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Abstrakt: 

Bakalářská práce popisuje rozdíl mezi mechanickými vlastnostmi vzorků z šedé litiny, 

které se liší tloušťkou stěn. Tyto vzorky mají stejné chemické sloţení a byly odlévány 

za totoţných podmínek. Rozdíl těchto mechanických vlastností je závislý na rychlosti 

ochlazování těchto vzorků. Tuto charakteristiku šedé litiny lze vyuţít při vytváření výrobků 

z této litiny. 

Klíčová slova: 

Odlitek, šedá litina, rychlost ochlazování. 

 

 

Abstract: 

My bachelor thesis describes the difference between mechanical properties of sample of  

gray cast iron, which differs thickness sides. These samples have the same chemical 

composition and were pour off on same condition. Diffences of these mechanical properties 

are depending on cooling rate of these samples. This characterization gray cast iron can be 

used to create product of iron.  
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1 STANOVENÍ CÍLE PRÁCE A POSTUPU ŘEŠENÍ 

 Cílem práce je porovnání pevnosti (Rm) a tvrdosti (HB) litiny EN-GJS-150 

na standardním zkušebním odlitku průměru 30 mm a přilitém zkušebním odlitku průměru 

12 mm.  

Materiálové charakteristiky grafitických litin, zejména mez pevnosti v tahu a modul 

pruţnosti, jsou závislé na tloušťce stěny a jednotlivé rozdíly je moţné zjistit i mezi 

jednotlivými částmi odlitků. Tyto rozdíly závisí ve značné míře na metalurgickém 

zpracovávání a způsobu plnění formy.  

Mechanické vlastnosti litin jsou výrazně ovlivněny tvarem, mnoţstvím, způsobem 

vyloučení grafitu a charakterem základní kovové hmoty. Mikrostruktura odlitku je závislá 

na podmínkách tuhnutí, a proto jsou jejich mechanické, fyzikální i technologické vlastnosti 

při daném chemickém sloţení, výrazně ovlivněny svou konstrukcí, rychlostí chladnutí, 

podmínkách odlévání i vlastnostmi formy.  

Práce vychází z poznatků autorů, kteří se jiţ v minulosti zabývali vztahy mezi 

chemickým sloţením, tvrdosti a pevnosti litiny, druhem odlitku (tloušťka stěny, hmotnost 

a konstrukce odlitku) a technologickými vlastnostmi (slévatelnost, moţnost obrábění). 

Cílem práce je zdokumentovat komplexnost těchto kritérií na konkrétním odlitku 

kotlového článku U – 26, který slouţí k montáţi jednoho z výrobku tepelné techniky slévárny 

Viadrus a.s. ŢDB. Jedná se o tvarově komplikovaný odlitek, u něhoţ navrţená konstrukce 

a respektování technologie výroby je náročná především z hlediska metalurgické kvality 

litiny. Častý výskyt průsaků vody při zjišťování zkoušky celistvosti tohoto komponentu byl 

impulsem k řešení problému při odlévání tohoto odlitku. Celistvost tohoto základního 

komponentu kotle na tuhá paliva je zásadní pro funkčnost tohoto výrobku.  

Tato necelistvost prokázaná tlakovou zkouškou naznačuje příčinu, která s těmito kritérii 

souvisí. Řídká místa v odlitku, která vznikají při tuhnutí odlitku za zjišťovaných podmínek, 

jsou závislé na těchto kritériích. Tyto mikrostaţeniny jsou závislé na materiálu odlitku, 

způsobu tuhnutí, formě a konstrukci odlitku. [11] K těmto defektům dochází, i přestoţe se 

tento odlitek odlévá z litiny, z lupínkového grafitu, která je svou výbornou slévatelností 

předurčená pro výrobu tenkostěnných odlitků. Proto posouzení vlivu rychlosti ochlazování 
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na mechanické vlastnosti litiny EN-GJS-150, při daných podmínkách výroby, je jednou 

z alternativ k vyřešení tohoto problému.  

Způsob tuhnutí ovlivňuje způsob krystalizace a tím i průběh objemových změn v oblasti 

vyšších teplot. Příznivý vliv grafitické expanze, která kompenzuje objemový úbytek vlivem 

smršťování, je u litiny s lupínkovým grafitem závislý na mnoţství vylučujícího se uhlíku 

ve formě grafitu v tuhnoucí tavenině. [5] Tento uhlíkový potenciál je určován samotným 

uhlíkem, ale taky doprovázejícími prvky v litině. Chemické sloţení musí zajistit dostatečné 

mnoţství těchto prvků v litině.  

Pro strukturu litiny má jako grafitizační přísada zcela mimořádný význam křemík. 

Šedou litinu lze definovat jako komplexní slitinu na bázi Fe – Si – C, ve které je obsah Si 

funkci rychlosti chlazení, anebo za přibliţně konstantních hodnot, tepelné vodivosti stěn 

formy přímo funkcí tloušťky stěny odlitku. Podíl grafitu má většinou rozhodující vliv 

na vlastnosti šedé litiny. [6] Je proto velmi důleţitý stupeň eutektičnosti, jehoţ je funkcí podíl 

grafitu [9] Mnoţství, tvar a rozloţení grafitu má vliv na pevnostní charakteristiky litiny.  

Široké rozpětí mezí pevností jsou tedy závislé na poměru těchto prvků v tavenině. 

Sníţením tohoto potenciálu se zvyšují pevnostní charakteristiky, ale zároveň se sniţuje 

mnoţství grafitu potřebné při grafitické expanzi (předsmršťovací roztaţení), která příznivě 

ovlivňuje průběh při stahování litiny.  

Dodrţení poţadovaných hodnot mechanických vlastností je taky závislé na základní 

matrici kovu, která je ovlivněna rychlostí ochlazování. [1] Se zmenšováním tloušťky stěny se 

zvyšuje rychlost ochlazování. [1] Tím se zjemňuje grafit a narůstá mnoţství perlitu v základní 

hmotě litiny. [1] To zvyšuje pevnost v tahu a tvrdost litiny. S touto technologickou předností 

litiny s lupínkovým grafitem se můţe počítat při stanovení skladby vsázky na základě 

vhodného chemického sloţení podle poţadované jakosti litiny a podle tloušťky stěny odlitku.  

K tomuto nelehkému úkolu by mohla pomoci experimentální část této práce, která 

porovnává mechanické vlastnosti odlitků rozdílných průměrů odlévaných z litiny stejného 

chemického sloţení a totoţných podmínek při výrobě. K řešení tohoto úkolu bylo zapotřebí 

navrhnout umístění poţadovaného vzorku k sledovanému odlitku, který by svým tvarem 

korespondoval s tloušťkou tohoto odlitku a zároveň porovnat se vzorkem standardně 

odlévaným pro hodnocení mechanických vlastností daného odlitku. Během výroby provést 

analýzu vlivu metalurgie na kvalitu odlitku a zkoušky potřebné k získání hodnot 
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mechanických vlastností porovnávaných vzorků. Pomocí jakostních kritérií vyhodnotit 

a porovnat kvalitu litiny při daných podmínkách. Zvýšení Sc litiny při současném dodrţení 

poţadovaných mechanických vlastností, jenţ by zamezilo vzniku ředin, je z ekonomického 

hlediska nejmíň nákladná varianta řešení tohoto problému. 

V teoretické části práce poukazuji na základní vlastnosti litin a jejich materiálové 

charakteristiky. Z hlediska slévárenské výroby odlitků je vliv zpracovávání tekutého kovu 

jeden z aspektů, který se podílí na celkové kvalitě výrobku. Z tohoto důvodu jsem se v práci 

částečně pokusil rozčlenit základní faktory, jenţ se podílejí při výrobě odlitků z šedé litiny 

v slévárně VIADRUS  a.s. ŢDB GROUP na celkovou kvalitu výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Jašek: Kvalitativní kritéria odlitku ze šedé litiny 

2011                                                                                                                                           4 

 

2 VLASTNOSTI LITIN 

Hlavními stavebními prvky v litinách jsou ţelezo a uhlík. Uhlík patří mezi nekovy 

a podle toho v jaké formě se vylučuje, přímo ovlivňuje vlastnosti slitin na bázi ţeleza. 

V soustavách ţelezo - uhlík tvoří tento prvek samostatnou fázi. Vysoký obsah uhlíku 

a křemíku výrazně odlišuje litinu od tavenin ocelí z hlediska fyzikálních vlastností, jako jsou 

povrchové napětí, viskozita a objemové změny.  

Z teoretického rozdělení litin vycházíme z krystalizace kovu, která je nedílnou součástí 

mimopecní metalurgie litin. Krystalizace litin se odlišuje od ocelí eutektickou prodlevou, 

která nastává v průběhu tuhnutí. Zatím co 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 nebo cementitem. 

Rozdílnost v krystalizaci oceli a litiny je zobrazena pomocí schématických křivek na obrázku 

1 [8]. 

           ocel     litina 

 

Obrázek 1: Schématické křivky ochlazování oceli a litin 

Osa x – čas t, osa y – stupně ° C 

TL teplota likvidu, TS teplota solidu, TE teplota eutektika 
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To, jestli bude slitina krystalizovat dle stabilní či metastabilní soustavy, závisí 

na obsahu uhlíku, rychlosti ochlazování a obsahu dalších prvků, které podporují vylučování 

grafitu (grafitotvorné) nebo prvky, které podporují vznik cementitu (karbitotvorné). Tyto 

prvky prodluţují interval mezi stabilní a metastabilní teplotou, který je rozhodující pro 

grafitizační schopnost litiny. Prvky rozšiřující tento interval teplot Ts a Tm budou podporovat 

grafitizaci a naopak. Vliv chemického sloţení na krystalizaci litin spojujeme s jeho vlivem 

na aktivitu uhlíku v tavenině a jeho rozpustnosti v roztaveném ţeleze. (Si,Al,P,Cu,Ni,Co) - 

sniţují rozpustnost uhlíku a zvyšují jeho aktivitu. (Zr,Ti,V,Mo,Cr,W,Mn) - zvyšují 

rozpustnost uhlíku a sniţují jeho aktivitu. Ovlivnění poloh Ts a Tm přítomností prvků je 

na obrázku 2 [8]. 

 

Obrázek 2: Ovlivnění poloh Ts a Tm přítomností prvků v litině 

[8] 

 

TS teplota stabilní soustavy, TM teplota metastabilní soustavy 

 

V grafitických litinách probíhá eutektická reakce dle stabilní rovnováhy a jejím 

produktem je grafit. Ten pak zůstává ve struktuře bez ohledu na to, jestli další fázové přeměny 

probíhají dle metastabilní či stabilní soustavy. Vlastnosti grafitických litin závisí na mnoţství, 

tvaru a velikosti grafitických částic a na druhu kovové matrice, ve které je grafit rozloţený.  

Matrice můţe mít různý podíl feritu a perlitu. Podíl feritu a perlitu má zpravidla 

rozhodující význam pro vlastnosti matrice, s rostoucím obsahem feritu klesají pevnostní 
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charakteristiky. Ve všech grafitických litinách se přítomnost volného cementitu povaţuje 

za neţádoucí. Litina s vyšším obsahem perlitu v matrici má větší pevnost a niţší taţnost [1].  

Krystalizace grafitu se můţe ovlivnit úpravou taveniny přidáním látek, které ovlivňují 

počet krystalizačních zárodků nebo tvaru zárodků. Grafit se můţe v litinách vyloučit 

v libovolném tvaru, záleţí na způsobu úpravy litiny. Eutektická krystalizační přeměna 

je charakteristickým znakem všech litin. Grafitické eutektikum šedé litiny se skládá z grafitu 

a austenitu, tedy strukturních sloţek velmi rozdílné krystalické stavby. Eutektickou reakcí 

šedých litin vzniká eutektická buňka (dvojfázový segregát), která roste nepřetrţitým 

vytvarováním dvou fází. Malá mříţková podobnost způsobuje, ţe i kdyţ je jedna fáze 

primárně vyloučena, nemůţe podnítit zahájení eutektické krystalizace. Ta začíná aţ 

krystalizací grafitu na vhodných cizích zárodcích.  

Kontakt grafitu s kapalnou fází se udrţuje vlivem růstu austenitu podél grafitu jen 

vystupujícími se okraji větví. Vytvářejí se destičkovité útvary, na jejichţ výsledný tvar má 

vliv orientace cizích zárodků, fyzikálně chemický stav okolní taveniny a pnutí, vznikající při 

grafitizaci a chladnutí litiny. Stupeň rozvětvení grafitického skeletu se zvětšuje s rostoucí 

rychlostí ochlazování. Rychlost ochlazování je jedním z důleţitých faktorů, který ovlivňuje 

způsob grafitizace [7].  

Z hlediska morfologie tuhnutí mají litiny vzájemnou odlišnost, která souvisí se 

zpracováním taveniny. Odlišně tuhnou při vzájemném srovnání bílé litiny a grafitizující litiny. 

V bílých litinách probíhá eutektická krystalizace v podmínkách metastabilní rovnováhy 

a jejich produktem je ledeburit. Strukturu pak tvoří cementit a perlit, a proto mají litiny bílý 

lom, vysokou tvrdost a dobrou odolnost vůči opotřebení. Na druhou stranu jsou velmi křehké 

a špatně se obrábí. 

2.1 Mechanismus grafitizace 

 Mechanismus grafitizace můţe být ovlivněn vnějšími zákroky – očkováním, modifikací 

eventuálně legováním. Zásahy do procesu krystalizace litin za účelem vytvoření dostatečných 

grafitizačních zárodků nebo změně tvaru grafitu je způsob jak dosáhnout poţadovaných 

vlastností litiny. Rozdělení grafitických litin v závislosti na způsobu úprav je znázorněn 

na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Základní druhy grafitických litin 

[12] 

2.2 Očkování 

Očkováním, které je jednou z pouţívaných úprav, kdy se do tekutého kovu vnáší malé 

mnoţství vhodně zvolené substance, a tím se zvýší mnoţství krystalizačních zárodků určité 

fáze. Nejčastěji se očkování provádí granulovaným očkovadlem s rozměrem zrn pohybujícím 

se v rozmezí 0,2 aţ 10 mm. V daném technologickém procesu se očkovadlo umísťuje do licí 

pánve, která je před přidáním očkovadla naplněna dostatečným mnoţstvím tekutého kovu, coţ 

zabraňuje nerovnoměrnému rozloţení obsahu očkovadla v objemu taveniny.  

2.3 Modifikace 

Mezi další pouţívané úpravy, které ovlivňují krystalizaci grafitu v tavenině, patří 

modifikace. Modifikací ovlivňujeme tvar grafitu při jeho krystalizaci tak, ţe lupínkový grafit 

se mění působením modifikátorů na tvar kuličkový. Tím se podstatně mění uţitné vlastnosti 

jako je tepelná vodivost, koeficient tepelné roztaţnosti a technologické vlastnosti jako je 

korozivzdornost, moţnost svařování a obrábění [8].  

Chemické sloţení litiny určené pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem (dříve nazývaná 

tvárná litina) musí zabezpečit její velkou grafitizační schopnost, protoţe se při modifikačním 

procesu zvyšuje sklon k metastabilnímu tuhnutí. Chemické sloţení litiny musí mít vysoký 

obsah uhlíku a křemíku, prvků podporující grafitizaci. Jako modifikátor se pouţívá hutnicky 
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čistý hořčík nebo jeho předslitiny, které se vnáší do tekutého kovu nejrůznějšími metodami 

pánvové metalurgie.  

Nejdůleţitější proměnnou tohoto metalurgického procesu je stupeň míchání, coţ 

z kinetického hlediska urychluje reakce mezi taveninou a přísadami. Pouţívají se různé 

techniky: přelévání z pánve, třepací pánve, indukční míchání, pneumatické míchání Ar 

ponořenou tryskou nebo porézní zátkou v pánvi, tryskou pro injektáţ práškových přísad 

v proudu Ar a konvektoru určeného k výrobě různých druhů tvárné litiny s kuličkovým 

grafitem na principu kontrolované reakce taveniny s čistým hořčíkem [4].  

Rozeznáváme několik druhů tvárné litiny podle poţadavků na jejich mechanické 

vlastnosti, které jsou ovlivněny metalurgickým postupem při výrobě. Vlastnosti odlitků z litin 

s kuličkovým grafitem závisí na velikosti, mnoţství, druhu grafitu a od poměru mezi feritem 

a perlitem v základní matrici. V porovnání s litinami s lupínkovým grafitem má litina 

s kuličkovým grafitem větší pevnost, taţnost, modul pruţnosti, tvrdost (perlitická matrice) 

a rázovou houţevnatost (feritická matrice). 

 Mnoţství a velikost grafitu záleţí u nelegovaných litin s LLG na chemickém sloţení 

(obsah C, Si a Mn) a na rychlostí ochlazování. Legování těchto litin se provádí za účelem 

spolehlivého dosaţení poţadované struktury v litém stavu a tím dosaţení jejich konkrétních 

mechanických vlastností. Následným tepelným zpracováním této litiny se dosahuje ještě 

lepších vlastnosti této litiny.  

Ţíhání a zušlechťování patří do dvou základních skupin tepelného zpracovávání této 

litiny. Mezi další druhy grafitizačních litin vytvořené pomocí modifikační úpravy litiny patří 

litina s červíkovitým grafitem. Podstatou její výroby je způsob modifikace, který zabezpečí 

neúplnou sferoiditaci grafitu. Často se objevuje jako neţádoucí forma vyloučeného grafitu 

ve tvárné litině. Mechanické vlastnosti této litiny stojí mezi vlastnostmi litiny lupínkovitým 

grafitem a litiny s kuličkovitým grafitem. Kombinace těchto vlastností předurčuje tuto litinu 

na výrobu tvarově sloţitých odlitků, pro které nepostačuje tvárná litina svými slévárenskými 

vlastnostmi a šedá litina svými mechanickými vlastnostmi. Výrobky s litiny červíkovitým 

(vermikulárním) grafitem se pouţívají pro automobilový průmysl.  

Mezi grafitické litiny můţeme zařadit taky temperované litiny. Temperované litiny jsou 

svým chemickým sloţením podeutektické bílé litiny s nízkým stupněm eutektičnosti, které 

jsou tepelně zpracovány tzv. temperováním. Temperování je vlastně dlouhotrvající ţíhání 
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odlitků z bílé litiny, kterým se dosáhuje grafitizace ledeburického nebo perlitického 

cementitu. Tímto procesem vzniká vločkový grafit, který je typický pro tuto litinu.  

Rozeznáváme dva druhy temperovaných litin, podle způsobu odstranění cementitu. 

Oduhličením při výrobě temperované litiny s bílým lomem a rozkladem v tuhém roztoku 

(austenit nebo ferit) při výrobě temperované litiny s černým lomem. Nevýhodou všech 

temperovaných litin je jejich špatná zabíhavost a velká smrštivost, proto se nedají pouţít 

na výrobu velkých odlitků. Temperované litiny se uplatňují při výrobě středně mechanicky 

namáhaných součástí automobilů, zemědělských strojů, vagónů a lokomotiv.  

Vhodnou volbou chemického sloţení a rychlým ochlazováním povrchu odlitků se 

vyrábějí odlitky s povrchem se strukturou bílé litiny, která postupně přechází přes strukturu 

přechodové litiny do jádra odlitku, která tuhne při nejmenší rychlosti ochlazování a má 

strukturu šedé nebo litiny s kuličkovým grafitem. Povrchová vrstva těchto tvrzených litin má 

vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení, jádro odlitku je pruţnější a houţevnatější. 

Z tvrzené litiny se vyrábějí součástky obráběcích strojů, válce válcovacích strojů apod. 

  Jednotlivé typy litin lze srovnávat dle mechanických vlastností. Charakteristické 

mechanické vlastnosti jednotlivých  druhů grafitických litin jsou znázorněny na obrázku 4 [7]. 

 

Obrázek 4: Oblasti hodnot mechanických vlastností grafitických litin 

[12] 

1- litina s lupínkovým grafitem, 2 – litina s červíkovitým grafitem, 3 – litina s kuličkovým 

grafitem, 4 – temperovaná litina s bílým lomem, 5 – temperovaná litina s černým lomem, 6 – 

temperovaná perlitická litina 
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2.4 Systém označování litin 

Grafitické litiny jsou označovány podle CSN EN 1560, která je českou verzí evropské 

normy EN 1560. Tato evropská norma stanoví systém označování materiálu pro litiny buďto 

značkami (pomocí symbolů) nebo číselně. Označování podle mechanických vlastností je 

základní formou, která se pouţívá v hodnotících dokumentacích pro tyto litiny. Způsob 

označování grafitických litin a jejich základní poţadované hodnoty pro danou jakost jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Systém označování základních grafitických litin a jejich poţadované 

hodnoty mechanických vlastností 

[3 a upraveno autorem] 

Litina s 

lupínkovým Pevnost Tvrdost stupeň  

Litina s 

kuličkovým Pevnost Taţnost Tvrdost struktúra 

Grafitem v tahu Rm HB Sc Grafitem v tahu Rm A HB zákl. 

EN-GJL-

100      

EN-GJS-

350-22      hmoty 

EN-JL 1010 100 – 200 max.180 1,05 -1,11 EN-JS 1010 min.370 min.17 140-180 ferit 

CSN 42 

2410  Mpa     HB   

CSN 42 

2303  Mpa        % HB   

EN-GJL-

150       

EN-GJS-

400-18         

EN-JL 1020 150 – 250 max.200 0,99 -1,05 EN-JS 1020 min.400 min.12 150-200 ferit 

CSN 42 

2415  Mpa     HB   

CSN 42 

2304  Mpa        %     

EN-GJL-

200       

EN-GJS-

450-10         

EN-JL 1030 200 – 300 max.220 0,93-0,99 EN-JS 1040 min.500 min.7 170-240 ferit +perlit 

CSN 42 

2420  Mpa     HB   

CSN 42 

2305  Mpa        % HB   

EN-GJL-

250       

EN-GJS-

500-7         

EN-JL 1040 250 – 350 max.240 0,87-0,93 EN-JS 1050 min.600 min.3 190-270 ferit +perlit 

CSN 42 

2425  Mpa     HB   

CSN 42 

2306  Mpa        %     

EN-GJL-

300       

EN-GJS-

600-3         

EN-JL 1050 300 – 400 max.260 0,81-0,87 EN-JS 1060 min.700 min.2 230-300 perlit 

CSN 42 

2430  Mpa     HB   

CSN 42 

2307  Mpa        % HB   

EN-GJL-

350       

EN-GJS-

700-2         

EN-JL 1060 350 – 450 max.270 0,75-0,81 EN-JS 1070 min.800 min.2 250-350 perlit 

CSN 42 

2435  Mpa     HB   

CSN 42 

2308  Mpa        % HB   

Litina 

s červíkovit

ým Pevnost taţnost struktúra 

EN-GJS-

800-2         

Grafitem v tahu Rm A zákl. EN-JS 1080 min.400 min.18 130-180 ferit 

podle DIN Mpa % hmoty 

CSN 42 

2314  Mpa        % HB   

EN-GJL-

250 min.250 0,3   

EN-GJS-

900-2         

EN-GJL-

250 min.300 1,5 feritická EN-JS 1090 min.300   260-320 ferit 

EN-GJL-

250 min.400 1 ferit +perlit 

CSN 42 

2340  Mpa   HB   

EN-GJL- min.500 0,5 perlitická         ADI pevnost Taţnost tvrdost struktúra 
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250 

EN-GJL-

250 min.700 2          Litiny v tahu Rm A HB zákl.hmot. 

Temperova

né  Pevnost taţnost struktúra 

EN-GJS-

800-8 800 Mpa 8% 260-320 horní bainit 

Litiny v tahu Rm A zákl.hmot 

EN-GJS-

100-5 1000 Mpa 5% 300-360 horní bainit 

      feritická 

EN-GJS-

1200-2 1200 Mpa 2% 340-440 dolni bainit 

CSN-42 532 min.320 min.8 

výskyt 

perlitu 

EN-GJS-

1400-1 1400 Mpa 1% 380-480 dolni bainit 

   Mpa        % vločk.grafit      

      feritická Systém označování litin    

CSN-42 532 min.350 min.10 málo perlitu 

zkrácené 

označování X1 X2 X3 X4 

   Mpa        % vločk.grafit 

EN GJ X1 

X2- X3 -X4 tvar grafitu Matrice mechanické dodatečné 

EN-GJMW-

350     perlitická       vlastnosti vlastnosti 

EN-JM 

1010 min.350 min.4 

temperovan

ý 

číselné 

označování X1 n1 n2 n3 

CSN 42 

2536  Mpa        % uhlík(ferit) 

EN - JX1 n2 

n3 n4 tvar grafitu vlastnost předepsaná zvláštní 

EN-GJMW-

400-5     perlitická    Litiny hodnota poţadavky 

EN-JM 

1030 min.400 min.5 

temperovan

ý 

dle starých 

ĆR norem X Yy a b 

CSN 42 540  Mpa        % uhlík(ferit) 

ČSN 42 

2Xyy.ab tvar grafitu Rm *10 druh tep. způsob 

EN-GJMB-

450-6     zrnitý perlit     Mpa zpracování odlévání 

EN-JM 

1040 min.450 min.6 

temperovan

ý 

CSN 42 

2545  Mpa        % uhlík 

EN-

GJMB_550-

4     zrnitý perlit 

EN-JM 

1060 min.550 min.4 

temperovan

ý 

CSN 42 

2545  Mpa        % uhlík(ferit) 
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3 LITINA S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM (ŠEDÁ LITINA) 

Odlitky slévárny Viadrus ŢDB GROUP a.s. jsou odlévány z litiny s lupínkovým 

grafitem. Mezi specifické vlastnosti šedé litiny patří především její dobrá slévatelnost 

(zabíhavost) a malý sklon k smršťování, která jí předurčuje k výrobě tenkostěnných odlitků 

pouţívané v tepelných zařízeních.  

Výroba odlitků z šedé litiny je v porovnání s výrobou ostatních grafitických litin 

nenáročná z hlediska volby surovin a technologického postupu při výrobě. Z jednotlivých 

druhů grafitických litin má šedá litina (litina s lupínkovým grafitem) nejvyšší tepelnou 

vodivost. To je ovlivněno tvarem a rozvětvením grafitového skeletu. Ostré konce lupínků 

grafitu působí jako koncentrátory napětí, které můţou dosáhnout aţ 20-ti násobného 

jmenovitého napětí. Proto jsou šedé litiny (litiny s lupínkovým grafitem) křehké materiály 

a nemají téměř ţádnou taţnost. Naproti tomu se lupínky grafitu pozitivně projevují 

při zvyšování útlumu a sniţování na účinek vrubu. Tyto litiny lépe odolávají teplotním 

změnám i tepelné únavě a jsou zpravidla upřednostňovány před materiály s vyššími 

pevnostmi. [1]  

Důleţitou strukturní charakteristikou šedé litiny je velikost a mnoţství částic, které 

ovlivňují pevnost odlitku z šedé litiny. Z tohoto důvodu má podstatný vliv na zvýšení 

mnoţství grafitizačních zárodků očkování litiny. Větší počet zárodků zjemňuje grafit, 

zabraňuje vyloučení cementitu, a tím sniţuje sklon k zákalce. 

  Chemické sloţení závisí na druhu šedé litiny, druhu odlitku a tloušťce odlitku. Je dáno 

typem poţadované šedé litiny dle CSN. Vliv tloušťky stěny (rychlosti ochlazování odlitku) je 

pro tento druh litiny zásadní. Jednotlivé typy litin nelze charakterizovat pouze chemickým 

sloţením, jak je tomu u oceli, nýbrţ musíme také přihlíţet k dalším podmínkám, které jsou 

rozhodující pro konečnou strukturu litiny, tj. podmínky ochlazování. Vliv chemického sloţení 

a rychlosti ochlazování na krystalizaci je natolik patrný, ţe při jinak nezměněných 

podmínkách můţou mít odlitky různou strukturu. [8]  

Tyto dva faktory určují zejména konečnou podobu matrice litiny. Šedé litiny mají vedle 

vyššího obsahu uhlíku vyšší mnoţství příměsí. Závislost obsahu těchto příměsí a poměru 

uhlíku zjištěného v eutektiku je vyjádřen stupněm eutektičnosti (Sc). Výpočet Sc je znázorněn 

viz níţe [2]. 
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Z prvků obsaţených v šedé litině, které se nejvýznamněji podílí na vytváření 

grafitizační fáze, jsou křemík a fosfor. Z technického hlediska jsou to přísady křemíku, které 

ovlivňují rozšíření tepelného intervalu eutektických teplot. Změnou poměru uhlíku a křemíku 

se dosahuje různého stupně grafitizace, a tím různé struktury litiny. V nejhojněji pouţívaném 

fázovém diagramu potrojné soustavy Fe-C-Si posouvá křemík eutektickou a eutektoidní 

teplotu a posouvá eutektický a eutektoidní bod doleva. Tím zvyšuje teplotu krystalizace a 

sniţuje koncentraci uhlíku v kapalném i v tuhém stavu, čímţ způsobuje jeho vylučování 

ve formě grafitu. Na obrázku 5 je zobrazen rovnováţný diagram Fe-Fe3C, Fe-C, podle kterého 

se řídí podmínky krystalizace. 

 

Obrázek 5: Binární diagram Fe-C a Fe3C 

[8] 
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Zvyšování uhlíku a křemíku sniţuje teplotu likvidu a zuţuje interval tuhé fáze, 

coţ přispívá k dobrým slévárenským vlastnostem litiny. Fosfor má podobné vlastnosti jako 

křemík, především sniţováním teploty likvidu a solidu, coţ zvyšuje slévatelnost litiny. Vliv 

na sledované mechanické vlastnosti šedých litin má fosfodické eutektikum vznikající 

nedostatečným vyrovnáním koncentrace mezi austenitem a zbytkovou taveninou ochuzenou 

o grafit. Pro společnou schopnost sniţování rozpustnosti uhlíku v ţeleze se v technické praxi 

pouţívá zjednodušeného vzorce na výpočet Sc viz níţe [2]. 

 

Stupeň eutektičnosti nám můţe pomáhat při orientačním odhadu mechanických 

vlastností litiny, které jsou především faktory sledovnané při uskutečňování této práce. Vztah 

mezi základními mechanickými vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a chemickým 

sloţením je na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Závislost pevnosti v tahu a tvrdosti litiny s lupinkovým grafitem na stupni 

eutektičnosti 

[8] 

Vlastnosti šedých litin se liší podle tloušťky stěny odlitku, mnoţství, způsobu vyloučení 

grafitu a podle povahy matrice. Tyto aspekty se potom odráţejí na mechanických vlastnostech 

daného odlitku nebo jeho částech. Strukturní sloţky (ferit a perlit) mají v základní matrici 

LLG vlastnosti podobné vlastnosti jako u jiných slitin ţeleza. Ferit sniţuje tvrdost a pevnost, 

perlit zvyšuje tvrdost a pevnost [1].  
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Matrice šedé i očkované litiny má být pro většinu účelů perlitická. Přítomnost volného 

cementitu je neţádoucí, neboť zvyšuje tvrdost a zhoršuje obrobitelnost. Také ferit je 

neţádoucí, protoţe sniţuje pevnostní charakteristiky litiny a při jeho výskytu klesá podíl 

chemicky vázaného uhlíku. Vliv stupně eutektičnosti a tloušťky stěny odlitku (rychlosti 

ochlazování) je znázorněn na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Vliv stupně eutektičnosti a tlouštky stěn odlitku (rychlosti ochlazování) 

na strukturu litiny s lupinkovým grafitem 

[7] 

Litina s lupínkovým grafitem je materiál závislý svými mechanickými vlastností 

na tloušťce stěn odlitku. Zmenšováním tloušťky odlitků se zvyšuje rychlost ochlazování. Tím 

se zjemňuje lupínkový grafit a narůstá mnoţství perlitu v základní matrici. To má za následek 

zvyšování pevnosti v tahu a tvrdosti.  

Naopak, zvětšováním tloušťky stěn vyvolá pokles rychlosti ochlazování, lupínky grafitu 

hrubnou a v základní kovové hmotě se zvyšuje podíl feritu. Proto mají sloţité tvary odlitků 

s rozdílnými tloušťkami stěn v jednotlivých stěnách rozdílnou strukturu, a tím i vlastnosti. 

Podobné vlastnosti mají odlitky s většími tloušťkami stěn a naopak odlitky tenkostěnné 

odlévané z litiny stejného chemického sloţení rozdílné vlastnosti [7].  

Proto je určování mechanických vlastností litin moţné jen za porovnatelných podmínek 

teoreticky shodných rychlostí ochlazování. Produkty topenářské techniky firmy Viadrus, a.s. 

jsou především tenkostěnné odlitky, které musí zabezpečit při další montáţi a především své 

funkci poţadované mechanické hodnoty. Mezi důleţité mechanické vlastnosti patří především 

hodnoty pevnosti v tahu (Rm) a tvrdosti (HB), které jsou společně se stupněm eutektičnosti 

(Sc) základními hodnotícími parametry při výrobě odlitků z šedé litiny pro zákazníka. 
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Podle ČSN jsou standardní, referenční hodnoty mechanických vlastností určovány 

na tahových tyčích s průměrem 20 mm vyrobeny třískovým obráběním z odděleně odlitých 

válcových tyčí s průměrem 30 mm. Odděleně odlitá válcová tyč s průměrem d tuhne 

a chladne přibliţně stejně jako deska s tloušťkou stěny d/2.  

Na základě tohoto poznatku byly v praxi vypracovány diagramy, které vyjadřují 

závislost pevnosti a tvrdosti na průměru zkušebních tyčí a tloušťky stěny odlitků z LLG. 

Vzájemná souvislost mezi hodnotami pevnosti, tvrdosti a danou tloušťkou stěny odlitku 

z jednoduchého tvaru z LLG je znázorněná na obrázku 8. 

 

 

Obrázek 8: Příklady závislostí mezi min. hodnotami pevností (nahoře), případně hodnotami 

tvrdostí HB (dole) a směrodatnou tloušťkou stěny odlitku z LLG (podle EN 1561) 

[1] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

K návrhu technologických zkoušek, které by zhodnotila kritéria daného odlitku vede 

skutečnost, podle kterých lze litinu třídit a hodnotit přesněji na podkladě vztahů mezi 

chemickým sloţením, tvrdosti a pevnosti litiny, druhem odlitku (tloušťka stěny) 

a technologickými vlastnostmi (slévatelnost, obrobitelnost). Dodrţení pevnostních hodnot 

při odlévání sloţitých odlitků (lehčích, levnějších), na jedné straně ţádané, vede tedy 

k zhoršování slévatelnosti a následkem růstu tvrdosti také obrobitelnosti. Je proto nutné litinu 

s lupínkovým grafitem posuzovat nejen z pevnostního hlediska, ale také z hledisek 

technologických, které jsou specifickými přednosti litiny. [6] 

 

Obrázek 9: Umístění modelu vzorku na modelové desce společné s modelem odlitku U 26 - 

krajní a jeho odlitek 

   

Jak uţ bylo v předešlém textu uvedeno, závisí pevnost litiny na chemickém sloţení, ale 

taky na rychlosti chladnutí odlitku a je proto zákonitě různá při různé tloušťce stěny odlitku. 

Pevnostní hodnoty u normovaných litin se většinou stahují k údajům, získaným na zkušebních 

tyčích o průměru 30 mm. Je proto vţdy důleţitý vztah mezi pevnostními hodnotami zkušební 

tyče a těch stěn odlitku, které jsou pro namáhání rozhodující. Návrh výroby zkušební tyče 

menšího průměru, odpovídající stěně odlitku a především její umístění k odlitku je podstatou 

k získání hodnot, které jsou kritérii daného problému. Umístění modelu navrhnutého vzorku 

na modelové desce a samotný odlitek vzorku je na obrázku 9. 
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Rozměry navrhovaného vzorku se vztahují k tenkostěnnému odlitku kotlového článku 

U 26 – krajní. Jde o odlitek jednoho z komponentu při montáţi kotle na tuhá paliva. Jedná se 

o tenkostěnný odlitek, který je svým tvarem, tloušťkou stěny technologicky náročný odlitek. 

Proto je porovnání mechanických vlastností v jednotlivých stěnách odlitku moţný 

na zkušebním tělese porovnatelně shodným s odlitkem. 

 Srovnání výsledných hodnot na tomto tělese (vzorku) se vzorkem, který je standardně 

odléván k sledování hodnotících parametrů tohoto odlitku, nám pomůţe k získání informací 

o vlivu tloušťky stěny odlitků (rychlosti ochlazování). Za tímto účelem byl podán návrh 

na výrobu daného modelu, následného umístění na modelovou desku a při výrobě daného 

odlitku (kotlový článek U 26 krajní) tento vzorek společně odlévat. Při odlévání odlitku 

společně se vzorkem současně  provádět odlévání zkušebního kusu (standardní vzorek dle 

ČSN EN 1561) pro zjištění mechanických vlastností šedé litiny – tj. zkoušky tahem a tvrdosti.  

Zkušební kus je válcový kus o průměru 30 mm a délce 250 mm. Tyto vzorky se odlévají 

odděleně do formy zhotovené z formovací směsi určené pro formovací linku (pro výrobu 

daného výrobku). Zkušební kus musí být odlit z kovu, který byl pouţit pro výrobu daného 

odlitku, tzn. i po očkování. Odlévání zkušebního kusu a jeho model je na obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Odlitý zkušební vzorek (dle ČSN EN 1561) a jeho model 

Při odlévání a čištění zabezpečit přiřazení daných vzorků, které byly odlévány z litiny 

stejného sloţení. V průběhu odlévání zaznamenávat další hodnotící parametry, které jsou 

k danému vyhodnocování potřebné. Tyto parametry jsou standardně zaznamenávány 

při výrobě tohoto odlitku. 
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4.1 Hodnotící parametry kvality taveniny  

Při výrobě daného odlitku jsou zkoušky a jejich vyhodnocování stanoveny 

v technologickém předpisu. Teplota, chemické sloţení, termická analýza a délka zákalkové 

zkoušky je stanovena pro veškerý sortiment vyráběný na výrobním useku slévárny kotlů.  

4.1.1 Teplota kovu v předpecí  

 Teplotu litiny, která závisí na druhu odlévaného sortimentu, měří tavič ponorně 

na vylévacím hrdle indukčního předpecí teplotními sondami  (PtRh 10 –Pt). Hodnoty jsou 

zpracovány přístrojem DITTA 8411 a vizuálně zobrazeny. Jsou-li překročeny limity těchto 

teplot nesmí být litina uvolněna k odlévání. 

4.1.2 Délka zákalky 

 Vzorek pro zákalkovou zkoušku odlévá tavič do pískové kokilky z vylévacího hrdla 

předpecí nebo odlévací pánve, ve které je jiţ očkovaný kov. Po vychladnutí se tělísko v místě 

vrypu rozlomí na dvě poloviny, jedna polovina slouţí pro posouzení hloubky zákalky (bílá 

vrstva), druhá se posílá k chemickému rozboru. Z orientační vizuální kontroly délky zákalky 

a vzhledu lomové plochy tavič usuzuje vliv chemického sloţení na poţadovanou kvalitu 

litiny. Čím je zákalka delší (hlubší) na lomové ploše, tím je v litině méně grafitizačních 

zárodků, které podporují vyloučení grafitu.  

Přidáním dostatečného mnoţství očkovací přísady na bázi křemíku, zabezpečí optimální 

grafitizaci litiny. Nejčastějším způsobem vnášení očkovadla do odlévací pánve, v daném 

technologickém procesu, je jeho nasypání do proudu při vylévání z hrdla předpecí. Odlévací 

pánev je před nasypáním naplněna z ¼ litinou. 

4.1.3 Termická analýza 

Termická analýza je další metoda, která pomáhá vyhodnocovat poţadované kritéria 

při výrobě daného odlitku. Jde o metodu, kdy se na daném odebraném vzorku taveniny 

odlévaného do zkušebního termočlánku, zaznamenává a vyhodnocuje časový průběh 

ochlazování.  
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Informace o účinku očkování a aktivitě krystalizačních zárodků se získají z průběhu 

křivky ochlazování v oblasti eutektické přeměny. Čím menší je podchlazení litiny 

při eutektické přeměně, tím je vyšší hustota grafitizačních zárodků. V daném technologickém 

procesu je vyuţívána termická analýza na rychlé nepřímé určení uhlíkového ekvivalentu CE, 

obsahu Si a C, teploty likvidu a teploty solidu. Odlévání vzorku pro termickou analýzu 

v daném výrobním procesu je na obrázku 11. 

 

Obrázek 11: Odlévání vzorku pro termickou analýzu 

4.1.4 Chemické složení  

Chemické sloţení litiny se provádí pomocí spektrální rentgenové analýzy na vzorcích 

odlévaných společně s vzorky pro zákalkovou zkoušku, termickou analýzu a zkušebními kusy 

(standardní vzorek dle ČSN EN 1561) pro zjištění mechanických vlastností. 

4.2 Mechanické zkoušky  

K porovnání sledovaných vzorků s jakostními kritérii bylo potřebné provést zkoušky 

mechanických vlastností. V nelegované litině s lupínkovým grafitem není normalizovaný 

obsah jednotlivých prvků. Pokud jde o záruky chemického sloţení litiny, není slévárna vázána 

obsahem uhlíku a křemíku. Musí se dodrţet pouze stupeň eutektičnosti a předepsané 

mechanické vlastnosti tj. pevnost v tahu a tvrdost. Proto se provádění zkoušek zaměřilo na 

tyto dvě poţadované vlastnosti. Zkoušky v tahu Rm a tvrdosti HB byly provedeny 

na 30 kusech odlitých tyčí o průměru 30 mm a 30 kusech tyčí průměru 12 mm, které byli 

odlévány společně s odlitkem kotlového článku U 26. Normy materiálových charakteristik 

a normy výrobků jsou v oboru slévárenství předepsány na základě poţadavků na odlitky tak, 

aby byly vhodné pro předpokládané pouţití.  
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V slévárnách jsou pouţívané na kontrolu jakosti především metody zkoušení 

mechanických vlastností. Zjišťování základních mechanických vlastností jsou uváděny 

v normách, v kterých jsou uváděny předepsané mechanické charakteristiky materiálu. Tyto 

normy byli vypracované evropskou technickou komisí ECISS 1 A „Mechanické a fyzikální 

zkoušky“ zahrnují zkušební postup a kalibraci zkušebního zařízení. Dané zkoušky byly 

prováděny v souladu s těmito předpisy a zkušební zařízení odpovídá daným normám. 

4.3 Zkouška v tahu (ČSN EN 10 002 – 1 až ČSN EN 10 005) 

Podstata tahové zkoušky je v deformaci zkoušeného tělesa (zkušební tyče) tahovým 

zatíţením, do přetrţení, přičemţ se stanoví mechanické charakteristiky zavedené v normě. 

U LLG je to mez pevnosti Rm. Na obrázku 12 je zařízení pro tahové zkoušky pouţívané 

při daném zkoumání. 

 

Obrázek 12: Zařízení pro tahové zkoušky 

4.4 Zkouška tvrdosti podle Brinella (ČSN EN 10 003) 

Podstatou zkoušky je vtlačování kalené ocelové kuličky do povrchu zkoušeného tělesa. 

Číselná hodnota tvrdosti je dána poměrem zatěţující síly a vtlačené plochy, kterou vytvořila 

kulička. Nejvhodnější a nejpouţívanější zkouška tvrdosti je Brinellova zkouška HB 

při průměru kuličky 10 mm při zatěţující síle 30 000 N a době zatěţování 10 s. Na obrázku 13 

je zařízení pro zkoušku tvrdosti pouţívané při daném zkoumání. 
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Obrázek 13: Zařízení pro zkoušku tvrdosti 

Měření mechanických vlastností bylo provedeno na 30 ks zkušebních tyčí pro zkoušku 

v tahu vyrobených třískovým opracováním s průměrem 20 mm z odděleně odlitých válcových 

tyčí a ze 30 ks zkušebních kusů průměru 8 mm opracovaných z přilitých tyčí průměru 12 mm. 

Tvrdost měřená podle Brinella byla prováděná na opracované části odděleně odlité tyče. 

Pro způsob provedení zkoušky tvrdosti na přilité části byly pouţity zářezy přilitých tyčí. Obě 

zkušební tyče jsou na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Zkušební vzorky třískově opracované (průměr 20mm a průměr 8mm) 

4.5 Vyhodnocení zkoušek mechanických vlastností Rm a HB 

Rozbor naměřených hodnot prováděných na zkušebních tělesech nám potvrdilo, 

ţe mechanické vlastnosti odlitků ze šedé litiny jsou závislé na tloušťce stěny. Tahové zkoušky 

vyrobené ze zkušebních kusů 30 mm průměru měly průměrnou mez pevnosti Rm =199 MPa. 

Tyto hodnoty jsou niţší neţ pevnost v odlitku 12 mm přilévaného k odlitku, která byla 

zjištěna Rm = 286 MPa. Hodnoty tvrdosti na zkušebních tělesech byli taky rozdílné, ne však 
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v podstatných rozdílech, které by ovlivnily jakost odlitku. Grafické znázornění odchylek 

mechanických vlastností je v grafu 1 a 2. 
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Graf 1: Grafické porovnání naměřených hodnot tvrdosti (HB) u sledovaných vzorků (průměr 

30 mm a průměr 12 mm) 

Porovnání naměřených hodnot Rm

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

R
m

 [
M

P
a
]

Rm 12 mm

Rm 30 mm

 

Graf 2: Grafické porovnání naměřených hodnot Rm - pevností v tahu u sledovaných vzorků 

(průměr 30 mm a průměr 12 mm) 
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4.6 Jakostní kritéria LLG 

Mimo běţného hodnocení kvality litiny pevností v tahu, tvrdostí, chemickým sloţení 

nebo dalších mechanických a fyzikálních vlastností, se v technické praxi pouţívají kritéria, 

které se snaţí kvantitativně vyjádřit vliv konkrétních výrobních podmínek na dosaţené 

vlastnosti litiny s porovnáním s optimálními, statisticky platnými podmínkami. Tato kritéria 

většinou definují vztahy mezi chemickým sloţením, strukturou litiny a jejími mechanickými 

vlastnostmi [8].  

V současné době existuje řada matematických vzorců umoţňujících stanovit kvalitu 

litiny v daném odlitku. Cílem je, aby poţadovaná pevnost v tahu byla dosaţená při optimálně 

vysokém stupni eutektičnosti Sc, který zajišťuje výhodnější slévárenské vlastnosti. Stupeň 

eutektičnosti a ekvivalentní uhlík 

Při tuhnutí litiny dochází k eutektické přeměně a její charakter závisí kromě rychlosti 

ochlazování na chemickém sloţení a to především na obsahu C, Si a P. Charakter eutektické 

přeměny vyjadřujeme stupně eutektičnosti a ekvivalentním uhlíkem dle následujících vzorců 

[1]: 

 

A bereme-li v úvahu i vliv dalších prvků v litině, potom [1]: 

 

Ve vzorcích 1 a 2 znamená: 

C – celkový obsah uhlíku v litině zjištěný analyticky v procentech, 

CC – uhlík eutektický ovlivněný obsahem Si a P v procentech. 

Výpočet uhlíkového ekvivalentu [1]:  
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Přepočet mezi Sc a Ce [1]: 

 

Při eutektickém sloţení je Ce = 4,3 

4.6.1 Stupeň eutektičnosti a teplota likvidu 

Pomocí termické analýzy zjištěná teplota likvidu umoţňuje určit stupeň eutektičnosti 

dle vzorce [1]: 

 

Pro výpočet uhlíkového ekvivalentu [1]: 

 

4.6.2 Kritéria mechanických vlastností šedých litin 

Abychom mohli vyhodnotit mechanické vlastnosti šedých litin, pouţívaných v litém 

stavu, a vyráběných za různých metalurgických podmínek určujeme matematické vztahy mezi 

chemickým sloţením a základními mechanickými vlastnostmi. 

Pevnost v tahu můţeme vyjádřit v závislosti Sc  litiny. Dle vzorce můţeme vypočítat 

teoretickou pevnost:  

Pro oddělené lité tyče o průměru 30 mm [10]: 

                                                                                                                                                                                               

          [MPa] 

 

Zjednodušeně:  [MPa] 
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Taky můţeme teoretickou tvrdost vyjádřit uvedenými vzorci [1]:  

 

Dle autorů při známém chemickém sloţení platí pro zkušební tyč o průměru 30 mm při 

převládající perlitické struktuře následující vztahy: 

                 [N.mm
-2

] 

                 [N.mm
-2

] 

 

Stupeň zralosti a relativní tvrdost odlité litiny 

Teoreticky vypočtené hodnoty mechanických vlastností srovnáváme se skutečnými 

naměřenými hodnotami mechanických zkoušek pomocí vztahů: 

Stupeň zralosti RG (%) [1]: 

 

Relativní tvrdost RH (%) [1]: 

 

Hodnoty RG nad 100% patří kvalitním litinám, pod 100% upozorňují na to, ţe litina má 

niţší pevnost neţ odpovídá jejímu sloţení. 

Hodnoty RH můţeme hodnotit z hlediska obrobitelnosti litiny a její sklon k zakálce. 

Stanovení teoretické pevnosti z naměřené tvrdosti [1]: 

 

                                                                                     [N.mm
-2

] 
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Součinitel kvality litiny (faktor jakosti) [1]: 

 

Vyšší součinitel kvality m je – 1 o vyšší kvalitě litiny 

Jakostní číslo GZ [1]: 

Posuzujeme litinu podle poměru RG k teoretické tvrdosti 

 

Jakostní litina vykazuje co nejvyšší stupeň zralosti RG a nejniţší relativní tvrdost RH.  

4.6.3 Porovnání součinitele kvality jakosti u sledovaných vzorků 

Porovnání naměřených hodnot je graficky znázorněno v grafu 3. 
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Graf 3: Grafické porovnání hodnot faktoru jakosti (podle Czikela) u sledovaných 

vzorků (průměr 30 mm a průměr 12 mm) 
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4.6.4 Modul pružnosti 

Modul pruţnosti litin taktéţ souvisí se strukturou, tj. s pevností a tvrdostí. Čím vyšší je 

pevnost litiny, tím je i vyšší modul pruţnosti.  
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5 VLIV GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU 

STRUKTURU ŠEDÉ LITINY 

V daném procesu výroby tenkostěnných odlitků se vyuţívá očkování litiny především 

k zabránění vzniku neţádoucího přechlazeného grafitu a vzniku tzv. zákalky. To je vznik 

oblasti s ledeburickou strukturou, která vzniká při vysokém přechlazení ve slabých průřezech 

chladnoucích velikou rychlostí. Taktéţ se očkování vyuţívá pro některé jakostní odlitky, které 

jsou vyráběny v závodě Viadrus ŢDB, a.s. GROUP. Poţadovaná vyšší pevnost těchto 

výrobků je dosahována sníţením stupně eutektičnosti, tj. sníţením obsahu křemíku a uhlíku.  

Očkováním se dosáhne v těchto jakostních litinách kvalitativní změna v krystalizační přeměně 

při minimální změně chemického sloţení. 

Očkování je velmi sloţitým procesem ovlivněný řadou proměnných faktorů jako 

dodrţení teploty, základního chemického sloţení vhodného typu očkovadla, zrnitosti nebo 

způsobu očkování. [8] Nukleární stav taveniny, upravený očkováním, má nestabilní charakter 

a s postupujícím časem se nukleační účinnost očkování zmenšuje. [8] Očkovaná litina musí 

proto ztuhnout do určité doby po přísadě očkovadla, má-li být očkování účinné. [8] V daném 

výrobním procesu se před přidáním očkovadla naplňuje odlévací pánev určeným mnoţstvím 

tekutým kovem, čímţ se zabraňuje ulpění očkovadla na dně pánve. V tomto případě jde o 

způsob bez investičních nákladů a je finančně nenáročný, nese sebou však nebezpečí sníţení 

inkubační doby očkovacího efektu.  

Kontinuální proces výroby litiny v kuplovnách, které se pouţívá v sledovaném zadání je 

velice náročný na odhad stavu a počtu zárodků, které jsou při tuhnutí v tavenině k dispozici. 

Závisí na vedení tavby, pouţitých vsázkových surovin a především na sledování parametrů 

vyuţívané taveniny. Pomocí termické analýzy a zákalkové zkoušky se obsluha tavícího 

zařízení snaţí tyto schopnosti zjistit. Termická analýza poskytuje informace o průběhu tuhnutí 

litiny a její grafitizační schopnosti. Podchlazení, ke kterému dochází při eutektickém tuhnutí, 

je v přímé souvislosti s velikostí, počtu a rozloţení částic grafitu, jeţ jsou důleţitým znakem 

při posuzování výsledné struktury z hlediska mechanických vlastností litiny. Obsah 

grafitizačních zárodků v tavenině lze odhadovat pomocí spodní teploty grafitického eutektika 

na křivce ochlazování šedé litiny.  
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Vyšší obsah zárodků, a tím vyšší teplota tuhnutí eutektika, informuje o vyšším obsahu 

grafitického eutektika, které je závislé na počtu vzniklých eutektických zárodků. Ten se 

sniţuje vysokým přehřátím a následným vyšším eutektickým podchlazením. Rozdílný podíl 

těchto krystalizačních zárodků má vliv na mechanické vlastnosti litiny [7].  

Mnoţství zrn má přímý vliv na rozloţení lupínků grafitu. Dokonalé rozloţení lupínků 

grafitu, související s velikosti podchlazení při eutektoidní přeměně, ovlivňuje poměr feritu 

a perlitu v kritických oblastech odlitku s vyšší rychlostí ochlazování. Proto při odlévání 

sloţitých odlitků můţe očkování ovlivnit mechanické vlastnosti v kritických oblastech odlitku 

s vyšší rychlosti ochlazování [8]. 
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6 METALOGRAFICKÁ ANALÝZA POROVNÁVANÝCH 

VZORKŮ 

Zvýšení hodnot pevnosti potvrdily vliv tloušťky odlitku (rychlosti ochlazování) 

u sledovaných typů vzorků (vzorek 12 mm). Některé ze sledovaných vzorků, u kterých bylo 

provedeno mechanické zkoušení, vykazovaly niţší hodnoty pevnosti, přestoţe chemické 

sloţení bylo u všech vzorků téměř shodné. Souvislost rozdílu naměřených hodnot 

mechanických vlastností a změn struktury při chladnutí šedé litiny se dá prokázat 

metalografickou analýzou. Ta prokázala u vzorku s nejmenší hodnotou pevnosti (203 MPa) 

v struktuře méně eutektických zrn. Toto sníţení  zapříčiňuje při velkém eutektickém 

podchlazení výskyt feritických oblastí v základní matrici litiny. Příčinou výskytu těchto 

oblastí můţe být nedostatečné působení grafitizačních zárodků při očkovacím procesu. Tato 

souvislost nám potvrzuje, ţe cílené očkování provázející zmenšení podchlazení působí nejen 

na typ a velikost grafitu, ale taky na poměr perlitu a feritu v místech odlitku s vyšší rychlostí 

ochlazování.  

V daném procesu výroby je očkování pouţíváno (nebezpečí vzniku zákalky). Zobrazení 

světelné mikroskopie však dokazuje, ţe očkování nebylo stejně účinné. Důvodů můţe být 

více. Nedokonalé rozpuštění očkovadla v odlévací pánvi, rozdílné mnoţství pouţitého 

očkovadla, rozdílná teplota odebírané litiny, teplota přehřátí litiny, čas odstátí litiny v pánvi, 

včasná reakce obsluhy zařízení přípravy tekutého kovu na změnu chemického sloţení a s tím 

spojená informovanost o této změně v kontinuálním tavení v kuplovnách, jsou faktory, jenţ 

ovlivňují tyto rozdíly.  

Na obrázku 15 je pomocí světelné mikroskopie vyobrazena struktura vzorku s nejvyšší 

hodnotou Rm – 387 MPa  a tvrdostí 206 HB. Na vyobrazení struktury vzorku s nejniţší 

hodnotou Rm ( 203 MPa) a tvrdosti (216 HB) je patrný výskyt feritických oblastí. 
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Obrázek 15: Struktura litiny s lupinkovým grafitem zaznamenána u vzorku o průměru 

12 mm s hodnotou Rm (387MPa) 

Sníţením počtu eutektických zrn, jenţ v dalším důsledku přispívá k rozmístění, tvaru 

a vzdáleností mezi lupínky grafitu. Výskyt feritických oblastí je spojován s kratšími difusními 

drahami uhlíku při eutektické přeměně. 

6.1 Vliv nedokonalého rozptylu fosforu na základní kovovou hmotu 

Zvýšenou zobrazovací moţnosti metalografické analýzy prokázaly výskyt oblastí 

nerozpuštěného fosforu v austenitu. Tyto oblasti vznikají neukončenou eutektickou reakcí 

v litině za vzniku steaditu. Tyto nekovové části, které mají negativní vliv na celistvost 

matrice, ovlivňují mechanické vlastnosti litiny. Fosfidické eutektikum je tvrdá a značně 

křehká fáze a její vliv zvýrazňuje, ţe podobně jako cementit se vylučuje v perlitické struktuře 

matrice, na hranicích eutektických buňek. [6] Vzniklá struktura při eutektoidní transformaci 

podle podmínek metastabilní rovnováhy je feriticko-perlitická. [7]  

Při obsahu nad 0,2 % P jsou v litině s lupínkovým grafitem patrné okraje fosfidického 

eutektika. Na obrázku 16 je vyobrazená struktura obou vzorků. 

 

 

 

Obrázek 16: Struktura litiny s lupinkovým grafitem zaznamenána u vzorku průměr 

12 mm s hodnotou Rm (203 MPa) 
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7 PŘÍKLAD VLIVU ROZDÍLNÉ RYCHLOSTI 

OCHLAZOVÁNÍ V PRŮŘEZU ODLITKU 

Význam optimalizace metalurgických a technologických parametrů lze zdokumentovat 

při výrobě daného odlitků. Spojitost těchto faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu výrobku 

při daném procesu, můţeme definovat na příkladu. V daném problému jde o přesazení 

odlitku, které bylo zapříčiněno nesprávným sloţením dílů formy v důsledku velké vůle 

zavádějících kolíků formovacích rámů. V dělící rovině odlitku byl patrný posun obou polovin 

odlitků vůči sobě podle této dělící roviny. Důsledkem toho byly mimostředně předlité otvory 

v náboji radiátorového článku a nerovnoměrné rozloţení sil stěn odlitku.  

Odchylky vzniklé tímto posunutím částí formy způsobily asymetrii průřezu tlusté 

a tenké části odlitku. Na obrázku 17 jsou přesazené odlitky kotlových i radiátorových článků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Ukázka přesazených odlitků 

Radiátorové články vykazovaly po odlití jednostranný průhyb, způsobené zbytkovým 

napětím v odlitku po jeho vychladnutí. Provedená analýza vlivu metalurgie na kvalitu odlitku 

ukázala na vliv rozdílného ochlazování těchto části odlitků. Metalografický rozbor potvrdil 

v tenčí části průřezu výrazně dendritickou mikrostrukturu v protikladu s optimální strukturou 
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LLG s lupínkovým grafitem s perlitickou matricí v tlustší části téhoţ průřezu. Taktéţ byl 

potvrzen výskyt fosfidického eutektika v feriticko-perlitické struktuře části odlitku.  

Na základě chemického sloţení odlitku byl vypočten modul pruţnosti, který více 

odpovídal litině GJL - 200 neţ poţadované GJL - 150. Napětí vznikající v odlitcích je závislé 

na modulu pruţnosti a především rozdílu teplot v částech odlitku. Rozdíly těchto napětí 

způsobují pnutí v odlitcích, které zapříčinili průhyb tohoto odlitku při jeho ochlazování. 

Na příkladu technologičnosti konstrukce radiátorového článku lze ukázat význam 

optimalizace metalurgických a technologických parametrů výroby, při dané konstrukci 

odlitku. Zvýšení Sc pro danou jakost s niţším modulem pruţnosti, zvýšení efektivity 

očkovacího procesu k zamezení výskytu dendritické struktury v odlitku, dodrţení 

předepsaných rozměrů tloušťek stěn (formovací zařízení) a zabezpečení vytloukání odlitků 

z forem pro minimalizaci zbytkových pnutí byly některé doporučení pro dodrţení kvality 

tohoto výrobku. 
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8 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU VÝROBKU 

Vliv rozdílné rychlosti ochlazování v částech odlitku je jedním z faktorů ovlivňující 

celkovou kvalitu výrobku v slévárenském procesu výroby. V tomto sloţitém procesu výroby 

je mnoho dalších členů, kteří při výrobě ovlivňují kvalitu. Komplexnost faktorů a kritérií, 

které se podílejí na celkové kvalitě odlitku je uvedena na obrázku 18. 

        

FORMOVNA ÚPRAVNA FORM.SMĚSI JÁDROVNA
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ZASTARALÁ TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIE
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Obrázek 18: Rozčlenění faktorů a kritérií, které ovlivňují výrobu odlitků 
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9 ZÁVĚR 

Porovnání naměřených hodnot korespondují s poznatky autorů, kteří se v minulosti 

zabývali technologií výroby odlitků z šedé litiny. Práce potvrdila, ţe konečná struktura litiny 

s lupínkovým grafitem závisí nejen na chemickém sloţení, ale taky i na rychlosti ochlazování, 

tedy na rychlosti odvodu tepla z povrchu odlitku do formy. Výsledná struktura litiny má vliv 

na její mechanické vlastnosti.  

V experimentální části práce bylo prokázáno, ţe se hodnota mezí pevností přesahovala 

poţadovanou hodnotu u zkušebního odlitku, který korespondoval s tloušťkou stěny 

sledovaného odlitku kotlového článku. Pomocí tahové zkoušky bylo prokázáno překročení 

poţadovaných hodnot jakosti GJL – 150 u daného odlitku. Průměrná hodnota 286 MPa u 

přilitých vzorků 12 mm, které korespondovaly s tloušťkou odlitku, odpovídají litině GJL – 

200. 

Pevnost v tahu u některých vzorků překročila hodnotu 350 MPa, která odpovídá litině 

GJL – 250. Průměrnou hodnotu u třiceti porovnávaných vzorků sníţily výsledky tahových 

zkoušek třech vzorků, které nedosáhli hodnot 230 MPa. Na průřezu vzorku, který prokázal 

nejniţší hodnotu pevnosti 203 MPa, byla provedena metalografická analýza. Sníţení pevností 

bylo zapříčiněno výskytem feritických oblastí v základní matrici litiny. Příčinou výskytu 

těchto oblastí můţe být nedostatečné působení grafitizačních zárodků při očkovacím procesu. 

Očkování, jak se prokázalo, je dalším aspektem, který ovlivňuje strukturu litiny a tím 

její mechanické vlastnosti. Metalografická analýza taktéţ potvrdila výskyt nekovových 

strukturních sloţek, které negativně ovlivňují mechanické vlastnosti dané litiny. 

Zvýšení Sc pro danou jakost litiny a zvýšení efektivity očkovacího procesu k zamezení 

výskytu dendritické struktury v odlitku je podobným řešením daného problému jako 

v uváděném příkladu textu práce.  
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