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ABSTRAKT 

FILIPEK Szymon: Predikce mechanických vlastností litinových odlitků pomocí numerické 
simulace. 
 
Cílem práce bylo navrhnout optimalizaci množství legujících prvků (mědi a molybdenu) 
v tavenině, které zlepšují mechanické vlastnosti odlitku z litiny s lupínkovým grafitem. Úprava 
se prováděla z důvodu přesažení požadavku na minimální mez pevnosti v namáhaném místě. 
Mez pevnosti byla přesažena přibližně o 60 MPa. Pro teoretickou optimalizaci bylo využito 
slévárenského simulačního softwaru MAGMAsoft. V prvním kroku experimentální části byla 
potvrzena shoda mezi mechanickými vlastnostmi vyhodnocenými prostřednictvím simulace 
a reálně naměřenými hodnotami tvrdosti, pevnosti v tahu. Druhým krokem bylo vytvoření 
návrhu optimalizace, která vedla k úspoře nákladů na legování. 

 

Klíčová slova: optimalizace mechanických vlastnosti, litina s lupínkovým grafitem, legury, 
numerická simulace, MAGMAsoft 

ABSTRACT 

FILIPEK Szymon: Prediction of mechanical properties of iron castings by means of 
numerical simulation. 
 
The aim of this thesis was to design optimization of the amount of alloying elements (copper 
and molybdenum) in liquid alloy, which improve mechanical properties of the grey cast iron. 
An adjustment was made to exceed requirement for a minimum strength in the stressed area. 
The strength limit was exceeded by approximately 60 MPa. Foundry simulation software 
MAGMAsoft was used for theoretical optimization. Conformity between the mechanical 
properties evaluated by simulation and the measured values of hardness, tensile strength was 
confirmed in the first step of the experimental part. A draft of optimization was created in the 
second step, which led to savings of the alloying costs. 

Keywords: optimization, grey cast iron, alloying elements, numerical simulation, MAGMAsoft 
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ÚVOD 
Výroba litiny na území České republiky, ale i v zahraničí, sahá k samým počátkům 

středověku. Přestože v průběhu let došlo k velkým pokrokům v oblasti výroby a zpracování 
litiny, v podstatě se pořád jedná o velmi starý materiál, který nenašel náhradu ve své 
jedinečnosti a stále má velké spektrum využití. A to zejména díky dobrým slévárenským 
vlastnostem, odolnosti vůči zatěžování, výborné schopnosti tlumení vibrací a mnoha dalším 
vlastnostem. 

Litiny jsou důležitou skupinou kovových materiálů, které se používají pro výrobu odlitků. 
Z hlediska přípravy a výroby odlitku je důležité predikovat vlastnosti v jeho jednotlivých 
částech, aby byla zajištěna správnost funkce a také snížena zmetkovitost. Hlavními 
zjišťovanými mechanickými vlastnostmi jsou pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost aj. 

Díky obrovskému pokroku výpočetní techniky se v posledních letech stala numerická 
simulace slévárenských procesů nepomíjitelnou součástí při řešení technologických postupů, 
a také pro optimalizaci navrhovaných technologií při výrobě odlitků. Výkonné simulační 
programy jsou schopné modelovat celý průběh lití a všechny procesy, které probíhají ve formě 
ještě předtím, než dojde k reálnému zahájení výroby. Při předpokladu dodržení slévárenských 
parametrů a požadavků vznikají rozsáhlé možnosti optimalizace jednotlivých technologií 
procesů výroby, na základě čehož je možno zlepšit kvalitu produktů a snížit náklady výroby. 

Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout optimalizaci chemického složení, zejména 
podílu legur v zadaném odlitku. Pro možnost návrhu úpravy složení musela být nejprve 
potvrzená shoda mezi experimentem a výsledky simulací. Následně mohl být proveden návrh 
úpravy chemického složení při zachování požadovaných parametrů. K simulaci bylo využito 
simulačního softwaru MAGMA5 od společnosti MAGMA GmbH. 

Bakalářská práce byla uskutečněna ve spolupráci se slévárnou Heunisch Brno, s. r. o. 
a MAGMA GmbH. Slévárnou Heunisch byl zadán odlitek z litiny s lupínkovým grafitem. 
Přestože byl odlitek vyráběn dle optimalizované slévárenské technologie, v některých místech 
byla zjištěna příliš nízká pevnost. Pro dosažení požadovaných vlastností musel být odlitek 
legován. Díky přídavným prvkům slévárna splnila (dokonce přesáhla) požadavky zákazníka na 
pevnost v místě, kde se vyskytla vada. 

Po nastínění základních charakteristik litin, jejich rozdělení a hlavních faktorů, které mají 
vliv na výsledné mechanické vlastnosti, bude popsáno, jak je přesně simulační software 
schopen predikovat dané vlastnosti a jaký může mít přínos pro technology, konstruktéry 
ve slévárně.

Obr. 2: Litinový blok motoru [9] Obr. 3: Simulace lící teploty v odlitku 

Obr. 1: Komponenta krbu [10] 
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1 LITINY 
Litiny jsou slitiny železa, uhlíku, křemíku a dalších doprovázejících prvků s obsahem 

přibližně více než 2 % uhlíku, u nichž při ochlazování taveniny dochází k eutektické reakci. 
V průběhu ochlazování taveniny se vylučuje uhlík ve formě cementitu (karbid železa Fe3C) 
v metastabilní soustavě Fe-Fe3C nebo ve formě grafitu (čistý uhlík) v soustavě stabilní Fe-C. [6] 

 

 
  Čárkovaně: stabilní diagram soustavy železo-uhlík. 
  Plně: metastabilní diagram soustavy železo-karbid železa. 

Obr. 4: Rovnovážný diagram Fe-C a Fe-Fe3C [3] 

1.1 Rozdělení litin [2],[5],[4] 

Obr. 5: Základní rozdělení litin  

LITINY

Grafitické 
litiny

Litina s lupinkovým 
grafitem

Litina s kuličkovým 
grafitem

Litina s červíkovitým 
grafitem

Litina s vločkovým 
grafitem

Bílé litiny
(karbidická)

Legovaná 
litina
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Obr. 6: Tvar grafitu v jednotlivých typech litin: a) GJL b) GJS c) GJV d) GJM [1] 

Ø Grafitické litiny 
Grafitické litiny patří do skupiny nejstarších konstrukčních materiálů, především litina 

s lupínkovým grafitem. Veškerý uhlík nebo jeho převážná část se vylučuje jako grafit. Ve 
srovnání s ocelemi mají tyto slitiny mnohé přednosti: lepší obrobitelnost, větší schopnost 
tlumení a kluzné (třecí) vlastnosti. Dokonce u některých typů grafitických litin lze dosáhnout 
srovnatelných mechanických vlastností s ocelí a přitom dochází k zachování jejich 
charakteristických vlastností. [4] 

Ø Bílé litiny 
Bílé litiny jsou někdy také nazývané karbidické litiny. Struktura podeutektických bílých litin 

je tvořena perlitem a ledeburitem. U nadeutektických bílých litin je struktura tvořená 
ledeburitem a primárním cementitem. Mezi vlastnosti těchto litin patří odolnost proti 
opotřebení, velká tvrdost, křehkost a horší obrobitelnost. Z bílých litin je možno vyrábět 
temperované litiny díky grafitizačnímu žíhání, tzv. temperováním. 

Nežádoucím produktem, který obsahuje jak grafitické, tak metastabilní eutektikum je tzv. 
maková litina, která je vlastně přechodovým typem mezi grafitickými a karbidickými litinami. 

Ø Legované litiny 
Tyto litiny obsahují přídavné prvky, jako např. Cr, Cu, Al, Mo, Ni a Si. Legující prvky mají 

především za cíl dosáhnout optimální kombinace pevnosti a houževnatosti, ale současně nesmí 
ovlivnit vylučování grafitu 

1.2 Druhy grafitických litin [1] 
Klasifikace, číselné označování a názvy jednotlivých druhů litin jsou převzaty z evropské 

normy ČSN EN 1560. Druhy grafitických litin se rozlišují zejména podle tvaru vyloučeného 
grafitu, rozlišujeme následující typy: 

Ø Litina s lupínkovým grafitem – GJL, LLG (původně nazývaná jako šedá litina) 
Ø Litina s kuličkovým grafitem – GJS, LKG (původně nazývaná jako tvárná litina) 
Ø Litina s červíkovitým grafitem – GJV, LČG (také nazývaná vermikulární litina) 

Grafit má podobný tvar jako lupínkový grafit. Útvary jsou ale kratší a zaoblenější. 
Ø Litina s vločkovým grafitem – GJM (známá jako temperovaná litina) 

U této litiny vzniká grafit rozkladem cementitu v tuhém stavu až při tepelném 
zpracovaní – temperování. Litina se dělí na litinu:  

o s černým lomem – GJMB 
o s bílým lomem – GJMW 
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Obr. 7: Mechanické vlastnosti grafitických litin [6] 

Základní vlastností grafitických litin jsou ovlivňovány množstvím, velikostí, tvarem grafitu 
a typem kovové matrice, ve které se grafit vylučuje. Matrice může mít různý podíl feritu 
a perlitu. Mechanické vlastnosti jednotlivých druhů grafitických litin jsou znázorněné na obr. 7. 
 
 
 

1. Litina s lupínkovým grafitem 
2. Litina s červíkovitým grafitem 
3. Litina s kuličkovým grafitem 
4. Litina s vločkovým grafitem 

(temperovaná s bílým lomem) 
5. Litina s vločkovým grafitem 

(temperovaná s černým lomem) 
6. Temperovaná perlitická litina 

 
 
 
 
 

1.3 Strukturní složky grafitických litin [1],[6] 
Tuhnutí litin probíhá ve dvou procesech – krystalizací primární fáze a krystalizací eutektika. 

Každý z těchto krystalizačních dějů je zahájen nukleací dané fáze a následně jejím růstem 
k vytvoření struktury litiny. Nukleací se rozumí vznik stabilních zárodků – homogenní nukleaci 
nebo nukleaci na cizích zárodcích – heterogenní nukleace. Struktura litin je tvořena grafitem 
a kovovou matricí. 

1.3.1 Grafit 
Jedná se o krystalickou formu uhlíku, krystalizující v hexagonální soustavě. Je měkký, 

drolivý, jeho tvárnost a pevnost je ve srovnání s železem nepatrná. Klasifikace grafitu u litin se 
provádí podle normy ČSN EN ISO 945 vycházející ze starší normy ČSN 420461. [1] 

Ø Druhy grafitu  
o Eutektický (lupínkový, kuličkový, červíkovitý) – vzniká při chladnutí eutektika 

a spolu s austenitem tvoří tzv. grafitické eutektikum. 
o Primární – vzniká jako primární fáze v průběhu tuhnutí nadeutektických 

grafitických litin. Při pomalém tuhnutí ve formě nebo při odstátí v pánvi může 
dojít k vyplavení grafitu na povrch. Tento jev je známý jako grafitický šum, jenž 
má negativní dopad na kvalitu litiny.  

o Grafit vznikající při tepelném zpracování – vzniká rozpadem metastabilních 
složek v průběhu grafitizačního žíhání (temperování).  
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Ø Tvar grafitu 
Název jednotlivých typů grafitu je odvozen od tvaru, který je zřejmý z metalografických 

výbrusů. Grafitické elementy oslabují strukturu a přerušují kontinuitu základní kovové hmoty. 
Při zatěžování materiálu dochází ke vzniku lokálních koncentrací napětí v oblasti grafitu tzv. 
vrubový účinek, jehož hodnoty mohou podle jednotlivých tvarů převýšit jmenovitá napětí deset 
až dvacetkrát. Čím ostřejší je hrana grafitické částice, tím větší je vrubový účinek. 
Z obrázku 9 je zřejmé, že nejméně vhodná je struktura s lupínkovým grafitem. Má značně vyšší 
vrubový účinek, než struktura s kuličkový grafitem, která má podstatně lepší mechanické 
vlastnosti než LLG. [6] 
 

 
Obr. 8: Roztřídění tvaru grafitu [7]  

  

 
Obr. 9: Napjatost v litině vlivem polohy a tvarem grafitu [8] 

 
Ø Rozložení grafitu  

Z hlediska mechanických vlastností litin je nejoptimálnější rozložení typu A, kdy grafit je 
rovnoměrně rozložen s jednotnou velikostí. Nerovnoměrné rozložení grafitu může způsobovat 
nehomogenní napětí, tudíž zhoršení mechanických vlastností. [1] 
 

 
Obr. 10: Roztřídění rozložení grafitu [8] 

 
Co se týče mechanických vlastností litiny je vhodnější dosahovat jemnějšího, menšího 

a pravidelně rozloženého grafitu vyloučeného jako drobné lupínky nebo kuličky.  
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1.3.2 Kovová struktura [1],[2] 

Ø Ferit 
Intersticiální tuhý roztok C v a-Fe s kubickou prostorově středěnou krystalickou mřížkou. 

Na vznik feritu má vliv pomalé ochlazování. Ferit je měkký, tvárný s poměrně nízkou pevností. 
Značně velký vliv na mechanické vlastnosti feritu mají legury a doprovodné prvky, které 
společně s Fe tvoří substituční tuhý roztok. Většina přísadových prvků zvyšuje pevnost 
a tvrdost feritu. Houževnatost ovlivňují prvky Ni, Mn, Cr a Si. 

Ø Perlit 
Jedná se o směs feritu a cementitu (karbid železa Fe3C) vzniklou při rozpadu austenitu podle 

metastabilního systému. Perlit vystupuje v podobě lamel nebo globulí. Globulární perlit vzniká 
sbalením lamel při velmi pomalém ochlazování nebo sferoidizačním žíháním, což vede k lepší 
obrobitelnosti a tvárnosti. Většinou z jednoho zrna austenitu vzniká několik zrn perlitu s různou 
orientací lamel tak, jak je znázorněno na obrázku 11. 

 

 

Obr. 11: Schéma vzniku lamelárního perlitu [1] 

Ø Austenit 
Intersticiální tuhý roztok C v a-Fe s plošně středěnou krystalickou mřížkou. Maximální 

rozpustnost uhlíku v metastabilním binárním systému Fe-C je 2,08 % C při teplotě 1147 °C, ve 
stabilním systému je rozpustnost C o něco nižší. V odlitcích se vyskytuje jen u legovaných litin, 
a také jako zbytkový austenit po tepelném zpracování. Austenit je měkký, tvárný, odolný proti 
působení vysokých teplot a korozi. Austenitické litiny se používají u legovaných 
korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí. 

Ø Cementit (karbid železa Fe3C) 
Typické vlastnosti pro cementit jsou křehkost a tvrdost (650 až 800 HB), což ovlivňuje 

vlastnosti litiny. Karbid železa je metastabilní a za vhodných podmínek (žíháním, 
temperováním) se rozpadá tzv. grafitizací. 

Typy cementitu v litinách: 
o primární – u nadeutektických bílých litin ve tvaru hrubých jehlic, 
o eutektický – součást metastabilního eutektika (ledeburitu), 
o perlitický – součást eutektoidu (perlitu). 

 
Ø Ledeburit 

Je směs austenitu s ledeburitickým cementitem, která se při ochlazení pod eutektoidní teplotu 
přemění na transformovaný ledeburit a austenit se přemění na perlit. Ledeburit je velmi křehký 
a tvoří velmi tvrdé lesklo-bílé krystaly. Ledeburit vzniká zejména v místech s rychlým odvodem 
teploty.  
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Ø Martenzit 
Vzniká bezdifuzním rozpadem austenitu při kalení legovaných nebo nelegovaných litin. 

Charakterizuje ho vysoká tvrdost (až 1000 HV) a křehkost. 
Ø Bainit 

Podobně jako u perlitu se skládá z feritu a cementitu, liší se mikrostrukturou a kinetikou 
tvorby. Vznik podporují přísadové prvky jako molybden a nikl. Litiny s bainitiskou strukturou 
mají vysokou pevnost i tvrdost při zachovaní určité tažnosti. 

 
Základní kovová struktura nelegovaných grafitických litin je většinou tvořena feritem 

a perlitem. Podle podílu obou složek se pak struktura označuje jako feritická, ferito-perlitická 
nebo perlitická. 

  
a) Litina s lupínkovým grafitem s feritickou matricí 

 

 
b) Litina s lupínkovým grafitem s feriticko-perlitickou matricí 

 

 
c) Litina s lupínkovým grafitem s perlitickou matricí 

Obr. 12: Struktury litin s lupínkovým grafitem [6] 
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2 LITINA S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM [1],[4],[5],[8] 
Tato litina je definována jako slitina železa a uhlíku na odlitky, v níž se průběhem tuhnutí 

převážná část uhlíku vyloučí jako grafit ve tvaru laminárních částic – lupínků. Běžné složení 
litiny s lupínkovým grafitem (dále jen LLG) je 2,8 až 3,6 % C, 1,7 až 2,4 % Si, 0,5 až 1,0 % 
Mn, 0,2 až 0,5 % P, max. 0,15 % S a eventuálně s dalšími legujícími prvky. Je to poměrně levný 
konstrukční materiál s dobrými slévárenskými vlastnostmi. 

Výsledné vlastnosti a struktura LLG jsou ovlivňovány mnoha faktory, mezi které patří 
zejména: 

Ø chemické složení 
Ø rychlost ochlazování 
Ø disperze grafitu 
Ø tepelné zpracování 

2.1 Chemické složení 
Chemické složení patří mezi nejdůležitější činitele, které mají vliv na strukturu, též 

morfologii grafitu a základní kovové hmoty, což ovlivňuje koncové vlastnosti dané litiny. 
Primární prvky vyskytující se v litině s lupínkovým grafitem jsou rozdělené takto: 

1. základní prvky – C, Si, P, S a Mn 
2. legující prvky – Cu, Mo, Cr, Ni a V 
3. prvky zbytkové a pro určité účely, se speciálním záměrem – As, Bi a Pb 
4. karbido a perlitotvorné prvky – As, B, Cr, Sn a V 
5. plynné prvky – H, N a O 

Chemické složení má také vliv na polohu eutektického bodu, kterou určuje tzv. stupeň 
eutektičnosti (Sc). Přesný výpočet stupně eutektičnosti pro litiny s lupínkovým grafitem je 
uveden ve vzorci (1). Závislost stupně eutektičnosti (tzn. chemické složení) spolu s tloušťkou 
stěny odlitku plus materiál formy (tzn. rychlost ochlazování), na strukturu matrice litiny 
zobrazuje tzv. Sippův diagram, znázorněný na obrázku 13. Dle tohoto diagramu se doporučuje 
volit chemické složení pro litinu tak, aby vznikla perlitická struktura, jenž je nejvhodnější pro 
tuto litinu. 

!" =
%%

4,26	– 0,31 ∙ %	!0	– 0,27 ∙ %	2	– 0,04 ∙ %	!	– 0,074 ∙ %	%3 + 0,063 ∙ %	%5 + 0,027 ∙ %	67	(1) 
  

Obr. 13: Vliv stupně eutektičnosti a rychlosti ochlazování odlitku na strukturu LLG [6] 
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 Stupeň eutektičnosti nám také může pomoci při odhadu mechanických vlastností litiny. 
Příkladem je grafická závislost na obrázku 14 a dále empirický vztah (2).  

 
:; = 258,3 + 1,275 ∙ >? − 63,7 ∙ %	% − 25 ∙ %	!0 − 31,4 ∙ %	2   (2) 
 

2.2 Vliv rychlosti ochlazování na strukturu a mechanické vlastnosti LLG [1] 
Vedle chemického složení má na průběh krystalizace významný vliv také rychlost 

ochlazování, na kterou jsou litiny velmi citlivé. Z toho důvodu je nutné zohledňovat rychlost 
chladnutí jak při návrhu chemického složení, tak při predikci vlastností v různých průřezech 
odlitku, jak to bylo zmíněno v předchozí kapitole (na obrázku 13). 

Rychlé ochlazování podporuje: 
o vznik metastabilní struktury (zákalky, karbidů) 
o vznik perlitu 

Transformace austenitu ovlivněná rychlostí ochlazování je zřejmá z ARA diagramu na 
obrázku 15. Křivky a, b, c znázorňují jakou rychlostí je nutné materiál ochlazovat, abychom 
dosáhli požadované struktury. Při dostatečné rychlosti ochlazování vzniká čistě perlitická 
struktura – nejžádanější struktura (křivka c).  

!" 

Obr. 14: Závislost Sc na pevnosti v tahu a tvrdosti podle Brinella LLG [6] 

Obr. 15: Vliv rychlosti ochlazování na 
transformaci austenitu [1] 

Obr. 16: Vliv legur na tvar ARA 
diagramu [1] 
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Vlivem perlitotvorných prvků roste stálost perlitu a rozpadové křivky v ARA diagramu 
se posouvají k delším časům. To umožňuje dosahovat perlitické struktury i pomalejším 
ochlazováním zejména v silnějších stěnách odlitku. V důsledku citlivosti litiny k rychlosti 
ochlazování vzniká různá struktura i mechanické vlastnosti v tenkých a tlustých stěnách odlitku. 
V tlustých stěnách je více feritu a jsou v nich nižší mechanické vlastnosti než v tenkých stěnách 
téhož odlitku. Údaje o vlastnostech litin se proto musí vždy vztahovat ke konkrétní tloušťce 
stěn. 

2.3 Disperze grafitu v LLG [6],[5] 
Litina s lupínkovým grafitem kvůli svému tvaru grafitu má nejhorší plastické vlastnosti 

(téměř žádnou tažnost) na rozdíl od jiných litin. Způsobuje to vysoká koncentrace napětí, která 
se hromadí na ostrých hranách lupínků, viz obr. 9. 

Z druhé strany se lupínky grafitu projevují pozitivně ve struktuře zvýšením schopností 
útlumu a tím snížením citlivosti na účinek vrubů. Skutečnost, že grafit je téměř spojitý 
rozvětvený útvar, se projevuje také kladně na slévárenských vlastnostech, které jsou s ohledem 
na vynikající zabíhavost (blízko eutektického bodu) a s relativně malým sklonem ke smršťování 
nejlepší z grafitických litin. Dále mají grafitické litiny, a LLG obzvlášť, lepší tepelnou vodivost 
než oceli. Je to opět z důvodu tvaru grafitu spojitého nebo rozvětveného. 

Kromě tvaru grafitu je také důležitá velikost a množství grafitických částic. Čím jsou částice 
menší a jejich počet větší, tím se pevnost litiny zvyšuje. Ke zlepšení pevnostních vlastností se 
provádí tzv. očkování litin. 

Ø Očkování 
Jedná se o technologickou operaci, při které se do tekutého kovu přidává malé množství 

vhodně zvolených složek tzv. očkovadla, čímž se zvýší množství krystalizačních zárodků určité 
fáze. Grafitizační očkování litiny s lupínkovým grafitem umožňuje zvýšit počet krystalizačních 
zárodků grafitu. 

Mechanismus očkování není dosud jednoznačně objasněný. Převládá názor, že očkování 
prvky, které snižují rozpustnost uhlíku, způsobuje v tavenině v uzavřeném objemu lokálně 
přesycenou taveninu právě uhlíkem. Takto vznikne shluk grafitu, což je vlastně nový zárodek. 
Nebo se využívají tzv. oxidické zárodky, kdy po přidání FeSi proběhne v tavenině dezoxidace, 
jejímž produktem jsou jemné částice SiO2. Ty pak slouží jako zárodky, na kterých vzniká grafit. 
Očkovadla nejčastěji přidáváme do taveniny, buď pouhým sypáním do proudu kovu při 
vylévání z pece, nebo sypáním do licí pánve, která je ze ¼ naplněná. Ferosilicium FeSi75 
(slitina Fe se 75 % Si) je nejčastěji používaným očkovadlem. Důvodem je jeho cena 
a dostupnost. Dodává se ve formě zrnité, drátu nebo kompaktního bloku. 

2.4 Vliv legujících prvků na strukturu a mechanické vlastnosti LLG [5],[11] 
Pro zlepšení mechanických vlastností je nutno dosáhnout čistě perlitické jemnozrnné 

struktury s vysokou disperzitou grafitu. K dosažení této struktury se často přiklání k přidání 
legujících prvků, které podporují vznik této struktury. Obvykle se pro legování volí kombinace 
grafitotvorných prvků Cu, Ni a karbidotvorných prvků Cr, V, Mo v takovém poměru, aby 
struktura byla homogenní, bez výskytu feritu a volných karbidů. Tyto legury zlepšují schopnost 
vzniku perlitické struktury i při pomalejším ochlazování. Současně zvyšují prokalitelnost 
a zlepšují možnosti tepelného zpracování.  
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2.4.1 Vliv jednotlivých prvků na strukturu [14] 

Ø Měď 
V čistém Fe je rozpustnost mědi neomezená, ale i malé množství C rozpustnost silně snižuje, 

takže v tekuté litině se rozpustnost pohybuje kolem 3,5 - 4 %. Většina obvyklých legur mění 
rozpustnost jen málo, ovšem s výjimkou Ni. Tento prvek značně zvyšuje rozpustnost, čehož se 
využívá u austenitických litin.  

Přebytek Cu se vylučuje jako kapky taveniny bohaté na Cu, které se označují jako primární 
měď. Tyto kapky zhoršují mechanické vlastnosti, neboť v jejich okolí se vylučuje grafit v méně 
příznivém tvaru. Vliv Cu na vylučování grafitu je asi 0,2 - 0,3krát větší než vliv Si. Podle 
množství Cu je možné v litině adekvátně měnit obsah Si. Grafitizační účinek má Cu jen 
do hranice rozpustnosti. Stabilní eutektická teplota se vlivem Cu zvyšuje, metastabilní se 
snižuje. Rovněž rozmezí mezi eutektickou teplotou stabilní a metastabilní se zvětšuje. Tento 
fakt alespoň částečně vysvětluje grafitizační účinek Cu. 

Mezi negativní účinky Cu v tavenině patří také zvyšování škodlivosti doprovodných prvků, 
jako je Pb nebo Sb. To se projevuje zejména u LKG, u LLG méně. 	

Při ochlazování v tuhém stavu se rozpustnost Cu v austenitu snižuje, ale při transformační 
teplotě (eutektoidní) je ještě 3,5 %. Všechna Cu nad 3,5 % se vylučují jako sekundární Cu 
v podobě malých kuliček. Rozpustnost Cu v alfa-Fe je pouze 0,6 % což, lze zvýšit přidáním Ni, 
jenž zvyšuje rozpustnost Cu. 

Cu rozšiřuje oblast austenitu, teplota přeměny se snižuje asi o 10 K / 1 % Cu. Velikým 
přínosem mědi je, že potlačuje vznik feritu a zjemňuje perlit. 

Ø Molybden 
Je podobně jako Cr karbidotvorný prvek. Při obsahu do 0,6 % Mo nemusí být základní 

složení litiny měněno. Při Sc > 0,87 vznikají karbidy až při více než 2 % Mo. Podle Wolterse se 
vlivem Mo zvyšuje počet eutektických buněk. Transformační teplota austenitu se snižuje. 
V běžných litinách vzniká ve struktuře jemný, hustý perlit. Snižuje se citlivost litiny na tloušťce 
stěn odlitků. 

Velký význam Mo v litinách spočívá v tom, že při vyšším obsahu podporuje vznik bainitu. 
Pro dosažení bainitické struktury se používá také legování Ni. V tomto případě lze obsah Mo 
snížit. Místo Ni lze použít i Cu, její obsah nesmí být vyšší než 1,5 %, neboť by snadno mohl 
vzniknout martenzit. 

Při legování Mo je nutno dávat zvláště pozor na obsah P, protože se koncentruje ve zbývající 
tavenině a tvoří quaternární eutektikum s obsahem 3,4 % P a 5,8 % Mo. Tím se snižuje legující 
účinek P. Toto eutektikum je doprovázeno vznikem mikrostaženin a podporuje vznik trhlin. 
Proto má být obsah P v litinách legovaných Mo co nejmenší (v žádném případě nad 0,2 %). 
Obsah P musí být tím nižší, čím je tlustší stěna odlitku. 

2.4.2 Vliv jednotlivých prvků na pevnost v tahu [14],[15] 
Při volbě množství a druhu legur se obvykle zaměřuje na zvýšení pevnosti v tahu, popřípadě 

tvrdosti. Různí autoři se snažili sestavit přehledné závislosti pevností litin na obsahu legujících 
přísad. Z Cosbyho diagramu (obr. 17) vyplývá, že legující prvky ovlivňující vlastnosti se dělí 
zhruba do dvou skupin. První skupinu tvoří tradiční razantní přísady – V, Cr, Mo, druhou 
skupinu s mírnějším účinkem tvoří Cu, Ni, Mn. Tomuto rozdělení legujících prvků odpovídá 
zhruba i účel jejich použití, i když se jejich účinky do jisté míry překrývají. 

První skupina se používá především ke zvyšování pevnosti a tvrdosti LLG, druhá spíše 
k vyrovnání vlastností litiny při tuhnutí za různých rychlostí chladnutí v průřezu odlitku. 
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K dosažení vyšších pevností v tahu 
u LLG se s výhodou používá kombinace 
obvykle dvou prvků. Při použití tří prvků 
jsou sice výsledky ještě lepší, ale zvětšují se 
problémy s dodržením chemického složení. 
Vhodné jsou kombinace Cu nebo Ni s Cr, 
popřípadě Mo s V. Speciální kombinace Mo 
s  Ni nebo Cu vede ke vzniku bainitické 
litiny. 

Ø Měď 
Rovněž zvyšuje pevnost v tahu LLG 

skrze podporu vzniku perlitické struktury. 
Nejvýraznější efekt má v nižších přídavných 
hodnotách (0,25 až 0,5 %). Ve vyšších 
hodnotách není efekt až tak dramatický. Pro 
legování je nutno používat velmi čistou měď 
bez příměsí prvků, které způsobují 
degeneraci grafitu. 

Ø Molybden 
Malé přídavky molybdenu (0,25-0,75%) 

mají významný vliv na pevnost LLG, zřejmě 
kvůli posílení matrice a zdokonalení 
grafitových vloček. Molybden dále 
zamezuje vzniku karbidu, snižuje citlivost 
struktury na rychlost ochlazování (proto se 
uplatňuje u odlitků s nestejně tlustými 
stěnami), často se přidává jako slitina 
ferromolybdenu. [1] 

Ø Cu/Ni – Mo 
V závislosti na obsahu C je podíl Cu/Ni k Mo 1,5 až 2:1. U litiny s 3-3,5 % C, 1,5-2,5 % Si 

lze dosáhnout zvýšení pevnosti: 
0,5 % Mo + 1 % Cu zvýší se o 77-91 MPa 
0,5 % Mo + 0,5 % Ni zvýší se o 63-77 MPa 
0,75 % Mo + 0,75 % Ni zvýší se o 91-105 MPa 

2.4.3 Vliv jednotlivých prvků na tvrdost 
Většina běžných legur zvyšuje tvrdost základní kovové hmoty. Většinou se také snižuje 

citlivost tvrdosti na tloušťce stěny. Zpevnění je dáno zvýšením podílu perlitu (nebo vzniku 
karbidů) a zpevněním feritu. Zvětšuje se i tvrdost perlitu. 

Ø Měď 
U litiny s lupínkový grafitem, částečně feritické struktury se tvrdost při legování Cu zvyšuje. 

Vyrovnává se tvrdost ve stěnách různých průřezů (snižuje se citlivost tvrdosti na tloušťku 
stěny). Pro snížení této citlivosti je Cu velmi vhodná.  

Obr. 17: Cosbyho diagram [1] 
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Ø Molybden 
Vede ke zvýšení tvrdosti, což je způsobeno zpevněním základní kovové hmoty, která je mezi 

obsahy 0,5-1,0 % Mo lineární. Růst tvrdosti je ovšem menší než růst pevnosti. Molybden rovněž 
silně snižuje citlivost litin na tloušťku stěny. Vliv Mo na vlastnosti litin je značně větší než 
účinek stejného množství jiných prvků. 

Ø Kombinace Cu/Ni – Mo 
Přísada kombinace Cu-Mo a Ni-Mo zvyšuje tvrdost více, než přidání samotného Cu nebo 

Ni, přičemž obsah Mo může být pod 0,5 %. Závislost vlastností na tloušťce stěny se dále 
zmenšuje. Při vyšším obsahu Ni nebo Cu společně s Mo vzniká bainitická struktura.  

Tabulka níže zobrazuje závislosti ovlivňující dané mechanické vlastnosti jednotlivými 
prvky. 
Tab. 1: Vliv jednotlivých legujících prvků na mechanické vlastnosti [14]. 

Legury Obrobitelnost odolnost proti 
opotřebení Kalitelnost Tvrdost Pevnost 

Křemík Zvyšuje Zvyšuje Snižuje Snižuje Snižuje 
Mangan --- --- Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje 
Chrom Snižuje Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje 
Molybden --- Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje 
Nikl Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje Zvyšuje 

Následující tabulka (Tab. 2) znázorňuje základní rozdělení a vlastnosti litin s lupínkovým 
grafitem dle EN a ČSN norem. 

  

Vlastnost 

Označení litiny dle EN a ČSN 

EN-GJL-150 

(EN-JL 1020) 

42 2415 

EN-GJL-200 

(EN-JL 1030) 

42 2420 

EN-GJL-250 

(EN-JL 1040) 

42 2425 

EN-GJL-300 

(EN-JL 1050) 

42 2430 

EN-GJL-350 

(EN-JL 1060) 

42 2435 

struktura 

feriticko perlitická perlitická 

Pevnost v tahu Rm N/mm2 150 až 250 200 až 300 250 až 350 300 až 400 350 až 450 

Smluvní mez kluzu Rp0,1 N/mm2 98 až 165 130 až 195 165 až 228 195 až 260 228 až 285 

Tažnost A % 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 

Pevnost v tlaku σdb N/mm2 600 720 840 960 1080 

Pevnost v ohybu σbB N/mm2 250 290 340 390 490 

Pevnost ve střihu σaB N/mm2 170 230 290 345 400 

Pevnost v krutu τtB N/mm2 170 230 290 345 400 

Max. tvrdost HB  200 200 240 260 270 

Modul pružnosti E kN/mm2 78 až 103 88 až 113 103 až 118 108 až 137 123 až 143 

Tab. 2: Mechanické a fyzikální vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem [6]. 
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3 SIMULAČNÍ SOFTWARE 
V současné době simulační softwary umožňují sledovat průběh výrobního procesu ještě před 

tím, než dojde k reálnému zahájení výroby. Mohou nám pomoci při predikci problémů, které 
by mohly vznikat v průběhu výroby a při následném použití. Zjištění a vyřešení problémů 
v předvýrobní fázi, je velkým přínosem pro veškeré slévárny, které jednoduchým způsobem 
mohou předejít jak časovým, tak i finančním ztrátám. Provádět změny, jako přesunutí nálitku 
nebo úpravy vtokové soustavy, je mnohem jednodušší a rychlejší pomocí 3D dat na počítači. 
Tato možnost je lepší než provádění změn na modelových deskách a odlévání zkušební série. 
Mezi nejrozšířenější slévárenské simulační softwary na trhu patří – ProCAST firmy ESI Group, 
SIMTEC firmy RWP a MAGMASoft firmy MAGMA GmbH. 

3.1 MAGMASoft [16],[10] 
Pro řešení problematiky práce bylo využito simulačního softwaru MAGMAsoft (dále jen 

,, MAGMA5 “). Software umožňuje vytvoření robustních procesních podmínek a optimalizace 
pro všechny druhy slévárenských materiálů a procesů. Rozsah analýzy umožňuje řešení 
masivních ocelových odlitků odlévaných klasickou metodou gravitačního lití do pískových 
forem, tlakové lití drobných odlitků ze slitin hliníku, ale také odlévání slitin mědi a hořčíku. 
MAGMA5 je založená na simulaci tepelného toku, dynamiky tečení, zbytkového napětí 
v materiálu a deformaci, změn mikrostruktury v průběhu tuhnutí při uvažování reálných 
technologických podmínek odlévání. 

Tento software je celosvětově využíván desítkami velkých i menších slévárenských 
podniků. Mezi ně patří například: Vítkovické slévárny (ČR), BMW AG (Německo), John Deere 
(USA) a Hyundai (Korea). 

K řešení různých procesů a metod lití slouží v programu MAGMAsoft řada doplňkových 
modulů, které berou v úvahu různá nastavení parametrů daného procesu. Níže je zmíněno pár 
základních modulů: 

Ø MAGMAiron – modul simulující průběh tuhnutí litinových odlitků. 
Ø MAGMAsteel – simulace konvekce při tuhnutí ocelových odlitků, predikce chemické 

segregace hlavních přísadových prvků, simulace tepelného zpracování ocelových 
odlitků. 

Ø MAGMAlpdc – modul pro nízkotlaké lití. 
Ø MAGMAhpdc – modul pro vysokotlaké lití. 
Ø MAGMAlostfoam – simulace pro lití na vypařitelný polystyrénový model. 
Ø MAGMAthixo – provádí simulaci vysokotlakého lití za použití speciálních podmínek 

tečení daných tixotropním litím. 

Ø Modul MAGMAiron 
Zadaný odlitek z LLG byl simulován s využitím doplňkového modul MAGMAiron. Modul 

využívá mikroskopický kinetický růstový model, který předpovídá sled tuhnutí litinové slitiny. 
MAGMAiron dokáže predikovat typ a množství vytvořeného grafitu v kovové struktuře. Přesně 
určuje protichůdné vlivy disperze grafitu, grafitické expanze a kontrakce při procesu tuhnutí, 
která vedou k smršťování a vzniku pórovitosti. To také umožňuje predikci mikrostruktury a 
mechanických vlastností v celém objemu odlitku. Modul bere v úvahu reálné chemické složení 
slitiny, očkování, celkový proces tavení a také stabilitu (dilataci) formy.  
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MAGMAiron pomáhá slévačům zlepšit kvalitu výroby odlitků prostřednictvím stanovení 
účinku nálitkování a návrhu systému vtokování. Ilustruje změny mechanických vlastností 
v celém odlitku a nabízí analýzu vlivu očkovacích přísad na složení slitiny. 

Dále taky poskytuje informace o: 
Ø křivkách tuhnutí v libovolném místě v odlitku znázorňujících stupeň podchlazení 
Ø výčet tepelných uzlů a oblastí v odlitku, které tuhnou jako poslední 
Ø množství primárního grafitu a eutektické velikosti zrn 
Ø rozložení grafitu v kovové struktuře 
Ø mechanické vlastnosti jako například tvrdost podle Brinella, minimální pevnost 

v tahu a Youngův modul pružnosti v tahu. 

Při výpočtu simulace software využívá principu numerické metody konečných 
objemů (MKO). Podstatou MKO je rozdělení řešené oblasti na systém menších podoblastí 
tzv. kontrolních objemů, které jsou rozděleny pomocí výpočtové sítě. Podobně jako u metody 
konečných diferencí nebo u metody konečných prvků, jsou hodnoty vypočteny v uzlových 
místech výpočetní sítě. Následně MKO využívá integrace diferenciálních rovnic celým 
kontrolním objemem. Přenos informací probíhá skrze stěny a vypočítavá se jako suma integrálů 
přes jednotlivé stěny. Výsledkem je sada lineárních algebraických rovnic – jedna pro každý 
kontrolní objem. Výhody MKO jsou zejména: neomezení tvaru kontrolních objemů, možnost 
aplikovat zákony zachování i na hrubé sítě, což má výrazně nižší nároky na paměť. Z toho 
důvodu dochází k urychlení doby výpočtu pro náročnější úlohy. [10] 

 
Obr. 18: 3D výpočetní síť pro simulovaný odlitek 
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3.2 Vstupní údaje pro simulaci [12] 
V následujících podkapitolách jsou zmíněny základní kroky nastavení softwaru, které je 

nutno dodržet před samotným spuštěním simulace, která je časově velmi náročná. Z toho 
důvodu je adekvátní nastavení nezbytnou součástí simulace, které může vést k významné 
časové úspoře celého procesu. 

3.2.1 Vytváření/import geometrie 
Geometrie může být vytvořena pomocí modulu pro tvorbu 3D geometrie, jenž je součástí 

softwaru MAGMA5. Tento modul má bohužel omezené funkce a hodí se spíše pro tvorbu 
tvarově jednodušších částí, např. vtokové soustavy, chladítka, nálitky atd. Z toho důvodu je 
častěji používanou metodou přímý import 3D dat vytvořených pomocí CAD softwaru.  

Model muže být rozdělen na jednotlivé části, kterým se připisují materiálové skupiny, a tudíž 
je později možné sledovat tyto parametry: průtok taveniny, plnění formy v jednotlivých částech 
modelu. V případě, že by všechny části měly pouze jednu materiálovou skupinu, zjistili bychom 
akorát celkový průtok. 

3.2.2 Vytváření výpočetní sítě 
�Po vytvoření geometrie následuje tvorba výpočetní sítě. Tento krok má nejzásadnější vliv 

na dobu trvání výpočtu a také na detailnost i přesnost výsledků. Doba celého výpočtu 
je ovlivněna zejména počtem výpočetních elementů, tzn. čím méně elementů, tím kratší čas. 
Z druhé strany v případě hrubé sítě může dojít ke zkreslení rozsahu některých vad, především 
v tenkých stěnách, kde by bylo příliš málo elementů pro přesný výpočet prostupu tepla a dalších 
vlastností. Proto se doporučuje, aby každá stěna měla minimálně tři elementy vedle sebe. 

Elementy výpočetní sítě můžou být generovány více způsoby. Může být zadán přesný počet 
elementů sítě a k tomu se automaticky dopočítává velikost daných elementů. Druhou možností 
je, že se určí velikost jednotlivých elementů a jejich celkový počet dopočítává software. 
Následně se ze zadaných parametrů nechá vygenerovat výpočetní síť (obr. 18). Po vytvoření 
sítě je dobré provést kontrolu kvality sítě, abychom zjistili a zkontrolovali, zda se v síti 
nevyskytují nějaké chyby, které by mohly v následné simulaci způsobit nepřesnosti. 

3.2.3 Nastavení vstupních parametrů simulace 
Nastavení vstupních parametrů simulace je posledním krokem před zahájením samotného 

výpočtu. Parametry jsou rozděleny do několika skupin, od zadání materiálů, přestup tepla mezi 
materiály, proces slévání až po tuhnutí odlitku a jeho vytloukání z formy. Při zadávání materiálů 
a jejich vlastností je důležité zadat přesné chemické složení taveniny, teplotu při odlévání, 
materiál formy, jader, chladítek a dalších elementů, které jsou součástí odlévání. Simulační 

software rovněž zohledňuje vliv 
a způsob očkování (obr. 19). Dále 
je také možné nastavit, které 
parametry mají být vypočteny. 

  

Obr. 19: Nastavení parametrů simulace 
  pro řešený odlitek 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimentální část byla zaměřena na popis výrobního postupu, přípravu a následný sběr 

dat mechanických vlastností. Zaměřovala se na tvrdost a pevnost v tahu. Data byla následně 
použita pro analýzu a porovnání s hodnotami, jež byly vyhodnocené numerickou simulací. Na 
závěr byla navržena optimalizace chemického složení. Ale předtím ještě něco krátce o vadě, 
která se vyskytla u řešeného odlitku. 

Pro řešení problematiky práce byl použit odlitek, jenž je zobrazen na obrázku 20, u něhož 
se vyskytla technology neočekáváná vada, a to u odlitku pouzdra zadní nápravy pro pracovní 
stroje firmy AGCO – FENDT. V průběhu vnějšího zatěžování došlo k únavovému lomu 
v zatěžovaném místě, který je zobrazen na detailu obrázku 20. Z toho důvodu byly následně 
provedeny pevnostní zkoušky, kterými bylo zjištěno, že v místě výskytu vady měla být značně 
vyšší pevnost, než ve skutečnosti byla naměřena (Rm = 230-250 MPa). Kdežto požadavek 
zákazníka byl minimálně Rm = 270 MPa, min. HB 10/3000 = 200 HB.  

 Odlitek se vyráběl z klasické LLG s označením EN GJL 300, obecné informace 
a mechanické vlastnosti litiny jsou znázorněny v tabulce 2 na straně 21. Další parametry 
vztahující se k zadanému odlitku – viz příloha 1. 

Z důvodu nesplnění požadavku na pevnost v tahu byly přidány legující prvky do taveniny 
za účelem zvýšení pevnosti. Nejprve pouze samotná měď v rozsahu 0,3-0,34 % Cu, což bylo 
ve výsledku stále pod hranicí požadované pevnosti. Proto se technologové uchýlili ke 
kombinaci Cu s Mo (0,51-0,67 % Cu; 0,28-0,33 % Mo). Z druhé strany tato kombinace výrazně 
převýšila (320-350 MPa) požadavek na pevnost v zatěžovaném místě. Na základě těchto 
výsledku vznikl záměr optimalizovat množství legur. 

4.1 Technologický postup výroby odlitku 
Ø Tavící agregát – po zavezení vsázky (tab. 3) do horkovzdušné kuplovny GHW o výkonu 

16 t/hod dochází k tavbě. Do pece je foukáno velké množství vzduchu 8 000 m3/hod 
+ 400 m3 O2 při teplotě 550 °C. 

Tab. 3: Vsázka v kg. 
Ocelový 
odpad 

Kupovaná 
litina 

Vlastní 
vrat 

Koks FeSi 
65 % 

FeMn 
78 % 

Vápenec Křemenec 

1000 400 200 170 55 12 75 8 
Ø Kanálková pec ASEA 30 t – následně natavený kov vtéká do elektrické předpecí, zde se 

homogenizuje, a v případě potřeby se také přihřívá.  

Obr. 20: Odlitek převodové skříně 

místo únavového lomu 
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Před naléváním do pánve se odebírá vzorek pro rozbor chemického složení (tab. 4), aby 
byly známy výchozí hodnoty před očkováním. 

 Tab. 4: Výchozí chemické složení. 
%C %Si %Mn %Cr %Cu %Mo %P %S 

3,30-3,35 1,45-1,55 0,7-0,8 0,10-0,15 0,10-0,20 0,04 0,05-0,08 0,06-0,07 
 
Ø Očkování a legování – probíhá při nalévání do přepravní a současně licí sifonové pánve 

o obsahu 2,2 tuny. Dle výchozího složení se určí a naváží množství očkovadel a legur. Jako 
očkovadlo se používá SB5 o množství 0,27 % na hmotnost kovu.  Je to očkovadlo 
s obsahem baria, který má za následek prodloužení očkujícího účinku na 15-20 minut (doba 
od naočkování).  

Přídavné prvky jsou ve formě granulované 100 % Cu, granulovaný FeMo (cca 65 % 
Mo) o zrnitosti 2-6 mm. 

Očkovadlo a legury se pomalu vsypávají do licí pánve během nalévání kovu z předpecí. 
Vsypání probíhá pozvolna do proudu tekutého kovu. Vše se nasypává během plnění pánve 
do 1/3 kovem, potom se rychlým dolitím kov v pánvi promíchá. Následně se stáhne struska 
a změří se teplota kovu. Kvalita kovu se hodnotí pomoci termické analýzy a chemické 
složení spektrálně (tab. 5 – jednotlivé typy chemického složeni pro 3 druhy odlitku). 

Tab. 5: Materiálový rozbor taveniny zkoušených odlitků. 
č. odlitku Materiál % C % Si % Mn % P % S % Cr % Cu % Mo 

1,2,3 GG30 
bez legur 

3,25 1,81 0,85 0,055 0,050 0,07 0,12  
         

4,5 GG30 
Cu 

3,30 1,67 0,73 0,066 0,052 0,08 0,34  
6 3,30 1,76 0,78 0,052 0,052 0,08 0,30  
7 

GG30 
MoCu 

3,30 1,85 0,84 0,061 0,067 0,09 0,67 0,34 
8,9 3,20-

3,29 
1,70-
1,79 

0,73-
0,78    0,50-0,60 0,28-0,33 

 
Ø Doočkování – zkoumané odlitky se očkují dvoustupňově. První stupeň probíhá při nalévání 

do licí pánve. Druhý stupeň probíhá přímo ve formě – snižuje možnost zákalky a zvyšuje 
počet zárodků a pevnost odlitku. K doočkování je použito tělísko OPTIGRAN o hmotnosti 
200 g na 214 kg kovu v jedné formě (obr. 21 a 22). Délka lití do formy trvá přibližně 16 s.  

Ø  Chladnutí – po odlití jdou nalité formy do chladícího tunelu, kde setrvají min. 2,5 hod. 
Následně jsou vytlučeny, tryskány a broušeny.  

Obr. 21: Spodek formy na odlitek s jádry Obr. 22: Vršek formy na odlitek 
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4.2 Mechanické zkoušky na odlitcích 

4.2.1 Místa odběru vzorku 
K odběru vzorků pro měření tvrdosti a pevnosti bylo použito celkem 9 odlitků (z každého 

typu chemického složení 3 kusy – viz tab. 5). Pro optimalizaci shody mezi experimentem 
a simulací byla zvolena tři místa na každém odlitku (A, B, C – obr. 23), tzn. celkem 27 vzorků, 
jenž byly označeny čísly 1-9 a písmeny A-C (1A, 1B…). Z důvodu členitosti a složitých tvarů 
odlitku byla zvolena místa tak, aby bylo možno připravit zkušební tyče pro zkoušky pevnosti 
v tahu. Primárně se zaměřovalo na místo A, ve kterém vznikla vada a nedodržení požadavku 
na pevnost. Následně se z každého typu chemického složení vybraly 2 vzorky pro 
metalografické výbrusy. 

 

 

 Tab. 6: Tloušťka vzorku. 
Označení 

místa 
Tloušťka 

stěny (mm) 
A 19 

B 43 

C 53 
 

 

 

4.2.2 Zkouška tvrdosti podle Brinella 
Odlitek byl rozřezán a vybroušen (obr. 24) tak, aby vznikly 2 rovnoběžné plochy, na kterých 

se prováděly zkoušky tvrdosti dle Brinella. Zkoušky se prováděly ocelovou kalenou kuličkou 
o průměru D = 10 mm. Délka zatěžování byla 10 sekund a následně podle průměru vtisku 
kuličky byla odečtena tvrdost z tabulky, což bylo provedeno na tvrdoměru 
Brinell HPO 3000 (obr. 25). 

 
  

C
A 

A 
B 

Obr. 23: Místa odběru vzorků na odlitku 

Obr. 25: HPO 3000 [13] 

(3) 

Obr. 24: Vzorky po vybroušení 
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Na každém vzorku byly provedeny 2 měření z důvodu zobecnění měřených hodnot. Z dvou 
měřených hodnot se pak vypočetla střední hodnota, která je uvedená v grafech níže. 

   
Graf 1: Rozsah tvrdosti měřené na odlitku 

4.2.3 Zkouška tahem 
Po zkoušce tvrdosti byly jednotlivé vzorky osoustruženy a připraveny pro tahové zkoušky, 

které se prováděly na trhacím stroji ZD40 v mechanické laboratoři slévárny Heunisch 
Brno, s.r.o. Použity byly 2 typy zkušebních tyčí dle ČSN, s malým (d1 = 12 mm) a velkým 
průměrem (d2 = 20 mm).  

Při postupném zatěžování vzorku nastal křehký lom. 
Lom vzniká náhle bez předchozí plastické deformace. 
Následně byly odečteny hodnoty pevnosti z měřícího 
zařízení a zapsány do tabulky (viz příloha 2) a následně 
zpracovány do grafů.   
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Obr. 27: Vzorky po zkoušce tahem Obr. 26: Zkušební tyče 



 29 

 
 

   
Graf 2: Rozsah pevnosti v tahu pro jednotlivé stěny při různém legování 

Větší variabilita mechanických vlastností konkrétně pro stěnu s tloušťkou 19 mm byla 
rovněž potvrzená zaměstnanci slévárny Heunisch (viz příloha 3). 

4.2.4 Postup přípravy výbrusu 
Každý vzorek byl pro metalografickou analýzu ručně připraven. Po tahové zkoušce byla 

vždy vybrána část mezi lomovou plochou a plochou, ve které byl vzorek uchopen v kleštinách 
testovacího stroje. Všechny vzorky byly 
vyřezány kotoučovou bruskou a upraveny 
na vhodnou velikost. Následně byly zality 
do čirého dentakrylu (obr. 28). 

 Vzorky byly broušeny pod vodou 
smirkovými papíry o zrnitosti (postupně) 
100, 200, 400, 800. Následovalo leštění na 
sametových kotoučích s brusnou 
diamantovou pastou a následně pro 
zviditelnění struktury naleptány 2 % 
Nitalem.  
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Obr. 28: Vzorky po zaliti a naleptání 
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4.2.5 Hodnocení struktury v odlitku 
Pro vyhodnocení velikosti, tvaru, disperzity grafitu a struktury matrice bylo nutné vzorky 

nafotit na světelném mikroskopu. Použit byl mikroskop od firmy Olympus. Použité zvětšení na 
mikroskopu bylo 100x, 500x a 1000x. Vzorky se vyhodnocovaly podle metalografických 
strukturních etalonu dle normy ČSN 42 0461. 

Fotodokumentace použitá u následujících vzorků je ve stavu:  
Ø neleptaném 
Ø leptaném – pro zviditelnění struktury matrice 

 
Tab. 7: Hodnocení struktury nelegovaného odlitku. 

Vzorek Stěna 
[mm] Legury Tvar 

grafitu 
Rozložení lupínkového 

grafitu 
Velikost 
grafitu 

Obsah a disperzita 
perlitu 

1A 19 - I 90 % A + 10 % B 4/5/6 Pd 1,4 

1C 53 - I A 3/4/5/6 Pd 1,4 

 
  

Obr. 29: Vzorek 1A, neleptaný 100x 

Obr. 31: Vzorek 1C, neleptaný 100x Obr. 32: Vzorek 1C, 2% Nital 500x 

Obr. 30: Vzorek 1A, 2 % Nital 500x 
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Tab. 8: Hodnocení struktury odlitku legovaného mědí. 

Vzorek Stěna 
[mm] Legury Tvar 

grafitu 
Rozložení 

lupínkového grafitu 
Velikost 
grafitu 

Obsah a disperzita 
perlitu 

4A 19 Cu I 85 % A + 15 % B 4/5/6/7 Pd 1,4 

4C 53 Cu I A 3/4/5/6 Pd 1,4 
 
Ze snímku neleptaných vzorků jde vidět rozdíl mezi velikostmi lupínků. Čím menší 

a jemnější je vyloučený grafit (viz vzorek 4A), tím lepší jsou mechanické vlastnosti (popsáno 
v kapitole 1.3.1 a 2.3), rozdíl mechanických vlastností rovněž lze vidět i z grafu měřených 
mechanických vlastností. 

  

Obr. 33: Vzorek 4A, neleptaný 100x 

Obr. 35: Vzorek 4C, neleptaný 100x Obr. 36: Vzorek 4C, 2% Nital 100x 

Obr. 34: Vzorek 4A, 2 % Nital 500x 
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Tab. 9: Hodnocení struktury odlitku legovaného mědí a molybdenem. 

Vzorek Stěna 
[mm] Legury Tvar 

grafitu 
Rozležení 

lupínkového grafitu 
Velikost 
grafitu 

Obsah a disperzita 
perlitu 

7A 19 Cu+Mo I 90 % A + 10 % B 4/5/6/7 Pd 1,4 

7C 53 Cu+Mo I 90 % A + 10 % B 3/4/5/6 Pd 1,4 
 
Na snímcích naleptaných vzorků se převážně vyskytuje perlitická struktura s nízkým 

výskytem feritu. Lamelární perlit lze nejlépe pozorovat na obrázku 36. 
  

Obr.37: Vzorek 7A, neleptaný 100x 

Obr. 39: Vzorek 7C, neleptaný 100x 

Obr. 38: Vzorek 7A, 2 % Nital 500x 

Obr. 40 Vzorek 7C, 2 % Nital 100x 
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4.3 Simulace řešeného odlitku 
Předtím než bylo možno začít s optimalizací chemického složení odlitku, bylo nutno provést 

simulaci pro původní odlitky, které byly testovány. Simulace původních odlitků byla použita 
pro potvrzení schody mezi experimentálně naměřenými mechanickými vlastnostmi a daty 
vyhodnocenými pomocí numerické simulace. 

Pro řešení optimalizace a simulace byl poskytnut 3D model odlitku technology firmy 
Heunisch. Vstupní parametry simulace jsou uvedeny v tabulce 10 a chemické složení, jenž bylo 
použito pro simulaci, je shodné s výsledným složením taveniny z tabulky 4 na straně 26. 

Tab. 10: Vstupní parametry pro simulaci 
Materiál odlitku GJL 300 
Hmotnost odlévaného kovu 88 kg 
Počáteční teplota lití 1395 °C 
Počáteční teplota pískové formy 20 °C 
Doba lití 16 s 
Materiál pískové formy bentonit 

Materiál jader CB-křemenný 
písek 

Filtr zohledněný v simulaci ANO 

Simulace byly realizovány pomoci simulačního softwaru MAGMA5 (popsáno v kapitole 3.1 
a 3.2) ve spolupráci s firmou MAGMA Gießereitechnologie GmbH v Pardubicích. Pro 
jednotlivá chemická složení byly spuštěny samostatné simulace. Délka trvání jedné simulace 
byla přibližně 8 až 10 hodin.  

Na následujících obrázcích je možno vidět výsledky analýzy mechanických vlastností 
jednotlivých typů odlitků s různým chemickým složením, které byly vyhodnoceny pomocí 
numerické simulace. Pro exaktnost práce byly hodnoceny mechanické vlastnosti (tvrdost 
a pevnost) ve třech různých místech odlitku (místo A, B, C), stejně jako v experimentálním 
modelu. Výsledné hodnoty byly dále použity pro srovnání s experimentálně naměřenými 
hodnotami.  

a) bez legur b) Cu c) Cu+Mo 

Obr. 41: Simulace tvrdosti pří různém legování v místě A (stěna 19 mm) 
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a) bez legur b) Cu c) Cu+Mo 

Obr. 42: Simulace tvrdosti pří různém legování v místě B (stěna 46 mm) 
 

a) bez legur b) Cu c) Cu+Mo 

Obr. 43: Simulace tvrdosti pří různém legování v místě C (stěna 54 mm) 
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a) bez legur c) Cu+Mo b) Cu 

a) bez legur c) Cu+Mo b) Cu 

a) bez legur c) Cu+Mo b) Cu 

Obr. 44: Simulace pevnosti při různém legování v místě A (stěna 19 mm) 

Obr. 45: Simulace pevnosti při různém legování v místě B (stěna 46 mm) 
 

Obr. 46: Simulace pevnosti při různém legování v místě C (stěna 53 mm) 
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4.4 Srovnání experimentálních dat s numerickou simulací 
Po provedení numerické simulace byla výsledná data vložena do grafu 3, 4 a následně byla 

srovnána s experimentálními daty. V grafech je zaznamenána shoda mezi oběma měřeními.  

   
Graf 3: Srovnání tvrdosti experimentálních a simulovaných odlitků 

   
Graf 4: Srovnání meze pevnosti v tahu experimentálních a simulovaných odlitků 

Z grafu je zřejmé, že výsledky (trendy) obou měření spolu korelují. Odchylka mezi 
simulovanými a naměřenými hodnotami je přibližně 7 %, což je statisticky nevýznamné.  
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4.5 Optimalizace chemického složení legur 
Limitací všech simulačních nástrojů je skutečnost, že analyzují pouze daný stav 

technologického návrhu a samy o sobě nedokáží technologovi poradit, co zlepšit nebo jakým 
směrem se vydat, aby daného zlepšení dosáhl. Zároveň mu také neřeknou jak robustní a stabilní 
je jeho výrobní proces, či navržená slévárenská technologie. Výhodou by bylo, kdyby počítač 
dokázal zcela automaticky vyhodnotit odsimulované varianty s ohledem na předem stanovené 
cíle, (např. minimum staženin), následně by sám vytvořil nové lepší varianty a zanalyzoval je 
stejným způsobem, aby bylo dosaženo optimálního řešení daného problému. Spojením nástroje 
pro numerickou simulaci s optimalizačními algoritmy tak dojde k vytvoření plně 
automatizovaného optimalizačního nástroje, který dokáže najít a kvantifikovat optimální 
hodnoty proměnných stanovených uživatelem a tím optimalizovat daný slévárenský proces 
vzhledem k předem určeným cílům. 

Automatická numerická optimalizace využívá simulační programy jako svá virtuální 
testovací pole (virtuální testovací slévárna). Změnami licích podmínek, tvarů vtokových 
soustav a nálitků či procesních parametrů se daný software snaží najít optimální cestu ke splnění 
předem stanovených cílů. V jeden okamžik může být změněno i několik parametrů zároveň 
a vyhodnocen vliv těchto jednotlivých změn na kvalitu odlitku, či robustnost výrobního 
procesu. Optimalizační nástroj v sobě kombinuje klasický přístup slévárenských inženýrů, najít 
„nejlepší kompromis“, s ověřenou matematikou a fyzikou. Takovýto nástroj nejen snižuje 
množství nákladných pokusů a ještě dražších omylů, které ne vždy vedou k optimálnímu stavu, 
ale umožňuje také hloubkovou analýzu vlivu jednotlivých výrobních či procesních parametrů 
na výslednou kvalitu výrobního procesu. 

V software MAGMA5, verze 5.3 je možno kdykoliv použít klasickou simulaci jako nástroj 
pro realizaci skupiny virtuálních experimentů nebo pro automatické numerické optimalizace. 
Je zde možnost definovat rozsahy hodnot jak pro geometrii (velikost, počet a umístění nálitků, 
tvary chladítek, tvary rozvodných kanálů vtokové soustavy, počet, umístění a tvar zářezů, atd.), 
tak pro různé procesní parametry (teplota lití, čas lití, chemické složení taveniny, atd.). Software 
pak v rámci těchto rozsahů automaticky tvoří, simuluje a vyhodnocuje různé technologické 
varianty (experimenty). V rámci tohoto virtuálního návrhu experimentů je možno zanalyzovat 
skupinu technologických variant pro daný slévárenský proces a následně vyhodnotit vliv 
měnících se procesních nebo geometrických parametrů. Uživateli je následně doporučen 
nejlepší technologický návrh. Výběr tohoto návrhu je obhájen za pomoci mnoha kvantitativních 
hodnotících kritérií a navíc je uživateli ukázáno, které procesní nebo geometrické proměnné 
mají největší vliv na kvalitu a robustnost daného odlitku. 

Kromě toho má uživatel možnost stanovit si své optimalizační cíle, přidat je k virtuálnímu 
návrhu experimentů a software následně provede virtuální automatickou optimalizaci 
procesních a geometrických parametrů s ohledem na stanovené cíle. 

Základním kamenem numerické optimalizace jsou tzv. genetické algoritmy, fungující na 
principu evoluce, (tzn. přirozené selekce, mutace, křížení daných jedinců a principu, že přežije 
ten nejsilnější jedinec, tedy technologický návrh, který nejlépe splňuje optimalizační cíle). Při 
použití genetických algoritmů lze řešit více-cílové problémy, kde se stanovené cíle i navzájem 
vylučují, například minimalizace velikosti nálitků vs. minimalizace staženin.  

Virtuální experimentování a numerická optimalizace jsou silnými nástroji, které umožňují 
nalézt optimální procesní návrh pro jakýkoliv typ slévárenského procesu. Simulační program 
tak plně nahrazuje testovací slévárnu, jelikož tato metoda je použitelná bez jakýchkoliv 
výrobních či procesních omezení. 
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4.5.1 Definování numerické optimalizace 
Principem jakékoliv numerické optimalizace, ať už postavené na genetických „tvořivých“ 

algoritmech nebo jiných základech je vždy definování problému, který chceme vyřešit. 
V našem případě chceme zjistit, jaké minimální množství mědi a molybdenu je potřeba mít 
v tavenině, aby bylo dosaženo minimální meze pevnosti v tahu 270MPa v kritické oblasti na 
odlitku (obr. 47 - fialový kvádr). 270MPa je limitní hodnota pro úspěšnou přejímku odlitku ze 
strany koncového zákazníka. Dále je nutno definovat za pomoci čeho se daného cíle budeme 
snažit dosáhnout, co dovolíme měnit v technologii tak, aby došlo k dosažení cíle. Definujeme 
optimalizační proměnné. Případně je možno definovat i určitá omezení pro optimalizaci. Tento 
pracovní postup je nezávislý na typu výrobního procesu a na typu použité slitiny. 

 
Obr. 47: Vyhodnocovací oblast, na kterou cílí optimalizace  

Zde je cílem získat minimální mez pevnost v tahu 270MPa 

Cílem této konkrétní numerické optimalizace a následného statistického vyhodnocení bylo, 
najít optimální kombinaci procesních parametrů (množství mědi a molybdenu v tavenině). Tyto 
změny v procesních parametrech měly vést k uspokojení jednoho předem stanoveného cíle: 
dosáhnout minimální hodnoty 270MPa meze pevnosti v tahu v problémové oblasti odlitku. 

Celkově byly definovány 2 na sobě nezávislé proměnné. Každá z proměnných byla 
definována pouze v určitém rozmezí pro zamezení vzniku v praxi nepoužitelných tvarů 
a technologických návrhů: 

Ø Množství mědi: 0,1% - 0,7% 
Ø Množství molybdenu: 0% - 0,36% 

Na základě těchto intervalů pro každou proměnnou, optimalizační algoritmus vygeneroval 
a následně vyhodnotil veškeré možné technologické varianty, kterých bylo celkem 91. 
Automatické vyhodnocení znamená, že software provedl statistické vyhodnocení všech 
propočtených návrhů na základě požadovaného cíle. 

V tomto případě samotná optimalizace nebyla postavena na genetických „tvořivých“ 
algoritmech, kdy algoritmus vychází z první generace návrhů a z ní sám tvoří, kombinuje 
a navrhuje nové technologické varianty a vede optimální cestou k danému cíli, ale byla použita 
jiná metoda nazývána DoE, neboli Design Of Experiments (návrh experimentů). 

DoE je systematická metoda pro zjištění a následné stanovení vztahů mezi faktory 
ovlivňujícími daný proces a výstupy daného procesu. Jinými slovy se DoE využívá pro zjištění 
vztahů příčina-následek. Výsledky DoE jsou potřeba pro efektivní řízení procesních vstupů 
(vstupní procesní nebo geometrické parametry), aby bylo dosaženo optimálních výstupů 
z daného procesu.   
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Tato metoda je vhodná pro menší počet všech možných kombinací, kdy dojde k propočítání 
všech těchto variant (Full Factorial) a k následnému statistickému vyhodnocení, která z daných 
variant je nejlepší, proč a které parametry nejvíce ovlivňují kvalitu výstupů (citlivostní 
analýza). Je nutno podotknout, že uživatel nemusí jednotlivé technologické varianty tvořit 
„ručně“ sám, ale pouze do zadání projektu definuje intervaly hodnot pro jednotlivé procesní 
a geometrické parametry (proměnné) a optimalizátor již sám dané verze vytvoří a automaticky 
všechny propočítá a vyhodnotí. Princip DoE je zachycen na obrázku 48. 

 
Obr. 48: Princip simulací kombinovaných s virtuálním DoE (Design of Experiments). 

4.5.2 Analýza optimalizované technologie 
Cílem numerické optimalizace metodou DoE bylo nechat optimalizační program prověřit 

veškeré technologické varianty, ve kterých byly prokombinovány procesní proměnné 
a následně nechat statisticky vyhodnotit, která z prověřených variant nejlépe uspokojuje předem 
stanovený optimalizační cíl – mít v problémové oblasti minimální hodnoty meze pevnosti 
v tahu alespoň 270MPa a více. 

V prvním kroku bylo třeba ověřit, jak intenzivně jednotlivé parametry ovlivňují zvolený cíl. 
Vyhodnocení vlivů je provedeno pomocí korelační matice (obr. 49), která je automaticky 
sestavena softwarem MAGMA5. Zde byl posuzován vliv množství molybdenu a mědi na 
minimální mez pevnosti v tahu. Matice říká, že čím vyšší je % molybdenu v tavenině, tím více 
roste minimální mez pevnosti v tahu. Zároveň je také vidět, že molybden je v porovnání s mědí 
o poznání vlivnější parametr. Co se týče mědi, tak ta téměř neovlivňuje hodnoty meze pevnosti 
v tahu. Má velice slabý vliv, alespoň v prověřovaném intervalu 0,1% - 0,7%. Tento trend, jak 
pro molybden, tak pro měď velice dobře koresponduje s informacemi popsanými 
v kapitole 2.4.2. 

 
Obr. 49: Matice znázorňující vlivy jednotlivých proměnných na stanovený cíl. 

Pro nalezení optimálních poměrů mezi množstvím jednotlivých legujících prvků 
a minimální mezí pevnosti v tahu poslouží spojnicový diagram (obr. 50), který pro každou 
variantu spojuje dané nastavení parametrů a výsledné hodnoty zvolených cílů. Jinými slovy 
ukazuje, k jakému výsledku povedou jednotlivé kombinace procesních parametrů. 
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Obr. 50: Spojnicový diagram (znázorňující k jakému cíli vedou veškeré propočtené varianty)  

Z obrázku 51 například zcela jasně vyplývá, že pokud by slévárna vůbec nelegovala 
molybdenem, tak by za žádných okolností nebyla schopna dosáhnout požadované minimální 
hodnoty meze pevnosti v tahu. Toto zjištění je pro slévárnu zcela zásadní, jelikož ví, že musí 
přidávat do taveniny molybden, nemá jiné východisko. I kdyby do taveniny bylo přidáno 
maximální prověřované množství mědi a žádný molybden, ničemu by to nepomohlo. To opět 
podporuje zjištění, že měď nemá tak zásadní vliv na mez pevnosti v tahu jako molybden. 

Obr. 51: Situace, kdy není legováno molybdenem (není možno dosáhnout požadovaných 
vlastností v kritické oblasti) 
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Další velice zajímavé zjištění je zobrazeno na obrázku 52. Z toho vyplývá, že i kdyby 
slévárna přidala do taveniny pouze 0,1% mědi, ale zároveň maximální množství molybdenu, 
což v tomto případě je 0,36%, tak požadavku na minimální mez pevnosti v tahu téměř se 100% 
jistotou vyhoví. Z toho plyne pro slévárnu možnost finanční úspory, jelikož nemusí tolik 
legovat mědí. Tato varianta bude označována jako návrh č. X. 

 
Obr. 52: Zjištění, že i v případě, kdy se měď do taveniny téměř vůbec nepřidá, tak ve vhodné 

kombinaci s množstvím přidaného molybdenu lze dosáhnout požadované hodnoty 
minimální meze pevnosti v tahu.  
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Daný spojnicový graf se dá využít i jinak. Lze v něm odfiltrovat nevhodné návrhy, které 
nesplňují daný cíl tím, že si přesně stanovíme kritickou hodnotu našeho cíle a v grafu zůstanou 
pouze návrhy, které dané omezení splnili (obr. 53). Zde jsme stanovili kritickou hranici 
260MPa, což je o trošičku níž, než jsme původně požadovali. Z toho pak plyne, že pokud má 
být tato podmínka splněna, slévárna musí do taveniny přidat minimálně 0,3 % molybdenu, ale 
je jedno, kolik mědi v tavenině bude. Rozhodně není nutno legovat velkým množstvím 
mědi, jelikož ta nemá velký vliv na růst meze pevnosti v tahu. 

 
Obr. 53: Závislost pevnosti v tahu na Cu a Mo po eliminaci návrhů, které nevyhovují kritické 

hodnotě minimální meze pevnosti v tahu 260MPa. 
 

Posledním krokem při práci se spojnicovým diagramem bylo využít poznatku o tom, že měď 
nemá významný vliv na požadovanou mez pevnosti v tahu a doporučit slévárně kolik mědi do 
taveniny přidávat. Z výše popsaného je zřejmé, že molybden do taveniny vždy přidávat 
musí a to v minimálním zastoupení 0,3 % a výše. Na obrázku 54 byla stanovena doporučená 
hodnota mědi v tavenině 0,4 %. Šlo by toto číslo i snížit, nicméně jelikož se jedná o odlitek, 
který je vyráběn ve velkých sériích a slévárně jde primárně o stabilní výrobu, byla tato hodnota 
zvolena s určitým bezpečnostním faktorem. Kdyby byla ze strany slévárny možnost 
experimentálně odzkoušet několik odlitků s nižším množstvím mědi než 0,4 %, bylo by to 
velice přínosné i z hlediska validace výsledků optimalizace vůči realitě. 

Ze zbývajících návrhů, které vyhovují podmínce mít minimálně 260MPa mez pevnosti 
v tahu v kritické oblasti byly vybrány dva návrhy, které jsou zvýrazněné tučnými čarami 
v grafu. Jedná se o návrhy č. 72 a č. 85. 

Tyto návrhy byly následně otevřeny v běžném 3D prohlížeči výsledků simulace 
a zanalyzovány co se týče rozložení meze pevnosti v tahu a tvrdosti v kritické oblasti 
s tloušťkou stěny 19 mm. 
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Obr. 54: Uživatelem vybrané dva návrhy s různým obsahem legur, které vyhovují 

optimalizačnímu cíli a které budou doporučeny slévárně. 

Na obrázku 55 je zachycena minimální mez pevnosti v tahu v oblasti s tloušťkou stěny 
19 mm ve dvou doporučených návrzích, vzešlých z numerické optimalizace. Návrh 85, spodní 
obrázek dosahuje lepších výsledků než návrh č. 72. Je to dáno vyšším obsahem molybdenu 
u návrhu 85. Nicméně i návrh č. 72 je vhodný a lze zde ušetřit tím, že se bude legovat méně. 

 
Obr. 55: Predikce minimální meze pevnosti v tahu ve 19 mm stěně – pro dva vybrané návrhy 

plynoucí z optimalizace 
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Obr. 56: Predikce minimální tvrdosti ve stěně 19 mm (návrh č. 72 a č.85) 
Obrázek 56 zachycuje rozložení tvrdosti v oblasti s tloušťkou stěny 19 mm. Je zjevné, že 

legující prvky v optimalizovaném rozsahu nemají zásadní vliv na změnu tvrdosti. U návrhu 
č. 85 je tvrdost vyšší než u návrhu č. 72, ale zanedbatelně. Z hlediska tvrdosti lze doporučit 
návrh č. 72. 
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5 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
Při porovnávání možných variant z hlediska ekonomického se vycházelo především ze 

srovnání jednotlivých chemických složení odlitků na základě množství přidávaných legujících 
prvků. 

Při vyčíslování ekonomických úspor se vycházelo z nákladů, které musí slévárna vynaložit 
na dosažení výsledného rozsahu chemického složení, jenž zaručí požadovanou pevnost 
v odlitku. Z obchodního úseku slévárny společnosti Heunisch byly poskytnuty ceny 
jednotlivých legur. Tato hodnota je v níže uvedené tabulce 11. 

Tab. 11: Cena jednotlivých legur 
Cu 145 Kč/kg 
Mo 303 Kč/kg 

 
Tab. 12: Ekonomické srovnání 
 Původní var. č.72 č.85 č. X  
Cu 0,50-0,60 0,4 0,4 0,1 % 
Množství Cu 11 8 8 0 kg 
65 % Mo 0,28-0,34 0,3 0,36 0,36 % 
Množství FeMo 12 12,2 13 13 kg 
      
Náklady na legování       

1 pánev 5 231 4 857 5 099 3 939 Kč 
1 odlitek 291 270 283 219 Kč 
      
Úspora na:      

1 odlitek  21 7 72 Kč 
1000ks/rok  21 923 7 729 72 000 Kč 

Ve výše uvedené tabulce 12 byla provedena kalkulace nákladů na legování odlitků. Bylo 
provedeno srovnání původně používané varianty oproti nově navrženým variantám (č. 72, č. 85, 
č. X). Výpočet nákladů legur v původní variantě činí 291Kč, pro variantu č. 72 je to 270Kč, 
č. 85 je to 283Kč a pro č. X je to 219Kč.  

Z toho plyne, že pro dosažení nejvyšších úspor, při současném dodržení požadavku 
zákazníka na mechanické vlastnosti odlitku, nejlépe vyhovuje varianta č. X, kde roční úspora 
činí 72 tisíc při výrobě 1000 kusů. Tato varianta byla pouze teoreticky navržena na základě 
simulace optimalizace. Jelikož předmětem práce je odlitek, který je vyráběn ve velkých sériích 
a slévárně jde primárně o stabilní výrobu, doporučuje se varianta č. 72.  

Z výše uvedeného výpočtu jasně vyplývá doporučení slévárně odzkoušet několik odlitků 
s chemickým složením odpovídajícím variantě č. X.  
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6 ZÁVĚR 
V bakalářské práci byla navržena optimalizace legujících prvků u zadaného typu odlitku. 

Práce byla vytvořena ve spolupráci se slévárnou Heunisch Brno, s.r.o. a MAGMA GmbH, která 
poskytla možnost simulace optimalizace. 

V teoretické části práce byly popsány základní vlastnosti grafitických litin a faktory, které 
mají vliv na mechanické vlastnosti, zejména tvrdost a pevnost v tahu. Následně byl vysvětlen 
simulační software MAGMA5 firmy MAGMA GmbH a postup, jak nastavit simulaci v daném 
programu. Následoval návod, jak postupovat při predikci mechanických vlastností a jaké při 
tom použít parametry. 

Před provedením optimalizace chemického složení odlitku bylo potřeba ověřit korektnost 
simulačního softwaru. Správnost MAGMy byla dokázána na základě shody hodnot naměřených 
mechanickými zkouškami a daty, které vyhodnotil simulační software. 

V tomto konkrétním projektu optimalizace ukázala, že procentuální zastoupení molybdenu 
v tavenině je nejdůležitější a nejvlivnější parametr, který ovlivňuje hodnotu minimální meze 
pevnosti v tahu. Z toho vyplývá, že čím větší množství molybdenu, tím roste minimální hodnota 
meze pevnosti v tahu. Důležitou informací pro slévárnu je skutečnost, že bez molybdenu není 
možné v dané oblasti dosáhnout minimální hodnoty 270MPa danou zákazníkem. Dalším 
zjištěním je, že měď zdaleka neovlivňuje mez pevnosti v tahu tak moc jako molybden. 
V podstatě by šlo říci, že slévárna by nemusela mědí téměř legovat. Teoretická varianta č. X, 
které bylo doporučeno legování pouze molybdenem, vyšla v ekonomicko-technickém 
zhodnocení jako nejúspornější možnost pro zadaný odlitek. Slévárně byly nicméně doporučeny 
dva návrhy, se stejným množstvím mědi, ale s rozdílným množstvím molybdenu. Oba dva se 
ukázaly jako vyhovující a slévárna tak má možnost výběru. Tato práce může slévárně sloužit 
jako zdroj informací a doporučení, kterým směrem se v oblasti legování může vydat a zároveň 
ukazuje možnosti, jak ušetřit na výrobních nákladech.
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Přehled základních údajů o odlitku (Sammelmappen)

METALURGICKÉ ÚDAJE
Metalurgische Daten

PK 0081
Název:
Benenung:

Achsgehäuse RECHTS Zákazník:
Kunde:

AGCO- FENDT

Číslo modelu:
Modell nummer:

M416.150.150.130 Hmotnost odlitku (kg):
Gussteillgewicht (kg):

88

Materiál:
Materiál:

EN – GJL - 300 Podle normy:
Nach der Norm:

EN 1561

Odlít jako:
Giessen wie:

T 30 Cu + Mo  + OPTI Teplota liquidu (°C):
Liquidustemperatur(C):

1207 - 1215

CE: 3,85 – 3,95 Doba lití (s): 
Giesszeit:

15

%C 3,23 – max. 3,30 %Si: 1,65 – 1,85

Očkování:
Imphen:

0,27 % SB 5 + OPTI K200

Trhačka
Zugprobe: Ø 30  min. 320 MPa

Legování:  
Legierung:

Mo 0,25-0,30 %
Cu 0,50-0,60 %
Mn 0,70-0,80 %

Teplota lití (°C):
Giesstemperatur(°C):

1390 - 1400 Měřeno ponorně v pánvi 

Přesnost:
Genauigkeit:

Počet kusů ve formě:
Gusteile je Form:

2

Váha kovu ve formě(kg):
Metallgewicht (kg):

214

Poznámka:
Bemerkung:

Vypracoval:
Verfasst:

Nedělová Schválil:
Erstellt am:

Hrouzek

TSH-07-007 Strana: 1/2 Revize: 3 Datum revize: 18/ May 2015
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Příloha 2.

Odlitek číslo
M416 

150150
202
198
184
186
187
183
202
196
187
183
185
184
185
183
186
190
187
188

Odlitek číslo
M416 

150150
203
197
192
194
198
194
196
198
190
194
198
194
199
197
189
192
197
199

Odlitek číslo
M416 

150150
213
209
212
209
222
222
219
217
215
212
221
219
226
224
214
215
228
230

Označení LeguryHB 10/3000Rm (MPa)Tloušťka 
stěny (mm)

Označení 
místaČíslo formyModel 1/2Datum litíOdlitek

5 05.02.16

6 05.02.16

-
-

- B 46 223

- A 19 268

140 1

140 1

2

140 2 - C 531 05.02.16

3 05.02.16

2 05.02.16 140 2 - B 46 226 -

- B 46 222 -
140

259 -
4 05.02.16 140 1 - C 53 220 -

1
140 2 - A 19

245

9 05.02.16 140 2

Označení Datum lití Model 1/2

8 05.02.16 140 23

Odlitek Číslo formy Označení 
místa

Tloušťka 
stěny (mm) Rm (MPa) Legury

- A 19 240 -
HB 10/3000

2

140

14 B 46 245 Cu11 10.03.15 140 24

5

14 C 53 223 Cu10 10.03.15

-

21 C 53 252 Cu16 10.03.15 140 2

22 A 19 278 Cu

22 B 46 239 Cu

Cu12 10.03.15 140

Označení Datum lití Model 1/2 Číslo formy

Cu

Označení 
místa

Tloušťka 
stěny (mm) Rm (MPa) Legury

2 21 B 46 287 Cu
A

1 22 C

C 53 213

10.03.15 140 1

15 10.03.15 140 1

14 A 19 267

53 22313 10.03.15

14

140 2

7 05.02.16 2

- A 19 332

6

20 06.10.16 130 27

130

21 06.10.16 130 2

19 06.10.16

17 10.03.15 140

18 10.03.15 140 2 19 248 Cu

Odlitek HB 10/3000

Cu+Mo

Cu+Mo2 -
- B 46 280

C 53 270

21

- C 53 261 Cu+Mo22

8

06.10.16 130 1

23 06.10.16 130 1

24 06.10.16 130 1 19 287 Cu+Mo
- B 46

25

9

06.10.16 130 2

26 06.10.16 130 2

27 06.10.16 130 2

287 Cu+Mo

Cu+Mo

-

-

- C 53 286 Cu+Mo
- A

- A 19 349 Cu+Mo
- B 46 277 Cu+Mo
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