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ANOTACE 

Světová produkce odlitků činila v roce 2008 93,5 mil. tun odlitků ze všech materiálů, 

což je proti roku 2007 pokles o 1,5 %. Podíl odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (LKG) byl 

25,45 % (23,8 mil tun). V roce 2008 vyrobilo 200 sléváren v České republice 536,8 tis. tun 

odlitků a z tohoto množství je podíl odlitků z LKG 9,7 % (52,15 tis.tun).  

Tato disertační práce je zaměřena na kontinuální metody výroby litiny s kuličkovým 

grafitem a především na metodu FLOTRET. Stále vyšší nároky na užitné vlastnosti materiálů 

na odlitky vedou k zavádění litin s modifikovaným tvarem grafitu do výroby, kde změnou 

tvaru grafitu, jeho velikosti a rozložení, a změnou struktury základního kovu se docílí 

požadovaných vlastností. 

V teoretické části jsou shrnuty teoretické základy mimopecního zpracování litin, 

hlavně technologií a fyzikálně chemické základy modifikace a očkování. Jako hlavní jsou zde 

zmíněny reakce hořčíku a vápníku vzhledem k obsahu síry. 

Praktická část je rozdělena na laboratorní a provozní zkoušky. Laboratorní 

experimenty byly provedeny na laboratorní modifikační komoře typu FLOTRET, která byla 

sestrojena a hydraulicky optimalizována v rámci řešení disertační práce. Experimenty byly 

zaměřeny na vlivy tlakové výšky a množství modifikátoru na hodnoty zbytkového hořčíku, 

jako podmínky úspěšné modifikace. V provozních podmínkách byla metoda zkoušena v pěti 

slévárnách a u jedné z nich byl modifikační proces sledován dlouhodobě. 

Předložená disertační práce shrnuje získané výsledky, na jejichž základě lze stanovit 

optimální parametry modifikace metodou FLOTRET. 
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ANOTATION 

Global casting production in 2008 dipped below 2007's production, dropping 1,5% to 

93,5 million metric tons from 94,9 million metric tons. Portion of the castings made from 

cast iron with spheroidal graphite was 22,87 % (23,8 mil. tons). In 2008, two hundred 

foundry plants in Czech Republic produced 536,8 thousand tons of castings and portion of 

castings from cast iron with spheroidal graphite from this amount was 9,7 % (52,15 thousand 

tons). 

This doctoral thesis is focused on continual production’s methods of cast iron with 

spheroidal graphite and first of all it is focused on method FLOTRET. Increasing requirements 

on material properties useful for castings led to the implementing of cast iron with graphite 

in modified forms into the production, whereas required properties are obtained by 

changing of graphite’s shape, size and layout, and changing of metal basic structure. 

Basic principles of the secondary treatment of cast irons, especially technology and 

physico-chemical principals of modifications and inoculations are summarized in the 

theoretical part of the thesis. 

Practical part of the thesis is divided into laboratory and operation trials. Laboratory 

experiments were realized with using of laboratory modifier chambers FLOTRET type, which 

was designed and hydraulically optimized within the frame of thesis solution. Experiments 

were focused on effects of gravity head and modifier amount on value of residual 

magnesium as a condition of successful modification. In conditions of operation, the method 

was tested in five foundry plants and modification process was observed for a long time in 

one of them.  

The doctoral thesis summarize gained results. On their basics it is possible to 

determine optimal parameters of modification process by FLOTRET method. 
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1 ÚVOD 

Slitiny železa (litiny a ocel) zastávají majoritní podíl při výrobě odlitků. Světová 

produkce odlitků činila v roce 2008 93,5 mil. tun odlitků ze všech materiálů, což je proti roku 

2007 pokles o 1,5 %. Podíl odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (LKG) byl 25,45 % (23,8 mil 

tun). V roce 2008 vyrobilo 200 sléváren v České republice 536,8 tis. tun odlitků a z tohoto 

množství je podíl odlitků z LKG 9,7 % (52,15 tis.tun).   [1][2] 

Z výše uvedených údajů je patrný významný rozdíl mezi podílem produkce litiny 

s kuličkovým grafitem ve světě a podílem produkce v ČR (rok 2008 – 25,45 % ku 9,7 %), 

z tohoto porovnání je patrno, že výroba LKG v ČR významně zaostává za světovými trendy. 

Stále vyšší nároky na užitné vlastnosti materiálů na odlitky vedou k zavádění litin se 

zrnitým tvarem grafitu do výroby, kde změnou tvaru grafitu, jeho velikosti a rozložení, a 

změnou struktury základního kovu se docílí požadovaných mechanických vlastností. LKG 

postupně, tak jak se vyvíjely její vlastnosti, nahrazuje litinu s lupínkovým grafitem, 

temperovanou litinu, nelegovanou litou ocel a i jiné materiály a současně s tím nahrazuje 

i jiné výrobní technologie slévárenskou technologií. 

Základem výroby litiny s kuličkovým grafitem je změna tvaru grafitu zpracováním 

roztavené litiny hořčíkem nebo cérem. Toto zpracování nazýváme modifikací. 

V současnosti je patentováno cca 210 metod výroby litiny s kuličkovým grafitem, 

přičemž není známo jaký je procentuální podíl jednotlivých technologií modifikace na 

celkové produkci LKG. Jednou z těchto metod výroby je průtočná modifikace metodou 

FLOTRET. [3] Tato metoda není často používána, ale určitě si zaslouží pro svou investiční 

nenáročnost, jednoduchost a provozní spolehlivost zvýšenou pozornost a větší popularizaci 

u producentů odlitků z LKG. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem doktorandské práce je stanovení optimálních parametrů rozpouštění 

modifikátoru při průtoku taveniny reakční komorou tak, aby probíhaly v tavenině fyzikální 

a chemické pochody zaručující dostatečně vysokou hodnotu zbytkového hořčíku, 

jako podmínku vzniku kuličkového grafitu. 

Průtočná modifikace metodou FLOTRET má za hlavní cíl zlepšení technických 

a ekonomických podmínek modifikace hořčíkem a jeho slitinami. Analýza reakcí 

kontinuálního modifikačního procesu umožňuje lépe objasnit proces krystalizace grafitu 

v litinách. Vlastní proces krystalizace grafitu v průběhu eutektické reakce má totiž rozhodující 

vliv na výsledné strukturní, mechanické a slévárenské vlastnosti grafitických litin. 

Zpřesnění metody je vodítkem pro nastavení správných parametrů (rozměry komory 

a průtočné průřezy, teplota, tlak, průtok kovu, množství modifikátoru) v provozních 

podmínkách a tím zajištění výroby litiny s dokonale kuličkovým grafitem. 
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3 LITINY 

Litiny na odlitky, jako konstrukční materiál, si stále udržují vysoký standard 

využitelnosti, neboť poskytují širokou paletu užitných vlastností a také proto, že vyžadují 

méně nákladnou metalurgii, případně technologii, a v mnoha případech poskytují 

ekonomicky výhodnější řešení. [3] 

Stále vyšší nároky na užitné vlastnosti materiálů na odlitky vedou k zavádění litin 

se zrnitým tvarem grafitu do výroby, kde změnou tvaru grafitu, jeho velikosti a rozložení a 

změnou struktury základního kovu se docílí požadovaných vlastností.  

Jako litiny označujeme slitiny železa s uhlíkem, křemíkem a dalšími přísadovými 

prvky, které tvoří ve struktuře eutektikum, nebo posouvají teplotu eutektika. Obsah uhlíku 

převyšuje jeho mezní rozpustnost v austenitu za eutektické teploty. Vedle vyššího obsahu 

uhlíku litiny obsahují i vyšší množství příměsí zejména křemíku, manganu, fosforu a síry, než-

li je tomu u oceli. K nejdůležitějším přísadám patří křemík, pohybující se v rozmezí  

0,3 – 4 %. Základním kritériem pro určení druhu litin je zejména tvar vyloučeného grafitu.  

Tvar a rozložení grafitu mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti litin. Samotný grafit 

má velmi malou pevnost. Proto grafit tím, že zmenšuje nosný průřez základní kovové hmoty, 

snižuje pevnost litiny. Současně na koncích útvarů grafitu při zatížení dochází ke koncentraci 

napětí - grafit působí vrubovým účinkem do struktury základního kovu. Čím ostrohrannější je 

zakončení útvarů grafitu, tím větší je vrubový účinek. Z tohoto hlediska je nejméně výhodný 

lupínkový grafit, naopak nejpříznivější je grafit kuličkový. Proto má litina s kuličkovým 

grafitem podstatně vyšší mechanické vlastnosti, než litina s lupínkovým grafitem. Litina 

s červíkovým a vločkovým (temperovým) grafitem svými vlastnostmi leží mezi těmito 

krajními body. Grafit je krystalická forma uhlíku, krystalizuje v hexagonální soustavě. Hustota 

grafitu se udává 2 220 kg.m-3. Grafit má velmi dobrou tepelnou vodivost a schopnost útlumu. 

Pevnost a tvárnost jsou nepatrné.  
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3.1 Rozdělení litin 

Názvy jednotlivých druhů litin, značky a číselné označení zde uvedené respektují 

normu ČSN EN 1560 [5][6][7][8][9][10]. Podle tvaru grafitu se dělí litiny na následující třídy:  

3.1.1 Litina s lupínkovým grafitem – GJL (LLG) 

Dříve nazývaná jako šedá litina, obsahuje grafit ve tvaru prostorových útvarů, které 

se na metalografickém výbrusu jeví jako lupínky. Jejich délka je podstatně větší než-li jejich 

tloušťka, konce lupínků jsou ostré. Oblast připadající jednomu prostorovému útvaru se 

nazývá eutektická buňka. Tento typ litiny je nejobvyklejším typem litiny. 

3.1.2 Litina s kuličkovým grafitem – GJS (LKG)  

Dříve nazývaná jako litina tvárná, obsahuje grafit ve formě kuliček. Z hlediska 

vlastností litiny je ideálním tvarem dokonalá kulička grafitu. Často se však vyskytují podoby 

grafitu jako "nedokonale zrnitý". Eutektická buňka je oblast příslušející právě jednomu 

útvaru grafitu, tzn. jedné kuličce. 

3.1.3 Litina s červíkovým grafitem – GJV 

Dříve nazývaná jako litina vermikulární. Červíkový grafit má podobnou morfologii jako 

grafit lupínkový. Ve srovnání s LLG jsou však útvary grafitu kratší, tlustší a jejich konec bývá 

zaoblený. Vermikulární litina obvykle obsahuje též určité množství lupínkového nebo 

kuličkového grafitu.  

3.1.4 Temperovaná litina – GJM  

Se dělí na litinu s bílým lomem GJMW („evropský“ způsob výroby) a s černým lomem 

GJMB („americký“ způsob výroby). Grafit v litině s černým lomem má tvar vloček [6]. 

Na rozdíl od LKG i LLG nevzniká grafit prostým ztuhnutím slitiny vhodného složení ve formě, 

ale po metastabilním (karbidickém) ztuhnutí a následném temperování dojde k rozpadu 

cementitu a vyloučením amorfního grafitu  
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3.2 Litina s kuličkovým grafitem 

Litina s kuličkovým grafitem (LKG) je průmyslově využívána více než 60 let. Její 

světová produkce stále roste až na současných 23,8 mil. tun ročně (rok 2008). V ČR byla 

v roce 2008 roční produkce 52,15 tis. tun, což tvoří podíl 9,7%.   [2][10] 

LKG postupně, tak jak se vyvíjely její vlastnosti, nahrazuje litinu s lupínkovým 

grafitem, temperovanou litinu, nelegovanou litou ocel a i jiné materiály a současně s tím 

nahrazuje i jiné výrobní technologie slévárenskou technologií. [8][10] 

Základem výroby litiny s kuličkovým grafitem je změna tvaru grafitu zpracováním 

roztavené litiny hořčíkem nebo cérem. Toto zpracování nazýváme modifikací. [12][27] 

Modifikace ovlivňuje krystalizaci litiny velmi závažným způsobem, neboť ovlivňuje 

nejen proces zárodkování grafitu, ale i proces krystalizace především proto, že přidáním 

hořčíku se zvyšuje podchlazení taveniny, čímž se zvyšuje podstatně sklon k metastabilnímu 

tuhnutí. Proto je bezpodmínečně nutné, aby při modifikaci, nebo bezprostředně 

po modifikaci, následovalo grafitizační očkování. [28] 

Sklon k metastabilnímu tuhnutí vyvolává nutnost zásahu do technologie odlévání, 

která se přibližuje k technologii odlévání ocelí.  

3.3 Metody přípravy LKG 

V současné době je patentováno cca 210 způsobů přidávání modifikátoru 

do roztavené litiny, při čemž provozní využití představuje asi 40 až 50 způsobů výroby LKG. 

Požadavky podmiňující určitou jistotu modifikace lze shrnout do těchto bodů: 

 spolehlivost – vysoká stabilita výrobního procesu 

 hospodárnost – vysoké procento využití modifikátoru 

 nízkou nákladovost – nízké náklady na zavedení metody do výrobního procesu 

a následně nízké náklady na samotnou výrobu LKG 

 ekologické a hygienické podmínky 
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Dle hlavních znaků jsou metody modifikace tvaru grafitu rozděleny takto: 

 polévací 

 konvertorové 

 ponořovací 

 plněnými profily 

 průtočné 

V tab. 1 jsou tyto metody uvedeny v souvislosti i s dalšími podmínkami. U většiny 

způsobů modifikace v pánvi je nutné dodržet určitou její štíhlost, jak vyplývá z fyzikálních 

podmínek modifikace. Uvádí se štíhlost, tzn. poměr výšky pánve k průměru dh  )25,1(  

jako minimální štíhlost. [3][7][12][13][14][15][16][17][26][79][82][85] 

Tab. 1 -  Provozní podmínky metod modifikace 

 Metoda 

 polévací konvertor ponořovací plněný profil In-Mould 

Mg 

předslitina % Mg 
FeSiMg 3-10 čistý Mg 

čistý Mg 

FeSiMg 5-35 

čistý Mg + 

+další prvky 
FeSiMg 5-10 

využití Mg  v % 35-60 45-60 40-50 35-70 70-80 

náklady na 
zařízení 

- vysoké nízké nízké - 

omezení %S 0,040 0,15 0,080 žádné 0,015 

nutnost obsluhy 
žádná, žádné 

zařízení 

nutné 
zařízení, 
pracovní 

místo 

ponořovací 
zařízení, 

nutné 
zpracovací 

místo  

jednoduchá, 
automatické 

nastavení 

jednoduchá, 
pro sériovou 

výrobu 

max. zpracování neohraničeno 5t neohraničeno neohraničeno neohraničeno 

nevýhody 
dávkování, 

přesný obsah 
Mg 

předpis 
zpracovacího 

postupu, 
vysoké 

pořizovací 
náklady 

dávkování, 
přesný obsah 

Mg, 
ponořovací 

zvon 

náklady Mg 
v plněném 

profilu 

nebezpečí při 
dávkování, 

přesný obsah 
Mg 
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3.3.1 Polévací metody modifikace 

Tyto metody jsou velmi jednoduché, nevyžadují velkých investičních nákladů, avšak 

jsou nehospodárné z hlediska využití modifikátoru. Princip metody spočívá v umístění 

modifikátoru na dno pánve, které je buď upravené komůrkou nebo přepaženo přepážkou. 

Před zalitím je nutno zakrýt modifikátor ocelovými třískami nebo plíšky pro opoždění 

počátku rozpouštění modifikátoru a tím jeho udržení u dna pánve (obr. 1). Tento způsob 

umožňuje výrobu ve velkých množstvích (masivní odlitky velikosti i přes 100 tun, např. 

odlitky kontejnerů pro skladování vyhořelého jaderného paliva – 70 tun).  

Jisté zhospodárnění této metody představuje metoda Tundish-Cover (pánev s víkem), 

při které je při zalévání pánev zakryta vyzděným víkem, které je současně nálevkou a které 

zabraňuje oxidaci Mg a vytváří vyšší modifikační tlak vlivem Mg par (obr. 2). Pánev není 

víkem hermeticky uzavřena. Tento způsob je vhodný pro menší množství kovu od 300 kg 

do 500 kg a je spolehlivý.  

Předčasné vyplouvání a tím vyhoření modifikátoru na povrchu taveniny způsobuje 

snížení využití Mg a to v otevřené pánvi na 10-30 % a v uzavřené pánvi (s víkem) na 35-55 %. 

[7][16][18][19]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Polévací metoda - modifikátor 
zakryt ocelovými třískami 
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Obr. 2 - Polévací metoda systémem Tundish-Cover 

3.3.2 Konvertorové metody modifikace 

Další alternativa polévací metody je metoda konvertorové pánve (obr. 3). Ve speciální 

tvarově upravené pánvi v podobě konvertoru se modifikuje čistým Mg. Výrobce této pánve 

a celého modifikačního zařízení fa +GF+ GEORG FISCHER velmi detailně rozpracovala 

podmínky modifikace a metoda se doporučuje i pro vyšší obsahy výchozí síry (lze použít i pro 

litinu z kuplovny). Při vodorovné poloze pánve probíhá plnění tekutým kovem. Modifikátor 

je umístěn ve speciálně upraveném prostoru u dna konvertoru, který zabraňuje vyplouvání 

modifikátoru na hladinu kovu. Tím je splněna podmínka působení metalostatického tlaku 

výšky sloupce roztavené litiny. Modifikace probíhá otočením pánve do svislé polohy. Pánev 

je možno uzavřít víkem (není hermeticky uzavřena), čímž se omezuje oxidace Mg 

při modifikaci a je ovládána dálkově tak, že obsluhující personál není při modifikaci ohrožen 

případným rozstřikem tekutého kovu.  

Modifikace v konvertorové pánvi je metoda spolehlivá, udává se využití hořčíku 45-

60% v závislosti na obsahu síry. Připouští se až 0,15 % výchozí síry v litině. Množství 

modifikované litiny je do 5t. Použití metody vyžaduje vysoké pořizovací náklady a speciální 

úpravu pracoviště v prostoru slévárny. [6][16][20][80] 
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Obr. 3 - Modifikace v konvertoru čistým Mg 

3.3.3 Ponořovací metody modifikace 

Atmosférické - výhodou tohoto způsobu výroby LKG je v podstatě přidávání 

modifikátoru do roztavené litiny umístěného v koši (zvonu) a ponoření ke dnu modifikační 

pánve. Tím je zabráněno možnému vyplouvání modifikátoru na hladinu taveniny. 

Při ponořování je pánev současně uzavřena víkem, což zvyšuje účinnost modifikace (obr. 4). 

Tento způsob modifikace umožňuje použití modifikátoru ve formě předslitiny s koncentrací 

Mg až 35% a tento modifikátor je v kompaktním stavu. [89] 

Přetlakové - metoda umožňuje modifikovat za přetlaku uměle vyvozeného, tedy 

modifikaci v autoklávu či v autoklávové pánvi a tím i použití čistého Mg jako modifikátoru 

(obr. 5). Tento způsob modifikace nevyžaduje extrémně nízký obsah síry ve výchozí litině. 

Z teoretického hlediska je tento způsob výroby ideální, neboť zaručuje regulaci modifikace 

tlakem a teplotou. Většinou se používá modifikátor (čistý hořčík) v kompaktním stavu. 

Vzhledem k tomu, že můžeme nad hladinou kovu regulovat parciální tlak, umožňuje tato 

metoda nízkou spotřebu Mg. V současné době se z bezpečnostních důvodů používá místo 

autoklávové pánve autokláv, kde je možno použít pánev bez víka, kde je vytvořen nad 

hladinou kovu přetlak a pak ponořen modifikátor jehož spotřeba je 0,12÷0,15% na hm.t.k. 

Metoda autoklávové pánve je patentem ČR. Tato metoda má vysoké využití hořčíku a tímto 

způsobem lze modifikovat až 2 tuny v pánvi. Hodnota přetlaku se řídí teplotou natavené 

litiny. [6][19][21] 
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Obr. 4 - Ponořovací metoda - atmosférická 

 

Obr. 5 - Ponořovací metoda – přetlaková 
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3.3.4 Metoda modifikace plněnými profily 

Tato metoda nabývá značného významu u sléváren oceli, které přecházejí na 

produkci litiny se zrnitým grafitem, neboť jsou vybaveny podavači plněných profilů 

využívaných v sekundární metalurgii oceli. Je to metoda poměrně jednoduchá a spolehlivá. 

Princip metody spočívá v tom, že do roztavené litiny se injektuje plněný profil určitou 

rychlostí tak, aby odtavování profilu probíhalo na dně pánve (obr. 6). Metoda vyžaduje 

investiční náklady na pořízení pánve určité štíhlosti s víkem a dále vyžaduje podavač, který 

zajistí posuv s možností regulace rychlosti plněného profilu. Metoda zajišťuje kontrolu 

množství podávaného drátu a lze touto metodou vyrábět všechny druhy litin se zrnitým 

grafitem. Pánev je při modifikaci zakryta víkem. Uvádí se využití Mg v závislosti na obsahu S 

od 35 % do 70 %. Obsah výchozí síry je neomezen. Plněný profil je dutý drát (průměry 3, 5, 8, 

12 a 18 mm.) o tloušťce stěny 0,2  0,5 mm plněný vlastním modifikátorem a dalšími 

doprovodnými prvky. Plněný profil je injektován podavačem, který umožňuje změnu 

rychlosti podávání profilu a současně registruje jeho spotřebu v metrech. Konstrukce 

podavače je provedena tak, že lze podávat současně dva profily případně tři profily. 

To umožňuje současně i grafitizační očkování. Výhodou tohoto způsobu modifikace 

je možnost volby různého složení modifikátoru pro dané podmínky a dále tato metoda 

poskytuje další uplatnění v mimopecním zpracování litin. [6][22][23][78][81] [82][83] 

 

Obr. 6 - Schéma výroby tvárné litiny injektováním plněného profilu 
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3.3.5 Průtočné metody modifikace 

Při tomto způsobu výroby probíhá modifikace při odlévání tekutého kovu z tavicího 

agregátu a to buď modifikujeme přímo ve vtokové soustavě slévárenské formy (tzv. In Mould 

způsob – obr. 7) a nebo litím speciálně upravenou reakční komorou, ve které je umístěn 

modifikátor, a odtud do pánve lící (tzv. FLOTRET způsob – obr. 8).  

Průtočný způsob modifikace je velmi účinný, neboť se využívá kromě již výše 

uvedených podmínek i dynamického působení průtoku kovu, což zaručuje dobré 

rozpouštění, avšak vyžaduje nízký obsah síry v litině (pod 0,015 % S), neboť odsiřování v 

průběhu modifikace probíhá jen v omezené míře. Pořizovací investiční náklady jsou nízké až 

minimální, u reakční komory ve formě pouze na úpravu vtokové soustavy. Ve vtokové 

soustavě je reakční komůrka umístěna v dělící rovině, do které se vkládá před uzavřením 

formy granulovaný modifikátor ve formě předslitiny, obsahující maximálně 5 % Mg a zvýšené 

množství Ca (max. 2%). Samostatná zpracovací komora, ve které probíhá modifikace, má 

charakter mezipánve a je rozdělena přepážkou na reakční a směšovací prostor. Modifikovaná 

litina odtéká z reakční komory do pánve, kde můžeme ihned očkovat a následně po stažení 

strusky odlévat, neboť tato pánev může sloužit i jako licí.  [3][7][16][24][29][30][93] 

 

Obr. 7 - Metoda výroby tvárné litiny ve slévárenské formě – In Mould 
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Obr. 8 - Modifikace v mezipánvi – metoda FLOTRET 

3.4 Modifikační zařízení metody FLOTRET 

Roku 1974 firma Materials & Methods, Ltd. zaregistrovala ochranou známku pro 

metodu FLOTRET a této známce v roce 1995 vypršela platnost. [3] 

V současnosti jsou publikovány různé typy zařízení pro modifikaci metodou FLOTRET 

(obr. 9 – obr. 12), přičemž v ČR je nejčastěji provozováno zařízení zobrazené na obr. 9. 

[3][7][31][32][33][34] 

  

Obr. 9 - Schéma FLOTRET komory: S1 – výpustní průřez, S2 – přechodový průřez,  
S3 – vstupní průřez, SRK – plocha reakční komory 
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Obr. 10 - Modifikace v mezipánvi 

 

Obr. 11 - Modifikace v mezipánvi. 

Zařízení je konstruováno z plechu a je vyzděno výduskou nebo šamotovými 

tvarovkami, které tvoří vnitřní rozměrovou část zařízení skládající se z nálevky, reakční 

komory, směšovací komory a výtokového žlábku. Reakční a směšovací komora je zakryta 

snímatelným víkem.  

Nálevka je spojena s reakční komorou přítokovým kanálem o průřezu S3. Reakční 

komora je definovaná půdorysnou plochou (SRK) a je oddělena od směšovací komory 

přepážkou s přepadem (S2) a odtokem (S1). 
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Obr. 12 - Modifikace v mezipánvi při různém způsobu uspořádání A, B a C. 

Víko komory je vyzděno žárobetonem a je přichyceno k mezipánvi vačkovými 

uzávěry, které zaručují rychlé a přitom pevné utěsnění reakční komory. Celé toto zařízení 

je umístěno na podstavci s náklonem až 15°. Nad výtokovým žlábkem je umístěno dávkovací 

zařízení pro grafitizační očkování do proudu kovu. 

3.4.1 Výhody metody modifikace FLOTRET: 

Průtočná modifikace v reakční komoře umožňuje dosáhnout těchto úspor: 

a) Nepoužívá se modifikační pánev, proto zcela odpadá přelévání z modifikační do licí 

pánve a nedochází tedy ke ztrátám teploty, které u běžně prováděné modifikace 

dosahují až 60 °C i více. Schématické porovnání technologického postupu u polévací 

metody, metody FLOTRET a metody In Mould je patrno z obr. 13, obr. 14 a obr. 15. 

b) Zkrácení celkového manipulačního času se zmodifikovaným tekutým kovem 

(zmenšené nebezpečí odeznívání efektu modifikace). 
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c) Je možné volit nižší teploty přehřátí taveniny v peci (odhad úspor elektrické energie 

přibližně 5÷7 %) a tím i zlepšit metalurgickou kvalitu taveniny. 

d) Úspora energie (plynu) pro předehřev modifikační pánve. 

e) Odpadají náklady na přezdívání zanášející se modifikační pánve. 

f) Dobrá stabilita modifikačního procesu (nehrozí vyplavování modifikátoru na hladinu 

a jeho vyhoření pyroefektem). Stabilita procesu je vyjádřena rovnoměrnými 

strukturními i mechanickými vlastnostmi LKG. 

g) Vysoké využití MgSi předslitiny, které je porovnatelné s metodou Tundisch-cover. 

h) Menší množství strusky vzniklé při modifikaci 

 

Obr. 13 - Schématické znázornění technologického postupu u polévací metody 

 

Obr. 14 - Schématické znázornění technologického postupu u metody FLOTRET 
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Obr. 15 - Schématické znázornění technologického postupu u metody In Mould 

3.4.2 Nevýhody metody modifikace FLOTRET: 

Porovnání strusky z polévací metody, z modifikační pánve Tundisch-cover i z reakční 

komory uvádí tab.2 a vybraných složek transformovaných do systému SiO2–MgO–Al2O3 

tab. 3 a vybraných složek do systému SiO2+Al2O3, MgO+CaO, MnO+FeO tab.č.4. Grafické 

znázornění vybraných složek v systému SiO2 – MgO – Al2O3 je na obr. 16 a v systému 

SiO2+Al2O3, MgO+CaO, MnO+FeO je na obr. 17. Z výsledků rozborů strusek získaných 

z reálných podmínek sléváren vyplývá, že struska z reakční komory je podstatně kyselejší 

povahy, což může mít za následek vyšší procento tvorby tekutější strusky, která za určitých 

podmínek může zvýšit zmetkovitost v odlitcích. 

Vznik strusky kyselejší povahy, která je tekutější, vyžaduje zvýšenou pozornost při 

jejím stahování a nutnost používání zahušťovacích prostředků k odstranění strusky před 

odléváním do forem. [32][33] 

Tato metoda se nedoporučuje pro pece o obsahu tři a více tun a to z důvodu 

zhoršené manipulace s celým zařízením. 
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Tab. 2 -  Porovnání strusek po modifikaci metod polévacích, polévací s víkem 
a metodou FLOTRET 

Složka 
[%] 

Způsob modifikace 

Poznámka 
Polévací 

Pánev s víkem 
(Tundisch-cover) 

FLOTRET 

SiO2 44,8 22,7 51,7  

Al2O3 17,4 3,3 9,7  

MgO 14,5 24,4 7,5  

CaO 11,2 6,6 5,6  

MnO 2,0 1,4 1,0  

FeO 1,6* 37,2 20,4 * celkový 

Fe2O3 - 2,9 2,4  

S 0,1 <0.1 0,4  

K2O 0,5 0,1 0,2  

BaO 2,3* 0 0,3+ 
*očkovadlo  

+modifikátor 

Stupeň 
oxidace 

12,4 0,6 2,42 
MnOFeO

SiO



2  

Bazicita 0,57 1,4 0,27 
522 OPSiO

CaOMgO




 

 

Tab. 3 -  Porovnání složek strusek transformovaných do systému SiO2 – MgO – Al2O3  
metod polévacích, polévací s víkem a metodou FLOTRET 

Složka [%] 

Způsob modifikace 

Polévací 
Pánev s víkem – 
Tundisch-cover 

FLOTRET 

SiO2 58,4 45,0 75,0 

MgO 18,8 48,4 10,8 

Al2O3 22,8 6,6 14,2 
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Bod P odpovídá 1370°C     bod T odpovídá 1720°C     bod F odpovídá 1320°C 
 

Obr. 16 - Grafická transformace do systému SiO2 – MgO – Al2O3  

 

 

 

Obr. 17 - Transformace složek strusky do systému SiO2+Al2O3, MgO+CaO, MnO+FeO 
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Tab. 4 -  Porovnání složek strusek transformovaných do systému SiO2+Al2O3, MgO+CaO, 
MnO+FeO metod polévacích, polévací s víkem a metodou FLOTRET 

Složka [%] 

Způsob modifikace 

Polévací 
Pánev s víkem – 
Tundisch-cover 

FLOTRET 

SiO2+Al2O3 67,9 27,2 63,8 

MgO+CaO 28,8 32,0 13,8 

FeO+MnO 4,02 40,8 22,4 

 

3.5 Mechanismus vzniku kuličky grafitu 

Krystalizace grafitu je určující děj pro tvar, množství, velikost a způsob vyloučení 

grafitu. Grafit v litině se může vylučovat buď přímou nebo nepřímou cestou a to následovně: 

- při přímé cestě je zárodkem grafitizace uhlík, který je v tavenině v dostatečné 

koncentraci, čímž zvyšuje aktivitu reakce směrem k zárodkování grafitu. Dochází 

k tzv. homogenní nukleaci. 

- nepřímá cesta krystalizace grafitu vede přes vznik cementitu k jeho rozpadu za vzniku 

jiných zárodků karbidických, oxidických a nitridických, podporujících vlastní zárodky 

grafitu, tzv. heterogenní nukleace. 

 

Přímá cesta:  Croztok → Cgrafit 

Nepřímá cesta: Croztok → Fe3C + Austenit → Cgrafit 

Vezmeme-li v úvahu nepřímou cestu, pak se grafitizace realizuje těmito pochody: 

rozpad 
   

volná krystalizace grafitu 
  

  difuze   

rozpouštění 
   

brzděná krystalizace grafitu 
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Tyto procesy lze termodynamicky popsat tzv. koeficienty difuze, rozpouštění, rozpadu 

a krystalizace.  [43][44][45][46][47]  

   

KRDDC

NÍMETASTABILSTABILNÍ

KKK

CC

111

%%
grafitu  cekrystaliza




   (1) 

kde:     NÍMETASTABILSTABILNÍ CC %%    – koncentrační spád 

KDC – koeficient disociace cementitu v tavenině 

KD – koeficient difuze uhlíku 

KKR – koeficient krystalizace  

   (volná – v tavenině, brzděná – v pevném stavu) 

Ve jmenovateli uvedené procesy probíhají současně, přičemž limitující je ten proces, 

který v tomto období probíhá nejpomaleji. Např. při krystalizaci LLG je grafit obklopen 

částečně austenitem a konce lamel jsou ve styku jen s taveninou, z tohoto důvodu roste 

v podélném směru lupínek grafitu rychleji než v příčném, kde uhlík difunduje do lupínku přes 

austenit. V případě kuličkového grafitu roste grafit stejnoměrně, neboť další uhlík se dostává 

ke krystalu grafitu jen difuzí přes obálku austenitu, proto roste ve všech směrech stejnou 

rychlostí. Z hlediska kinetiky grafitizace homogenní i heterogenní, jde o rychlost růstu 

zárodků v závislosti na čase. Na obr. 18 je znázorněna kinetika grafitizace tak, 

že na vodorovné ose je teplota a na svislé ose je počet zárodků. [48][49][50][75] 

 

Obr. 18 - Kinetika grafitizace – závislost počtu grafitizačních zárodků na teplotě 
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Mechanismus grafitizace může být ovlivněn vnějšími zákroky – očkováním, modifikací 

eventuálně legováním. [35][36][37] 

3.6 Modifikace 

Metalurgický zásah do krystalizace grafitu nazýváme modifikací. Je to složitý proces 

měnící fyzikálně chemickou podstatu roztavené litiny. Modifikací ovlivňujeme tvar grafitu 

při jeho krystalizaci tak, že grafit lupínkový (obr. 19) se mění působením modifikátoru na tvar 

kuličkový (obr. 20). Tím se podstatně mění užitné vlastnosti litiny, ale také i současně 

fyzikální vlastnosti jako tepelná vodivost, koeficient tepelné roztažnosti, korozivzdornost 

a technologické vlastnosti jako je možnost svařování a obrábění a v neposlední řadě mění 

slévárenské vlastnosti litiny.  

Všechny tyto vlastnosti jsou vyjádřeny v evropských i českých technických normách 

[5][6]. Litina se stává houževnatou s příslušnými mechanickými vlastnostmi. Důležité je, 

že těchto vlastností 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, neboť mechanické vlastnosti těchto litin 

jsou ekvivalentní mechanickým vlastnostem litých ocelí. [40][17][90] 

Z mnoha teorií, které do této doby existují a které se snaží objasnit mechanismus 

modifikace, by bylo možné shrnout do těchto základních názorů [7][6][37][38]: 

1. při modifikaci dochází k vypařovaní hořčíku, který se dostává do atomárního 

stavu a adsorbuje na plochách stávajícího krystalu grafitu, čímž mění rychlost 

růstu krystalových ploch 

2. při modifikaci probíhá desoxidace, odsíření, odplynění taveniny - její rafinace 

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

se podchlazení, mění se teplota a délka eutektické prodlevy. 

 



Podmínky rozpouštění modifikátoru na bázi hořčíku při modifikaci metodou FLOTRET 

 

 

Aleš HANUS, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství 23 
 

  

  

Obr. 19 - Struktura litiny s grafitem 
lupínkovým 

Obr. 20 - Struktura litiny s grafitem 
kuličkovým 

 

V současné době se používá jako modifikátor hutnicky čistý Mg (99,5%) – 42% 

světové výroby LKG nebo předslitiny Mg – 58% světové výroby, ve kterých se používá 

koncentrace Mg od 5-35%, kde: 

 nosné prvky jsou  - Si, Ni, Cu, Fe – koncentrace cca 40 - 55% 

 doprovodné prvky jsou  - Ca, Al, Ce, příp.KVZ – Σ koncentrace do 7% 

Komerčně vyráběné modifikátory se dodávají v kompaktní nebo granulované podobě. 

Volba složení a typu modifikátoru závisí na způsobu výroby litiny s kuličkovým grafitem. 

[41][42][93] 
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3.7 Očkování 

Očkování můžeme definovat jako proces vnášení vlastních nebo cizích zárodků grafitu 

do taveniny pomocí očkovadla. Podporujeme tím homogenní a heterogenní nukleaci 

probíhající v počátku tuhnutí. [16][70][73][84][90][91] 

Očkováním docilujeme: 

a) zjemnění vyloučeného lupínkového grafitu, jehož důsledkem je zvýšení pevnosti 

litiny, homogenizace struktury základní kovové hmoty, snížení pnutí v odlitcích 

b) zabránění vzniku cementitu, např. při lití do kovových forem a nebo při modifikaci 

na litinu s kuličkovým nebo červíkovým grafitem 

 

Podmínky této nukleace mají fyzikálně chemickou podstatu, kterou je nutné dodržet. 

Tyto podmínky jsou: 

1. stejná krystalická mřížka jakou má grafit, tzn. hexagonální nebo alespoň jeden 

z parametrů krystalické mřížky by měl mít stejný rozměr, jako je parametr mřížky 

grafitu (max. odchylka ±5%), jak vyplývá z obr. 21.  [7] 

2. úhel smáčivosti na mezifázovém rozhraní tavenina – cizí zárodek – zárodek grafitu, 

musí být menší než 180°, jak vyplývá z obr. 22, pak se cizí zárodek aktivně podílí na 

grafitizaci. Mezifázové napětí je dáno fyzikálně-chemickými vlastnostmi taveniny, 

které se mění po přidání očkovadla a to určuje smáčivost cizího zárodku vůči 

zárodku grafitu 

3. vyvolat předočkovací efekt pomocí SiC, který zvyšuje intenzitu vlastního procesu 

očkování   

 

Podmínku uvedenou v bodě 1 si lze představit podle obr. 21, který představuje 

význam krystalické mřížky cizího zárodku, v tomto případě CaC2, na zárodkování grafitu. 

Rozdílnost parametrů těchto dvou mřížek vyhovuje podmínce zárodkování. 
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Obr. 21 - Schéma působnosti CaC2 na grafitizaci při očkování 

Podmínku 2 si lze představit dle obr. 22, kde je znázorněno schéma změny 

povrchového napětí vyvolávající změnu smáčivosti zárodku grafitu, při překročení 180°je cizí 

zárodek nesmáčivý a je vlastně odpuzován a nespojí se s grafitem. 

 

Obr. 22 - Vliv cizí částice na nukleaci grafitu 
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Působení FeSi a Sic jako očkovadla je schématicky znázorněno na obr. 23. Jde 

o srovnání působnosti těchto dvou grafitizačních očkovadel, přičemž SiC se uvádí jako velmi 

účinné grafitizační očkovadlo. Působení očkovadla v tavenině je rozděleno na tři fáze: 

 rozpuštění Si přivedeného očkovadlem do taveniny 

 rozpouštění tvořícího se grafitu 

 rozpouštění grafitových shluků 

Horní část obr. 23 představuje mechanismus působení SiC a spodní část FeSi. Kolem 

vrstvy SiC se tvoří vrstva SiO2, což vyvolává intenzivní vylučování grafitu (30% celkového 

uhlíku vyloučeného jako grafit a tvorba molekul uhlíku) tzv. předočkovací efekt. Při použití 

FeSi jde asi o 5% celkového uhlíku a tvorba grafitu není tak intenzivní. Následuje rozpouštění 

uhlíkových shluků (poslední část obr. 23) až na atomární uhlík. [7][13][16][35][37] 

Při tomto mechanismu dochází k zárodkování a růstu austenitu a současně 

k vylučování grafitu (očkovací efekt) a k vylučování cementitu. Celý děj probíhá pomalu 

a prodlužuje se tím doba očkování. Je to způsobeno tím, že uhlíkové shluky přítomné 

v roztavené litině se snadno rozpouštějí v austenitu, stejně jako molekuly uhlíku a současně 

stejně snadno dochází k zárodkování grafitu. Tvorba cementitu je podmíněna tvorbou 

atomárního uhlíku.  

Z těchto podmínek vyplývají požadavky na očkovadla, pomocí kterých vyvoláváme 

proces očkování v roztavené litině. V současné době je nosným prvkem křemík, jehož obsah 

v očkovadle je v rozmezí 48÷80% a předpokládá se tvorba SiO2, event. SiC, přičemž tvorba 

pomocí SiC nastává při koncentraci křemíku nad 22%. Kromě křemíku je součástí očkovadla 

vápník (0,1-4,5%) a hliník (0,5-1,75%). Dalšími prvky, které ovlivňují povrchové napětí 

taveniny jsou baryum  (0,25-1,25%), stroncium (0,6-1,0%) a zirkonium (0,25-1,8%). 

Očkovadlo musí mít dobrou rozpustnost, tj. nízkou teplotu tání (1250-1320°C), musí se 

rozpustit v celém objemu taveniny a rozptyl obsahů prvků musí být minimální – dodržení 

chemické homogenity. 
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Obr. 23 - Porovnání očkovacího efektu dvou různých očkovadel - FeSi a SiC  [6] 

Působnost očkovadla se uvádí na dobu max. 20 min., tzv. inkubační doba, tj. doba 

intenzivního působení na zárodkování grafitu. Po této době působnost očkovadla zaniká, 

neboť dochází ke koagulaci zárodkové fáze a jejímu vyplouvání dané Stokesovým zákonem. 

Prvky jako Ba, Sr a Zr umožňují prodloužení této doby řádově v minutách. 

Množství použitého očkovadla je dáno složením kovové vsázky (množství ocelového 

šrotu), teplotou tavení a lití, konstrukcí odlitku, jeho hmotností, druhem použité formovací 

směsi. Toto množství očkovadla se pohybuje v rozmezí 0,11,2 % na htk. 

V případě, že bychom nemohli dodržet inkubační dobu 20 min, je možné použít 

vícestupňové očkování v průběhu odlévání a to takto: 

I.stupeň – při vylévání kovu z pece do transportní pánve 

II. stupeň – při vylévání z transportní pánve do licí pánve 

III. stupeň – při vylévání z licí pánve do formy nebo přímo ve formě 

Volba těchto stupňů závisí na dispozici slévárny, na zvolené technologii a organizaci 

práce při lití. 
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Efekt očkování závisí na aktivitách prvků vnesených do roztaveného kovu [18][21][32] 

[43][52][56][57][62][65][69], které vedou ke vzniku příslušných sloučenin, především 

sloučenin na bázi kyslíku, uhlíku a dusíku, tedy oxidů, karbidů a nitridů, pokud tyto 

sloučeniny splňují výše uvedené podmínky nukleace. Přepokládá se, že kyslík je 

nejvýznamnějším prvkem samotného očkování. [18][21][32][43][52][56][57][62][65][69] 

Z hlediska termodynamického lze kontrolovat efekt očkování měřením aktivity uhlíku 

před a po očkování. Ze zjištěné analýzy obsahu uhlíku, lze vypočítat aktivitu uhlíku před a po 

očkování a současně stanovit aktivitu křemíku na uhlík a tímto způsobem zvýšená aktivita 

uhlíku představuje zvýšenou účinnost očkování vlivem křemíku. Sleduje se taky stabilita 

karbidů, oxidů a nitridů v závislosti na teplotě a její koncentraci. [12] 

Hodnota zvýšení aktivity uhlíku vneseného očkovadlem, představuje zvýšení 

grafitizační schopnosti, kterou můžeme vyjádřit jako poměr zvýšení nebo procentuálně.  

Podle autora [31] který hodnotí z hlediska termodynamiky průběh očkování tak, že 

třídí prvky dle ovlivnění aktivity uhlíku takto: 

1. prvky jsou schopny způsobovat vylučování grafitu - zvyšují aC - snižují 

rozpustnost uhlíku v roztoku. Jsou to tyto prvky: Al, Si, Cu, Co, Ni, P. 

2. prvky snižují aC a vytvářejí stabilní sloučeniny nezávislé na koncentraci 

a teplotě. Jsou to prvky Cr, Mn, Mo, V. 
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4 TEORETICKÉ ZÁKLADY MODIFIKACE 

Modifikace probíhá za bouřlivé reakce modifikátoru s roztavenou litinou. Je to 

způsobeno fyzikálními vlastnostmi hořčíku. Kromě toho hořčík má vysokou afinitu ke kyslíku 

a síře, event. uhlíku. Tyto reakce mění fyzikálně-chemickou podstatu roztavené litiny. 

Modifikace je provázena rafinací taveniny hořčíkem, tj. probíhá desoxidace, odsíření 

a celkové snížení obsahu plynů v tavenině. 

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

především z hlediska jejího chemického složení.  [35][51][52][53][72] 

Z hlediska obsahu uhlíku a křemíku má LKG charakter litiny, avšak z hlediska obsahu 

manganu, fosforu a síry má charakter oceli. Je tedy možné aplikovat některé zkušenosti 

získané pro ocel při definování termodynamických podmínek modifikace. 

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

schopnost, protože modifikace je rafinační proces, který snižuje grafitizační schopnost 

taveniny, tzn. že se zvyšuje sklon k metastabilnímu tuhnutí. [22][44] 

Chemické složení litiny musí mít vysoký obsah C + Si, tedy prvků podporujících 

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

křemíku závisí mimo jiné i na typu použitého modifikátoru. Jestliže modifikátor obsahuje 

jako nosný prvek křemík, potom se výchozí obsah křemíku v tavenině snižuje, protože určité 

množství křemíku přechází z modifikátoru do taveniny. Rozhodující je však grafitizační 

očkování, které provází modifikaci. Grafitizačně očkovat je možné v průběhu modifikace a 

hlavně po modifikaci.  

Z hlediska obsahu uhlíku a křemíku volíme SC = 0,98÷1,05, tzn. CEKV = 4,2÷4,3 % jako 

hodnoty optimální. 

Tato hodnota se stanovuje na základě dalších vlastností, které požadujeme. 

Na obr. 24 je znázorněn vztah mezi křemíkem a uhlíkem s ohledem na výsledné 

vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem.  
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Obr. 24 - Stanovení obsahu uhlíku v % v závislosti na obsahu křemíku v % 

Obsah dalších základních prvků tj. Mn, P a S se pohybuje v hodnotách používaných 

u litých ocelí. tzn. Mn = 0,2 - 0,6 %, P = 0,03 - 0,06 %, S = 0,01 - 0,03 %.  

Při modifikaci hrají významnou roli i stopové prvky, které mohou narušovat průběh 

modifikace. Tyto prvky nazýváme jako prvky rušící, zamezující vzniku kuličkového grafitu. 

Rušící prvky se dostávají do taveniny kovovou vsázkou, která může být různým způsobem 

těmito prvky znečišťována.  

Jsou to prvky: Pb, Sb, As, Bi, Ti, Sn a další.  [53][45][46][74][77] 

Maximální přípustná množství rušících prvků: Pb = 0,011÷0,016%, Sb = 0,026%, 

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

Vliv těchto prvků lze kontrolovat koeficientem jistoty K2 jenž má vztah: 

25101
2 
Mg

K
K   (2) 

kde:  AlBiPbSbSnAsTiK  6,137029053,22,24,41  

 Mg  = nutné vstupní množství Mg v % 

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

vlastnosti, aniž bychom ovlivnili tvar grafitu. 
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4.1 Teplotní podmínky modifikace 

Podmínkou úspěšné modifikace litiny, je dostatečně vysoká teplota modifikace, 

tj. teplota, při které zpracováváme taveninu hořčíkem. Modifikace je doprovázená snížením 

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

se pohybuje v rozmezí 40-70°C. 

Optimální teplota taveniny určené k modifikaci se pohybuje v intervalu 1450÷1520°C. 

Optimální teplota lití namodifikované litiny je u tenkostěnných odlitků - 1400 ÷ 1430°C a 

u tlustostěnných odlitků je - 1350 ÷ 1370°C. 

Teplotní ztráty jsou způsobeny nejen samotnou modifikací, ale i grafitizačním 

očkováním a manipulací s taveninou (stahování strusky, transport, přelévání z transportní do 

licích pánví, prostoje...). 

4.2 Fyzikální podmínky modifikace 

4.2.1 Fyzikální vlastnosti hořčíku: 

 teplota tání 650°C 

 teplota vypařovaní 1110°C při tlaku 1,013 bar 

Tlak hořčíkových par je závislý na teplotě  )(TfPMg   a lze jej vypočítat dle vzorců 

(3÷6), uvedených graficky na obr. 25. Vzájemná odchylka jednotlivých autorů 

je zanedbatelná.  [55][56][57][58][59][60][61] Dle těchto vztahů platí, že pro danou teplotu 

lze vypočítat příslušný tlak hořčíkových par, tedy tlak, kdy bude rozpuštěný hořčík v tavenině 

v rovnováze s danou teplotou taveniny. Zvýšíme-li tento tlak pro danou teplotu, potom bude 

vypařovaní hořčíku potlačeno a hořčík se bude nacházet v roztoku taveniny v tekutém stavu. 

Při nižším tlaku Mg par, než odpovídá rovnovážným hodnotám, dojde k intenzivnímu 

vypařování a tedy k velkým ztrátám hořčíku při modifikaci. Výše uvedené hodnoty platí 

pro čisté železo.  [7][59][57][56][61][64] 

B. Marinček 165
10907100

,
T

Plog Mg 


  [bar] (3) 
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6333

,
T

Plog Mg   [bar] (5) 

Kubashewsky 7912411
7555

,Tlog,
T
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Obr. 25 - Tlak Mg par v závislosti na teplotě dle různých autorů 

Vztah mezi tlakem nasycených par )P(Mg Mg

0 , teplotou a koncentrací Mg v roztoku 

*%Mg+ je znázorněn na obr. 26. 
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Obr. 26 - Tlak hořčíkových par v závislosti na teplotě a příslušné koncentraci hořčíku 
v tavenině v % (platí pro čisté železo). 

Předpokládá se, že při tlaku 20 bar je v roztoku v rovnováze 0,1 % hořčíku. 

Fyzikální podmínky modifikace, tj. tlak nad hladinou taveniny a teplota taveniny, jsou 

tedy základní faktory určující využití hořčíku či modifikátoru. Reakce uvedené na obr. 25 mají 

obecný charakter. Chceme-li dále tento vztah rozvést, je nutné znát koncentraci hořčíku v 

roztoku *%Mg+ pro daný tlak hořčíkových par a příslušnou teplotou. Termodynamické 

podmínky určíme dle vztahu:   

  %1 MgMg plyn       T,GT  371244400            [J.K-1.mol-1] (7) 

z toho 

 
 

8042
970

,
TP

Mg
log

Mg

   (8) 
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z toho 

  
8042

970

10
,

T
MgPMg%



  PMg = [bar] (9) 

  
4412

2180

10
,

T
MgPMg%



  PMg = [Mpa] (10) 

 

Dle vztahu (9) jsou vypočítávány hodnoty graficky znázorněné na obr. 27. 

Množství hořčíku v roztoku klesá se zvyšující se teplotou a stoupá se zvyšujícím 

se tlakem nad hladinou taveniny. Tyto hodnoty platí pro čisté železo. 

Pro reálnou taveninu litiny je nutno vzít v úvahu obsah uhlíku a křemíku, případně 

dalších prvků, které mají významnou koncentraci pro termodynamický výpočet. 

 

Obr. 27 - Hořčík v rovnováze s teplotou a tlakem v čistém železe (počítán dle vzorce (9)). 

Vezmeme-li v úvahu tyto prvky, musíme znát příslušné interakční koeficienty X

Mge , 

které mají tyto hodnoty pro teplotu 1500 °C   [61][62][64][66]: 
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210333  ,eCMg  
31029  ,eAlMg  

31098  ,eSiMg  
31022  ,eTiMg  

31095  ,eMnMg  
210223  ,eCuMg  

21071  ,eNiMg  
31038  ,eMoMg  

Můžeme tedy psát, že 

 

Mg

Mg

Mg

Mg

P

Mgf

P

a
K

%
   (11) 

Součinitel aktivity fMg vypočítáme na základě hodnot X

Mge  takto: 

     SieCeMgef Si

Mg

C

Mg

Mg

MgMg %%%log   (12) 

kde 

  1 Mg%eMgMg  

 
Mg

Mg

f

PK
Mg


%  

kde 

8042
970

10
,

TK


   [bar]  
4412

2180

10
,

TK


   [MPa] 

 

Na dalším obr. 28 je znázorněn nomogram vyjadřující vztah mezi tlakem nasycených 

hořčíkových par ( 0

MgP ), teplotou a koncentrací hořčíku v tavenině pro danou teplotu a 

hodnotu modifikačního tlaku (PMg), platí pro čisté železo. Čárkovaná spojnice udává orientaci 

v nomogramu podle zvoleného příkladu a vyjadřuje současné fyzikální podmínky modifikace. 

V uvedeném případě byl modifikační tlak 8 bar a při teplotě 1773 K (1500°C) bude 

koncentrace Mg = 0,044 % v roztoku v rovnováze, přičemž při této teplotě bude tlak 

nasycených hořčíkových par asi 12 barů. Bude docházet k vypařování hořčíku, jehož intenzita 



Podmínky rozpouštění modifikátoru na bázi hořčíku při modifikaci metodou FLOTRET 

 

 

Aleš HANUS, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství 36 
 

je dána rozdílem obou sledovaných tlaků. Snadno zjistíme že snížení hodnoty modifikačního 

tlaku při stejné teplotě povede k větší intenzitě vypařování hořčíku, k vyšším jeho ztrátám a 

tudíž k jeho nižší koncentraci v roztoku. Bude-li hodnota hořčíku v roztoku nižší než 0,03 %, 

nemusí dojít k tvorbě kuličkového grafitu. [76] 

 

Obr. 28 - Nomogram závislosti mezi teplotou a tlakem modifikace ( MgP ), množstvím hořčíku 

v roztoku a tlakem hořčíkových par ( 0

MgP ) při dané teplotě (platí pro čisté železo). 

Počítáno dle vzorce (9) 

4.2.2 Fyzikální vlastnosti vápníku 

Základní fyzikální vlastnosti vápníku jsou: 

 teplota tání 857°C 

 teplota vypařování 1439°C při tlaku 1,073 bar 

Z těchto hodnot vyplývá, že s ohledem na teplotu roztavené litiny bude při modifikaci 

hrát významnější roli především vypařování hořčíku (viz předcházející kapitola).   [66][67][71] 

Termodynamické podmínky vlivu vápníku na modifikaci určíme ze vztahů: 
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  %1CaCa pl   TGT  03,1054720  (13) 

z toho 

 
192,2
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log 
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Ca

Ca

  (14) 

z toho 

 
192,2

1196

10%


 T
CaPCa  [bar] (15a) 

 
139,4

4912

10%


 T
CaPCa  [MPa] (15b) 

Platí pro čisté železo. 

Pro slitinu železa obsahující uhlík a křemík platí: 

 

Ca

Ca

Ca

Ca

P

Caf

P

a
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%
   (16) 

Součinitel aktivity fCa vypočítáme na základě hodnot X

Cae , takto: 

     SieCeCaef Si

Ca

C

Ca

Ca

CaCa %%%log   (17) 

kde: 

  1 Ca%elog Ca

Ca  

21034 C

Cae   21079  ,eSiCa  

Pro zvolený obsah C=3,5 % a Si=2,5 % je  03690,fCa  . 

 

Pro teplotu 1400°C a tlak 1 bar je koncentrace vápníku ve slitině: 

1922
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,
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   a dosazením do vzorce (16) 
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%169,0
0369,0

1,00626,0
[%Ca] 


  dle vzorce (15b)  

Ve srovnání s hořčíkem je koncentrace vápníku za stejných podmínek v roztoku 

mnohem vyšší a v reálných roztocích litiny bude vápník převážně v roztoku, což bude 

podporovat jeho odsiřovací a dezoxidační účinek při modifikaci. 

4.3 Tlakové podmínky modifikace 

Na obr.23a, b, c jsou znázorněny tři základní případy využitelnosti modifikačního 

tlaku. Na obr. 29a je případ působení atmosférického tlaku (otevřená pánev – polévací 

způsoby). Na obr. 29b je případ působení tlaku vlastních hořčíkových. Tento případ je typický 

pro ponořovací metody s pánví uzavřenou víkem, metody Tundish Cover a konvertorové 

pánve uzavřené víkem, ale nehermeticky uzavřené. [7] 

Na obr. 29c je případ se zvýšením modifikačního tlaku (modifikace ponořováním 

v autoklávu s přetlakem). 

Ve všech uvedených případech je však nutno vždy připočítat ještě tlak metalostatický, 

daný výškou hladiny taveniny v pánvi a vypočítaný ze vzorce: 

ghPmet    [Pa] (18) 

kde  h – výška taveniny v [m] 

ρ – hustota taveniny v [kg.m-3] 

g – tíhové zrychlení v *m.sec-2] 

 

Na obr.28 je nomogram znázorňující fyzikální podmínky modifikace. Pro zvolenou 

teplotu a tlak modifikace, který je dán metodou modifikace (viz obr.29 a, b, c) odečteme 

příslušnou koncentraci Mg v roztoku v %, která je v rovnováze s teplotou T = 1400°C. 

Zvýšíme-li modifikační teplotu na T = 1500°C, dojde k hořčíkovému varu při tlaku 12 bar, 

který je nutný pro vznik kuličkového grafitu. 
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Obr. 29 - Pojem modifikačního tlaku při výrobě litiny s kuličkovým grafitem 

Maximální hodnota této tlakové složky modifikace je zaručena štíhlostí modifikační 

pánve, která se doporučuje s poměrem výšky   dh  25,1min , kde d je průměr pánve. 

Celková hodnota modifikačního tlaku se vypočítá ze vztahu: 

ghPP cbaMOD  ,,  [Pa] (19) 

kde Pa,b,c je tlak nad hladinou taveniny, jehož hodnota závisí na způsobu modifikace 

(obr. 29). 

Z fyzikálních podmínek modifikace zjišťujeme, že pro zvolenou teplotu modifikace, lze 

její průběh ovlivnit tlakem, na kterém do jisté míry závisí průběh a hospodárnost modifikace. 

Vzhledem k tomu, že u metody modifikace FLOTRET jsou reakční a směšovací komora 

modifikačního zařízení při průtoku uzavřené, probíhá modifikace v uzavřeném prostoru, čímž 

probíhá modifikace za určitých tlakových podmínek. Tlakové podmínky se vytvářejí 

v důsledku hořčíkového varu, který vzniká při rozpouštění modifikátoru. Tlak nasycených Mg 

par je závislý na teplotě a lze ho vypočítat dle následujícího vzorce (20)  [54][55][88]. 

66,4
6333

log 
T
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  MgP
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Mg log804,2
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log    (21) 
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Dosadíme-li příslušné hodnoty teploty, je při teplotě 1097 °C tlak nasycených par 

hořčíku 1atm. Při teplotě 1600°C je tlak nasycených par hořčíku 19 atm. Při této teplotě 

(1600 °C) je maximální koncentrace hořčíku 0,1 % Mg. Dle tohoto vzorce můžeme spočítat 

pro každou naměřenou teplotu parciální tlak Mg par. To znamená, že v našem případě 

(FLOTRET) může vzniknout tlak dle autorů  [56][57] až 3,5 atm. 

4.4 Chemické podmínky modifikace 

Při modifikaci nedochází pouze k vypařování hořčíku, ale i k dalším neméně důležitým 

chemickým reakcím. V následujících tabulkách 5 a 6 jsou uvedeny základní parametry 

a termodynamické hodnoty prvků majících významný vliv na průběh modifikace 

pro teplotu 1500°C. [25][43][55][58][60][62][63][64][71][72] 

Tab.5 – Fyzikální a fyzikálně-chemické parametry 

Prvek Teplota tání Teplota varu Atomová hmotnost 

Si 1410 °C 2355 °C 28,1 

C 3830 °C - 12 

Ca 850 °C 1484 °C 40 

Al 660 °C 2460 °C 26,98 

Ba 710 °C 1638 °C 137,3 

Sr 757 °C 1364 °C 87,6 

Mg 650 °C 1090 °C 24,31 
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Tab.6 – Termodynamické hodnoty pro teplotu 1773 K (1500°C) 

Prvek 
Tlak nasycených 
par pro tlak 1 bar 

Obsah prvku při teplotě 
varu a tlaku 1 bar 

Konstanta 
rovnováhy 

log [O]  
pro 1 bar 

Ca 1,0486 0,003 -11,0602 -7,0176 

Al - zvoleno - 0,05 -11,9631 -3,4795 

Ba 0,2014 0,0559 -9,3948 -3,0662 

Sr 2,1721 0,0070 -10,2226 -6,2887 

Mg 12,4290 0,0055 -9,4880 -5,3656 

 

Modifikace metodou FLOTRET vyžaduje granulovaný modifikátor ve formě 

předslitiny, obsahující maximálně 5 % Mg a zvýšené množství Ca (max. 2%). Prvky přítomné 

v modifikátoru vstupují do chemických reakcí dle své afinity takto: 

CaOOCa  22 2  - G = 1010 kJmol-1 (22) 

MgOOMg  22 2  - G = 1000 kJmol-1 (23) 

322
3

2

4

3
OAlOAl 

 
- G = 850 kJmol-1 (24) 

CaSSCa  22 2  - G = 840 kJmol-1 (25) 

MgSSMg  22 2  - G = 620 kJmol-1 (26) 

 

Přednostně uvádím reakci mezi hořčíkem a sírou, protože síra se uvádí jako 

nejdůležitější podmínka modifikace. Síra je velmi důležitým prvkem při modifikaci, protože 

tvoří sloučeninu MgS, která se dostává do strusky a proto neovlivňuje modifikaci, tedy 

tvorbu kuličkového grafitu. 
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4.5 Odsíření 

4.5.1 Reakce Mg-S 

Vztah mezi Mg a S je dán termodynamickými podmínkami takto: 

    MgSSMg   TGT  8,2395430000  (27) 

 

Z toho 

84,28
5,65311

ln

0







TTR

G
K    (28) 

11  314,8   molKJR  

522,12
3,28359

log 
T

K  

 

Obsah Mg v roztoku     
MgPTSfMg ,,%%   je dán rovnicí: 

      

         Mg

Si

S

C

S

S

S

Si

Mg

C

Mg

PSSieCeSe

SieCe
T
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log%log%%%

%%522,12
3,28359

%log




 (29) 

Interakční koeficienty síry pro teplotu 1500°C:  

21082  ,eSS  
21011 C

Se   
21036  ,eSiS  

Interakční koeficienty hořčíku byly uvedeny dříve v kapitole 4.2.1. 

Z rovnice (29) vypočítáme příslušné izotermy pro dané teploty a tlaky. Obecně lze 

tyto vztahy znázornit na obr. 30, kde je uvedena izoterma reakce Mg-S a současně je 

uvedena koncentrace hořčíku v závislosti na teplotě a tlaku pro obecně zvolené podmínky 

(kolmice udávají koncentraci hořčíku). [55][56][58][63][65] 
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Obr. 30 - Vliv vypařování a odsíření při modifikaci na výslednou hodnotu zbytkového hořčíku 

Na obr. 30 je rovněž uvedena směrnice přímky udávající spotřebu hořčíku na síru 

dle stechiometrického poměru reakce Mg-S    (Mg = 0,76.S): 

MgSSMg   SMg  76,0  (30) 

Jestliže máme před modifikací určitou koncentraci hořčíku (dle obr. 30 - 0,04 %) 

a určitou koncentraci síry (0,15 %) v tavenině, budou z tohoto výchozího bodu (ozn. A) 

probíhat současně dva pochody a to: 

 vypařování (vodorovný vektor)  

 odsíření (šikmý vektor) 

Sečtením obou vektorů obdržíme množství hořčíku, který zůstane v roztoku jako 

výsledek těchto dvou pochodů. Tato výsledná hodnota by měla dosáhnout hodnoty 

Mgzbyt = 0,03%. Na základě této úvahy jsou uváděny další možné kombinace určující průběh 

modifikace.  

Obr. 31 znázorňuje izotermy pro různé teploty a obsahy síry v litině o obsahu 3,5 % C 

a 2,5 % Si. Na obrázku je pro danou teplotu znázorněna koncentrace hořčíku v % a pro 
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barPMg 1 . Dle rovnice (29) lze vypočítat izotermu Mg-S pro jakékoliv chemické složení 

na základě dříve uvedených interakčních koeficientů X

Mge . 

 

Obr. 31 - Izotermy pro různé teploty a obsahy síry při tlaku 1 bar 

S poklesem teploty se zvyšuje odsiřovací schopnost hořčíku i při velmi nízkých 

obsazích síry. Tak např. při teplotě modifikace 1300°C a obsahu S = 0,001 % nastává 

rovnováha při obsahu Mg = 0,0012 %, což prakticky na tak nízkou koncentraci hořčíku 

znamená v plném rozsahu vazbu hořčíku na síru. 

Naopak při teplotě 1500°C a obsahu S = 0,01 % je v rovnováze se 0,012 % Mg a tak 

nemusí k vazbě na síru dojít, protože se část hořčíku odpaří na hodnotu 0,0072 % při tlaku 

1 bar. 

Vypočtené izotermy (obr. 31) uvažují tlak 1 bar. Vliv tlaku je uveden na obr. 32, 

kde jsou znázorněny izotermy pro teplotu 1300°C a pro tlak 1 a 5 barů. 

Vlivem vyššího modifikačního tlaku se izotermy posouvají doprava a rozšiřují tak pole 

vzájemného působení hořčíku a síry, čímž se snižuje odsiřovací schopnost hořčíku při 

vzájemném poměru hořčíku a síry. 
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Obr. 32 - Izotermy pro teplotu 1300°C a tlak 1 a 5 barů 

Na obr. 33 je znázorněna závislost Mg-S pro teplotu 1400°C, modifikační tlak 1,5 bar 

pro litinu o chemickém složení C = 3,5 %, Si = 2,5 %, Mn = 0,6 % a S = 0,02 %. Na tomto 

obrázku je znázorněna závislost obsahu hořčíku na vazbu se sírou při konstantním 

stechiometrickém poměru Mg = 0,76  S, dále je zobrazena svislá přímka určující pro danou 

teplotu a modifikační tlak rovnovážné množství hořčíku v %. U této litiny byl zvolen 

konstantní obsah síry (S = 0,02 %) a měněn obsah vsazeného hořčíku (Mg = 0,03 %, 

Mg = 0,04 % a Mg = 0,05 %). Hodnoty odpovídající obr. 33 jsou uvedeny v tab. 5.  

Na obr. 34 jsou znázorněny stejné závislosti jako na obr. 33, jen s tím rozdílem, 

že byla zvolena teplota reakce 1450 °C. Tato změna posunula izotermu směrem vpravo, čímž 

se snížila odsiřovací schopnost hořčíku, dále je na obrázku znázorněna čára konstantního 

hořčíku, nutného pro modifikaci, určeného pomocí stechiometrickém poměru 

Mg = 0,025 + 0,76  S. Hodnoty odpovídající obr. 34 jsou uvedeny v tab. 6. V porovnání 

s teplotou reakce 1400 °C se zvýšilo využití hořčíku, které rychle klesá s jeho zvýšeným 
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množstvím vstupujícím do reakce a dá se konstatovat, že čím je vyšší obsah hořčíku 

vstupujícího do reakce, tím větší je hodnota jeho vypařování. 

 

Obr. 33 - Izoterma MgS pro konstantní obsah síry a měnící se obsah vsazeného hořčíku, 
teplotu 1400°C a tlak 1,5 baru 

Tab. 5 -  Zhodnocení obr. 33 

%Mg  [%] Mgzbyt  [%] Využití Mg  [%] Odsíření  [%] Vypaření Mg  [%] 

0,03 0,0046 15 47 38 

0,04 0,0052 13 36 51 

0,05 0,0060 12 28 60 

Tab. 6 -  Zhodnocení obr. 34 

Mg  [%] Mgzbyt  [%] Využití Mg  [%] Odsíření  [%] Vypaření Mg  [%] 

0,03 0,0078 26 42 32 

0,04 0,0092 23 33 44 

0,05 0,0085 17 20 53 
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Obr. 34 - Izoterma Mg-S pro konstantní obsah síry a měnící se obsah vsazeného hořčíku, 
teplotu 1450°C a tlak 1,5 baru 

Na obr. 35 je zvolen opačný postup a to při konstantním obsahu hořčíku 

(Mg = 0,05 %) se měnil obsah síry vstupující do reakce s hořčíkem v rozsahu 

S = 0,005 0,02 %. Hodnoty odpovídající obr. 35 jsou uvedeny v tab. 7. S klesajícím obsahem 

síry vstupující do reakce s hořčíkem se podstatně zvýšilo využití hořčíku a současně klesá 

odsiřovací schopnost hořčíku. Hodnota vypařovaní se pohybuje mezi 50-60%. Případ na 

obr. 35 dokumentuje význam výchozího obsahu síry v litině před modifikací. 

Tab. 7 -  Zhodnocení obr. 35 

%S Využití Mg  [%] Odsíření  [%] Vypaření Mg  [%] 

0,02 20 27 53 

0,015 25 20 55 

0,01 30 12 58 

0,005 42 2 53 

 

Na obr. 36 jsou znázorněny izotermy Mg-S pro různé modifikační tlaky, obsah síry 

S = 0,008 % a teplotu 1400°C. Modifikační tlaky jsou 5, 3 a 1,5 baru. Hodnoty odpovídající 

obr. 36 jsou uvedeny v tab. 8. 
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Tab. 8 -  Zhodnocení obr. 36 

Tlak  [bar] Využití Mg  [%] Odsíření  [%] Vypaření Mg   [%] 

1,5 37 24 34 

3 72 20 8 

5 85 15 0 

 

 

Obr. 35 - Izoterma Mg-S pro konstantní obsah hořčíku a měnící se obsah síry, teplotu 
1450°C a tlak 1,5 bar  

Z výše uvedených závislostí tedy vyplývá, že k docílení požadovaného množství 

zbytkového hořčíku zaručujícího vznik kuličkového grafitu máme 3 možnosti: 

 snížit obsah síry - problém metalurgický 

 zvýšit obsah hořčíku vneseného modifikátorem - hořčík v přebytku  

 zvýšit modifikační tlak - problém volby způsobu modifikace 
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Obr. 36 - Izotermy Mg-S pro různé modifikační tlaky a teplotu 1400°C 

4.5.2 Reakce Ca-S 

Pro výpočet příslušných izoterm Ca-S uvažujeme termodynamické hodnoty. [7][22]  

    CaSSCa   TG  44,93367100  (31) 
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Z toho má rovnice izotermy Ca-S v závislosti na teplotě tvar: 
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PCa není v této rovnici uvažován, protože nedochází při daných teplotách k vypařování 

vápníku (teplota roztavené litiny je nízká). [43][45][50][55] 
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Vypočtené izotermy pro teploty 1400°C, 1450°C a 1500°C jsou znázorněny na obr. 37. 

Na tomto obrázku je vyznačen konstantní poměr Ca/S = 1,25, který vyplývá 

ze stechiometrického poměru obou složek vstupujících do reakce. Příklad na obr. 37 výchozí 

obsah S = 0,014 % a výchozí obsah Ca = 0,025 %. Rovnováha odsíření odpovídá hodnotám 

síry závislých na teplotě. Čím vyšší je teplota, tím více klesá odsiřovací schopnost vápníku. 

Na dalším obr. 38 je graficky znázorněna kombinace izoterm Mg-S a Ca-S při teplotě 

1450°C a chemického složení roztoku železa obsahující 3,5% C a 2,5% Si. Vstupní uvažované 

hodnoty:  S = 0,012 %, Ca = 0,017 % a Mg = 0,035 % 

Působením vápníku (reakce vzhledem k afinitě vápníku k síře probíhá přednostně 

před hořčíkem) se sníží obsah síry z 0,012% na 0,004%. Tím se změní podmínky modifikace a 

sice tak, že při Mg = 0,035% je Mgzbyt = 0,0202%. 

 

Obr. 37 - Izotermy Ca-S pro různé teploty 



Podmínky rozpouštění modifikátoru na bázi hořčíku při modifikaci metodou FLOTRET 

 

 

Aleš HANUS, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství 51 
 

 

Obr. 38 - Současné působení hořčíku a vápníku při modifikaci  

Jestliže by nebyl přítomen vápník, potom při Mg = 0,035 % je Mgzbyt = 0,012 % 

(vyznačeno na obr. 38 čárkovaně). 

Úvaha o působnosti vápníku jako odsiřovadla je složitá v tom, že jeho odsiřovací 

schopnost je závislá na teplotě a tlaku a také na jeho koncentraci v roztoku. 

Z výše uvedeného příkladu se předpokládá přednostní reakce vápníku se sírou 

současně v případě, že vstupní hodnoty hořčíku a vápníku při modifikaci budou stejné. 

4.6 Dezoxidace 

Stupeň oxidace taveniny je daný poměrem: 

FeOMnO

SiO



2   (33) 

V případě použití předslitiny je tento poměr 0,8, což je optimální hodnota vyjadřující 

kvalitu modifikace. V případě použití čistého hořčíku je tento poměr 1,02, tedy stupeň 

oxidace je vyšší a vzniká nebezpečí vzniku bublin a strusky v odlitku. Metalurgicky čistý hořčík 

jako významný dezoxidační a desulfurační prvek při téměř 100% koncentraci (99,8 %), se při 
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modifikaci takto projevuje, zatímco modifikátor ve formě předslitiny obsahuje kromě hořčíku 

další prvky (vápník, hliník, cér, kovy vzácných zemin) se stejným charakterem jaký má hořčík. 

Tyto prvky jsou však v nižší koncentraci, než je koncentrace hořčíku. Modifikace má chemicky 

jiný průběh - v menší intenzitě, než jako je u čistého hořčíku. 

Pokles obsahu kyslíku při modifikaci se všeobecně uznává, i když literární i provozní 

údaje jsou rozporné. Chemické reakce prvků přítomných v modifikátorech je nutné definovat 

proto, abychom vypočítali ztráty hořčíku při modifikaci. Rozbory strusek po modifikaci 

jednoznačně určují průběh zpracování roztavené litiny modifikátorem. [92] 

4.6.1 Reakce Mg-O 

    MgOOMg   TGT  26,371435720  (33) 

208,8
31375

ln 
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  (34) 

Izotermy pro reakci Mg-O určíme ze vztahu: 

       OMgMgaKO MgOMgO %243%160%loglog%log   (35) 

kde:  1MgOalog  
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Příslušné izotermy pro teploty 1400°C a 1500°C jsou na obr. 39. Na tomto obrázku 

jsou svislými přímkami uvedeny koncentrace hořčíku při různém modifikačním tlaku. 

Z průběhu izoterm vyplývá, že reakce s kyslíkem může nastat při koncentraci nižší, 

než odpovídá dané teplotě a tlaku, v našem případě pro T = 1400°C je to koncentrace 

Mg = 0,055%. Na obr. 39 jsou znázorněny příklady desoxidace při různém vstupním obsahu 

hořčíku při modifikaci. V každém případě není spotřeba hořčíku na desoxidaci velká. 
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Čím vyšší bude obsah kyslíku v tavenině, tím pravděpodobněji bude probíhat desoxidace 

hořčíkem. 

 

Obr. 39 - Izotermy Mg - 0 pro teploty 1400°C a 1500°C a spotřebu hořčíku vazbou na kyslík 
při tlaku 1 bar a teplotě 1500°C a 1400°C 

4.6.2 Reakce Ca-O 

    CaOOCa   TGT  41,351560600  (36) 

208,8
31375

ln 



Ta
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K

CaO
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CaO   (37) 

Izotermy pro reakci Ca- 0 určíme ze vztahu: 

       OCaCaaKO CaOCaO %1040%416%loglog%log   (38) 

kde:  1CaOalog  
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Příslušné izotermy pro teploty 1400°C a 1500°C jsou znázorněny na obr. 40. Na tomto 

obrázku je koncentrace vápníku při tlaku 1 bar pro příslušné teploty a je zde znázorněn 

pokles obsahu kyslíku v závislosti na obsahu vstupního vápníku při modifikaci. Reakce 

dezoxidace vápníkem je velmi pravděpodobná již při malých obsazích vápníku a může 

příznivě ovlivnit průběh modifikace. [71][64][65][86][87][92] 

 

Obr. 40 - Izoterma Ca - 0 pro teploty 1400°C a 1500°C. Pokles obsahu kyslíku při obsahu 
0,01% Ca 
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4.6.3 Reakce Al-O 

    3232 OAlOAl   TGT  18,942918300  (39) 

57,20
64900

ln 
T

K AlO   (40) 

Rovnice pro izotermy má tvar: 
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32
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Izotermy pro teploty 1400°C a 1500°C jsou na obr. 41. Reakce je rovněž závislá 

na vzájemné koncentraci hliníku a kyslíku při modifikaci. Na obr. 41 je uveden příklad 

pro koncentraci 0,1% Al v roztoku. Při této koncentraci dochází k dezoxidaci tvorbou Al2O3 za 

současného snížení obsahu kyslíku.  [63][92] 

Přítomnost vápníku i hliníku v modifikátoru s ohledem na kyslík přítomný v roztavené 

litině má význam, neboť dezoxidace prostřednictvím těchto prvků příznivě ovlivňuje průběh 

modifikace. Dezoxidace zvyšuje nodulační účinek Mg. 

 

Obr. 41 - Izotermy Al-0 pro teploty 1400°C a 1500°C. Pokles obsahu kyslíku v důsledku 
reakce s hliníkem 
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4.7 Hydraulické podmínky 

Hydraulické podmínky při modifikaci metodou FLOTRET jsou definovány základními 

hydraulickými zákonitostmi platnými pro proudění tekutin v potrubí, v tomto případě 

v armatuře reakční komory. [32][67][68] 

Rovnice kontinuity: 

.2211 konstQvSvS V   [m.sec-1] (42) 

Zákon zachování energie – Bernoulliho rovnice 

.
2

2
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 [m] (43) 

Rychlost proudu teoretická - Torricelliho vztah 

hgv  2  [m.sec-1] (44) 

Objemová výtoková rychlost 

ShgSvQV  2  [m3.sec-1] (45) 

Hmotnostní výtoková rychlost 

  SvQQ Vm  [kg.sec-1] (46) 

Koeficient odporu armatury proti průtoku taveniny 
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v
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kde: S – průtočný průřez *m2] 

 v – rychlost proudu [m.sec-1] 

 p – měrný tlak *Pa+ 

 ρ – hustota tekutého kovu v *kg.m-3] 

 g – tíhové zrychlení v *m.sec-2] 
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5 NÁVRH TVARU A VELIKOSTI REAKČNÍ KOMORY 

Metoda průtočné modifikace FLOTRET vznikla na základech metody In Mould. Při 

volbě základních rozměrů reakční komory se vychází z hmotnosti výchozí taveniny, která má 

být modifikací upravena na litinu s kuličkovým grafitem. Tato hmotnost je dána velikostí 

tavícího agregátu, velikostí licí nebo transportní pánve a v neposlední řadě nutností odlití 

celého zamodifikovaného množství do forem do cca 22 minut (časový požadavek na 

manipulační a odlévací časy), což je doba, po kterou trvá účinek modifikátoru na změnu 

tvaru grafitu. [7][31][32][34] 

Základním požadavkem kladeným na průtočné modifikace je zabezpečit efektivnost 

rozpouštění modifikátoru tak, aby byla snížena intenzita odpařování Mg. 

In Mould metoda, jak je patrno z obr. 7, je založena na průtoku přes reakční komoru, 

která je umístěna ve vtokové soustavě mezi vtokový kůl a struskovák, který funguje jako 

směšovací komora. Objem reakční komůrky vypočítáme z množství použitého modifikátoru. 

Vzhledem k požadovanému nízkému obsahu síry v litině se používá množství modifikátoru 

0,8 - 1,1 % na hmotnost tekutého kovu. Důležité je určení příslušné doby lití, kterou 

stanovíme dle běžně používaných vzorců nejlépe však praktickým měřením, protože doba lití 

= doba rozpouštění modifikátoru. V komůrce ponecháme asi 30 % z celkového objemu 

komůrky pro tzv. volný prostor nutný k promíchávání modifikátoru. 

U metody FLOTRET při výpočtech rozměrů reakční komory vycházíme z metody 

modifikace ve formě a proto je reakční komora u FLOTRET metody obdobná jako u In Mould 

metody. Vtokový kůl je nahrazen nálevkou a struskovák směšovací komorou. Schématické 

znázornění reakční komory je na obr. 42. Uspořádání u FLOTRET procesu (pec – komora – 

pánev) je výhodou, neboť kontrola jakosti zamodifikované litiny s kuličkovým grafitem je 

možná běžnými metodami ještě před odlitím forem, což je u metody In Mould 

neproveditelné. 
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Obr. 42 - Schéma FLOTRET komory: S1 – výpustní průřez, S2 – přechodový průřez,  
S3 – vstupní průřez, SRK – plocha reakční komory 

Doba průtoku kovu FLOTRET komorou T: 

VQ

m
T





 [sec] (48) 

kde: m – hmotnost tekutého zpracovávaného kovu [kg] 

ρ – hustota tekutého kovu [kg.m-3] 

QV – objemový průtok tekutého kovu [m3.sec-1] 

 

Půdorysná plocha reakční komory SRK: 

R

m

RK
K

Q
S   [cm2] (49) 

kde: Qm – hmotnostní průtok [kg.sec-1] 

KR – koeficient rozpouštění [kg.cm-2.sec-1] - optimální hodnoty KR = 0,03÷0,06 
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Výpustní průřez S1: 

HT

m
S








226,0
1  [m2] (50) 

kde:` μ – rychlostní koeficient - koeficient odporu komory proti tečení 

H – ferostatická výška [m] 

 

Poměry mezi přechodovými průřezy ve FLOTRET komoře: 

5:38:3:: 321 SSS   (51) 

kde: S1 – výpustní průřez [m2] 

S2 – přechodový průřez [m2] 

S3 – vstupní průřez z nálevky [m2] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – LABORATORNÍ TAVBY 

Experimentální část disertační práce spočívá v odzkoušení metody FLOTRET 

v laboratorních podmínkách katedry slévárenství. Laboratorní experiment byl zaměřen na 

určení vhodného hydraulického poměru mezi pracovními průřezy modifikační armatury, dále 

na vliv množství modifikátoru a tlakové výšky na hodnoty zbytkového hořčíku, jako 

předpoklad nutný pro vznik kuličkového grafitu. 

Pro eliminování velkého počtu možných vlivů při modifikaci byly stanoveny pro 

měření tyto proměnné: 

 změna množství modifikátoru 

 změna tlakové výšky při modifikaci  

Jako neměnné byly určeny: 

 průtočné průřezy modifikačního zařízení 

 chemické složení výchozí litiny 

 způsob vedení tavby a teplota přehřátí výchozí litiny v peci 

 modifikátor – druh, granulace 

 množství očkovadla, ... 

6.1 Modifikační komora 

Na základě teoretického rozboru metody modifikace litiny byla navržena 

a zkonstruována experimentální modifikační komora, na které je možné v laboratorních 

podmínkách ověřit funkčnost zařízení. Velikostně byla komora navržena a postavena 

na hmotnost tekutého kovu maximálně cca 40 kg. Rozměry laboratorní reakční komory byly 

určeny pomocí vztahů (48-51). Po provedení zkušebních taveb byly poměry mezi pracovními 

průřezy upraveny z důvodu vyhořívání hořčíku v reakční komoře a následného úniku 

hořčíkových par bez modifikačního účinku na litinu. Velikost přechodového průřezu S2 proto 

musela být z důvodu malého objemu zpracovávaného kovu, malé metalostatické výšky a 

malého sypného objemu modifikátoru upravena pro laboratorní podmínky v jiném poměru a 
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to na poměr S1 : S2 : S3 = 3 : 7 : 5. Tento poměr zajistil dokonalé rozpuštění modifikátoru 

v reakční a směšovací komoře, které byly rychle zaplněny a nedocházelo tak k vyhoření 

hořčíku na hladině taveniny v komoře při vyšším poměru a nebo naopak při menším poměru 

k ucpání průtočných průřezů slepenci granulí modifikátoru. Výsledný poměr mezi 

jednotlivými průřezy modifikační armatury byl experimentálně odzkoušen v laboratořích 

katedry slévárenství. Rozměry přechodových průřezů reakční komory byly tedy stanoveny 

takto (obr. 43): 

 

 

 

S1 = 314 mm2  => ø d1 = 20 mm 

 

S2 = 715 mm2  => a x b = 11 x 65 mm 

 

S3 = 667 mm2  => ø d3 = 26 mm 

 

SRK = 6500 mm2 => a x b = 100 x 65 mm 

 

metalostatická výška:  

 H = 270 mm ≈ 18,5 kPa  

 H = 400 mm ≈ 27,5 kPa 

Obr. 43 - Schéma laboratorní reakční komory s rozměry  

Armatura modifikačního zařízení je zkonstruována z ocelového plechu tloušťky 3 mm 

a je vyzděna kombinací šamotových cihel a žáruvzdorné výdusky. Víko je pouze plechové 

a není vyzděno, tak jak tomu je v provozních podmínkám, ale je pouze tepelně izolováno 

tenkovrstvou vláknitou izolací (SIBRAL – 2 mm), která zároveň zajišťuje těsnost komory proti 

úniku Mg par plochou mezi víkem a komorou. Víko je ke komoře připevňováno čtyřmi šrouby 

s křídlovými maticemi. Komora je umístěna na podstavci, který umožňuje změnu náklonu 
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komory. Náklon 15° v pracovní poloze je nutný pro dokonalé vyprázdnění komory od 

tekutého kovu při modifikaci a náklon cca 75° pro snadnější náhřev plynovým hořákem 

komory před samotnou modifikací. Ve spodní části přepážky mezi reakční a směšovací 

komorou je otvor, který slouží pouze k vyprázdnění prostoru modifikační komory. 

Experimenty provedené v laboratořích katedry slévárenství byly s tlakovou výškou 

270 mm a 400 mm. Pro tlakovou výšku 270 mm byla reakční komora umístěna mezi hubičku 

tavící pece a licí pánev. Změna tlakové výšky na 400 mm byla provedena nasazením 

keramického nadstavce na nálevku komory, čímž se zvýšila celková výška sestavy modifikační 

komory a licí pánve. Z důvodu malé výšky hubičky pece nad podlahou, která neumožňuje 

umístit celé zařízení (modifikační komora s licí pánví) pod hubičku pece, byla nutná malá 

úprava technologie modifikace a to tak, že natavený kov určený ke zpracování modifikací byl 

z pece vylit do „transportní“ pánve a pak prolit přes modifikační armaturu do „licí“ pánve. 

Tato úprava pracovního postupu si vyžádala zvýšení teploty kovu v peci o teplotní ztrátu 

způsobenou přeléváním do transportní pánve, tak aby teplota taveniny při průtoku 

modifikační komorou byla stejná jako u tlakové výšky 270 mm. 

6.2 Vsázka 

Před započetím vlastních experimentů byla v dvoukelímkové středofrekvenční 

indukční peci ISTOL 0,1/0,15-2 s maximální vsázkou 100 kg připravena přetavením surovin 

(surové železo, ocel, litinový vrat, FeSi, nauhličovadlo) výchozí litina pro zajištění 

stejnorodého složení vsázky experimentálních taveb. Z této litiny byly odlity tyče, které 

sloužily jako jednotná vsázka o definovaném chemickém složení – tab. 9.  

Tab. 9 -  Složení výchozí litiny 

% C % Si % Mn % P % S % Mg 

3,01 1,52 0,293 0,109 0,025 <0,001 

 

Všechny tavby byly dimenzovány na hmotnost 30 kg. Vsázku tvořily tyče o výchozím 

chemickém složení (tab. 9). Dále bylo do vsázky přidáváno pouze nauhličovadlo v množství 

350 g. 
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6.3 Postup měření 

Tavení bylo prováděno na elektrické indukční kelímkové peci typu ISTOL 10/40 o 

maximální hmotnosti vsázky 40 kg a frekvenci 4000 Hz s kyselou vyzdívkou. Licí 

šamotografitová pánev a komora byly před a během tavení vsázky v indukční peci nahřívány 

plynovým hořákem, pro zajištění co nejmenšího tepelného gradientu mezi tekutým kovem 

a komorou a tím eliminování tepelných ztrát, tzn. zajištění co nejmenší teplotní ztráty při 

přelévání kovu z pece do pánve. Pro zvýšení prohřátí komory se před samotnou modifikací 

prolévala komora tekutým kovem. Doba tohoto prolití, byla zaznamenávána. Z tohoto kovu 

byl odebrán vzorek pro zjištění chemického složení taveniny před modifikací.  

Poté se do reakční komory vsypal modifikátor a komora byla uzavřena víkem pomocí 

šroubů. Kov v peci byl nahříván na teplotu 1540 ± 5°C. Následovalo další prolití – modifikace, 

u které se zaznamenávala doba prolití. Do proudu kovu vytékajícího z komory bylo přidáváno 

grafitizační očkovadlo v množství 0,2 % na hmotnost tekutého kovu. Jako modifikátor byl 

použit komerčně dodávaný modifikátor BJOMET 3 a očkovadlo Foundrisil od firmy ELKEM. 

Z namodifikované litiny byly odebrány vzorky pro zjištění chemického složení a pro 

metalografické vyhodnocení. 

Chemické složení bylo zjišťováno dvěmi metodami a to okamžité pomocí zařízení pro 

termickou analýzu Quik Lab E firmy Heraeus Electro Nite (určení obsahu C a Si) a zpětně 

v laboratořích katedry chemie na zařízení Leco GDS 750A – test na všechny přítomné prvky.  

Z podílu doby prolití s modifikátorem a bez modifikátoru lze určit vliv modifikátoru 

a samotné modifikace na dobu prolití komorou bez modifikace a s modifikací a tím empiricky 

určit hodnotu koeficientu odporu proti průtoku, který je způsoben bouřlivou reakcí 

při rozpouštění modifikátoru v tavenině.  

6.4 Naměřené hodnoty 

Chemické složení litiny před a po modifikaci, doby prolití přes modifikační komoru 

bez a s modifikací při obsahu modifikátoru BJOMET 3 - 1,2 %, 1,5 % a 1,8 % pro 

metalostatickou výšku 270 mm jsou v tab. 10 až tab. 12 a pro metalostatickou výšku 400 mm 
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jsou v tab. 13 až tab. 15. Hodnoty u taveb s označením písmenem „a“ byly naměřeny při 

prolévání komory bez modifikace a hodnoty „b“ při prolévání s modifikací. 

Hodnoty času prolití přes modifikační komoru se v laboratorních podmínkách katedry 

slévárenství prodlužují při modifikaci průměrně o cca 20 % oproti hodnotám prolití bez 

modifikace. 

V tab. 16 je porovnání hodnot zbytkového hořčíku v závislosti na metalostatické 

výšce. Z tohoto porovnání je patrný kladný vliv zvýšení metalostatického tlaku na výsledné 

hodnoty zbytkového hořčíku a tím na využití modifikátoru. 

 

Tab. 10 -  Chemické složení litiny před a po modifikaci - BJOMET 3 - 1,2 % - výška 270 mm 

tavba 
teplota 

[°C] 

čas prolití 

[sec] 
% C % Si % Mn % P % S % Mg 

1 a I 1540 16,3 3,76 1,64 0,293 0,101 0,024 <0,001 

1 a II 1510 13,5 3,77 1,67 0,305 0,101 0,025 <0,001 

modifikace - BJOMET 3 - 1,2 % - 0,36 kg 

1 b I 1540 20,0 3,58 2,26 0,300 0,102 0,025 0,018 

1 b II 1540 21,0 3,60 2,28 0,304 0,098 0,021 0,018 

 

Tab. 11 -  Chemické složení litiny před a po modifikaci - BJOMET 3 - 1,5 % - výška 270 mm 

tavba 
teplota 

[°C] 
čas prolití 

[sec] 
% C % Si % Mn % P % S % Mg 

2 a I 1535 14,9 3,94 1,73 0,302 0,104 0,024 <0,001 

2 a II 1510 14,6 3,74 1,67 0,296 0,100 0,023 <0,001 

modifikace - BJOMET 3 - 1,5 % - 0,45 kg 

2 b I 1548 17,3 3,61 2,50 0,308 0,105 0,020 0,028 

2 b II 1548 16,0 3,52 2,38 0,304 0,096 0,018 0,025 
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Tab. 12 -  Chemické složení litiny před a po modifikaci - BJOMET 3 - 1,8 % - výška 270 mm 

tavba 
teplota 

[°C] 
čas prolití 

[sec] 
% C % Si % Mn % P % S % Mg 

3 a I 1480 14,3 3,89 1,70 0,303 0,102 0,024 <0,001 

3 a II 1516 14,5 3,84 1,70 0,287 0,100 0,023 <0,001 

modifikace - BJOMET 3 - 1,8 % - 0,54 kg 

3 b I 1552 18,0 3,73 2,64 0,310 0,103 0,019 0,030 

3 b II 1550 18,5 3,55 2,58 0,303 0,104 0,019 0,030 

 

Tab. 13 -  Chemické složení litiny před a po modifikaci - BJOMET 3 - 1,2 % - výška 400 mm 

tavba 
teplota 

[°C] 

čas prolití 

[sec] 
% C % Si % Mn % P % S % Mg 

4 a I 1540 13,3 3,82 1,72 0,298 0,100 0,023 <0,001 

4 a II 1542 14,5 3,79 1,69 0,297 0,099 0,026 <0,001 

modifikace - BJOMET 3 - 1,2 % - 0,36 kg 

4 b I 1545 18,2 3,68 2,28 0,302 0,103 0,020 0,017 

4 b II 1540 19,5 3,61 2,31 0,299 0,101 0,022 0,018 

 

Tab. 14 -  Chemické složení litiny před a po modifikaci - BJOMET 3 - 1,5 % - výška 400 mm 

tavba 
teplota 

[°C] 
čas prolití 

[sec] 
% C % Si % Mn % P % S % Mg 

5 a I 1545 15,4 3,87 1,69 0,305 0,101 0,023 <0,001 

5 a II 1540 13,8 3,78 1,73 0,299 0,103 0,023 <0,001 

modifikace - BJOMET 3 - 1,5 % - 0,45 kg 

5 b I 1543 18,6 3,66 2,49 0,306 0,102 0,018 0,029 

5 b II 1545 17,1 3,61 2,41 0,308 0,101 0,020 0,027 
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Tab. 15 -  Chemické složení litiny před a po modifikaci - BJOMET 3 - 1,8 % - výška 400 mm 

tavba 
teplota 

[°C] 
čas prolití 

[sec] 
% C % Si % Mn % P % S % Mg 

6 a I 1535 14,5 3,84 1,73 0,304 0,098 0,024 <0,001 

6 a II 1542 14,6 3,81 1,70 0,303 0,102 0,024 <0,001 

modifikace - BJOMET 3 - 1,8 % - 0,54 kg 

6 b I 1542 18,1 3,69 2,62 0,311 0,102 0,019 0,031 

6 b II 1545 17,9 3,72 2,60 0,309 0,103 0,019 0,033 

 

Tab. 16 -  Vliv metalostatické výšky na hodnoty zbytkového hořčíku 

množství 
modifikátoru 

metalostatická výška 

270 mm 400 mm 

tavba % Mgzbyt tavba % Mgzbyt 

1,2 % 
1 b I 0,018 4 b I 0,017 

1 b II 0,018 4 b II 0,018 

1,5 % 
2 b I 0,028 5 b I 0,029 

2 b II 0,025 5 b II 0,027 

1,8 % 
3 b I 0,03 6 b I 0,031 

3 b II 0,03 6 b II 0,033 

 

Na obr. 44 jsou metalografické snímky neleptaných a leptaných výbrusů 

z laboratorních experimentálních vzorků po modifikaci modifikátorem BJOMET 3 v množství 

1,2 %, 1,5 % a 1,8 % a při tlakové výšce 270 mm. Na obr. 45 jsou metalografické snímky pro 

tlakovou výšku 400 mm. Metalografické snímky neprokázaly výrazný rozdíl ve struktuře litiny 

ani při změně množství modifikátoru, ani při změně tlakové výšky a tím zvýšení 

modifikačního tlaku v modifikační armatuře. 
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BJOMET 3 - 1,2 % - neleptáno BJOMET 3 - 1,2 % - leptáno 

  

BJOMET 3 - 1,5 % - neleptáno BJOMET 3 - 1,5 % - leptáno 

  

BJOMET 3 - 1,8 % - neleptáno BJOMET 3 - 1,8 % - leptáno 

Obr. 44 - Metalografické snímky pro tlakovou výšku 270 mm 
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BJOMET 3 - 1,2 % - neleptáno BJOMET 3 - 1,2 % - leptáno 

  

BJOMET 3 - 1,5 % - neleptáno BJOMET 3 - 1,5 % - leptáno 

  

BJOMET 3 - 1,8 % - neleptáno BJOMET 3 - 1,8 % - leptáno 

Obr. 45 - Metalografické snímky pro tlakovou výšku 400 mm 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – PROVOZNÍ TAVBY 

Veškerá měření byla prováděna v provozních podmínkách sléváren litiny 

s lupínkovým a s kuličkovým grafitem v ČR. Slévárna A na tuto metodu výroby LKG přešla již 

před několika lety z metody Tundish Cover a dosahované výsledky potvrzují správnost 

přechodu na tuto metodu. Ve čtyřech dalších slévárnách byla metoda zkoušena. Tyto 

slévárny řešily provozními zkouškami možnosti rozšíření výrobního sortimentu o litinu 

s kuličkovým grafitem. Ve třech z těchto sléváren byla tato metoda po provozních zkouškách 

úspěšně zavedena a u čtvrté se od této metody z technických, metalurgických a provozních 

důvodů upustilo. Z pohledu statistické relevantnosti naměřených hodnot lze využít hodnoty 

pouze ze slévárny A, neboť tato slévárna se zaměřuje na produkci odlitků z LKG. Ostatní 

slévárny vyrábějí odlitky z LKG pouze jako doplňkový sortiment. 

V provozních podmínkách sléváren byla sledována stabilita modifikačního procesu 

a provozní vlivy na rozpouštění modifikátoru jako je například vliv prohřátí reakční komory 

a délky prodlevy mezi jednotlivými prolitími komory na spotřebu modifikátoru a tím na 

výsledný obsah zbytkového hořčíku ve vyráběné LKG. 

7.1 Modifikační komora 

Armatura reakční komory byla u všech sledovaných sléváren konstruována dle 

stejných zásad a pro množství 500 ± 100 kg a tak se konstrukčně ani rozměrově výrazně 

nelišila. Armatura je svařenec z ocelového plechu tloušťky 5 mm a je vyzděna žáruvzdornou 

výduskou. Víko je vyzděno žárobetonem a styčná plocha mezi víkem a reakční komorou je 

tepelně izolována vláknitou izolací – SIBRAL, která zároveň zajišťuje těsnost komory proti 

úniku Mg par. Víko je ke komoře připevňováno čtyřmi vačkovými spoji – pevné a přitom 

rychlé spojení. Šroubové spoje se při provozních zkouškách neosvědčily a to z důvodu 

dlouhého času potřebného pro montáž a demontáž matic na šrouby, nestejnoměrného 

přitažení víka po obvodu komory a z pohledu pracovníka nepříjemné manipulace se šrouby 

a maticemi za vyšších teplot. Komora je umístěna na podstavci, který zajišťuje náklon 

komory 15° pro dokonalé vyprázdnění komory od tekutého kovu při modifikaci. Nad 

výtokovým žlábkem je umístěno dávkovací zařízení pro grafitizační očkování. 
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Rozměry reakční komory jsou stanoveny dle výše uvedených vzorců a jsou zobrazeny 

na obr. 46. Pro hmotnost 500 kg zpracovávané litiny jsou stanoveny průřezy S1, S2, S3 a SRK 

takto: 

S1 = 962 mm2   => ø d1 = 35 mm 

S2 = 13500 mm2  => a x b = 90 x 150 mm 

S3 = 1590 mm2  => ø d3 = 45 mm 

SRK = 30000 mm2 => a x b = 200 x 150 mm 

metalostatická výška H = 700 mm 

  
Obr. 46 - Schéma modifikačního zařízení FLOTRET pro modifikaci 500 kg litiny 
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7.2 Slévárna A 

Slévárna A je zaměřena na komerční dodávky odlitků v kusových, malosériových 

a středněsériových zakázkách ve velikostech od 0,5 kg do 70 kg u strojního formování a až do 

600 kg při ručním formování do jednotné bentonitové směsi. Odlévané materiály jsou: LLG 

(litina s lupínkovým grafitem), LKG (litina s kuličkovým grafitem), Ni-Resist, Ni-Hard - 

speciální litiny, ADI - bainitická litina s kuličkovým grafitem. 

Slévárna A používá k tavení dvě elektrické indukční středofrekvenční pece o objemu 

500 kg a jednu středofrekvenční pec ABB - 1000 kg. Transportní, resp. licí pánve jsou 

o objemu 500 kg, a proto u pecí s objemem 500 kg se jedna tavba rovná jedné modifikaci, 

u pecí o objemu 1000 kg se jedna tavba rovná dvěma modifikacím. Modifikační komora je 

umístěna mezi tavící pecí a licí pánví na mobilním stojanu se sklonem 15°. Nad výpustním 

žlábkem modifikační komory je připevněn zásobník s očkovadlem, pomocí kterého se litina 

grafitizačně očkuje přímo do proudu kovu při průtoku roztavené litiny. Modifikační komora 

je před modifikací nahřívána pomocí plynových hořáků v prostoru pánvového hospodářství. 

Před první modifikací nebo po delší odstávce modifikačního zařízení během pracovního dne 

je pro zvýšení teploty zařazeno prolití komory výchozí litinou. Následně je pracovníkem 

tavírny vsypán modifikátor do reakční komory, grafitizační očkovadlo do zásobníku nad 

výpustním otvorem, dále je nasazeno těsnění (izolační vrstva – Sibral) na styčnou plochu 

komory, na kterou je usazeno žárobetonem vyzděné víko. Toto víko je připevněno 

a zajištěno pomocí vačkových spojů (excentrů). Při vylévání taveniny z pece tavič udržuje 

nálevku modifikační komory maximálně plnou, aby byl v reakční komoře co nejvyšší 

metalostatický tlak a tím byla snížena možnost vyhoření hořčíku v nezaplněné reakční 

komoře, čímž se zvyšuje využití modifikátoru. Po cca 10 vteřinách od začátku lití obsluha 

odjistí zásobník s očkovadlem – očkování do proudu kovu. Po prolití obsluha zahustí 

a odstraní z hladiny kovu v bubnové pánvi strusku, odebere vzorek kovu pro určení 

chemického složení, čímž je kov nachystán k odlévání. Následně obsluha otevře modifikační 

komoru, pročistí vnitřní prostor, vstupní a výstupní otvory od případných zbytků, kovu 

a strusky. Případné poškození vyzdívky nebo izolačního těsnění opraví. Následuje-li další 

modifikace, je do reakčního prostoru vsypán modifikátor a do zásobníku očkovadlo. Komora 

je tímto připravena k dalšímu použití. Při větším poškození je komora vyřazena a nahrazena 
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jinou - pro tyto případy je vždy nachystána minimálně jedna záložní. Je-li mezi jednotlivými 

modifikacemi předpokládán delší časový úsek (více než cca 1 hodina), je komora nahřívána 

pomocí plynových hořáků. Je-li tato doba kratší (méně než cca 1 hodina), je komora jen 

uzavřena víkem, pro snížení odvodu tepla z pracovního prostoru komory. 

V další následné technologické fázi musí odlévači zajistit vylití celého objemu taveniny 

z licí pánve do 20 minut, jinak by modifikační a očkovací účinek modifikátoru a grafitizačního 

očkovadla odezněl. 

Na obr. 47 je zobrazena nově vyzděná modifikační komora na pojízdném podstavci, 

která je používána ve slévárně A. 

 

 

 

 

Obr. 47 - Modifikační komora na podstavci 
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7.2.1 Naměřené hodnoty – slévárna A 

Úspěšnost modifikace je možno hodnotit dle výsledných materiálových 

a mechanických vlastností hotových odlitků a to podle konečného chemického složení, 

obsahu zbytkového hořčíku, strukturních složek na metalografických výbrusech a pomocí 

mechanických vlastnosti, jako jsou např. pevnost a tažnost. Z těchto hodnotících kritérií jsem 

vybral jako nejvhodnější hodnocení dle obsahu zbytkového hořčíku, neboť se toto měření 

provádí po každé provedené modifikaci. Ostatní výše uvedené možnosti hodnocení jsou 

prováděny jen namátkově, nebo pokud si je odběratel vyžádá. 

První dva týdny v červenci roku 2000 byla sledována stabilita procesu modifikace, vliv 

prohřátí modifikační komory na hodnoty zbytkového hořčíku a časový sled mezi jednotlivými 

modifikacemi. V této době byly ve slévárně A k výrobě LKG používány jen indukční pece 

o objemu 500 kg, neboť pec ABB – 1 000 kg nebyla ještě instalována. Naměřené hodnoty 

chemického složení a času lití jsou zaznamenány v tab. 17 a tab. 18. Hodnoty zbytkového 

hořčíku ve sledu taveb za celé sledované období jsou graficky znázorněny na obr. 48. 

Označení typu litiny v tabulce odpovídá normě ČSN EN 1560 (typ 4 – ČSN 42 23 04, typ 6 – 

ČSN 42 23 06, typ 7 – ČSN 42 23 07).  

Stabilita modifika ce vyjá dřená  množstvím zbytkového hořčíku

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

tavba

z
b

y
tk

o
v

ý
 h

o
řč

ík
  

 v
  
%

z bytkový hořčík

průměrná hodnota 

 

Obr. 48 - Obsah zbytkového hořčíku – 1.7. – 14.7.2000 
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Tab. 17 -  Chemické složení taveb LKG – 1.7. – 8.7. 2000 

datum tavba 
typ 

litiny 

chem.složení před modifikací chem.složení po modifikaci 
čas lití 

doba 
čekání %C %Si %Mn %Mg %P %S %C %Si %Mn %Mg %P %S 

1.7.2000 5269 4 3,82 1,42 0,265 0,001 0,022 0,008 3,71 2,5 0,267 0,038 0,023 0,01 7:15 0:00 

5270 4 3,79 1,41 0,264 0 0,024 0,012 3,62 2,48 0,273 0,034 0,024 0,01 8:35 1:20 

5271 4 3,65 1,39 0,257 0 0,021 0,01 3,63 2,43 0,259 0,035 0,022 0,009 9:55 1:20 

5272 4 3,83 1,06 0,244 0 0,023 0,009 3,76 2,09 0,253 0,033 0,023 0,008 12:10 2:15 

3.7.2000 5273 4             3,64 2,47 0,291 0,034 0,026 0,009 10:30 0:00 

5274 4 3,78 1,48 0,285 0,002 0,025 0,009 3,72 2,47 0,292 0,037 0,025 0,009 12:15 1:45 

5275 4 3,78 1,49 0,286 0,002 0,025 0,01 3,72 2,54 0,296 0,036 0,026 0,009 13:40 1:25 

5276 4 3,77 1,15 0,272 0,002 0,026 0,01 3,69 2,25 0,283 0,034 0,026 0,009 15:05 1:25 

5277 4 3,73 1,55 0,287 0,004 0,026 0,013 3,64 2,58 0,289 0,04 0,026 0,011 16:45 1:40 

4.7.2000 5280 4 3,82 1,41 0,274 0,001 0,024 0,011 3,76 2,47 0,281 0,035 0,026 0,01 10:45 0:00 

                            11:40 0:55 

5281 4 3,81 1,53 0,273 0,002 0,025 0,012 3,67 2,6 0,283 0,038 0,026 0,011 13:45 2:05 

5282 6 3,74 1,47 0,467 0,002 0,031 0,01 3,66 2,63 0,466 0,039 0,032 0,01 15:05 1:20 

                            16:25 1:20 

5284 4 3,74 1,45 0,279 0,001 0,024 0,011 3,69 2,6 0,287 0,038 0,025 0,01 17:55 1:30 

5285 4 3,75 1,51 0,281 0,002 0,025 0,012 3,7 2,52 0,291 0,038 0,026 0,01 19:10 1:15 

5286 4 3,75 1,47 0,27 0,002 0,025 0,012 3,67 2,6 0,279 0,039 0,026 0,01 20:30 1:20 

7.7.2000 5287 4 3,73 1,39 0,269 0 0,024 0,012 3,7 2,35 0,271 0,035 0,025 0,011 9:40 0:00 

5288 4 3,72 1,41 0,272 0,001 0,024 0,012 3,68 2,43 0,268 0,034 0,024 0,01 11:10 1:30 

5289 4 3,69 1,45 0,277 0,001 0,025 0,014 3,67 2,56 0,281 0,038 0,026 0,011 12:30 1:20 

5290 7 3,68 1,32 0,813 0,003 0,03 0,014 3,62 2,36 0,823 0,035 0,032 0,013 13:45 1:15 

5291 4 3,77 1,17 0,287 0,002 0,024 0,011 3,73 2,21 0,289 0,036 0,025 0,011 15:00 1:15 

                            16:15 1:15 

5293 7 3,69 1,34 0,897 0,002 0,029 0,011 3,61 2,44 0,861 0,042 0,03 0,011 17:20 1:05 

5294 4 3,72 1,42 0,295 0,001 0,028 0,014 3,64 2,53 0,296 0,038 0,029 0,013 18:30 1:10 

8.7.2000 5297 4 3,71 1,5 0,271 0,002 0,026 0,013 3,66 2,68 0,282 0,042 0,026 0,011 8:00 0:00 

5298 4 3,77 1,45 0,273 0,001 0,026 0,012 3,73 2,61 0,287 0,045 0,027 0,011 9:25 1:25 

5299 4 3,77 1,42 0,283 0,001 0,024 0,011 3,67 2,5 0,294 0,042 0,026 0,011 10:40 1:15 

5300 4 3,7 1,35 0,279 0,002 0,027 0,014 3,69 2,46 0,284 0,042 0,027 0,011 12:00 1:20 

 

Na obr. 49 a obr. 50 jsou hodnoty zbytkového hořčíku vztaženy na jednotlivé dny 

týdne. V čase „nula“ je hodnota zbytkového hořčíku u první modifikace daného dne. 

Hodnoty jsou proloženy spojnicí trendu, která pro většinu dnů má rostoucí charakter. Tento 

charakter potvrzuje i obr. 51, který graficky zobrazuje hodnoty zbytkového hořčíku 

v závislosti na časovém sledu taveb pro celé sledované období. Tyto grafické závislosti 
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prokazují vliv teploty modifikační komory, resp. množství naakumulovaného tepla 

ve vyzdívce komory, na konečné hodnoty zbytkového hořčíku.  

 

Tab. 18 -  Chemické složení taveb LKG – 10.7. – 14.7. 2000 

datum tavba 
typ 

litiny 

chem.složení před modifikací chem.složení po modifikaci 
čas lití 

doba 
čekání %C %Si %Mn %Mg %P %S %C %Si %Mn %Mg %P %S 

10.7.2000 5303 4 3,75 1,43 0,274 0,001 0,023 0,01 3,71 2,33 0,273 0,033 0,024 0,009 11:05 0:00 

5304 7 3,69 1,31 0,838 0,002 0,03 0,01 3,64 2,49 0,819 0,042 0,032 0,011 12:30 1:25 

5305 4 3,68 1,51 0,289 0,001 0,024 0,011 3,67 2,68 0,295 0,042 0,025 0,009 14:10 1:40 

5306 4 3,74 1,49 0,275 0,001 0,024 0,011 3,66 2,62 0,277 0,04 0,025 0,009 15:30 1:20 

5307 4 3,75 1,48 0,279 0,002 0,026 0,012 3,68 2,63 0,286 0,042 0,027 0,011 16:50 1:20 

5308 4 3,74 1,47 0,274 0,001 0,024 0,011 3,6 2,63 0,282 0,042 0,024 0,009 18:10 1:20 

5309 4 3,74 1,47 0,273 0,001 0,024 0,01 3,59 2,66 0,277 0,044 0,025 0,009 19:30 1:20 

11.7.2000 5311 4 3,73 1,4 0,256 0 0,021 0,009 3,68 2,43 0,267 0,033 0,023 0,008 10:50 0:00 

5312 6 3,65 1,37 0,387 0 0,024 0,01 3,66 2,46 0,045 0,032 0,026 0,01 13:25 2:35 

5313 7 3,8 1,34 0,831 0,002 0,028 0,009 3,7 2,52 0,793 0,038 0,028 0,01 14:55 1:30 

5314 4 3,77 1,41 0,243 0 0,022 0,01 3,7 2,6 0,262 0,042 0,023 0,009 16:35 1:40 

5315 4 3,71 1,46 0,255 0,001 0,022 0,009 3,68 2,59 0,264 0,041 0,023 0,009 17:45 1:10 

5316 4 3,79 1,44 0,246 0,001 0,022 0,01 3,71 2,56 0,25 0,04 0,023 0,008 19:05 1:20 

12.7.2000 5319 4 3,72 1,41 0,242 0 0,021 0,009 3,61 2,53 0,247 0,034 0,021 0,008 11:05 0:00 

5320 6 3,86 1,39 0,406 0 0,03 0,012 3,8 2,53 0,403 0,037 0,031 0,011 12:55 1:50 

                            13:20 0:25 

5321 6 3,87 1,32 0,445 0,007 0,027 0,016 3,76 2,69 0,409 0,037 0,031 0,013 14:35 1:15 

                            15:45 1:10 

5323 4 3,74 1,46 0,257 0,001 0,023 0,012 3,65 2,66 0,267 0,036 0,024 0,01 17:00 1:15 

5324 4             3,61 2,71 0,258 0,037 0,024 0,015 18:15 1:15 

13.7.2000 5328 4 3,6 1,46 0,245 0 0,021 0,018 3,6 2,63 0,248 0,041 0,022 0,014 11:00 0:00 

5329 4 3,76 1,39 0,236 0 0,021 0,01 3,68 2,5 0,235 0,034 0,022 0,008 12:20 1:20 

5330 4 3,75 1,15 0,243 0 0,021 0,01 3,67 2,33 0,257 0,038 0,021 0,009 13:40 1:20 

                            14:40 1:00 

5331 6 3,82 1,42 0,44 0,001 0,031 0,017 3,61 2,61 0,459 0,041 0,032 0,015 16:00 1:20 

5332 4 3,84 1,45 0,258 0 0,022 0,01 3,71 2,59 0,255 0,04 0,024 0,01 17:20 1:20 

5333 4 3,74 1,43 0,252 0 0,022 0,01 3,67 2,57 0,26 0,041 0,023 0,009 18:40 1:20 

14.7.2000 5336 4 3,73 1,41 0,244 0 0,021 0,011 3,72 2,47 0,249 0,031 0,022 0,01 11:30 0:00 

5337 4 3,89 1,12 0,237 0 0,021 0,01 3,64 2,3 0,258 0,033 0,021 0,01 13:30 2:00 
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Obr. 49 - Změna obsahu zbytkového hořčíku v závislosti na časovém sledu taveb pro 
jednotlivé dny – týden 1 

 

Obr. 50 - Změna obsahu zbytkového hořčíku v závislosti na časovém sledu taveb pro 
jednotlivé dny – týden 2 
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Obr. 51 - Změna obsahu zbytkového hořčíku v závislosti na časovém sledu taveb pro celé 
sledované období – 1.7. – 14.7.2000 

Z naměřených hodnot času lití a z toho vyplývajících prodlev mezi jednotlivými 

prolitími modifikační komorou a hodnotami zbytkového hořčíku je usuzován vliv délky 

prodlevy na hodnoty zbytkového hořčíku. Tato závislost je zobrazena na obr. 52. Délka 

prodlevy mezi tavbami, resp. prolitími modifikační komory taveninou, má podstatný vliv 

na teplotu reakční komory a tím má vliv na výsledné hodnoty zbytkového hořčíku. 

Z naměřených hodnot se jeví jako maximální délka této prodlevy hodnota cca 80 min. 

Po této době zbytkový hořčík zaručující vznik kuličkového grafitu v namodifikované litině 

klesá ke spodní hranici,. Je-li tato prodleva delší, je nutno zajistit příhřev modifikační komory 

plynovým hořákem nebo zařadit prolití armatury litinou bez modifikace. Tato skutečnost je 

patrná u hodnot Mgzbyt z obr. 49 pro tavby provedené 1.7.2000, kdy prodleva mezi první 

a druhou modifikací byla 1 hod 20 min, mezi druhou a třetí 1 hod 20 min a mezi třetí 

a čtvrtou dokonce 2 hod 15 min, přičemž komora byla před první modifikací nahřívána pouze 

krátce plynovým hořákem (čas modifikace 7:15) a nebylo zařazeno prolití komory taveninou, 

čímž vyzdívka modifikační armatury nestačila naakumulovat dostatek tepla pro udržení 

vhodné provozní teploty komory. 
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Obr. 52 - Závislost obsahu zbytkového hořčíku na délce prodlevy mezi tavbami 

Chemické složení vsázkových materiálů a jejich podíl ve vsázce pro litinu jakosti 

ČSN 42 23 04 a množství 500 kg nataveného kovu udává tab. 19 pro tavby vedené 1.7.2000. 

Hodnoty obsahů základních prvků ve vlastním vratu, byly vypočteny jako průměrné hodnoty 

ze známých chemických analýz tvárné litiny. 

Vyhodnocení jednotlivých modifikací obsahuje tab. 20, ve které bylo použito tří prvků 

majících nejvýraznější vliv na průběh modifikace – křemík, hořčík, síra. U hořčíku jsou 

uvedeny dvě hodnoty využití hořčíku podle vzorců 52 a 53: 

100
%

% .


vstup
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Mg
Mg

Mg
  [%] (52) 

a se vztažením na rozdíl obsahu síry před a po modifikaci 
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Tab. 19 -  Litina ČSN 42 23 04 – vsázka na 500 kg – 1.7.2000 

   chemické složení vsázkových materiálů v procentech 

 hmotnost podíl [%] C Cr Mn P S Si Mg H 

odpad šroubárna 200 40 0,4  0,4  0,01 0,4   

surové železo PL/1 100 20 4 0,01 0,07 0,04 0,009 0,4   

vlastní odpad TV4 200 40 3,675  0,273 0,024 0,010 2,51   

 

grafit 7,4 1,48 98,9    0,04   0,05 

SiC 1 0,2 60     40   

FeSi kusové 0,6 0,12      81   

 

modifikátor FeSiMg 8,3 1,67      45 5  

očkovadlo FeSi75 4 0,8      76,8   

 

Tab. 20 -  Vyhodnocení taveb z 1.7.2000 

 číslo tavby 5305 5306 5307 5308 5309 

kř
e

m
ík

 

křemík v peci                          [%] 1,51 1,49 1,48 1,47 1,47 

křemík po modifikaci            [%] 2,68 2,62 2,63 2,63 2,66 

propal v peci                          [%] 6,234 4,827 4,124 3,420 3,420 

celkový propal                       [%] 3,694 5,850 5,490 5,490 4,412 

h
o

řč
ík

 

před modifikací                     [%] 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 

po modifikaci                         [%] 0,042 0,04 0,042 0,042 0,044 

množství modifikátoru        [kg] 8.3kg 8.3kg 8.3kg 8.3kg 8.3kg 

využití hořčíku                       [%] 50,30 47,90 50,30 50,30 52,69 

využití Mg vztaženo na S     [%] 52,12 49,72 51,21 52,12 53,60 

sí
ra

 

před modifikací                     [%] 0,011 0,011 0,012 0,011 0,01 

po modifikaci                         [%] 0,009 0,009 0,011 0,009 0,009 

ΔS při modifikaci                   [%] 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 

odsíření                                   [%] 18,18 18,18 8,33 18,18 10,00 

 

Z hodnot v tab. 20 je zřejmá stabilita modifikačního procesu nejen z pohledu hodnot 

zbytkového hořčíku, ale i vzhledem k hodnotám křemíku a síry. Tato stabilita je dána 
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především kvalitní vsázkou, která nevykazovala významný podíl nečistot, rzi, zbytků olejů 

apod., a díky nízkému obsahu síry ve vsázce nedochází ke spotřebě modifikátoru, resp. 

hořčíku z modifikátoru, na chemickou vazbu se sírou. Z výsledných hodnot zbytkového 

hořčíku je tedy patrné vysoké využití hořčíku z modifikátoru, které se pohybuje v reálných 

podmínkách slévárny A kolem hodnoty 50 %. 

Z tavebních záznamů pro roky 2003 až 2005 jsem nashromáždil data o všech tavbách 

litiny s kuličkovým grafitem, z kterých jsem vybral hodnoty vztahující se k litině ČSN 42 23 04. 

Tento typ litiny jsem vybral z důvodu nejvyšší četnosti výroby, ostatní typy LKG jsou vyráběny 

v podstatně menších objemech. Množství zbytkového hořčíku v intervalovém přehledu 

četností za toto sledované období je v tab. 21 a je graficky znázorněno na obr. 53. Tento 

přehled je pro oba tavící agregáty (500 kg a 1000 kg). Průměrné hodnoty zbytkového hořčíku 

pro sledované období jsou pro rok 2003 Mgzbyt = 0,0367 %, pro rok 2004 Mgzbyt = 0,0410 % a 

pro rok 2005 Mgzbyt = 0,0426 %. 

Na dalších obr. 54-55 jsou zaznamenány hodnoty zbytkového hořčíku v závislosti na 

sledu provedených modifikací pro tavby vedené v prosinci roku 2006 pro každý tavící agregát 

zvlášť. Statistické zhodnocení hodnot zbytkového hořčíku je v tab. 22. 

  

Obr. 53 - Stabilita modifikace metodou FLOTRET v letech 2003 až 2005 vyjádřená pomocí 
hodnot množství zbytkového hořčíku  
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Tab. 21 -  Četnosti taveb pro intervalové rozdělení obsahu zbytkového hořčíku  

interval obsahu Mgzbyt 

[%] 

rok 

2003 2004 2005 

0,016 - 0,018  2  

0,019 - 0,021 10 8 6 

0,022 - 0,024 30 9 8 

0,025 - 0,027 65 31 10 

0,028 - 0,030 215 98 37 

0,031 - 0,033 455 232 130 

0,034 - 0,036 525 337 252 

0,037 - 0,039 490 401 439 

0,040 - 0,042 380 466 576 

0,043 - 0,045 225 418 616 

0,046 - 0,048 105 297 429 

0,049 - 0,051 45 195 266 

0,052 - 0,054 10 93 140 

0,055 - 0,057 5 48 44 

0,058 - 0,060  27 18 

0,061 - 0,063  4 6 

0,064 - 0,066  3 1 

0,067 - 0,069   1 

celkem taveb 2560 2667 2979 

průměrná hodnota 0,0367 % 0,0410 % 0,0426 % 

směrodatná odchylka 0,0057 % 0,0069 % 0,0061 % 

 

Tab. 22 -  Statistické zhodnocení modifikací pro pece 1000 kg a 500 kg – prosinec 2006 

Pec 1 000 kg 500 kg 

průměrná hodnota             [%] 0,0357 0,0403 

směrodatná odchylka        [%] 0,0055 0,0053 

max. odchylka                    [%] 0,0127 0,0173 
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Hodnoty zbytkového hořčíku - indukční pec 500 kg - prosinec

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 10 20 30 40 50 60 70

tavba

z
b

y
tk

o
v

ý
  

h
o

řč
ík

 v
  
%

 

Obr. 54 - Závislost zbytkového hořčíku na sledu taveb u pece 500 kg v prosinci 2006 
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Obr. 55 - Závislost zbytkového hořčíku na sledu taveb u pece 1 000 kg v prosinci 2006 

Dlouhodobým provozním sledováním ve slévárně A byla také odsledována délka 

kampaně mezi přezděními modifikační armatury. Průměrná délka kampaně armatury je 70 

až 80 modifikací při dodržování všech zásad obsluhy a údržby modifikační komory. 
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7.3 Slévárna B 

Tato slévárna byla zaměřena na výrobu odlitků převážně litiny s lupínkovým grafitem, 

v malé míře na výrobu ocelových odlitků a odlitky z litiny s kuličkovým grafitem vyráběla jen 

doplňkově a to metodou polévací. Tato metoda ale nesplňovala nároky na stabilní kvalitu 

litiny, docházelo k vyplouvání hořčíku na hladinu taveniny, což s sebou neslo vyhořívání 

hořčíku na povrchu kovové lázně za velkého vývinu kouře a strusky za velmi nízkého využití 

modifikátoru. Další velkou nevýhodou byla velká ztráta teploty při modifikaci, takže se kov 

v peci musel přehřívat na velmi vysoké teploty, což vedlo k nutnosti více očkovat.  

Hlavními úkoly metody FLOTRET tedy bylo:  

 stabilizovat modifikační proces 

 snížit spotřebu modifikátoru 

 snížit teplotu přehřátí taveniny v peci 

 zkrátit celkový čas potřebný k modifikaci 

 zlepšit hygienické podmínky na pracovišti 

Provozní zkouška proběhla v červenci 2001. Požadovaná kvalita LKG odpovídala 

normě ČSN 42 23 04. Tavícím agregátem při provozní zkoušce byla elektrická indukční 

středofrekvenční pec o objemu 1000 kg, přičemž z tohoto množství kovu byla provedena 

pouze jedna modifikace, zbytek kovu byl použit na odlitky z LLG. Po natavení vsázky byla 

modifikační armatura prolita taveninou o teplotě 1520 °C a následně byl do komory vsypán 

modifikátor, komora byla uzavřena a následovala modifikace. Očkování bylo provedeno do 

proudu kovu vytékajícího z modifikační komory. Po stažení strusky a odebrání vzorků pro 

chemickou analýzu byly odlity zkušební tyče pro zhodnocení mechanických vlastností. 

Chemické složení vsázkových materiálů a jejich podíly jsou v tab. 23. Chemické složení 

natavené litiny  a namodifikované litiny je v tab. 24. Teploty v peci, v pánvi a na licím poli 

jsou v tab. 25. Chemické vyhodnocení modifikace je v tab. 26 a výsledné mechanické 

vlastnosti litiny jsou v tab. 27. 

 

 



Podmínky rozpouštění modifikátoru na bázi hořčíku při modifikaci metodou FLOTRET 

 

 

Aleš HANUS, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství 84 
 

Tab. 23 -  Chemické složení vsázky – slévárna B 

 hmotnost 

[kg] 

podíl 

[%] 

chemické složení vsázkových materiálů   [%] 

 C Si Mn P S Mg 

surové železo 400 40 4,4 0,7 0,1 0,09 0,01 - 

plechové pakety 200 20 0,032 0,97 0,39 0,01 0,008 - 

hlubokotažný plech 200 20 0,06 0,2 0,3 0,005 0,005 - 

vrat 200 20 3,690 2,500 0,200 0,030 0,0120 0,031 

 

nauhličovadlo 26 1,4 63       

SiC 6 0,5   70-80     

 

modifikátor FeSiMg5 8,5 1,7   44    6 

očkovadlo FeSi75      75     

 

Tab. 24 -  Chemické složení provozní zkoušky - FLOTRET – slévárna B 

 chemické složení   [%] 

 C Si Mn P S Mg 

před modifikací 3,89 1,282 0,221 0,022 0,012 - 

po modifikaci 3,58 2,619 0,204 0,022 0,012 0,019 

 

Tab. 25 -  Teploty v peci, v pánvi a na licím poli s časy průtoku - FLOTRET – slévárna B 

 
teplota   [°C] hmotnost 

kovu 

[kg] 

doba   [sec] 

pec pánev licí pole lití průtoku 

prolití 1520 1461 - 500 35 42 

modifikace 1520 1445 1362 500 49 59 
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Tab. 26 -  Chemické zhodnocení modifikace metodou FLOTRET – slévárna B 

    Modifikace 

K
ře

m
ík

 Křemík v peci                          [%] 1,282 

Křemík po modifikaci            [%] 2,619 

Využití křemíku                      [%] 100 

H
o

řč
ík

 

Před modifikací                      [%] 0 

Po modifikaci                          [%] 0,019 

Množství modifikátoru       8,5 kg 

Využití hořčíku                       [%] 18,63 

Využití Mg vztaženo na S     [%] 18,63 

Sí
ra

 

Před modifikací                      [%] 0,012 

Po modifikaci                          [%] 0,012 

ΔS při modifikaci                    [%] 0 

Odsíření                                   [%] 0 

 

Tab. 27 -  Mechanické vlastnosti zkušebních tyčí – FLOTRET – slévárna B 

tyč 
Rp 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

1 303 465 17 

2 318 478 21 

3 346 497 22 

 

Hodnota zbytkového hořčíku při této provozní zkoušce je nízké, ale mechanické 

vlastnosti odlitých zkušebních tyčí a metalografický výbrus na obr. 56 potvrdily úspěšnou 

modifikaci tvaru grafitu. Naměřené hodnoty se shodovaly s požadovanými hodnotami pro 

litinu dle ČSN 42 23 04. 
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Obr. 56 - Metalografický výbrus provozní zkoušky – leptáno – slévárna B 

V červnu 2001 byly ve slévárně B vyrobeny odlitky z LKG jakosti dle ČSN 42 23 04 

polévací metodou. Tavícím agregátem byla stejná elektrická indukční středofrekvenční pec 

o objemu 1000 kg a modifikované množství bylo dvakrát 300 kg. Modifikační pánev sloužila i 

jako transportní. Na dno pánve byl nasypán modifikátor, pak očkovadlo a pak vrstva tvořená 

cca 6 kg ocelových jehliček. Naměřené hodnoty chemického složení před a po modifikaci 

jsou uvedeny v tab. 28. Chemické zhodnocení modifikace provedené metodou polévací je 

v tab. 29 a naměřené hodnoty mechanických vlastností jsou uvedeny v tab. 30. 

V tab. 31 je uvedeno porovnání množství modifikátoru použitého při modifikaci 

oběma způsoby. Z tohoto porovnání vyplývá úspora modifikátoru 15 až 20 % ve prospěch 

metody FLOTRET. 

 

Tab. 28 -  Chemické složení provozní zkoušky – metoda polévací– slévárna B 

  C Si Mn P S Mg 

I 
před modifikací 4.07 1.34 0.32 0.04 0.025  

po modifikaci 3.85 2.57 0.26 0.04 0.019 0.024 

II 
před modifikací 3.79 1.52 0.37 0.04 0.02  

po modifikaci 3.74 2.76 0.29 0.04 0.02 0.027 
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Tab. 29 -  Chemické zhodnocení modifikace metodou polévací – slévárna B 

  Modifikace I Modifikace II 

kř
em

ík
 

křemík v peci                                  [%] 1.34 1.52 

křemík po modifikaci                    [%] 2.57 2.76 

využití v peci                                  [%] 69,87 79,85 

celkové využití                               [%] 78,27 84,05 

h
o

řč
ík

 

před modifikací                             [%] 0 0 

po modifikaci                                 [%] 0.024 0.027 

množství modifikátoru        6.0 kg 6.3 kg 

využití hořčíku                               [%] 32.00 35.53 

využití Mg vztaženo na S             [%] 38.08 35.53 

sí
ra

 

před modifikací                             [%] 0.025 0.02 

po modifikaci                                 [%] 0.019 0.02 

ΔS při modifikaci                           [%] 0.006 0 

odsíření                                           [%] 24.00 0.00 

Tab. 30 -  naměřené mechanické hodnoty – slévárna B 

tyč 
Rp 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

1.1 369 488 9.2 

1.2 363 484 11.2 

2.1 376 465 8.2 

2.2 382 469 7 

Tab. 31 -  Porovnání množství modifikátoru a očkovadla pro metodu polévací a metodu 
FLOTRET – slévárna B 

Metoda polévací Bjomet  8 FeSi 75% 

Modifikace I 300 kg 2,00 % 6,0 kg 0,80 % 2,4 kg 

Modifikace II 300 kg 2,10 % 6,3 kg 0,80 % 2,4 kg 

FLOTRET Bjomet  8 FeSi 75% 

Modifikace  500 kg 1,7 % 8,5 kg 0,50 % 2,5 kg 
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7.4 Slévárna C 

Slévárna C se snažila provozními zkouškami zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu 

a to rozšířením svých výrobních možností o odlitky z litiny s kuličovým grafitem. Slévárna je 

zaměřena na malé až střední série a na kusovou výrobu odlitků z grafitických litin, slitin 

hliníku a slitin mědi. U litin se jedná o odlitky od 1 kg do 40 kg u strojního formování a až do 

2 000 kg u ručního formování – pro LKG je horní limit omezen velikostí modifikačního 

zařízení a to na 500 kg. 

Provozní zkouška proběhla v listopadu 2003. Tavícím agregátem byla elektrická 

středofrekvenční indukční pec o objemu 500 kg, a proto bylo modifikované množství 

stanoveno na 500 kg. Chemické složení provozních zkoušek je v tab. 32 a chemické 

vyhodnocení modifikací je v tab. 33.  

 

Tab. 32 -  Chemické složení provozních zkoušek – slévárna C 

  Chemické složení   [%] 

  C Si Mn P S Mg 

I 
před modifikací 3,69 1,39 0,22 0,022 0,006 0,001 

po modifikaci 3,73 2,54 0,23 0,026 0,011 0,038 

II 
před modifikací 3,73 1,44 0,22 0,023 0,008 0,000 

po modifikaci 3,74 2,42 0,23 0,023 0,009 0,038 

III 
před modifikací 3,83 1,37 0,43 0,033 0,009 0,001 

po modifikaci 3,71 2,44 0,42 0,033 0,012 0,041 
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Tab. 33 -  Chemické vyhodnocení provozních zkoušek – slévárna C 

 Modifikace I II III 

K
ře

m
ík

 Křemík v peci                     [%] 1,39 1,44 1,37 

Křemík po modifikac i       [%] 2,54 2,42 2,44 

Využití křemíku                  [%] 100 88,11 96,94 

H
o

řč
ík

 

Před modifikací                 [%] 0,001 0,000 0,001 

Po modifikaci                     [%] 0,038 0,038 0,041 

Množství modifikátoru       6,75 kg 6,75 kg 6,75 kg 

Využití hořčíku                   [%] 50,03 50,00 54,27 

Využití Mg vztaženo na S  [%] 45,26 48,28 51,73 

7.5 Slévárna D 

Slévárna D byla zaměřena pouze na malosériovou a kusovou výrobu litiny 

s lupínkovým grafitem do hmotnosti 500 kg. K rozšíření výrobních dovedností o možnost 

výroby litiny s kuličkovým grafitem vedla vedení slévárny snaha o zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu. 

Provozní zkouška proběhla v prosinci 2003. Tavení bylo provedeno na elektrické 

středofrekvenční indukční dvoukelímkové peci o objemu dvakrát 500 kg. Modifikované 

množství litiny bylo 500 kg. Chemické složení provozních zkoušek je v tab. 34 a chemické 

vyhodnocení provedených modifikací je v tab. 35. 

Tab. 34 -  Chemické složení provozních zkoušek –  slévárna D 

  Chemické složení   [%] 

  C Si Mn P S Mg 

I 
před modifikací 3,78 1,69 0,12 0,036 0,017 - 

po modifikaci 3,43 2,53 0,14 0,040 0,010 0,032 

II 
před modifikací 3,40 1,26 0,15 0,029 0,014 0,005 

po modifikaci 3,36 2,23 0,17 0,030 0,012 0,027 

III 
před modifikací 3,87 1,66 0,15 0,029 0,014 0,004 

po modifikaci 3,74 2,76 0,16 0,031 0,011 0,028 
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Tab. 35 -  Zhodnocení modifikací – slévárna D 

    Modifikace 

  I II III 

K
ře

m
ík

 Křemík v peci                     [%] 1,69 1,29 1,66 

Křemík po modifikac i       [%] 2,53 2,23 2,76 

Využití křemíku                  [%] 75,68 84,68 99,10 

H
o

řč
ík

 

Před modifikací                 [%] 0 0,005 0,004 

Po modifikaci                     [%] 0,032 0,027 0,028 

Množství modifikátoru       6,75 kg 6,75 kg 6,75 kg 

Využití hořčíku                   [%] 42,67 36,00 37,33 

Využití Mg vztaženo na S  [%] 49,76 38,03 40,37 

Sí
ra

 

Před modifikací                 [%] 0,017 0,014 0,014 

Po modifikaci                     [%] 0,010 0,012 0,011 

ΔS při modifikaci               [%] 0,007 0,002 0,003 

Odsíření                              [%] 41,18 14,29 21,43 

7.6 Slévárna E 

Slévárna E byla svou produkcí úzce zaměřena na drobné odlitky o hmotnosti 0,2 až 

20 kg z litiny s lupínkovým grafitem vyráběné ve velkých sériích pro malý počet odběratelů. 

Tuto závislost na malém počtu odběratelů a specializaci na malý okruh odlitků řešilo vedení 

slévárny rozšířením nabízeného sortimentu slévárny o možnosti malých sérií odlitků a odlitků 

z litiny s kuličkovým grafitem. 

Provozní zkoušky proběhly v březnu 2001 a tavící agregát byla středofrekvenční 

indukční pec ABB se dvěma tavícími kelímky o objemu 4 tuny. 

Chemické složení vsázkových materiálů a jejich podíl na vsázce je v tab. 36. Naměřené 

hodnoty chemického složení a teplot v peci, v transportní pánvi a těsně před litím na licím 

poli jsou v tab. 37 a v tab. 38. Chemické vyhodnocení provedených modifikací je v tab. 39 . 

Příznivé hodnoty zbytkového hořčíku byly sice dosaženy, ale celkově bylo vedení 

tavby a kontroly chemického složení velmi komplikované, neboť laboratoř pro určování 

chemického složení se nacházela v jiné budově mimo areál slévárny a sloužila pro kontrolu 
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chemického složení v jiné továrně a pro slitiny z neželezných kovů, a tak se informace o 

aktuálním chemickém složení zpožďovaly a metalurgické zásahy byly prováděny v podstatě 

naslepo. Délka tavby se těmito úpravami a čekáním neúměrně protahovala.  

Jako další velká komplikace se ukázala plošná dispozice tavírny, kdy tavící pece nebyly 

zapuštěny do podlahy tavírny z důvodu vysoké hladiny spodní vody a z tohoto důvodu byla 

hubička pece ve výšce cca 4 metry nad zemí. Tato výška komplikovala umístění modifikační 

armatury, proto byl sestrojen speciální držák s plošinou pro obsluhu, ale toto řešení nebylo 

vhodné, jelikož veškerá manipulace s armaturou byla velmi ztížena - čištění otvorů, 

zasypávání modifikátorem, náhřev armatury, zvedání a upevňování víka armatury...  

Dále byla komplikovaná doprava nataveného kovu, z důvodu umístění modifikační 

komory před pec se zmenšila plocha před pecemi a vysokozdvižné vozíky, které zajišťují 

rozvoz kovu k licímu poli musely složitěji manévrovat, což vedlo k dalším časovým ztrátám. 

Výše uvedené provozní komplikace rozhodly o nezařazení této metody modifikace do 

výroby litiny s kuličkovým grafitem. 

Tab. 36 -  Chemické složení vsázky – slévárna E 

 
hmotnost 

[kg] 

podíl 

[%] 

chemické složení vsázky [%] 

C Mn P S Si Mg 

ocelový odpad  2000 50 0,2 0,2 0,010 0,010 0,2  

surové železo  2000 50 4,42 0,06 0,060 0,012 0,77  

 

grafit 53,5  98      

SiC 55  30    70  

 

FeMn 17   83     

FeSi85 8      85  

grafit 5  98      

 

modifikátor FeSiMg5  1,6     45 5,5 

očkovadlo FeSi85  0,5     85  
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Tab. 37 -  Chemické složení kovu v peci, v pánvi a na licím poli – slévárna E 

  C Si Mn Mg S P 

  [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

 pec 3,85 1,3 0,46 0 0,017 0,027 

modifikace I. 
pánev 3,82 2,48 0,46 0,03 0,016 0,03 

licí pole 3,54 2,72 0,46 0,03 0,015 0,03 

modifikace II. 
pánev 3,88 2,47 0,47 0,04 0,15 0,031 

licí pole 3,86 2,67 0,46 0,03 0,015 0,031 

modifikace III. 
pánev 3,86 2,5 0,46 0,04 0,016 0,032 

licí pole 3,83 2,74 0,46 0,03 0,017 0,031 

 

Tab. 38 -  Teploty taveniny v peci, v pánvi a na licím poli – slévárna E 

 
teplota   [°C] hmotnost 

kovu 

[kg] 

doba   [sec] 

pec pánev licí pole lití průtoku 

modifikace I. 1560 1472 1380 360 45 52 

modifikace II. 1560 1430 1348 400 70 80 

modifikace III. 1548 1461 1357 400 38 51 
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Tab. 39 -  Chemické vyhodnocení modifikací – slévárna E 

  modifikace I. modifikace II. modifikace III. 

kř
em

ík
 křemík v peci                         [%] 1,3 1,3 1,3 

křemík po modifikaci           [%] 2,48 2,47 2,5 

využití křemíku                     [%] 100 100 100 

h
o

řč
ík

 

před modifikací                     [%] 0 0 0 

po modifikaci                         [%] 0,030 0,032 0,033 

množství modifikátoru       6,5kg 6,5kg 6,5kg 

využití hořčíku                       [%] 33,22 39,38 40,62 

využití Mg vztaženo na S     [%] 34,91 41,26 42,49 

sí
ra

 

před modifikací                     [%] 0,017 0,017 0,017 

po modifikaci                         [%] 0,015 0,015 0,015 

ΔS při modifikaci                   [%] 0,002 0,002 0,002 

odsíření                                   [%] 11,76 11,76 11,76 
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8 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Provozní zkoušky modifikace metodou FLOTRET proběhly v pěti slévárnách, přičemž 

tato metoda je v současnosti používána ve čtyřech z těchto sléváren. Tyto zkoušky prokázaly 

plnou funkčnost modifikační armatury. Při dlouhodobém sledování hodnot zbytkového 

hořčíku u slévárny A byla dokázána stabilita modifikačního procesu při použití metody 

FLOTRET. Jako ukazatel stability byla zvolena průměrná hodnota zbytkového hořčíku a ta je u 

slévárny A za rok 2005 Mgzbyt = 0,0426 % se směrodatnou odchylkou s = 0,0061 % v rozmezí 

0,020 % až 0,069 % Mg. 

Dále byl ve slévárně A sledován vliv prodlevy mezi jednotlivými modifikacemi, resp. 

mezi jednotlivými prolitími modifikační armatury na hodnoty zbytkového hořčíku. Tato 

prodleva by dle provozního sledování neměla překročit 80 minut, neboť při překročení 

tohoto časového limitu dochází k poklesu teploty komory a tím k poklesu hodnot zbytkového 

hořčíku v litině, jak je patrno z hodnot ze dne 1.7.2000 na obr. 49, kdy Mgzbyt klesl z 0,038 % 

na 0,033% při jinak stejných podmínkách.  

Dále byla ve slévárně A sledována závislost hodnot zbytkového hořčíku na sledu 

prolití modifikační armatury během tavební kampaně. Ve sledovaných případech se potvrdila 

závislost růstu hodnot Mgzbyt s počtem prolití modifikační komory při dodržení maximální 

prodlevy mezi jednotlivými prolitími (80 min). Při takto vedeném sledu modifikací, teplota 

komory roste, resp. je udržována na provozní teplotě. Tato závislost potvrzuje teoretické 

předpoklady vlivu teploty na tlak hořčíkových par, tzn. čím je vyšší teplota komory, tím je 

vyšší teplota protékající taveniny, tím vyšší je tlak hořčíkových par vznikajících při 

rozpouštění modifikátoru a tím je vyšší koncentrace hořčíku v roztoku – kap. 4.2.1, 

obr. 25 ÷ 28. Naopak při překročení prodlevy mezi modifikacemi teplota modifikační komory 

klesá a zároveň klesají hodnoty zbytkového hořčíku. Nízká teplota modifikační komory 

s sebou také přináší problém vyplavování modifikátoru z komory při průtoku taveniny 

armaturou, neboť granulovaný modifikátor se nestačí rozpustit v komoře a následně vyhoří 

v transportní pánvi, čímž se snižuje využití hořčíku v modifikátoru. 
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Provozní zkouška výroby LKG ve slévárně B potvrdila úsporu modifikátoru při přímém 

porovnání metody FLOTRET a metody polévací. Spotřeba modifikátoru byla u metody 

FLOTRET o 15 až 20 % nižší než u metody polévací. V případě roční produkce slévárny A 

(produkce v roce 2005 byla cca 1 500 tun LKG) by úspora 15 % znamenala 4 500 kg 

modifikátoru. 

Provozní zkoušky u všech sléváren proběhly bez větších komplikací, prokázaly 

jednoduchost obsluhy, nízké náklady na pořízení i na provoz modifikačního zařízení a mimo 

slévárnu E, všechny slévárny tuto metodu modifikace používají při výrobě odlitků z litiny 

s kuličkovým grafitem. 

Modifikace metodou FLOTRET je jedna z mnoha možností výroby LKG, a proto dále 

uvádím porovnání s ostatními metodami z pohledu provozních podmínek a zkušeností. 

V porovnání s metodou In Mould (kap. 3.3.5), z které metoda FLOTRET vychází, je 

tato metoda spolehlivější, je zaručena kvalita namodifikovaného kovu pro celý objem kovu 

prolitého modifikační armaturou a tím jsou zaručeny stejné výsledné vlastnosti u odlitků celé 

tavby. U metody In Mould je nižší technologické využití nataveného kovu (vtoková soustava 

je větší o reakční - modifikační komůrku), dále je nutná kontrola každého odlitku, což s sebou 

nese problémy s certifikací, např. u odlitků pro automobilní průmysl. 

Při porovnání metody FLOTRET a konvertorových metod modifikace (kap. 3.3.2), 

vykazují konvertory sice vysoké využití modifikátoru, vysokou míru stability modifikačního 

procesu, ale na druhou stranu vyžadují vysoké náklady na zavedení, komplikovanou údržbu 

a výsledným namodifikovaným kovem je tzv. tvrdá litina, což vyžaduje dodatečné očkování 

namodifikované taveniny.  

U ponorných metod je situace obdobná, tzn. vysoká cena modifikačního zařízení, 

vysoké využití modifikátoru, vysoká míra stability modifikace, malé množství strusky vzniklé 

při modifikaci, ale bouřlivá reakce, obtížná manipulace a výsledkem je tvrdá litina, což opět 

s sebou nese požadavek na dodatečné očkování. 

Modifikace pomocí plněných profilů (kap. 3.3.4) zažívá v poslední době nárůst obliby 

(v USA až 40 % produkce LKG), neboť tato metoda je velmi dobře automatizovatelná, dá se 

použít pro velké rozpětí hmotností modifikovaného kovu (od 150 kg do 35 tis. kg), je velmi 
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spolehlivá, nevyžaduje nízké obsahy vstupní síry, má vysoké využití modifikátoru, neboť se 

plněný profil rozpouští až u dna pánve tak, aby stoupající páry hořčíku procházely přes celou 

výšku taveniny v pánvi. Na druhou stranu tato metoda má vysoké vstupní náklady na 

samotný plněný profil a na podávací zařízení, které ale zase může být využito i v sekundární 

metalurgii např. k legování. 

Polévací metody (kap. 3.3.1) jsou v porovnání s metodou FLOTRET méně spolehlivé, 

s nižším využitím modifikátoru, mají vyšší teplotní ztráty způsobené přeléváním z modifikační 

pánve do licí pánve, ale mají nejnižší náklady na zavedení této metody modifikace do výroby 

LKG. 

Porovnáním výše zmíněných metod modifikace litin se dá metoda FLOTRET doporučit 

pro výrobu LKG v menších dávkách cca 500 kg (dle autora [30] je možno modifikovat až 

20 tis. kg). 

Na základě výsledků disertační práce a provozních zkušeností z experimentálně 

ověřených parametrů ve slévárně A vyplývají tyto zásady pro optimální průběh 

modifikačního procesu metody FLOTRET: 

 komora musí být před vlastním použitím dostatečně vyhřátá např. plynovým 

hořákem, pro zvýšení teploty modifikační armatury doporučuji komoru před 

samotnou modifikací prolít nenamodifikovanou litinou 

 při delší prodlevě (více než 80 min) mezi jednotlivými modifikacemi komoru 

znovu nahřát, při kratší prodlevě stačí pouze zakrýt víkem 

 styčná plocha mezi modifikační armaturou a víkem musí být čistá a opatřená 

těsnící vložkou tak, aby nedocházelo ke snižování modifikačního tlaku v komoře 

únikem hořčíkových par touto cestou. Jako vhodný materiál se osvědčila 

tenkovrstvá izolace SIBRAL  

 po modifikaci taveniny pročistit komoru od případných zbytků kovu a strusky, 

které by mohly při další modifikaci znemožnit průchod taveniny komorou 

 dodržení chemického složení výchozí litiny, hlavně obsahu síry a nízkého 

obsahu tzv. rušivých prvků. 
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9 ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývá podmínkami rozpouštění modifikátoru na bázi 

hořčíku při modifikaci litiny metodou FLOTRET. V teoretické části jsou popsány typy litin 

s jejich stručnou charakteristikou, základní metody výroby litiny s kuličkovým grafitem 

s popisem výhod a nevýhod jednotlivých metod, používaných modifikátorů a provozních 

podmínek. Dále jsou předloženy fyzikálně chemické základy mimopecních procesů a to 

modifikace a očkování s důrazem na nejdůležitější reakce probíhající při těchto sekundárních 

metalurgických operacích. Jako nejdůležitější reakce jsou uvedeny reakce mezi sírou a 

dalšími prvky, v první řadě s hořčíkem, neboť optimální hodnoty zbytkového hořčíku jsou 

ukazatelem požadovaných strukturních a mechanických hodnot modifikovaných litin.  

Součástí řešení disertační práce byly laboratorní experimenty na modifikační 

armatuře sestrojené pro tento účel a umístěné v laboratořích katedry slévárenství. Tato 

měření byla provedena pro ověření hydraulických zákonitostí dané metody. Na základě 

výpočtů a laboratorních experimentů byl navržen a odzkoušen nejvhodnější poměr mezi 

jednotlivými pracovními průřezy modifikační komory pro zajištění funkčnosti. Pro maximální 

hmotnost modifikované litiny 40 kg byl poměr mezi průřezy modifikační armatury stanoven 

takto: S1 : S2 : S3 = 3 : 7 : 5. Dále byly provedeny experimenty zaměřené na porovnání hodnot 

zbytkového hořčíku při změnách tlakové výšky a množství modifikátoru. Výsledné hodnoty 

zbytkového hořčíku potvrdily teoretické předpoklady nárůstu využití modifikátoru s rostoucí 

tlakovou výškou při zachování ostatních rozměrových a teplotních parametrů modifikační 

armatury. 

V provozních podmínkách byla metoda FLOTRET sledována a odzkoušena v pěti 

slévárnách litiny v ČR. Ve třech slévárnách byla tato metoda úspěšně odzkoušena a následně 

zavedena do výroby odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Tyto tři slévárny jsou zaměřeny na 

výrobu LLG a k výrobě odlitků z LKG používají jako provozně spolehlivou a na obsluhu 

nenáročnou metodu FLOTRET, ale pouze v případě poptávky po odlitcích z tohoto materiálu. 

Jedna slévárna (slévárna A) vyrábí metodou kontinuální modifikace LKG ve významném 

množství a to cca 1600 tun ročně, a proto v této slévárně bylo provedeno dlouhodobé 
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sledování hodnot zbytkového hořčíku. V jedné slévárně provozní zkoušky nedopadly 

z metalurgických a provozních důvodů dobře a od této metody modifikace bylo upuštěno.  

Pro dané podmínky konkrétních sléváren byla na základě rozboru literatury a 

provozních zkušeností navržena a experimentálně i provozně odzkoušena vlastní varianta 

procesu kontinuální modifikace FLOTRET. 

Ze sledovaných parametrů modifikace vyplývá vysoká stabilita procesu, která je 

dosažena při dodržování elementárních technologických zásad určených pro tuto metodu, 

viz kap. 8 – Diskuze naměřených hodnot. Jako hlavní a důležitý parametr, kterým se 

modifikace kontroluje při každé tavbě, je obsah zbytkového hořčíku. V provozních 

podmínkách sléváren je z důvodu provozní jistoty množství zbytkového hořčíku udržováno 

na hodnotě Mgzbyt = 0,040 %. U slévárny A byla tato hodnota pro rok 2005 Mgzbyt = 0,0426 % 

při směrodatné odchylce 0,0061 %. 

Měřeními byl prokázán vliv teploty modifikační komory, resp. délky prodlevy mezi 

modifikacemi na tuto teplotu a tím na hodnoty zbytkového hořčíku. V provozních 

podmínkách slévárny A se osvědčila doba prodlevy mezi modifikacemi bez dodatečného 

ohřevu modifikační armatury maximálně 80 min. Při překročení tohoto limitu bez 

dodatečného ohřevu hodnota zbytkového hořčíku klesá. 

Provozní sledování chemického složení vsázky a výsledné namodifikované litiny ve 

slévárně A prokázalo vysoké využití hořčíku z modifikátoru. Hodnota tohoto využití se 

pohybuje kolem hodnoty 50 % - tab. 20 a tab. 33.  

Dlouhodobým provozním sledováním ve slévárně A byla také odsledována délka 

kampaně mezi přezděními modifikační armatury. Průměrná délka kampaně armatury při 

dodržování všech zásad obsluhy a údržby modifikační komory je 80 modifikačních cyklů. 

Laboratorní a provozní zkoušky prokázaly hlavní výhody metody FLOTRET a to 

jednoduchost a nenáročnost obsluhy modifikační armatury, nízké teplotní ztráty, dokonalé a 

rychlé rozpouštění granulovaného modifikátoru při průtoku taveniny přes reakční komoru 

při možném současném očkování a nízké náklady na pořízení i následný provoz 

modifikačního zařízení.  
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

LLG  – litina s lupínkovým grafitem 

GJL  – litina s lupínkovým grafitem 

LKG  – litina s kuličkovým grafitem 

GJS  – litina s kuličkovým grafitem 

LČG  – litina s červíkovým grafitem 

GJV  – litina s červíkovým grafitem 

GJM  – temperovaná litina (GJMW – evropský způsob výroby,  

GJMB – americký způsob výroby) 

d – průměr [mm] 

h – výška [mm] 

S1  – výpustní průřez [mm2] 

S2  – přechodový průřez [mm2] 

S3  – vstupní průřez  [mm] 

SRK  – plocha reakční komory  [mm2] 

    NÍMETASTABILSTABILNÍ CC %%    – koncentrační spád [%] 

KDC – koeficient disociace cementitu v tavenině  

KD – koeficient difuze uhlíku  

KKR – koeficient krystalizace  

(volná – v tavenině, brzděná – v pevném stavu)  

SC – stupeň eutektičnosti [-] 

CEKV – ekvivalentní uhlík [%] 

K1 – vliv stopových prvků na modifikaci [%] 

K2 – koeficient jistoty [-] 
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Xp  – tlak par prvku X [bar, MPa, Pa] 

0

Xp  – tlak nasycených par prvku X [bar, MPa, Pa] 

T – teplota [K] 

0

TG  – Gibbsova energie [J.K-1.mol-1] 

0

TG  – změna Gibbsovy energie [J.K-1.mol-1] 

X

Ye  – interakční koeficient – vliv prvku X na prvek Y [-] 

Xf  – součinitel aktivity prvku X [-] 

K – koeficient rovnováhy [-] 

metp  – metalostatický tlak [K] 

Modp  – modifikační tlak [Pa] 

R – plynová konstanta [J.K-1.mol-1] 

Mgzbyt – zbytkové množství hořčíku po modifikaci [%] 

S – průtočný průřez  [m2] 

v – rychlost proudu  [m.sec-1] 

p – měrný tlak  [Pa] 

ρ  – hustota tekutého kovu  [kg.m-3] 

g – tíhové zrychlení  [m.sec-2] 

QV  – objemový průtok tekutého kovu [m3.sec-1] 

Qm  – hmotnostní průtok [kg.sec-1] 

KR  – koeficient rozpouštění [kg.cm-2.sec-1] 

μ – rychlostní koeficient - koeficient odporu komory proti tečení [-] 

s – směrodatná odchylka 


