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ABSTRAKT 
 

Práce se zabývá tématikou výskytu sekundární strusky u odlitků z litiny s kuličkovým 

grafitem. Byl analyzován vliv používaných očkovadel a modifikátorů, použití filtrů, cedníků a 

sítek. Dále byly zkoumány příčiny vzniku sekundární strusky v odlitcích. V neposlední řadě 

byly porovnány mechanické vlastnosti, mikrostruktura a chemické složení zkoumaných 

odlitků. Rozbor byl proveden na odlitcích o průměrné hmotnosti 20t. 
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ABSTRACT 
 

The work deals with the theme of the secondary slag occurrence at spheroidal graphite 

cast iron castings. An important section is the analysis of used inoculants and modifiers with 

the use of filters, strainers and sieves. Other reported facts are causes of the secondary slag. 

Finally, it is shown an important comparison of mechanical properties, microstructure and 

chemical composition of the above mentioned types of castings. The analysis was made on 

the castings of an average weight 20 tons. 
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1 Úvod 
 

Slévárenství je obor, se kterým se lidstvo setkává již od pradávna a jeho role 

v celkovém vývoji společnosti je velmi významná. Původně bylo využíváno především 

k výrobě nástrojů, zbraní, šperků a postupným vývojem se výroba předmětů z kovu rozšířila 

na průmyslovou výrobu užitných předmětů, strojů a konstrukčních dílů. Rozhodujícím 

faktorem, který posunul technický vývoj daleko kupředu, bylo slévání kovů. Slitina železa 

s uhlíkem se nazývá litina. První zmínky o litině se objevují v Číně více než 2000 let před 

naším letopočtem, kdy byla používána k výrobě zemědělských nástrojů. V Evropě se litina 

začala vyrábět ve 14. století, jednalo se o dělové koule zhotovené v Augsburgu. V letech 

1450-1500 se použila v Německu a Itálii výroba litiny přetavením surového železa. V roce 

1794 vynalezl John Wilkinson kuplovnu (tavicí pec válcovitého tvaru) a od té doby se litina 

stává významným materiálem. Největší rozvoj odlévání litiny nastal v druhé polovině 19. 

století, a to hlavně díky tomu, že rozvíjející se průmysl a stavebnictví v ní získali materiál  

s velkou pevností a přizpůsobením se veškerým tvarovým požadavkům.  

 

Podle způsobu vyloučení uhlíku v různých formách grafitu v základní kovové hmotě 

lze rozlišovat různé druhy litin. Tvar a velikost grafitu pak určuje jejich vlastnosti jako je 

křehkost a tvrdost. Litina s kuličkovým grafitem, dříve nazývána litina tvárná, byla 

vynalezena v druhé polovině 40. let, kdy byla v USA patentována její výroba modifikací 

hořčíkem. V této litině je grafit vyloučen ve formě kuliček. Od poloviny 60. let pak se tento 

druh litiny stává materiálem, u něhož dochází k nejrychlejšímu rozšiřování výroby, a to 

především díky jeho výborným mechanickým vlastnostem, ekonomicky příznivou výrobou a 

též dobré opracovatelnosti. Tento materiál postupně začal nahrazovat ocelové odlitky a 

dokonce ocelové výkovky a začal pronikat do nových průmyslových oblastí. Odlitky z tvárné 

litiny se používají především v automobilovém průmyslu, strojírenském průmyslu či při 

výrobě zemědělských strojů. 
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2 Stanovení cílů práce a postupu řešení. 
 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat strusku a určit postup při její eliminaci u 

odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (EN–GJS–400–18U). 

Pro analýzu vad bude použitá mikroskopie a chemické rozbory sekundární strusky. 

Určení a analýza strusky bude provedena u tří odlitků převodových skříní o surové hmotnosti 

17 a 32 tun.  

Výroba těchto skříní je náročná jak z hlediska metalurgického zpracování,  

tak i z hlediska kvality odlitků. K tomu, aby bylo možné vyrábět kvalitní odlitky bez 

zbytečných víceprací, je nutné věnovat velkou pozornost všem výrobním etapám, které 

mohou ovlivnit výsledný výrobek. 

 

2.1 Postup řešení  

 Rozbor metalurgie a technologie odlitku z EN-GJS-400-18U. 

 Realizace provozních taveb odlitku z EN-GJS-400-18U. 

 Rozbor strusky v těžkých odlitcích odlitých z EN-GJS-400-18U. 

 Zpracování a vyhodnocení výsledků z provozních taveb. 
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3 Literární rozbor metalurgického zpracování litiny s kuličkovým 
grafitem. 

 

Litina s kuličkovým grafitem se starším názvem litina tvárná, je slitina železa 

s uhlíkem, křemíkem, manganem, fosforem, sírou a dalšími prvky. Jako modifikační přísada 

se ve většině případů používá hořčík. U litiny s kuličkovým grafitem můžeme klasifikovat 

většinu prvků podle jejích vlivů na mikrostrukturu. 

 

 primární prvky – C, Si, Mn, P a S 

 primárně očkující-modifikační prvky – Mg, prvky vzácných zemin 

  legující prvky – Cu, Ni a Mo 

 prvky zbytkové – As, Bi, Pb, Sb atd. 

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

 plyny – H, N a O 

 

Základními prvky jsou C, Si, Mn, P a S. Při menším obsahu, než je smluvní mez, se 

považují za nelegované litiny, při vyšším obsahu některého z prvků za legované Tab. 1. [1,2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3.1 Vliv prvků na grafitizaci 

Grafitizační prvky podporují tuhnutí podle stabilního systému a vyloučení uhlíku 

v podobě grafitického eutektika. Antigrafitizační  prvky omezují vznik volného grafitu  

a to buď tím, že brání krystalizaci grafitu, nebo vážou uhlík ve formě karbidů (Cr, V, B). 

Antigrafitizační prvky podporují vznik metastabilního eutektika – ledeburitu.[1] 

Prvek Litina GJS – Obsah v [%] 

Uhlík 3,8 

Křemík 3,5 

Mangan 0,4 

Chrom 0,3 

Cín 0,05 

Měď 0,3 

Nikl 0,3 

Tab. 1 Maximální obsahy prvků [1] 
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3.2 Krystalizace 

Vznik příslušných struktur je u litin vysvětlován rozborem přeměn, které probíhají při 

jejich tuhnutí a následném ochlazování. Dobou tuhnutí taveniny je dána i následná chemická 

nehomogenita, a to především u litin s vyšším podílem přísadových prvků. [3] 

U tvárné litiny eutektického složení je krystalizace zahájena tvorbou primárních 

dendritů austenitu. Osy dendritů se obohacují grafitotvornými prvky. Karbidotvorné prvky se 

přesunují do mezidendritických prostorů a do zbytkové taveniny. Pak dochází k tomu, že 

tavenina je schopna eutektické krystalizace. [1] 

 
3.3 Krystalizace tvárné litiny 

Krystalizace tvárné litiny probíhá ve třech stádiích. Nejprve se z taveniny začnou 

vylučovat první krystaly austenitu a na vhodném zárodku vyrůstá grafit. Přitahuje k sobě 

uhlík a vytěsňuje železo, popřípadě i v něm rozpuštěné prvky do taveniny. Vrstva taveniny 

kolem zrna grafitu má velký sklon k tuhnutí. Tak se vytvoří austenitické obálky, které se 

obohatí grafitotvornými prvky kolem zrn grafitu. 

Mezní koncentrace dosáhne austenit za eutektické teploty, je v rovnováze s taveninou 

a probíhá eutektická přeměna, při které se tvoří stabilní eutektikum ve tvaru buněk. V tomto 

středu roste z krystalizačních zárodků zrno grafitu. Vznikající eutektická směs austenitu  

a eutektického grafitu se nazývá grafitické eutektikum a vyplňuje prostor mezi primárně 

vzniklými dendrity austenitu. 

Poté začíná druhé stadium eutektické krystalizace. V tomto stádiu se růst grafitu 

značně zpomalí, jelikož je umožněn pouze difúzními přesuny atomů uhlíku z taveniny přes 

austenitickou obálku, která se za těchto podmínek také málo zvětšuje. Při velkém počtu 

grafitotvorných zrn a malé vzdáleností mezi nimi je dokončeno celé tuhnutí. 

Vytvoří-li se však vlivem metalurgických faktorů nebo vlivem velkého průřezu odlitku 

malý počet grafitových zrn značně od sebe vzdálených, je třeba počítat ještě s třetím stadiem 

tuhnutí, během kterého vykazuje austenitická obálka silný růst. Toto vede k přesunům 

grafitotvorných přísadových prvků z taveniny do austenitu a karbidotvorných přísadových 

prvků postupně do celé taveniny. 

Po ukončení eutektické krystalizace probíhá další ochlazování, kdy dochází  

k postupným přeměnám, které se týkají hlavně základní kovové hmoty. Mezi eutektickým  

a eutektoidním intervalem teplot se z austenitu vylučuje uhlík a jako sekundární grafit  

se připojuje na již existující částice eutektického nebo i primárního grafitu. 
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Za konstantní teploty probíhá eutektoidní přeměna, kdy se austenit mění na ferit  

a grafit, a to podle rovnováhy na stabilní (za vzniku základní feritické kovové hmoty), 

metastabilní (za vzniku perlitické základní kovové hmoty), nebo z počátku přeměny dle 

stabilní a v dalším průběhu podle metastabilní (vzniká tak feriticko - perlitická základní 

kovová hmota). V technické praxi se u tvárné litiny vyskytují po odlití většinou základní 

kovová hmota feriticko – perlitická  nebo perlitická. 

V binárním rovnovážném systému železo – uhlík, dochází k tuhnutí eutektika buď 

podle stabilního systému při teplotě 1153°C, nebo podle metastabilního systému s eutektickou 

teplotou 1147°C. Tento malý rozdíl eutektických teplot může být příčinou toho, že tuhnutí 

eutektika v závislosti na podmínkách krystalizace proběhne podle stabilního, metastabilního, 

nebo současně podle obou systémů. Výsledkem je různý obsah vyloučeného grafitu  

ve struktuře, což může způsobovat nestejnoměrný rozsah grafitizace. [4] 

 

3.4 Vliv prvků na transformaci austenitu 

Základní kovovou hmotu tvoří struktura, která je určena způsobem transformace 

austenitu. V oblasti eutektoidních teplot v závislosti na chemickém složení a na podmínkách 

ochlazování může u nelegovaných litin vznikat struktura feritická, feriticko-perlitická nebo 

perlitická. Po legování nebo tepelném zpracováním lze rovněž získat strukturu austenitickou, 

martenzitickou nebo bainitickou.   

 

Prvky se rozdělují podle vlivu na druh vznikající základní kovové hmoty na:  

 feritotvorné – Si, Al, Ti (Ti může tvořit současně i karbidy) 

 perlitotvorné – Mn, Cu, Ni, Sn, Sb, Cr, B, W, V, 

 austenitotvorné – Ni (nad 18%), [1] 
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Jednotlivé příklady uváděných kovových matric jsou na Obr. 1. 

 

Matrice perlitická  Matrice feriticko-perlitická  Matrice feritická  

  
 

 

  Obr. 1 Matrice litin s kuličkovým grafitem  

  

 

Chemické složení těchto litin se pohybuje v rozmezí 3,2 až 4,2 % C; 1,5 až 4 % Si; 0,4 

až 0,8 % Mn; pod 0,1 % P; pod 0,02 % S. Konkrétní obsahy jednotlivých prvků uvádí Tab. 2 

v závislosti na požadované matrici. [5] 

 

Tab. 2 Chemické složení litin s kuličkovým grafitem [2] 

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

Ferit v litém stavu nebo po feritizačním 
žíhání 

< 4,00 < 2,5 < 0,2 < 0,05 < 0,01 0,03 až 0,06 

Ferit/perlit v litém stavu nebo po  
žíhání 

< 4,00 1,7 až 2,8 < 0,3 < 0,1 < 0,01 0,03 až 0,06 

Perlit v litém stavu nebo po 
normalizačním žíhání 

< 4,00 1,7 až 2,8 0,5 až 0,25 < 0,1 < 0,01 0,03 až 0,06 
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3.5 Vliv prvků na strukturu a vlastnosti litiny 

3.5.1 Základní prvky 

 
Uhlík – C: Výrazně ovlivňuje vlastnosti železa a je přítomen jako intersticiální přísada 

nebo při vyšší koncentraci, než je jeho rozpustnost v tuhém roztoku, tvoří se železem 

intersticiální chemickou sloučeninu - karbid železa Fe3C nebo je chemicky volný  

a ve struktuře přítomen jako grafit. Pevnost a tvrdost grafitu jsou nízké. Při vyšším obsahu 

zlepšuje slévárenské vlastností a působí příznivě na grafitizaci. Větší množství uhlíku 

vyloučeného ve formě grafitu zlepšuje útlumové vlastnosti. Čím více uhlíku je vyloučeno 

jako grafit, tím menší je celkové staženi litiny při tuhnuti. [1,4] 

 

Křemík – Si: Je po uhlíku nejdůležitější přísada v litinách, kde výrazným způsobem 

modifikuje jejich vlastnosti. Je nekarbidotvorný prvek, který má tendenci se spíše rozpouštět 

ve feritu, kde nahrazuje atomy železa ve struktuře a je tudíž grafitotvorná přísada. Zlepšuje 

slévárenské vlastnosti, protože snižuje teplotu tání litiny a zvyšuje tekutost, avšak zvětšuje 

sklon k tvorbě trhlin a ředin. Z vlivů na mechanické vlastnosti litiny je významné, že křemík 

zvyšuje tvrdost feritu, snižuje jeho tažnost a rázovou houževnatost. [1] 

 

Mangan – Mn: Má při tuhnutí litiny pouze malý vliv na grafitizaci. Zvětšuje stabilitu 

cementitu (karbidotvorná přísada), protože má větší afinitu k uhlíku než Fe. V litinách 

potlačuje tvorbu grafitu, ale svoji přítomností vyvažuje negativní vliv Si. Váže na sebe síru  

v MnS a tím odsiřuje litinu. Při odlévání zvyšuje tekutost a zlepšuje homogenitu odlitků. Jeho 

přebytek však zvyšuje tvrdost a křehkost litin. [6,15] 

 

Síra – S: Stabilizuje cementit, zvětšuje smrštění a zhoršuje homogenitu odlitků. 

Zvyšuje tvrdost a křehkost, způsobuje v litinách lámavost za tepla, a proto se snažíme o její 

eliminaci. Nepříznivý vliv síry lze kompenzovat její vazbou na MnS, přesto u litin dobré 

jakosti nemá její obsah přesahovat 0,1 %, u speciálních litin bývá jen 0,04 %. Množství síry  

v tavenině před modifikací rozhoduje tedy o množství modifikátoru pro zajištění dokonalého 

kuličkového grafitu. Vzniklé sulfidy (převážně MgS) se v tavenině shlukují a vytváří částice 

sekundární strusky (dross), které mají tendenci vyplouvat k povrchu taveniny, ale mohou být 

pohlceny proudem kovu, a zachyceny částečně na stěnách pánve. Nebo mohou být vneseny  

do odlitku a ulpět na stěnách formy, nebo být pohlceny přímo ve stěnách odlitku. Jsou-li 

sulfidy, například hořčíku (MgS), vystaveny kyslíku, oxidují na (MgO) a mohou se slučovat 
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na silikáty hořčíku (MgSiO2), které se taktéž stávají součástí komplexních strusek, zatímco 

síra může oxidovat na SO2 nebo může přejít zpět do taveniny, kde může opět spotřebovat část 

hořčíku s následným rušivým účinkem a deformací tvaru grafitu. [1,4] 

 

Fosfor – P: Stabilizuje cementit, zvětšuje interval tuhnutí a zlepšuje tekutost. Fosfor 

zvyšuje odolnost proti opotřebení, tvrdost a křehkost. Snižuje odolnost proti dynamickému 

namáhání a proti teplotním změnám. Snižuje koncentraci uhlíku v eutektickém bodě.  

Je obsažen v litinách řádově ve větším množství než v ocelích. Vytváří se jako samostatná 

strukturní součást, fosfid železa Fe3P, který je součásti ternárního eutektika Fe-Fe3C-Fe3P, jež 

je nazýváno steaditem. Na tvar grafitu nemá fosfor vliv. Do obsahu 0,1% nemá fosfor  

na strukturu tvárné litiny pozorovatelný vliv. Při obsahu cca 0,15%P se objevují drobné 

ostrůvky fosfidů, které se vzrůstajícím obsahem fosforu rostou. Je patrno, že u tvárné litiny 

nemá obsah fosforu přestoupit hranici 0,10% max. 0,15%. Nad touto hranicí se již všechny 

mechanické vlastnosti tvárné litiny značně zhoršují. [7,8] 

 

3.5.2 Přísadové prvky 

Přísadové prvky se dělí na legující, tj. žádoucí, které aktivně přidáváme pro zlepšení 

vlastností výsledného materiálu a nečistoty, jejichž obsah se snažíme eliminovat.  

 

Hořčík – Mg: Používá se v malém množství jako přísada do tvárné litiny při 

modifikování v podobě předslitin Ni-Mg, Cu-Mg nebo Al-Mg, které se vpraví  

do dostatečně přehřáté taveniny, čímž se značně zvýší počet eutektických buněk a tím určuje 

vznik jemného grafitu. [4] 

 

Měď – Cu: Měď je grafitizátor a podporuje vznik perlitu. Nejčastěji se používá  

k zajištění vývoje perlitické struktury. Při nižším obsahu v litině působí obdobně jako nikl. 

Její grafitizační schopnost je 10x menší než grafitizační schopnost křemíku. V důsledku svého 

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

Jako přísada zvyšuje tažnost po izotermickém zpracování za teplot 300 až 350°C, avšak až při 

obsahu nad 3% Cu. Pro docílení optimálních výsledků (tvar grafitu, mechanické hodnoty)  

je nutné použití mědi o vysoké čistotě bez olova, arsenu, teluru, cínu a vodíku. V litém stavu 

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

Po vyžíhání se projevuje obsah mědi zvýšenou hodnotou tvrdosti a pevnosti tuhého roztoku. 

[1,2] 
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 Nikl – Ni: Má podobné účinky jako měď, působí mírně grafitizačně, stabilizuje perlit, 

zvyšuje mechanické vlastnosti rovněž při nízkých teplotách. Pro tyto účely se přidává  

do obsahu až 4%. Při obsahu nad asi 18% nikl stabilizuje ve struktuře austenit. Zvyšuje 

stabilní eutektickou teplotu austenit – grafit a snižuje metastabilní eutektickou teplotu austenit 

– karbid železa a tak redukuje sklon k zákalkám a vylučování karbidů. [2] 

 

3.5.3 Karbidotvorné prvky 

 
Chrom – Cr: Silně karbidotvorný prvek. Podporuje metastabilní tuhnutí. Zvyšuje 

dispersitu grafitu (zjemňuje grafit). Působí perlitotvorně, perlit zjemňuje. Zvyšuje pevnost  

a tvrdost litiny. Pro zvýšení mechanických vlastností se leguje obvykle v množství do 0,3-

0,5%. Sklon ke vzniku karbidů se kompenzuje mědí. Ve feritických litinách má být obsah  

co nejnižší (<0,04%). [1] 

 

Molybden – Mo: Velmi významná avšak drahá legura. Nepůsobí perlitotvorně ani 

nezvyšuje zákalku, ale vznikající perlit výrazně zjemňuje. Proto se používá v kombinaci 

s perlitotvornými prvky. Zvyšuje pevnost perlitické základní kovové hmoty a stabilizuje 

strukturu za vyšších teplot. Spolu s niklem umožňuje výrobu bainitické litiny v litém stavu. 

Leguje se v množství 0,8-1,0%. Za přítomností fosforu zvětšuje molybden sklon ke vzniku 

fosfidového eutektika. Obsah fosforu je tedy nutno udržovat co nejnižší. [1,2] 

 

3.5.4 Další legury a mikrolegury 

 
Hliník – Al, Titan – Ti: tvoří s uhlíkem a dusíkem karbidy a nitridy. Hliník do obsahu 

asi 4,5% a titan do asi 0,5% podporují grafitizaci. Při vyšším obsahu působí antigrafitizačně. 

Již v malém množství titan zvyšuje obsah feritu a tvrdost litiny se celkově snižuje. U litiny 

s kuličkovým grafitem oba prvky zejména však titan, jsou nežádoucí, neboť brání ve vzniku 

kuličkového grafitu. [1] 

 

Cín – Sn: Působí silně perlitotvorně. Pro dosažení zcela perlitické struktury obvykle 

stačí množství do 0,1 max. 0,15% . Zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. Perlitotvorný účinek 

cínu, podobně jako antimonu a mědi, je způsoben tím, že omezuje difusi na hranici mezi 

austenitem a grafitem. U litin s kuličkovým grafitem se pro dosažení perlitické struktury 

místo cínu leguje obvykle mědí. [1] 
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Bór – B: Je velmi silně karbidotvorným a nitridotvorným prvkem. Zvyšuje tvrdost, 

otěruvzdornost a proto se někdy používá pro mikrolegování litiny, např. brzdové kotouče. [1] 

 

3.5.5 Stopové prvky a nečistoty 

 
 Olovo – Pb, Bizmut – Bi: Tyto prvky jsou jedny z nejškodlivějších v grafitických 

litinách. Již v množství setin procenta způsobují degradaci lupínkového a v množství tisícin 

procenta kuličkového grafitu a snižují mechanické vlastnosti až několikanásobně. 

Stopové prvky a nečistoty se do litiny dostávají z použitých surovin. Jejich škodlivý 

účinek se projevuje zejména tím, že způsobují vznik degenerovaných forem grafitu. [1] 

3.5.6 Plynné prvky 

 
 Dusík – N: Do obsahu asi 0,02 % působí perlitotvorně, zjemňuje grafit a tím příznivě 

ovlivňuje mechanické vlastnosti. Při vyšším obsahu však podporuje vznik nitridů a může být 

příčinou bodlinatosti odlitku. [1] 

 

 Kyslík – O: Je v litinách rozpuštěn do obsahu kolem 0,01 %, je nezbytný pro tvorbu 

oxidačních zárodků. Jeho obsah a tedy i sklon litiny ke grafitizaci jsou do značné míry závislé 

na způsobu tavení. Z toho důvodů mají litiny tavené v kuplovnách obvykle lepší grafitizační 

schopnost než při tavení v indukčních pecích. [1] 

 

3.6 Hodnocení chemického složení litin 

3.6.1 Uhlíkový ekvivalent  

Jednotlivé doprovodné a legující prvky ovlivňují aktivitu uhlíku v roztoku železa a tím 

způsobují hodnoty eutektické koncentrace uhlíku. Účinek prvků je ekvivalentní obsahu 

uhlíku. Souhrnný vliv uhlíku a ostatních prvků přítomných v litině, se vyjadřuje uhlíkovým 

ekvivalentem CE.                          

      iiE XmCC ⋅+= ∑      kde: C – obsah uhlíku v litině [%] 

                                                                           mi – koeficient vlivu (ekvivalence) prvku Xi   

                                                                           Xi – obsah prvku X [%]      

 Prvky s kladnou hodnotou mi působí ve stejném smyslu jako uhlík, to znamená,  

že eutektické koncentrace se dosahuje již při nižším obsahu uhlíku, tedy eutektický bod 
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v diagramu Fe-C se posouvá doleva. Prvky se zápornou hodnotou mi snižují aktivitu uhlíku  

a posouvají eutektický bod doprava, viz Tab. 3.  

 

 

Prvek P Si Al Cu Ni Mn Cr V Ti 

mi +0,33 +0,32 +0,22 +0,07 +0,05 -0,03 -0,06 -0,14 -0,14 

 

Vzhledem k obvyklému množství jednotlivých prvků a velikosti koeficientu mi  

je zřejmé, že praktický význam na hodnotu uhlíkového ekvivalentu má pouze křemík  

a fosfor a platí      PSiCCE 33,032,0 ++=  

- tento vztah je častěji uváděn ve tvaru     )(3,0 PSiCCE ++=  

 

Chemické složení litiny se pak hodnotí podle hodnoty CE 

CE < 4,25 – litiny podeutektické 

CE = 4,25 – litiny eutektické 

CE > 4,25 – litiny nadeutektické       

 

3.6.2 Stupeň eutektičnosti  

 Stupeň eutektičnosti SE je jiným prostředkem pro vyjádření chemického složení.  

Je definován jako poměr skutečného obsahu uhlíku k obsahu uhlíku, který odpovídá 

eutektické koncentraci při daném obsahu křemíku a fosforu. 

)(3,025,4 PSi

C
S E

+⋅−

=            kde:   SE < 1 – litiny podeutektické 

                                                                              SE = 1 – litiny eutektické        

                                                                              SE > 1 – litiny nadeutektické                                                                           

3.6.3 Grafitizační koeficient  

Grafitizační koeficient vyjadřuje grafitizační schopnost nelegovaných litin: 

)
3

5
1(

3

4

SiC
SiKG

+

−⋅⋅=  

Čím větší je hodnota KG, tím lepší je schopnost grafitizace. [1] 

Tab. 3 Vliv některých prvků na uhlíkový ekvivalent  
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4 Rozbor metalurgie a technologie odlitků z EN-GJS-400-18U 

 
4.1 Metalurgie modifikovaných litin 

 Při operacích očkování a modifikace do taveniny vnášíme chemické prvky, ty vytvoří 

dostatečné množství grafitizačních zárodků a změnu tvaru grafitu. K jejich zlepšení a podpoře 

účinku obsahují modifikátory a očkovadla doprovodné prvky. Z chemického složení 

modifikátorů Tab. 4 a očkovadel Tab. 5 je patrné, že hlavní i doprovodné prvky mají vysokou 

afinitu k síře a kyslíku.  

 

 

typ %Mg %Ca %CerMM %Si %Fe %Ni 

VL63(M) 5,5-6,3 1,9 0,7 45 -- -- 

VL63(O) 5,5-6,3 1,9 -- 45 -- -- 

FeSiMg 5 (M) 5,0-6,3 1,8 0,6 45 -- -- 

FeSiMg 5 (O) 5,0-6,3 1,8 -- 45 -- -- 

VL4 (M) 4,5-6,0 -- 1,0 max. 2,5 32-37 zbytek 

 

 

 

Očkovací slitiny užívané v PILSEN STEEL s.r.o. 

max. % 
typ %Si %Al + Ca %Al %Ca %Ba %Bi %SE 

P S Cr Ti 
%Fe 

FeSi65 62-68 max. 2,5 -- -- -- -- -- 0,06 0,05 0,3 0,2 zbytek 

FeSi75 72-78 max. 3,0 -- -- -- -- -- 0,06 0,05 0,3 0,2 zbytek 

Inogen 75 70-75 cca. 2,5 -- -- -- -- -- 0,06 0,05 0,3 0,2 zbytek 

SB5 65-70 -- 1,0-1,5 1,0-1,5 2,0-2,5       zbytek 

SMW 605 62-66 -- max. 0,8 1,8-2,4  0,8-1,2 0,8-1,2     zbytek 

 

Očkovací bloky do licí jamky 

Typ %Si %Al  %Ca %Mg %KVZ %Fe 

Germalloy 70-78 3,2-45 0,3-1,5 stopy stopy zbytek 

 

Tabulka 5 Očkovací slitiny [9] 

 Tab. 4 Modifikační předslitiny [9] 
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Produkty chemických reakcí vytváří tekutou, lepivou a agresivní oxidickou strusku, 

která tvoří na povrchu taveniny zrcadlící struskové povlaky a která se při přelévání a odlévání 

kovu lehce mísí s taveninou a může v odlitku vytvářet oxidické pleny. Reaktivní agresivní 

struska se tvoří při ochlazování z teploty tavení na teplotu tuhnutí. Její hlavní součásti jsou v 

různém poměru SiO2, FeO, MnO, Al2O3, MgO, MgS a MgSiO3. [2] 

Složení sekundární strusky ukazuje, že se na jejím vzniku mohou podílet i prvky 

obsažené v modifikátoru a sekundárním očkovadle. Obsah síry v tavenině by měl být < 0,02% 

(přednostně pod 0,01%), zatímco zbytkový obsah hořčíku by neměl být > 0,06%. Je 

prokázáno, že slévárny, které pracují s nízkým obsahem síry kolem 0,005% po mimopecním 

zpracování a mohou tedy s úspěchem vyrábět tvárnou litinu se zbytkovým obsahem hořčíku 

kolem 0,04%, mají podstatně menší problémy s vadami odlitků způsobenými oxidickou 

struskou. [10] 

 Statistická sledování vlivu zbytkového obsahu hořčíku v tvárné litině a licích teplot 

dávají jednoznačně optimální kombinaci: nízký zbytkový obsah Mg a maximální licí teploty. 

Nejhorší je pak vysoký obsah zbytkového Mg a nízké licí teploty. [2] 

Důležitým činitelem při tvorbě sekundární strusky je teplota. To můžeme vidět z Obr. 2 

 

 
                                            Obr. 2 Tvorba re-oxidačního filmu strusky na povrchu taveniny tvárné litiny v   
                                                            závislosti na teplotě při ochlazování na vzduchu [2] 
 

 

Sekundární struska je produktem re-oxidačních pochodů, které probíhají mezi 

proudem tekutého kovu, atmosférou v dutině formy a vlastním formovacím materiálem. 

Sekundární struska nemá nic společného se struskou, která je produktem metalurgických 

procesů v tavících agregátech a do dutiny formy je stažena proudem kovu z pánve. [10] 
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 Sekundární struskovitost v odlitcích z tvárné litiny je důsledkem zpracování kovu 

hořčíkem. Vznik a výskyt vměstků je přímo spojen s druhem použité zpracovací metody 

výchozího kovu. 

 Obsah síry ve výchozím kovu musí být co nejnižší. Vyšší obsah síry vede k nutnosti 

použít zvýšené množství hořčíku a tím i k vyššímu obsahu vměstků.  

Místo, kde je sekundární struska, je charakteristické a od ostatního povrchu se liší svojí 

světlou barvou. 

 
 
4.2 Sekundární struska 

 Ve tvárné litině může být nalezeno mnoho různorodých nekovových vměstků. Mnoho 

z toho je přivedeno do formy z vsázky a očkovacího materiálu. Tyto vměstky mohou být 

zapsány do třech skupin, jak je ukázáno na Obr. 3. To jsou pískové vměstky (obrázek a), 

struskové vměstky (obrázek b), vměstky sekundární strusky (obrázek c).  

 Vměstky strusky a písku vznikají během lití, sekundární struska vzniká a vyplouvá 

během tuhnutí z taveniny ven v tenkých lístcích (c). 

 Sekundární struska je stále spojována s Mg, O, Si, - X. Tyto spojení vznikají při lití, 

kdy je Mg pomocí turbulence v licí pánvi, ve vtokové soustavě nebo při plnění formy 

„nabízen“ kyslíku, křemíku a síře. [11] 

 

 
                        Obr. 3 Pískové vměstky (obrázek a), struskové vměstky (obrázek b),  
                                    vměstky sekundární strusky (obrázek c) [11] 
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 Ostatní příklady sekundární strusky jsou ukázány na Obr. 4. Typická analýza 

sekundární strusky je vybrány v tabulce 6. Typické složení sekundární strusky jsou většinou 

hořčíko - křemíkové sloučeniny se stopovými prvky a jinými kovovými oxidy. Podstatné 

chemické rozdíly mezi sekundární struskou a primární struskou vzniká tím, že v sekundární 

strusce je velmi zřídka nebo nikdy obsažen oxid vápenatý, který se nachází naproti tomu vždy 

v primární strusce. [11] 

 

 

 

 
                 Obr. 4 Ostatní příklady sekundární strusky [11] 
 
 
 

Podíl chemických sloučenin v % 

Chem. 
sloučenina 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 Zkouška 5 Zkouška 6 

MgO 25 14 16 48 40 24 

Al2O3 56 55 62 44 36 33 

MgS 7 5 8 5 6 1 

CaO 0,5 - - - - - 

FeO 4 3 2 2 16 31 

Tabulka 6 Analýza sekundární strusky [11] 
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4.3 Účinek sekundární strusky na mechanické vlastnosti 

 Přítomnost sekundární strusky vede k značnému zhoršení mechanických vlastností, 

což platí zejména pro mez únavy, která je náchylná na povrchové vady. Obzvláště 

v zatěžovaných zónách odlitku je sekundární struska nežádoucí. Pomocí licího systému může 

být sekundární struska řízena. [12] 

  

4.4 Struskové vměstky 

 Struska ve tvárné litině je smíšená sloučenina oxidu hořečnatého (MgO), sulfidu 

hořečnatého (MgS) a křemičitanu hořečnatého (MgSiO3). Typické struskové vady jsou 

ukázány makroskopicky na Obr. 5 a mikroskopicky na Obr. 6. Struskové vady mohou být 

nalezeny ve všech oblastech odlitku, ale obvykle se nacházejí na horních stěnách (vršek 

formy) nebo na horní straně jader kvůli flotaci těchto částic s nízkou hustotou.  Další formou 

struskové vady je na povrchu výskyt „sloní kůže“, který je na Obr. 7. Toto je opět zapříčiněno 

formací vměstků MgO/MgS/MgSiO3, které plují na povrchu odlitku. Výskyt těchto vad se 

může lišit od izolovaných vměstků až po rozsáhlé oblasti. Někdy, pokud MgS  

je přítomen ve strusce, je spojen s navrácením lupínkového grafitu a reakcí bublin. Struska je 

podporována turbulentním litím a systémem plnění formy a dále je zhoršována nízkými licími 

teplotami, vysokým zbytkovým hořčíkem a vysokým obsahem síry v základním kovu.  

 Pokud se nachází v centru těžkých částí vměstky (i když nežádoucí), mohou mít jen 

malý vliv na mechanické vlastnosti a celistvost odlitku může být nepoškozena. Pokud  

se nachází na povrchu odlitku, avšak zejména pokud jsou stále přítomny po obrábění, mohou 

struskové vměstky působit jako tlakové vypoukliny, které by mohly hodně snížit únavovou 

pevnost. V takových případech budou odlitky pravděpodobně považovány za nepřijatelné  

a budou zamítnuty.  

 Tento typ povrchové struskové vady bývá často odhalen pomocí magnetické nebo 

kapilární zkoušky a může být špatně chápán jako trhliny viz obr. 8.  [12] 
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                                    Obr. 5 Lom zobrazující hojnost vměstků  
                                                             křemičitanu hořečnatého [12] 

 
 

 

 
                               Obr. 6 Mikroskopický výskyt vměstků 
                                            křemičitanu hořečnatého (80X) [12] 
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 Obr. 7 Ukázka „sloní kůže“ [12] 

 

 
             Obr. 8 Sekundární struska pod UV zářením 
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 Vyhnout se strusce v odlitcích z tvárné litiny může být obtížné, ale následující kroky 
jsou užitečné: 
 

 Minimalizace turbulence tekutého kovu během přenosu v pánvi a během lití a plnění 

formy 

 Návrh vtokové soustavy, který bude minimalizovat turbulenci tekutého kovu  

a podporovat mírnou dávku kovu 

 Použití filtrů se stalo rozšířeným a může výrazně pomoci při snižování nebezpečí 

nekovových částic a vměstků od vstupu do dutiny formy. Nicméně je třeba uznat,  

že pokud existují podmínky turbulentního toku kovu ve vtokové soustavě mimo filtr 

anebo během plnění formy, pak struska může být znovu utvořena s následnými 

potenciálními vadami, které vzniknou. Správné umístění filtru, rozměry a pórovou 

specifikaci (ve vztahu k typu kovu a licí hmotnosti), to vše je nutné vzít v úvahu. 

 

 Cílové zbytkové úrovně hořčíku by měly být dostatečné k udržení tvárnosti, ale ne 

příliš. Normálně je zbytková koncentrace hořčíku 0,04%(±0,01%) dostatečná, ale nad 0,05% 

hořčíku se potenciál pro struskové vady zvyšuje. 

Nízké licí teploty (<1350°C) zvyšují riziko struskových formací, ale při výrobě těžkých 

odlitků mohou být nevyhnutelné. [13] 

 
 V minulosti byla uveřejněna vědecká práce, ve které je popsaná cílená výroba se 

sekundární struskou. V této práci je pomocí počítačové simulace určeno množství sekundární 

strusky, které se tvoří na základě stávajících podílů Mg, Si, a S během tuhnutí a v závislosti 

na teplotě a turbulenci. Tato studie ukazuje, že obsah kyslíku v tavenině hraje značnou roli.  

 Při tavení je přijímáno během licího procesu velmi mnoho kyslíku. Tím je také velmi 

obtížné kompletně tvorbu sekundární strusky ve tvárné litině potlačit. Hořčík a křemík nehrají 

dle této studie roli, která byla doposud oběma prvkům přisuzována. Turbulencí během lití 

přijatý kyslík má hlavní význam při tvorbě sekundární strusky, než se dosud předpokládalo. 

Ke snížení tvorby sekundární strusky pomáhá vyšší licí teplota. [11] 
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4.5 Filtrace slitiny železa 

 Jednou z možností jak předcházet vzniku sekundární strusky a dalších vad odlitků  

je filtrace taveniny. Existuje několik typů filtrů určených k filtraci slitin železa, které se liší 

svou konstrukcí, oblastí použití i filtrační účinností. Z hlediska tvaru se dělí do dvou 

základních typů: 

 ploché filtry 

 objemové filtry 

Tyto dva druhy filtrů se liší mechanismem filtrace: 

 Filtrace cezením: tento způsob filtrace spočívá v zachytávání vměstků větších, než  

je velikost otvorů filtru na jeho přítokové straně. Tímto způsobem lze zachytit pouze velké 

částice, které tvoří blány nebo shluky.  

 Tvorba filtračního koláče navazuje na zachycení prvních vměstků na filtru. Na těchto 

částicích se při průtoku zachycují další, menší částice. Tato vrstva vměstků se postupně 

zvětšuje a tím zpomaluje průtok kovu až do ucpání filtru. Pomocí filtračního koláče je možné 

zachytit i velmi drobné vměstky i s rozměry 1-5 µm.  

 Hloubková filtrace probíhá v celém objemu filtru. Princip tohoto mechanismu spočívá 

v nalepování vměstků na stěny keramiky filtru a ve vzájemném spojení jednotlivých vměstků.  

[14] 

 

4.5.1 Druhy filtrů 

Keramické součásti, které je možné použít k zachycení vměstků ve vtokových 

soustavách, se dělí na licí filtry a sítka. [14] 

 

Filtry 

 Odstraňování nežádoucích příměsí a nečistot spočívá v zachytávání vměstků  

a ve změně proudění kovu na přítokové straně filtru Obr. 9,10,11. [14] 

Vtoková soustava s filtry se projevuje následujícími způsoby: 

 

 Změnou rychlosti lití 

 Uklidněním proudu kovu a omezením turbulence 
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Obr. 9 Lisovaný filtr [14]              Obr. 10 Extrudovaný filtr [14]          Obr. 11 Pěnový filtr [14] 

 
 
 

Sítka  

Jsou to plochá keramická tělíska, viz  

Obr. 12, s přímými kruhovými otvory nejčastěji 

o velikosti 4-10 mm a tloušťce 6-20 mm. Jejich 

účelem je zachycení primární strusky z počátku lití. 

[14] 

 

                                                                                        Obr. 12 Keramické sítko [14] 
 
 
 

Omezení turbulence 

 Proudění ve vtokové soustavě viz Obr. 13 a zejména ve vtokovém kůlu  

je doprovázeno velmi intenzivním vířením. Toto víření má za následek erozi stěn formy, 

oxidaci kovu, jejímž důsledkem je vznik vměstků a strhávání vzduchu. 

 

                        Obr. 13 Proudění ve vtokové soustavě  
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5 Realizace taveb a odlití odlitků z EN-GJS-400-18U 

 
 5.1 Průběh taveb 

 Tavení kovu probíhalo v středofrekvenční indukční kelímkové peci - Obr. 14 s 

kyselou vyzdívkou. Metoda modifikace byla prováděna polévací metodou. Odlévaným 

materiálem byla litina s kuličkovým grafitem EN‐GJS‐400‐18U. Před odlitím byl odebrán 

vzorek pro stanovení chemického složení na optickém emisním spektrometru 

SPECTROMAX  DIA2000SE. Výsledek spektrální analýzy ukazují tabulky 12, 13, 14.  

 

 

         Obr. 14 Indukční pec 
 
 
5.2 Technologie lití odlitku 

 V provozu Slévárny PILSEN STEEL s.r.o. jsou všechny formy vyráběny ze směsi 

furanové pryskyřice s křemenným nebo chromitovým ostřivem. Vtokové soustavy jsou 

složeny z šamotových tvarovek. Odlévání forem je možné provádět z jedné nebo více stran a 

to přes licí jamku (licí bazén).  

 Při lití může v dutině formy docházet k rozstřiku kovu, u vtoku k tvorbě fontánového 

efektu, a tím k vysoké re-oxidaci a vzniku sekundární strusky. [14] 
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 K filtraci taveniny pro 24 tunový odlitek se použilo 16 přímých pěnových filtrů  

o Ø 200 mm. K odstranění re-oxidace a rozstřiku kovu bylo nutné upravit vtokovou soustavu 

tak, aby tavenina vstupující do dutiny formy měla rychlost max. 0,5 m/s, laminární charakter 

proudění a velmi krátký čas plnění. [14] Vyobrazení vtokové soustavy Obr. 15 a schéma 

odlitku Obr. 16. 

 

 
            Obr. 15 Schéma vtokové soustavy odlitku 
 
 

 
              Obr. 16 3D model převodové skříně  



24 

6 Rozbor strusky v těžkých odlitcích odlitých z EN-GJS-400-18U 

 Byly odebrány tři vzorky ze tří taveb. První vzorek byl odebrán z přilité zkoušky (typ I 

dle ČSN EN 1563) na odlitku. Druhý vzorek byl odebrán z licího vršku přímo z kusu odlitku 

a třetí vzorek byl odebrán z technologického přídavku, který byl navržen k zachycení 

sekundární strusky. Po ruční apretaci se tento přídavek strojně odstraní a povrch odlitku by 

měl být bez výskytu sekundární strusky. Dále byly vyrobeny vzorky pro metalografický 

výbrus a následnou chemickou analýzu. 

 

6.1 Vzorek č. 1 

 Vzorek č. 1 byl odebrán ze zkoušky - Obr. 17- přilité na převodové skříni v licím 

spodku. 

Předpis pro vsázku: surové železo 20-35%, ocelové pakety min. 45%, vrat TL min. 10%.  

Modifikace: FeSiMg6 - 60% s CeMM + 40% bez CeMM, FeSiMg překrýt 0,4 – 0,6 %  

          INOGENU 75 + navrch min. 0,4 % třísky z TL a popř. ocel. plíšky.  

Očkování: v jamce  Germalloy: P20 + P5 + P800.  

 

Odlitek byl odlit z jedné pánve. Licí teplota byla 1345°C a odlilo se 18 tun za čas 78 sekund. 

 Lze vypozorovat, že zde se sekundární struska neobjevila - Obr. 20, 21. Tahová  

i rázové zkoušky - Obr. 18 - dle daného předpisu byly vyhovující viz Tab. 7. Na Obr. 19 

pořízeném z přetržené zkoušky vidíme homogenní strukturu.  

 Na metalografických snímcích nebyla nenalezla sekundární struska. 
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               Obr. 17 Přilitá zkouška na odlitku  
 
 
 

 
  Obr. 18 Zkušební tělesa z přilité zkoušky 
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  Tabulka 7 Vzorek č. 1 – mechanické a metalurgické hodnoty 

MECHANICKÉ HODNOTY  A  METALOGRAFICKÉ VYHODNOCENÍ 

Mez 
kluzu 
(MPa) 

Mez 
pevnosti     
v tahu 
(MPa) 

Tažnost     
(%) 

Zúžení    
(%) 

Vrubová 
houževnatost (J) tavba č. 

Rp0,2 Rm A5 Z 1 2 3 Ø 

9525 - 12 277,3 399,2 19,7 22,1 18,15 19,22 17,74 18,37 

 
Forma 
grafitu 

Velikost 
grafitu 

Podíl 
feritu 

Podíl 
perlitu 

Metalograf. 
výbrus 

90% VI 
10% V 6, 7 100% 0% 

 

 
 
 
 

 
                   Obr. 19 Vzorek č. 1 – čistý lom bez náznaku světlých míst 
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       Obr. 20 Vzorek č. 1 - forma grafitu: 90% VI, 10% V; velikost grafitu: 6, 7; podíl feritu: 100%;  
                                             podíl perlitu 0% 
 
 

 
       Obr. 21 Vzorek č. 1 - forma grafitu: 90% VI, 10% V; velikost grafitu: 6, 7; podíl feritu: 100%;  
                                             podíl perlitu 0% 
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6.2 Vzorek č. 2 

 Vzorek č. 2 byl odebrán přímo z kusu odlitku v licím vršku převodové skříně - 

viz Obr. 22. Tloušťka stěny v místě odebraného vzorku byla 60mm, dle ultrazvukové zkoušky 

se vyhodnotil obsah sekundární strusky v rozsahu 11%.  

Předpis pro vsázku: surové železo 20-35%, ocelové pakety min. 45%, vrat TL min. 10%.  

Modifikace: FeSiMg6 - 60% s CeMM + 40%  bez CeMM, FeSiMg překrýt 0,4 – 0,6 %            

          INOGENU 75 + navrch min. 0,4 % třísky z TL a popř. ocel. plíšky.  

Očkování: v jamce  Germalloy: P20 + 2xP2 + P800.  

 

 Odlitek byl odlitý ze dvou pánví. Licí teplota první pánve 1330°C, druhé pánve 

1350°C , 32 tun bylo odlito za 138 sekund. 

 Zkoušky jak rázové, tak tahová nevyhověly danému předpisu viz Tab. 8 a Obr. 23.  

Na metalografických snímcích lze spatřit výskyt sekundární strusky - Obr. 26, 27, u níž se 

provedla analýza pomocí mikrosondy. Ve vzorku se vyskytují z hlediska složení nekovové 

částice trojího typu - Obr. 24. Převládají komplexní oxidy hořčíku, železa, křemíku a hliníku 

(viz spektra 1 a 6 v tabulce 9).  

 Tyto částice mají nepravidelný tvar s velikostí odpovídající částicím grafitu. Méně 

časté jsou nitridy hořčíku, křemíku a hliníku (spektra 2 a 5 v tabulce 9). Ty mají spíše 

ostrohranný tvar. Nejméně jsou zastoupené „rozdrobené“ částice oxidů vápníku a železa 

obsahující dále sodík, hořčík, hliník, křemík, síru, (chlór) a draslík (spektra 3 a 4 v tabulce 2). 

 Částice se nevyskytují rovnoměrně, nicméně se nacházejí po celém průřezu vzorku. 

Na přetržené zkoušce - Obr. 25 - je vidět sekundární struska, která se od ostatního povrchu liší 

svou charakteristickou světlou barvou. 
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                    Obr. 22 Místo odebraného vzorku č. 2  

 
 

 
                    Obr. 23 Zkušební tělesa z kusu odlitku v licím vršku 
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 Tab. 8 Vzorek č. 2 – mechanické a metalurgické hodnoty 

MECHANICKÉ HODNOTY  A  METALOGRAFICKÉ VYHODNOCENÍ 

Mez 
pevnosti 
v kluzu 
(MPa) 

Mez 
pevnosti     
v tahu 
(MPa) 

Tažnost     
(%) 

Zúžení    
(%) 

Vrubová 
 houževnatost (J) tavba č. 

Rp0,2 Rm  A5 Z 1 2 3 Ø 

9672-12/22 278,0 390,8 13,5 14,6 10,21 11,42 10,84 10,82 

 
Forma 
grafitu 

Velikost 
grafitu 

Podíl 
feritu 

Podíl 
perlitu  

Metalograf. 
výbrus 

70% V 
20% VI 
10% III 

6, 5 99% max. 
1% 

Na vzorku je možno vidět 
stopy sekundární strusky a 

podíl hořčíkových plen. 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 9 složení částic sekundární strusky 

Prvkové složení v hm. % 

 N O Na Mg Al Si S Cl K Ca Fe 

Spectrum 1  24,0  32,6 2,1 3,8     37,5 

Spectrum 2 32,1 3,7  26,8 1,6 34,6     1,3 

Spectrum 3  46,7 5,0 1,1 1,5 3,2 3,9 2,3 0,7 10,4 25,3 

Spectrum 4  10,9 1,9 5,3  3,3 2,1  0,9 2,9 72,7 

Spectrum 5 34,5   27,0 1,2 35,2     2,2 

Spectrum 6  17,6 0,0 6,6 1,4 3,2 2,5 1,3 0,9 5,7 60,9 
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          Obr. 24 Ve vzorku se vyskytují z hlediska složení nekovové částice trojího typu. 
                                      Převládají komplexní oxidy hořčíku, železa, křemíku a hliníku 
 

 
                        Obr. 25 Vzorek č. 2 - viditelná světlá místa sekundární strusky  
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      Obr. 26 Vzorek č. 2  - forma grafitu: 70% V 20% VI 10% III; velikost grafitu: 5, 6;  
                                   podíl feritu: 99%; podíl perlitu max.1% 
 

 

 
        Obr. 26 Vzorek č. 2  - forma grafitu: 70% V 20% VI 10% III; velikost grafitu: 5, 6;  
                                   podíl feritu: 99%; podíl perlitu max. 1% 
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6.3 Vzorek č. 3 

 Vzorek č. 3 byl odebrán z technologického přídavku, určeného k odstranění 

sekundární strusky. Tento přídavek - Obr. 28 - byl předlit v licím vršku, kde se u předešlých 

kusů struska vyskytovala. 

 

Předpis pro vsázku: surové železo 20-35%, ocelové pakety min. 45%, vrat TL min. 10%.  

 

Modifikace: FeSiMg6 - 60% s CeMM + 40% bez CeMM, FeSiMg překrýt 0,4 – 0,6 %  

          INOGEN 75 + navrch min. 0,4 % třísky z TL a popř. ocel. plíšky.  

 

Očkování: v jamce Germalloy: P20 + 2xP2 + P800. 

  

 Odlitek byl odlitý ze dvou pánví po 16 tunách. Licí teplota první pánve 1335°C , druhé 

pánve 1350°C , 32 tun bylo odlito do 103 sekund. 

Zkoušky jak rázové, tak tahová nevyhověly danému předpisu viz Tab.10 a Obr. 29. 

Na metalografických snímcích lze spatřit výskyt sekundární strusky - Obr. 30, 31, která byla 

zanalyzována.  

 Ve vzorku se nachází několik útvarů se strukturou odpovídající shluku částic 

na Obr. 30. Výsledky analýz z nich jsou uvedeny v tabulce 11. Zcela převažují oxidy křemíku 

a železa. Na přetržené zkoušce - Obr. 31 - je opět vidět sekundární struska, která je 

charakteristická svou světlou barvou a od ostatního povrchu se liší. 
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                Obr. 28 Technologický přídavek 
 

 

 
                   Obr. 29 Zkušební tělesa z technologického přídavku 
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Tabulka 10 Vzorek č. 3 – mechanické a metalurgické hodnoty 

MECHANICKÉ HODNOTY  A  METALOGRAFICKÉ VYHODNOCENÍ 

Mez 
pevnosti 
v kluzu 
(MPa) 

Mez 
pevnosti 
v tahu 
(MPa) 

Tažnost 
(%) 

Zúžení 
(%) 

Vrubová 
 houževnatost (J) tavba č. 

Rp0,2 Rm  A5 Z 1 2 3 Ø 

10054-12/22 277,7 349,1 7,2 9,1 6,11 7,34 7,87 7,11 

 
Forma 
grafitu 

Velikost 
grafitu 

Podíl 
feritu 

Podíl 
perlitu  

Metalograf. 
výbrus 

80% V 
20% VI 5, 6 99% 

max. 
2% 

Na výbrusu je vidět 
feritická matrice 

s podílem perlitu max. 
2%. 

 
 
 
 
 
 
Tabulka 11 složení částic sekundární strusky 

Prvkové složení v hm. % 

 O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe 

Spectrum 1 10,9    46,6      42,5 

Spectrum 2 20,4    2,7  1,2    75,7 

Spectrum 3 20,1    44,4      35,5 

Spectrum 4 17,3 0,5 1,8 0,0 2,4 0,0 1,1 0,4 0,5 1,9 74,1 

Spectrum 5 10.9 1.9 5.3   3.3 2.1   0.9 2.9  67.9 

Spectrum 6 26.0  34.8 1.8 3.6      22.6 
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                   Obr. 30 Shluk částic - zcela převažují oxidy křemíku a železa 
 
 

 
                   Obr. 31 Vzorek č. 3 - viditelná světlá místa sekundární strusky 



37 

 
       Obr. 32 Vzorek č. 3 -  forma grafitu: 80% V 20% VI; velikost grafitu: 5, 6; podíl feritu 98%;  
                                             podíl perlitu: max. 2% 

 
 

 
       Obr. 33 Vzorek č. 3 - forma grafitu: 80% V 20% VI; velikost grafitu: 5, 6; podíl feritu: 98%; 
                                            podíl perlitu: max. 2% 
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7 Vyhodnocení provozních taveb 

 
 U všech tří vzorků byl proveden chemický rozbor jak před odlitím v tekuté fázi, tak i 

přímo ze vzorku odlitku po ztuhnutí. Vzájemné porovnání těchto analýz uvádějí tabulky 12, 

13, 14.  

 

 Z chemického rozboru v Tab. 12 je vidět pokles hodnoty síry, což koresponduje s její 

reaktivitou s hořčíkem, manganem a kyslíkem.  

Tabulka 12 Chemický rozbor vzorku 1 

Chemická analýza  % Tavba 
9525 - 12 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mg Pb 

před odlitím 3,59 0,20 2,39 0,030 0,008 0,03 0,02 0,05 0,014 0,043 0,002 

ze vzorku č. 1 3,62 0,18 2,58 0,028 0,003 0,03 0,02 0,05 0,014 0,045 0,002 

 
 
 Z chemického rozboru v Tab. 13 je taktéž vidět pokles síry související s její 

reaktivitou vůči okolním prvkům, ale zvýšené procento hořčíku je alarmujícím faktorem ke 

zvýšení procenta výskytu sekundární strusky v návaznosti na obsah síry. 

Tabulka 13 Chemický rozbor vzorku 2 

Chemická analýza % Tavba 
9672 - 12/22 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mg Pb 

př. odlitím 12 3,64 0,17 2,37 0,028 0,007 0,03 0,03 0,03 0,010 0,042 0,002 

př. odlitím 22 3,60 0,17 2,36 0,031 0,006 0,03 0,02 0,04 0,009 0,044 0,002 

ze vzorku č. 2 3,69 0,16 2,33 0,029 0,003 0,03 0,02 0,04 0,008 0,050 0,002 

 

 V tabulce 14 je zaznamenán zvýšený procentuální obsah hořčíku jako u vzorku č. 2, 

avšak nedošlo k poklesu síry, což by mohlo být důvodem ke vzniku většího rozsahu výskytu 

sekundární strusky.  

Tabulka 14 Chemický rozbor vzorku 3 

Chemická analýza % tavba 
10054 - 12/22 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mg Pb 

př. odlitím 12 3,69 0,16 2,34 0,028 0,008 0,02 0,01 0,02 0,014 0,046 0,002 

př. odlitím 22 3,68 0,16 2,35 0,026 0,007 0,02 0,01 0,02 0,014 0,046 0,002 

ze vzorku č. 3 3,74 0,14 2,23 0,032 0,006 0,02 0,01 0,02 0,009 0,054 0,002 
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8 Závěr 

 Sekundární strusku ve tvárné litině je možné definovat jako hořčíko - křemičitanový 

vměstek, který se nezávisle vyskytuje v tloušťce stěny. Složení vměstků bývá různorodé, 

přičemž hlavní částí je MgSiO3 a Mg2SiO4. Změny složení sekundární strusky jsou mimo jiné 

závislé na vystavení taveniny působení kyslíku. 

 Z výsledků této práce je možné konstatovat, že u hmotných odlitků z litiny 

s kuličkovým grafitem lze množství sekundární strusky snížit, ne však zcela odstranit. 

 Nedílnou součástí ke snížení sekundární strusky je vhodný výběr použité vtokové 

soustavy a k ní správný výběr filtrace, aby nedocházelo k re-oxidaci taveniny, která je 

nežádoucí při odlévání odlitku. Vířící tekutý kov na sebe váže kyslík, a tím umožňuje vznik 

této strusky. Množství sekundární strusky obsažené v určitých místech odlitku lze snižovat 

například argonováním formy před odlitím nebo technologickými úpravami, kde jsou tyto 

přídavky při ruční nebo mechanizované apretaci odstraněny.  

 Dalším aspektem pro ověření správnosti technologického postupu, a tím možnosti 

snížení výskytu vad, je varianta softwarové simulace tuhnutí odlitku, která nám s určitou 

pravděpodobností místa výskytu vad znázorní. Tím máme možnost navrženou technologii 

upravit tak, abychom se těmto vadám vyhnuli. 

V praxi je také nutno vzít v úvahu to, že i přes veškerou snahu o optimalizaci výroby 

odlitku a maximální úsilí o co nejvyšší kvalitu, hraje svoji významnou roli lidský faktor. 
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