepravidelný konglomerát jednotlivých menších lupínků grafitu, 

který se vylučuje nejčastěji v temperované litině s černým lomem a jehoţ výskyt je 

pravděpodobně vázán na přítomnost síranu manganatého při temperování za teplot do 

1 000
o
C 

Kuličkový (globulární) grafit 

Na výbrusu tvárné litiny, hlavně v polarizovaném světle a při větším zvětšení zjistíme, ţe 

jednotlivá zrna grafitu mají dosti nejednotný charakter,jsou téměř isomerické prostorové 

útvary. 

Většina mikrostruktur byla získána pozorováním v sekundárních elektronech, na vzorcích 

připravovaných kombinovaným způsobem, oxidačním, hlubokým leptáním a ozařováním – 

bombardováním povrchu iontovým paprskem.  

Morfologie grafitu závisí na místě  - poloze vzniku zárodku grafitu a jeho růstu. Na obr. 5  je 

zrno  kuličkového grafitu v celkovém pohledu . 

 



 13 

  

Obr.č. 5 – Celé zrno kuličkovitého grafitu    [11] 

 

Modely růstu kompaktního a degenerovaného grafitu 

Komplexní pochopení růstu kuličkového (globulárního) grafitu vyţaduje určité vysvětlení 

vzniku grafitových forem, které nejsou globulárního typu, ale odchylují se dosti podstatně od 

lamelární formy. Rozumíme tím kompaktní (vermikulární, červíkovitý) grafit, chunky grafit a 

rozloţený grafit. Poslední dva označujeme téţ jako degenerované typy grafitu. 

Předpokládá se, ţe růst kompaktního grafitu probíhá tak zvaným zdvojeným překlopem 

rozhraní. Iniciací zdvojeného překlopu, nebo výchylky je nestabilní růst mezivrstvy ve směru, 

coţ můţe být způsobeno přítomností určitých reaktivních prvků. Byla vyslovena hypothesa, 

ţe jestliţe je přítomnost těchto prvků nedostatečná, můţe se orientace výchylky zdvojeného 

rozhraní měnit, čímţ vzniká typický kompaktní grafit. Na druhé straně, je-li k dispozici 

dostatek nečistot (příměsí) orientace výchylky je jednoduchá, můţe vzniknout kuličkový 

grafit. Na základě tohoto mechanizmu, můţe kompaktní grafit  růst buď transformací 

z lupínkového grafitu, nebo degenerací globulárního grafitu. Vycházeje z křivek ochlazování, 

můţeme předpokládat, ţe rychlost růstu kompaktního grafitu je obdobná, jako rychlost růstu 

zrnitého grafitu, coţ taktéţ odpovídá směru růstu krystalu v rovině. 

 

Model degenerovaného grafitu 

Jedná se o morfologii chunky (robustního) grafitu a rozloţeného grafitu. Oba typy mohou 

působit velmi destruktivně a škodlivě na mechanické vlastnosti výsledné litiny a proto je třeba 

se jim vyhnout.  
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Chunky (robustní) grafit 

Chunky grafit se tvoří extensivním větvením globulárního grafitu. Zatímco je chunky grafit 

vysoce propojený a nesestává z rozbitých a rozdrobených části globulárního  grafitu, některé 

větve mohou být narušeny a rozlámány indukovanými tepelnými turbulencemi taveniny 

během tuhnutí. Sklony k tvorbě chunky grafitu moţno sníţit sníţením ekvivalentu uhlíku a 

obsahu křemíku a zvětšením rychlosti ochlazování. 

Rozpadlý (rozbitý) grafit 

Zdá se, ţe rozpadlý grafit je méně nepříznivou formou degenerace grafitu, ale velmi 

přirozený, vznikající v důsledku nestability rozhraní. Vysoké přechlazení na frontě rozhraní 

má za následek celulární nebo dendritický růst grafitu (obr.6). Rozvětvené krystaly mohou 

mít mnohem větší délku, neţ-li je radius, z kterého rostou. Vznik je přičítán zpracování 

nadeutektické taveniny prvky vzácných zemí a bývá téţ provázen flotací grafitu. 

 

 

Obr.č.6 – Degenerace kuličkovitého grafitu na chunky a rozpadlý grafit [12] 

 

 

2.3.Vliv prvků na změny struktury a vlastností  tvárné litiny 

Rozhodující prvky v tvárné litině jsou uhlík, křemík, síra, fosfor a mangan a to vzhledem 

k tomu, ţe jsou prakticky přítomny ve všech vyráběných typech tvárné litiny. Jejich vliv byl 

většinou sledován a diskutován samostatně přesto, ţe přítomnost jednoho prvku ovlivňuje 

účinnost i toho druhého, případně i dalších přítomných prvků. Typické sloţení tvárné litiny je 

následující: 3,65 % C,  2,40% Si,  0,01% S,  0,02% P a 0,40% Mn. Je zřejmé, ţe uhlíkový 

ekvivalent (CE) je mnohem vyšší a obsah síry mnohem niţší neţ-li u běţných šedých litin. 

Vzájemná působnost uhlíku a křemíku činí nezbytným sledovat vlivy těchto prvků současně 

přesto, ţe jejich individuální vliv je také velmi významný. 

 

2.3.1.Uhlík a křemík 

Oba tyto prvky jsou energetickými grafitisátory. Zvyšuje-li se jejich obsah v šedé litině, 

rostou grafitové lupínky a mechanické vlastnosti se velmi zhoršují. Proto má být celkové 
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ekvivalentní mnoţství uhlíku v šedé litině co nejmenší a u jakostních očkovaných litin se 

pohybuje kolem 3,40%. 

U tvárné litiny tomu tak není. Uhlík, který je vyloučen v podobě kulových útvarů – zrn, 

nenarušuje tak značně svým malým povrchem základní kovovou hmotu litiny a nepůsobí 

vrubovým účinkem na základní kovovou hmotu v níţ je uloţen jako lupínkový grafit. 

Vzájemný účinek uhlíku a křemíku na některé vlastnosti tvárné litiny vyjadřuje tzv. 

Hendersenův diagram (obr.7 )      [13] 

Pro tenkostěnné odlitky (pod  cca 12 mm) se doporučuje CE  =  4,55%, 

pro střední  tloušťku stěn (12 aţ 40 mm) se doporučuje CE  =  4,35 aţ 4,45%  a  

pro tlustostěnné odlitky (nad 40mm) se doporučuje CE  =  max 4,3%. 

 

 

Obr.č.7 – Hendersenův diagram,hranice optimálního sloţení uhlíku a křemíku v tvárné litině 

 

Během tuhnutí tvárné litiny je tvorba grafitu doprovázena objemovými změnami, takţe pokud 

klesá v litině mnoţství uhlíku (a křemíku), zvětšuje se smrštění a tím i potřeba doplňování 

tekutého kovu. Dle Hendersonova diagramu se pro docílení minimálních objemových změn 

doporučuje spodní limit CE udrţovat na hodnotách kolem vztahu 3,9=(% C + 1/7 % Si) a tím 

se vyhnout nadměrnému smrštění. Pochopitelně je tento parametr pouze orientační, neboť na  

celkové dilatace tuhnoucího odlitku působí mimo C a Si i řada dalších činitelů. Obecně se 

v tvárných litinách udrţuje obsah křemíku v rozmezí 1,80% aţ 2,80%, ačkoliv je moţný i 

značně větší rozptyl (např. u litiny vzdorné opalu se zvyšuje obsah aţ na 6,0% Si). Vzhledem 
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k tomu, ţe je Si silný grafitizátor, jeho niţší obsah v litině podporuje vznik karbidů, coţ se 

můţe projevit zákalkami v rozích a na hranách odlitku, ale i přímo ve struktuře jako 

mezibuněčné a osové karbidy. Vliv uhlíku a křemíku na mechanické vlastnosti tvárné litiny 

musí být uvaţován v souvislostech následujících proměnných: 

 vliv těchto prvků na počet zrn v tvárné litině 

 vliv těchto prvků na moţnost perlitizace zajišťující vzrůst tvrdosti tvárné litiny 

(tvorbu feritu a nebo perlitu v litém stavu, podmínky k ţíhání a normalizaci) 

 vliv těchto prvků na vlastnost feritu přítomného ve struktuře 

 vliv těchto prvků na kalení tvárné litiny (tvorbu martenzitu a nebo bainitu během 

kalení a tepelného zpracování) 

Křemík zvyšuje počet grafitových zrn, sniţuje velikost buněk a potlačuje vznik karbidů 

(ačkoliv tento účinek je časově omezen, neboť téţ závisí na doznívajícím účinku očkovací 

látky),coţ se realizuje efektivním sekundárním očkováním. Zvyšující se počet grafitových zrn 

je obyčejně doprovázen vyšším obsahem uhlíku a křemíku.  

Křemík stabilizuje ferit. Na tvar grafitu nemá, aţ do obsahu cca 4,00%, prakticky ţádný vliv. 

Zvětšuje však po určitou hranici pevnost a tvrdost feritu a potlačuje vznik perlitu. 

Na feritizaci mají ovšem vliv i některé jiné prvky, zvláště hořčík a mangan, jeţ jsou v litině 

obsaţeny a způsob ochlazování. 

 Je-li obsah hořčíku v tvárné litině stálý, při vzrůstajícím obsahu křemíku a pomalém 

ochlazování, zmenšuje se poměrně prudce mnoţství vázaného uhlíku. Při dané rychlosti 

ochlazování, udává určitý obsah křemíku přechod feriticko-perlitické struktury ve strukturu 

čistě feritickou. Pro tloušťku stěny 25 mm je to obsah 1,48% Si. Jednotlivé strukturální oblasti 

však nejsou ostře ohraničeny. Je-li obsah hořčíku v tvárné litině stálý (např.. 0,06% Mg), pak 

se struktura postupně mění. Struktura základní kovové hmoty tvárné litiny se mění od 

ledeburitické v čistě feritickou. Sám uhlík má na změnu mechanických vlastností tvárné litiny 

poměrně malý vliv. Dokazuje to jiţ ta skutečnost, ţe tvárná litina vyrobená přísadou ceru, tj. 

litina nadeutektická s obsahem uhlíku nad 3,5%, má prakticky stejné mechanické vlastnosti 

jako litina podeutektická pod 3,5% uhlíku. 

Se stoupajícím obsahem uhlíku v rozmezí 2,5 aţ 3,8% C roste po odlití poněkud pevnost a 

taţnost a klesá tvrdost, po vyţíhání jsou mechanické vlastnosti přibliţně stejné. Zvyšující se 

obsah uhlíku ve feritické tvárné litině také mírně zvyšuje hodnoty taţnosti a zlepšuje odolnost 

proti nárazům. Zvyšující se obsah uhlíku redukuje plastické deformace potřebné k růstu a 

splynutí těchto dutin. Tento výsledek je konsistentní se skutečností, ţe taţnost a další 

indikátory tvárnosti feritické tvárné litiny rostou s poklesem obsahu uhlíku. Mnoţství 
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přítomného grafitu taktéţ ovlivňuje modul pruţnosti tvárné litiny. Obsah uhlíku v litině závisí 

především na tavicím zařízení. Při výrobě litiny v elektrických nebo plynových pecích můţe 

být obsah uhlíku v potřebných mezích přiměřeně řízen. Při tavení v kuplovnách obecně se 

obsah uhlíku řídí druhem kupolové pece. Nejmenší obsah uhlíku bývá v litině tavené v kysele 

vyzděné kuplovně s plynulým odpichem a předpecím. Průměrně vyšší obsah uhlíku je v litině 

tavené v kuplovně s kyselou vyzdívkou bez předpecí, s přerušovaným odpichem a nejvyšší 

obsah v litině tavené v zásaditě vyzděné kuplovně.  

Křemík naproti tomu ovlivňuje strukturu základní kovové hmoty, zvyšuje pevnost a tvrdost 

feritu. Zvýšení obsahu křemíku o 0,1% ve feritické tvárné litině zvyšuje pevnost a mez 

průtaţnosti o cca 6 aţ 10 MPa a tvrdost o cca 3 HB. 

Po odlití má tvárná litina největší pevnost a taţnost při obsahu cca 1,5 aţ 3% křemíku. Po 

vyţíhání stoupá se stoupajícím obsahem křemíku pevnost a tvrdost tvárné litiny, ale klesá 

taţnost. Feritická tvárná litina s obsahem asi 3% Si má tvrdost 170 aţ 180 HB, tedy o cca 40 

aţ 60 jednotek vyšší neţ litiny s nízkým obsahem křemíku. Přitom je také pevnost této litiny 

vyšší neţ pevnost například feritické temperované  litiny. To je způsobeno vedle vhodného 

tvaru grafitu hlavně rozpouštěním křemíku ve feritu.  

Velmi nepříznivě však ferit působí na rázovou houţevnatost tvárné litiny. K dosaţení 

maximálních hodnot houţevnatosti při nízkých teplotách nutno udrţovat obsah Si co nejníţe. 

Se stoupajícím obsahem křemíku se posouvají transformační křivky křehkosti k vyšším 

teplotám. Pokles rázové houţevnatosti při zvětšujícím se obsahu křemíku se zvláště výrazně 

projeví u zkoušek bez vrubu po vyţíhání. Při obsahu 3,5% Si se rázová houţevnatost ve 

srovnání s obsahem 2,0% Si sniţuje na polovinu. 

Nutno však připomenout, ţe sniţující se obsah křemíku sniţuje pevnostní charakteristiky, to 

je pevnost a mez pevnosti tvárné litiny. Proto k zajištění vyšší rázové houţevnatosti -  při 

zachování dobrých mechanických vlastností – nemá obsah křemíku přesáhnout hodnotu 2,5 % 

Si a klesnout pod 2,0% Si. 

Vliv obsahu křemíku na vlastnost tvárné litiny je téţ závislý na obsahu manganu. Při nízkém 

obsahu  manganu zvyšuje křemík ve stavu po odlití pevnost a  mez taţnosti feritické tvárné 

litiny, zatímco při obsahu Mn 0,40%, při vyšším objemu perlitu ve struktuře, vzrůstající  

obsah křemíku sniţuje v tvárné litině pevnostní hodnoty. Ve vyţíhaném stavu závisí 

mechanické vlastnosti na úrovni obsahu manganu. Vliv obsahu křemíku je však 

výrazný.[14,15] 

 

 



 18 

2.3.2.Mangan 

Mangan působí v tvárné litině podobně jako v šedé litině, jen jeho účinnost je poněkud vyšší. 

Usnadňuje rozpustnost uhlíku v litině, rozšiřuje oblast fáze γ , brání rozpadu austenitu, 

zabraňuje grafitizaci, stabilizuje a zjemňuje perlit a zvyšuje tvrdost a pevnost feritu. Působí 

tedy opačně neţ křemík. Účinnost manganu v tvárné litině je větší proto, ţe tvárná litina 

obsahuje nepatrné mnoţství síry a mangan se nespotřebuje na vazbu MnS. V normální šedé 

litině se na vazbu síry spotřebuje cca 2/3 celkového mnoţství manganu a pouze zbytek jako 

legující přísada. Znamená to, ţe v šedé litině s 0,10% S a 0,60% Mn je 0,50% Mn vázáno 

sírou a  pouze 0,10% ho působí na krystalizaci základní kovové hmoty. Má-li tedy mít tvárná 

litina stejnou strukturu jako litina šedá, musí obsahovat poměrně menší mnoţství manganu. 

Tvárné litiny s převáţně perlitickou strukturou základní kovové hmoty se vyrábí s obsahem 

Mn v rozmezí 0,50-0,70% Mn, feritické tvárné litiny s obsahem cca 0,20-0,30% Mn. 

Vliv manganu je významný u tvárné litiny v litém stavu. Po vyţíhání na feritickou strukturu 

se vliv manganu značně zeslabuje. Změny mechanických vlastností v podstatě závisí na 

změně struktury tvárné litiny. Při malém obsahu manganu (méně neţ 0,20%) převládá vliv 

křemíku. Základní strukturu v litém stavu tvoří (při průměrném obsahu 3,0 aţ 3,5% C a 2,0 aţ 

3,0% Si) převáţně ferit.Litina má menší pevnost (450 aţ 500MPa), ale větší taţnost (aţ 30%). 

Se stoupajícím obsahem manganu (nad 0,3%) přibývá ve struktuře perlit a tvárná litina se 

stává pevnější (nad 500MPa), ale její taţnost klesá (pod 20%). Po feritizačním ţíhání se 

vlastnosti při obsahu manganu 0,15 aţ 0,50% přibliţně vyrovnávají. Při vyšším obsahu 

manganu nad 1,0% je struktura převáţně perlitická a v tenčích průřezech se mohou vylučovat 

karbidy – cementit. Proto značně stoupá tvrdost, ale taţnost se rovná nule. 

Je velmi patrný významný vliv vzrůstajícího obsahu manganu na potlačení feritizačního 

účinku křemíku. Zvyšující se obsah manganu má za následek vzrůst podstatné zvýšení 

pevnostních hodnot tvárné litiny v litém stavu a mírné zvýšení těchto hodnot po vyţíhání. 

Mangan je pro tvorbu perlitu asi pětkrát efektivnější neţ nikl. 

Mangan je taktéţ velmi účinný pro zvýšení tvrdosti perlitu po normalizaci a martenzitu při 

kalení a popouštění  tvárné litiny.[16,17] 

 

2.3.3.Fosfor 

V šedé litině segreguje fosfor do eutektických buněk. Obdobně je tomu při tuhnutí tvárné 

litiny s tím, ţe eutektické buňky většinou obklopují kaţdé grafitové zrno. Segregovaný fosfor 

vytváří křehké fosfidické šíťoví (eutektikum-steadit), které se v důsledku své niţší teploty 
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tuhnutí vylučuje na hranicích eutektických zrn a působí nepříznivě na tvárnost základní 

kovové hmoty litiny. 

Fosfor stabilizuje a zjemňuje perlit, zvyšuje tvrdost a poměr meze pevnosti k pevnosti. Při 

vyšším obsahu (0,08% P) zvyšuje transitní teplotu. Na tvar grafitu nemá fosfor vliv. Do 

obsahu 0,1% nemá fosfor na strukturu tvárné litiny pozorovatelný vliv. Při obsahu cca 

0,15%P se objevují drobné ostrůvky fosfidů, které se vzrůstajícím obsahem fosforu rostou. 

Je patrno, ţe u tvárné litiny nemá obsah fosforu přestoupit hranici 0,10% max 0,15%. Nad 

touto hranicí se jiţ všechny mechanické vlastnosti tvárné litiny značně zhoršují.  

 

2.3.4.Síra 

Jak uvádí Otáhal[18], odsíření taveniny je podstatný podíl procesu při výrobě tvárné litiny, 

neboť modifikátory jako hořčík, cer nebo jiné očkující prvky se přednostně slučují se sírou a 

vytváří řadu velmi stabilních sulfidů (MgS, CeS, CeS2, atd.), které mají vyšší tavící teplotu 

neţ natavená litina. Vliv očkujících prvků na tvar grafitu v litině se začne projevovat teprve 

tehdy, aţ je v ní jen určitý kritický (max. 0,02% S) obsah síry. Ekonomické zpracování 

taveniny diktuje proto pouţití surovin s nízkým obsahem síry a tavící proces, který nezvyšuje 

obsah síry v tavenině. Mnoţství síry v tavenině před modifikací rozhoduje tedy o mnoţství 

modifikátoru pro zajištění dokonalého kuličkového grafitu. Vzniklé sulfidy (převáţně MgS) 

se v tavenině shlukují a vytváří částice strusky (dross), které mají tendenci vyplouvat 

k povrchu taveniny, ale mohou být pohlceny proudem kovu, ulpět částečně na stěnách pánve. 

Nebo mohou být vneseny do odlitku a ulpět na stěnách formy, nebo být pohlceny přímo ve 

stěnách odlitku. Jsou-li sulfidy, například hořčíku  (MgS) vystaveny kyslíku, oxidují na 

(MgO) a mohou se slučovat na silikáty hořčíku (MgSiO2), které se taktéţ stávají součástí 

komplexních strusek, zatímco síra můţe oxidovat na SO2 nebo můţe přejít zpět do taveniny, 

kde můţe opět spotřebovat část hořčíku s následným rušivým účinkem a deformací tvaru 

grafitu. Tato reverze, či doznívání účinku modifikace je moţno minimalizovat udrţováním 

nízkého výchozího obsahu síry, nebo pouţitím prvků (vzácných zemin), které vytváří stabilní 

sulfidy. 

Typická vysoce jakostní tvárná litina obsahuje méně neţ 0,02% S. Základní litinou s obsahem 

0,008 -0,010% S lze dosáhnout bezchybné modularity se zbytkovým obsahem 0,018% Mg. 

V případě, ţe výchozí litina obsahuje 0,025 – 0,035% S, pak je nutný zbytkový obsah 0,04% 

Mg a u obsahu 0,085% S ve výchozí litině je potřeba, aby zbytkový obsah činil 0,055% Mg. 

Zkušenosti ukazují, ţe výchozí litiny s velmi nízkým obsahem síry pod 0,006% by neměly být 



 20 

před modifikací odsiřovány. Takovéto litiny mají po modifikaci niţší počet grafitových zrn a 

mají sklon k vylučování karbidických fází. 

 

2.3.5.Nikl 

Nikl se do tvárné litiny přidává v mnoţství 0,5-36%.Svým obsahem podporuje: 

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

 stabilizace austenitu – podpora stabilizace austenitické matrice mikrostruktury      

(v rozmezí 18-36% Ni) 

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

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

Nikl se přidává do litiny ve formě kovových pelet (>90%Ni) nebo ve formě předslitin Mg-Ni 

nebo Mg-Ni-Si. V důsledku vysoké rozpustnosti Mg v niklu, rozpouští se Mg-Ni předslitiny 

v litině klidně, bez turbulence a s minimálními světelnými efekty. V litině se nikl rozpouští 

v jakémkoliv poměru. Je grafitizačním prvkem, redukuje rozpustnost uhlíku v tavenině a 

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

teplotu austenit-grafit a sniţuje metastabilní eutektickou teplotu austetin-karbid ţeleza a tak 

redukuje sklon k zákalkám a vylučování karbidů. Přibliţně řečeno, má třetinový účinek 

grafitizace křemíku. Nikl je téţ stabilizátorem austenitu.Austenitická tvárná litina je 

stabilizována přísadou 18-36% Ni. Při niţším obsahu nikl zvyšuje v tuhém roztoku tvrdost 

feritické fáze. 1% Ni zvyšuje tvrdost feritu o cca 15 HB a mez průtaţnosti o cca 40 MPa. Nikl 

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

Ni lze získat perlitickou tvárnou litinu s pevností aţ kolem 800MPa a taţností 3%.[19] 

 

2.3.6.Molybden 

Podle Otáhala[20] se molybdenem leguje tvárná litiny ze dvou důvodů: 

 pro zvýšení kalitelnosti – k dosaţení struktury bez perlitu, buď v litém stavu, nebo 

po tepelném zpracování (pouţití do cca 1% Mo) 

 ke zvýšení mechanických vlastností při vyšších teplotách – pro zvýšení pevnosti 

při vyšších teplotách (do obsahu cca 2,0% Mo) 

Molybden je středně karbidotvorný prvek a má velmi mírný vliv na tvorbu zákalky. Při 

obsahu cca 0,5% Mo a více můţeme očekávat vylučování karbidů na hranicích zrn. Tento 

efekt stabilizace karbidů lze očekávat při pozvolném tuhnutí v tlustostěnných průřezech a 

podporují jej prvky stabilizující karbidy jako Cr, Mn a V.  
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Molybden silně podporuje kalitelnost a je velmi účinný při potlačování vzniku perlitu. 

Molybden je účinnější za přítomnosti Ni a Cu, je rozhodující legurou při výrobě litiny 

s jehlicovitou strukturou v litém stavu. Molybden ovlivňuje tvrdost a mez pevnosti litiny 

zpevněním tuhého roztoku. Přísada 1% Mo zvyšuje hodnotu pevnosti o cca 40 aţ 45 MPa a 

zvyšuje tvrdost o cca 15 HB. Současně sniţuje taţnost o cca 8%. Molybden zvyšuje pevnost 

za zvýšených teplot a to jak feritických tak austenitických litin, zvyšuje creepovu pevnost a 

odolnost proti únavě za tepla. 

 

2.3.7.Měď 

Měď je grafitizátor a podporuje vznik perlitu. Nejčastěji se pouţívá k zajištění vývoje 

perlitické struktury. Při niţším obsahu v litině působí obdobně jako nikl. Její grafitizační 

schopnost je 10x menší neţ grafitizační schopnost křemíku. V důsledku svého silného 

působení na stabilizaci perlitu je její obsah ve feritických litinách omezen do 0,03%. Měď 

samostatně zlepšuje kalitelnost tvárné litiny, v kombinaci s molybdenem je podstatně 

účinnější. Kombinace molybdenu a mědi se pouţívá při výrobě jehlicové  (acikulární) litiny. 

Pouţívá se téţ ke zlepšení kalitelnosti při tepelném zpracování litiny, při izotermickém 

rozpadu austenitu nebo k získání martensitické struktury. Měď,stejně jako nikl je stabilizátor 

austenitu a uţívá se jako částečná náhrada niklu v austenitických tvárných litinách. V litině 

má omezenou rozpustnost a rozpouští se v ní do obsahu kolem 2,5%. Její rozpustnost se 

zvyšuje přísadou niklu. Přísada 1% niklu zvyšuje rozpustnost mědi o cca 0,4%. Rozpustnost 

ve feritické fázi je podstatně menší. Precipitační vytvrzování je moţné v litinách obsahujících 

nad 1% Cu. Měď sniţuje ve struktuře litiny objem feritu a podporuje vylučování perlitu, má 

dvojnásobný účinek na stabilizaci perlitu neţ mangan. Měď zpomaluje rozpad perlitu, zvláště 

při niţším obsahu křemíku. Měď sniţuje rázovou houţevnatost a zvyšuje přechodovou teplotu 

z plastického do křehkého lomu. Při obsahu nad cca 2% Cu se přestává rozpouštět a začíná se 

vylučovat na hranicích zrn, avšak nepodílí se na tvorbě primárních karbidů. 

Často je pozorována zvýšená citlivost litin obsahujících měď k vlivu rušivých prvků na 

degradaci grafitu. Měď můţe být téţ zdrojem rušivých prvků, podobně jako olovo. Po 

zpracování prvky vzácných zemin se obnovuje schopnost modularity (tvorby kuličkového 

grafitu). Pro docílení optimálních výsledků (tvar grafitu, mechanické hodnoty) je nutné 

pouţití mědi o vysoké čistotě,bez olova, arsenu, teluru, cínu a vodíku.. V litém stavu měď 

zvyšuje tvrdost a pevnost litiny v důsledku rostoucího podílu perlitu ve struktuře. Po vyţíhání 

se projevuje obsah mědi zvýšenou hodnotou tvrdosti a pevnosti tuhého roztoku.[21] 
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2.3.8.Vliv rušivých prvků 

K docílení dokonalého tvaru kuličkového grafitu musí být litina zpracována účinným 

mnoţstvím hořčíku. Existuje ovšem řada prvků, které narušují proces primárního očkování a 

vývoj dokonalého kuličkového grafitu. Jiţ samotné mnoţství hořčíku hraje v celém procesu 

rozhodující roli. Předávkování, kdy přesahuje zbytkové mnoţství 0,1% můţe být příčinou 

vzniku mezibuněčných (intercelulárních) filmů, nebo lupínků, nebo přítomnost spiky grafitu 

v tlustších průřezech odlitku. Některé prvky, které jsou přítomny v určitém minimálním 

mnoţství (stopové prvky) mohou rušit vývoj dokonalého kuličkového grafitu a proto se u nich 

pouţívá termínu jako rušivé prvky. Tyto prvky jsou většinou povrchově vysoce aktivní a mají 

tendenci koncentrovat se na hranici grafit – tavenina a grafit – tuhá fáze, kde mají významný 

vliv na morfologii grafitu. Některé z těchto prvků však mají při určité koncentraci 

protichůdný účinek. V jednom směru působí příznivě, v jiném nepříznivě. Rušivé prvky 

mohou být rozděleny do třech skupin podle tabulky č.1. 

 

Tab.č.1 Rušivé prvky podporující vznik chunky, intercelulárního, síťového a degenerovaného  

typu grafitu ve struktuře tvárné litiny se zrnitým grafitem [22] 

   

Chunky grafit Intercelulární(mezibuněčný) lupínkový grafit Rozpadlý grafit  

Ce, Ca, Si, Ni              Bi, Cu, Al, Pb, Sb, Sn, As, Cd Zr, Zn, Se, Ti, N, S 

 

 

Prvky první skupiny podporují vznik chunky  grafitu v důsledku jejich koncentrace 

v tepelných uzlech odlitků. 

Prvky druhé skupiny segregují na hranicích zrn a po dosaţení kritické hranice podnítí 

vylučování lupínkového grafitu. 

Prvky třetí skupiny mají přímý vliv na tvorbu a růst kuličkového grafitu vzájemným 

působením s hořčíkem. 

 

Neţádoucí vliv prvků druhé skupiny na tvorbu lupínkového grafitu můţe být eliminován 

přísadou některých prvků  z první skupiny, které podporují vznik chunky grafitu, jako je 

například Ce. Vznik chunky grafitu můţe být pak eliminován přísadou prvků, které mohou 

podporovat vznik lupínkového grafitu. Tyto efekty jsou zvláště významné u tlustostěnných 

odlitků, kde dlouhá doba ochlazování a tuhnutí umoţňuje segregaci rušivých prvků. 

Působností třetí skupiny rušivých prvků je buďto reagovat chemicky s hořčíkem a redukovat 



 23 

„efektivní“ potřebné mnoţství nezbytné k tvorbě dokonalého kuličkového grafitu, nebo 

působit přímo vzájemně s hořčíkem na formu grafitu a způsobit rozpad grafitu. Mnoţství 

rušivých prvků je proto nutno v základní litině udrţovat na co nejniţší úrovni nebo eliminovat 

jejich vliv zvýšeným mnoţstvím hořčíku a tím předejít jejich vlivu. Vliv těchto prvků je 

vzájemný, takţe vyšší obsah jednoho sniţuje kritickou hranici druhého. Například přítomnost 

olova sniţuje toleranci pro titan, antimon a vizmut a např. téţ nepříznivý vliv titanu je silnější 

ve slitinách obsahujících měď. Různé tvarové odchylky od dokonalého kuličkovitého tvaru 

grafitu v různém rozsahu ovlivňují výsledné mechanické vlatnosti tvárné litiny. Například 

postupné zvyšující se mnoţství vermikulárního-kompaktního-červíkovitého tvaru grafitu ve 

struktuře téţ postupně zhoršuje mechanické vlastnosti výsledné tvárné litiny. Na druhé straně 

pak stačí extrémně malé mnoţství ( velmi těţko metalograficky zjistitelné) intercelulárního 

lupínkového grafitu, nebo tzv. spiky grafitu ve struktuře, k drastickému sníţení mechanických 

hodnot výsledné tvárné litiny. 

Telur 

V některých slévárnách se k omezení výskytu bodlin pouţívá telur (v mnoţství 4-6g/100kg). 

Telur můţe pak zapříčinit destrukci kuličkového grafitu a při jeho větším mnoţství i vznik 

karbidů. Vliv teluru je obdobný jako vliv síry a selenu, neboť se chemicky váţe s hořčíkem a 

tvoří teluridy (sulfidy, selenidy), čímţ sniţuje potřebné mnoţství hořčíku ke tvorbě 

dokonalého kuličkového grafitu. Nepříznivý efekt teluru můţe být sníţen zvýšeným 

mnoţstvím hořčíku, nebo přísadou silnějšího odsiřovadla, např. ceru. Je-li v tvárné litině 

přítomen cer, pak telur zvyšuje ve struktuře počet grafitových zrn, avšak můţe téţ způsobit 

destrukci grafitu.  

Olovo 

Vliv extrémně nízkého obsahu olova na strukturu grafitu v tvárné litině je způsobeno vysokou 

destrukcí grafitu. Jiţ nepatrné mnoţství 0,002% Pb v základní litině paralyzuje sferoidizační 

efekt hořčíku a  způsobí vznik lupínkového grafitu. Monitorovat obsah olova chemickou 

analýzou je velmi obtíţné, neboť jeho velmi nízký obsah můţe přejít do litiny ve vsázce, 

z taviv nebo ţárovzdorných materiálů.   Vliv olova je mnohem nebezpečnější v silnostěnných 

odlitcích. Jeho vliv můţe neutralizovat přísada ceru nebo předslitiny MgFeSi obsahující cer. 

Předpokladem účinku je vytvoření směsí Ce-Pb. Při obsahu 0,004% Pb činí pevnost tvárné 

litiny cca 463 MPa, taţnost 19%, při obsahu 0,013% Pb klesá pevnost na cca 327 MPa a 

taţnost je neměřitelná. Přísada 0,021% Ce prakticky eliminuje vliv Pb, pevnost se zvyšuje na 

cca 446 MPa a taţnost na 20%. 
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Titan 

Titan je ve velmi malém mnoţství přítomen prakticky ve všech tvárných litinách. Je přítomen 

ve většině surových ţelez. Jeho účinky se projevují v závislosti na tloušťce stěn  odlitků. U 

tenkostěnných odlitků se můţe tolerovat aţ do obsahu 0,07%. Při obsahu 0,02% u 

tlustostěnných odlitků můţe mít na tvar grafitu destrukční účinek. Všeobecně se doporučuje, 

aby jeho obsah v tvárných litinách nepřekročil 0,035%. Titan paralyzuje účinek hořčíku na 

růst kuličkového grafitu a způsobuje tím vylučování vermikulárního-červíkovitého grafitu. 

Právě vyváţený obsah hořčíku a titanu je jedna z metod výroby litiny s červíkovitým 

grafitem.  

Hliník 

Hliník je taktéţ přítomen ve všech tvárných litinách. Jeho původ je ve vsázkových 

materiálech a ve feroslitinách pouţívaných při zpracování a očkování tvárné litiny. V FeSi a 

MgFeSi slitinách bývá přítomno 0,6 aţ 1,5% hliníku.  

V tvárných litinách se všeobecně toleruje obsah  do cca 0,05%, ale podobně jako u titanu je 

jeho obsah citlivější u tlustostěnných odlitků. Vliv hliníku na tvar grafitu je podstatně menší 

neţ vliv titanu a podporuje taktéţ vznik červíkovitého grafitu. Hliník můţe být neutralizován 

přísadou ceru. Mnoţství 0,01% Ce (0,014% prvků vzácných zemin) neutralizuje účinek 

0,50% Al. Dalším důvodem omezování mnoţství hliníku v litině je jeho negativní vliv na 

tvorbu bodlin v odlitcích 

Antimon 

Obsah antimonu je jako v předchozích případech taktéţ citlivý na tloušťku stěny odlitku. Má  

tendenci segregovat do tepelných uzlů tlustostěnných odlitků a vytvářet intercelulární oblasti 

se síťovým lupínkovým grafitem. Destrukční účinek antimonu můţe být  taktéţ eliminován 

přísadou ceru. Stopové mnoţství antimonu téţ podporuje růst počtu zrn ve struktuře. Poměrně 

malé mnoţství antimonu (0,002%) můţe podporovat tvorbu perlitu ve struktuře. 

Vizmut 

Vizmut, tak jako jiné prvky v této skupině představuje jak škodlivou, tak i prospěšnou sloţku 

v tvárné litině. Jiţ tak nízký obsah jako 0,003% vizmutu způsobuje vznik intercelulárního 

síťoví lupínkového grafitu ve struktuře, které podstatně sniţuje mechanické hodnoty tvárné 

litiny. Mnoţství 0,005% vizmutu pak vede k eliminaci vzniku kuličkového  grafitu a k jeho 

rozpadu. Nepříznivý vliv vizmutu můţe být taktéţ eliminován přísadou ceru. Kombinaci 

vizmutu a ceru moţno pouţít k získání podstatně vyššího počtu grafitových zrn, zvláště 

v menších odlitcích z tvárné litiny, u nichţ je nebezpečí výskytu karbidů ve struktuře. Ve 

větších tlustostěnných odlitcích moţno pouţít kombinaci Bi-Ce k podpoře většího počtu 
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menších grafitových zrn, které segregují během tuhnutí k povrchu odlitku mnohem pomaleji a 

redukují flotaci uhlíku.[23,24] 

 

2.3.9.Vliv perlitotvorných a karbidotvorných prvků  

Tyto prvky jsou uţívány, aby podporovaly při tuhnutí tvárné litiny tvorbu karbidů nebo při 

chladnutí odlitku při přechodu v kritických teplotních oblastech podporovaly vznik perlitické 

struktury. Tyto prvky se mohou podílet na tvorbě karbidů nebo perlitu buďto přímo (např. 

vanad, chróm, ) nebo nepřímo (cín, měď apod.).  

Chróm 

Chróm je silný karbidotvorný a perlitotvorný prvek,který přechází do litiny přímo ze vsázky, 

kde je obsaţen ve vsázkových materiálech nebo záměrně ve formě předslitiny jako ferochrom, 

nebo jako ocelový odpad z legované oceli. Mnoţství chrómu závisí na typu tvárné litiny a 

poţadované struktuře. 

Ve feritické tvárné litině ve stavu po odlití musí být obsah chrómu co nejniţší. Pokud moţno 

do 0,04%. U zcela perlitické struktury moţno udrţovat obsah chrómu aţ do 

0,10%..V otěruvzdorných tvárných litinách můţe činit obsah chrómu aţ 0,30%. 

V austenitické tvárné litině závisí obsah chrómu na kvalitě litiny.  Chróm zvyšuje odolnost 

tvárné litiny proti oxidaci a korozi a zlepšuje mechanické vlastnosti. Přítomnost chrómu 

značně sniţuje účinky ţíhání tvárné litiny, značně zpomaluje rozpouštění karbidů při 

poţadavku zcela feritické tvárné litiny. Litiny s obsahem 0,1% Cr  nemohou být vyţíhány na 

zcela feritickou strukturu. 

Vanad 

Vanad působí v tvárné litině obdobně jako chróm. Můţe být pouţit do obsahu 0,02% s niklem 

a molybdenem, za účelem zvýšení pevnostních hodnot a tvrdosti v průřezech stěn odlitků nad 

cca 70 mm.  

Cín 

Cín není v pravém slova smyslu legující přísadou, neboť sám o sobě nepůsobí na mechanické 

vlastnosti tvárné litiny. Je silný stimulátor perlitu. Jeho schopnost potlačovat vznik feritu je 

veliká, takţe je v litině obsaţen jen v malém mnoţství. Cín je přibliţně 10x účinnější 

stimulátor neţ měď a 6x účinnější neţ chróm. Nepodporuje aţ do obsahu 0,15% vznik 

karbidů. Limity pro mnoţství přísady cínu závisí na poţadované struktuře. 

U feritické tvárné litiny je obsah cínu do 0,01%.Pro zajištění zcela perlitické struktury 

v tvárné litině je potřeba přísada 0,03 aţ 0,08% cínu. Mnoţství cínu závisí, stejně jako u mědi, 

na síle stěny odlitku.[25,26] 
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 2.3.10.Vliv plynů 

V důsledku své částečné rozpustnosti v tekutém stavu a značně sníţené rozpustnosti v tuhém 

stavu, podílejí se na výrobě tvárné litiny plyny: kyslík, vodík a dusík . O vlivu plynů na 

strukturu a vlastnosti tvárné litiny máme v důsledku nedostatečných informací o plynech 

v litinách vůbec, poměrně málo informací. U tvárné litiny přistupují k tomu, ve srovnání 

s jinými ţeleznými materiály,ještě reakce a měnící se obsahy plynů při modifikačním 

zpracování taveniny a vývoji hořčíkových par.  

Kyslík 

Vzhledem k tomu, ţe je hořčík velmi účinným desoxidantem, je obsah kyslíku během 

zpracování v konečné tvárné litině redukován na velmi nízkou úroveň. Obsah kyslíku 

základní litiny závisí na tavícím procesu.Nejniţší obsah kyslíku bývá při tavení v zásaditě 

vyzděné kuplovně. 

 Kyslík byl v tvárné litině kvalifikován jako rušivý prvek, který podporuje vylučování 

vermikulárního-červíkovitého grafitu ve struktuře. Proto je nutno kontrolovat obsah kyslíku 

ve všech fázích výroby tvárné litiny: druhovací pole, postup tavení, tavící teplota a 

manipulace s taveninou. 

Vodík  

Vodík podporuje v důsledku vlivu na přechlazení (podchlazení) litinové taveniny vznik 

karbidů. Pro zajištění poţadované, reprodukovatelné struktury je nutno jeho obsah v litině 

udrţovat na velmi nízké úrovni. Při „kritickém“ obsahu vodíku, v důsledku jeho segregace do 

posledně tuhnoucích oblastí (tepelných uzlů) mohou vznikat soustředěné karbidy nebo 

inverzní zákalky. Při vysokém obsahu vodíku je nebezpečí vzniku bodlin doprovázených 

soustředěnými karbidy.  

Dusík 

Dusík je v litinové tavenině rozpustný a v metalurgické praxi se pouţívá v molekulární formě. 

Například při injektáţi různých přísad do taveniny jako nosný plyn nebo k odplynění taveniny 

bez nebezpečí destrukčních účinků na strukturální sloţky litiny. Při injekčních technikách 

prostřednictvím zaváděných trysek nebo prostřednictvím pórovitých zátek apod. se pouţívá  

dusíkový plyn. Jestliţe je molekulární dusík disociován působením elektrických nebo 

chemických reakcí nebo na hladině taveniny, můţe to mít za následek zvýšení obsahu dusíku 

v tavenině. Můţe to být například při injekci karbidu a míchání taveniny při odsiřovacích 

procesech nebo během tavení elektrickým obloukem (především během udrţování nebo 

přehřívání) základní litiny. Výsledkem je určité mnoţství rozpuštěného dusíku v tavenině.  

Limitní mnoţství rozpouštěného dusíku by se mělo pohybovat kolem 0,008 aţ 0,009%. Pod 
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touto hodnotou nebyl pozorován ţádný účinek dusíku na strukturu litiny. Dusík podporuje 

vznik perlitu a do tvárné litiny se můţe přidávat ve formě dusíkatého vápna nebo 

feromanganu s obsahem dusíku (0,05%). U tvárné litiny s nízkým obsahem křemíku můţeme 

přísadou dusíku zvýšit její mechanické vlastnosti (okolo 8 MPa/0,001% N).  Zvýšený obsah 

dusíku v tavenině můţe vést k tvorbě bodlin. Zdrojem dusíku mohou být vsázkové materiály, 

atmosféra při tavení, uhlíkaté přísady a formovací materiály – pojiva. Nebezpečí dusíku je při 

překročení jeho rozpustnosti nad limit 0,008 aţ 0,009% a při jeho koncentraci v tepelných 

uzlech, coţ můţe vést k ředinám. [27] 

 

2.4. Struktura tvárné litiny  

Shrneme-li vlivy jednotlivých prvků, které byly v předcházejících kapitolách postupně 

probrány zjistíme, ţe můţeme jejich vhodným výběrem a kombinací řídit strukturu i 

mechanické vlastnosti tvárné litiny. Volba struktury, která má v podstatě největší vliv na 

mechanické vlastnosti tvárné litiny se řídí především podle toho, pro jaký účel se součásti z ní 

vyrobené budou pouţívat. Příznivý tvar grafitu jiţ sám o sobě značně zlepšuje mechanické 

vlastnosti tvárné litiny ve srovnání s ostatními druhy šedých litin, ale maximálních hodnot pro 

daný účel lze dosáhnout jen pečlivým dodrţováním vhodného chemického sloţení. Podle 

obsahu jednotlivých prvků v tvárné litině můţeme získat po odlití  feriticko-perlitickou 

strukturu s různým poměrem feritu a perlitu, nebo strukturu čistě feritickou, čistě perlitickou, 

martenzitickou (acikulární-jehlicová), nebo austenitickou. Další přechodové struktury 

(bainitické) je moţno získat tepelným zpracováním. 

 

2.4.1. Feriticko-perlitická struktura  

Je  nejobvyklejší struktura tvárné litiny a vzniká obvykle při následném chemickém sloţení:    

2,8 aţ 4,0 % C; 1,8 aţ 3,0% Si; 0,2 aţ 0,8% Mn; max 0,2% P; 0,01 aţ 0,007% S a 0,04 aţ 

0,12% Mg. 

Struktura feriticko-perlitická (obr. 8b) s převáţným obsahem feritu obsahuje více křemíku 

(2,6 aţ 3,2%) a méně manganu (0,5 aţ 0,2%). Vyznačuje se větší taţností a menší pevností 

neţ litina perlitická. Zvyšuje-li se obsah křemíku a manganu, roste při zachování původní 

struktury poněkud pevnost, ale zmenšuje se taţnost a rázová houţevnatost. Se sniţujícím se 

obsahem křemíku a manganu se naopak mírně sniţuje pevnost a zvyšuje taţnost a rázová 

houţevnatost. Pro feriticko-perlitickou tvárnou litinu lze tedy doporučit obsah cca 2,8%  

křemíku a pod 0,3% manganu. Feriticko-perlitické tvárné litiny se mohou pouţívat jak v litém 

stavu, taktéţ po feritizačním vyţíhání. 
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Perliticko-feritická struktura (obr. 8c) s převáţným obsahem perlitu obsahuje méně křemíku 

(1,8 aţ 2,6%) a více manganu (nad 0,4 aţ 0,8%). Tvárná litina tohoto sloţení má velmi dobré 

a vyrovnané mechanické vlastnosti. Zvyšuje-li se obsah křemíku i manganu tak, aby původní 

struktura zůstala zachována, roste poněkud pevnost litiny a tvrdost, ale sniţuje se její taţnost a 

houţevnatost. Sniţuje-li se naopak mangan i křemík, pevnost nepatrně klesá, ale zvyšuje se 

taţnost a houţevnatost. Pro perliticko-feritickou strukturu je tedy vhodný obsah kolem 2,4% 

křemíku a cca 0,6% manganu. Perliticko-feritická tvárná litina se velmi dobře hodí jak ve 

stavu po odlití, tak pro všechny druhy tepelného zpracování. 

 

2.4.2. Feritická struktura (obr. 8a) 

Čistě feritickou strukturu v tvárné litině získáme dvojím způsobem. Buď to zvýšeným 

obsahem křemíku, nebo vhodným tepelným zpracováním. Feritická tvárná litina s vyšším 

obsahem  křemíku má poněkud vyšší pevnost a tvrdost, neţ-li tvárná litina s niţším obsahem 

křemíku, získaná po feritizačním ţíhání. Všeobecně lze říci, ţe má-li mít feritická tvárná litina 

maximální taţnost a tvárnost, musí obsahovat co nejméně manganu, fosforu a křemíku. 

Obyčejně mají feritické tvárné litiny následující sloţení: 3,2 aţ 3,7% C; 1,8 aţ 3,% Si; max 

0,4%Mn a  max 0,1% P.[28] 

 

2.4.3. Perlitická struktura (obr. 8d) 

V perlitické tvárné litině se okolo grafitových kuliček vylučují feritické dvorce. Čím pomaleji 

tvárná litina chladne, tím jsou tyto dvorce větší. Při dostatečně rychlém ochlazování a určitém 

sloţení litiny (nízký Si, vyšší Mn), lze v tenčích průřezech odlitku získat čistě perlitickou 

strukturu. Všeobecně se však čistě perlitická struktura bez přísady některých prvků nedá 

v širším rozsahu tlouštěk stěn odlitku prakticky získat. Sniţuje-li se obsah křemíku a zvyšuje 

obsah manganu, k získání čistě perlitické struktury, je nebezpečí, ţe se v slabších stěnách 

odlitků současně vyloučí karbidy – cementit. Úplně perlitickou strukturu bez volných karbidů 

lze však získat přísadou prvků jako jsou měď a cín. Tyto prvky brzdí přímou i nepřímou 

feritizaci. Perlitická tvárná litina vyniká vysokou pevností a velmi dobrou odolností proti 

opotřebení.[29,30] 
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Obr.č.8 – Tvárná litina ve stavu po odlití [31] 

a) feritická ,b) feriticko-perlitická,c) perliticko-feritická,d) perlitická  

 

2.5.  Mechanické vlastnosti tvárné litiny 

Rozšíření tvárné litiny jako konstrukčního materiálu je podmíněno přesnou znalostí jejích 

inţenýrských, tj. mechanických i fyzikálních vlastností. Tvárná litina je svojí povahou 

v podstatě uhlíková ocel, v jejích struktuře je volně vyloučen grafit v podobě kuliček – zrn. U 

šedé litiny s lupínkovým grafitem se mechanické vlastnosti řídí nejen mnoţstvím, rozloţením 

a  tvarem grafitu, ale i stavem základní kovové hmoty, kdeţto vlastnosti tvárné litiny lze 

měnit prakticky pouze změnou základní kovové hmoty. Vliv počtu a velikosti grafitových 

kuliček ve struktuře má na vlastnosti tvárné litiny relativně malý vliv. Tvárná litina má 

většinu mechanických vlastností lepších neţ šedá litina, ale zároveň ztrácí některé cenné 

vlastnosti, jako je malá citlivost k vnějším vrubům, dynamická houţevnatost, schopnost 

útlumu a podobně. Mechanické vlastnosti jsou obsaţeny v normách. Mechanické vlastnosti 

konstrukčních materiálů se vyjadřují hlavně pevností a houţevnatostí. Pevnostní  hodnoty 

jsou vyjádřeny většinou pevností v tahu a mezi pevnosti (kluzu) . Další charakteristikou 

materiálu je jeho tvrdost a modul pruţnosti. 

Houţevnatost – tvárnost materiálu se vyjadřuje třemi veličinami – taţností, kontrakcí a 

nárazovou prací. Pevnost, mez pevnosti 0,2; taţnost a kontrakce se zjišťují při tahových 

zkouškách, nárazová práce dynamickými zkouškami beranidlem. 
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2.5.1.Mechanické vlastnosti za normálních teplot 

S růstem tvrdosti rostou úměrně i pevnostní hodnoty, tj. pevnost v tahu a mez pevnosti 

(kluzu), ale oproti tomu citelně klesá taţnost. Při dosaţení maximálních hodnot pevnosti je 

taţnost tvárné litiny minimální.  Mimo pevnostní hodnoty, taţnost a kontrakci poskytují 

tahové zkoušky i další důleţité informace o zkoušeném materiálu a jejich vzájemných 

vztazích,například modul pruţnosti a mez úměrnosti.[32] 

Pevnost v tahu (Rm)  je maximální hodnota, kterou vykazuje materiál před porušením. Je 

vypočten z maximálního napětí před porušením podělením původním průřezem zkušební 

tyče.  Tato hodnota se u tvárných litin pohybuje v rozmezí 400 MPa (feritická struktura) aţ 

přes 1 400 MPa (martensitické a bainitické struktury). 

Mez kluzu (mez průtaţnosti), kdy materiál vykazuje významné plastické deformace je 

definována jako pevnost 0,2% (Rp0,2). U typické nelegované feritické tvárné litiny má hodnotu 

cca 270 aţ 280 MPa a roste na více neţ 620 MPa u martenzitické tvárné litiny.  

Taţnost – poměrné prodlouţení je definováno jako nárůst délky, vyjádřený procentuálním 

podílem specifikované délky. Oproti křehké šedé litině, která má minimální taţnost, můţe mít 

tvárná litina vysoké hodnoty taţnosti a to u austenitické tvárné litiny i přes 25%. 

Tvrdost tvárné litiny je téměř přímo úměrná její pevnosti v tahu, případně mezi pevnosti. 

S růstem pevnosti litiny roste úměrně její tvrdost. Nejběţněji se tvrdost vyjadřuje hodnotami 

dle Brinella.  

Na mechanické hodnoty nelegované tvárné litiny hraje bezprostřední roli podíl perlitu ve 

struktuře. Se stoupajícím podílem perlitu roste pevnost a tvrdost litiny, klesá však velmi 

významně taţnost.  

Vliv grafitu patří mezi nejvýznamnější činitele působící na mechanické vlastnosti tvárné 

litiny. Počet grafitových kuliček vztaţený na mm
2
 plochy výbrusu odebraného vzorku téţ 

ovlivňuje mechanické vlastnosti tvárné litiny, i kdyţ ne tak jako tvar grafitu. Všeobecně 

vysoký počet grafitových kuliček ukazuje na velmi dobrou metalurgickou kvalitu tvárné 

litiny. Existuje však optimální rozmezí počtu grafitových kuliček pro určitou tloušťku stěny 

odlitku. Překračující mnoţství můţe vést k degeneraci tvaru a tím i k zhoršení vlastností 

litiny. Sám o sobě počet grafitových kuliček neovlivňuje  významně mechanické vlastnosti 

tvárné litiny, ale má vliv na mikrostrukturu, čímţ můţe významně ovlivnit některé její 

mechanické vlastnosti: 

 Počet grafitových zrn ovlivňuje v litém stavu mnoţství perlitu ve struktuře. 

Vzrůstající počet sniţuje obsah perlitu, čímţ sniţuje její pevnost a zvyšuje taţnost.  
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 Počet zrn ovlivňuje mnoţství karbidických sloţek. Vzrůstající obsah zrn zlepšuje 

mechanické vlastnosti – pevnost, houţevnatost a opracovatelnost, v důsledku 

sníţení objemu karbidických části, segregací karbidů a zákalek.  

 Počet zrn grafitu téţ ovlivňuje homogenitu struktury základní kovové hmoty. Větší 

počet zrn grafitu podněcuje vývin jemnější a stejnorodější mikrostruktury. 

Zjemnění mikrostruktury redukuje vylučování a segregaci škodlivých , rušivých 

prvků, které naopak podněcují vylučování mezibuněčných karbidů, perlitu nebo 

degenerovaného grafitu. 

 Počet grafitových zrn ovlivňuje jejich velikost a tvar. Vzrůstající počet zrn vede ke 

zmenšování jejich velikosti, coţ zvyšuje pevnost a únavové lomové vlastnosti.  

Průřez stěny odlitku můţe ovlivnit jak podíl grafitu ve struktuře, tak velikost grafitických 

částic. Zvětšující se průřez stěny sniţuje rychlost ochlazování, coţ umoţňuje přednostní 

vylučování uhlíku na stabilní grafitické fázi, místo tvorby karbidů, odpovídající vyšší 

rychlosti ochlazování. Niţší rychlost ochlazování u silnějších průřezů působí na podmínky 

nukleace grafitu, sniţováním počtu grafitových zrn, za současného zvětšování jejich velikosti 

– průměru. Zvětšující se zrna grafitu působí primárně na pokles dynamického modulu 

pruţnosti. K tomu přispívá i větší vylučování grafitického uhlíku. Obsah uhlíku,respektive 

ekvivalent uhlíku (CE = %C + 1/3Si%), jeho tvar a rychlost ochlazování hrají důleţitou roli 

při výrobě těţkých odlitků, neboť zde můţe nastat flotace grafitu a jeho nestejnorodé 

rozloţení v průřezu stěn odlitků. Při pomalém ochlazování odlitku a vysokém obsahu uhlíku 

vznikají větší zrna grafitu, která se mohou v niţších částech odlitku tak zvaně vyčerpat a 

naopak akumulovat – flotovat – do horních částí (vršku). 

V praxi se můţe u těţkých, tlustostěnných odlitků projevit velmi nepříznivě. Z toho důvodu u 

nich nutno udrţovat obsah uhlíku – uhlíkového ekvivalentu co nejníţe. 

Vliv obsahu karbidů na vlastnosti tvárné litiny je přímý a nepřímý. Se vzrůstajícím obsahem 

tvrdých a křehkých karbidů vzrůstá mez pevnosti, ale klesá pevnost v tahu. Přítomnost 

karbidů v základní kovové hmotě tvárné litiny zvyšuje dynamický modul pruţnosti a 

významně zhoršuje opracovatelnost tvárné litiny. Tvorba eutektických karbidů během tuhnutí 

ovlivňuje podíl vyloučeného grafitu. Patnáct objemových procent karbidů vyţaduje jedno 

procento uhlíku, coţ redukuje vyuţitelný uhlík na tvorbu grafitu cca o třetinu. Tvorba a nárůst 

objemu karbidů ve struktuře tak zvyšuje pravděpodobnost výskytu vnitřních ředin, neboť 

sniţuje efekt expanze při grafitizaci uhlíku během tuhnutí. K minimalizaci nepříznivých vlivů 

karbidů na vlastnosti a opracovatelnost odlitků z tvárné litiny nemá obsah karbidů ve 
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struktuře překročit 5%. Toho lze dosáhnout pouţitím čistých surových ţelez pro výrobu 

tvárné litiny, bez rušivých prvků a dokonalým sekundárním očkováním. 

 

2.5.2.Mechanické vlastnosti za nižších teplot 

Tvárná litina je strukturálně stabilní i za velmi nízkých teplot, avšak při aplikacích za 

sníţených teplot musí být brán zřetel na významný vliv teplot na některé mechanické 

vlastnosti, zvláště pevnost a taţnost. Pro pouţití za niţších teplot se všeobecně volí tvárná 

litina feritická, neboť má za niţších teplot vyšší houţevnatost, neţ-li tvárná litina perlitická. 

Obě veličiny, pevnost v tahu i mez pevnosti 0,2 % s poklesem teploty rostou. Při tom pevnost 

v tahu, která je více citlivá na vliv teplot  na tečení roste rychleji. Vysokou taţnost si feritická 

tvárná litina udrţuje aţ do teplot -130
o
C, poté však klesá velmi prudce k hodnotám cca 2% při 

teplotě -200
o
C.  Podstatně horší mechanické vlastnosti za nízkých teplot vykazuje tvárná litina 

perlitická. Pevnost v tahu i taţnost u tvárné litiny s perlitickou strukturou s poklesem teploty 

klesá, pouze mez pevnosti 0,2% roste. V podstatě se nedoporučuje pouţití perlitické tvárné 

litiny za nízkých teplot.  

 

2.5.3.Mechanické vlastnosti za vyšších teplot 

Tvárná litina s některými vlastnostmi umoţňuje v řadě případů pouţití i za vyšších teplot. 

Nelegovaná tvárná litina ve srovnání s normální šedou nelegovanou litinou je podstatně 

odolnější proti růstu a oxidaci i při středních teplotách. Legované tvárné litiny pak vykazují 

vynikající odolnost proti deformaci, růstu a oxidaci i za vysokých teplot. Jedinou výjimkou 

jsou případy velmi vysokého cyklického tepelného namáhání, v důsledku nízké tepelné 

vodivosti v kombinaci s vysokým modulem pruţnosti, které mohou vést k vnitřním trhlinám a 

deformacím. Naproti tomu vysoké vyuţití tvárné litiny ve vzduchotechnice a u 

turbodmychadel ukazuje na vhodné uplatnění v těchto podmínkách.[33,34] 

 

3.Metody tavení pro výrobu tvárné litiny  

Prakticky všechny typy tavicích agregátů pouţitelné pro tavení  šedých i temperovaných litin 

jsou vhodné pro tavení litin určených k výrobě tvárné litiny s kuličkovým grafitem. Tavicí 

zařízení různých velikostí , rozměrů, energetických zdrojů,  technologií a výrobních procesů,  

tak mohou slouţit k přípravě taveniny pro výrobu tvárné litiny. Při tom musí umoţnit výrobu 

taveniny odpovídající následujícím poţadavkům: 

 Nízký obsah síry – 0,02% nebo méně, umoţňující sníţení přísady hořčíku k získání 

kuličkového grafitu na minimum 
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 Relativně nízký obsah křemíku – 1,00 – 1,50% Si při pouţití běţně pouţívaných 

předslitin hořčíku s ferosiliciem a obsah 2,0 – 2,5% Si při pouţití čistého hořčíku 

 Vysoký obsah uhlíku – obyčejně 3,6 – 4,00%C 

 Vysokou teplotu odpichu (1450 – 1570
o
C) v závislosti na pouţité modifikační metodě 

 Důslednost v dodrţování výrobní technologie – přísná kontrola chemického sloţení 

taveniny, teploty nataveného materiálu (teploty odpichu), mezioperační teploty, licí 

teploty atd. 

Shora uvedeným podmínkám vyhovují  nejlépe elektrické indukční tavící pece. Obloukové, 

plamenné, plynové  a kupolové pece  se pouţívají v mnohem menší míře. [35] 

 

3.1. Kupolové pece  

Tavení v kupolových pecích moţno rozdělit do dvou skupin,na tavení v kysele vyzděných 

pecích a tavení v zásaditě vyzděných pecích. Velkou nevýhodou těchto tavících pochodů je 

vysoký obsah síry (0,08 – 0,17% S) v natavené litině. Vysoký obsah síry musí být většinou 

před modifikací hořčíkem sníţen,jinak je nutno zvýšit mnoţství hořčíku potřebné pro 

modifikaci. Výhodou tavby v kupolových pecích je dobrá kontrola obsahu uhlíku a křemíku, 

nízké provozní náklady, plynulá dodávka litiny a široká paleta moţností pouţití vsázkových 

materiálů.  Vzhledem k nízké odpichové teplotě taveniny se kupolové pece pro výrobu tvárné 

litiny moc nevyuţívají. [36] 

 

3.2. Elektrické indukční  pece 

Elektrické indukční tavící pece mají oproti tavení v kupolových pecích řadu předností, velmi 

přesné a pruţně řiditelné chemické sloţení, moţnost řídit provozní  teplotu (tavení, přehřev, 

udrţování), operativní změnu chemického sloţení litiny, moţnost pouţití méně hodnotné 

vsázky (aţ 100% odpadu, kovové třísky) bez pouţití nových surových ţelez, dokonalá 

homogenita nataveného kovu (vířivé proudy), niţší propal prvků, lepší ekologie tavení a 

celkově dokonalejší řízení celého procesu tavení. Elektrické indukční pece na tavení, případně 

udrţování litiny dělíme na kelímkové ( bez kovového jádra) a pece kanálkové(s kovovým 

jádrem) . Indukční kelímkové pece umoţňují výrobu zcela syntetické litiny jejíţ sloţky tvoří 

vratný materiál, ocelový odpad, nauhličovala a další legující přísady (karbid křemíku) apod 

Indukční kelímkové pece pro tavení litin jsou nízkofrekvenční-síťové (pracují s frekvencemi 

50 aţ 60 Hz) a středofrekvenční (150 aţ 500Hz). Horní hranice tavících teplot litiny je 

omezena především odolností výdusky – vyzdívky pece.  Kyselé křemičité vyzdívky jsou 

odolné aţ do teplot 1590 - 1600
o
C, zásadité vyzdívky magnezitové, zirkoniové nebo hlinité, 
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odolnější i vyšším teplotám. Jsou však podstatně nákladnější a pro tavení litin nejsou 

ekonomické. Dostačující maximální tavící teplota pro výrobu jakostních druhů tvárné litiny a 

komplikovaných tenkostěnných odlitků, zajišťující potřebné modifikační operace je cca 1550 

aţ 1560
o
C.  

Charakteristikou indukčního tavení v kelímkových pecích je přirozené víření, tedy 

promíchávání roztavené vsázky. Přiměřené víření vsázky je velmi důleţité pro důkladné 

promíchání přísad při přípravě taveniny pro tvárnou litinu.Dostatečně intenzivní víření 

umoţňuje efektivní vyuţití a rozpuštění všech komponent a přísad. [37,38] 

 

3.3 Elektrické obloukové pece 

Natavení základního materiálu pro výrobu tvárné litiny můţe být v elektrických obloukových 

pecích zajišťováno vcelku úspěšně. Podobně jako u jiných tavících procesů závisí sloţení 

vsázky na poţadavcích konečného chemického sloţení a struktury tvárné litiny. Při pečlivém 

výběru surovin můţe činit konečný obsah síry méně neţ 0,015%, coţ nepotřebuje další 

odsíření pro modifikaci hořčíkem. Po roztavení vsázky, relativně klidná lázeň umoţňuje 

vyplutí lehkých oxidů a částic strusky na hladinu lázně a moţnost jejich staţení. To je určitou 

výhodou oproti tavení v indukčních , zvláště nízkofrekvenčních kelímkových pecích. Velkou 

nevýhodou je energetická náročnost a vysoká spotřeba grafitových elektrod.  

Přesto, ţe je tavení  tvárné litiny v zásaditě vyzděných obloukových pecích méně výhodné neţ 

v kyselých, umoţňuje hluboké odsíření a pouţití aţ 100% ocelového odpadu. [39] 

 

3.4. Rotační bubnové pece 

Jsou vytápěny  kouřovými plyny. Pro generaci tepla se pouţívá většinou zemní plyn 

v kombinaci se vzduchem nebo čistým kyslíkem. Pro kontinuální výrobu nataveného kovu 

jsou většinou instalovány minimálně 2 aţ 4 rotační pece, které se provozují v následných 

cyklech. Tepelná účinnost činí 50 aţ 65%. 

Vsázka je obdobná jako u elektrických indukčních pecí. Nutno počítat s nevýhodou propalu 

prakticky všech prvků, včetně ţeleza. Rotační pece se staví pro objem litiny 2 – 20 tun, 

s výrobní kapacitou od 1 do 6 tun za hodinu.[40] 

 

4. Modifikace 

Jak uvádí Vondrák[41],modifikací ovlivňujeme výsledný tvar grafitu při jeho krystalizaci tím, 

ţe grafit lupínkový se mění působením modifikátoru na tvar kuličkový. Tím se podstatně 

mění uţitné vlastnosti litiny a fyzikální vlastnosti.Litina se stává houţevnatou s příslušnými 
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mechanickými vlastnostmi Tyto vlastnosti lze docílit v litém stavu nebo následným tepelným 

zpracováním. Proto má modifikace dalekosáhlý význam pro vyuţití litiny s kuličkovým 

grafitem jako konstrukčního materiálu. 

Termodynamická podstata modifikace je oproti očkování zcela rozdílná. Zatím co očkování 

probíhá za klidného rozpouštění očkovadla v roztavené litině, modifikace probíhá za bouřlivé 

reakce modifikátoru s roztavenou litinou. Je to způsobeno fyzikálními vlastnostmi hořčíku. 

Kromě toho hořčík má vysokou afinitu ke kyslíku a síře. Tyto reakce mění fyzikálně-

chemickou podstatu roztavené litiny. Modifikace je provázena rafinací taveniny hořčíkem, tj. 

probíhá dezoxidace a odsíření a celkové sníţení obsahu plynů v tavenině. Základní 

podmínkou úspěšné modifikace je obsah zbytkového hořčíku po modifikaci minimálně 

0,03%. Pro hospodárnost modifikace bude důleţité jeho vyuţití. 

Teorie, které do této doby existují a objasňují mechanismus modifikace je moţné shrnout do 

těchto základních názorů: 

 Při modifikaci dochází k vypařování hořčíku, který se dostává do atomárního stavu a 

absorbuje se na plochách stávajícího krystalu grafitu, čímţ mění rychlost růstu 

krystalových ploch. 

 Při modifikaci probíhá dezoxidace, odsíření, odplynění taveniny – její rafinace a tím 

dochází ke změně fyzikálních vlastností taveniny a ovlivnění růstu grafitu. 

 Při modifikace se mění nukleární podmínky grafitizace, tzn. zvyšuje se podchlazení, 

mění se teplota a délka eutektické prodlevy. 

V současné době se pouţívá jako modifikátor hutnicky čistý Mg (99,5%) nebo předslitiny 

Mg, ve kterých se pouţívá koncentrace Mg od 5-35%Mg.  

Nosné prvky jsou :   Si, Ni, Cu Fe – koncentrace cca 40 – 55% 

Doprovodné prvky jsou: Ca, Al, Ce, příp.KVZ – Σ koncentrace do 7%. 

V současné době existují různá sloţení modifikátorů, jejichţ volba závisí mimo jiné na 

způsobu výroby litiny s kuličkovým grafitem. Tabulky č. 2    a  č.3  udávají přehled 

pouţívaných modifikátorů dle různého způsobu výroby LKG vyráběných  různými 

evropskými firmami.  
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Tabulka č.2 -  Přehled pouţívaných modifikátorů – LITVAR[42]  

 

 

 

 

Tabulka č. 3 -Přehled pouţívaných modifikátorů – LITVAR[43] 

Ozn.          Mg Cs Si Al KVZ 

1    5    -    6         1   -   2,5      45   -   50    1,2    0,8   -   1   

2    5    -    6    1   -   2,5    45   -   50    1,2            - 

3   13   -   16    1   -   2,5    45   -   50    1,2     0,8   -   1 

4   13   -   16    1   -   2,5    45   -   50    1,2               - 
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4.1.Podmínky modifikace 

Modifikace představuje mimopecní zpracování roztavené litiny, které lze rozčlenit na: 

 Příprava litiny k modifikaci: chemické sloţení a teplota tavení 

 Vlastní procesy probíhající při modifikaci a to: fyzikální a chemické 

      

Vlastnosti litiny určené pro výrobu LKG jsou poněkud odlišné od běţné LLG a to především 

z hlediska jejího chemického sloţení. 

Roztavená litina, kterou chceme zpracovávat modifikací, musí mít velkou grafitizační 

schopnost , protoţe modifikace je rafinační proces, který sniţuje grafitizační schopnost 

taveniny, tzn. ţe se zvyšuje sklon k metastabilnímu tuhnutí. 

Chemické sloţení litiny musí mít vysoký obsah C + Si, tedy prvků podporujících grafitizaci. 

Doporučuje se obsah C = 3,5 ÷ 3,8% a obsah Si = max. 2,8%. Obsah výchozího křemíku 

závisí mimo jiné na typu pouţitého modifikátoru. Jestliţe tento obsahuje jako nosný prvek 

křemík, potom se výchozí obsah křemíku v tavenině sniţuje, protoţe určité mnoţství křemíku 

přechází z modifikátoru do taveniny. Rozhodující je však grafitizační očkování, které provází 

modifikaci. Grafitizačně očkovat je moţné v průběhu modifikace a hlavně po modifikaci.  

Z hlediska obsahu uhlíku a křemíku volíme CE  = 4,2 ÷ 4,3 %  jako hodnoty optimální. Tato 

hodnota se stanovuje na základě dalších vlastností, které poţadujeme. Na obr.č.11 je 

znázorněn vztah mezi křemíkem a uhlíkem s ohledem na výsledné vlastnosti litiny 

s kuličkovým grafitem. Např. při obsahu C = 3,7% je  z hlediska flotace grafitu a nízké 

vrubové houţevnatosti limitující obsah křemíku.  

Obsah dalších základních prvků tj. Mn, P a S se pohybuje v hodnotách pouţívaných u litých 

ocelí, tzn. Mn = 0,2 – 0,6%,  P = 0,03 – 0,06%, S = 0,01 – 0,03%. Při modifikací hrají 

významnou roli i stopové prvky, které mohou narušovat průběh modifikace. Tyto prvky 

nazýváme jako prvky rušící, zamezující vznik kuličkového grafitu. Rušící prvky se dostávají 

do taveniny kovovou vsázkou, která můţe být různým způsobem těmito prvky znečišťována 

(Pb, Sb, As, Bi, Ti, Sn). 
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Obr.č.11 -  Stanovení obsahu uhlíku v % v závislosti na křemíku v %   [44] 

 

Maximální přípustná mnoţství rušivých prvků: Pb = 0,011 ÷ 0,016%, Sb = 0,026%, 

 As =0,08%, Bi 0,008% v kombinaci s Ti = 0,13%, Te = 0,2% 

Vliv těchto prvků lze kontrolovat koeficientem jistoty K2, jenţ má vztah: 

 K1 

K2  = Mg  = 10 ÷ 25  [45] 

    

Kde:     K1 = 4,4 . Ti + 2,2. As + 2,3 . Sn + 5 . Sb + 290 . Pb + 370 . Bi + 1,6 . Al  

 

 Mg = nutné vstupní mnoţství Mg v % 

 

Naopak lze roztavenou litinu vhodně legovat V, Mo, Ni, Cu a zvyšovat její mechanické 

vlastnosti, aniţ bychom ovlivnili tvar grafitu. 

Podmínkou úspěšně modifikované litiny je dostatečně vysoká teplota modifikace, tj. teplota , 

při které zpracováváme taveninu hořčíkem. Modifikace je doprovázena sníţením teploty 

v důsledku roztavení a vypařování hořčíku. Pokles teploty dle praktických zkušeností se 

pohybuje v rozmezí 40 – 70
o
C. 

 

4.2. Ztráty hořčíku při výrobě litiny s kuličkovým grafitem 

Ztráty hořčíku vznikají při modifikaci a souvisí  s dobou odstátí modifikované litiny, s dobou 

odlévání a následně s dobou tuhnutí roztavené litiny ve formě  s tloušťkou stěny (modulem 
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odlitku). V literatuře se udávají tyto ztráty jako celková hodnota poklesu hořčíku v roztavené 

litině aţ do ukončení lití.  

Ztráty hořčíku při modifikaci jsou především: 

 fyzikální  -  při dosaţení bodu varu, tyto ztráty tvoří 40 aţ 50% vstupního hořčíku 

 chemické - vazba hořčíku na síru, tvorba MgS   

                  -  vazba hořčíku na kyslík, tvorba MgO 

  Další ztráty jsou při odlití taveniny do formy: 

 vliv modulu odlitku  =  0,00015.M [cm], kde je určující modul odlitku 

 vliv doby tuhnutí odlitku - doba tuhnutí závisí na teplotě zalití do formy, na 

koeficientu tuhnutí a  na určujícím modulu odlitku 

Ostatní ztráty: 

 stahování strusky 

 transport pánve na licí pole 

 doba odlévání, tyto ztráty získáváme sledováním provozu a pohybují se od 5 minut do  

            maximálně 22 minut, coţ je hodnota, kdy mizí účinek modifikace[46] 

 

 

4.3.Modifikační prvky (prvky primárního očkování) 

4.3.1.Hořčík 

Je nejznámější a nejpouţívanější modifikační prvek pro získání kuličkového grafitu při 

výrobě tvárné litiny . Pouţití hořčíku není bezproblémové. Po zpracování obsah hořčíku 

v litině klesá nebo doznívá.Proto musí být prodleva mezi modifikací a odlitím odlitku striktně 

dodrţena. Mimo to je hořčík stabilizátorem karbidů a není proto účinným neutralizátorem tak 

zvaných rušivých prvků sferoidizace (např. olovo, vizmut, titan, antimon a nebo arsen, které 

podporují vznik červíkovitého nebo lupínkového grafitu).  Extrémní tendence hořčíku 

k vypařování můţe být částečně tlumena různými zásahy a speciálními procesy,např. je 

moţné vyuţít účinku jiných slitinových prvků s hořčíkem.Tento účinek má vápník.Samotný 

hořčík můţe působit potíţe pocházející z tvorby karbidů a tím sniţování počtu grafitových  

kuliček i při dostatečném mnoţství hořčíku ve zpracované litině. Pro omezení 

karbidotvorného  vlivu hořčíku, přisazují se současně během procesu modifikace také některé 

další prvky, jako je cer, případně další prvky vzácných zemin. [47] 

Vyrábí-li se tvárná litina pomocí přísad na bázi hořčíku, přechází hořčík do litiny z očkující 

látky. Současné metody výroby tvárné litiny pouţívají buďto tzv. kovový hořčík (90-

100%Mg) nebo ve formě předslitin nebo předsměsí s Si, Fe, Ni, Cu, Ca Al apod.. Při 
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modifikačním zpracování je hlavním úkolem dostat hořčík do roztoku, to je rozpustit ho 

v tavenině, coţ je poměrně nesnadné. Hlavní příčiny musíme hledat v provozní nesnadnosti 

výroby. K těmto příčinám patří:  

 nízká teplota bodu tavení a hlavně bodu varu hořčíku 

 jeho nízká hustota a vysoká aktivita – afinita ke kyslíku a k síře  

 značný pokles teploty litiny po očkování Mg 

Teplota tavení Mg je 651 
o
C, bod varu Mg je 1107

 o
C, proto se hořčík přidaný do taveniny za 

teploty cca 1500
 o

C prudce  odpařuje, zplyňuje a tlak jeho nasycených par dosahuje 0,5 – 1 

MPa, způsobuje výbuchy a vystřikování taveniny. Hořčík vyplouvá na hladinu a při styku se 

vzduchem se  spaluje a hoří prudkým, jasně bílým plamenem za současného vývinu dýmu. Je 

pochopitelné, ţe čím větším mnoţstvím hořčíku je litina modifikována, tím delší a prudší jsou 

průvodní popsané jevy procesu. Proto i způsoby sniţování tlaku nasycených par hořčíku 

v provozní výrobě jsou mimořádně důleţité.[48] 

 Hořčík přidávaný do výchozí taveniny se spotřebuje:  

 k vázání kyslíku a síry, případně i jiných prvků (např. Si a C) v litině 

 k vytvoření kuličkovitého grafitu 

 odpařením 

 

4.3.2.Cer a prvky vzácných zemin 

Při výrobě tvárné litiny hraje pouţití prvků vzácných zemin (PVZ) komplexní roli. Můţe mít 

vlastní modifikační účinky, neutralizovat rušivé prvky nebo vytvářet nukleární zárodky pro 

tvorbu kuličkového  grafitu. 

V současné době se cer a prvky vzácných zemin pouţívají především jako doplněk při 

modifikaci hořčíkem ke zvýšení počtu grafitových kuliček nebo k neutralizaci rušivých prvků, 

jako je Pb, Bi, Ti apod. Převáţně jsou prvky vzácných zemin přidávány do zpracovávané 

taveniny ve formě mischmetalu, křemičitanů prvků vzácných zemin, nebo v hořčíkových 

nosičích slitin FeSi. 

Cer 

Cer byl  původním modifikačním materiálem při výrobě tvárné litiny z nadeutektické šedé 

litiny. Tento proces však není tak výhodný jako pouţívání hořčíku. 

Cer je stejně jako hořčík  silný odkysličující a odsířující prvek,ale není tak vysoce prchavý 

(bod varu je 2 406
 o

C) a jeho přísada do litinové taveniny nezpůsobuje ţádné pyrotechnické 

efekty. Tvořící se oxidy a sulfidy jsou stabilní a obecně se nechovají reverzně. 
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K tvorbě kuličkového grafitu je v nadeutektické litině dostatečná přísada 0,035% ceru. 

Vzhledem k tomu, ţe cer je silným stabilizátorem karbidů, musí mít výchozí litina vyšší 

obsah uhlíku (nad 3,80%) a zpracovaná litina musí být vysoce sekundárně očkována 

ferosiliciem. Získaná tvárná litina je velmi citlivá k tloušťce stěn a je velmi obtíţné získat 

plně kuličkovitý grafit a strukturu bez karbidů v různých tloušťkách stěn odlitku. Cer můţe 

při výrobě velmi kvalitní tvárné litiny částečně nahradit hořčík. V litině zpracované 0,015-

0,020% Mg s přísadou 0,02% Ce získáme strukturu s plně kuličkovitým grafitem. Tato 

kombinace téţ zabraňuje odeznívajícímu účinku očkovadla a v důsledku niţšího obsahu 

hořčíku je sníţen sklon tvárné litiny k reoxidaci a tvorbě škodlivých, oxidických strusek a tím 

i oxidických a struskoplynových vad. 

Cer je stejně jako jiné prvky vzácných zemin velmi významným činitelem pro kontrolu vlivu 

různých rušivých prvků v tvárné litině. Jiţ 0,005% ceru můţe překonat destruktivní vliv 

prvků jako je titan, olovo, antimon, arsen apod. a zajistit ve struktuře dokonalý kuličkový 

grafit. Na druhé straně pak přebytečný obsah ceru nebo některých prvků vzácných zemin, 

hlavně u tlustostěnných odlitků, můţe zapříčinit flotaci grafitu, rozpadlý grafit a vývoj chunky 

grafitu. V tomto případě se doporučuje vyváţit přebytek ceru přísadou kontrolovaného 

mnoţství antimonu.[49] 

Lanthan 

Při očkování lanthanem se ve struktuře objevuje vedle kuličkového téţ vermikulární grafit.        

Do obsahu 0,05% La není účinek na počet kuliček příliš významný. Přísadou nad 0,05% La 

v kombinaci s MgFeSi lze získat vysoký počet kuliček  (>800/mm
2
) a čistě feritickou 

strukturu. 

Ytrium 

Přísadou 0,12-0,20% ytria do litiny s nízkým obsahem síry lze získat strukturu s kuličkovým 

grafitem. Reakce je klidná, ale vysoká cena ytria neumoţňuje ekonomickou výrobu litiny s 

kuličkovým grafitem. 

 

4.3.3.Vápník 

Vápník je velmi významný prvek uţívaný při výrobě litiny s kuličkovým grafitem. 

Samostatným pouţitím vápníku pro výrobu tvárné litiny by se dosáhlo podstatné omezení 

prchavosti,bouřlivosti  reakce, která je průvodním znakem při zpracování litiny hořčíkem a 

zvýšení efektivnosti očkování. 

Vápník stejně jako ostatní modifikátory reaguje přednostně s kyslíkem a vytváří oxid 

vápenatý (CaO), který vyplouvá na hladinu taveniny. Slitiny s vysokým obsahem vápníku 
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vytváření vysoké mnoţství CaO a jsou znečištěné, proto se samostatně vápník  pro výrobu 

litiny s kuličkovým grafitem běţně nepouţívá. Nicméně , jestliţe se mnoţství vápníku 

v předslitinách typu MgFeSi zvýší, prchavost reakce se podstatně sníţí. Typicky se pouţívá 

přísada 0,80-1,50% vápníku v předslitinách MgFeSi, coţ sniţuje prchavost-bouřlivost reakce 

a zvyšuje vyuţití hořčíku. Překročí-li přísada vápníku cca 0,030%, zvyšuje se karbidotvornost 

hořčíku v tvárné litině. Pod touto hranicí je vápník účinný pro zvyšování počtu kuliček grafitu 

a sniţuje sklon k odeznívajícímu účinku modifikace.  

 

4.4.Modifikační přísady  

Zatímco je  diskuse o významu jiných prvků neţ hořčíku pro výrobu tvárné litiny zajímavá, je 

hořčík rozhodující primární prvek, pouţívaný pro výrobu tvárné litiny. Z tohoto důvodu je 

přísada hořčíku sledována samostatně jako přísada elementárního hořčíku a přísada hořčíku 

v předslitinách. 

 

4.4.1.Přísada kovového hořčíku 

Procesy, které pouţívají při výrobě tvárné litiny elementární kovový hořčík vychází 

z fyzického vnesení – dávkování – relativně čisté formy elementárního kovového hořčíku do 

taveniny způsobem, který minimalizuje únik hořčíku ze zpracovací pánve. Této podmínce 

vyhovuje celá řada  pouţívaných způsobů a metod. 

 

4.4.2.Přísady hořčíkových slitin 

Nejpouţívanější modifikační přísady jsou ty, které jsou ve sloučení s hořčíkem prospěšné pro 

tvorbu kuličkového grafitu a které pomáhají usměrňovat reaktivnost a tím zvyšovat vyuţití 

hořčíku jako modifikátoru. Tyto přísady můţeme rozdělit  na bázi niklu (Ni-Mg), mědi (Cu-

Mg) nebo na bázi křemíku (Si-Mg).  

Odhaduje se, ţe pomocí předslitiny MgSi je v současné době vyráběno přibliţně 80% 

celosvětové produkce tvárné litiny. Nejrozšířenější jsou slitiny hořčíku s ferosiliciem 

(MgFeSi). Směrnými činiteli v modifikátorech MgFeSi je hořčík, vápník, hliník, křemík, cer a 

součet prvků vzácných zemin. Kaţdý z těchto prvků je nutno volit podle konečného uţití, 

vyráběné kvality tvárné litiny a aplikačního procesu. Obsah hořčíku je z uvedených prvků 

nejvýznamnější. Je prokázáno, ţe s poklesem jeho obsahu v předslitině roste jeho celkové 

vyuţití.  

Hlavní funkcí vápníku v modifikátorech typu MgFeSi je zvyšovat počet grafitotvorných 

zárodků a zpomalovat reakci hořčíku. Původně se udrţoval jako typický obsah Ca kolem 1%, 



 43 

v současné době je však k dispozici obsah Ca v rozmezí 0,3 aţ 2% (ale i vyšší). Uvádí se 

následující výhody při pouţití modifikátorů s vyšším obsahem vápníku: 

 Redukce karbidů, zvláště u tenkostěnných odlitků 

 Redukce světelných efektů a dýmu v důsledku účinku zvýšeného mnoţství vápníku na 

sníţení těkavosti hořčíkových výparů 

 Zvýšení výtěţnosti hořčíku v důsledku potlačení a utlumení reakce hořčíku 

 Zpomalení doznívacího účinku hořčíku 

Přítomnost vápníku v modifikátorech kladně ovlivňuje průběh modifikace, neboť svým 

odsiřujícím účinkem napomáhá sferoidizačnímu účinku hořčíku. Jeho obsah v modifikátorech 

se mění v závislosti na metodě, kterou pouţíváme pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem.  

Dezoxidační účinek vápníku a hliníku příznivě ovlivňuje průběh modifikace, sníţením obsahu 

kyslíku v roztavené litině. Sniţuje se tím dezoxidační účinek hořčíku a podporuje se tím jeho 

sferoidizační účinek. Při pouţití modifikátoru MgFeSi s vyšším obsahem Ca je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost odstruskovacím procesům. 

Velmi rozšířené jsou slitiny obsahující do 1% Ce nebo prvků vzácných zemin. Především 

slévárny vyrábějící silnostěnné odlitky pouţívají modifikátory MgFeSi s minimálním 

obsahem ceru, nebo prvků vzácných zemin z důvodu zajištění minimálních rozdílů ve 

velikosti, tvaru, počtu a rozdělení grafitových kuliček v základní kovové hmotě struktury 

tvárně litiny.  

Obsah křemíku se v modifikátorech hořčík-ferosilicium s obsahem 6% Mg pohybuje kolem 

41-48% Si. Většinou se pouţívají obsahy v rozmezí 40 aţ 43% Si, zvláště pokud chce 

slévárna vyuţívat více vratu.  Volba zrnitosti závisí na velikosti pánve a obsahu vápníku 

v modifikátoru. S růstem velikosti zpracovací pánve můţeme  volit větší zrnitost 

modifikátoru. Naopak se zvyšujícím se obsahem Ca, doporučují se menší rozměry 

modifikátoru, neţ-li je standard. [50] 

 

4.5.Účinnost – výtěžnost hořčíku při modifikaci 

Vlastní proces přidávání hořčíku do litinové taveniny je bezesporu nejdůleţitější operací při 

výrobě tvárné litiny. Při tom je základní  snahou výroba tvárné litiny nejvyšší kvality s co 

nejniţšími výrobními náklady. Efektivnost, tedy účinnost nebo-li výtěţek hořčíku je  jedním 

z nejdůleţitějších a při tom poměrně proměnlivým faktorem celého výrobního procesu. 

Seznam proměnlivých, které ovlivňují výtěţek hořčíku je dlouhý a zahrnuje: teplotu taveniny, 

chemické sloţení taveniny, typ a velikost modifikátoru, mnoţství zpracované taveniny, 

způsob odpichu, metoda zpracování (modifikace), povaha, tj. chemické sloţení výdusky 
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zpracování nádoby (pánve) a licí pánve, ale i další. Udávané hodnoty výtěţnosti u 

jednotlivých metod představují pouze výsledek určitých zkoušek nebo reprodukované 

výsledky. Nutno si uvědomit, ţe vyšší nebo niţší udávané hodnoty jsou moţné, a to 

v závislosti, jak jsou jednotlivé slévárny schopny kontrolovat a dodrţovat optimální 

podmínky výroby.  

 

5.Metody výroby tvárné litiny 

V současné době existuje mnoho metod výroby tvárné litiny přísadou hořčíku. Od těch 

nejjednodušších, nevyţadujících prakticky ţádné vedlejší náklady nebo s minimálními 

zaváděcími náklady aţ po sloţité,  vyţadující počáteční vysoké investiční náklady. V zásadě 

pak dělíme výrobní metody na dvě skupiny.První pouţívá při modifikaci čistý hořčík a druhá 

předslitiny obsahující různé mnoţství hořčíku.[51] 

Současné metody výroby tvárné litiny jsou zobrazeny na obr. č.12. 

 

 

Obr.č.12 – Metody výroby tvárné litiny     [52] 

 

5.1.Metody používající modifikátory ve formě předslitin 

5.1.1.Otevřená metoda– polévací způsob 

Tato metoda je nejjednodušší způsob výroby tvárné litiny a byla z počátku pro svou 

jednoduchost pouţívána nejhojněji. Odměřené mnoţství předslitiny – modifikátoru - bylo 

uloţeno na dno otevřené, předehřáté zpracovací pánve a bezprostředně se pánev zaplnila 

odměřeným mnoţstvím taveniny.Pánev měla zpočátku rovné dno, později skloněné, 

vytvářející jakousi kapsu, coţ umoţňuje vyšší vyuţití hořčíku. Pánev má být štíhlá, s výškou 
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min. 2,5 – 3 násobek průměru, aby styk hořčíkových par s taveninou byl co nejdelší. Rychlost 

plnění pánve taveninou má být co nejkratší, minimálně 1 tuna taveniny za 15 vteřin. Hladina 

taveniny v pánvi má být min. 300 mm pod okrajem pánve, aby byl eliminován rozstřik kovu 

z pánve. U této metody se spojuje modifikace s očkováním tím, ţe se modifikátor přímo mísí 

s očkovadlem (FeSi). Vyšší vyuţití dávají tak zvané těţké modifikátory na bázi niklu a 

mědi.Jsou však ale velmi drahé a vhodné pouze pro výrobu tvárné litiny s perlitickou 

strukturou nebo litiny legované. Pouţití vratného materiálu je téţ  důvodu omezeno,protoţe 

obsahuje vyšší procento niklu a mědi. 

 

5.1.2.Sandwich metoda 

Metoda Sandwich je přímým následníkem polévací metody v otevřené pánvi. Celkové 

uspořádání zůstává stejné jako v předešlé metodě.Pouze spodek pánve je upraven tak, ţe 

většinou na opačné straně hubičky  pánve je vytvořena ve dně pánve prohlubeň, jakási reakční 

komora například ve tvaru kruhové výseče. V případě, ţe je tento zásobník modifikátoru 

umístěn například ve středu pánve, mívá tvar válce. Objem zásobníku musí pojmout příslušné 

potřebné mnoţství předslitiny – modifikátoru a  krycí materiál, který zabrzdí počáteční styk 

taveniny s modifikátorem. Název metody je odvozen právě od této skladby různorodých 

vrstev při modifikačním procesu. Jako modifikátor se většinou pouţívá  předslitina MgFeSi (5 

– 6% Mg). Vyuţití hořčíku  je oproti předcházejícímu způsobu vyšší. Je to způsobeno 

postupnou  pozvolnější reakcí v důsledku omezeného přístupu taveniny přes rozpouštějící se 

krycí materiál. Reakce je klidnější, zajišťuje delší styk hořčíkových par s taveninou, větší 

ochlazení taveniny u dna pánve a její přesycení hořčíkem a mísení této přesycené taveniny 

s teplejší ještě nemodifikovanou taveninou.Metoda umoţňuje pouţití předslitiny s poměrně 

velkým rozsahem zrnitosti (0,1 aţ 10 mm), coţ je ekonomicky výhodné.  Jako krycí materiál 

se osvědčil děrovaný plech z nelegované uhlíkaté oceli, který se beze zbytku roztaví (o 

max.tloušťce 1,8 mm) nebo vhodně drcené 45% nebo 75% FeSi. Povrch krycí vrstvy má leţet 

cca 25 aţ 30mm pod úrovní pánve. Při pouţití plechu je nutno na jeho roztavení počítat 

s tepelnou ztrátou cca 25 - 28
 o

C a ztrátou uhlíku o cca 0,07%. Mnoţství krycího materiálu 

činí cca 1 – 2% hmotnosti taveniny. Zrnitost FeSi se pohybuje v rozmezí 1 aţ 12 mm.  

Celkové tepelné ztráty u Sandwich metody činí při dostatečném předehřevu pánve cca 40 aţ 

60
 o

C. Metodu moţno pouţít téměř bez omezení pro různou velikost pánví.Nevýhodou je 

nutnost pouţití výchozí taveniny s nízkým obsahem síry, celkem nestabilní výtěţnost hořčíku 

a relativně velké pyroefekty, jak je u polévacích metod do otevřených pánví běţné. 
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5.1.3.Tundish cover pánve (hrncové  pánve s víkem) 

Metoda vychází z jednoduché premisy, ţe omezením přístupu kyslíku během reakce taveniny 

s hořčíkem v modifikátoru se docílí dvojího efektu: 

 Při sníţeném přístupu kyslíku vzniká mnohem menší mnoţství hořčíkových výparů –

dýmu. Vytvořené mnoţství těchto zplodin zůstává  uzavřeno nad hladinou a nemůţe 

unikat do okolí. 

 Vzhledem k tomu, ţe jsou ztráty oxidací hořčíku podstatně menší, zvyšuje se vyuţití  

             hořčíku pro vlastní modifikaci. 

Tohoto účinku se docílí pouţitím speciálního víka umístěného na zpracovací pánev. Víko je 

konstruováno jako licí jamka s otvorem k plnění pánve taveninou konstantní rychlostí. 

Modifikátor a krycí prostředek se umisťují jako v předcházejících případech na dno pánve do 

vytvořeného zásobníku. Proud taveniny z víka pánve směřuje mimo zásobník 

s modifikátorem a přepáţka brání přímému styku čerstvé taveniny s modifikátorem. Pouţitý 

krycí prostředek je pokládán ve slabší vrstvě neţ  u polévacích metod. U dřívějších konstrukcí 

bylo pouţíváno snímatelné víko, které se na pánev nasazuje po umístění modifikační 

předslitiny a krycího prostředku a po uskutečněné modifikaci se sejme a modifikovaná litina 

se po případné další úpravě (např.sekundárním očkování) odlije. Tato úprava umoţňuje dobré 

odstranění strusky z pánve. Přes průkazné efekty se metoda Tundish cover v důsledku obtíţné 

manipulace s víkem rozšiřovala velmi sporadicky. Tento hlavní nedostatek byl částečně 

odstraněn pouţitím upevnitelného víka k pánvi pomocí šroubů, klínových svorek nebo 

zástrček, případně vyspárováním netěsností maltou. Tento způsob však má nevýhodu 

vytváření struskové klenby v místech plnícího/odlévacího otvoru. Nová konstrukce je 

opatřena zvláštním otvorem, kterým se přidávají modifikační přísady a slouţí  i jako odlévací 

hubice. Tento pomocný otvor je uzavíratelný víkem. Ve víku je  umístěn pojistný ventil. Po 

modifikaci a otevření slouţí otvor jako odlévací hubice a pomáhá k odstraňování strusky. 

Proti hromadění vzniklé strusky se hlavně u pánví se snímatelným víkem osvědčily 

dvoukomorové  Tundish pánve. Po kaţdém modifikačním cyklu se pánev převrátí o 180
 o

 a 

struska včetně zbytků z modifikačních komor vlastní váhou vypadne.  

Další verzí jsou čajníkové Tundish pánve, které umoţňují snadné odstraňování strusky. Po 

vsazení modifikačních přísad se pomocné víko uzavře, zajistí a pánev se naplní přes 

rozšířenou plnící/licí hubici pánve. Po skončené reakci se toutéţ hubicí modifikovaná litina 

vylije. K dokonalému vyčištění pánve slouţí základní krycí víko, které se  odnímá z pánví po 

celodenní kampani. 
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Tundish lifting cover (tundish pánev se zdviţným víkem) kombinuje přístupnost otevřené 

pánve s výhodou tundish procesu, coţ je vysoká výtěţnost hořčíku a bezpečnost procesu. 

Zdviţené víko můţe tvořit buď komplexní celek s pánví a být zvedáno samostatným 

zvedacím zařízením, nebo můţe být konstruováno jako samostatně odnímatelné víko.[53] 

 

5.2. Metody používající čistý hořčík  

Výroba tvárné litiny modifikací čistým hořčíkem vyţaduje speciální jednotky a zařízení 

umoţňující kontrolu a řízení modifikačního procesu a maximální výtěţnost hořčíku. Hořčík se 

pouţívá ve tvaru ingotů, briket, pelet, profilů, drátu a  prachu. 

 Způsob nabízí řadu výhod: 

 Odsíření můţe být zajištěno přímo v téţe zpracovací pánvi. Litina můţe být proto 

vyrobena v jakékoliv tavící peci, včetně kuplovny, pokud zajišťuje dostatečnou teplotu 

při odpichu. 

 Nepřítomnost vápníku a hliníku sniţuje neţádoucí tvorbu nadměrného mnoţství 

strusky při udrţování a během odlévání zpracované litiny 

 Moţnost pouţití jakéhokoliv mnoţství vratného materiálu z tvárné litiny, neboť 

neobsahuje prvky z hořčíkových předslitin 

 Pouţití čistého hořčíku je ideální alternativou, především nahrazením předslitin na 

bázi MgFeSi, kdy nevytváří problematiku nadměrného mnoţství Si v litině. 

Pouţití čistého hořčíku má však i řadu nevýhod: 

 K zajištění vyššího vyuţití hořčíku a omezení pyroefektů jsou nutná různá opatření a 

přídavná zařízení. 

 V důsledku vysokého přechlazení při zpracování taveniny a nepřítomnosti prvků, které 

usměrňují a ovládají konečnou strukturu, tj. tvorbu karbidů a sklon k zákalkám, je 

nezbytné dodatečné zpracování taveniny, tj. sekundární očkování před odléváním 

 

5.2.1.Ponorný způsob 

Ponorný zvon na vnášení modifikátoru do lázně můţe být vyroben z ocelové trubky opatřené 

ţárovzdorným povlakem, z grafitu nebo přímo z keramického ţárovzdorného materiálu. 

Během zpracování taveniny se zvon naplněný potřebným mnoţstvím modifikátoru spustí a 

ponoří do taveniny aţ ke dnu pánve (cca 40 aţ 50 mm ode dna) a minimálně 600 mm pod 

hladinu (dle velikosti pánve). Zvon je unášen většinou hmotnou ocelovou tyčí opatřenou 

ţárovzdorným povlakem. Je uchycen ve víku a celá soustava je ovládána zdvihacím 

zařízením, jeřábem nebo pneumatickým válcem. Výtěţnost hořčíku při jeho hlubokém 
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ponoření do taveniny je vysoká a můţe v případě nízké koncentrace v předslitině 5-6% 

dosáhnout i více neţ 50%. Tedy při pouţití předslitin s nízkou koncentrací hořčíku je jejich 

potřebné mnoţství při výrobě tvárné litiny relativně menší, čímţ je i menší vývin neţádoucích 

plynů a par, menší objem vývoje strusky a čistší kov neţ u polévacích metod. Tyto niţší 

náklady na modifikaci mohou částečně aţ zcela nahradit zvýšené náklady na celé zařízení. 

Další výhodou je, ţe metoda nevyţaduje při jednotlivých cyklech úplné vyprázdnění pánve 

jako u polévacích metod.  

 

5.2.2.Metoda zavádění hořčíkových tyčí a drátů 

Metoda je zaloţena na postupném vsouvání čistého hořčíku ve formě drátu nebo tyče do 

taveniny u dna zpracovací pánve a tím i postupném odpařování hořčíku. Tyčinka 

z hořčíkového drátu o průměru 10 mm se v ocelové trubce připevněné k boční stěně u dna 

pánve vsouvá otvorem dovnitř pod hladinu taveniny, plynule rychlostí, která se dá měnit. 

Těsně před odpichem litiny se k pánvi přišroubuje vsouvací  zařízení,které se skládá  

z ocelové trubky opatřené grafitovým nástavcem a zasouvacího mechanizmu. Do trubky se 

nejprve vloţí dřevěná tyčinka tak, aby jedním koncem ústila do pánve a teprve za ní se vloţí 

tyčinka z hořčíku. Při napouštění pánve se dřevěná zátka a za ní hořčíková tyčinka vsouvají 

do pánve. 

 

5.2.3.Metoda plněných profilů  

Předchůdcem této metody je  ve svém provedení velmi podobná metoda zavádění očkovadla - 

modifikátoru do litinové taveniny ve formě drátu nebo tyčinky. Místo plného drátu nebo 

tyčinky se pouţívá profil, který je tvořen ocelovým pláštěm – trubicí z uhlíkové oceli, který je 

vyplněn modifikátorem. Výhodou této metody je moţnost variantního řešení náplně, tedy 

modifikátoru (sloţení, podíl jednotlivých sloţek, především hořčíku, jejich konsistence atd.). 

Nevýhodou je především vyšší cena plněného profilu. Podstatou podávacího zařízení je 

většinou soustava poháněných kladek, mezi nimiţ prochází plněný profil,který je 

prostřednictvím vodící trubice zaváděn do taveniny. Podávací zařízení jsou jedno nebo 

vícestopé  (vícepramenné), coţ znamená, ţe mohou současně podávat i více druhů plněných 

profilů.Obsah hořčíku se ve slitině pohybuje v rozmezí 5 aţ 98% a můţe být v různých 

formách( drát, granule, prášek). Jeden celistvý pramen můţe však obsahovat různé druhy 

materiálů.  

Z hlediska poměru mezi zpracovací teplotou a výtěţnosti hořčíku lze metodu plněných profilů 

srovnávat s jinými metodami. Se stoupající zpracovací teplotou taveniny klesá výtěţnost 
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hořčíku. Výhodou metody plněného profilu je poměrně nízká ztráta teploty při zpracování 

taveniny.Minimální zpracované mnoţství taveniny je cca 400-500kg, minimální výška 

hladiny taveniny při zpracování 500 mm. Maximální zpracované mnoţství není prakticky 

limitováno, ale v průměru nepřekračuje 60 tun. Při pouţití litiny z kuplovny bývá obvyklé 

zpracování po 20ti tunových dávkách. S růstem objemu zpracované litiny roste výtěţnost 

hořčíku aţ do cca 10ti tunové dávky, dále  je výtěţnost jiţ konstantní. Vyšší výtěţnost dávají 

profily plněné hořčíkovými slitinami nebo směsmi neţ je u čistého hořčíku. Rychlost 

zavádění plněného profilu do lázně a doba zpracování je limitována hloubkou (výškou 

taveniny ve zpracovací pánvi) a zpracovací teplotou. V průměru se rychlost zavádění profilu 

do lázně pohybuje mezi 15 aţ 40m/minutu a výše. Větší objemy mohou být zpracovány 

vyššími rychlostmi nebo současným zaváděním dvou i více profilů.[54] 

 

6. Očkování 

Očkování litin je velmi důleţitým zásahem do krystalizace, kterým ovlivňujeme konečnou 

strukturu odlitku. Postupně jak se vyvíjejí různé způsoby očkování a kvalita očkovadel, 

dostává očkování nový význam a důleţitost. Dosáhnout rovnoměrné struktury a základní 

kovové hmoty je cílem metalurgů zabývajících se odléváním litin. Efekt očkování pak závisí 

na vlastnostech očkovadla jako je teplota tavení očkovadla , jeho chemické sloţení, na 

způsobu očkování (metodě očkování), na fyzikálně-chemickém stavu taveniny, na mnoţství 

pouţitého očkovadla a na časovém průběhu očkování. Podstatou očkování je heterogenní 

nukleace, která je podporována vnášením očkovacích látek, obvykle na bázi FeSi do 

roztavené litiny. Očkování pouţijeme, chceme-li dosáhnout zvýšení počtu cizích 

grafitizačních zárodků, dosáhnout zjemnění vyloučeného grafitu, zabránit vzniku volného 

cementitu a sníţení výskytu zákalky v kritických průřezech odlitku. [55] 

Očkování je velmi sloţitým procesem ovlivněným řadou proměnných faktorů  jako: dodrţení 

teploty, základního chemického sloţení, vhodného typu očkovadla, zrnitosti. Pouţívá se 

k ovlivnění struktury základní kovové hmoty u LKG a způsobu vyloučení grafitu u LLG. 

Očkování  zlepšuje mechanické vlastnosti litiny, zvyšuje grafitizační schopnosti roztavené 

litiny, sniţuje pnutí v tenkostěnných odlitcích, sniţuje zákalky u odlitků z LKG nebo u 

odlitků litých do kovových forem a nemění se v podstatě chemické sloţení litiny.  

Úkolem grafitizačního očkování tvárné litiny je, stejně jako u šedé litiny, zabezpečit 

dostatečný počet grafitizačních zárodků při eutektické krystalizací a tím odstranění sklonu 

litiny ke karbidickému tuhnutí, tj. vylučování volného cementitu, ale i podnítit vznik 

maximálního počtu eutektických buněk a počet zrn grafitu, coţ dává předpoklady co 
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nejvyšších mechanických vlastnosti tvárné litiny. Litinová tavenina po primárním očkování 

modifikátory, především na bázi hořčíku má vysoký sklon k vylučování karbidů  a všechen 

grafit nemusí být vyloučen v dokonale kuličkové formě, z tohoto důvodu musí být vţdy 

sekundárně tj. grafitizačně očkována. Jádrem krystalizačních zárodků kuličkového grafitu 

jsou sulfidy MgS, případně sulfidy CaS a sulfidy dalších prvků, či kovů vzácných zemin, 

které jsou primárními produkty modifikace. Na jádru vzniká obálka křemičitanů typu MgO. 

SiO2. Mezi touto obálkou a grafitem je tak velké povrchové napětí, ţe obálka nemá nukleární 

účinek. Po očkování FeSi, která obsahují krystalizačně aktivní látky, vzniká na této oxidické 

vrstvě vnější vrstva komplexních silikátů, které mají hexagonální mříţku a velmi účinně 

podporují nukleaci grafitu. Prvky, které se při tvorbě této vrstvy nejvíce uplatňují jsou Ca, Sr, 

Ba, které obsahuje komplexní očkovadla. Jak typ očkovadel, tak i technika sekundárního, 

grafitizačního očkování tvárné litiny je obdobná jako u šedé litiny.  Vhodná očkovadla vytváří 

dostatek krystalizačních zárodků pro tuhnutí ve stabilní formě grafit – austenit. Obecně, čím 

větší je počet krystalizačních zárodků ve zpracovávané tavenině, tím vzniká více menších, 

pravidelněji rozloţených grafitových zrn ve struktuře tvárné litiny a tím menší je sklon 

k vylučování karbidů. Největší efekt očkování je bezprostředně po naočkování tvárné litiny. 

Není však trvalý a průběhem určité časové prodlevy, bez jakékoliv změny chemického 

sloţení, postupně odeznívá. Pozorujeme opět výskyt primárních karbidů a určitý rozpad 

kuličkového grafitu ve struktuře. Výskyt karbidů je silně závislý na průřezu stěn odlitků. 

Příčiny ovlivňující výskyt karbidů v tvárné litině jsou proto všeobecně vztahovány na různé 

tloušťky stěn.  

Pro grafitizační očkování je k dispozici řada různých typů očkovadel. Většina z nich jako 

základ obsahuje 45 aţ 75% křemíku. Všechna očkovadla, jejichţ základ tvoří ferosilicium, 

obsahují mimo to, jeden  nebo více prvků, a to hliník, vápník, barium, magnesium, zirkon, 

cer, případně další prvky vzácných zemin, ke stimulaci jejich očkovacího účinku. 

Nejuţívanější očkovadlo na bázi 75% FeSi obsahuje 0,5 – 1,25% hliníku a 0,6 – 1% vápníku.  

Tyto prvky jsou v různém rozsahu obyčejně přítomny při výrobě ferosilicia. Přesné, 

kontrolované sloţení je pak docilováno přísadami při pánvové metalurgii. V průměru stačí při 

očkování pro zajištění struktury bez karbidů a dokonalé vyloučení grafitu v podobě kuliček a 

optimální mnoţství grafitických útvaru přísada 0,3 aţ 0,5% očkovadla. U tenkostěnných 

odlitků se obsah zvyšuje aţ na 1,0%. V případě, ţe se i při zvýšeném mnoţství očkovadla 

vyskytují a přetrvávají ve struktuře primární karbidy, je nutno uţít jiný, účinnější typ 

očkovadla obsahující další přídavné prvky. Nutno počítat s tím, ţe výsledky při očkování 

tvárné i šedé litiny jsou poněkud odlišné a proto je nutno očkovadla pro tvárnou litinu velmi 
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pečlivě vybírat. Zvláště v tenkých průřezech lze omezit výskyt karbidů a zvýšit počet zrn 

grafitu přísadou ceru. Optimální obsah ceru se pohybuje v rozmezí 0,0045 – 0,008%. 

Očkovadla obsahující mimo ceru také další kovy vzácných zemí jsou účinnější, neţ-li 

očkovadla obsahující pouze cer.[56,57,58] 

 

6.1.Způsoby očkování  

V současné době se pouţívá řada různých způsobů přidávání očkovadla do roztavené litiny:  

 očkování tekutým očkovadlem (méně častý způsob) 

 očkování granulovaným očkovadlem  (nejčastější způsob), rozměr zrn se pohybuje 

               v širokém rozmezí od 0,2 mm aţ po 8-10mm 

 očkování kompaktními tělísky, vkládanými buď do licí jamky nebo do reakční 

komůrky ve vtokové soustavě   

 očkování plněními profily 

 

Běţně u nás pouţívaný způsob (nikoli optimální) je přidávání očkovadla na ţlábek tavicí pece 

při vylévání tekuté litiny do licí pánve nebo se očkovadlo umístí na dno licí pánve před jejím 

napouštěním. V případě očkování v pánvi je nutné před přidáním očkovadla naplnit pánev 

určitým mnoţstvím tekutého kovu, čímţ zabráníme ulpění očkovadla na dně pánve 

(nerovnoměrné rozloţení obsahu očkovadla v objemu taveniny). V obou případech jde o 

způsob bez investičních nákladů a finančně nenáročný, nese ovšem s sebou nebezpečí sníţení 

inkubační doby očkovacího efektu (sníţení doby působení očkovadla), jehoţ časový limit se 

dle praktických zkušeností udává 20 min od přidání očkovadla do taveniny aţ po odlití 

odlitku. Proto je snaha očkovat taveninu těsně před litím a nebo přímo při lití do slévárenské 

formy. Mnoţství pouţitého očkovadla se informativně pohybuje v rozmezí 0,1 – 1,2% na 

hmotnost tekutého kovu a je zcela individuální dle daných podmínek odlévání a nelze jej 

předepsat. Další moţností je očkování pomocí kompaktních očkovadel umístěných do 

vtokové jamky. Tělísko je upevněno ve známce tak, aby v průběhu odlévání docházelo k jeho 

postupnému odtavování. Tento způsob se pouţívá při odlévání odlitků větší hmotností 

kategorie a má řadu výhod.  Především řeší problém inkubační doby očkovacího efektu, 

protoţe očkování probíhá bezprostředně před ztuhnutím odlitku. Rozměry a hmotnost 

očkovacích tělísek jsou pevně stanoveny pro danou hmotnost odlitku a druh litiny, tedy je 

zaručeno přesné dávkování očkovadla, přičemţ tělíska se vyrábějí v různých kategoriích 

chemického sloţení.  
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Tento způsob grafitizačního očkování se pouţívá při výrobě masivních odlitků z litiny 

s kuličkovým grafitem s pouţitím startovacího bloku. 

Očkování ve vtokové soustavě – očkovací komůrka je rozdělena dělící rovinou a lze opět 

pouţít kompaktní očkovadlo a nebo očkovadlo granulované. Tento způsob má sice řadu 

výhod, ale také i určité nevýhody. Rovněţ i v tomto případě je splněna podmínka dodrţení 

inkubační doby a přesného dávkování očkovadla na hmotnost odlévaného kovu. Dynamický 

účinek proudícího  kovu vtokovou soustavou zaručuje dobré rozpouštění očkovadla . 

Na druhé straně však vzniká nebezpečí úniku vměstků vzniklých po očkování do odlitku. U 

tvarově členitých odlitků, zvláště tenkostěnných, nemusí při tomto způsobu očkování dojít 

k plné homogenizaci očkovadla v celém objemu odlitku při jeho odlévání. Je nutné věnovat 

pozornost konstrukci vtokové soustavy, která musí zaručovat rovnoměrné  plnění dutiny 

formy a která zaručuje rovnoměrné rozdělení rozpuštěného očkovadla. Je také nutno zajistit 

kontrolu umístění očkovadla do očkovací komůrky. Tento způsob očkování je vhodný pro 

grafitizační očkování litiny s kuličkovým grafitem modifikované čistým hořčíkem. Snaha 

očkovat roztavenou litinu těsně před odléváním do slévárenské formy vedla ke konstrukci 

různých podavačů pro přidávání očkovadla. Jeden ze způsobů je injektáţ velmi jemně 

granulovaného očkovadla do proudu taveniny mezi odlévací pánev a licí jamku. Speciální 

zařízení propojené automaticky s licím strojem zapne injektor krátce po začátku lití, který 

pomocí stlačeného vzduchu a podavače injektuje očkovadlo do proudu taveniny, kterou 

strhává očkovadlo do dutiny formy. Tento způsob je vhodný na automatických licích linkách 

při strojní výrobě forem.  Formy o malé hmotnosti tekutého kovu v rámu se odlévají ve 

velkém počtu poměrně dlouhou dobu a tavenina naočkovaná v udrţovací  peci by po delším 

časovém odběru ztratila vlastnosti naočkované litiny.  

V posledních letech se začíná ujímat způsob, který rovněţ řeší výše uvedenou problematiku. 

Je to způsob očkování plněnými profily. Při tomto způsobu je očkovadlo nalisováno v ocelové 

tenkostěnné trubce a pomocí podávacího zařízení je injektováno do taveniny v pánvi. 

Rychlost podávání musí být pro dané podmínky zvolena tak, aby rozpouštění plněného 

profilu probíhalo  u dna pánve, coţ zaručuje dobré rozptýlení očkovadla v celém objemu 

taveniny. U velkých objemů je moţno současně zvyšovat dobré rozptýlení očkovadla 

profukováním inertního plynu. Výhodné je dávkování těsně před litím do formy.[59] 

 

Doznívání účinku grafitizačního očkování 

Maximální účinek grafitizačního očkování je nejefektivnější okamţitě po naočkování, kdy je 

mnoţství nukleárních zárodků nejvyšší. Poté se postupně sniţuje. Jedná se o doznívání nebo 
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odeznívání účinku grafitizačního očkování, kdy se struktura i mechanické vlastnosti očkované 

litiny vrací k původním hodnotám, (případně i horším), které vykazovala před 

očkováním.Jeho příčinou je koagulace a zhrubnutí zárodků a jejich vyplouvání na hladinu 

kovu. Rychlost doznívání závisí na několika činitelích, z nichţ nejdůleţitější jsou sloţení 

očkovadla, teplota a pohyb taveniny. Jsou-li v očkovadle přítomna malá mnoţství například 

ceru, baria, případně není-li přítomen vápník a cer, téţ stroncium, zvyšuje se počet vhodných 

zárodků a tím i počet grafitových zrn a brzdí se odeznívající účinek. Naproti tomu doznívání 

očkovacího účinku způsobuje během tuhnutí eutektika přechlazení (podchlazení) a 

pravděpodobnost výskytu primárních karbidů. Pokles počtu nukleačních zárodků je často 

provázen degenerací kuliček grafitu. Při odeznívání současně klesá v tavenině obsah hořčíku. 

V případě opakovaného očkování (v případě dostatečné teploty taveniny), moţno zajistit 

regeneraci struktury a tím i mechanických vlastností tvárné litiny. Se vzrůstem očkovací 

teploty silně klesá počet nukleárních zárodků a tím i počet grafitových zrn. Z toho plyne, ţe 

by mělo podle tohoto kritéria probíhat grafitizační očkování za co nejniţších teplot taveniny. 

To však není ve většině případů moţné, neboť rozhodujícím kritériem je kvalita odlitku, která 

si ţádá, vzhledem k výskytu hlavně oxidických strusko-plynových vad naopak relativně co 

nejvyšší teploty. Kompletní kontrola celého procesu grafitizačního očkování, tak jako procesu 

modifikace, je naprostou nezbytností. Výběr zdroje se musí opírat o jistotu, ţe dodavatel 

zajistí precizní kontrolu deklarovaného chemického sloţení, čistotu dodávky, poţadovanou 

zrnitost, ochranu při transportu, plynulost, ale i reprodukovatelnost v následujících 

dodávkách. Především ferosilicium je náchylné k oxidací a absorpci vlhkosti při transportu a 

skladování, coţ vede k nadměrnému výskytu oxidů a struskovitosti v odlitcích. Proto musí být 

zajištěna jejich ochrana proti těmto vlivům. Očkovadla pro okamţitou denní potřebu musí být 

uloţena ve slévárně s předstihem, aby nebyla vystavena prudkým změnám teploty a tím 

náchylná k oxidaci a absorpci vlhkosti. Pouţitá zrnitost musí odpovídat účelu pouţití.  

U pánevního pouţití  je zrnitost hrubší a odpovídá zpracovacím dávkám. Při očkování do 

proudu taveniny musí být proud dostatečně  široký a rychlý, přísada očkovadla má být 

ukončena je-li pánev naplněna asi z poloviny a bylo umoţněno dokonalé promísení očkovadla 

s taveninou. Při opoţděném očkování do formy je zrnitost očkovadla jemná, aby bylo 

zajištěno dokonalé rozpuštění a promísení taveniny ještě před vstupem do odlitku.[60,61] 
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Všech těchto teoretických poznatků bylo vyuţito při výrobě stojanu z materiálu EN-GJS-400-

15U o surové hmotnosti 85 tun.Tento stojan byl chybou pracovníka střediska obrábění  špatně 

obroben,hrubován byl ze strany licího spodku namísto  licího vršku.Tím nebyla odstraněna 

drossová vrstva a odlitek byl v tomto stavu pro zákazníka nevyhovující z důvodu 

nevyhovující magnetové zkoušky. 

Díky tomuto pochybení vznikl ojedinělý materiál pro zkoumání vlastností 

silnostěnného,masivního odlitku. V další části práce je popsán postup  výroby a postup 

zkoušení zvolených částí tohoto stojanu.Při přípravě výroby byla pozornost zaměřena 

především na slévárenskou technologii.Metalurgie výroby tvárné litiny takto hmotných 

odlitků je v naší slévárně odzkoušena a zvládnuta díky zkušenostem s odléváním ještě 

hmotnějších odlitků,například nádob na  jaderný odpad o surové hmotnosti 145 tun,stojanů 

pro lisovací stroje o surové hmotnosti 135 tun a řadě dalších odlitků,které byly v naší slévárně  

úspěšně odlity. 

Otázkou výroby hmotných silnostěnných odlitků v naší slévárně se jiţ zabýval ing.Ticha 

v roce 2003[62]. K poznatkům z jeho práce bylo na začátku výroby těchto odlitků přihlíţeno.  

 

7. Technická příprava výroby 

Po zpracování technologického postupu výroby technologem slévárny byl tento postup ověřen 

simulací programem MAGMA soft[63]. Na obrázku č.13 je 3D model stojanu,který je nutno 

vytvořit pro následný výpočet. 

 

 

Obr.č.13 – 3D model stojanu s označením místa odběru zkoušek 
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7.1. Výpočet vtokové soustavy  

Výpočet vtokové soustavy se uskutečnil v programu Výpočet vtokových soustav autora Jana 

Šmardy 1996. Do tohoto programu se vkládají základní  údaje : surová hmotnost, druh 

formovací směsi, konstrukce vtokové soustavy, počet licích stran (počet licích jamek). 

Program vypočítá optimální licí čas, minimální plochu zářezů a licí rychlost. Podle sloţitosti 

odlitku určí technolog počet zářezů z minimální plochy zářezů.  

 

7.2. Simulace tuhnutí  

Simulace tuhnutí proběhla v programu MAGMA soft,který pouţívá pro výpočet metodu 

konečných prvků.Program MAGMA soft slouţí k simulaci plnění a tuhnutí odlitků a je 

schopen zobrazit dynamiku tečení kovu, tepelný tok, napětí materiálu, změny struktury kovů 

při jejich tuhnutí. Další částí přípravy odlévání je simulace tuhnutí odlitku ve formě. Touto 

simulací se posuzuje rychlost chladnutí jednotlivých částí odlitku a moţnost vzniku vad 

(ředin, staţeniny,..). Program umoţňuje měnit podmínky pro výpočet, např. změna 

formovacího materiálu, umístění chladítek, změna licí rychlosti atd.. 

Při simulaci byla zaměřena pozornost především na čas plnění formy a dobu tuhnutí 

jednotlivých částí stojanu (ukázka simulace tuhnutí je na obr.č.14,15,16,17 a 18).Doba tuhnutí 

v místě odběru  vzorku  A stojiny stojanu byla vypočítána 160 minut a v místě odběru desky  

z hlavy stojanu 840 minut. 
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Obr.č.14 – Simulace tuhnutí,čas 9 minut 

 

Obr.č.15 – Simulace tuhnutí,čas 21 minut  

 

 

 

Obr.č.16 – Simulace tuhnutí,detail  hlavy čas 21 minut 

 

 



 57 

 

 

 

Obr.č.17 – Simulace tuhnutí čas 80 minut 

 

 

 

Obr.č.18 – Simulace tuhnutí,čas 160 minut 

 

Na obrázku č.19 je zobrazena první varianta výpočtu simulačního programu MAGMA 

soft.Tato varianta vykazovala vady a bylo nutno provézt technologickou úpravu pro zlepšení 

vnitřní kvality stojanu tak,aby vyhovoval poţadavkům zákazníka. 
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Obr.č.19 – Simulace MAGMA soft,první varianta   

 

8. Výroba stojanu 

Odlitek rámového stojanu  o surové hmotnosti 85t byl odlit beználitkovou technologií. Forma 

byla vyrobena z křemenného ostřiva pojeného furanovou  pryskyřicí s obsahem 

furfuralkoholu 83 % a maximálním povoleným obsahem dusíku do 1. %. Na chlazení odlitku 

bylo pouţito celkem 32 tun chladítek. Tavení probíhalo současně na elektrické indukční peci 

(EIP) a elektrické obloukové peci(EOP). V EIP bylo nataveno 38 tun a v EOP 47 tun. 

Sloţení vsázky 

 25 % surového ţeleza Pig –Nod (na EIP nahrazeno tvárným vratem) 

 25 % surového ţeleza Sorel TF 10 

 50 % paketovaného odpadu z hlubokotaţné oceli (obsah chrómu do 0,04 %) 

 struskotvorné přísady  

 

Přehled poţadovaného chemického sloţení pouţitých surovin ve vsázce je uveden  

v tabulce č.4,č.5 a č.6. 
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Tab.č.4 - Surové ţelezo - PIG –NOD:  

 

C Si Mn 

max 

P 

max 

S 

max 

Cr 

max 

V 

max 

Ti 

max 

As 

max 

Sb 

max 

Bi 

max 

Pb 

max 

3,8-4,5 0,2-1,0 0,15 0,040 0,02 0,04 0,015 0,02 0,005 0,002 0,001 0,002 

 

Tab.č.5 - Surové ţelezo – Sorel TF10: 

 

 C Mn Si P S Cr Cu V Ti As Sn Sb 

min 3,9 max 0,1 max max max max max max max max max 

max 4,4 0,035 0,3 0,030 0,015 0,03 0,15 0,024 0,03 0,001 0,002 0,0002 

 

 

Tab.č.6 - Ocelový odpad – hlubokotaţné paketované plechy:  

 

C 

max. 

Mn 

max 

P 

max 

S 

max 

Cr 

max 

V 

max 

Ti 

max 

As 

max 

Sn 

max 

Sb 

max 

Bi 

max 

Pb 

max 

0,06 0,25 0,018 0,015 0,06 0,02 0,020 0,005 0,005 0,002 0,001 0,002 

 
 
 

Přehled ostatních surovin pouţitých při výrobě a úpravě taveniny. 

  

 

SiC90-93 : metalurgický karbid křemíku, kusovost max. 20 mm. 

 

 FeSi65(75) - Si = 62 –78%, Ca max 1,2%, Al max.1,6% 

  Kusovost :  do pece: min 10mm 

    do pánve: 10–50mm 

 

 Nauhličovadlo: drcený elektrodový grafit( Ranco 9904) nebo jiná  nauhličovadla  

se zaručenými obsahy: uhlíku - min. 98 %, síry - max. 0,06%, dusíku - max.           

0,2%,vlhkosti  max. 0,6%. 
 

Vlastní vrat z tvárné litiny :  pouţit   pouze vrat z feritické litiny.  

 

Modifikátor VL 63 – typické sloţení  5,5-6,3 % Mg;1,9 % Ca;45 % Si,zbývající mnoţství Fe. 

 

Očkovadlo SB 5 - sloţení očkovadla  65-70 % Si;2-2,5 % Ba;1-1,5 % Al;1-1,5 % 

Ca;zbývající mnoţství Fe. 

 

Očkovadlo SMW 605 - sloţení očkovadla je 62-66 % Si;1,8-2,4 % Ca;0,8-1,2 % Se;0,8-1,2 % 

Bi;max. 0,8 % Al;zbytek % Fe. 

 

 

Úprava taveniny v rafinační pánvi ASEA  

Nejprve byl proveden odpich 47 tun z EOP do rafinační pánve,kde bylo na dno nahozeno 

FeSi65(75) a poté bylo do pánve dolito 38 tun z EIP.V této pánvi byla tavenina 

homogenizována indukčním míchačem,upravena na  poţadované chemické sloţení a ohřána 



 60 

na odpichovou teplotu.Po dosaţení všech těchto parametrů byla základní tavenina rozlita po 

47,5 tunách do dvou pánví se dvěmi výlevkami průměr 100 mm. 

 

Modifikační zpracování taveniny 

Modifikace byla provedena v licích  pánvích metodou Sandwich.Na dno pánve byl dán 

modifikátor VL63 a překryto očkovadly SB5 a SMW605.Přelití obou pánví bylo provedeno 

současně.Po utišení modifikační reakce byly odebrány zkoušky na tavbovou analýzu,která je 

uvedena v tabulce č.7. 

  

Tab.č. 7 - Tavbová analýza  
 

vzorek C ( % ) Mn ( % ) Si ( % ) P ( % ) S ( % ) Cr ( % ) Cu ( % ) V ( % ) Ti ( % ) Mg ( % ) 

8222-12 3,66 0,17 2,22 0,018 0,009 0,07 0,03 0,007 0,012 0,049 

8222-22 3,68 0,17 2,22 0,019 0,007 0,07 0,03 0,007 0,012 0,040 

 

Stojan byl odlit ze dvou licích jamek, pánvemi se spodní výpustí 2x ø 100 mm. Licí teplota 

byla 1300
o
C. Doba plnění formy byla 176 s. 

 

9. Odběr vzorků a rozřezový plán 

Z odlitku stojanu byly pálením odděleny stojiny a hlavy.Ze stojiny byly korunkovým vrtákem 

odebrány vzorky A a B o průměru 40 mm. Ze středu  hlavy stojanu byla na horizontce 

vyfrézována deska o rozměrech 1300x1000x30mm.Odběr desky z hlavy stojanu je zobrazen 

na obrázku č.20.Na obrázku č.21 je polovina zbylé části hlavy stojanu po odfrézování 

desky.Na obrázku č.22 je znázorněno místo odběru vzorků desky a vývrtů A a B. Pro 

vyhodnocení vlastností stojiny stojanu byl pouţit  vývrt A. 
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Obr.č.20 – Frézování desky z hlavy stojanu 
 

 
 
 
Obr.č.21 – Zbytek hlavy stojanu po odfrézování  
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Obr.č. 22 – Umístění odběru vzorků vývrtů A , B a desky  
 
 
 
 

Na vývrt A a desku byla naraţena čísla vzorků dle rozřezového plánu na obr.č.23 a 24. 

 
 
 
 

 
 
 

Obr.č.23 – Rozřezový plán vývrtu A ze stojiny stojanu 

 

 

 

A1M A1 A2M A2 A3M A3 A4M A4 A5M A5 A6M 
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Obr.č.24 – Rozřezový plán desky z hlavy stojanu 

 

Vývrt B a zbylé části Z1, Z2, Z3, Z4 byly uschovány pro případné další zkoumání. 

Z kaţdého vzorku vývrtu A ze stojiny a desky z hlavy byly vyrobeny zkušební tyče pro 

vyhodnocení mechanických hodnot a struktury materiálu .Umístění zkušebních vzorků je 

patrné z  obr.č.25 a č.26. 

 

 

A-označení vývrtu,n-číslo vzorku,T-zkouška tahem,N-zkouška rázem v ohybu 

 

Obr.č.25 – Rozmístění zkoušek ve vzorku  stojiny stojanu vývrtu A 
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125mm 

HB X 

T X 

N X 1 
 

N X 2 

N X 3 

 

X-číslo vzorku,T-zkouška tahem,N-zkouška rázem v ohybu,HB- zkouška tvrdosti 
 
 
Obr.č.26 – Rozmístění zkoušek ve vzorku  desky z hlavy stojanu 
 

 

10. Vyhodnocení strukturních a mechanických vlastností 

Hodnocení tvrdosti HB a mechanických hodnot bylo provedeno v mechanické zkušebně 

Pilsen steel.Metalografické vyhodnocení struktury proběhlo ve zkušebně Výzkumného a 

zkušebního ústavu Plzeň s.r.o.,dřívější název Škoda výzkum Plzeň s.r.o. 

 

10.1. Průběh tvrdosti 

Na vzorcích A1M aţ A6M a 1 aţ 20  byla měřena tvrdost HB  na stacionárním tvrdoměru. 

Naměřené hodnoty jsou uvedené v tab.č. 8 a 9. 

 

 

 

Tab.č.8 – Průběh tvrdosti stojiny stojanu 

Vzorek A1M A2M A3M A4M A5M A6M 

HB 143 143 143 143 146 143 

 

 

 

 



 65 

Tab.č.9 – Průběh tvrdosti hlavy stojanu 

Vzorek HB   

1 

HB   

2 

HB   

3 

HB   

4 

HB   

5 

HB   

6 

HB   

7 

HB   

8 

HB   

9 

HB 

10 

HB  138 132 135 137 141 133 140 145 137 138 

Vzorek HB 

11 

HB 

12 

HB 

13 

HB 

14 

HB 

15 

HB 

16 

HB 

17 

HB 

18 

HB 

19 

HB 

20 

HB  133 135 135 139 135 132 141 138 139 137 

 

Z naměřených hodnot je patrné,ţe hodnoty tvrdosti se v průřezu stojiny a hlavy stojanu téměř 

neliší.  

 

10.2. Metalografické vyhodnocení struktury  

Vzorky ze stojiny A1M aţ A6M a hlavy stojanu č.1,3,5,6,8,10,11,13,15,16,18 a 20 byly dále 

vyuţity pro zmapování struktury materiálu odlitku. Výsledky byly posouzeny podle ISO 945 

a ČSN 42 04 61 a jsou uvedeny v tabulce č.10 a č.11. 

Fotografie mikrostruktury stojiny stojanu  jsou na obrázku č.27 aţ č.32 a hlavy stojanu jsou 

na obrázku č.33 aţ č.44. 

 

 

 

 

Tab.č.10 – Výsledky mikrostruktury stojiny stojanu 

Vzorek A1M A2M A3M 

Forma grafitu VI (90%)  V (10%) VI (80%)  V (20%)   
III (ojediněle) 

VI (70%)  V (25%)   
III (5%) 

Velikost grafitu 6 5 5 (4) 

Obsah perlitu max. 2%  2- 5%  2- 5% 

Obsah feritu min. 98% 95- 98% 95- 98% 

Vzorek A4M A5M A6M 

Forma grafitu VI (70%)  V (25%)   
III (5%) 

VI (80%)  V (20%)   
III (ojediněle) 

VI (90%)  V (10%)   
III (ojediněle) 

Velikost grafitu 5 (4) 5/6 6 (5) 

Obsah perlitu  2- 5% max. 2% max. 2% 

Obsah feritu 95- 98% min. 98% min. 98% 
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Tab.č.11 – Výsledky mikrostruktury hlavy stojanu 

Vzorek 1 3 5 6 

Forma grafitu VI(90%)  

V(10%) 

VI(50%)  

V(30%) 

III(20%) 

VI(50%)  

V(40%) 

III(10%) 

VI(40%)  

V(40%) 

III(20%) 
Velikost grafitu 6/7 4 – 6 4/5 4/5 
Obsah perlitu 0 <2% <2% <2% 
Obsah feritu 100% >98% >98% >98% 
Vzorek 8 10 11 13 
Forma grafitu VI(50%)  

V(40%)  

III(10%) 

VI(90%)  

V(10%) 

VI(20%)  

V(50%) 

III(30%) 

VI(70%)  

V(30%)  

Velikost grafitu 5(4) 6/7 4/5 5/6 
Obsah perlitu <2% 0 <2% 2-5% 
Obsah feritu >98% 100% >98% 95-98% 
Vzorek 15 16 18 20 
Forma grafitu VI(30%)  

V(40%)  

III(30%) 

VI(30%)  

V(40%)  

III(30%) 

VI(70%)  

V(25%)   

III(5%) 

VI(90%)  

V(10%)  

Velikost grafitu 4 - 6 4/5) 5/6 6/7 
Obsah perlitu <2% 2-5% <2% ojediněle 

Obsah feritu >98% 95-98% >98% 100% 

 

 

 

 

 

Obr.č.27 – Vzorek č.A1M ,Nital,100x 
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Obr.č.28 – Vzorek č. A2M ,Nital,100x 

 

 

 

 

 

Obr.č.29 – Vzorek č.A3M ,Nital,100x 
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Obr.č.30 – Vzorek A4M ,Nital,100x 

 

 

 

 

 

Obr.č.31 – Vzorek A5M ,Nital,100x 
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Obr.č.32 – Vzorek č.A6M ,Nital,100x 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.33 – Vzorek č.1, Nital,100x 
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Obr.č.34 – Vzorek č. 3,Nital,100x 

 

 

 

 

Obr.č.35 – Vzorek č.5 ,Nital,100x 
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Obr.č.36 – Vzorek č. 6, Nital,100x 

 

 

 

 

 

Obr.č.37 – vzorek č.8 ,Nital,100x 
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Obr.č.38 – Vzorek č.10 ,Nital,100x 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.39 – Vzorek č.11 ,Nital ,100x 
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Obr.č.40 – Vzorek č.13 ,Nital,100x 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.41 – Vzorek č.15 ,Nital,100x 
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Obr.č.42 – Vzorek č.16 ,Nital,100x 

 

 

 

Obr.č.43 – Vzorek č.18 ,Nital,100x 
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Obr.č.44 – Vzorek č.20 ,Nital,100x 

 

Z hodnocení struktury je patrno,ţe směrem k tepelné ose odlitku výrazně  stoupá obsah grafitu 

III.Toto se výrazněji projevilo u hlavy stojanu s tloušťkou stěny 1300 mm.Směrem k tepelné 

ose rovněţ roste velikost grafitu a klesá počet grafitových částic.Jistou anomálií je vzorek 

č.11,kde byl obsah červíkovitého grafitu 30 %.Toto bylo zapříčiněno polohou vzorku v licím 

vršku,kde byl částečně  obsaţen i dross. 

 

10.3. Vyhodnocení mechanických vlastností 

Z kaţdého vzorku byly vyrobeny tyče pro vyhodnocení mechanických hodnot,zkoušku tahem 

a zkoušku rázem v ohybu.[64] 

 

10.3.1.Zkouška tahem 

Zkouška tahem byla prováděna při pokojové teplotě.Výsledky zkoušky tahem jsou v tabulce 

č.11 a č.12.Norma ČSN EN 1563[65] udává minimální hodnoty pro pevnost v tahu(Rm) 370 

MPa,pro mez kluzu(Rp0,2) 240 MPa a taţnost(A)12 %. 

 

Tab.č.11 – Zkouška tahem stojiny stojanu 

Vzorek Rm (MPa) Rp0,2 (MPa) A5 (%) 

A1T 377,7 258,4 23,4 

A2T 371,7 258,0 20,4 

A3T 370,9 253,7 19,3 
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A4T 370,0 254,8 22,4 

A5T 373,8 254,8 23,1 

Tab.č.12 – Zkouška tahem hlavy stojanu 

Vzorek Rm (MPa) Rp0,2 (MPa) A5 (%) 

1 374,3 248,9 22,7 

2 364,7 248,4 15,0 

3 354,4 246,5 16,3 

4 351,4 244,0 15,6 

5 349,1 246,8 18,4 

6 348,7 245,2 17,5 

7 351,5 245,3 15,7 

8 354,6 249,1 16,5 

9 364,9 246,8 19,4 

10 370,7 246,7 22,4 

11 338,2 255,9 9,2 

12 350,1 251,8 11,2 

13 362,9 241,6 21,3 

14 346,7 244,0 13,3 

15 346,3 242,2 16,8 

16 348,9 245,4 16,7 

17 356,7 247,6 17,9 

18 364,0 246,4 22,8 

19 368,9 245,7 22,0 

20 376,0 246,2 24,2 

 

 

Z tabulky je zřejmý pokles meze pevnosti,meze kluzu i taţnosti směrem k tepelné ose 

odlitku.Nejvýrazněji se projevil pokles taţnosti,jejíţ hodnota je závislá na obsahu 

nepravidelně vyloučeného grafitu a obsahu perlitu ve struktuře.Hodnoty pevnosti pak kopírují 

průběh taţnosti.Na vliv struktury nejméně citlivá mez kluzu vykazuje nejniţší pokles 

hodnot.Zajímavým zjištěním je,ţe z konstrukčního hlediska podstatné hodnoty meze kluzu a 

taţnosti i ve středu takto masivního odlitku splňují poţadavky normy EN-GJS-400-18U-
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RT.Nízké mechanické hodnoty vzorků č.11 a č.12 lze zdůvodnit polohou vzorků a jiţ 

zmíněným obsahem drossu. 

 

10.3.2.Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu byla prováděna při teplotě 20 °C.Výsledky zkoušek jsou v tabulce 

č.13 a č.14.Norma EN 1563 udává nejniţší hodnoty nárazové práce s V-vrubem při teplotě 

okolí 12 J. 

 

Tab.č.13 – Zkouška rázem v ohybu stojiny stojanu 

Vzorek A1N1 A1N2 A1N3 A2N1 A2N2 A2N3 A3N1 A3N2 

KV (J) 16,8 16,4 15,7 14,9 15,3 16,2 13,3 14,3 

Vzorek A3N3 A4N1 A4N2 A4N3 A5N1 A5N2 A5N3  

KV (J) 13,5 13,1 15,7 14,9 14,9 15,1 17,2  

 

 

Tab.č.14 – Zkouška rázem v ohybu hlavy stojanu 

Vzorek N11 N12 N13 N21 N22 N23 N31 N32 

KV (J) 14,4 13,1 15,2 13,1 15,0 12,9 13,0 12,3 

Vzorek N33 N41 N42 N43 N51 N52 N53 N61 

KV (J) 12,8 13,6 14,0 14,4 12,5 13,2 12,8 14,2 

Vzorek N62 N63 N71 N72 N73 N81 N82 N83 

KV (J) 13,8 13,3 13,1 12,0 14,1 14,5 13,4 12,9 

Vzorek N91 N92 N93 N101 N102 N103 N111 N112 

KV (J) 14,3 11,8 15,4 14,6 13,1 15,7 10,7 13,3 

Vzorek N113 N121 N122 N123 N131 N132 N133 N141 

KV (J) 13,6 12,8 11,0 11,2 12,4 13,6 15,4 11,6 

Vzorek N142 N143 N151 N152 N153 N161 N162 N163 

KV (J) 16,8 12,8 12,7 12,7 13,1 16,4 17,1 11,2 

Vzorek N171 N172 N173 N181 N182 N183 N191 N192 

KV (J) 12,8 14,4 13,4 15,3 14,3 15,9 14,0 13,7 

Vzorek N193 N201 N202 N203     

KV (J) 15,0 14,8 16,0 13,7     
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Z naměřených hodnot je zřejmý pokles vrubové houţevnatosti(KV) směrem k tepelné ose 

odlitku.Tento pokles lze rovněţ vysvětlit zvýšeným výskytem degradovaných forem grafitu  a 

hrubším zrnem směrem k tepelné ose odlitku.Zjištěné hodnoty vrubové houţevnatosti v celém 

průřezu odlitku splňují poţadavky normy EN-GJS-400-18U-RT. 

 

11.Závěr 

Z naměřených hodnot všech zkoumaných mechanických vlastností materiálu EN-GJS-400-

15U vyplívá,ţe změna struktury materiálu,zvyšující se obsah grafitu typu III.,nemá prakticky 

ţádný význam na průběh tvrdosti.Toto ale neplatí u ostatních mechanických vlastností viz 

grafy č.1 aţ 4. Všechny zkoumané mechanické hodnoty mají klesající tendenci směrem 

k tepelné ose odlitku. Nejmenší pokles je pozorován u meze kluzu, naopak nejvíce citlivá je 

taţnost(u hlavy 25 %). Z výše uvedeného vyplývá překvapující zjištění, ţe taţnost je na obsah 

grafitu tytu III citlivější neţ vrubová houţevnatost.  

 Dosaţení těchto mechanických hodnot  lze povaţovat za výborný výsledek navrţeného 

technologického postupu a zvládnutí metalurgie výroby tekutého kovu.  
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Graf č.1 – Průběh meze pevnosti a meze kluzu v průřezu stojiny 
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Graf č.2 – Průběh meze pevnosti a meze kluzu v průřezu hlavy 
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Graf č.3 – Průběh taţnosti a vrubové houţevnatosti v průřezu stojiny 
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Graf č.4 – Průběh taţnosti a vrubové houţevnatosti v průřezu hlavy 

 

Srovnáním výsledků s prací ing.Tichy[66]jsme dosáhli mnohem vyšších hodnot 

mechanických vlastností, ale jsme ve shodě, ţe zhoršující se struktura má největší vliv na 

pokles taţnosti.  

Vnitřní kvalita odlitku potvrdila výpočty simulačního programu MAGMA soft, který pro 

zvolenou technologii nevykazoval po technologických úpravách ţádné nepřípustné vady.  

Mechanické hodnoty plně korespondují se sílou stěny odlitku a mimo hodnot pevnosti splňují 

poţadavky normy EN1563 na přilité zkoušce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

12.Seznam použité literatury 

[1] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU  

Ostrava,2005.str.27-28 

[2] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str.70 

[3] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str.28                               

[4] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str.12 

[5] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str.12-15 

[6] SKOČOVSKÝ,P.:Štruktúrná analýza liatin.Alfa,Bratislava,1989. str16-17 

[7] ROUČKA,J.:Metalurgie litin.VUT Brno,PC-DIR Real,Brno,1998.str 8-10 

[8] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 32 

[9] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 32-35 

[10] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 35-45 

[11] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 57 

[12] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 61 

[13] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 75 

[14] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str 39-41 

[15] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 75-84 

[16] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 85-86 

[17] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str. 42-43 

[18]OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 89 

[19]OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 100-101 

[20]OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str .103-105 

[21]OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 105-109 

[22]OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 110 

[23] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str 44-52 

[24] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 109-115 

[25] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 116-118 

[26] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str 54-55 

[27] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 122-123  

[28] KARSAY,S.:Ductile iron II.Engenering design properties application.QIT 

Corporation.1971. str 5-6 

[29] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 125-128 

[30] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str. 125 



 82 

[31]SILBERNAGEL,A.:Nauka o materiálu I.VŠB-TU Ostrava,II.vydání,1996.str. 29 

[32] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str. 53-55 

[33] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 259-282 

[34] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str 4-7 

[35]OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 158 

[36] KOLEKTIV KATEDRY SLÉVÁRENSTVÍ:Zařízení sléváren.VŠB Ostrava,1977. 

str168-175 

[37] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 89-98 

[38] CHRÁST,J.:Slévárenská zařízení.Brno,2006.str 43-57 

[39] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 38-43 

[40] CHRÁST,J.:Slévárenská zařízení.Brno,2006.str 57-58 

[41] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 66-73 

[42] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 67 

[43] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 66 

[44] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 72 

[45] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 73 

[46] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 74-76 

[47] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 190 

[48] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 90-91 

[49] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 98 

[50] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 195-197 

[51] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str 85-96 

[52] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 199 

[53] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 199-206 

[54] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 206-216 

[55] ROUČKA,J.:Metalurgie litin.VUT Brno,PC-DIR Real,Brno,1998.str 23 



 83 

[56] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 41-42 

[57] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 250-253 

[58] KARSAY,S.:Tvárná litina I výroba.QIT-Fer et titane Inc.,Forpex,Trenčín,1995.str 97-

102 

[59] VONDRÁK,V.:Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny.VŠB-TU         

Ostrava,2005.str 56-59 

[60] OTÁHAL,V.:Tvárná litina,litina s kuličkovým grafitem.Brno,2006.str 256-258  

[61] ROUČKA,J.:Metalurgie litin.VUT Brno,PC-DIR Real,Brno,1998.str 24 

[62] TICHA,J.:Optimalizace vlastností a technologie výroby odlitků z tvárné litiny o velmi 

vysoké hmotnosti.Závěrečná zpráva grantového projektu GA ČR 106/01/1164.Plzeň,2003. 

[63]< http:magmasoft.com> 

[64] ČÍŢEK,L.:Praktikum ze zkoušení kovůI.Základní zkušební metody.VŠB 

Ostrava,II.vydání,1990.str 6-31 

[65] Česká technická norma,Slévárenství litiny s kuličkovým grafitem.ČSN EN 1563.český 

normalizační institut,1999.str 10-11 

[66] TICHA,J.:Optimalizace vlastností a technologie výroby odlitků z tvárné litiny o velmi 

vysoké hmotnosti.Závěrečná zpráva grantového projektu GA ČR 106/01/1164.Plzeň,2003.str 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

 

 

 

 


	Abstrakt
	1.Cíle diplomové práce
	Přehled požadovaného chemického složení použitých surovin ve vsázce je uveden

