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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na popis výroby litiny s kuličkovým grafitem. Jedná se o 

rozsáhle téma, kterému je věnovaná náležitá pozornost. Nebylo možné podrobně popsat 

všechny aspekty dané problematiky, proto je celá práce zaměřená na nejpodstatnější výrobní 

procesy při výrobě daného materiálu. V teoretické části je věnovaná pozornost procesu 

očkování, modifikace a vlivu legujících prvků na strukturu a mechanické vlastnosti. V závěru 

teoretické části je celý proces výroby litiny s kuličkovým grafitem popsán ve formě 

vývojového diagramu. Část praktická je rozdělená do dvou částí. První část charakterizuje 

konkrétní vliv primárních prvku na strukturu a mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým 

grafitem. V druhém části je za pomoci mechanických zkoušek a metalografického rozboru 

popsána schopnost mědi zásadně ovlivňovat vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem 

v závislosti na jejím obsahu v kovu.  

 

ABSTRACT 

This diploma thesis concerns the description of the production of  ball graphite cast iron. The 

topic is very wide to be able to describe all aspects of the issue, therefore the whole work is 

focused on most important production processes during the production of given material. The 

theoretical part concerns the process of vaccination, modification and influence of alloyed 

elements on the structure and mechanical properties. At the end of theoretical part is all 

process of the production of ball graphite cast iron described by the flowchart diagram. 

Experimental part is devided into two parts. In the first part is characterized specific influence 

of primary elements on the structure and mechanical properties of the ball graphite cast iron. 

In the second part is with the help of mechanical testing and metallographic analysis 

described the ability of copper to fundamentally influence the properties of ball graphite cast 

iron with regards to its content in the metal.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Symbol/zkratka Jednotka Význám 

SDB a.s.   Slévárna Dolní Benešov 

LKG   litina s kuličkovým grafitem 

LLG   litina s lupínkovým grafitem 

LČG   litina  s červikovitým grafitem 

CE     (ACEL)   uhlíkový ekvivalent 

TL [°C] teplota likvidu 

TE low [°C] nejnižší eutektická teplota 

SiC   karbid křemíku 

VP   očkovadlo 

IX   inodex (očkovadlo) 

HB   tvrdost podle Brinela 

HV 0.1   tvrdost podle Vickerse 

F [N] zatěžující síla  

Rm [MPa] mez pevnosti 

Rp 02 [MPa] mez kluzu 

hm [%] hmotnostní procento 

A5 [%] tažnost 

ptv   předzkouška 

Rmt [MPa] pevnost v tlaku 

Rms [MPa] pevnost ve střihu 

Rmc [MPa] mez únavy v uhybu 
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1. ÚVOD 

Často se právem zdůrazňuje, že vyřešení výroby litiny s grafitem vyloučený z taveniny 

v podobě kuliček je největší úspěch metalurgů v minulém století. 

 Technologickými vlastnostmi se tento materiál blíží litině s lupínkovým grafitem, kdežto 

užitkovými vlastnostmi, zejména pevností a houževnatostí se blíží oceli. Tato výhodná 

kombinace vlastností umožnila obrovský rozvoj výroby litiny s kuličkovým grafitem (LKG). 

LKG se používá pro vysoce náročné odlitky pevnostně a dynamicky namáhané, bezpečnostní 

dílce různých strojních zařízení. Podstatou výroby litiny s kuličkovým grafitem je legování 

výchozího tekutého kovu perlitotvorným prvkem s následnou modifikací a očkováním.  

Konkrétní vliv legujícího prvku je popsán v experimentální části této diplomové práce. 

Vzhledem k technologii výroby litiny s kuličkovým grafitem a materiálovému sortimentu 

slévárny Dolní Benešov je v experimentální části rozborován vliv mědi na strukturu a některé 

mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem.  

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl pomocí metalografického rozboru a 

mechanických zkoušek potvrdit měď jako perlitotvorný prvek. Vliv mědi byl studován na 

tavbách s obsahem: 0,125; 0,194; 0,358;  0,391; 0,403; 0,412 hm.% Cu. 

 

.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Litina 

Litiny jsou slitiny Fe s C a dalšími přísadovými prvky, jež tvoří ve struktuře eutektikum. Mají 

obsah C vyšší než je jeho mezní rozpustnost v austenitu za eutektické teploty. Vedle vyššího 

obsahu C mají také vyšší obsah příměsí a to zejména Si, Mn, P a S, nežli je tomu u ocelí. 

K popisu procesů, které probíhají při chladnutí taveniny a jejich následných změn v tuhém 

stavu se používá graf stabilní soustavy Fe-C-Si. Je tvořen složkami železa a grafitu, slouží 

jako pomůcka pro popis krystalizace a překrystalizace  LLG, surových želez i k popisu 

grafitizačních pochodů. Tento rovnovážný diagram se uplatňuje u slitin Fe s obsahem C více 

jak 2,11%, přičemž stabilní složkou je zde grafit[1-3] 

Charakteristika grafitických litin 

Grafitické litiny se rozdělují podle tvaru vyloučeného grafitu. Názvy jednotlivých druhů a 

jejich číselné značení jsou dány evropskou normou ČSN EN 1560. Podle tvaru grafitu se dělí 

na následující typy 

 litiny s lupínkovým grafitem - LLG (běžně nazývaná jako šedá litina) – obsahuje 

grafit v podobě rozvětvených částic, které se na metalografickém výbrusu projevují 

jako lupínky. Délka lupínku je mnohonásobně větší než než jeho tloušťka, konce 

lupínku jsou ostré [3]. 

 litiny s kuličkovým grafitem - LKG (často, ale podle dnešního názvosloví nesprávně 

nazývaná jako litina tvárná) – obsahuje grafit ve tvaru kuliček, více či méně 

pravidelných [3]. 

 litina s červíkovitým grafitem - LČG také jako litina s kompaktním grafitem 

(nazývaná též jako litina vermikulární) – obsahuje grafit, který se na metalografickém 

výbrusu projevuje jako grafit lupínkový, ale je výrazně kratší se zaoblenými konci. 

V prostorovém uspořádání je tento grafit ve spojitých útvarech. Jde o přechodový 

grafit mezi grafitem kuličkovým a lupínkovým [3]. 
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2.2. Litina s kuličkovým grafitem 

Litina s kuličkovým grafitem se vyrábí z šedé litiny tzv. očkováním. Jedná se o přidávání 

hořčíku přímo do licí pánve s roztavenou litinou [2-3]. Lupínkový grafit se působením 

hořčíku mění na grafit kuličkový viz. obr.č.1 - dochází k takzvané krystalizaci grafitu. Tuto 

strukturu nazýváme perlitickou a se vznikem této struktury se výrazně mění vlastnosti nově 

vzniklé  litiny. Zvětšený obsah C a Si zlepší pevnost a působí příznivě při tzv. grafitizaci 

litiny. Kuličkový grafit ve struktuře velmi dobře tlumí chvění a účinky možných vrubů na 

součástech, roste také pevnost až na hodnoty 900 MPa. Působí také velmi příznivě i při 

namáhání protože tvar grafitu (kuličky) nezpůsobují další pnutí, jako je tomu u lupínkového 

grafitu[4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Litina s kuličkovým grafitem 

 

Litina s kuličkovým grafitem má několik modifikací, a to podle toho, která struktura kovu 

tvoří základní hmotu litiny viz. kapitola 2.3. 

Zásadní vliv na změnu morfologie má modifikace. Současně s modifikací, nebo po 

modifikací, se litina očkuje. Význam očkování je u litin s kuličkovým grafitem zásadní, 

s ohledem na silně karbidotvorný účinek hořčíku než u litin s lupínkovým grafitem. Tvárná 

litina bez očkování má sklon k metastabilnímu tuhnutí. Pokud je vhodně vyloučen grafit mají 

tvárné litiny obvykle vyšší pevnostní vlastnosti než oceli se stejnou strukturou matrice [2, 3]. 

 

200 m 
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2.3. Základní kovová matrice nelegované (nízkolegované) litiny s kuličkovým 

grafitem 

Základní kovovou hmotu v nelegovaných litinách za normální teploty tvoří: ferit, perlit 

případně ledeburit. Legováním nebo tepelným zpracováním lze získat: austenit, martenzit, 

bainit, nebo komplexní karbidy. 

Struktura základní kovové hmoty závisí na : 

 chemickém složení litiny 

 rychlosti ochlazování v průběhu tuhnutí a chladnutí 

 stavu krystalizačních zárodků 

 tepelném zpracování 

Ferit: vzniká při eutektoidní trasformaci austenitu podle stabilního diagramu. Pomalé 

ochlazování podporuje vznik feritu. 

Mechanické vlastnosti feritu: měkký, tvárný, má relativně nízkou pevnost, dobře obrobitelný, 

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

doprovodné prvky. Všechny přísady, které zvyšují tvrdost a pevnost feritu  mají také vliv na 

jeho houževnatost. Zásadní vliv na snížení houževnatosti feritu má rostoucí obsah křemíku  

[6, 7] 

Perlit: eutektoid vzniklý rozpadem austenitu podle metastabilního systému. Je tvořen feritem 

a perlitickým cementitem, který mu dodává větší pevnost a tvrdost, než má ferit. Perlit má dvě 

morfologické formy – lamelární a globulární: 

 lamelární perlit: je tvořen lamelami feritu a cementitu, které rostou rovnoběžně vedle 

sebe. Z jednoho zrna austenitu obvykle vzniká několik zrn perlitu s rozdílnou orientaci 

lamel. 

 globulární: vzniká sbalením lamel cementitu při sferoidizačním žíhání. Litiny 

s globulárním perlitem mají ve s perlitem lamelárním lepší obrobitelnost 

 

Ve srovnání s feritem má perlit vyšší pevnost a tvrdost, horší plastické vlastnosti, horší 

obrobitelnost, vyšší odolnost proti opotřebení. Perlit je v litinách nositelem pevnosti a 

tvrdosti ( Rm asi 800 MPa, HB= 280). Vlastnosti perlitu zásadně ovlivňuje jeho disperzita 
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(hustota perlitu). Disperzita je určena vzdáleností dvou  sousedních lamel feritu. Čím hustější 

je perlit, tím vyšší jsou mechanické vlastnosti (obr.č.2). 

 

                                                              Obr.2 Disperzita perlitu Převzato z [1] 

Austenit 

V nelegovaných litinách je austenit stabilní jen při nadeutektoidních teplotách. 

V odlitcích se vyskytuje pouze: 

 v legovaných litinách (zejména niklem) 

 jako zbytkový austenit, po tepelném zpracování. 

 

Vlastnosti: měkký, tvárný, odolný proti korozi a proti působení vysokým teplotám, 

paramagnetický. Austenitické litiny se používání pro výrobu žáruvzdorných a 

korozivzdorných odlitků. 

Cementit 

U nelegovaných litin je tvořen karbidem železa Fe3C se 6,67%C. Za přítomnosti legur (např. 

Mn, Cr, W, V, Mo) mohou být atomy Fe nahrazovány atomy těchto prvků za vzniku 

komplexních karbidů typu (Fe,X)3C [3, 4]. 

Vlastnost: velmi tvrdý (660 až 850 HB, komplexní karbidy se vyznačují i vyšší tvrdosti) a 

křehký. Při vyšším obsahu ve struktuře se litina stává neobrobitelnou. Cementit se v litinách 

vyskytuje: 

 primární: vyskytuje se v nadeutektických bílých litinách ve tvaru hrubých jehlic. 

 eutektický: součást metastabilního eutektika – ledeburitu. Má vliv na velkou tvrdost, 

křehkost a neobrobitelnost bíle litiny 

 perlitický: součást eutektoidu – perlitu, zvyšuje pevnostní a snižuje plastické vlastnosti 

litiny. 
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Ledeburit 

Výskyt ledeburitu nebo jiných karbidů je ve struktuře nelegovaných LKG velmi nežádoucí. 

Vznik má obvykle tyto příčiny: 

 ledeburit: velmi rychlé ochlazování, nevhodné chemické složení, nedostatečné 

očkování 

 karbidické jehlice: vysoký obsah Mg (Ce) 

 karbidy na hranicích zrn: v důsledku segregace Mn, zejména v tlustostěnných 

odlitcích (také obsah chromu) 

Martenzit: vzniká bezdifuzním  rozpadem austenitu při kalení nelegovaných nebo 

legovaných litin, v legovaných litinách někdy přímo v litém stavu. Využití martenzitických 

litin je výjimečné. 

Vlastnosti: velmi tvrdý, ale křehký.  

Bainit: vzniká jako licí struktura v litinách, které jsou legovány zejména molybdenem a 

niklem, u nelegovaných litin při tepelném zpracování. Litiny s bainitickou strukturou vykazují 

vysokou pevnost a tvrdost při poměrně dobrých plastických vlastnostech. Bainitické litiny 

(správný název „izotermické kalené litiny“) patří k moderním, vysoce progresivním 

materiálům [3, 5]. 

Mezi další strukturní složky patří fosfidy, sirníky, karbidy. 

2.3.1. Struktura litiny s kuličkovým grafitem 

Struktura litiny má zásadní vliv na její mechanické vlastnosti. Podle obsahu jednotlivých 

prvků v LKG můžeme získat po odlití feriticko-perlitickou strukturu s různým poměrem feritu 

a perlitu, nebo strukturu čistě perlitickou, čistě feritickou, martenzitickou (acikulární – 

jehlicovou) nebo austenitickou. Další přechodové struktury (bainitické) je možné získat 

tepelným zpracováním [1,2, 7-11] 
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2.3.1.1. Litina s kuličkovým grafitem  feriticko-perlitická 

Je tvořená různým poměrem feritu a perlitu viz. obrázek č.3. Tento typ struktury představuje 

kompromis mezi pevností a tvárnými vlastnostmi. Jedná se o nejběžnější strukturu LKG. 

Důvod je zcela prostý, je dosaženo poměrně vysokých hodnot meze pevnosti (přes 600 MPa 

při zachování hodnot tažností až 5%). Se zvýšením obsahu křemíku a manganu a při 

zachování původní struktury dochází k navýšení pevnostních vlastností na úkor tažnosti a 

rázové houževnatosti. Snížení obsahu křemíku a manganu má opačný vliv na vlastnosti litiny. 

Pro tento typ struktury se doporučuje obsah křemíku cca 2,8% a obsah manganu pod 0,2%.    

Vzniká obvykle při chemickém složení : 2,8 až 4,0 % C, 1,8 až 3,0 % Si, 0,2 až 0,8 % Mn, 

max. 0,2% P, 0,01 až 0,007% S, a 0,04 až 0,12% Mg [3].   

 

                                                                                           Obr.3 LKG feriticko-perlitická struktura 

2.3.1.2. Perlitická struktura litiny s kuličkovým grafitem   

Litina s perlitickou strukturou (obr.č.4) dosahuje nejvyšších pevnostních hodnot, a to díky 

základní perlitické struktuře. Okolo grafitových kuliček se vylučují feritické dvorce. Zásadní 

vliv na velikost těchto dvorců má rychlost chladnutí litiny. S pomalým chladnutím tvárné 

litiny se feritické dvorce zvětšují a naopak. Při dostatečně rychlém ochlazování litiny 

s nízkým obsahem Si a vyšším Mn, lze docílit v tenčích průřezech odlitku strukturu čistě 

perlitickou. V zásadě se ovšem 100% perlitická struktura bez přísad některých prvků nedá 

v širším rozsahu tlouštěk stěn odlitků získat. Při snaze získat čistě perlitickou strukturu je 

nebezpečí že se ve slabších stěnách odlitků vyloučí karbidy (cementit). Vyloučením karbidů 

ve slabších stěnách odlitku lze předejít přísadou prvku jako je měď a cín (brzdí přímou i 

nepřímou feritizaci) [2-4, 12, 13].  

Zrnitý grafit 

Ferit 

Perlit 

200 m 
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                                                                                                Obr.4 LKG  perliticko-feritická struktura 

2.3.1.3. Feritická struktura litiny s kuličkovým grafitem 

Dosahuje nejvyšších hodnot tažnosti až 18%, a to díky feritické struktuře (obr.č.5), která litině 

dodává vyšší hladinu houževnatosti na úkor základních pevnostních vlastností. Čistě feritická 

struktura lze získat dvěma způsoby, zvýšeným obsahem křemíku a tepelným zpracováním. 

Feritická litina s kuličkovým grafitem  s vyšším obsahem křemíku má vyšší pevnost a tvrdost, 

než-li litina s nižším obsahem křemíku, získání po feritizačním žíhání. Lze říci, že má-li mít 

feritická litina maximální tažnost a tvárnost, musí obsahovat co nejméně manganu, fosforu a 

křemíku. Nejčastěji mají feritické litiny složené: 3,2 až 3,7% C, 1,8 až 3,0% Si, max. 0,4% 

Mn, max. 0,1% P  [2-4, 7]. 

 

                                                                              Obr.5  LKG se základní feritickou strukturou 

 

Zrnitý grafit 

Ferit 
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2.4. Chemické složení litiny s kuličkovým grafitem 

Chemické složení tvárné litiny je v podstatě podobné jako chemické složení šedé litiny. 

Každý prvek, který je obsažen v litině má vliv na její vlastnosti. Tento vliv se projevuje 

jednak na základní kovovou hmotu (strukturu), nebo na strukturu tuhnoucí fáze (morfologii 

grafitu). U nelegované litiny s kuličkovým grafitem by mělo chemické složení zajistit 

požadovanou strukturu již v litém stavu bez nutnosti tepelného zpracování [2, 3, 5, 6, 9, 10]. 

Prvky přítomné v litině se dají rozdělit na: 

 primární prvky: C, P, S, Mn a Si; 

 primárně očkující prvky (sferoidizační účinek): Mg, Ca, prvky vzácných zemin, atd.; 

 legující prvky: Cu, Ni a Mo; 

 prvky se speciálním zaměřením: As, Bi, Pb atd.; 

 plyny: N, H a O;  

Hlavními prvky, jež se v tvárné litině vyskytují jsou mimo železa: uhlík, mangán, fosfor, síra 

a očkující - modifikační přísady 

Vliv primárních prvků je popsán v experimentální části kapitola 3.1 

 

2.5. Vliv legujících prvků na strukturu a některé mechanické vlastnosti litin 

s kuličkovým grafitem 

Měď: vzhledem k vlastnostem mědi, se měď používá jako perlitotvorná přísada. Prvky, které 

snižují aktivitu mědi, zvyšují její rozpustnost. Mezi nejznámější prvky, které snižují 

rozpustnost Cu v litině je – uhlík a nikl. Nepříznivé vylučování kuličkového grafitu se 

objevuje u litin s vyšší koncentrací Cu. Tento účinek Cu se projevuje zejména u 

vysokolegovaných litin, které se při jejich vysokých koncentracích vyrábějí pouze jako litiny 

s lupínkovým grafitem  [2, 3]. 

 Přítomnost stopových prvků ovlivňuje vlastnosti mědi na tvorbu kuličkového grafitu. 

V případě, že máme litinu ovlivněnou vyšším obsahem stopových prvků (zejména Ti a Sn), je 

možné legovat litinu 1 až 2 % mědi bez zásadního vlivu na morfologii grafitu. Významné 

ovlivnění rozpustnosti mědi (snížení) v litině je spjato s hořčíkem. Při vysokém obsahu 

hořčíku v litině byly v matrici pozorovány kuličky mědi již při její koncentraci nad 1,5%. 
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Nikl: má v zásadě podobné účinky jako měď. Stabilizuje perlit, působí mírně grafitizačně, 

zvyšuje mechanické vlastnosti, i při nízkých teplotách. Tyto účinky niklu se projeví při 

obsahu  až 4 %. Stabilizace austenitu ve struktuře se projeví při obsahu niklu nad 18 % (za 

přítomnosti Cu již od 13 %) [1, 2, 3].. Důvody legování litin s kuličkovým grafitem  niklem 

jsou následující: 

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

 stabilizaci austenitu – podpora stabilizace austenitické matrice mikrostruktury (v 

rozmezí 18-36% Ni) 

 k nízkým teplotním aplikacím-k vývoji feritické tvárné litiny s vyhovující pevností 

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

Nikl se přidává do litin 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. 

Nikl je účinným prostředkem k brždění perlitické trasformace a je používán při výrobě litiny 

s acikulární – jehlicovou strukturou v litém stavu a k získání martenzitické struktury tepelným 

zpracováním. Vliv niklu na kalitelnost litiny je významně podpořena přísadou molybdenu a 

pro výrobu litin s jehlicovou strukturou po odlití se užívá legur s kombinovaným obsahem 

niklu a molybdenu  [1, 3, 6-8] . 

Molybdén: legura s velkým významem, avšak velmi drahá. Používá se v kombinaci s jinými 

perlitotvornými prvky (zejména s Cr), dále s Cu a Ni. Stabilizuje strukturu a vlastnosti litin za 

vyšších teplot a zvyšuje pevnost perlitické základní kovové hmoty. Má příznivý vliv na 

snížení citlivosti struktury vzhledem k rychlosti ochlazovaní u odlitků s nestejně silnými 

stěnami. Leguje se v množství maximálně do 0,8-1,0 %. 

Chrom: velmi silný karbidotvorný prvek, který podporuje metastabilní tuhnutí. Zdrojem 

chromu bývají vsázkové suroviny- surové železo, ocelový nebo litinový šrot. Chrom je prvek, 

který zjemňuje grafit, ovšem velmi často způsobuje vznik mezidendritického grafitu. Zvyšuje 

pevnost a tvrdost litiny. Výrazně zhoršená obrobitelnost se projeví u odlitků, u kterých 

vznikly ve struktuře volné karbidy. V případě požadavků zvýšení mechanických vlastností 

litiny se leguje obvykle v množství do 0,3 – 0,5 % Cr, sklon ke vzniku karbidu se kompenzuje 

mědí. V případě feritických litin se obsah chromu požaduje co nejnižší (  0,04 %) 
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Cín: jeho úkolem je stabilizovat perlitické struktury, zvláště u odlitku z LLG, je ho však 

možno použít i u LKG. Cín zvyšuje hustotu perlitu, zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. 

V případě LKG se pro dosažení perlitické struktury místo cínu obvykle používá měď do 1-1,5 

%. 

2.6. Stopové prvky a nečistoty 

Stopové prvky a nečistoty se do litin dostávají zejména ze špatně vytříděného šrotu. Jejich 

zásadní vliv se projevuje obvykle vznikem degenerovaných tvarů grafitu. 

Olovo a vizmut patří mezi nejškodlivější prvky v grafitických litinách. Jejich nežádoucí 

vliv se projeví již při množství setin procent. Způsobují degradaci lupínkového grafitu a 

v množství tisíci procenta kuličkového grafitu. Ovlivní mechanické vlastnosti až 

několikanásobně. 

Škodlivý účinek v litinách má také arsen, kadmium a další prvky. Je podstatné, že nároky na 

čistotu LKG litin jsou vyšší, než u ostatních druhů litin. Za zmínku stojí prvky jako Sb, Ti a 

další, které se v šedé litině příliš neprojevují, nebo jsou někdy dokonce přidávaný záměrně. 

Na druhou stranu u LKG litin mají škodlivý účinek [9, 10]. 

Celkový souhrn účinku legujících a stopových prvků na LKG obsahuje tabulka č.1 

Tabulka 1 Účinky legujících a stopových prvků v litinách 

prvek zdroj  
běžná 

hladina 
[%] 

účinek na litiny 

antimon                        
Sb 

smaltový a ocelový 
šrot, ložiskové 
výstelky, záměrné 
přídavky  

do 0,02  
braní tvorbě kuličkového grafitu při při nepřítomnosti kovů 
vzácných zemin, silně podporuje karbit a perlit 

arsen          
As 

ocelový šrot, surové 
železo 

do 0,05 
podporuje vznik kuličkového garfitu, silně podporuje karbit a 
perlit 

barium        
Ba 

očkovadlo obsahující 
bárium 

do 0,003 
snižuje odeznívání očkovacího efektu a zvyšuje nukleaci grafitu, 
snižuje sklon k zakálce a podporuje grafitizaci 

bismut         
Bi 

záměrně přidaný, 
nátěry forem 

ojediněle 
více než 

0,01 

podporuje zákalku a nežádoucí tvary grafitu, zvyšuje počet 
grafitových kuliček u LKG, které obsahují prvky kovu vzácných 
zemin (Cer) a potlačuje makovou strukturu u LKG. 
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prvek zdroj  
běžná 

hladina 
[%] 

účinek na litiny 

bor                 
B 

smaltový ocelový 
odpad, přidaný jako 
FeB 

do 0,01 
obsah 0,001 podporuje karbidy zejména u LGK. 0,002 B 
zlepšuje tepelné zpracování temperovaných litin 

cer              
Ce 

velké množství v Mg 
slitinách nebo přidáním 
mischmetalu 

do 0,02  
nepoužívá se u LLG, potlačuje škodlivé prvky v LKG, zlepšuje 
nodularitu u grafitu, stabilizuje karbidy a jejich segregaci 

cín                 
Sn 

vojenský materiál, 
bronzy, pocínovaný 
ocelový šrot, přídavek 
cínu 

do 0,15 
silně podporuje perlit, zvyšuje pevnost cca 0,08%, zvyšuje 
křehkost LKG, nemá další škodlivé účinky 

dusík       
N 

koks, nauhličovadla, 
jádrová pojiva, ocelový 
šrot, přídavek FeMn s 
obsahem dusíku 

do 0,015 
shluky lupínkového grafitu podporuje perlit, zvyšuje pevnost, 
vysoká hladina způsobuje trhliny silných části, může být 
neutralizován za pomocí Al, Ti a Zr, v LKG má nepatrný účinek  

fosfor      
P 

surová železa a šrot s 
vysokým obsahem 
fosforu, přidání FeS 

do 0,1 
zvyčuje CE, zlepšuje zabíhavost, vytváří fosfidické eutektikum, 
nad 0,05% škodí v LLG, při obsahu nad 0,04% může způsobovat 
řediny 

hliník          
Al 

hliníkem uklídněná 
ocel, feroslitiny, slitiny 
lehkých kovů, přidání 
Al 

do 0,03 

0,005% Al podporuje výskyt vodíkových bodlin v tenkých 
stěnách, neutralizuje dusík, podporuje tvorbů vměstků cca 
0,08% škodí tvorbě kuličkového grafitu, schopnost 
neutralizovat Ce, silně stabilizuje grafit 

hořčík         
Mg 

přidáván hořčíkovou 
předslitinou 

0,03 - 
0,08 

v LKG podporuje vznik kuličkového grafitu, stabilizuje karbidy v 
LKG, v LLG  se nevyužívá 

chrom         
Cr 

slitinové oceli, 
chromové plechy, 
ferochrom a některá 
surová železa 

do 0,03 
podporuje zákalku a perlit, zvyšuje pevnost, při 0,05% vytváří 
segregované karbidy v LKG 

kobalt         
Co 

nástrojová ocel do 0,02  bez ovlivnění litin 

křemík    
Si 

FeSi slitiny, ocelový 
šrot, ocelová železa 

0,8 - 4,0 podporuje grafitizaci, stabilizuje perlit, snižuje zakálku 

mangan  
Mn 

surové železo, ocelový 
šrot přidáním FeMo 

0,2 - 0,1 
neutralizuje síru vazbou na MnS, podporuje formování perlitu, 
podporuje vznik segregovaných karbidů v LKG. Při vysokém 
obsahu Mn a S podporuje mangán vznik bublin. 
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prvek zdroj 
běžná 

hladina 
[%] 

účinek na litiny 

měď            
Cu 

měděný drát, slitiny 
mědi, ocelový 
odpad, záměrné 
přidávání Cu 

do 0,5 
podporuje perlit, zvyšuje pevnost, potlačuje tvorbu feritu LKG, 
nemá škodlivé účinky 

molybdén   
Mo 

rafinovaná surová 
železa, slitinové 
oceli, FeMo 

do 0,1 
středně podporuje tvorbu perlitu, zvyšuje pevnost, může 
podporovat staženiny a karbidy 

nikl               
Ni    

niklové plechy, 
ocelový šrot, 
rafinovaná železa, 
NiMg slitiny 

do 0,5 
malá množství nemají velký význam, grafitizační účinek mají až 
velká množství 

olovo        
Pb 

staré nátěry, 
glazura, rychlořezné 
oceli 

do 0,005 
ovlivňují vznik nežádoucí struktury grafitu u LLG a při obsahu 
cca 0,004% snižuje pevnost, podporuje perlit a karbidy 

síra                     
S 

koks, nauhličovadla, 
surová železa, 
ocelový šrot, přidání 
sulfidu železa 

do 0,15 
(LLG) 

škodlivé pro strukturu a vlastnosti, když není v rovnováze s Mn, 
u LLG zvyšuje potřebu očkovadel, u LKG zvyšuje potřebu Mg, u 
LKG má být pod 0,3% 

stroncium      
Sr 

očkovadla s 
přídavkem stroncia 

do 0,003 
zvyšuje počet zárodků pro grafit, silně snižuje sklon k zakálce u 
LLG 

telur                     
Te 

netříděná měď, 
nátěry forem, vzorky 
pro stanovení křivek 
chladnutí 

do 0,003 
silně podporuje karbidy, způsobuje nežádoucí tvary grafitu, 
účinek je pozorován i při obsahu nižším než 0,0003%, účinek v 
LKG se snižuje v kombinaci Mg a Ce 

titan            
Ti 

některá surová 
železa, některé 
malty a nátěry, 
přidán Ti nebo FeTi 
vrat z litiny s 
červíčkovým 
grafitem 

do 0,1 

neutralizuje dusík v LLG, podporuje společně s Al vodíkové 
bodliny, podporuje výskyt podchlazeného grafitu u LLG, 
potlačuje tvar kuličkového grafitu u litiny s červíčkovým 
grafitem 

vanad          
V 

ocelový odpad, 
nástrojová ocel, 
některá surová 
železa, FeV 

do 0,1 
podporuje zákalku, čistí kuličkový grafit, výrazně zvyšuje 
pevnost 

vápník          
Ca 

feroslitiny, 
nodularizační slitiny, 
očkovadla 

do 0,01 
podporuje tvorbu grafitových kuliček, podporuje vznik zárodků 
pro tvorbu grafitu, snižuje sklon k zákalce a podporuje 
grafitizaci 

vodík              
H 

rozklad vlhkosti, 
formovací materiál, 
vlhké přísady 

  
tvorba podpovrchových bodlin, mírně podporuje zákalku, 
podporuje obrácenou zákalku v případě, že je nedostatek 
manganu k vázání síry, podporuje hrubý grafit 

wolfram      
W 

rychlořezné 
nástrojové oceli 

do 0,05 zřídka se objeví významné množství, středně podporuje perlit 
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2.7. Mechanismus očkování 

Očkování litin je velmi důležitým zásahem do krystalizace, kterým ovlivníme konečnou 

strukturu odlitku. Očkování použijeme, chceme-li zvýšení počtu cizích grafitizačních 

zárodků, dosáhnout zjemnění vyloučeného grafitu, zabránit vzniku volného cementitu a 

snížení výskytu zákalky v kritických průřezech odlitku [6-9]. 

Očkování se praktikuje přidáním vhodné zrnitosti do litiny před odléváním. Očkovací přísady 

jsou vyráběny na bázi křemíku (ferosilicia) s obsahem prvků s vysokou afinitou ke kyslíku 

(Al, Ca, Ce, Ba, Zr aj.) Prvky s vysokou afinitou ke kyslíku mají tvořit primární krystalizační 

zárodky. Jiným typem očkovací přísady je karbid křemíku SiC [4, 8-11]. 

 

Podstata očkovacího procesu se definuje dvěma způsoby:  

 fyzikální zde se jedná o použití očkovadel, které nastartují vznik grafitických zárodků se 

stejnou (hexagonální) krystalovou mříží, jako je grafit, případně by měl být minimálně 

jeden parametr krystalové mříže stejného rozměru, jako je parametr hexagonální mříže 

grafitu 

 termodynamická v tomto případě je možné pomocé zákonu termodynamiky určit různé 

průběhy chemických reakcí, ke kterým dochází během očkovacího procesu. Pro očkování 

se používají očkovadla v pevném stavu, méně často očkovadla ve stavu tekutém. Během 

přidávání očkovadel dochází ke vzniku různých chemických sloučenin nejčastěji 

oxidických. Z hlediska heterogenní nukleace je tento proces nanejvyš účinný. Proces 

vzniku zárodků podporují v menší míře nitridy, případně karbidy [6, 7]. 

 

2.7.1. Způsoby očkování 

 Očkovadla je možné do taveniny přidat v zásadě třemi způsoby: 

 do lící pánve během plnění pánve 

 do vtokové jamky 

 vložením očkovadla do vtokové jamky 
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Faktory, které ovlivňují technologii očkování: 

 teplota kovu 

 možnost doočkování do vtokové jamky 

 znalost doby odeznívání očkovacího účinku zvoleného očkovadla 

 možnost očkování v průběhu licího procesu (např. při přelévání z modifikační pánve 

do lící pánve) 

 

2.7.1.1. Očkování do pánve 

Abychom vyrovnali pokles obsahu aktivního očkovadla v tavenině během manipulace s pánví 

a odlévání, je nutné očkovat relativně vysokým množstvím očkovadla. Běžně se očkuje do 

0,2% (LLG) do 0,75% (náročné odlitky z LKG, viz. tabulka 6 a 7). Aby se při očkování do 

pánve zabránilo ztrátám, které souvisí s oxidací očkovadla nebo vznosem v teplém vzduchu 

z pánve, je použitá zrnitost očkovadla závisí na velikosti pánve. Obecně lze říci, že pro pánve 

do 300 kg se mohou používat očkovadla o zrnitosti 0,5-3 mm a pro větší pánve doporučujeme 

očkovadla o zrnitosti 1- 6mm [5, 6]. 

Při očkování do pánve je nutné dodržet následující pravidla: 

 očkovat do proudu kovu během plnění pánve. Nenasypat očkovadlo na hladinu kovu 

před odléváním (nedojde k promíchání očkovadla s tekutým kovem) 

 před vlastním očkováním naplnit pánev cca 25-75% (v závislosti na velikosti pánve) a 

teprve pak očkovat do proudu kovu 

 nahozením očkovadla na hladinu je využití očkovadla velmi nízké, důvodem je 

obalení očkovadla struskou a tím ztráta účinnosti 

 je-li nutné tekutý kov vícekrát přelévat, očkujeme při posledním přelévání 

 očkovadlo nikdy nenahazovat na dno pánve a to zejména v případě, že je na dně 

zbytek kovu z předešlého odlévání, nebo je nová pánev předehřátá do červena na 

velmi vysokou teplotu (očkovadlo velmi rychle zoxiduje) 

Očkujeme-li litinu s kuličkovým grafitem je nutné přidat očkovadlo po skončení hořčíkové 

reakce. Přidáním očkovadla spolu s modifikátorem nebo během bouřlivé reakce - se snižuje 

účinnost očkovadla. To může mít za následek zvýšené množství karbidů v odlitcích. Je-li 

nutné očkovat společně s modifikátorem, potom je nutné provést modifikaci u 2/3 hmotnosti 

kovu, počkat na ukončení hořčíkové reakce a pak přidat očkovadlo do proudu zbytku 

odlévaného kovu.  
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2.7.1.2. Očkování do vtokové jamky při odlévání 

V případě očkování do vtokové jamky se přidává očkovadlo do proudu kovu, který teče do 

vtokové jamky. Tím se eliminuje odeznívání očkovacího účinku. Ve srovnání s očkováním do 

licí pánve se velmi výrazně snižuje potřebné množství očkovadla. Očkujeme 0,02-0,05% 

(LLG) a 0,05-0,2% (LKG). Očkovadlo musím mít zrnitost 0,2-07mm, což zajišťuje dobré 

rozpouštění a proudící tavenině, dobrou tekutost očkovadla v dávkovacím zařízení [3, 4, 11-

13]. 

 

2.7.1.3. Očkování ve formě 

Vložením lisovaných nebo litých očkovacích tělísek může být použito jako pojistka pro 

zajištění kvality očkování. Velmi zřídka se používá jako jediné očkování v technologickém 

procesu. Očkování ve formě je výhodné především při dlouhé době lití např. u velmi těžkých 

odlitků 

Možnost lidského omylu při vkládání tělísek do forem vyžaduje nezbytně vysoký stupeň 

následné kontroly odlitků, zvláště v těch případech, kde se jedná o primární očkování [3, 10, 

12]. 

Technologie očkování do vtokové jamky musí splňovat následující podmínky: 

 tavenina při odlévání musí vykazovat stálou rychlost s konstantním dávkováním. 

Důsledkem toho dojde k dokonalému rozpuštění očkovadla 

 očkovadlo musí mít jasně definovanou zrnitost s minimálním obsahem prachových 

podílů, protože jemné podíly mají sklon k oxidaci. Proudění vzduchu způsobené 

teplem odlévaného kovu má tendenci rozptylovat jemné podíly do okolního 

vzduchu. Změna obsahu jemných podílů vede k nepřesnostem dávkování a 

k nebezpečí ucpávání dávkovacího zařízení. 

 naopak hrubé podíly očkovadla způsobují ucpávání dávkovacího zařízení 

 dobrá rozpustnost očkovadla v tavenině je garancí maximálního očkovacího efektu 

i při nízkých licích teplotách. Dobrá rozpustnost je prostředek, jak zajistit, aby 

nevznikala tvrdá neobrobitelná místa způsobená nerozpuštěným očkovadlem. 

 malý sklon k tvorbě strusky v tavenině 
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Hlavní výhody očkování do vtokové jamky: 

 eliminuje chyby vzniklé lidským faktorem 

 podporuje tvorbu velkého množství buněk, a tím potlačuje vznik staženin a 

porezity 

 v důsledku snížené dávky očkovadla se snižuje obsah Ca a Al v tavenině a tím se 

zároveň snižuje sklon k tvorbě bodlin a strusky 

 snížení dávkování ve srovnání s očkování do pánve vede ke snížení nákladů na 

očkování 

 protože je očkován pouze kov vstupující do formy, snižují se náklady na očkování 

(není naočkován zbytkový tekutý kov, který zůstal v pánvi). 

Při běžném očkování do pánve začíná ihned po očkování odeznívat očkovací účinek 

očkovadla, který se projevuje snižováním počtu zárodku a zhoršováním mechanických 

vlastností litiny.  

 

2.7.2. Výběr očkovadla pro litinu s kuličkovým grafitem 

Pečlivý výběr vsázkových surovin a modifikátorů je často znehodnocen použitím 

nesprávného očkovadla. Výběr očkovadla je závislý na: 

 druhu použitého modifikátoru. Zpracování čistým Mg ponořovací metodou, 

plněným drátem nebo v konvertoru snižuje množství zárodků v tekutém kovu a 

tím zhoršuje schopnost litinu naočkovat. Metoda zpracování tekutého kovu 

pomocí FeSiMg modifikátorů se vyznačuje podstatně vyšším počtem zárodků 

v tekutém kovu.  

 odeznívání očkovacího účinku očkovadla. 

 obsahu prvků vzácných zemin v modifikátoru, které slouží k neutralizaci 

některých škodlivých prvků, které dodává především ocelový šrot. Stejného efektu 

je možné dosáhnout očkovadlem, protože prvky vzácných zemin bývají obsaženy i 

v očkovadle. 

Vzhledem k tomu, že Mg použitý pro modifikaci silně stabilizuje karbidy musí být litina 

s kuličkovým grafitem očkovaná větším % očkovadla než litina  s lupínkovým grafitem. Pro 

výslednou jakost je podstatná matrice, která je feritická feriticko-perlitická nebo perlitická.. 

Mechanické vlastnosti  jsou závislé na dokonalém tvaru kuliček a jejich počtu. 
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2.7.3. Složení očkovadel 

FeSi slitiny používané jako očkovadla pro litiny musí obsahovat malá množství jednoho nebo 

více prvků jejíchž přítomností se získá požadovaný očkovací efekt. Obecně lze říci, že 

očkovadla mají obsahovat několik řídících prvků, jejichž přítomnost zlepšuje očkovací efekt.  

Nejdůležitější prvky, mimo Fe a Si, v komerčně vyráběných očkovadlech jsou: 

 Základní prvky: vápnik, bárium, stroncium,  

 Prospěšné prvky: zirkon, cer, kovy vzácných zemin 

Malé množství hliníku neovlivňuje vlastnosti očkovadla a lze ho považovat za nečistotu. 

Stroncium se liší od ostatních prvků tím, že je plně účinné pouze v případě, že se obsah Ca a 

Al blíží nule. S ostatními prvky může být Sr s úspěchem kombinováno [13, 14]. 

Čisté FeSi není jako očkovadlo účinné. Musí obsahovat jeden nebo více vhodných řídících 

prvků. Obrázek znázorňuje očkovací účinek očkovadla v závislosti na obsahu aktivních prvků 

(Ca, Ba, Sr atd.). Z obrázku č.6 je patrné, že optimální obsah aktivních prvků leží v oblasti  

0,5% 

 

Obrázek č. 6 Očkovací efekt (počet kuliček grafitu nebo snížení zákalky) jako funkce celkového obsahu aktivních  

prvků obsažených v očkovadle na bázi FeSi. Převzato z [3] 
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Očkovadla pro litiny s kuličkovým grafitem obsahují 4 základní prvky a další záměrně 

přidané prvky, které zvyšují očkovací účinek. 

Vápnik: slévárenská ferosilicia udržují rovnováhu mezi vápníkem, a hliníkem. Ferosilicium 

je  nutné pečlivě vybírat, protože některá prodávaná ferosilicia mají vysoký obsah hliníku 

(vyšší než 3%). S tím souvisí nebezpečí vzniku bodlin u odlitků. Dobré slévárenské FeSi dává 

vyhovující celkový počet kuliček a pro střední tloušťky stěn i vyhovující mechanické 

vlastnosti litinám s kuličkovým grafitem [3, 8, 13, 14]. 

Bárium: očkovadla obsahující barium jsou speciálně používaná v případech kdy je 

vyžadován dlouhý očkovací účinek, nebo je-li tuhnutí odlitku pomalé (např. při velké tloušťce 

stěny). Celkový obsah baria v očkovadlech nad 3% je nevhodný, protože zapříčiňuje vývin 

strusky [8, 13, 15]. 

Stroncium: Očkovadla obsahující stroncium mohou být použita pro litiny s kuličkovým 

grafitem  pouze v některých případech. Stroncium bude dobře redukovat zákalku, dávat 

požadované množství grafitových kuliček při zpracování tekutého kovu čistým Mg bez 

vzácných zemin nebo při použití FeSiMg s obsahem kovů vzácných zemin nižší než 1%. 

Vysoký obsah kovů vzácných zemin neutralizuje vliv stroncia [3, 8, 13, 14]. 

Zirkon: očkovadlo obsahující Zr mají střední schopnost zabraňovat odeznívání očkovacího 

účinku. Zirkon může být s výhodou použit v tavenině obsahující vyšší obsah N2  [3, 13, 14]. 

 

Důležité informace o chemickém složení očkovadel: 

 pro většinu technologií je optimální obsah Sr, Ca nebo Ba v rozsahu 0,6-1,5%. 

 při poklesu obsahu Sr, Ba, Ca pod 0,5ˇ% klesá očkovací účinek očkovadla a je 

předpoklad výskytu karbidů ve struktuře. 

 při obsahu Sr. Ba, Ca nad 1,5% má očkovadlo vynikající očkovací účinek, ale je velké 

nebezpečí výskytu vady struska. 

 LLG s obsahem síry pod 0,05% má být očkována pouze speciálním očkovadlem (s 

obsahem stroncia a zirkonu) 

 očkovadla, která obsahují Sr mají vynikající očkovací účinek u lupínkového grafitu, 

ale pro očkování litiny s kuličkovým grafitem mohou být méně vhodné, v případě, že 

je obsažen vysoký obsah kovů vzácných zemin (z modifikace) [8 -11]. 
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2.7.4. Odeznívání očkovacího účinku 

Principem očkování při výrobě litin je zabezpečení dostatečného množství zárodků přiměřené 

velikosti vhodných  pro tvorbu grafitu během eutektického tuhnutí. Množství eutektických 

buněk se projeví jako počet eutektických buněk u litiny s lupínkovým grafitem nebo počet 

grafitových kuliček u litiny s kuličkovým grafitem. Výsledkem očkování je snížení velikosti 

podchlazení a snížení rizika tvorby karbidů železa nebo zákalky v místech rychlého ochlazení 

[8, 9, 11-14]. Účinnost očkování je maximální ihned po přidání očkovadla do taveniny a 

odeznívá s časem. 

Rychlost odeznívání je závislá na: 

 složení očkovadla 

 kvalitě litiny a způsobu očkování 

 teplotě taveniny 

 povrchové energii  

 difuzních podmínkách 

Odeznívání očkovacího účinku může být velmi rychlé. Může se ztratit během několika 

prvních minut po přidání očkovadla. Odeznívání očkovacího účinku se vysvětluje 

chemickými reakcemi a rozpouštěním zárodků. Z tohoto důvodu se celkové množství 

aktivních zárodků snižuje (růst nebo hrubnutí zárodků v souvislosti s Ostwald Ripening 

efektem). Jejich chování je ve shodě s experimentálním pozorováním jak je patrné na 

následujících obrázcích č. 7, 8 [3, 21, 22]. 

                                     Obr.7                                                               Obr.8 

Snižování počtu zárodků (vměstků) v závislosti na čase (vlevo). Odeznívání očkovacího účinku 

v závislosti na čase (vpravo). Převzato z [3] 
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Důsledky odeznívání očkovacího účinku: 

 zvyšováním podchlazení během eutektického tuhnutí se zvětšuje v tenkých stěnách 

náchylnost k zakálce jak litin s lupínkovým tak kuličkovým grafitem. 

 snižování počtu eutektických buněk nebo grafitových kuliček ve struktuře je 

příčinou výskytu nepříznivých tvarů grafitu. Rychlé odeznívání očkovacího efektu 

může podpořit tvorbu podchlazeného lupínkového grafitu a významně přispívá 

k tvorbě nepravidelného kuličkového grafitu. Oba případy mají negativní vliv na 

mechanické vlastnosti litin [3, 15-17, 22]. 

Očkovací účinek všech očkovadel odeznívá s časem: 

 ihned po naočkování nastává vždy snižování očkovacího účinku. Maximálního efektu 

dosáhneme budeme-li odlévat ihned po naočkování. Z pohledu odeznívání očkovacího 

účinku je ideální očkovat do vtokové jamky. 

 v závislosti na chemickém složení a podmínkách očkování mají různá očkovadla 

rozdílnou dobu odeznívání. 

 

2.8. Modifikace litiny s kuličkovým grafitem 

Modifikace je technologická operace, při které se přidává do tekutého kovu slitina na bázi 

hořčíku Ni-Mg, Fe-Si-Mg, Cu-Mg (modifikátor). To způsobí, že rostoucí zárodek grafitu se 

bude zabalovat a vytvoří se tak kuličkový grafit. Nedostatek modifikátoru způsobí vznik 

červíkového grafitu či nedokonale kuličkového (zrnitého) grafitu [8-10,18]. 

Důležité vlastnosti hořčíku: 

 hustota: 1740 kg/m³ - je lehký, má snahu vyplavat na hladinu 

 teplota tavení: 650°C 

 teplota vypařování: 1107°C - při teplotě litiny se bouří vypařuje a způsobuje 

rozstřikování kovů 

 hořčík má silnou afinitu ke kyslíku a k síře 

 podporuje vznik zákalky litiny – čím vyšší obsah Mg, tím větší sklon k zákalce 

 

Výsledkem správné modifikace je, dokonale kuličkový grafit, s vysokou disperzitou 

rovnoměrně rozložený ve struktuře odlitku. V reálných podmínkách je vždy část grafitu i ve 
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formě nedokonalých kuliček, případně může být v některých částech odlitku také část grafitu 

ve formě červíků. Odchylky od dokonalého kuličkového grafitu jsou považovány za 

nežádoucí a v dodacích podmínkách můžou být uvedeny mezní podíly těchto nežádoucích 

tvaru grafitu [2, 3, 7, 8, 10,]. 

Disperzita grafitu je hodnocena podle počtu kuliček (grafitu) na jednotce plochy. V praxi je 

obvykle vyžadována disperzita nad cca 150 kuliček na plochu 1 mm². K dosažení těchto 

hodnot disperzity se používá modifikace, vhodně zvolená rychlost ochlazování, množství a 

typ očkovadla. U silnostěnných odlitků je v důsledku pomalé rychlosti ochlazování disperzita 

zpravidla menší. Naopak při příliš vysoké disperzitě má tvárná litina vyšší sklon k tvorbě 

mikroporezity [3, 6, 11]. 

Rozpustnost hořčíku je ovlivněna chemickým složením taveniny, tlaku a teplotě. 

V nelegovaných litinách při vnějším atmosférickém tlaku 101 325 Pa a teplotě modifikované 

taveniny cca 1450°C se udává maximální rozpustnost cca 0,085% [2-4]. Při atmosférickém 

tlaku 101 325 Pa a teplotě modifikované taveniny cca 1110°C dochází k vypařování hořčíku. 

S rostoucí teplotou je odpařování hořčíku intenzivnější a modifikace taveniny je méně účinná. 

Pro přeměnu tvaru grafitu na kuličkový tvar je rozhodující pouze obsah hořčíku rozpuštěného 

v tavenině (zbytkový hořčík) [3, 6, 11, 19]. 

Při samotné modifikaci je třeba počítat také s obsahem síry. Důvodem je, že při počátečním 

vysokém obsahu síry (před modifikací) může dojít k nedostatečné modifikaci tvaru grafitu i 

při celkovém obsahu hořčíku nad 0,030%, protože významná část hořčíku je vázána na síru. 

Před modifikací je doporučováno udržet obsah síry v rozmezí cca 0,01-0,02%. Zároveň je 

velmi nebezpečné modifikovat tvárnou litinu s extrémně nízkým obsahem síry. Hrozí 

zhoršení grafitizační schopnosti litiny což má za následek vznik tzv. korálkového grafitu. Při 

stanovení množství modifikátoru je nutné počítat  s odezníváním modifikačního účinku, který 

souvisí zejména s reoxidací taveniny v průběhu odstáti kovu v pánvi [3, 6, 11, ]. 

Modifikace probíhá tak, páry hořčíku probublávají ode dna taveninou. Přitom Mg reaguje se 

sírou a kyslíkem, který je rozpuštěn v tekutém kovu a tvoří chemické sloučeniny, často také 

spolu s křemíkem. Tyto vměstky se nazývají ,,sekundární struska“. Část hořčíkových par 

unikne z taveniny a na hladině shoří. Jen ta část, která se při cestě bublin Mg k hladině 

rozpustí v kovu vede ke vzniku kuličkového grafitu [3, 10, 18-21]. 
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2.8.1. Metody modifikace 

Modifikace se provádí celou řadou metod, které se liší: 

 způsobem vpravení hořčíku do kovu 

 druhem modifikačních prostředků 

 využitím hořčíku 

 kapacitou 

 investičními nároky 

 metody modifikace se obvykle (nepřesně a poněkud zjednodušeně) dělí na metody 

polévací a ponořovací. 

U polévacích metod je modifikační prostředek umístěn na dně speciální modifikační pánve 

(obvykle v modifikační komůrce) a je přelit tekutým kovem, určeným k modifikaci. Po 

ukončení reakce se modifikovaná litina přeleje do transportní nebo licí pánve. Metody, které 

patří mezi polévací způsob modifikace  jsou: 

 metoda Sandwich 

 metoda Tundish 

 jejich modifikace, případně modifikace v konvertoru 

 

Při těchto modifikacích se obvykle pracuje s atmosferickým tlakem. Patří mezi technicky 

jednodušší způsoby modifikace. 

Ponořovací metody spočívají v ponoření modifikačního prostředku do taveniny ve speciální 

pánvi ponorným zvonem, nebo v jeho vpravení do taveniny jiným způsobem. Často se 

pracuje za zvýšeného tlaku okolní atmosféry, která sníží bouřlivost reakce a umožňuje 

používat prostředků s vyšší koncentrací hořčíku. Sem se řadí především modifikace ve 

sféroklávu, v tlakové pánvi, případně modifikace plněným profilem. 

Modifikace plněným profilem: podstatou podávacího (plnícího) zařízení je většinou 

soustava poháněných kladek, mezi nimiž prochází plněný profil, který je prostřednictvím 

vodící trubice zaváděn do taveniny. Podávací zařízení jsou jedno, nebo vícepramenné, což 

znamená možnost současně podávat i více druhů plněných profilů. V plnicím zařízení jsou 

všechny prameny zavedeny do společné vodicí trubice viz obr.č.9. [3, 4, 8-12,]. 
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Plněný profil sestává z nízkouhlíkaté ocelové trubky, která je naplněna hořčíkovou slitinou a 

případně dalšími přísadami viz obr.č.10. Obsah hořčíku se ve slitině pohybuje v rozmezí 5 až 

98% a může být v různých formách (pevný celistvý drát, granule, prášek) [10, 18, 21]. 

 Hlavní parametry plněného profilu do taveniny k získání zrnitého grafitu jsou: 

 obsah hořčíku a složení plněného profilu 

 geometrie zpracovací pánve 

 množství zpracované taveniny 

 rychlost přísunu profilu a celkový čas zpracování 

 geometrie vodicí trubice profilu 

 konstrukční provedení zpracovací stanice 

 

Rozhodujícím parametrem celého procesu je, obsah síry v základní tavenině. Je ve 

všeobecném povědomí, že po zpracování taveniny hořčíkem, činí její zbytkový obsah 0,005 

až 0,012%. To znamená, že jakýkoliv vyšší obsah zvyšuje potřebné množství Mg a tím i další 

náklady na plněný profil a množství strusky v tavenině. 

Opakem je nízký obsah síry v základní litině < 0,01%, na příklad 0,008% pak je nutné obrátit 

pozornost k zajištění dostatku nukleačních zárodků, očkováním, nebo přísadou pyritu (FeS2) 

neboť jich má litina v důsledku silné desoxidace, nízkému obsahu kyslíku, ale i síry 

nedostatek [3, 7, 8, 11 ]. 

Z pohledu poměru mezi zpracovací teplotou a výtěžností hořčíku lze metodu plněným 

profilem srovnávat s jinými metodami. Se stoupající zpracovací teplotou taveniny klesá 

výtěžnost hořčíku. Nespornou výhodou metody plněného profilu je poměrně nízká ztráta 

teploty při zpracování taveniny. Minimální zpracované množství je cca 400-500kg, minimální 

výška hladiny při modifikaci je 500 mm. Na druhou stranu maximální zpracované množství 

není limitováno, ale v průměru nepřekračuje 60 tun. Při použití litiny z kuplovny bývá 

obvykle zpracování po 20ti tunových dávkách. S růstem objemu zpracované litiny roste 

výtěžnost hořčíku až do 10ti tunové dávky, dále je výtěžnost již konstantní. Rychlost zavádění 

profilu do lázně se pohybuje mezi 15 až 40m/min a výše. Větší objemy se mohou modifikovat 

vyšší rychlostí nebo současným zaváděním dvou či více profilů [2]. 
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  Obr.9 Modifikační box                                                                          Obr.10  Cívka s plněným profilem 

 

Faktory ovlivňující spotřebu hořčíku při modifikaci litiny s kuličkovým grafitem 

v pánvi: 

 obsah kyslíku v tekutém kovu: Neutralizací kyslíku se zvyšuje povrchové napětí 

v litině. Stejně jako síra , zvyšuje kyslík obsaženy v tekutém kovu spotřebu 

přidávaného hořčíku [3-5]. 

 obsah síry v tekutém kovu po natavení: Neutralizací síry se zvyšuje povrchové 

napětí v litině. Vysoký obsah síry v tekutém kovu znamená nutnost zvýšení dávky 

hořčíku [3]. 

 vylévací teplota: Vylévací teplota co možná nejnižší. Nízkou teplotou se 

zabraňuje bouřlivé reakci při modifikaci a současným ztrátám hořčíku. Důvod je 

jednoduchý-vysoká teplota zvyšuje vypařování hořčíku a zároveň snižuje jeho 

využití. 

 doba mezi nasazením FeSiMg do pánve a naplnění pánve tekutým kovem: Je 

nutné zkrátit na minimum časový usek mezi nasazením FeSiMg do pánve a 

naplnění pánve taveninou. Tím se zabrání přehřátí modifikátoru v pánvi a jeho 

možné oxidaci. V pánvi nesmí být zbytkový kov z předešlého zpracování, 

důvodem je možné předčasné rozpuštění modifikátoru [2, 3]. 
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 struska z tavicí pece: Pokud se struska přenese z pece do pánve reaguje z Mg a 

snižuje jeho využití. Dá se předejít dokonalým stahováním strusky, a tím dojde ke 

snížení množství strusky v modifikační pánvi. 

 tvar pánve: Vnitřní poměr výšky k průměru má být optimálně 2:1 a reakční 

komůrka musí být schopná svou velikostí pojmout modifikátor a krycí materiál. 

Z důvodu minimálních teplotní ztrát musí být pánev dokonale izolovaná.  

 sandwich cover: Překrytí předslitiny v pánvi, např. jemným FeSi nebo ocelovými 

třískami. Překrytí posune začátek reakce a zlepšuje rozpouštění Mg v tekutém 

kovu. 

 doba plnění tekutého kovu do zpracovací pánve: Je velmi důležité aby rychlost 

plnění modifikační pánve byla co nejvyšší, cílem je rychle dosažení dostatečně 

vysokého metalostatického tlaku ještě před zahájením reakce [3,4]. 

 chemické složení modifikátoru: Vysoký obsah Mg v modifikátoru způsobuje 

bouřlivou reakci při modifikaci a snižuje využití Mg. A naopak vysoký obsah Ca 

snižuje bouřlivost reakce, zvyšuje využití Mg, ale zároveň zvyšuje tvorbu 

vměstků. Přítomnost prvků vzácných zemin (cer) zvyšuje využití Mg těch 

modifikátoru, které obsahují méně Mg. Výsledkem je snížení obsahu zbytkového 

Mg v litině s kuličkovým grafitem při zachování kvality kuliček grafitu [3-5]. 

 zrnitost předslitin: Měrná hmotnost modifikátoru připraveného v reakční 

komůrce přímo ovlivňuje rychlost reakce s tekutým kovem. Se snižováním měrné 

hmotnosti se reakce zrychluje. Struska z nerozpuštěného modifikátoru vyplouvá na 

povrch, kde bez účinku shoří. Tím se ztrácí kontrola nad procesem modifikace. 

 licí doba: Dlouhá doba lití vyžaduje vyšší počáteční zbytkový hořčík, a proto je 

nutné zvýšit dávkování modifikátoru. Zároveň se tím snižuje využití Mg, což 

souvisí s odezníváním jeho účinku během času a zvyšuje náklady na modifikaci.  

 očkování: Tvar grafitu zlepšuje agresivní očkování. Proto je možné, aby tekutý 

kov obsahoval méně zbytkového Mg, a tím je možné snížit dávku modifikátoru. 

Toto je možné za předpokladu, že tekutý kov byl technologicky správně očkován. 

 struska v reakční komůrce: Struska, která je usazená v reakční komůrce 

zmenšuje její objem. To vede ke snížení využití Mg, protože malý objem komůrky 

neumožní dostatečné překrytí modifikátoru. Tím se zkrátí doba do zahájení reakce 

modifikátoru a modifikátor reaguje s tekutým kovem při nízkém metalostatickém 

tlaku [3-6]. 
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Mnoho činitelů ovlivňuje vlastnosti a mikrostrukturu litiny. Mezi nejdůležitější patří: 

 chemické složení  

 zpracování roztavené litiny 

 rychlost tuhnutí a ochlazování pevné fáze 

 

2.9. Výroba litiny v elektrických indukčních pecích. 

Při výrobě litiny v kelímkových středofrekvenčních pecích se často rozlévá roztavena litina 

do menších pánví a vyrobený kov setrvá v kelímku až do odlití poslední pánve. Z tohoto 

důvodu jsou indukční kelímkové pece projektovány s nejméně dvěma kelímky (obr.č.11). 

V prvním kelímku se roztaví kov. Po roztavení a úpravě se kov udržuje na požadované teplotě 

a postupně odlévá do pánví. Ve druhém kelímku se taví další tavba. K udržení teploty 

v kelímku se používá tzv. udržovací teplota cca 10-20 % výkonu pece (dle hmotnosti kovu 

v kelímku). Zbývajících 80 % výkonu měniče taví následující tavbu v druhém kelímku. 

Charakteristickou indukčního tavení v kelímkových pecích je přirozené víření, tedy 

promíchávání roztavené vsázky. Přiměřené víření tekutého kovu je velmi důležité pro 

důkladné promíchání přísad při přípravě taveniny pro LKG. Dostatečně intenzivní víření 

umožňuje efektivní využití a rozpuštění všech komponent a přísad [10, 18, 19, 23]. 

 

Obr.11 Středofrekvenční indukční pec s dvěma kelímky 

2 
1 
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Tavení litin v EIP umožňuje velkou variabilitu vsázkových surovin. Používá se jak kusová 

vsázka, tak je možné tavit z plechů a třísek. Plechý a třísky však mají být paketovatelné. 

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější použití co největšího podílu ocelového šrotu. 

Vsázkový materiál musí být pokud možno čistý, bez připečeného písku, aby nevznikalo 

zbytečně velké množství strusky. Vsázka, znečištěná olejem, pokud je zavezená do prázdné 

pece, nevadí, neboť se během ohřevu mastnoty rozloží. Mastná, vlhká nebo silně znečištěná  a 

rezavá vsázka se nesmí přidávat do tekuté lázně [23]. 

Indukční středofrekvenční pece se projektují a dimenzují tak, aby výkon roztavil vsázku a 

ohřál ji na teplotu lití za 40-60 min. Setkáváme se s pecemi na výrobu litiny o hmotnosti 1 až 

10 t. Jsou ovšem také agregáty s hmotností tavby 25 t.  

Chemické složení je možné ovlivnit přísadou feroslitin a legujících prvků. 

Vzhledem k rozsáhlosti jsem celý proces výroby litiny s kuličkovým grafitem  v indukčních 

pecích shrnul do vývojového diagramu viz. obr. č.12 
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                        Obr.12  Vývojový diagram procesu – Výroba litiny s kuličkovým grafitem 
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2.10. Tepelné zpracování litin s kuličkovým grafitem 

Odlitky z různých druhů litin jsou schopny v podstatě stejných způsobů tepelného zpracování 

jako ocelové odlitky. U grafitických litin je primárním cílem tepelného zpracování snížení 

vnitřního pnutí nebo zlepšení obrobitelnosti. U litin s lupínkovým grafitem nemá téměř 

význam zlepšovat tepelným zpracováním mechanické vlastnosti z důvodu nepříznivého tvaru 

grafitu [10, 11, 17]. 

Cílem tepelného zpracování je primárně: 

 snížení vnitřního pnutí 

 zvýšení mechanických vlastností 

 zlepšení obrobitelnosti 

 zvýšení otěruvzdornosti 

 

Jednotlivé způsoby tepelného zpracování jsou charakterizované žíhací teplotou, délkou 

prodlevy a způsobem žíhání viz obr.č 13 

 

2.10.1. Žíhání ke snížení vnitřního pnutí 

Téměř v každém odlitku vzniká vnitřní pnutí. Jeho velikost a rozložení závisí podle autorů 

[19] na chemickém složení, tvaru a složitosti odlitku, pevnosti formy, způsobu formování atd. 

Při žíhání je potřeba odlitky zavážet do vychladlé pece. Žíhací teplota bývá do 650° C 

s prodlevou 1-2 hodiny. Dobu prodlevy ovlivňuje velikost a složitost odlitku, chlazení se 

provádí do 150 - 100° C v peci. Pnutí v odlitcích vzniká obvykle v důsledku: 

 tuhé konstrukce odlitku, která brání smršťování 

 rozdílna rychlost ochlazování stěn odlitku 

 brždění smršťování odlitku formou nebo jádrem 

 

2.10.2. Žíhání ke snížení tvrdosti 

Příčinou tvrdosti bývá jak u litiny s lupínkovým tak kuličkovým grafitem je ledeburický 

cementit, jehož vznik souvisí s rychlostí ochlazování nebo s málo účinným očkováním. Další 

příčinou je přítomnost lemelárního perlitu. Při přítomnosti ledeburitického cementitu se 
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používá ke zlepšení obrobitelnosti grafitizační žíhání, při přítomnosti lamelarního perlitu 

sferoidizační žíhání [13, 14, 20-24]. 

 grafitizační žíhání: rozpad ledeburitického cementitu se provádí pomocí grafitizace při 

teplotě 800 - 950° C s prodlevou 1-4 hodiny v závislosti na velikosti a složitosti 

odlitku. 

 sferoidizační žíhání: při ohřevu na dostatečné vysokou teplotu pod A1,1 dochází při 

prodlevě k sferoidizaci (sbalování) lamelárného perlitu a tvoří se perlit zrnitý [10]. 

Doba prodlevy není neomezená ( při delší prodlevě začíná přeměna perlit na ferit a 

grafit) [3, 21]. 

 

2.10.3. Normalizační žíhání 

Cílem normalizačního žíhání je zvýšení pevnosti a tvrdosti u odlitku z LLG a LKG. Jeho 

opodstatnění je v případech , kdy struktura litiny po odlití obsahuje větší podíl feritu. Po 

austenitizaci za teploty 850-900°C se odlitky ochlazují na vzduchu a austenit se přemění 

převážné na požadovaný perlit. Tento typ tepelného zpracování se používá u odlitku 

s požadavkem na zvýšenou odolnost proti opotřebení [3, 18, 21]. 

 

2.10.4. Kalení a popouštění 

Kalení a popouštění na nízké teploty se používá u litinových odlitků s požadavkem na 

odolnost proti opotřebení. Kalicí teploty se volí 50-80°C nad A1,2. Délka prodlevy závisí na 

výchozí struktuře. U feritické struktury je délka prodlevy delší než u perlitické. Pro garfitické 

litiny je vhodné izotermické kalení jahož výsledkem jsou příznivé mechanické vlastnosti při 

menším vnitřním pnutí. Po austenitizaci se odlitky chladí na teplotu 300-350° C, s časovou 

prodlevou cca 1 hodinu, pak se ochladí na vzduchu [3, 7, 10, 18, 21, 24]. 
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Obr.13 Tepelné zpracování LKG 

 

a) žíhání ke snížení vnitřního pnutí 

b) sferoidizační žíhání 

c) feritizační žíhání 

d) žíhání ke snížení tvrdosti (odstranění ledeburitického cementiti) 

e) normalizační žíhání 

 

Tepelným zpracováním ovlivňujeme výhradně matrici, TZ nemá vliv na tvar, množství ani 

rozložení grafitu. 

 

2.11. Mechanické a fyzikální vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem 

Kromě zvýšené pevnosti v tahu má kuličkový grafit vůči litině s lupínkovým grafitem i 

podstatně vyšší plastické vlastnosti, proto se u zkoušky tahem také vyhodnocuje mez kluzu, 

tažnost a kontrakce, podobně jako u oceli. Pevnost v tahu a tažnost jsou protikladné 

charakteristiky, které při pravidelném kuličkovém grafitu jsou závislé hlavně na struktuře 

základní kovové hmoty. U feritické struktury se dosahuje nejnižší pevnost a nejvyšší tažnost, 

u perlitické až sorbitické struktury je tomu naopak. S tím souvisí i ostatní mechanické 

vlastnosti  litiny s kuličkovým grafitem viz. tabulka č.2 a 3 [25]. 
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Tabulka 2 Typické mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem. Převzato z [25] 

označení materiálu 
Rm                                          

mez pevnosti v tahu 
[Mpa] min. 

Rp 0,2            
mez kluzu 

[Mpa] min. 

A5      
[%] min 

      HB             
4) 

struktura Pozn. 

EN-GJS-350-22 350 220 22 ˂160 F 1) 

EN-GJS-400-18 (15) 400 250 18(15) 130-175 F 2) 

EN-GJS-450-10 450 310 10 160-210 F   

EN-GJS-500-7 500 320 7 170-230 F+P   

EN-GJS-600-3 600 370 3 190-270 P+F   

EN-GJS-700-2 700 420 2 225-305 P   

EN-GJS-800-2 800 480 2 245-335 P,S   

EN-GJS-900-2 900 600 2 270-360 B,S 3) 

 

1) Dále varianty se zaručenými vlastnostmi za nízkých teplot 

2) Varianty s tažností 15 a 18% a dále varianty se zaručenými vlastnostmi za nízkých 

teplot 

3) Lze dosáhnout pouze tepelným zpracováním nebo legováním 

4) Tvrdost na přilitých zkušebních tělesech 

5) Struktura: F-ferit, P- perlit, S- sorbid, B- bainit. 

 

2.11.1. Fyzikální vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny přítomností grafitu ve struktuře, jeho tvarem a druhem 

základní kovové hmoty. Porovnání typických vlastností LLG  a LKG je znázorněno v tabulce 

č. 3. Zásadními vlastnostmi, kterými se litiny významně odlišují od ocelí jsou: 

 hustota: snižuje se s rostoucím množstvím vyloučeného grafitu. Je přibližně o 10% 

nižší, než hustota ocelí, za normální teploty obvykle v rozmezí 7100-7300 kgm⁻³. 

 tepelná vodivost: souvisí s tvarem a množstvím vyloučeného grafitu a je podstatně 

vyšší, než tepelná vodivost ocelí. Čím je ve struktuře více grafitu, tím větší je tepelná 

vodivost. Tepelná vodivost litiny s kuličkovým grafitem je v mezích 32 – 38 Wm⁻¹ 

K⁻¹. 

 součinitel tepelné roztažnosti: je u grafitických litin menší, než u ocelí a běžně se 

pohybuje v rozmezí 10-13.10⁻⁶ K⁻¹. Dobrá tepelná vodivost, nižší E-modul a menší 

tepelná roztažnost, než má ocel, vede ve srovnání s ocelí ke vzniku menších teplotních 

pnutí, menšímu tepelnému borcení odlitků a k dobré odolnosti proti teplotním šokům 

 útlum: jedna ze základních fyzikálních vlastností. Tato vlastnost charakterizuje 

schopnost materiálu tlumit mechanické vibrace. Litiny s kuličkovým grafitem pohlcují 

až 10 x větší energii, než oceli. 
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 růst: je typickou vlastností litin, vznikající opakovaným ohřevem. Dochází  

k dodatečné grafitizaci rozpadem perlitického  cementitu a současně k oxidaci   

Výsledkem jsou rozměrové i tvarové změny (borcení)  [18, 19]. 

 

2.11.2. Technologické vlastnosti 

 zabíhavost: je schopnost slitiny plnit formu a udává se obvykle jako délka odlitého 

kanálu určitého průřezu za zvolených licích podmínek. Zabíhavost není jednoznačně 

určena druhem slitiny, ale závisí také na materiálu formy a způsobu odlévání, musí být 

pro určité licí podmínky zkouškami ověřená [3, 6, 11]. 

 sklon ke stahování: souvisí s objemovým smrštěním a je v podstatě větší než u litiny 

s lupínkovým grafitem (3-10%). Proto je potřeba věnovat účelnou pozornost 

nálitkováním odlitků. Tvar odlitku zásadně ovlivňuje nálitkování ( u vhodných tvarů 

může být od nalitkování upuštěno). Litin s kuličkovým grafitem se vyznačuje velkým 

předsmršťovacím roztažením, které probíhá zejména v závěrečném údobí eutektického 

tuhnutí, které trvá 3-6x déle než u lity s lupínkovým grafitem [3, 6, 11]. 

 smršťování lineární: s lupínkovým grafitem je srovnatelné, je závislé na struktuře. 

Kdy u feritické litiny s kuličkovým grafitem se pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,5%, 

perlitické 0,5-1,2% 

 obrobitelnost: z důvodu rovnoměrnější struktury je asi o 25% lépe obrabitelná litina 

s kuličkovým grafitem v porovnání s lupínkovým grafitem při stejné tvrdosti 

materiálu. Vzhledem k vysokému podílu grafitu lze zvolit větší řeznou rychlost. 

 svařitelnost: při porovnání s ocelí je svařitelnost litiny s kuličkovým grafitem 

podstatně horší (její velká nevýhoda). Tato zásadní nevýhoda brání širšímu využití při 

konstrukci zařízení za použití svařování v kombinaci s tvářenou ocelí. Ovšem při 

porovnání  litinoy s lupínkovým grafitem je svařitelnost podstatně lepší. 

 sklon k vzniku pnutí: je 2-3x větší než u litin s lupínkovým grafitem, což souvisí 

s vyšším modulem pružnosti i nižší tepelnou vodivostí. Ovšem litina s kuličkovým 

grafitem má velmi nepatrný sklon k tvorbě trhlin, není-li ve struktuře přítomen 

ledeburitický cementit [3,8,18]. 
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Tabulka 3 Porovnání typických vlastností LLG a LKG. Převzato z [20] 

Veličina LLG LKG 

Pevnost v tahu Rm (MPa) 100 - 380 350 - 900 

Mez kluzu Rp 0,2 (MPa)  - 250 - 600 

Tažnost A5 (%) max.2  2 - 25 

Modul pružnosti E. 10³ (MPa) 90 - 150 140 - 185 

Tvrdost  (HB ) 120 - 250 120 - 350 

Rázová houževnatost (J/cm²) 5 - 19 180 - 196 

Poměr pevnost v tahu k tvrdosti 0,8 – 1,8 2,7 – 3,1 

Pevnost v tlaku Rmt   (MPa) 500 - 1000 600 - 2000 

Pevnost ve střihu Rms  (MPa) Rm (0,9 - 1) Rm 

Mez únavy při střídavém namáhání     tah-tlak  Rc  (MPa) 90 150 

Mez únavy v ohybu  Rmc  (MPa) 140 190 

Mez únavy v ohybu za rotace Rmc  (MPa) 50 - 125 200 - 240 

Měrná tepelná vodivost (20-200) ᵖC                                  λ   (W/m.K) 40 - 67 25 - 38 

Součinitel teplotní délkové roztažnosti                 (10-6/K)  11 - 12 11 - 13 

Měrná hmotnost ρ (kg/dm³) 7,0 - 7,4 7,1 - 7,3 

Měrný odpor     R (10 ⁻⁶ . ?Ω m) 0,5 - 1,0 0,5 - 0,7 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V následující kapitole jsou souhrně uvedeny výsledky provedeného experimentu. V úvodu 

experimentální části byl charakterizován vlivu primárních prvků na změnu struktury a některé 

mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem v závislosti na obsahu (hm.%). 

Doporučený obsah prvku v závislosti na požadovaných vlastnostech litiny je porovnán 

s konkrétním obsahem prvku v daném materiálu (vzorků). Druhá část popisuje konkrétní vliv 

legujícího prvku podloženým porovnáním mechanických vlastností před a po legování litiny 

s kuličkovým grafitem včetně rozboru mikrostruktury. Vzhledem k technologii výroby litiny 

s kuličkovým grafitem a materiálovému sortimentu slévárny je v tomto případě  sledován  

vliv mědi. 

3.1. Vliv primárních prvků na strukturu a některé mechanické vlastnosti litiny 

s kuličkovým grafitem 

Rozhodující prvky jsou uhlík, křemík, síra, fosfor a mangan. Důvod je jednoduchý, jsou 

prakticky přítomný ve všech vyráběných typech litiny.  

Typické složení litiny s kuličkovým grafitem: 3,65% C, 2,40% Si, 0,01% S, 0,02% P a 

0,40% Mn. Typické složení litiny se může v závislosti na typech odlitků lišit, přesto materiál 

musí vykazovat  mechanické vlastnosti  v souladu s normou ČSN EN 1563 viz. tabulka č.2 

[25]. 

Uhlík s křemík: je považován za energetické grafitisátory. Uhlík se v tvárné litině vylučuje 

v podobě kulových útvaru. Vzhledem k tvaru uhlíku není narušení povrchu základní kovové 

matrice tak razantní jako u šedých litin (nepůsobí vrubovým účinkem na základní kovovou 

hmotu v niž je uložen, jako lupínkový grafit) . 

Vliv uhlíku a křemíku na mechanické vlastnosti tvárné litiny musí být uvažován 

v souvislostech následujících proměn: 

 vliv těchto prvků na vlastnost feritu přítomného ve struktuře 

 vliv těchto prvku na počet zrn v tvárné litině 

 vliv těchto prvků na možnost perlitizace zajišťující vzrůst tvrdosti tvárné litiny 

(tvorba feritu nebo perlitu v litém stavu, podmínky k žíhání a normalizaci) 

 vliv těchto prvku na kalení tvárné litiny (tvorba martenzitu nebo bainitu během 

kalení a tepelného zpracování) 
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Uhlík: litiny jsou slitiny železa s uhlíkem a dalšími prvky, které obsahují ve struktuře 

eutektikum. Uhlík se vylučuje během tuhnutí ve formě eutektika a snižuje objemové smrštění 

během tuhnutí. Množství uhlíku, které se vylučuje v podobě zrn, nemá téměř na základní 

strukturu tvárné litiny vliv. Velikost grafitických zrn je různá, přesto v zásadě nepřekročí 0,04 

mm. Na počet a velikost grafitických zrn nemá vliv obsah uhlíku, nýbrž rychlost a způsob 

tuhnutí tvárné litiny. Po odlití jsou grafitová zrna většinou vyloučena ve feritických dvorcích. 

U čistě perlitické struktury jsou přímo v perlitu. U tenčích stěn odlitku jsou někdy grafitová 

zrna obsažena v cementitu. Při srovnání grafitových zrn bylo zjištěno, že zrna uložená ve 

feritu jsou větší a mají členitější povrch a nepravidelný tvar v porovnání se zrny v perlitu nebo 

cementitu. 

Z pohledu slévárenské technologie je žádoucí, aby litina byla pokud možno eutektická. Litiny 

obsahující grafit ve formě kuliček mají složení odpovídající eutektické litině [2, 3, 10]. 

Křemík: obsah křemíku se u litin s kuličkovým grafitem pohybuje nejčastěji v rozmezí 2,0-

2,7 % viz. tabulka č. 4 a 5. Nejčastěji se vyrábí s  eutektickým složením, kdy se obsah  

křemíku používá k řízení stupně eutektičnosti. Křemík je primární grafitizační prvek 

v litinách. Z těchto důvodu je součástí všech používaných očkovacích přísad, vyjma 

očkovadel na bázi uhlíku. Pod kritickou teplotou, je všechen křemík rozpuštěn ve feritu a 

ovlivňuje jeho vlastnosti. Křemík stabilizuje ferit a zvětšuje intervaly přeměny γ v α fázi. Na 

tvar grafitu nemá, až do obsahu 4,00% žádný vliv. Zvětšuje ovšem po určitou hranici pevnost 

a tvrdost feritu a potlačuje vznik perlitu [1-4, 10]. 

U tenkostěnných odlitku s nízkým obsahem křemíku může dojít ke tvorbě zákalky nebo 

vyloučení karbidů. Se zvýšením obsahu křemíku dochází ke zjemnění struktury potlačení 

karbidotvorného účinku hořčíku. Striktní dodržení obsahu křemíku kolem 2 hm.% je 

požadováni u litin, kde je vyžadovaná vyšší houževnatost při nízkých teplotách. S vyšším 

obsahem křemíku se zvyšuje tranzitní teplota a dochází k zásadnímu zhoršení houževnatosti 

již při zkouškách prováděných za teplot -20 °C. Při obsahu křemíku 3-4 % dochází ke 

zjemnění struktury. Křemík v litinách zvyšuje korozivzdornost. Korozivzdorné litiny obsahují 

do 20 % křemíku.  

Mangan: je austenitotvorný prvek, který snižuje eutektoidní teplotu a při běžných 

koncentracích působí v litinách perlitotvorně, zvyšuje disperzitu perlitu, pevnost a tvrdost 

litiny. Obsah manganu se volí dle tloušťky stěny, z důvodu, že mangán je prvek, který 

segreguje primárně do taveniny. Tento děj se dá eliminovat zvýšením obsahu Si. Pro 
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stabilizaci perlitické struktury se u tvárné litiny používá zpravidla legování mědi. Důvod je 

ten, že mangán segreguje do mezibuněčných prostor, kde může nastartovat vznik karbidu. 

Obsah manganu zpravidla nižší než 0,25% je u litin s feritickou strukturou, u ,litin 

s perlitickou strukturou je zpravidla nižší než 035%. Tyto  požadavky  korespondují 

s tabulkou č. 4 a 5, která charakterizují nastavené limity a chemické složení taveb konkrétní 

slévárny [8]. 

Fosfor: mírně podporuje grafitizaci. Během procesu tuhnutí se fosfor výrazně odměšuje do 

zbylé taveniny a na hranicích zrn tvoří fosfidické eutektikum, které se nazývá steadit. Teplota 

tuhnutí fosfidického eutektika je kolem 955 °C (tuhne tedy jako poslední). Zmíněná fáze je 

velmi tvrdá, křehká a zásadně ovlivňuje houževnatost litiny. Z těchto důvodu je nutné jak u 

litin a lupínkovým a kuličkovým grafitem  udržovat obsah fosforu co nejnižší (pod 0,08 % P). 

V tabulce č.4 je zobrazená maximální hodnota P 0,06 % z důvodu již zmíněných vlastností 

fosforu. V případě litiny s lupínkovým grafitem bývá obsah fosforu vyšší, obvykle 0,2 – 0,4 

% P. Někdy se volí vyšší obsah fosforu z důvodu zvýšení otěruvzdornosti odlitků (požadavek 

zákazníka) [9, 15]. U velmi tenkostěnných a uměleckých odlitků se obsah fosforu zvyšuje, 

někdy až na 1 % P. Z důvodu  zvýšení zabíhavosti. Obsah fosforu v kovové vsázce v půběhu 

tavení se prakticky nemění viz. tabulka 5. 

Síra: je v litinách nežádoucím prvkem, proto má obsahovat maximálně 0,015 hm.%. 

V případě předzkoušky, tedy chemickém složení litiny před modifikací a očkování se obsah 

síry pohybuje v rozmezí 0,016-0,019 hm.%. V průběhu modifikace se obsah síry sníží na 

požadovanou hodnotu (viz. tabulka č.5.). Proces modifikace je popsán v kapitole 3.3 

Zásadními zdroji síry jsou – vsázkové suroviny, nauhličovadla a v případě tavení 

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

není vázána jako síran manganu, zabraňuje grafitizaci a způsobuje křehkost litiny.  

 

 

 

 

Tabulka 4 Nastavené limity chemického složení litiny s kuličkovým grafitem konkrétní 

slévárny 
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Nastavené limity chemického složení litiny s kuličkovým grafitem v konkrétní slévárně 

Materiál 
C      

[hm. %] 
Si                 

[hm. %] 
Mn           

[hm. %] 
P               

[hm. %] 
S                

[hm. %] 
Cu              

[hm. %] 
Si - ptv 
[hm. %] 

Očkovadlo  
[hm. %] 

TL - ptv     
[°C] 

ACEL – 
ptv  (1) 

 EN-GJS-400-15 3,5 - 3,6 2,2 - 2,5 
max. 
0,25 max. 0,06 max.0,015 max. 0,2 1,5 - 1,8 

0,4 - IX     
0,4 - VP 

1150 - 
1160 4,15 - 4,2 

 EN-GJS-500-7 3,5 - 3,6 2,2 - 2,6 
max. 
0,35 max. 0,06 max.0,015 max.0,4 1,5 - 1,8 

0,4 - IX     
0,4 - VP 

1150 - 
1160 4,15 - 4,2 

 EN-GJS-600-3 3,5 - 3,6 2,2 - 2,6 
max. 
0,35 max. 0,06 max.0,015 max.0,45 1,5 - 1,8 

0,4 - IX     
0,4 - VP 

1150 - 
1160 4,15 - 4,2 

 

1) ptv – označení pro předzkoušku (materiál před očkováním, modifikací a případném 

legování) 

 

Tabulka 5 Chemické složení taveb (vzorků) [hm.%] 

Pec Číslo vzorku Materiál C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Mg Sn 

Pec.č.1 

Předzkouška  Ptv (1) 3,57 1,55 0,22 0,043 0,018 0,017 <0,005 0,006 0,039 <0,002 0,003 

1 EN-GJS-400-15 3,52 2,3 0,24 0,041 0,013 0,017 <0,005 0,006 0,194 0,041 0,004 

2 EN-GJS-500-7 3,53 2,38 0,25 0,043 0,013 0,018 <0,005 0,007 0,391 0,041 0,004 

3 EN-GJS-600-3 3,54 2,38 0,26 0,043 0,013 0,018 <0,005 0,007 0,412 0,041 0,004 

Pec.č.2 

 Předzkouška Ptv (1) 3,57 1,29 0,23 0,039 0,019 0,016 <0,005 0,004 0,072 <0,002 0,003 

4 EN-GJS-400-15 3,56 2,26 0,24 0,041 0,013 0,018 <0,005 0,004 0,125 0,035 0,004 

5 EN-GJS-500-7 3,55 2,22 0,27 0,043 0,013 0,018 <0,005 0,004 0,358 0,039 0,004 

6 EN-GJS-600-3 3,57 2,25 0,27 0,041 0,013 0,018 <0,005 0,005 0,403 0,039 0,004 

 

1) ptv – označení pro předzkoušku (materiál před očkováním, modifikací a případném 

legování) 

EN-GJS-400-15 (vzorek č.1 a 4) 

     EN-GJS-500-7   (vzorek č.2 a 5) 

     EN-GJS-600-3   (vzorek č.3 a 6) 

3.2. Vliv mědi na strukturu a některé mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým 

grafitem. 
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Měď se přidává výhradně jako čistý kov. Použití elektrovodné mědi je nejbezpečnější. Při 

použití měděného odpadu hrozí riziko, že se do litiny dostanou, pro kuličkový grafit 

nebezpečné prvky jako je Pb, Sb, As. Tím dojde k zásadnímu snížení mechanických 

vlastností. Nízký bod tání mědi způsobuje, že se dobře v litině roztaví. Přesto se nesmí 

přidávat na dno prázdné pánve, protože má vyšší specifickou hmotnost než litina a ze dna 

nemusí vyplavat [3, 14, 18]. 

 

3.2.1. Provedení taveb a odběr vzorků 

Celý proces byl realizován v provozních podmínkách slévárny. Celkem byli nataveny dvě 

elektrické indukční pece s totožnou vsázkou (tab. č. 6 a 7). Kdy z každé pece byli odlity 3 

tavby. Každá tavba reprezentovala jiný materiál (rozdílný obsah mědi), při přelívání tekutého 

kovu z pece do modifikační pánve byla podle  konkrétního materiálu vhozena do proudu kovu 

měď. V obou případech se odlévala litina s kuličkovým grafitem v pořadí: 

1) EN-GJS-400-15 (vzorek č.1 a 4) 

2) EN-GJS-500-7   (vzorek č.2 a 5) 

3) EN-GJS-600-3   (vzorek č.3 a 6) 

 

 

Celý proces tavení litiny byl proveden v několika uzlech 

A/ Složení vsázky: se řídí interními pravidly slévárny, kdy cílem je dosáhnout požadovaného 

chemického složení (dosažení mechanických vlastností) s co nemenší možnou úpravou 

v průběhu tavení (douhličování, očkování). Základní směrné složení vsázky je zobrazeno 

v tabulce  6 a 7. V obou případech se jedná o stejnou vsázku s rozdílným obsahem mědi. 
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Tabulka 6 Základní směrné  chemické složení vsázkových surovin, modifikátoru, očkovadel a 

nauhličovadel (pec.č.1., vzorek 1-3) 

Chemické složení vsázkových materiálu  pece č.1 [%] 

  
Hmotnost  

[kg] 
Podíl         
[%] 

C Si Mn P S Mg Ba Cu 

V
sá
zk

a
 Surové železo 2200 49 4,27 0,77 0,04 0,05 0,02 .     

Ocelový odpad (plíšky) 1300 29 4,27 0,077 0,3           

Vrat 1000 22                 

  Nauhličovadlo K 01 27 0,6 95,91       0,12       

  SiC 50 1,1 3 70-80             

        

V
zo
re
k
 č
.1
  
 

Nauhličovadlo Desulco 

9012S 
    99,87       0,009       

Očkovadlo Inodex 6 0,4   46-50 1,2-2,5       7,5 -11   

Očkovadlo VP 6 0,4   71             

FeSi     0,17 73,3     0,006       

Cu drť (1-10mm) 0 0               99,9 

Modifikátor Rumag 25 

LS 
 29,7m     

120 

g/m   
      

 63 

g/m  
    

V
zo
re
k
 č
.2
  
 

Nauhličovadlo Desulco 

9012S 
  0,13 99,87       0,009       

Očkovadlo Inodex 6 0,4   46-50 1,2-2,5       7,5 -11   

Očkovadlo VP 6 0,4   71             

FeSi     0,17 73,3     0,006       

Cu drť (1-10mm) 4 0,26               99,9 

Modifikátor Rumag 25 

LS 
29,7m      

120 

g/m   
      

  63 

g/m 
    

V
zo
re
k
 č
.3
  
  

Nauhličovadlo Desulco 

9012S 
  0,13 99,87       0,009       

Očkovadlo Inodex 6 0,4   46-50 1,2-2,5       7,5 -11   

Očkovadlo VP 6 0,4   71             

FeSi     0,17 73,3     0,006       

Cu drť (1-10mm) 6 0,4               99,9 

Modifikátor Rumag 25 

LS 
29,7m      

120   

g/m   
      

 63 

g/m  
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Tabulka 7  Základní směrné  chemické složení vsázkových surovin, modifikátoru, očkovadel a 

nauhličovadel (pec.č.2., vzorek 4-6) 

Chemické složení vsázkových materiálu  pece č.2 [%] 

  
Hmotnost  

[kg] 
Podíl         
[%] 

C Si Mn P S Mg Ba Cu 

V
sá
zk

a
 Surové železo 2200 49 4,27 0,77 0,04 0,05 0,02 .     

Ocelový odpad (plíšky) 1300 29 4,27 0,077 0,3           

Vrat 1000 22                 

  Nauhličovadlo K 01 27 0,6 95,91       0,12       

  SiC 50 1,1 3 70-80             

        

V
zo
re
k
 č
.4
  
 

Nauhličovadlo Desulco 

9012S  
0,13 99,87       0,009       

Očkovadlo Inodex 6 0,4   46-50 1,2-2,5       7,5 -11   

Očkovadlo VP 6 0,4   71             

FeSi 4 0,26 0,17 73,3     0,006       

Cu drť (1-10mm) 0 0               99,9 

Modifikátor Rumag 25 

LS 
 30,1m     

120 

g/m  
      

 63 

g/m 
    

V
zo
re
k
 č
.5
  
  

Nauhličovadlo Desulco 

9012S  
0,13 99,87       0,009       

Očkovadlo Inodex 6 0,4   46-50 1,2-2,5       7,5 -11   

Očkovadlo VP 6 0,4   71             

FeSi 4 0,26 0,17 73,3     0,006       

Cu drť (1-10mm) 4 0,26               99,9 

Modifikátor Rumag 25 

LS 
 30,1m     

120 

g/m   
      

 63 

g/m  
    

V
zo
re
k
 č
.6
  
  

Nauhličovadlo Desulco 

9012S  
0,13 99,87       0,009       

Očkovadlo Inodex 6 0,4   46-50 1,2-2,5       7,5 -11   

Očkovadlo VP 6 0,4   71             

FeSi 4 0,26 0,17 73,3     0,006       

Cu drť (1-10mm) 6 0,4               99,9 

Modifikátor Rumag 25 

LS 
 30,1m     

 120 

g/m  
      

  63 

g/m 
    

 

 surové železo: se dodává v podobě housek. Chemické složení je normalizováno ČSN 

42 2117 

 ocelový odpad: se používá pro snížení obsahu uhlíku. Musí být chemicky čisté (bez 

Cr, Ni, atd) Taví se za vyšších teplot než litinový odpad . V konkrétním případě byly 

použité ocelové plíšky, které musí být odstředěné od chladicí emulse používané při 

obrábění a paketování. 
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 litinový odpad: (vlastní vrat) je tvořen vtokovými soustavami, nálitky, výfuky, 

zbytky při odlévání a zlomková litina. Množství zlomkového odpadu nesmí překročit 

50% z důvodu vyššího obsahu síry. 

B/ Tavení: Doba od okamžiku spuštění pece do odebrání vzorku taveniny pro provedení 

spektroanalýzy a termoanalýzy. Tímto procesem je zamýšlen proces transformace pevné 

vsázky na tekutý kov, přičemž dochází k tvorbě vedlejších produktů, jako je struska a plyny 

C/ Dohotovení tavby: Toto údobí začalo odběrem předzkoušky pro provedení analýz. Během 

stanovení rozboru se stáhla větší část strusky a teplota se udržovala pouze pod rovnovážnou 

teplotou. Po získání informací o výsledku provedených analýz byly provedeny korekce  

chemického složení pece č.2 (tab.č.7) viz níže. Podle dosažené teploty se dohotovení tavby 

člení na: 

1) Dosažení teploty pro odběr vzorku k provedení analýz (1500-1550° C) 

2) Dosažení vylévací teploty (11520-1580° C) 

Teplota tekutého kovu pro odběr vzorku k provedení analýz se u litiny s kuličkovým grafitem 

se u konkrétní slévárny pohybuje v rozmezí 1500-1550°C. Tato teplota je záměrně nižší než 

vylévací teplota (možnost dovsázkovat v případě nevyhovujících analýz a následné dohřátí 

(promíchání materiálu) na vylévací teplotu). Po dosažení  teploty (1520° C) byl odebrán 

tekutý kov k provedení spektroanalýzy a termoanalýzy. 

Spektroanalýza: byla provedena na  spektrometru Q8 Magelan viz. obrázek č.14. Jedná se o 

optický emisní spektrometr s vakuovaným optickým systémem. Je určený pro měření 

elementárního chemického složení pevných kovových materiálu (vzorků).  Na každém vzorku 

byly provedeny čtyři měření kdy do tabulky č.5 byl zaznamenán výsledný průměr 

s označením  ptv (předzkouška). Na základě předzkoušky byla  realizována úprava 

chemického složení tekutého kovu  u pece č.2. Vzhledem k nízkému obsahu Si bylo do 

tekutého kovu přidáno FeSi  (konkrétně se jednalo o 1,29 hm % viz. tabulka č. 5, požadovaná 

hodnota u předzkoušky je min. 1,5 hm %.)  FeSi se vhazovalo do proudu tekutého kovu při 

přelévání kovu z pece do modifikační pánve ( konkrétně 4kg na 1500 kg tekutého kovu) viz. 

kapitola  2.7.1.1 a  obr.č.15. Výsledné hodnoty  Si v tabulce č.5 potvrdily správnost postupu.  

Tekutý kov z pece č.1 (vzorek 1 až 3) vykazoval po provedení analýz požadované chemické 

složení před modifikací a následným očkováním (porovnání hodnot z tabulek 4 a 5). 
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Obr.14 Optický emisní spektrometr Q8 Magelan      Obr.15 Zvýšení obsahu jednotlivých prvků 

Termická analýza: principem této metody je stanovení teplotních změn během krystalizace. 

Je měřená změna teploty měřeného systému v závislosti na čase (obr.č.16). Výslednicí je 

mimo jiné teplota likvidu (TL), která  charakterizuje časovou prodlevu při tuhnutí kovu.  Za 

pomocí této analýzy je stanoven uhlíkový ekvivalent CE, % uhlíku a křemíku. Tyto analýzy 

nám poskytují informace, které slouží k ověření kvality tekutého kovu. Výsledné hodnoty 

termické analýzy jsou zobrazeny v tabulce 8, nastavené limity slévárny zobrazuje  tabulka 9. 

Ve všech případech materiál po očkování a modifikaci (analýza provedena na slévárně, ptv) 

vykazoval požadované hodnoty z tabulky č. 9. 

Tabulka 8 Výsledné hodnoty termické analýzy 

  Vzorek č.1 Vzorek č.2 Vzorek č.3 Vzorek č.4 Vzorek č.5 Vzorek č.6 

  EN-GJS-400- 15 
                               
EN-GJS-500-7                     EN-GJS-600-3    EN-GJS-400-15    

                               
EN-GJS-500-7                     EN-GJS-600-3 

ACEL (1)      (ptv)        

4,13 4,14 4,15 4,12 4,15 4,16 

ACEL  
4,27 4,27 4,28 4,29 4,30 4,29 

TL (2)  (ptv)   (° C) 1159 1158,2 1157,2 1163,3 1157,1 1155,8 

TE low (ptv)  (° C) 1125,8 1123,7 1125,6 1124,8 1127,3 1130,4 

TL                    (° C) 1143,9 1144 1140,3 1140 1140,2 1140,3 

TE low (3)      (° C) 1142,3 1139,9 1140,1 1139,8 1140,2 1140,2 
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1) ACEL: aktivní uhlíkový ekvivalent-tj. hodnota, která je vypočítaná z teploty 

likvidu. Představuje integrovaný vliv všech prvků a sloučenin, které ovlivňují 

aktivitu uhlíku v tavenině a tím i teplotu likvidu. ACEL nepočítá pouze s obsahem 

%C, %Si a  %P, ale uvažuje i s dalšími prvky a sloučeninami, které jsou zastoupeny 

v tavenině 

2) TL: teplota likvidu je teplota při niž se začínají vylučovat první dendrity tuhé fáze. 

Na křivce tuhnutí se vyznačuje charakteristickou teplotní prodlevou. Je jednou ze 

základních hodnot každé křivky. Od ní je odvozeno množství následných výpočtů. 

3) TElow: nejnižší eutektická teplota tj. nejnižší teplota v oblasti tvorby grafitického 

eutektika  

4) ptv: předzkouška 

 

 

Tabulka 9 Nastavené limity termické analýzy konkrétní slévárny 

     EN-GJS-400-15     EN-GJS-500-7                     EN-GJS-600-3  EN-GJS-400-15         EN-GJS-500-7                     EN-GJS-600-3 

ACEL 
(ptv) 4,1-4,2 4,1-4,2 4,1-4,2 4,1-4,2 4,1-4,2 4,1-4,2 

 
ACEL 
(1) 4,25-4,35 4,25-4,35 4,25-4,35 4,25-4,35 4,25-4,35 4,25-4,35 

 
TL (ptv) 
 (° C) 1155 - 1165 1155 - 1165 1155 - 1165 1155 - 1165 1155 - 1165 1155 - 1165 
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Obr.16 Termická analýza  

 

D/ Proces modifikace a očkování:  po dosažení  požadovaného chemického složení tekutého 

kovu (ptv) a vylévací teploty (1580° C) byl tekutý kov přelit z pece do modifikační pánve. U 

pece č.2 se v průběhu přelívání přidávalo FeSi (viz. kapitola průběh tavení).Vzhledem 

k výsledků spektoanalýzy se obsah Si zvyšoval o 0,2 hm %. Za použití interní tabulky 

(obr.15) byly přidány do každé pánve 4 kg FeSi. 

Obě pece se vylívaly na 3x (1500 kg). Množství modifikačního profilu bylo vypočteno 

softwarem, který je součástí modifikačního boxu viz. obr.č. 17 a 18. Výpočet byl proveden na 

základě zadání hmotnosti tekutého kovu, obsahu síry, rychlosti podávání profilu a jeho 

využití. Množství modifikačního profilu včetně očkovadel je zobrazeno v tabulce 6 a 7, vždy 

podle konkrétního materiálu (vzorku) 

 

 

 

TL 
ACEL TE low
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V případě poruchy softwaru se množství  modifikačního profilu vypočítává  podle vztahu 

[16]: 

   mod= Mgzbyt + S / ŋMg . Mgpred . 100 [%] 

-    mod       – množství modifikačního prostředku - [%] z hmotnosti kovu 

- Mgzbyt    – zbytkový obsah hořčíku v litině  [%] 

- S              – obsah síry v modifikovaném kovu  [%] 

- ŋMg         – využítí hořčíku [%] 

- Mgpred   – obsah hořčíku v předslitině [%]  

 

 

 

.                          

Obr. 17 Display modifikačního boxu                         Obr.18 Display modifikačního boxu     

Rychlost podávání (42 m/min) je zvolena tak, aby k reakci docházelo u dna pánve, přitom se 

profil nesmí zabodávat do dna. Optimální podmínky je nutno v každé slévárně ověřit. 
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Průběh modifikace: hořčík má vysokou afinitu ke kyslíku a k síře. Po přidání do taveniny 

nastává reakce s kyslíkem a sírou za vzniku termodynamicky velice stabilních sulfidů a oxidů. 

Ty pak následně slouží také jako heterogenní zárodky pro nukleaci grafitu. Kyslík se sírou 

jsou povrchově nejaktivnější prvky ve slitinách železa [24].  Pokud dojde ke snížení jejich 

obsahu viz. tabulka 5  dojde ke zvýšení povrchového napětí na rostoucích prizmových 

plochách grafitu, což má za následek znesnadnění čelního růstu grafitu ( růst lupínku). 

Výsledkem je, že k růstu grafitu dochází až při větším přechlazení, kdy je vyšší rychlost 

bočního růstu grafitu. Rychlost růstu grafitu je ve všech směrech podobná, tím se tvoří 

kulovité útvary grafitu. Po vytvoření zárodku grafitu probíhá radiálně symetrický růst grafitu 

v tavenině. V určitém stádiu dochází ke vzniku austenitické obálky, která se vytvoří okolo 

kuličky grafitu a její následný růst je řízen rychlostí difuze uhlíku z taveniny přes tuto obálku. 

Rozhodujícím parametrem celého procesu je, obsah síry v základní tavenině. Je ve 

všeobecném povědomí, že po zpracování taveniny hořčíkem, činí její zbytkový obsah 0,005 

až 0,013% (viz. tabulka 5). To znamená, že jakýkoliv vyšší obsah zvyšuje potřebné množství 

Mg a tím i další náklady na plněný profil a množství strusky v tavenině. Modifikací 

ovlivňujeme tvar grafitu při jeho krystalizaci tak, že grafit lupínkový se mění působením 

modifikátoru na tvar kuličkový. Tím se podstatně mění užitné vlastnosti litiny, ale také i 

současně fyzikální vlastnosti jako tepelná vodivost, koeficient tepelné roztažnosti a 

technologické vlastnosti jako je korozivzdornost, možnost svařování a obrábění Důležité je, 

že tyto vlastnosti u litiny s kuličkovým grafitem lze docílit v litém stavu nebo následným 

tepelným zpracováním. Proto má modifikace dalekosáhlý význam pro využití litiny s 

kuličkovým grafitem jako konstrukčního materiálu. Celý proces modifikace lze shrnout do tří 

bodů: 

 při modifikaci dochází k vypařovaní hořčíku, který se dostává do atomárního stavu a 

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

krystalových ploch  

 při modifikaci probíhá desoxidace, odsíření, odplynění taveniny - její rafinace a tím 

dochází ke změně fyzikálních vlastností taveniny a ovlivnění růstu grafitu  

 při modifikaci se mění nukleační podmínky grafitizace, tzn. zvyšuje se podchlazení, 

mění se teplota a délka eutektické prodlevy.  
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E/  Lití zkušebních vzorků: Po odlití posledního odlitku z licí pánve byli odlity zkušební 

tyče pro provedení metalografického rozboru a zkoušek mechanických vlastností. 

Zkušební tyče: odděleně litý vzorek ( vzorek je litý oddělené do pískové formy ve stejném 

čase a za stejných výrobních podmínek ze stejného materiálu, obr. 18.)  dle normy ČSN 42 

0339 a ČSN EN 1563  

 

Obr.19 Odděleně lité vzorky do pískové formy 

 

3.2.2. Vyhodnocení mechanických vlastností a mikrostruktury 

Veškeré zkoušení mechanických hodnot včetně rozboru mikrostruktury proběhlo 

v mechanické laboratoři  společnosti Slévárna Dolní Benešov s.r.o. 

Mechanické vlastnosti byly stanoveny na zkušebních tělesech připravených z odděleně litých 

zkušebních v souladu s normou ČSN EN 1563 (viz obr.č. 20 a 21) [25]. 

Mechanické vlastnosti nejsou příliš závislé na uhlíkovém ekvivalentu, ale především na 

struktuře základní kovové hmoty. Litiny s feritickou strukturou mají velmi dobré plastické a 

dynamické vlastnosti, perlit způsobuje ke zvýšení pevnosti a tvrdosti. Zvýšení podílu perlitu 

se dosahuje při vyšším obsahu manganu nebo pomocí legur, stabilizujících perlit (zejména 

Cu). U LKG je nutno udržovat co nejnižší obsah fosforu, karbidotvorných prvků a dalších 

nečistot. 
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3.2.2.1. Zkoušky tahem 

Podstata zkoušky spočívá v deformaci zkušební tyče tahovým zatížením obvykle do přetržení, 

pro stanovení jedné nebo více mechanických vlastností. Rozměry zkušební tyče jsou 

zobrazeny na obrázku č. 19.  Tahové zkoušky byly provedeny na servohydraulickém 

zkušebním zařízení MTS 100 kN v režimu konstantního pohybu pístnice rychlostí 1,5 

mm/min, za pokojové teploty. Výsledné hodnoty mechanických vlastností ze zkoušek tahem 

jednotlivých litin jsou uvedeny v tabulce č.10. Norma ČSN EN 1563 [24] udává minimální 

hodnoty uvedené v tabulce č.11 

   

                         Obr.20 Tvar zkušební tyče                              Obr.21 zkušební tyč 

Tabulka 10 Výsledné hodnoty mechanických vlastností ze zkoušky tahem 

Pec Vzorek Cu [hm%] Materiál 
Rm                                          

mez pevnosti 
v tahu [Mpa] 

    Rp 0,2            
mez kluzu 

[Mpa] 
A5[%] 

Pec.č.1 

1 0,194 EN-GJS-400-15 508 318 16 

2 0,391 EN-GJS-500-7 646 370 7,5 

3 0,412 EN-GJS-600-3 716 385 8,5 

Pec.č.2 

4 0,125 EN-GJS-400-15 500 301 16,5 

5 0,358 EN-GJS-500-7 648 363 9,5 

6 0,403 EN-GJS-600-3 725 398 9,5 
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Tabulka 11  Mechanické vlastnosti naměřené na zkušebních tyčích odebraných z odděleně 

litých zkušebních kusů dle normy  ČSN EN 1563. Převzato[24] 

 

Označení litiny 
Rm                      

mez pevnosti 
v tahu [MPa] 

min. 

Rp 0,2             
mez kluzu  

[MPa] min. 
A5[%] min. 

HBW          
Hodnota 

tvrdosti podle 
Brilela  

značkou číselně 

EN-GJS-400-15 EN-JS1030 400 250 15 130-175 

EN-GJS-500-7 EN-JS1050 500 320 7 170-230 

EN-GJS-600-3 EN-JS1060 600 370 3 190-270 

 

 

 

 

 

Obr. 22  Vztah mezi obsahem mědi a  naměřenými mechanickými vlastnostmi litiny s kuličkovým grafitem 
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3.2.2.2. Zkouška tvrdosti podle Brinella 

Ke zkoušce podle Brinella byly použity vzorky z odlitých zkušebních tyčí. Vzorek nesmí být 

deformačně nebo tepelně ovlivněn, proto celý proces broušení probíhal za mokra. Zkouška 

tvrdosti podle Brinella proběhla na stacionárním tvrdoměru. 

Podstata zkoušky HB spočívá ve vtlačování vnikajícího tělíska, tvrdokovové kuličky o 

průměru D, do povrchu zkušebního tělesa a změření průměru vtisku d, který zůstane na 

povrchu tělesa po odlehčení zkušebního zatížení F. Zkouška se prováděla tvrdokovovou 

kuličkou o průměru d= 2,5mm, poměr zatížení 30 D² (1,839 kN) s výdrží na zkušebním 

zatížení 10 až 15s. Na každém vzorku byly provedeny dvě měření, následně byl určen 

aritmetický průměr  (měří se průměr každého vtisku ve dvou navzájem kolmých směrech). 

Výsledná hodnota byla zaznamenána v tabulce č.12 a graficky vyjádřená grafem č.2. Přesnost 

měření závisí na správném proměření vtisku. U Brinellovy zkoušky je toto proměření obtížné 

a nepřesné, což je její nevýhodou. Vtisk bývá někdy nezřetelný a nesouměrný. Na průměr 

vtisku má velký vliv i vtažení materiálu po kraji vtisku (u materiálu nezpevněného) nebo 

naopak vytlačení obvodového valu (u materiálu zpevněného).  

 

Tabulka 12  Výsledná tvrdost podle Brinella a mikrotvrdost podle Vickerse 

Vzorek Vzorek č.1 Vzorek č.2 Vzorek č.3 Vzorek č.4 Vzorek č.5 Vzorek č.6 

Značka Tvrdosti    EN-GJS-400-15    
                               
EN-GJS-500-7                     EN-GJS-600-3    EN-GJS-400-15    

                               
EN-GJS-500-7                     EN-GJS-600-3 

HBW 2,5/187,5 
179 218 249 172 214 238 

HV 0.1 245 255 283 242 253 275 

 

Naměřené hodnoty potvrzují závislost tvrdosti odlitku na struktuře materiálu (s rostoucím 

podílem perlitu se zvyšuje tvrdost materiálu) viz. tabulka 12 a obr.23. 

 



   

53 
 

 

Obr.č.23  Vztah mezi obsahem mědi a tvrdosti litiny s kuličkovým grafitem. 

3.2.2.3. Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse je předepsaná normou ČSN EN 65 07-1. Oblast 

zkušebního zatížení je 0,0987 N do 1,961N. Tvrdost podle Vickerse je úměrná podílu 

zkušebního zatížení k průměru plochy vtisku, který se považuje za pravidelný čtyřboký jehlan 

o čtvercové základně se shodným vrcholovým úhlem jako vnikací těleso (obr.č.24). 

 

Obr.24 Tvar vnikacího tělesa a charakteristiky a rozměr vtisku. Zkouška tvrdosti podle 
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Zkouška mikrotvrdosti povrchu materiálu podle Vickerse byla provedena mikrotvrdoměrem 

LECO AMH 2000 v mechanické laboratoři VŠB. Byla použitá  zatěžující síly 100 g (HV 0.1) 

s dobou zatížení 10s. Měření bylo prováděno při zvětšení 500x za pomoci světelného 

mikroskopu. Na každém vzorku bylo provedeno 6 měření (3xferit, 3x perlit). Stejně jako 

v případě tvrdosti podle Brinella se měří délky dvou uhlopříček, kdy výslednou mikrotvrdostí 

jej jejich aritmetický průměr. Průměrné dosažené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce  č.12 a 

graficky porovnány na obr.č.22. Průměrné dosažené hodnoty feritu a perlitu zobrazuje tabulka 

č .13 s grafickým znázorněním na obr.č.25. 

 

 

 

Obr.č.25 Vztah mezi obsahem mědi a mikrotvrdosti konkrétní strukturní složky v LKG 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Ferit    (HV 0,1) VZOREK 1, 2 , 3

Ferit    (HV 0,1) VZOREK 4, 5 , 6

Perlit  (HV 0,1) VZOREK 1, 2, 3

Perlit  (HV 0,1) VZOREK 4, 5, 6

HV 0.1 VZOREK 1, 2, 3

HV 0.1 VZOREK 4, 5, 6

H
B

W
, H

V
 0

.1
 

hm% Cu 



   

55 
 

Tabulka 13  Výsledná tvrdost mikrotvrdost feritu, perlitu 

  Vzorek č.1 Vzorek č.2 Vzorek č.3 Vzorek č.4 Vzorek č.5 Vzorek č.6 

Ferit    (HV 0,1) 124 191 220 189 190 212 

Perlit  (HV 0,1) 367 320 346 296 317 338 

HV 0,1 245 255 283 242 253 275 

       

 

3.2.2.4. Metalografická analýza 

K metalografické analýze byly použity vzorky z odlitých zkušebních tyčí č.1 až 6. 

Metalografický výbrus byl proveden standartním způsobem, a to na metalografických 

brusných papírech za mokra a s finálním doleštění na diamantových pastách o velikosti zrna 

diamantového prášku pod 1µm. Následovalo fotografování neleptané struktury pro hodnocení 

morfologie a rozložení grafitu (obr. č.26-31). Po-té byli vzorky leptány v leptadle Nital (obr. 

č. 26a-31a). Po naleptání byla pozorována a fotodokumentována základní struktura pomocí 

optického mikroskopu NOPHOT 30.  

K leptání byl požit NITAL - (3% roztok kyseliny dusičné v ethylalkoholu)  

Výsledky byly posouzeny podle ISO 945 a ČSN 42 0461 a jsou uvedeny v tabulce č.14. 

Tab.č.14  Výsledky mikrostruktury 

Vzorek Materiál Forma grafitu 
Velikost 
grafitu 

Struktura Obsah perlitu Obsah feritu  

1 GGG-40 VI(80%)    V(20%)  6 (5) Feritickoperlitická max.20% min.80% 

2 GGG-50 VI(80%)    V(20%)  6 Feritickoperlitická max.45% min.55% 

3 GGG-60 VI(90%)  V(10%)   6 Perlitickoferitická max.70% min.30% 

4 GGG-40 VI(85%)  V(15%)    6 (5) Feritickoperlitická max.20% min.80% 

5 GGG-50 VI(80%)  V(20%)    6 Feritickoperlitická max.45% min.55% 

6 GGG-60 VI(90%)  V(10%)    6 Perlitickoferitická max.70% min.30% 
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Vzorek č.1   (Cu 0,194 hm% 

  

   

 Obr.č.26-Vzorek č.1,100x                                    Obr.č.26a-Vzorek č.1, NITAL,100x 

Vzorek č.2   (Cu 0,391 hm%) 

    

Obr.č.27-Vzorek č.2, 100x                                       Obr.č.27a-Vzorek č.2, NITAL,100x 

Vzorek č.3   (Cu 0,412 hm%) 

    

Obr.č.28-Vzorek č.3, 100x                                            Obr.č.28a-Vzorek č.3, NITAL,100x 
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Vzorek č.4   (Cu 0,073 hm%) 

 

  

Obr.č.29-Vzorek č.4, 100x                                    Obr.č.29a-Vzorek č.4, NITAL,100x 

Vzorek č.5   (Cu 0,358 hm%) 

   

Obr.č.30-Vzorek č.5, 100x                                   Obr.č.30a-Vzorek č.5, NITAL,100x 

Vzorek č.6   (Cu 0,403 hm%) 

   

Obr.č.31-Vzorek č.6, 100x                                         Obr.č.31a-Vzorek č.6, NITAL,100x 
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Konkrétně lze vliv mědi na strukturu litin s kuličkovým grafitem popsat následovně:  

Měď se lépe rozpoustí v železe γ než v železe α. To znamená, vyloučený ferit je chudší na 

měď, než byl původní austenit. Naopak křemík je v železe α rozpustnější než v železe γ, takže 

vyloučený ferit obsahuje více křemíku než ho obsahoval původní austenit. Měď  se hromadí 

v austenitu v těsném styku s vyloučeným feritem. Tím se na hranici austenitu snižuje aktivita 

a zároveň i vylučování feritu. Jakmile dosáhne nahromadění atomů Cu  stavu koloidního 

roztoku, může být zabráněno přímé feritizaci. Není-li překročena hranice rozpustnosti, může 

teoreticky nastat homogenizace. Pokud se týká nepřímé feritizace, je její brždění mědí 

mnohem méně důležité. Je možné, že zpomalení nepřímé feritizace je způsobeno 

nahromaděním mědi hranicích grafitu-feritu. Toto nahromadění je způsobeno velmi pomalou 

difusí mědi  ve feritu a může brzdit růst grafitových krystalů, tj. grafitizací a tím i feritizaci. 

Tento předpoklad je podporován tou okolností, že v tvárných litinách, obsahujících měď, byla 

menší a méně zaoblená zrna grafitu než v tvárných litinách bez přísady těchto prvků.  
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4. DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Z dosažených hodnot mechanických vlastností a struktury litiny s kuličkovým grafitem 

zobrazených v tabulce č. 5, 8, 10, 12, 13, 14. a  obr.č. 22 a 23 vyplývá, že měď je zcela 

právem zařazená mezi legující prvky ze schopností (v závislosti na hm %) zásadně ovlivňovat 

strukturu litiny s kuličkovým grafitem a tím navazující mechanické vlastnosti. Při porovnání 

vzorku s nejnižším obsahem mědi se vzorkem s nejvyšším obsahem mědi, tedy vzorek č.4 se 

vzorkem č.3 ( mat.EN-GJS-400-15  a  EN-GJS-600-3 při zachování stejné vsázky) tab.č.5 a 

10. Je výsledek zcela prokazatelný. Rozdíl obsahu mědi mezi těmito vzorky je 0,28 hm% Cu 

v kovu. Tento rozdíl ovlivnil strukturu natolik, že: 

 rozdíl mezi naměřenými hodnotami Rm činí cca 43% ve prospěch perlitické 

struktury, tedy struktury s vyšším obsahem mědi 

 rozdíl mezi naměřenými hodnotami Rp 0,2 činí cca 27% ve prospěch perlitické 

struktury 

 rozdíl mezi naměřenými hodnotami A5  byl cca dvojnásobný  ve prospěch 

feritické struktury. 

Z výsledných hodnot je zřejmý vzestup pevnosti  a tažnosti směrem k rostoucímu obsahu 

mědi. Přesto, že mez kluzu není tak citlivá na strukturu odlitku jako mez pevnosti a tažnost, je 

patrný vzestup hodnot s rostoucím podílem perlitu (vyšší obsah mědi) viz. obr.č.22. 

 U provedených zkoušek tvrdost (Brinel a Vickers) byla stejně jako v případě zkoušky tahem  

jasné prokázána závislost tvrdosti materiálu na poměru feritu a perlitu. Materiály s vyšší 

obsahem perlitu vykazují vyšší tvrdost. Měď ovlivnila distribuci perlitu v kovu natolik, že při 

porovnání vzorku s nejnižší a nejvyšší tvrdosti byl zaznamenán rozdíl 76% ve prospěch 

perlitické struktury. Zkoušky mikrotvrdosti, které probíhaly na jednotlivých strukturních 

složkách ( ferit, perlit) také potvrdily závislost tvrdosti strukturních složek na obsahu mědi 

viz. obr.č.25. 

Výsledné hodnoty metalurgického rozboru zaznamenány v tabulce č.14 potvrdily, že  přísada 

mědi do taveniny LKG má velmi silný perlitotvorný účinek. Při 0,358 hm.% Cu zvýší 

objemový podíl perlitru ve struktuře LKG z naměřené  hodnoty  20 obj.%, který je 

charakteristický pro vzorky č.1 a 4 na minimální hodnotu 55 obj.%. Perlitotvorná schopnost 

mědi se projeví ještě výrazněji při přísadě 0,412 hm.% Cu, který odpovídá zvýšení 

objemového podílu perlitu ve struktuře LKG na hodnostu 70 obj.% (tabulka č.5 a 14, obr.31a) 
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5. ZÁVĚR 

Diplomová byla rozdělena do několika části. V úvodu diplomové práce je provedená 

charakteristika litiny s kuličkovým grafitem, se zaměřením na strukturu, chemické složení 

mechanizmus očkování a modifikaci. Teoretický rozbor popisuje základní mechanizmy 

sloužící k výrobě litiny s kuličkovým grafitem. V závěru teoretické části je celý proces výroby 

litiny zpracován ve formě vývojového diagramu. Tento diagram koresponduje s postupem 

výroby tekutého kovu, který je popsán s odkazem na provedené analýzy v experimentální 

části. 

Experimentální část byla prováděná v provozních podmínkách slévárny Dolní Benešov a.s. 

V úvodu je specifikován vliv primárních prvků na mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým 

garfitem, s odkazem na doporučené množství, které bylo porovnáno s konkrétním chemickým 

složením daného materiálu (vzorku). Druhá část si kladla za cíl ověřit účinky legujícího prvku 

(mědi) na strukturu a mechanické vlastnosti materiálu. Cíle práce byly zrealizovány na dvou 

tavbách o celkovém počtu šesti vzorku s odstupňovaným obsahem Cu. Pro základní 

posouzení vlivu mědi bylo provedeno metalografické hodnocení včetně mechanických 

zkoušek.  

Diplomová práce obsahuje výsledky vlivu mědi na parametry grafitu a strukturní složení, 

primárně podíl feritu a perlitu LKG. Vliv mědi byl studován u taveb s obsahem: 0,194, 0,391, 

0,412 a 0,125, 0,358, 0,403 hm.% Cu. Všechny výsledné mechanické hodnoty mají vzrůstající  

tendenci směrem k vyššímu obsahu mědi v kovu viz. kapitola 2.3.1.1 Rozborem provedených 

analýz se potvrdil fakt, že mechanické vlastnosti nejsou příliš závislé na uhlíkovém 

ekvivalentu, ale především na struktuře základní kovové hmoty viz. kapitola 3.2.2. Uhlíkový 

ekvivalent byl u všech vzorku praktický shodný (minimální rozdíly) viz. tabulka 8., str.44. 

Naměřené údaje poskytují představu o závislosti mechanických vlastností na obsahu mědi 

v kovu. U všech měření je nutno počítat s chybami vlivem jak metodiky měření, tak vlivu 

malého množství vzorků, přesto výsledky zcela jednoznačně potvrzují závislosti mezi 

obsahem mědí a mechanickými vlastnostmi litiny s kuličkovým grafitem. 

Zajímavým zjištěním a doporučením pro slévárnu Dolní Benešov je fakt, že nastavený proces 

legování litiny s kuličkovým grafitem vytváří při porovnání dosažených mechanických 

vlastnost a požadovaných vlastností nornou ČSN EN 1563 viz kapitola 3.2.2.1 u materiálu 

EN-GJS-600-3 dostatečnou rezervu pro možnost snížení množství legující mědi (hm.%). 
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Výsledky jak mechanických zkoušek tak rozbor struktury LKG potvrdil měď jako prvek, 

který v závislosti na obsahu v kovu zásadně ovlivňuje distribuci perlitu a tím také vyšší 

mechanické hodnoty. 
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