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ABSTRAKT 
 

NYÉKYOVÁ Dominika: Vliv očkování litiny očkovadly s obsahem vizmutu na strukturu 

a mechanické vlastnosti. 

 

Diplomová práca sa zaoberá modifikáciou a očkovaním liatiny s guľôčkovým grafitom, 

vplyvom chemického zloženia na tvar a veľkosť vylúčeného grafitu, podiel feritu a perlitu 

v štruktúre. Cieľom praktickej časti bolo zistiť vplyv očkovadla s bizmutom (SMW 605) na 

štruktúru a mechanické vlastnosti feritickej liatiny GJS 400-15. Ďalej sa skúmal charakter 

rozpúšťania očkovacieho telieska používaného pri spôsobe očkovania in-mould. Na vzorkách 

sa prevádzala skúška ťahom, skúška rázom v ohybe, meranie tvrdosti a na metalurgických 

výbrusoch sa hodnotila štruktúra, ďalej množstvo a tvar vylúčeného grafitu pomocou normy 

ČSN EN ISO 945-1.  

Kľúčové slová: liatina s guľôčkovým grafitom, GJS 400-15, očkovanie, bizmut, SMW 605, 

očkovanie in-mould 

ABSTRACT 

NYÉKYOVÁ Dominika: The influence of cast iron inoculation with bizmut containing 

inoculant on structure and mechanical properties. 
 

The diploma thesis deals with the modification and inoculation of cast iron with spheroidal 

graphite, the influence of the chemical composition on the shape and size of the graphite 

nodules and ferrite/perlite ratio in the structure. The aim of the practical part was to determine 

the effect of inoculant containing bismuth (SMW 605) on microstructure and mechanical 

properties of ferritic ductile cast iron GJS 400-15. The dissolving time of mold inoculant was 

further investigated. The samples were subjected to a tensile test, Charpy impact test, hardness 

test and graphite morphology and ferrite/perlite examination using standard ČSN EN  

ISO 945-1.  

Keywords: ductile cast iron, GJS 400-15, inoculation, bismuth, SMW 605, in-mould 

inoculation 
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ÚVOD 

 Liatina s guľôčkovým grafitom (LGG) bola vynájdená v 40-tych rokoch minulého storočia 

a je najmladším druhom liatiny. Dnes sa využíva v mnohých odvetviach vďaka tomu, že 

poskytuje širokú škálu mechanických vlastností a vyrábajú sa z nej ako menšie, tak aj masívne 

odliatky [1].  

Feritické liatiny sa vyznačujú veľmi dobrou obrábateľnosťou a vysokou ťažnosťou pri 

zachovaní pevnosti (350 – 450 MPa). Nehodí sa však pre aplikácie, pri ktorých je nutná vysoká 

odolnosť proti opotrebeniu. Pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov je nutné zabezpečiť 

čo najvyšší podiel feritu v štruktúre, čo sa dosahuje pomocou chemického zloženia a zvýšením 

disperzity grafitu [1].  

Pri vyššej disperzite grafitu, teda väčšiemu množstvu guľôčok grafitu na mm2, sa guľôčky 

grafitu nachádzajú bližšie pri sebe. Okolo každej guľôčky sa počas ochladzovania taveniny 

vytvára austenitická obálka, ktorá je ochudobnená o uhlík. Tieto oblasti sú vhodnými miestami 

pre tvorbu feritu. Ak sa guľôčky nachádzajú v dostatočnej blízkosti, ich austenitické obálky sa 

dotýkajú a nevznikajú miesta, z ktorých by nebol uhlík schopný nadifundovať do grafitu. Pri 

takýchto podmienkach vzniká čisto feritická štruktúra. Pri nízkej disperzite grafitu sú od seba 

guľôčky grafitu vzdialené a uhlík nie je schopný difundovať na veľké vzdialenosti a tým pádom 

vznikajú oblasti s vysokým obsahom uhlíka, z ktorých sa po ochladení stáva perlit. Podľa 

výrobcov očkovadiel je vhodné na zvýšenie disperzity grafitu a získanie vyššieho množstva 

feritu v štruktúre používať očkovadlá, ktoré obsahujú bizmut a KVZ [2].  

Táto diplomová práca sa zaoberá zistením vplyvu očkovadla obsahujúceho bizmut (SMW 

605) na disperzitu grafitu a z toho vyplývajúce mechanické a plastické vlastnosti u feritickej 

LGG GJS 400-15. Pre porovnanie účinku boli použité ďalšie dve očkovadlá bez obsahu 

bizmutu.  
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1 KRYŠTALIZÁCIA GUĽÔČKOVÉHO GRAFITU V LGG  

1.1 Nukleácia grafitu 

Nukleácia grafitu je zložitý proces, čo dokazuje aj množstvo teórii, ktoré boli počas 

mnohých rokov publikované. Väčšina z nich bola časom vyvrátená, no exitujú aj veľmi 

pravdepodobné teórie. Avšak jednotná, všeobecne uznávaná teória ešte publikovaná nebola. 

Medzi vyvrátené teórie patrí: 

• Teória plynových bublín  

Teória je založená na prítomnosti bublín oxidu uhoľnatého, v ktorých má prebiehať rast 

grafitu. Do taveniny sa však pridávajú silné dezoxidačné prvky ako Mg, KVZ, Ca, ktoré 

efektívne viažu a neutralizujú kyslík. Okrem CO sa v tavenine nachádzajú aj ďalšie plyny 

ako vodík a dusík. Je však veľmi nepravdepodobné, že by guľôčka grafitu zaberala priestor 

celej bubliny. Za normálnych podmienok by neexistovala žiadna hnacia sila potrebná 

k difúzii uhlíka do plynovej bubliny. Čiastočne zatuhnutý a ochladený kov by obsahoval 

nedokonale vyplnené bubliny, čo by neviedlo k vzniku guľôčok grafitu [3], [4].   

 

• Teória grafitu  

Prvé teórie o heterogénnej nukleácii boli založené na predpoklade, že grafit nukleuje na inej 

grafitickej častici nachádzajúcej sa v tavenine. Slabinou tejto teórie je však fakt, že grafit 

vo forme kryštalického nauhličovadla sa v tavenine rozpúšťa veľmi rýchlo. Častice 

o veľkosti milimetrov sa rozpúšťajú v rádoch sekúnd a častica, ktorá by slúžila ako 

nukleačný zárodok by mala rozmery v mikrometroch. [3], [4]. 

 

• Teória o karbide kremíka 

Teória mala vysvetliť nukleáciu grafitu a mechanizmus odznievania očkovacieho účinku. 

Hlavným predpokladom tejto teórie je existencia lokálneho presýtenia uhlíkom 

a kremíkom, ktoré vzniklo po rozpustení SiC a malo poskytovať potrebnú hnaciu energiu 

pre homogénnu nukleáciu grafitu. Podľa tejto teórie aj odznievanie očkovacieho účinku 

súvisí s homogenizáciou taveniny a postupnou stratou lokálneho presýtenia. Teória však 

naráža na problém pri vysvetľovaní vplyvu prvkov Ca, Sr, Ba a i., ktoré sú často súčasťou 

očkovadiel na báze FeSi. Druhým nedostatkom je fakt, že kremík a uhlík majú vysokú 

difizivitu v tavenine a rýchlo difundujú do celého objemu taveniny [3], [4]. 

 

• Teória XC2 karbidov 

Teória stojí na predpoklade, že karbidy typu XC2 majú veľmi podobnú mriežku ako grafit 

a nukleácia grafitu na takýchto zárodkoch by prebiehala aj pri malom prechladení. Avšak 

karbidy typu XC2 sa nikdy v mikroštruktúre LGG nenašli. Je termodynamicky 

pravdepodobnejšie, že prvky X = Ba, Sr, Ca budú reagovať so S a O namiesto toho aby 

vytvárali karbidy [3], [4]. 

 

Ďalšie teórie nukleácie sú veľmi pravdepodobné a doposiaľ neboli vyvrátené. 

 

• Teória sulfidov/oxidov  

Nukleácia grafitu nastáva na sulfidoch, oxidoch a nitridoch, ktoré vznikajú po očkovaní. 

Lalich a Hitchings potvrdili túto hypotézu tým, že preukázali dôležitosť nekovových 

inklúzii. Zistili, že zlúčeniny horčíka, vápnika a síry sa chovajú ako grafitizačné zárodky 

v tavenine modifikovanej pomocou Fe-Si-Mg. Dospeli k záveru, že väčšina guľôčok grafitu 

v LGG je spojených s nekovovým inklúziami a rast grafitu v niektorých prípadoch súvisí 

s tvarom týchto inklúzii [3], [4]. 
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• Teória kremičitanov 

Väčšina inklúzii v LGG sú primárne alebo sekundárne produkty modifikácie (MgS, CaS, 

MgO.SiO2 a i.), tie však majú odlišnú mriežku ako grafit. Po očkovaní FeSi, ktoré obsahuje 

X (X = Ca, Ba, Sr, Al) vznikajú hexagonálne kremičitanové fázy typu XO.SiO2, 

XO.Al2O3.2SiO2, na ktorých je už nukleácia grafitu menej energeticky náročná. Táto teória 

vysvetľuje aj odznievanie očkovacieho účinku. Inklúzie sa vplyvom času zhlukujú, a tým 

sa znižuje celkové množstvo zárodkov pre nukleáciu grafitu [3], [4]. 

 

Nukleácia grafitu prebieha mechanizmom heterogénnej nukleácie na: 

 

- sulfidoch – MgS, CeS, LaS, SrS, Mg-Ca-Mn a Mg-Ca sulfidy, 

- oxidoch – CaO, MgO, SiO2, Fe2O3, CeO2, oxidy hliníku, 

- komplexných oxidoch a sulfidoch prvkov Mg, Ca, Ce, O, S, Si,  

- kremičitanoch – MgO.SiO2 sa nachádza v zárodkoch, nemá však nukleačný účinok, 

- nitridoch – Al-Si-Mg nitridy. [3], [4]. 

 

1.2 Rast grafitu  

Rast guľôčkového grafitu spôsobuje 

ochudobňovanie taveniny v okolí grafitu 

o uhlík. Nízka koncentrácia uhlíka v tomto 

priestore vytvára priaznivé podmienky pre 

vznik austenitickej obálky. Hrúbka 

austenitickej obálky závisí na rýchlosti 

ochladzovania, pri pomalom ochladzovaní má 

uhlík čas difundovať na väčšie vzdialenosti 

a austenitická obálka okolo grafitu sa 

zväčšuje. Po jej vzniku sa rast grafitu výrazne 

spomaľuje, pretože difúzia uhlíka v austenite 

je podstatne pomalšia, ako difúzia v tavenine 

[5], [6].   

 Na obrázku 1 je zobrazený rast 

guľôčkového grafitu cez austenitickú obálku. 

Grafit sa skladá zo 100 %C, na rozhraní 

grafit-austenit sa nachádza najmenej uhlíka, 

pretože väčšina difundovala do grafitu. S 

pribúdajúcou vzdialenosťou sa zvyšuje 

množstvo uhlíka, pretože sa zvyšuje difúzna 

vzdialenosť a uhlík potrebuje viac času 

a energie na prekonanie tejto vzdialenosti. Na 

rozhraní austenit – tavenina sa nachádza 

vyššie množstvo uhlíka a v tavenine sa 

postupne jeho obsah stabilizuje [5], [6].    

Obr. 1 Rast guľôčkového grafitu difúziou 

cez austenitickú obálku [6] 
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1.3 Vplyv disperzity grafitu 

Disperzita grafitu vyjadruje počet guľôčok grafitu na mm2 a ovplyvňuje mechanické 

vlastnosti LGG, nie však tak priamo ako tvar grafitu. Obvykle je vysoká disperzita grafitu 

spojovaná s dobrou metalurgickou kvalitou, avšak existuje optimálny rozsah počtu guľôčok pre 

rôzne hrúbky stien a jeho prekročenie môže viesť k zhoršeniu vlastností. Disperzita grafitu má 

významný vplyv na štruktúru, čím môže výrazne meniť mechanické a plastické vlastnosti. 

Disperzita grafitu ovplyvňuje: 

- obsah feritu/perlitu v LGG – okrem chemického zloženia a rýchlosti ochladzovania má 

na vznik základnej kovovej hmoty významný vplyv aj disperzita grafitu. Pri vysokej 

disperzite sa guľôčky grafitu nachádzajú pomerne blízko pri sebe a difúzna vzdialenosť, 

ktorú musí uhlík prejsť, aby difundoval do grafitu je krátka. Difúzia uhlíka do grafitu 

spôsobuje ochudobnenie taveniny o uhlík, čo vytvára ideálne podmienky pre vznik 

feritu. Naopak pri nízkej disperzite sa guľôčky grafitu nachádzajú ďaleko od seba 

a uhlík z odľahlých miest nemá dostatok energie alebo času, aby nadifundoval do 

grafitu a v týchto miestach po ochladení vzniká perlit,  

- obsah karbidov – vyššia disperzita znižuje objem karbidov, 

- homogenitu matrice – zvýšením disperzity sa vytvára homogénnejšia a jemnejšia 

štruktúra, znižuje sa segregácia škodlivých prvkov, ktoré by mohli produkovať 

intercelulárne karbidy, perlit alebo degenerovaný grafit, 

- veľkosť a tvar grafitu – vyššia disperzita vedie k znižovaniu veľkosti grafitických 

guľôčok, čo zlepšuje ťahové, únavové a lomové vlastnosti. Očkovanie všeobecne 

zvyšuje disperzitu a napomáha k tvorbe pravidelnejšieho tvaru [2], [7].  

1.4 Vplyv tvaru grafitu  

Vplyv tvaru grafitu (nodularity) na 

mechanické vlastnosti demonštruje už 

rozdiel v mechanických vlastnostiach pri 

liatine s lupienkovým a guľôčkovým 

grafitom. Tvar grafitu má hlavný vplyv na 

medzu sklzu a pevnosť v ťahu. Obrázok 2 

vyjadruje vzťah medzi pevnosťou 

a tvarom grafitu pre feritickú LGG. 

Nodularita grafitu bola menená pomocou 

zmeny obsahu horčíka a olova. 

Znižovaním obsahu horčíka sa začala 

znižovať nodularita aj mechanické 

vlastnosti, nie však tak výrazne ako pri 

pridávaní olova. Olovo mení tvar grafitu 

na tzv. spiky grafit, ktorý má ostré 

zakončenia a výrazne znižuje pevnosť 

v ťahu a aj únavové vlastnosti [2]. 

 

Obr. 2 Vplyv horčíka a olova na tvar grafitu a 

mechanické vlastnosti (pevnosť v ťahu a medzu 

sklzu) [2] 
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1.4.1 Degenerované tvary grafitu  

V masívnych odliatkoch LGG s hrúbkou steny > 100 mm sa často vyskytujú neželané formy 

grafitu ako: 

- chunky grafit (CHG) (obr. 3) – vyskytuje sa v miestach koncentrácie tepla (v 

tepelných uzloch, tepelných osách) a má tvar vetiev, ktoré sa skladajú z pyramídových 

segmentov. Hlavnými dôvodmi vzniku CHG je nízka disperzita grafitu v kombinácii s 

vysokým obsahom KVZ. Prevenciou proti jeho vzniku je nízky uhlíkový ekvivalent 

a použitie chladítok pre elimináciu tepelných uzlov. V liatine je CHG nežiadúci, 

pretože výrazne znižuje pevnosť v ťahu, ťažnosť a rázovú húževnatosť,  

- explodovaný grafit (obr. 4) – vzniká v dôsledku vysokého obsahu KVZ a uhlíkového 

ekvivalentu, 

- spiky grafit (obr. 5) – vzniká, ak sa v tavenine nachádzajú prvky ako Pb, Bi, Ti, Sb 

a ich negatívny vplyv nie je neutralizovaný pomocou KVZ. Spiky grafit výrazne 

znižuje mechanické vlastnosti, ostré konce pôsobia ako koncentrátory napätia. 

Prevenciou proti tvorbe spiky grafitu je použitie kvalitnejších vsádzkových surovín 

alebo použitie očkovadla/modifikátoru s obsahom KVZ, 

- červíkový grafit (obr. 6) – vzniká pri nedostatku horčíka v tavenine (nedostatočné 

množstvo modifikátoru, nedostatočné natavenie, vysoká teplota odlievania a i.) [8], 

[9]. 

  

Obr. 4 Explodovaný grafit [9] Obr. 3 Chunky grafit [8] 

Obr. 5 Spiky grafit [8] 
Obr. 6 Červíkový grafit [8] 
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2 LIATINA S GUĽÔČKOVÝM GRAFITOM 

Liatina s guľôčkovým grafitom (LGG) má vďaka dobrému pomeru pevnosti a ťažnosti 

široké využitie. Vyrábajú sa z nej napríklad potrubia, komponenty pre nákladné automobily, 

prevodovky, puzdrá čerpadiel, poľnohospodárske stroje atď. LGG majú vlastnosti podobné 

oceliam a zároveň majú oproti nim niekoľko výhod ako:  

- lepšie zlievarenské vlastnosti – lepšia zabiehavosť, nižšie teploty tavenia, 

- jednoduchšia obrábateľnosť (pri nižších pevnostiach), 

- nižšie náklady na výrobu,  

- nižšia celková hmotnosť odliatku, vďaka nižšej hustote [1]. 

Podľa množstva legujúcich prvkov sa delia na nelegované, nízkolegované 

a vysokolegované. Legovaním sa získavajú vlastnosti, ktoré by nebolo možné dosiahnuť bez 

pridania legujúcich prvkov a tým sa ešte viac rozširuje ich využiteľnosť [6].  

2.1 Nelegované liatiny 

Za nelegované liatiny sa považujú také liatiny, v ktorých neprekračuje obsah prvkov určitú 

hodnotu, a to 3,5%Si, 1%Mn, 0,3%Ni, 0,3%Cr ,0,3%Cu a 0,05%Sn. Základnú kovovú hmotu 

v liatom stave môže tvoriť len ferit, perlit a ich kombinácia a jej vznik je ovplyvnený 

rýchlosťou ochladzovania, chemickým zložením a očkovaním [6], [10].   

Feritické liatiny  

Ferit vzniká pri eutektoidnej transformácii austenitu podľa stabilného systému, jeho vzniku 

napomáha pomalé ochladzovanie. Feritické liatiny (tabuľka 1) dosahujú pevností 350 – 450 

MPa a ťažnosti 10 – 22 %. Ich výhodou je dobrá obrobiteľnosť a rázová húževnatosť. Pre 

zamedzenie vzniku perlitu vo feritickej liatine je nutné dbať na výber kvalitných vsádzkových 

surovín a na zabezpečenie dostatočnej disperzity grafitu [6], [10]. 

 

Tab. 1 Feritické liatiny [11] 

feritické liatiny 
Pevnosť v ťahu  

Rm [MPa] 

Ťažnosť  

A[%] 

EN-GJS-350-22 350 22 

EN-GJS-400-18 400 18 

EN-GJS-400-15 400 15 

EN-GJS-450-10 450 10 

 

Tab. 2 Nárazová práca feritických liatin [11] 

 

V tabuľke 1 sa nachádzajú značky feritických liatin, na ktorých sa vykonáva skúška rázom 

v ohybe pri izbových alebo nízkych teplotách. Hodnoty nárazovej práce sa líšia podľa hrúbky 

steny, pri tenšej stene dosahuje vyššie hodnoty [11]. 

GJS-350-22 je materiál, na ktorom sa prevádza skúška rázom v ohybe až pri -40°C. Používa 

sa pre výrobu ventilov pre chemický a petrochemický priemysel, skrine kompresorov, lodné 

kotly [12]. 

skúška rázom v ohybe (23±5) °C (-20±2) °C (-40±2) °C 

EN-GJS-350-22-LT - - 10 –  12 J 

EN-GJS-350-22-RT 15 – 17 J - - 

EN-GJS-400-18-LT - 10 – 12 J - 

EN-GJS-400-18-RT 12 – 14 J - - 



16 

 

GJS-400-18 obsahuje do 10% perlitu a používa sa v hydraulickom, pneumatickom, ropnom 

priemysle, energetike (čerpadlá, kompresory), na strojné zariadenia a časti obrábacích strojov 

[13]. 

GJS-400-15 je najpoužívanejšou feritickou liatinou, využíva sa na výrobu pák, reťazových 

článkov, puzdier, ojníc a obsahuje minimálne 85% feritu [14].  

GJS-450-10 má dobrú odolnosť proti nárazom, vysokú pevnosti a používa sa na výrobu 

pluhov, telies ventilov a vysokotlakových valcov [15]. 

 

Feriticko-perlitické a perliticko-feritické liatiny  

GJS-500-7 je materiál s feriticko-perlitickou štruktúrou (40-90% feritu). Používa sa na 

výrobu držiakov pre nákladné automobily, traktory a ďalšie poľnohospodárske stroje [16], [17]. 

GJS-600-3 obsahuje vyššiu koncentráciu perlitu v štruktúre ako feritu. Má vysokú odolnosť 

proti oteru a pevnosť, ale ťažnosť dosahuje len 3%. Z tohto materiálu sa vyrábajú formy na 

kovanie, rotory, hriadele, ozubené kolá, vysokotlakové ventily pre plyn a vodu, čerpadlá, 

kladky  [18].  

 

Perlitické liatiny  

Perlit vzniká pri eutektoidnej transformácii austenitu podľa metastabilného systému, má 

vysokú pevnosť, vysokú odolnosť proti opotrebeniu, nízku ťažnosť a je ťažko opracovateľný. 

Skladá sa z lamiel feritu a cementitu. U nelegovaných liatin sú množstvo a disperzita perlitu 

(vzdialenosť dvoch susedných lamiel) závislé od množstva kremíka, od očkovania a od 

rýchlosti tuhnutia (vzniku perlitu napomáha rýchle ochladzovanie) [6].  

Perlitickou liatinou je EN-GJS-700-2, ktorá sa používa na aplikácie, pri ktorých je nutná 

vysoká pevnosť a dobrá odolnosť proti abrazívnym účinkom, na lisovacie hlavy, razníky, 

vysoko namáhané súčiastky strojov, ozubené kolesá, kľukové hriadele, [19].  

2.2 Legované liatiny  

Nízkolegované liatiny  

Za nízkolegované sa považujú liatiny, v ktorých obsah prvkov neprekračuje 1,3%Mn, 3%Ni, 

1%Cr, 2%Cu, 0,15%Sn, 0,1%Ti, 3%Al, 0,3%V a 0,8%Mo. Legovanie liatiny s guľôčkovým 

grafitom slúži hlavne pre perlitické liatiny, v ktorých sa pomocou legovania: 

- zvyšuje pevnosť – zvyšuje podiel perlitu, zjemňuje ho a spevňuje, 

- napomáha k vzniku štruktúry, ktorá by bez legovania nevznikla v liatom stave – napr. 

ADI liatina 

- zlepšuje odolnosť voči vyšším teplotám [6].  

Dôvodom prečo sa legovanie používa skôr pre perlitické liatiny je, že väčšina legujúcich 

prvkov sú perlitotvorné, majú nízku rozpustnosť v tavenine a segregujú na hraniciach zŕn, kde 

vytvárajú tvrdé a krehké fázy, ktoré zhoršujú vlastnosti feritickej liatiny [6]. 

Výnimkou je však feritická liatina, ktorá je legovaná kremíkom.  Kremík síce zvyšuje 

tranzitnú teplotu, ale na druhej strane substitučne spevňuje ferit a vytvára priaznivú kombináciu 

pevnosti a ťažnosti. Tieto liatiny majú vyšší pomer Rp0,2/Rm a vyššiu ťažnosť ako feritické alebo 

perlitické liatiny pri zachovaní rovnakej pevnosti. Princíp spočíva v tom, že atómy kremíka 

nahradzujú atómy železa v kryštalickej mriežke a tvoria substitučný tuhý roztok. Kvôli 

rozdielnym veľkostiam atómov kremíka a železa je kryštalická mriežka zdeformovaná. Pohyb  

dislokácii v takomto materiály je obmedzený a nedochádza k plastickej deformácii. Je teda 

zrejmé, že stúpa pevnosť ale zároveň aj krehkosť, ale len do 4,22%Si. Po prekročení tejto 

hodnoty začne liatina krehnúť a pevnosť v ťahu výrazne klesá. Množstvo pridaného kremíka sa 
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pohybuje od 3,11 – 4,22% a tabuľka 3 ukazuje, akých pevností a ťažností dosahuje liatina pri 

určitých množstvách kremíka. V tabuľke sa okrem toho nachádzajú aj konvenčné liatiny, ktoré 

by mohli byť týmito legovanými liatinami nahradené. Feritické legované liatiny majú jedinečnú 

kombináciu vlastností, vysokú pevnosť, vysokú medzu sklzu, ťažnosť a dobrú obrobiteľnosť. 

Ich nevýhodou je však zvýšená tranzitná teplota a zvýšená citlivosť na rázové namáhanie [20].  

 

Tab. 3 Pevnosti a ťažnosti legovaných feritických liatin [20] 

 

Vysokolegované liatiny  

Vysokolegované liatiny sa vyrábajú za účelom zlepšenia vlastností ako koróziivzdornosť, 

žiaruvzdornosť a oteruvzdornosť. Najčastejšími legurami využívanými pre vysokolegované 

liatiny sú kremík, hliník, chróm a nikel. Aj napriek širokému uplatneniu je výroba legovaných 

liatin pomerne málo rozšírená a skôr sa využívajú legované ocele. Dôvodom sú metalurgické 

problémy, ktoré nastávajú pri výrobe vysokolegovaných liatin, ktoré sú spôsobené vysokým 

obsahom legujúcich prvkov [6], [21]. 
  

%Si 
Pevnosť v ťahu  

Rm [MPa] 

Ťažnosť  

A[%] 
konvenčné značky liatin 

3,11 450 18 GJS-400-15, GJS-450-10 

3,55 500 14 GJS-500-7 

4,22 600 10 GJS-600-3 
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3 CHEMICKÉ ZLOŽENIE  

Chemické zloženie taveniny ovplyvňuje hlavne schopnosť grafitizácie pri tuhnutí liatiny 

a transformáciu austenitu pri eutektoidnej premene, podľa čoho sa aj prvky delia na: 

 

Prvky ovplyvňujúce grafitizáciu: 

- grafitizačné – podporujú vylúčenie uhlíku v podobe grafitického eutektika (tuhnutie 

podľa stabilného systému) – Si, Al, Ni, Cu, C, P, Ti, 

- antigrafitizačné – podporujú vznik ledeburitu – metastabilného eutektika (tuhnutie 

podľa metastabilného systému) – Cr, V, Mg, Te, Ce, B, S, Mo, 

- neutrálne – nemajú vplyv na grafitizáciu – Mn, Co, Zn, W [6]. 

Prvky ovplyvňujúce transformáciu austenitu: 

- feritotvorné – napomáhajú vzniku feritu – Si, Al, Ti 

- perlitotvorné – zvyšujú podiel perlitu v štruktúre a napomáhajú vzniku perlitu aj pri 

nižších rýchlostiach chladnutia – Mn, Cu, Ni, Sn, Sb, Cr, V, W, B 

- austenitotvorné – Ni nad 18% [1]. 

Ďalšie delenie prvkov nachádzajúcich sa v LGG je na : 

- primárne – tvoria základ liatin,  

- legujúce – pridávajú sa do liatin pre zlepšenie vlastností,  

- sféroidizačné – v LGG sú nevyhnutné pre vznik guľôčkového grafitu,  

- stopové – väčšinou sa do taveniny dostávajú nechcene zo vsádzkových surovín, 

v niektorých prípadoch sa však pridávajú zámerne [22].  

3.1 Primárne prvky  

Liatiny sa v prvom rade skladajú z primárnych prvkov, ktorými sú Fe, C, Si, Mn, P a S [22].  

 

Uhlíkový ekvivalent  

Chemické zloženie LGG je väčšinou eutektické až nadeutektické, čo vyjadruje uhlíkový 

ekvivalent, ktorý v sebe zahŕňa vplyv prvkov na aktivitu uhlíka v železe. Najväčší vplyv majú 

fosfor a síra, ktoré zvyšujú aktivitu C v železe. Bez vplyvu legujúcich a sprievodných prvkov 

má C v železe maximálnu rozpustnosť 4,25%. Hlavne vplyvom kremíka a fosforu sa zvyšuje 

aktivita uhlíka v železe, čo vyjadruje vzorec pre výpočet uhlíkového ekvivalentu: 

𝐶𝐸 = %𝐶 +
1

3
(%𝑆𝑖 +%𝑃)                                                                                                           (1) 

Ak je hodnota CE < 4,25 liatina je podeutektická,  

           = 4,25 liatina má eutektické zloženie  

> 4,25 liatina má nadeutektické zloženie.  

Hodnota CE v LGG sa väčšinou pohybuje medzi 4,2 – 4,7 [6]. 
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Uhlík v najväčšej miere prispieva ku grafitizácii a má silný vplyv na zlievateľnosť liatiny. 

Nadmerné množstvo uhlíka môže spôsobovať flotáciu grafitu a vznik nežiadúcich foriem 

grafitu a tým zhoršené mechanické vlastnosti (graf na obrázku 7). Najčastejšími zdrojmi uhlíka 

sú nauhličovadlá, oceľový šrot a surové železo. V LGG sa množstvo C pohybuje medzi  

3 – 4 % [6], [23] . 

Kremík podporuje vznik grafitu, feritu a znižuje tendenciu liatiny k tuhnutiu podľa 

metastabilného systému. Substitučne spevňuje ferit. So zvyšujúcim sa obsahom kremíka sa 

zvyšuje tranzitná teplota a znižuje sa hodnota rázovej húževnatosti. Množstvo kremíka sa 

pohybuje medzi 1,8 – 4 % a je úzko späté s množstvom uhlíka podľa uhlíkového ekvivalentu 

(1) [6], [23] . 

Mangán stabilizuje perlit a zvyšuje jeho disperzitu. Má nízku rozpustnosť v liatine a 

segreguje na hraniciach zŕn, kde tvorí karbidy. Vo feritických liatinách sa obsah mangánu 

pohybuje do 0,2 %, v perlitických do 1 %. [6], [23] . 

Fosfor kvôli nízkej rozpustnosti segreguje na hraniciach zŕn a tvorí potrojné eutektikum          

Fe-Fe3C-Fe3P nazývané steadit. Steadit je veľmi krehká a tvrdá fáza, ktorá zhoršuje vlastnosti 

liatiny ako je ťažnosť, obrobiteľnosť. Fosfor sa do taveniny dostáva zo vsádzkových surovín 

a jeho obsah v LGG nemá byť vyšší ako 0,02 % pre hrubostenné odliatky a 0,08 % pre 

tenkostenné [6], [23] .   

Síra vytvára sirníky FeS, ktoré zvyšujú tvrdosť a krehkosť liatiny. V GJL sa síra viaže na 

mangán a tvorí menej škodlivé sirníky MnS, v LGG ju viaže horčík. Pri vysokom obsahu síry 

sa vykonáva odsírenie pomocou horčíku. V LGG sa obsah síry pohybuje okolo 0,02 %, nižší 

obsah síry v tavenine zhoršuje grafitizáciu [6], [23] .  

 

 

 

Obr. 7 Hendersonov diagram – Vplyv obsahu C a Si v liatine [6] 
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3.2 Legujúce prvky  

Ďalšími prvkami nachádzajúcimi sa v LGG sú legujúce prvky medzi ktoré patrí hlavne Cu, 

Ni, Mo, Cr, Sn.  

Meď (do 1,5 %) zlepšuje prekaliteľnosť a potlačuje tvorbu feritu. Má silný efekt na vznik 

perlitu, ktorý umožňuje vznik perlitickej štruktúry aj v hrubých stenách odliatku. Potlačuje 

vznik karbidov [10], [23]. 

Nikel taktiež podporuje vznik perlitu ale nie v takom rozsahu ako meď. Často sa používa 

v kombinácii s meďou na úpravu pomeru ferit/perlit a pre zvýšenie disperzity perlitu. Spomedzi 

legujúcich prvkov má najmenšiu tendenciu segregovať. Podobne ako meď patrí medzi 

grafitizačné prvky. Množstvo niklu v LGG je okolo 0,2 % [10], [23]. 

Molybdén pôsobí mierne antigrafitizačne ale jeho hlavným cieľom v liatinách je stabilizácia 

štruktúry pri vyšších teplotách [10], [23]. 

Chróm silne podporuje tvorbu karbidov a stabilizuje perlit. Prísada chrómu v LGG zvyšuje 

pevnosť a tvrdosť, ale zároveň znižuje ťažnosť, ako pri normálnych, tak aj zvýšených teplotách 

[10], [23].  

Cín sa používa pre stabilizáciou perlitu hlavne v liatinách s prevažne perlitickou štruktúrou. 

Ak sa v tavenine nenachádzajú stopové a škodlivé prvky má cín až 13x silnejší účinok na vznik 

perlitu ako meď [10], [23].  

 

3.3 Sféroidizačné prvky  

Medzi prvky, ktoré napomáhajú zbaľovaniu grafitu do guľôčok patria Mg, kovy vzácnych 

zemín (KVZ) a Ca. Medzi KVZ patrí Ce, Sc, Y, La, Pr, Nd a ďalšie. Pri výrobe liatin sa 

najčastejšie využíva cér a lantán alebo tzv. Mischmetal, čo je zliatina prvkov KVZ (50% Ce 

a 25% La + Nd a Pr). Často sa nachádzajú v očkovadlách a modifikátoroch. KVZ majú v liatine 

pozitívny efekt: 

- silne dezoxidujú a odsírujú taveninu a tým prispievajú k vyššej nodularite (menšej 

odchýlke od pravidelného tvaru guľatého grafitu), 

- modifikujú taveninu, 

- vďaka vyššej afinite ku kyslíku tvoria veľmi stabilné kryštalizačné zárodky a teda 

znižujú rýchlosť odznievania očkovacieho účinky, 

- pri správnom množstve KVZ sa zvyšuje počet zárodkov grafitu, 

- neutralizuje stopové prvky [6], [24], [25]. 

Pozitívny efekt majú však iba v správnom množstve, po prekročení tohto množstva 

spôsobujú: 

- vznik karbidov, zákalky, 

- zhoršenie morfológie grafitu (flotácia grafitu, explodovaný grafit, chunky grafit) – 

ak je nesprávny pomer medzi stopovými prvkami a KVZ. 

Množstvo KVZ, ktoré má pozitívne účinky, závisí od rýchlosti ochladzovania a od množstva 

stopových prvkov [6], [24], [25].  

 

3.4 Stopové prvky  

Do taveniny sa dostávajú väčšinou neúmyselne zo vsádzkových surovín, sú v pomerne 

malom množstve, ale aj napriek tomu dokážu zásadným spôsobom ovplyvňovať štruktúru 

a tým aj vlastnosti. Medzi tieto prvky patria Ti, Pb, Sb, Bi, As, P, a i. [22]. 

3.4.1 Škodlivý efekt prvkov 

Stopové prvky majú pri prekročení dovoleného množstva nepriaznivé účinky: 

- zabraňujú vzniku guľôčkového grafitu – sú to antiglobulizačné prvky a napomáhajú 

vzniku nežiadúcich foriem grafitu (vločkový, červíkový, degenerované formy grafitu), 
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- zhoršujú únavové vlastnosti, ťažnosť – kvôli nízkej rozpustnosti segregujú a tvoria 

karbidy a inklúzie [22]. 

Škodlivý efekt týchto prvkov sa môže prejavovať 3 mechanizmami: 

1) konzumný – Se, Ta – reagujú s Mg a KVZ za vzniku zlúčenín, ktoré znižujú účinné 

množstvo horčíka a KVZ a tým zabraňujú vzniku guľôčkového grafitu, 

2) segregačný – Sn, Sb, As, B, Ti, Se – majú nízky rovnovážny koeficient v austenite 

a zvyšujú aktivitu uhlíka v tavenine. Počas eutektickej premeny tieto prvky 

segregujú na hraniciach zŕn a podporujú vznik nežiaduceho tvaru grafitu, 

3) zmiešaný – Al, Bi – ak sú v malom množstve, tak sa správajú podľa segregačného 

mechanizmu, ak vo väčšom, tak podľa konzumného [22]. 

3.4.2 Koncentrácia stopových prvkov v tavenine 

Maximálne dovolené množstvo stopových prvkov, ktoré nespôsobuje škodlivý efekt, je 

závislé od: 

- rýchlosti ochladzovania – pri pomalom ochladzovaní majú prvky dostatok času na 

segregáciou, 

- kombinácii SP v tavenine – nežiaduci efekt sa kombináciou prvkov zvyšuje, čo ukazuje 

aj vzorec na výpočet K1: 

K1 = 4,4.(%Ti) + 2.(%As) + 2,3.(%Sn) + 5.(%Sb) + 290.(%Pb) +  

        370.(%Bi) + 1,6.(%Al)                                                                             (2) 

 

Hodnota K1 určuje, či sa v tavenine nachádza také množstvo škodlivých prvkov, ktoré by 

znemožňovalo vznik guľôčkového grafitu. Ak je hodnota K1 > 1, je veľká pravdepodobnosť 

vzniku degenerovaného grafitu a je potrebné pridať do taveniny prvky, ktoré tento škodlivý 

efekt eliminujú (KVZ) [22], [26], [27]. 

Okrem vplyvu na globulizáciu majú niektoré prvky ako Sn, Pb, Bi, Sb aj perlitotvorný 

účinok. Vplyv na tvorbu perlitu vyjadruje hodnota Px, ktorá sa vypočíta podľa vzorca, v ktorom 

sa nachádzajú perlitotvorné prvky a ich vplyv na vznik perlitu:  

 

Px = 3.(%Mn) – 2,65.(%Si – 2,0) + 7,75.(%Cu) + 90.(%Sn) + 357.(%Pb) +  

        333.(%Bi) + 20,1.(%As) + 9,6.(%Cr) + 71,7.(%Sb)                                                        (3) 

 

Čím je hodnota Px nižšia, tým menej perlitu sa v štruktúre vytvorí, okrem toho táto hodnota 

vyjadruje aj čistotu taveniny, ktorá je veľmi dôležitá pri výrobe LGG a hlavne pri značkách 

s prevažne feritickou štruktúrou [22], [26], [27].  

3.4.3 Bizmut  

Bizmut patrí medzi ťažké kovy, má protónové číslo 83 a jeho teplota topenia je 271,3 °C. 

Patrí medzi stopové prvky a do liatiny sa môže dostať zo vsádzky, nachádza sa 

v protipožiarnych materiáloch, permanentných magnetoch a v spájkach. Okrem nechceného 

pridania pomocou vsádzky sa bizmut dostáva do taveniny aj cielene pomocou očkovadiel 

určených pre LGG. Zo vzorcov (2) a (3) vyplýva, že bizmut : 

- podporuje vznik perlitu, prípadne karbidov 

- ovplyvňuje tvar grafitu – napomáha k vzniku degenerovaného grafitu [28], [29], [7].  

3.4.4 Neutralizácia bizmutu pomocou KVZ  

 Ako bizmut, tak aj KVZ majú samostatne škodlivý vplyv na štruktúru. Spoločne však tvoria 

zlúčeniny ako Ce4Bi3, CeBi3, CeBi, Ce3Bi, LaBi, La4Bi3 a La5Bi3, ktoré boli nájdené v centrách 
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guľôčkového grafitu. Tieto stabilné zlúčeniny sa chovajú ako nukleačné zárodky pre rast 

grafitu, a zvyšujú disperzitu grafitu. Podľa tohto predpokladu sa vyrábajú očkovadlá 

obsahujúce bizmut a KVZ, ktoré sú vhodné na zvýšenie disperzity grafitu u LGG [26]. 

 Pre správne fungovanie musia byť KVZ a Bi v správnom pomere, ktorý závisí od hrúbky 

steny a prítomnosti ďalších stopových prvkov v tavenine [26].  

3.5 Vsádzkové suroviny  

Suroviny využívané pri výrobe LGG sú:  

- surové železo – je najčistejšia surovina pre výrobu LGG (obsahuje najmenšie 

množstvo stopových prvkov). Surové železo je vyrábané vo viacerých akostiach 

podľa množstva stopových prvkov, od čoho sa odvíja aj ich cena.  

- oceľový odpad – môže tvoriť 40 – 60% vsádzky. Oceľový odpad je potrebné 

starostlivo triediť, keďže môže obsahovať nežiaduce prvky,   

- vratný materiál – je veľmi dobrou vsádzkovou surovinou, pretože pochádza zo 

zlievarne a jeho chemické zloženie je známe. Vsádzka pre tavbu sa počíta tak, aby 

bolo využité maximálne množstvo vlastného vratu. Medzi vratný materiál patria 

náliatky, vtokové sústavy, nezhodné kusy. Kvôli rozdielnemu chemickému zloženiu 

jednotlivých značiek liatin musí byť vrat v zlievarni triedený,  

- liatinový odpad – je lacná surovina s neznámym zložením, pre LGG nie je vhodnou 

surovinou, keďže je veľká pravdepodobnosť, že bude obsahovať vyššie množstvo 

síry a fosforu (ak sa jedná o odpad z liatiny s lupienkovým grafitom) [6], [22], [30]. 
 

Čistota vsádzkových surovín je pre výrobu LGG kľúčová, čo ukazujú aj rovnice (2) a (3), 

v ktorých hodnota Px vyjadruje čistotu taveniny a K1 schopnosť globulizácie grafitu [22].  
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4 MODIFIKÁCIA 

Modifikácia je kľúčovou metalurgickou operáciou pri výrobe liatiny s guľôčkovým 

a červíkovým grafitom. Počas modifikácie sa mení tvar grafitu z lupienkového na guľôčkový, 

prípadne červíkový [6].  

4.1 Prvky s modifikačným účinkom 

- Cér a ostatné KVZ – okrem schopnosti modifikovať taveninu dokážu aj neutralizovať 

škodlivé prvky (Bi, Ti, Sb, As,...). Často sa vyskytujú v predzliatinach FeSiMg, ale 

samostatne sa na modifikáciu nepoužívajú. Pri vysokej koncentrácií v tavenine 

spôsobujú vznik karbidov.  

- Vápnik – napomáha vzniku štruktúry bez karbidov v tenkých stenách odliatkov, ale 

spôsobuje nadmerný vznik trosky. Ako hlavný modifikačný prvok sa nepoužíva, ale je 

súčasťou FeSiMg.  

- Horčík – v praxi najviac používaný prvok na modifikáciu liatiny aj napriek nevýhodám 

ako sú obmedzená rozpustnosť, nízka teplota vyparovania (1107 °C) a sklon k tvorbe 

karbidov [6], [30].  

Horčík sa do taveniny pridáva vo forme :  

- čistého horčíku – reakcia čistého horčíku a taveniny je veľmi búrlivá a dochádza pri nej 

k podstatným stratám horčíka. Čistý horčík sa preto používa pri takých metódach, pri 

ktorých je možnosť ovplyvnenia búrlivosti reakcie. Výhodami použitia čistého horčíka 

je vysoké využitie horčíka a možnosť hlbokého odsírenia. Nevýhodou je cena horčíka 

a modifikačného zariadenia, 

- predzliatin FeSiMg – obsahujú 5 – 25 %Mg, čiže ich reakcia s taveninou nie je taká 

búrlivá, čo je dôvod prečo sa používajú pri jednoduchších metódach. Predzliatiny majú 

nižšiu mernú hmotnosť ako tavenina a preto sa musia udržiavať na dne. FeSiMg okrem 

horčíka obsahuje vysoké množstvo Si (cca 45%), Ca (0,5 – 3%) a často aj KVZ (0,15 – 

3,5%).  Ich výhodou je jednoduché použitie a nízka cena, 

- predzliatin s niklom – obsahujú 4 – 17 %Mg, vďaka čomu sa rozpúšťajú kľudnejšie ako 

FeSiMg. Majú vyššiu mernú hmotnosť ako tavenina a po vhodení do plnej panvy 

klesajú na dno. Výhodou je pomalé odznievanie v dôsledku pokojnej reakcie a vysoká 

čistota výsledného kovu. Nevýhodou je, že sú drahšie ako FeSiMg a nemôžu sa 

používať pri výrobe feritických liatin [6], [30].  

4.2 Princíp modifikácie  

Proces modifikácie spočíva v tom, že taveninou prechádzajú bubliny horčíkových pár, ktoré 

sa postupne rozpúšťajú a obohacujú taveninu horčíkom. Pri búrlivej reakcii vyplávajú 

horčíkové bubliny rýchlo na hladinu, kde prasknú a horčík sa stráca do okolia, preto je nutné 

udržiavať reakciu čo najpokojnejšiu, a to buď nízkym obsahom Mg v modifikátore alebo 

zvyšovaním tlaku nasýtených pár nad hladinou (princíp viacerých metód modifikácie). Aby 

vznikli v liatine guľôčky grafitu musí byť obsah horčíka rozpusteného v tavenine aspoň 

0,025%, tzv. zvyškový horčík. Väčšinou sa však množstvo zvyškového horčíka udržuje medzi 

0,03 – 0,06%, podľa hrúbky steny odliatku. Ak je Mgzvyš medzi 0,015 – 0,025 %Mg, vzniká 

grafit vo forme červíkov, ak je Mgzvyš < 0,015 vzniká prevažne lupienkový grafit [6]. 
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4.3 Straty horčíka  

Počas modifikácie dochádza k stratám horčíka v dôsledku: 

- búrlivej reakcie – na utlmenie búrlivosti sa využíva zvýšenie tlaku a použitie 

modifikátoru s nižším obsahom Mg, 

- afinity Mg k síre – horčík sa často používa okrem modifikácie aj na odsírenie taveniny. 

Horčík má veľmi vysokú afinitu k síre a vytvára s ňou MgS. Množstvo modifikátoru je 

potrebné navýšiť o množstvo, ktoré je potrebné pre naviazanie síry tak, aby v tavenine 

zostalo rozpustených cca 0,02 %S. Na vyviazanie 1 %S je potrebné 0,76 %Mg. Horčík 

reaguje so sírou, ktorá sa nachádza v tavenine, v sekundárnej troske a výmurovke 

obsahujúcej SiO2,  

- afinity Mg ku kyslíku – okrem síry sa horčík viaže aj na kyslík. V tavenine sa 

nenachádza vysoké množstvo kyslíka ale k stratám dochádza hlavne na hladine, kde 

horčík reaguje so vzdušným kyslíkom. Čím je plocha hladiny väčšia a čím je vyššia 

teplota kovu, tým dochádza k vyšším stratám horčíka. K ďalším stratám dochádza pri 

odpichu taveniny, pričom sa môže stratiť až 0,01 %Mg [6].  

4.4 Výpočet množstva modifikátoru  

Straty horčíku sú pomerne vysoké a je nutné s nimi počítať pri výpočte množstva 

modifikačného prostriedku, ktorý sa vypočíta podľa vzorca:  

𝑚𝑚𝑜𝑑 =
𝑀𝑔𝑧𝑣𝑦š+0,76∙∆𝑆

𝜂𝑀𝑔∙𝑀𝑔𝑝𝑟𝑒𝑑
∙ 100 ∙ 100                                                                      (4) 

kde 𝑚𝑚𝑜𝑑 – množstvo modifikátoru [%] 

     𝑀𝑔𝑧𝑣𝑦š – požadované zvyškového množstvo horčíka [%], 

            ∆𝑆 – rozdiel počiatočného a konečného obsahu síry [%], 

          𝜂𝑀𝑔 – využitie horčíka [%] – závisí hlavne od metódy modifikácie a zahŕňa v sebe 

                     všetky straty okrem tej, ktorá je spôsobená horčíkom, 

    𝑀𝑔𝑝𝑟𝑒𝑑 – obsah horčíka v modifikátore [%] [6]. 

4.5 Spôsoby modifikácie  

Modifikácia sa dá vykonávať viacerými spôsobmi a každá zlievareň si vyberá tú 

najvhodnejšiu na základe svojho rozpočtu, množstva vyrábanej liatiny a stupni automatizácie. 

  

Modifikácia v panve 

Je najjednoduchší spôsob modifikácie, ktorý sa používa 

v zlievarniach, ktoré nevyrábajú LGG často. Ako modifikátor sa 

používa FeSiMg s malým množstvo Mg, aby reakcia bola čo 

najmenej búrlivá. Modifikátor sa položí na dno panvy a prelieva 

sa taveninou. Využitie horčíka je len 20 – 30% a dávkovanie sa 

pohybuje okolo 2% [6], [30], [31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Modifikácia v panve 

[43] 
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Sandwich  

Táto metóda je taktiež založená na prelievaní modifikátoru 

taveninou. Panva určená pre modifikáciu má na dne komôrku, do 

ktorej sa vkladá modifikátor, ktorý je prekrytý oceľovým plechom. 

Plech slúži na oddialenie začiatku reakcie. Kým kov pretaví plech 

nachádza sa v panve istý objem taveniny, ktorý vytvára 

metalostatický tlak, ktorý znižuje búrlivosť reakcie. Za účelom 

eliminácie vystrekovania kovu z panvy a  vytvorenia čo najväčšieho 

metalostatického tlaku sa využívajú vysoké, úzke panvy. Zrnitosť 

predzliatiny sa pohybuje od 3 do 50 mm a dávkovanie býva 

1,2 – 2%. Využitie horčíka je 40 – 50% [6], [30].  

 

 

Tundish 

Metóda Tundish je vylepšenou metódou Sandwich. Na panve je 

uložené viečko s otvorom, cez ktorý preteká do panvy tavenina. Pri 

nalievaní kovu je otvor zapchatý a v panve je len obmedzené 

množstvo kyslíku, čo znamená aj menšie straty horčíka v dôsledku 

oxidácie. Vďaka tomu je využitie horčíka až 60 – 70% a používa sa 

aj nižšie dávkovanie 0,9 – 1,6% z hmotnosti kovu. Navyše viečko 

zabraňuje rozstrekovaniu taveniny. Rovnako ako pri predošlých 

metódach sa používajú predzliatiny FeSiMg [6], [30], [31].  

 

 

 

 

 

Modifikácia pomocou ponorného zvonu 

Modifikačné zariadenie obsahuje panvu, viečko a tyč, na 

ktorej konci je zvon s dierami. Pomocou zvonu je očkovadlo 

zabalené v oceľovom plechu ponorené na dno panvy. Zvon 

drží modifikátor na dne a cez diery vychádzajú von pary 

horčíka, ktoré prechádzajú taveninou a homogénne ju 

modifikujú. Ako modifikátor sa používajú najčastejšie 

predzliatiny FeSiMg. Využitie horčíka je cez 50% [6], [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

Modifikácia vo sferokláve 

Táto metóda taktiež používa ponorný zvon, ale panva sa nachádza vo sferokláve, ktorý je 

schopný meniť tlak a tým riadiť búrlivosť reakcie. Vďaka tomu sa môže použiť aj čistý horčík. 

Tlak vo sferokláve sa pohybuje v rozmedzí 0,4 – 1 MPa a využitie Mg je 60 – 80%. Nevýhodou 

sú náklady, ako investičné tak aj prevádzkové [6]. 

 

Obr. 9 Metóda Sandwich 

[43] 

Obr. 10 Metóda 

Tundish [43] 

Obr. 11 Modifikácia pomocou 

ponorného zvonu [32] 
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Modifikácia v konvertore  

Konvertor je naklápacia valcová nádoba, ktorá obsahuje reakčnú komoru. Na začiatku sa do 

konvertora naleje tekutý kov tak, aby sa zabránilo kontaktu s horčíkom. Po naplnení sa 

konvertor otočí do zvislej polohy, v ktorej sa tavenina modifikuje. Proces modifikácie trvá 

podľa kapacity konvertora 15 – 30 minút. Po modifikácii sa tavenina vylieva do panvy. 

Modifikácia v konvertore 

umožňuje spracovanie 

taveniny, ktorá obsahuje 

vysoké množstvo síry (až 

0,15 %S). Využitie Mg je 

50 – 70 %. Nevýhodami 

metódy sú vysoké 

náklady a dlhé trvanie 

modifikácie [32].  

 

 

Metóda MAP  

Modifikačná metóda MAP používa tehličky z čistého horčíka, ktoré sú na všetkých stranách 

okrem čelnej strany obalené keramickou izoláciou. To zabezpečuje pomalé roztavovanie a 

regulovanejšiu reakciu. Tehličky sa do taveniny dostávajú pomocou zvonu [6]. 

 

Modifikácia plneným profilom 

Plnený profil (9 – 16 mm) sa skladá 

z oceľovej trubice, ktorá je naplnená čistým 

horčíkom alebo predzliatinami. Plnený profil sa 

skladuje navinutý na cievke a pomocou 

podávacieho zariadenia je dodávaný do taveniny 

(obrázok 13). Výhodami metódy sú jednoduchá 

automatizovateľnosť, rýchlosť (1,5t kovu sa 

namodifikuje za 2 minúty) a možnosť naraz 

modifikovať aj očkovať taveninu (ak sú 

k dispozícii dve podávacie zariadenia). 

Nevýhodou sú vysoké vstupné financie, ako aj 

vysoká cena za plnený profil. Táto metóda sa 

často používa v automobilovom priemysle [6], 

[33].  

 

Modifikácia vo forme (metóda in-mould) 

     Pri tejto metóde sa modifikátor nachádza v reakčnej komôrke vo 

vtokovej sústave. Tavenina pretekajúca komôrkou postupne natavuje 

modifikátor, ktorým býva FeSiMg s 3 – 5%Mg. Vtoková sústava musí 

byť navrhnutá tak, aby bolo zaistené rovnomerné rozpúšťanie 

modifikátoru, čo je technicky náročné. Táto metóda je vhodná pre 

veľké série a po vyriešení prblému s rozpúšťaním je veľmi efektívna. 

Využitie kovu sa pohybuje 60 – 80 % vďaka tomu, že nedochádza k 

stratám horčíka vplyvom prelievania taveniny a oxidácie na hladine 

s okolitým vzduchom [6], [34].  

Na podobnom princípe pracuje metóda Flotret, pri ktorej sa 

reakčná komôrka nachádza mimo formy. Táto metóda je však v ČR 

veľmi málo využívaná [6].  

Obr. 12 Modifikácia v konvertore  [44] 

Obr. 13 Modifikácia plneným profilom 

[33] 

Obr. 14 Modifikácia 

In-mould [43] 

[ask] 
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5 OČKOVANIE  

5.1 Účel očkovania  

Tavenina pre výrobu LGG obsahuje minimálne 0,025 %Mg, ktorý je nutný pre vznik 

guľôčkového grafitu. Okrem globulizačného má horčík antigrafitizačný účinok, napomáha 

vzniku karbidov, ktoré sú tvrdé, krehké a znižujú plastické vlastnosti, ktoré sú pri LGG veľmi 

dôležité. Pre zabránenie vzniku karbidov a pre posilnenie grafitizácie je nutné LGG očkovať. 

Očkovaním sa vytvárajú priaznivé podmienky pre nukleáciu a rast grafitu vďaka tomu, že do 

taveniny sa pridajú látky, ktoré spoločne s prvkami v tavenine vytvárajú zárodky vhodné pre 

rast grafitu. Okrem LGG sa očkujú aj všetky ostatné druhy grafitických liatin. Dôvody na 

očkovanie liatiny sú: 

- potláčanie sklonu k metastabilnému tuhnutiu, 

- vplyv na disperzitu grafitu – vyššia disperzita grafitu napomáha k vzniku vyššieho 

množstva feritu v štruktúre, a tým pádom aj k zlepšeniu plastických vlastností, 

- zníženie vplyvu hrúbky steny na štruktúru – očkovanie napomáha vzniku jednotnej 

štruktúry liatiny v celom priereze odliatku [6], [30], [35], [3].  

5.2 Mechanizmus očkovania LGG liatiny 

     Pred očkovaním 

Po modifikácií sa v tavenine nachádzajú 

mikročastice obsahujúce hlavne Al, Ca, 

Mg, Si, S a O (produkty, ktoré vznikli 

modifikáciou). Inklúzie sa skladajú z jadra 

a obalu. Jadro tvoria sulfidy MgS a CaS 

a obálku komplexné horčíkové silikáty 

(obrázok 15). Tieto fázy však nemajú 

hexagonálnu mriežku a nukleácia grafitu na 

nich by bola príliš energeticky náročná, čiže 

takéto mikročastice neslúžia ako nukleačné 

zárodky [36]. 

 

     Po naočkovaní 

Po pridaní očkovadla na báze FeSi, 

ktoré obsahuje vápnik, sa na povrchu už 

existujúcich častíc vytvorí vrstva silikátov 

CaO.SiO2 a CaO.Al2O3.SiO2 (obr. 16). Pri 

použití iného druhu očkovadla napríklad so 

Sr/Ba sa vytvoria silikáty týchto prvkov. 

Tieto silikáty majú hexagonálnu mriežku, 

rovnako ako grafit, čo umožňuje nukleáciu 

grafitu, ktorá nie je až tak energeticky 

náročná (nízkoenergetické rozhranie). 

Očkovaním sa nevytvárajú nové zárodky, 

ale aktivujú sa už existujúce častice, ktoré 

predtým nemohli slúžiť ako zárodky pre 

rast grafitu [36]. 

5.3 Druhy očkovadiel  

     Karbid kremíka – používa sa ako predočkovadlo spoločne s očkovadlami FeSi. Vďaka 

vysokej teplote tavenia sa v liatine netaví, iba pomaly rozpúšťa a tým sa zabezpečuje dlhodobý 

Obr. 15 Mikročastica v tavenine po 

modifikácií [36] 

Obr. 16 Schematické znázornenie zárodku po 

očkovaní s očkovadlom obsahujúcim Al, Ca, 

Ba alebo Sr [36] 
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očkovací účinok. Zvyšuje disperzitu grafitu, znižuje možnosť tvorby karbidov, neobsahuje 

škodlivé prvky a s výhodou sa používa pri vysokom podiele ocele vo vsádzke [6]. 

     Silikokalcium – pri výrobe liatin sa používa podstatne menej ako pri výrobe ocelí. Má silný 

desulfuračný a dezoxidačný účinok. Nevýhodami CaSi je rýchle odznievanie očkovacieho 

účinku a tvorba veľkého množstva trosky [6]. 

     Očkovadlá na báze uhlíku – skladajú sa z 30% kryštalického uhlíku a 40-50% Si. V praxi 

nie sú príliš využívané, pretože nie sú účinné pri liatinách, ktoré obsahujú malé množstvo síry 

(čiže sú nevhodné pre LGG) a sú málo účinné pri nízkej teplote kovu, pretože sa horšie 

rozpúšťajú a tvoria trosku [6].  

     Očkovadlá na báze kremíka – sú najpoužívanejším druhom očkovadla. Obsahujú nosič, 

ktorým je FeSi, a kryštalizačne aktívnu zložku. Nosič je majoritná zložka očkovadla, ktorá síce 

nemá očkovací účinok, ale je dobre rozpustná v tavenine, nenarúša chemické zloženie, 

napomáha k zvýšeniu aktivity uhlíka a má nízku cenu. Druhou zložkou je kryštalizačne aktívna 

zložka, ktorá sa nachádza v očkovadle v malom množstve a má primárnu úlohu. Kryštalizačne 

aktívnu zložku tvoria prvky, ktoré majú vysokú afinitu ku kyslíku, dusíku, síre a tvoria s nimi 

stabilné zlúčeniny a sú to Al, Ca, Bi, KVZ, Ba, Mn, Zr, La, Sr a ďalšie [6], [10], [3].  

 

Očkovadlá a ich vlastnosti  

Na trhu existuje široká škála očkovadiel na báze FeSi, ktoré sa odlišujú kryštalizačne 

aktívnymi prvkami a množstvo nachádzajúcim sa v očkovadlách. 

Al (0,5 – 4,5%) – nachádza sa vo väčšine očkovadiel spoločne s vápnikom, napomáha vzniku 

feritu aj v rýchlotuhnúcich častiach odliatku. V očkovadlách používaných pre perlitickú liatinu 

sa jeho obsah minimalizuje.  

Ca (0,1 – 2,5%) – zlepšuje tvorbu kryštalizačných zárodkov grafitu a redukuje náchylnosť 

k metastabilnému tuhnutiu. Pri vysokom množstve vytvára nadmerné množstvo trosky. 

Ba (2 – 12%) – z grafu na obrázku 17 je vidieť, že nevytvára vysoké množstvo guľôčok, jeho 

výhoda je však v zabezpečení dlhého očkovacieho účinku (pomalšie odznievanie). Vďaka tomu 

sú očkovadlá s báriom vhodné pre očkovanie do panvy. Má grafitotovrný účinok a pri 

nadmernom množstve hrozí zvýšený vznik trosky. 

Bi (0,5 – 0,8%) – bizmut v kombinácii s KVZ výrazne zvyšuje počet guľôčok grafitu (obr. 17), 

redukuje ich veľkosť a znižuje tendenciu k tvorbe cementitu. Očkovadlá s bizmutom sú vhodné 

hlavne pre spôsoby očkovania pri ktorých sa minimalizuje odznievanie očkovacieho účinku. 

Bizmut bez KVZ spôsobuje vznik intercelulárneho grafitu, ktorý je v štruktúre nežiaduci.  

Sr (0,6 – 1%)  – eliminuje vznik karbidov, predlžuje dobu účinnosti očkovadla. 

Zr (1 – 5%) –  má dezoxidačný účinok (redukuje dusík), často sa v očkovadlách kombinuje 

s Mn. 

Mn (1 – 5%) –  zvyšuje rozpustnosť očkovadla v tavenine a vďaka tomu majú očkovadlá 

s mangánom veľmi dobrú účinnosť v tavenine s nižšou teplotou. 

Ce a ďalšie KVZ (0,5 – 2%) – eliminujú škodlivý účinok bizmutu a ďalších škodlivých 

prvkov, majú modifikačný účinok [23], [37], [38], [39], [40].  

 

Očkovadlá pre LGG: 

- obsahujú vyššie množstvo Al, Ca (%Al + %Ca > 5%), ktoré napomáhajú vzniku 

feritickej štruktúry, 

- majú silný očkovací účinok – dôležité pri liatine modifikovanej čistým horčíkom, kedy 

tavenina obsahuje nízke množstvo síry a kyslíku, 
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- často obsahujú bizmut spoločne s KVZ, ktoré vytvárajú vyšší počet guľôčok grafitu, 

čím sa zvyšuje aj obsah feritu v štruktúre [37], [38], [39].  

Obr. 17 Vplyv prvkov na počet nodúl v závislosti na hrúbke steny bez odznievania 

očkovacieho účinku  [41] 

 

Ďalšími parametrami očkovadiel, okrem chemického zloženia, sú zrnitosť a dávkovanie. 

Zrnitosť očkovadiel sa líši podľa spôsobu očkovania, pri očkovaní do prúdu kovu je zrnitosť 

najmenšia (0,2 – 0,7 mm), aby bolo zaistené, že sa očkovadlo stihne v tavenine rozpustiť. Pri 

očkovaní do panvy sa používajú očkovadlá so zrnitosťou v jednotkách mm. Dávkovanie 

očkovadla je závislé na type liatiny, vsádzkových surovinách, spôsobe očkovania [6].  

Dodávatelia síce majú určité odporúčania, ale kvôli mnohým faktorom, ktoré ovplyvňujú 

potrebné množstvo si každá zlievareň musí vyladiť ideálne množstvo podľa svojich podmienok. 

Vo všeobecnosti však množstvo očkovacej látky závisí na čase, ktorý je medzi očkovaním 

a odlievaním, čím je kratší, tým menej očkovadla je potrebné použiť. 

 

5.4 Spôsoby očkovania  

Očkovanie do panvy  

Očkovadlo sa do taveniny pridáva počas prelievania kovu, 

v čase kedy je panva naplnená od ¼ do ¾. Nie je vhodné 

pridávať očkovadlo do prázdnej panvy, pretože očkovadlo môže 

reagovať s výmurovkou a poškodiť ju. Očkovaním do plnej 

panvy sa zas nenaočkuje celý objem taveniny homogénne. 

Zrnitosť očkovadla sa pohybuje v jednotkách až desiatkach mm, 

vzhľadom na veľkosť panvy. Negatívom tejto metódy je výrazné 

odznievanie očkovacieho účinku spôsobené prelievaním 

taveniny a dlhou dobou medzi očkovaním a odlievaním. 

Z týchto dôvodov je nutné používať pri tejto metóde najvyššie 

množstvo očkovadla spomedzi všetkých spôsobov. Množstvo 

pridaného očkovadla závisí od odlievaného materiálu, veľkosti 

odliatku a chemickom zložení očkovadla, pohybuje sa 

v rozmedzí 0,5 – 2%. Výhodou je, že táto metóda je jednoduchá 

a nepotrebuje žiadne prídavné zariadenia [6], [34].  

Obr. 18 Očkovanie do 

panvy [43] 
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Očkovanie do prúdu kovu 

Očkovadlo sa pridáva priamo do prúdu kovu, ktorý 

následne vteká do vtokovej sústavy. Na dávkovanie sa 

používajú zariadenia (obr. 20), ktoré pomocou detekcie 

prúdu kovu nadávkujú presné množstvo očkovadla. Zrnitosť 

očkovadla je 0,1 – 0,7 mm, aby bolo zaistené úplné 

rozpustenie očkovadla a množstvo pridaného očkovadla 

býva zhruba 0,15%. Výhodou tohto spôsobu očkovania je 

eliminácia problému s odznievaním očkovacieho účinku, 

presné dávkovanie, rýchlosť a automatizovateľnosť procesu. 

Nevýhodou je nutná investícia do dávkovacieho zariadenia, 

čo túto metódu predurčuje skôr pre použitie vo fabrikách 

s automatickým odlievacím zariadením, okrem toho môžu 

nastať metalurgické problémy, napríklad pri nízkej teplote 

kovu sa očkovadlo nemusí dokonale rozpustiť [34], [42].  

 

 

 

 

 

Očkovanie pomocou plneného profilu  

Očkovadlo sa nachádza v dutom profile (priemer 9 – 13 mm) 

a do taveniny je dopravované pomocou podávača, ktorý zaisťuje 

presné dávkovanie očkovacej látky prostredníctvom dĺžky profilu 

a rýchlosti podávania. Výhodou je veľmi presné dávkovanie, 

vysoké využitie očkovadla. Na druhej strane nevýhodou sú 

financie, ako vstupná investícia na podávacie zariadenie, tak 

vysoká cena samotného plneného profilu. Dávkovanie sa 

pohybuje okolo 0,2% hmotnosti kovu [6], [30], [41].  

 

      

 

 

Obr. 19 Očkovanie do prúdu 

kovu [43] 

Obr. 20 Dávkovacie zariadenie pre očkovanie do prúdu kovu [34] 

Obr. 21 Očkovanie 

plneným profilom [33] 
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Očkovanie in-mould 

Týmto spôsobom očkovania sa tavenina očkuje až pri 

pretekaní vtokovou sústavou. Očkovadlo môže byť vo forme 

telieska alebo granulátu. Očkovacie telieska sú často 

umiestňované pod vtokový kôl a granulát sa dáva do tzv. 

očkovacej komôrky. Tavenina preteká cez očkovaciu látku 

a postupne ju natavuje.  Nevýhodou tejto metódy je 

nerovnomerné rozpúšťanie očkovadla pri nedodržiavaní 

odporúčaných teplôt kovu a príliš dlhom čase odlievania. 

Hrozí, že prvá časť taveniny nie je dostatočne naočkovaná, 

pretože sa očkovacie teliesko nestihlo dostatočne nataviť alebo, 

že posledná časť taveniny zostane nenaočkovaná, pretože sa 

celé teliesko rozpustilo skôr ako skončilo odlievanie. Ďalšou 

nevýhodou je nutnosť kontroly každého odliateho kusu, 

pretože hrozí vznik neželanej štruktúry v dôsledku 

nehomogénne naočkovanej taveniny. Výhodou je eliminácia 

odznievania očkovacieho účinku, nižšia spotreba očkovacej 

látky, očkovadlo nie je v styku s atmosférou a neoxiduje, čo môže byť problémom u očkovania 

do prúdu kovu, pri výrobe GJS 400-18-LT/RT je možné zvýšenie obsahu feritu. Pri výbere 

očkovacieho telieska je nutné poznať dobu odlievania a vybrať teliesko s dlhšou dobou 

rozpúšťania, aby nenastala situácia, že posledná časť taveniny nebude naočkovaná. Okrem 

doby odlievania je dôležitým parametrom teplota odlievania, ktorá závisí na hrúbke steny. Pre 

odliatky s tenkými stenami sa odporúča teplota odlievania cca 1410 °C. Množstvo očkovadla 

sa pohybuje od 0,1% pre menšie odlaitky a 0,2% pre masívnejšie [6], [42], [43].   

5.5 Odznievanie očkovacieho účinku  

Očkovací účinok je najsilnejší ihneď po naočkovaní a časom začne odznievať. Preto je nutné 

odlievať taveninu čo najskôr od naočkovania, aby bol očkovací efekt čo najväčší. Rýchlosť 

akou očkovací účinok odznieva je závislá na: 

- očkovacej látke – okrem chemického zloženia je dôležité aj množstvo a zrnitosť, 

- teplote taveniny, 

- chemickom zložení taveniny [30], [41].  

V LGG odznievanie spôsobuje zníženie počtu aktívnych zárodkov. Tým sa zvyšuje potrebné 

podchladenie behom eutektického tuhnutia a zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku primárnych 

karbidov. Zníženie počtu zárodkov je často spojené aj s deformáciou tvaru guľôčok. Znižovanie 

počtu zárodkov je spojené s ich koaguláciou a vyplávaním na hladinu [30], [41].  

  

Obr. 22 Očkovanie in-

mould [43] 
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6 PRAKTICKÁ ČASŤ 

6.1 Cieľ praktickej časti diplomovej práce 

Cieľom bolo zistiť vplyv očkovadla s bizmutom (SMW 605) na štruktúru a od toho sa 

odvíjajúce mechanické vlastnosti u feritickej LGG (GJS 400-15) za pomoci skúšok 

mechanických vlastností (ťahová skúška, skúška rázom v ohybe, meranie tvrdosti) 

a metalografických výbrusov, na ktorých sa hodnotila veľkosť a tvar grafitu a množstvo feritu, 

pomocou porovnávania s etalónmi v súlade s normou ČSN EN ISO 945-1. Pre porovnanie 

účinku boli použité ďalšie očkovadlá, a to SB 5 a VP 216.  

Odlievaným kovom bola GJS 400-15 (chemické zloženie – tabuľka 4) a cieľom bolo 

pomocou očkovadla s bizmutom zvýšiť počet guľôčok grafitu. Predpokladom bolo, že vyšší 

počet grafitických nodúl skráti difúzne vzdialenosti uhlíka, čím sa zvýši množstvo feritu 

v štruktúre a vzrastie ťažnosť pri zachovaní pevnosti v ťahu 400 MPa.  

 

 Tab. 4 Chemické zloženie pre materiál GJS 400-15 

 

6.2 Podmienky pre vykonanie praktickej časti 

Všetky experimenty sa prevádzali v zlievarni odboru zlievarenskej technológie VUT Brno. 

Formy boli vyrobené z pojivového systému Geopol, do ktorých boli zaformované modely Y-

blokov. 

Pre odlievanie boli použité Y-bloky veľkostí Y1 až Y4 s rozmermi v tabuľke 5, podľa normy 

ČSN EN 1563. Dĺžka Y-bloku (rozmer z) nie je v norme definovaná, určuje sa väčšinou 

v rozmedzí 150 – 200 mm. 

Tab. 5 Rozmery Y-blokov podľa normy ČSN EN 1563 [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,25-3,7 2,3-3 0,1-0,3 0,015-0,08 0,005-0,02 0,04-0,07 

typ Y-bloku 

rozmer I II III IV 

u 12,5 25 50 75 

v 40 55 100 125 

x 25 40 50 65 

y 135 140 150 175 

z rozmer z nie je definovaný v norme 

Obr. 23 Schéma Y-bloku [11] 
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Liatina bola tavená vo vákuovej indukčnej peci Consarc s kapacitou 120 kg, pri 

atmosférickom tlaku a vsádzku tvorili: 

- Armco – 99,85% Fe,  

- oceľ – oceľová guľatina, oceľové plechy  

- vratný materiál z liatiny s lupienkovým grafitom, 

- vratný materiál z liatiny s guľôčkovým grafitom,  

- surové železo, 

- nauhličovadlo, 

- FeSi45.  

Tavenina bola pri všetkých tavbách modifikovaná v panve modifikátorom VL 63(M) 

s chemickým zložením nachádzajúcim sa v tabuľke 6.  

 

Tab. 6 Chemické zloženie modifikátoru [43] 

 

  

 

 

Pre očkovanie sa používali 3 očkovacie látky s chemickým zložením nachádzajúcim sa 

v tabuľke 7:  

- SMW 605 –  obsahuje bizmut a KVZ, ktorých kombinácia zvyšuje disperzitu grafitu, 

zvyšuje podiel feritu v štruktúre [39], 

- VP 216 – obsahuje len kombináciu Al a Ca a stopové množstvá Mg a KVZ, patrí 

medzi základné očkovadlá, redukuje odznievanie očkovacieho účinku, potlačuje vznik 

karbidov, podporuje vznik feritu v hrubých stenách [38], 

- SB 5 – používa sa ako pre LLG tak aj pre LGG, okrem Al a Ca obsahuje bárium, ktoré 

podporuje pomalšie odznievanie očkovacieho účinku [40].  

Kompletné informácie o očkovadlách od dodávateľskej firmy ASK Chemicals sa nachádzajú 

v prílohách.  

 

Tab. 7 Použité očkovadlá a ich zloženie [38], [39], [40] 

očkovadlo %Si %Al %Ca %Bi %KVZ %Mg %Ba 

SMW 605 62-68 max 1% 1,8-2,4 0,8-1,2 0,8-1,2 - - 

VP 216 68-73 3,2-4,5 0,3-1,5 - 
stopové 

množstvo 

stopové 

množstvo 
- 

SB 5 65-70 1-1,5 1-1,5 - - - 2-2,5 

 

• Rozdelenie skúšok  

Účinok očkovacích látok na štruktúru bol vyhodnocovaný 4 spôsobmi: 

- skúškou ťahom,  

- skúškou rázom v ohybe, 

- meraním tvrdosti, 

- porovnávaním štruktúr s etalónmi na metalografických výbrusoch.  

 

Skúška ťahom sa vykonávala na prístroji Zwick/Roell Z250, podľa normy ČSN EN ISO 

6892-1 (2017). Skúšobné telesá boli obrobené na rozmery: 

- d = 10 mm a L0 = 50 mm pre Y-bloky veľkostí Y2 – Y4, 

- d = 6 mm a L0 = 30 mm, pre Y1. 

VL 63(M) 

%Mg %Ca %CerMM %Si 

6-6,5 1,9 0,7 45 
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Na obrázku 24 sú vyznačené miesta odberu materiálu (norma ČSN EN 1563), z ktorého boli 

vyrobené skúšobné telesá so závitovou hlavou (obr. 25) pre skúšku ťahom. Skúška ťahom sa 

vykonávala na 2 – 3 vzorkách z každého bloku, z ktorých sa zisťoval aritmetický priemer 

a smerodajná odchýlka hodnôt: 

- medze pevnosti –  Rm [MPa], 

- medze sklzu – Rp0,2 [MPa], 

- ťažnosti – A [%], 

- zúženia – Z [%].  

 

 

Skúška rázom v ohybe sa prevádzala na prístroji PSD 300/150“ pri teplote 20°C na 

skúšobných vzorkách s V-vrubom (obr. 26), podľa normy ČSN EN ISO 148-1.  

Obr. 25 Schéma skúšobnej tyčky pre skúšku ťahom [11] 

Obr. 24 Miesta na Y-blokoch pre odber vzoriek [11] 

Obr. 26 Rozmery skúšobných vzoriek s V-vrubom pre skúšku rázom v ohybe [11]  
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 Skúška tvrdosti sa na vzorkách prevádzala podľa Brinella. Tvrdosť HBW je definovaná ako 

podiel zaťažovacej sily a povrchu vtlačku. Vtlačky boli vyhotovené na tvrdomeri HPO 3000 s 

parametrami: 

- priemer guľôčky: 5 mm, 

- zaťažovacia sila: 750 kp, 

- čas, počas ktorého pôsobila zaťažovacia sila: 10 sekúnd. 

Výsledné hodnoty boli zistené pomocou programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 

a stereomikroskopu Olympus SZX10.  

 

Hodnotenie štruktúry sa prevádzalo na metalografických výbrusoch. Materiál pre výrobu 

metalografických vzoriek bol odobraný z hláv skúšobných telies použitých pri skúške ťahom 

a zo skúšobných vzoriek pre skúšku rázom v ohybe.  

Vzorky boli vypreparované metódou lisovania za tepla pomocou lisu na prípravu vzoriek 

Metkon ECOPRESS 100, následne sa zalisované vzorky obrúsili a vyleštili na ručnej 

metalografickej brúske Struers Labopol-5.  Na pozorovanie sa použili: 

• neleptané výbrusy (brúsené a leštené), na ktorých sa hodnotil grafit (zväčšenie 200x), 

• leptané výbrusy, na ktorých sa hodnotili štruktúrne zložky (zväčšenie 200x). Ako 

leptadlo bol použitý 3% Nital, ktorý je vhodný pre maximalizáciu kontrastu medzi 

perlitom a feritom.  

Vzorky boli pozorované pomocou stereoskopického mikroskopu. Na metalografických 

vzorkách sa pozorovali štruktúrne zložky (obsah feritu) a grafit (tvar a veľkosť), ktoré boli 

porovnávané s etalónmi podľa normy ČSN EN ISO 945-1. 

  



36 

 

6.3 Overenie vplyvu očkovadiel na štruktúru liatiny 

Porovnával sa vplyv 3 rôznych očkovadiel na štruktúru a mechanické a plastické vlastnosti  

pri odlišných rýchlostiach tuhnutia.  

 

• Forma  

Boli vyrobené 4 formy, pričom v každej bolo zaformovaných 7 Y-blokov o veľkostiach 2x 

Y1, 2x Y2, 2x Y3 a 1x Y1. Rôzne veľkosti blokov boli použité pre získanie rôznych rýchlostí 

tuhnutia. Schéma ich rozloženia vo forme je na obrázku 27.  

 

 

 

 

 

 

• Tavenie a odlievanie (tavby 515, 516, 517, 519) 

Boli vykonané 4 tavby, každá o hmotnosti 70 kg. Vsádzka sa skladala zo surovín 

nachádzajúcich sa v tabuľke 8. V panve sa následne pridal modifikátor    VL 63(M) o hmotnosti 

0,83kg. Každá tavba bola naočkovaná iným druhom očkovadla a to SMW 605, VP 216 a SB 5 

s dávkovaním 0,45% a 0,25% z hmotnosti kovu.  

 

Tab. 8 Vsádzkové suroviny 

prísada Armco 
oceľová 

guľatina 

vratný 

materiál 

LLG 

surové 

železo 
nauhličovadlo FeSi45 plechy 

[kg] 10 8 17,5 28 1 0,8 3 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Formy obsahujúce 7 Y-blokov 

Obr. 27 Schéma rozloženia odliatkov 

vo forme 
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Tab. 9  Typy použitých očkovadiel, ich dávkovanie a teploty odpichové a liacie 

 

Tab. 10 Chemické zloženie tavieb 515, 516, 517 a 519 – vzorky odobrané z pece po natavení 

a z panvy po modifikácii a očkovaní 

tavba č. 

515  
%C %Si %Mn %P %S 

 

%Cr 

 

%Mg *%Bi %Ce CE 

po natavení 3,84 1,2 0,3 0,04 0,08 0,045 <0,005 <0,007 <0,005 4,2 

z panvy  3,39 2,4 0,3 0,027 0,035 0,045 0,039 <0,007 <0,005 4,2 

 

tavba č. 

516  
%C %Si %Mn %P %S 

 

%Cr 

 

%Mg *%Bi %Ce CE 

po natavení 4,3 1,2 0,31 0,029 0,06 0,05 <0,005 <0,007 <0,005 4,7 

z panvy  3,88 2,18 0,31 0,036 0,07 0,05 0,073 <0,007 <0,005 4,6 

 

tavba č. 

517  
%C %Si %Mn %P %S 

 

%Cr 

 

%Mg *%Bi %Ce CE 

po natavení 3,86 1,18 0,33 0,03 0,075 0,05 <0,005 <0,007 <0,005 4,3 

z panvy  3,55 2,28 0,32 0,03 0,037 0,05 0,037 <0,007 <0,005 4,3 

 

tavba č. 

519  
%C %Si %Mn %P %S 

 

%Cr 

 

%Mg *%Bi %Ce CE 

po natavení 4,15 1,22 0,29 0,04 0,09 0,04 <0,005 <0,007 <0,005 4,6 

z panvy  3,66 2,43 0,3 0,037 0,039 0,04 0,033 <0,007 <0,005 4,5 

*Obsah bizmutu po očkovaní je nižší, ako je rozlišovacia schopnosť analyzátora. 

 

Výsledné chemické zloženia všetkých tavieb sa nachádzajú v tabuľke 10 a od požadovaného 

zloženia (tab. 4) sa odlišujú hlavne zvýšeným obsahom síry a hraničného až mierne zvýšeného 

množstva mangánu. Tieto prvky sa do taveniny dostali zo vsádzkových surovín, konkrétne 

z vratného materiálu LLG. Kvôli zvýšenému množstvu mangánu sa dá predpokladať, že 

štruktúra bude obsahovať vyššie množstvo perlitu. 

Zloženia jednotlivých tavieb sa podstatne líšia, čo znemožňuje hodnotenie vplyvu 

očkovadiel medzi sebou. Hodnotenie však môže byť zamerané na vplyv rýchlosti tuhnutia na 

štruktúru a mechanické vlastnosti.  

 

 

  

číslo 

tavby  
očkovadlo 

dávkovanie 

[%]  

dávkovanie 

[kg] 

teplota v peci 

[°C] 

liacia teplota 

[°C] 

515 SB 5 0,45 0,315 1537 1380 

516 VP 216 0,45 0,315 1545 1390 

517 SMW 605 0,45 0,315 1543 1375 

519 SMW 605 0,25 0,175 1539 1360 
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• Skúška ťahom  

Z tavieb 515 a 517 bola skúška ťahom vykonaná na Y-blokoch všetkých veľkostí, z tavieb 

516 a 519 len na Y-blokoch veľkosti Y3. Z každého Y-bloku boli vyrobené 3 skúšobné telesá, 

z ktorých sa vypočítala priemerná hodnota a smerodajná odchýlka.  

 

Tab. 11 Hodnoty medze sklzu, medze pevnosti, ťažnosti a zúženia z tavieb 515,516,517 a 519 

x – namerané hodnoty, x̅ - priemerná hodnota, σ(x) – smerodajná odchýlka 

515 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ 

Y1 

325 

322,7 2,05 

523 

512,0 8,98 

15,5 

16,6 0,83 

14 

15,0 323 512 17,5 15 

320 501 16,7 16 

Y2 

314 

313,7 0,47 

491 

489,0 1,41 

16,8 

17,3 0,88 

18,1 

17,7 314 488 18,5 17 

313 488 16,5 18 

Y3 

336 

330,3 8,73 

545 

530,3 22,17 

13 

13,8 1,11 

12,2 

13,1 337 547 13,1 12,7 

318 499 15,4 14,3 

Y4 

291 

292,3 0,94 

441 

443,7 2,49 

18,6 

18,3 0,85 

20 

19,3 293 447 19,1 20,6 

293 443 17,1 17,2 

 

516 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ 

Y3 

311 

302,7 11,09 

514 

494,3 24,36 

14,1 

14,1 1,10 

12,6 

14,2 310 509 12,7 14,1 

287 460 15,4 15,8 

 

517 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ 

Y1 

329 

327,3 5,44 

537 

533,3 9,74 

11,4 

12,6 1,65 

11 

12 333 543 11,4 11 

320 520 14,9 14 

Y2 

310 

304,7 4,11 

499 

484,7 11,09 

13,6 

13,1 0,46 

12,4 

11,1 304 483 12,5 10,4 

300 472 13,3 10,6 

Y3 

303 

302 2,16 

481 

480,3 5,73 

11,7 

13,0 1,03 

10,6 

12,1 304 487 14,2 12,9 

299 473 13,2 12,8 

Y4 

288 

287,7 2,87 

451 

451,3 6,94 

14,3 

14,9 1,77 

15,3 

14,4 291 460 13,1 13,8 

284 443 17,3 14,1 

 

519 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ 

Y3 

306 

301,3 4,65 

481 

470,0 10,4 

16,8 

17,7 0,8 

14,1 

15,9 303 473 17,6 16,2 

295 456 18,8 17,3 
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Graf 1 Hodnoty pevnosti v ťahu a ťažnosti vzoriek z tavby 515 

Graf 2 Hodnoty pevnosti v ťahu a ťažnosti vzoriek z tavby 517 

 

Graf 1 a 2 ukazuje, ako sa s narastajúcou hrúbkou steny znižuje pevnosť a zvyšuje ťažnosť, 

okrem Y3 bloku v tavbe 515, ktorá sa od tohto trendu odchyľuje.   

Namerané hodnoty u všetkých tavieb sa pohybovali v rozmedzí 441 do 547 MPa pevnosti 

v ťahu a ťažnosti boli v rozmedzí 11,2 – 19,1 %. Ako už naznačovalo chemické zloženie, 

obsahujúce vyšší obsah mangánu a síry, sú hodnoty pevnosti v ťahu vyššie, ako bolo 

požadovaných 400 MPa. Široké pásmo nameraných hodnôt vyplýva z rozdielneho chemického 

zloženia jednotlivých tavieb. Nedostatočných ťažností sa dosiahol pri tavbách 516,517 a pri Y3 

bloku z tavby 515. Ťažností nad 15 % sa dosiahlo u tavby 519 a 515 Y1, Y2, Y4.  
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• Skúška rázom v ohybe  

Skúška sa prevádzala pri 20°C na Y-blokoch veľkostí Y1 až Y4 z tavieb 515 a 517 a veľkosti 

Y3 z tavieb 516 a 519.  

 

Tab. 12 Hodnoty nárazovej práce pre tavby 515,516,517,519 

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty nárazovej 

práce [J] 

priemerná 

hodnota 

[J] 

σ(x) 

515 – Y1 7,3 7,7 8,3 7,8 0,41 

515 – Y2 9,4 9,6 9,8 9,6 0,03 

515 – Y3 6,4 8,7 7,3 7,5 0,95 

515 – Y4 13,4 10,5 11,3 11,7 1,22 

 

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty nárazovej 

práce [J] 

priemerná 

hodnota 

[J] 

σ(x) 

516 – Y3 10 11,5 10,3 10,6 0,65 

 

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty nárazovej 

práce [J] 

priemerná 

hodnota 

[J] 

σ(x) 

517 – Y1 7,3 7,7 8 7,7 0,28 

517 – Y2 9,1 10,4 9,5 9,7 0,55 

517 – Y3 9,5 8,6 9 9,0 0,37 

517 – Y3 11 9,7 11 10,6 0,62 

 

 

 

 

Podľa normy ČSN EN 1563 sa skúška rázom v ohybe vykonáva len na liatinách GJS 350-

22 a GJS 400-18. Požadovaným materiálom bola GJS 400-15, ktorej hodnoty nárazovej práce 

sa však v norme nenachádzajú. Výsledné hodnoty boli preto porovnávané s hodnotami pre 

materiál GJS 400-18. Hodnota nárazovej práce pre materiál GJS-400-18 pri izbovej teplote by 

mala dosahovať 12 -14 J podľa relevantnej hrúbky steny. Namerané hodnoty však 

požadovanému výsledku neodpovedajú, čo sa aj predpokladalo vzhľadom na chemické 

zloženie a vysokú pevnosť v ťahu Rm. 

 

  

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty nárazovej 

práce [J] 

priemerná 

hodnota 

[J] 

σ(x) 

519 – Y3 9,5 9,1 9,6 9,4 0,22 
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• Tvrdosť podľa Brinella 

Tab. 13 Hodnoty tvrdosti podľa Brinella pre tavby 515, 516, 517 a 519 

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty tvrdosti 

[HBW] 

priemerná 

hodnota 

[HBW] 

σ(x) 

515 – Y1 196 202 178 192 10,20 

515 – Y2 178 175 169 174 3,74 

515 – Y3 198 192 198 196 2,83 

515 – Y4 162 158 159 159,7 1,70 

 

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty tvrdosti 

[HBW] 

priemerná 

hodnota 

[HBW] 

σ(x) 

516 – Y1 185 189 193 189 3,26 

516 – Y2 158 160 162 160 1,63 

516 – Y3 169 172 172 171 1,41 

516 – Y4 157 157 153 155,7 1,89 

 

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty tvrdosti 

[HBW] 

priemerná 

hodnota 

[HBW] 

σ(x) 

517 – Y1 201 205 200 202 2,16 

517 – Y2 181 176 173 176,7 3,30 

517 – Y3 177 180 169 175,3 4,64 

517 – Y4 167 160 164 163,7 2,87 

 

 

 

 

 

 

Namerané hodnoty tvrdostí v tabuľke sa pohybujú v rozmedzí 153 až 205 HBW, ktoré skôr 

odpovedajú materiálu GJS 450-10, ktorého tvrdosti sa pohybujú v rozmedzí 150 -230 HBW. 

Hodnoty tvrdostí pre materiál GJS 400-15 sú 135 – 180 HBW.  

  

číslo tavby             

a veľkosť Y-bloku 

namerané hodnoty tvrdosti 

[HBW] 

priemerná 

hodnota 

[HBW] 

σ(x) 

519 – Y1 196 192 188 192 3,27 

519 – Y2 162 164 162 162,7 0,94 

519 – Y3 168 172 169 169,7 1,70 

519 – Y4 156 155 154 155 0,82 
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Graf 3 Hodnoty pevností v ťahu a tvrdostí pre tavbu 515 

 

 

 

Graf 4 Hodnoty tvrdostí podľa Brinella pre tavbu 516 
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Graf 5 Hodnoty pevností v ťahu a tvrdostí pre tavbu 517 

 

Graf 6 Hodnoty tvrdostí podľa Brinella pre tavbu 519 

 

Grafy 3 až 6 ukazujú hodnoty tvrdostí z tavieb 515, 516, 517 a 519. Najvyššie hodnoty 

tvrdostí sa dosahovali u blokov veľkostí Y1 a najnižších hodnôt dosahovali bloky Y4, ktoré 

tuhli najpomalšie.  Z grafov 3 a 5 vidieť aj to, že hodnoty tvrdosti a pevnosti v ťahu spolu úzko 

súvisia, pri vyššej pevnosti sa dosahuje vyšších tvrdostí.   
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• Štruktúry liatin z tavieb 515,516,517 a 519 v neleptanom a leptanom stave 

 

Obr. 29 Štruktúry liatin z tavby 515 vyhotovené na Y-blokoch veľkostí Y1,Y2,Y3  

vľavo – neleptaný stav, vpravo – leptaný stav   
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Obr. 30 Štruktúry liatin z tavby 516 vyhotovené na Y-blokoch veľkostí Y1,Y2,Y3,Y4  

vľavo – neleptaný stav, vpravo – leptaný stav   
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Obr. 31 Štruktúry liatin z tavby 517 vyhotovené na Y-blokoch veľkostí Y1,Y2,Y3  

vľavo – neleptaný stav, vpravo – leptaný stav   
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Obr. 32 Štruktúry liatin z tavby 519 vyhotovené na Y-blokoch veľkostí Y1,Y2,Y3  

vľavo – neleptaný stav, vpravo – leptaný stav   
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Tab. 14 Hodnotenie tvaru a veľkosti grafitu a množstvo feritu v štruktúre podľa etalónov 

z normy ČSN EN ISO 945-1 pomocou vizuálnej analýzy 

tavba č. 515 tvar grafitu trieda veľkosti obsah feritu 

Y1 VI 6-8, viac 8 Fe80 - Fe94 

Y2 VI 6-8 Fe94 

Y3 VI 6-8, viac 6 Fe80 

tavba č. 516 tvar grafitu trieda veľkosti obsah feritu 

Y1 VI 6-7 Fe80 

Y2 VI 6-7 Fe94 

Y3 VI 6 Fe94 

Y4 VI 6 Fe94 

tavba č. 517 tvar grafitu trieda veľkosti obsah feritu 

Y1 VI 7-8 Fe94 

Y2 VI 7 Fe94 

Y3 VI 7 Fe80 

tavba č. 519 tvar grafitu trieda veľkosti obsah feritu 

Y1 VI 6 Fe80 

Y2 VI 6 Fe94 

Y3 VI 6 Fe94 

 Vzorky z tavby 515 (obr. 29) obsahujú grafit veľkostí 6-8, pri rýchlom ochladzovaní (Y1) 

obsahuje viac guľôčok veľkosti 6 a so spomaľovaním ochladzovania sa viditeľne zväčšuje 

grafit a znižuje jeho disperzita. Grafit sa vylúčil vo väčšine ako dokonale zrnitý. Obsah perlitu 

je najnižší v bloku Y2 a najvyšší v Y3. 

 Na obrázku 30 sa nachádzajú štruktúry z tavby 516. Na nich sa dá pozorovať znižujúca sa 

disperzita grafitu, pričom veľkosť grafitu sa zvyšuje minimálne. Najvyššie množstvo perlitu sa 

nachádza v Y1, v ostatných blokoch sa nachádza zrhuba rovnaké množstvo perlitu.  

 Na vzorkách z tavby 517 (obr. 31) je vidieť zvyšujúcu sa veľkosť grafitu a znižujúcu sa 

disperzitu v závislosti na hrúbke steny odliatku. Najmenej perlitu sa nachádza v Y2.  

 Vzorky z tavby 519 (obr. 32) obsahujú grafit veľkosti 6, ktorý sa nachádza vo všetkých 

veľkostiach Y-blokov a nie je vidieť výraznejšie hrubnutie zrna ako tomu bolo hlavne u tavieb 

515 a 517. 

Na vzorkách zo všetkých tavieb je vidieť, ako sa s narastajúcou hrúbkou steny znižuje 

disperzita a zvyšuje veľkosť grafitu. Grafit sa vylúčil väčšinou v pravidelne zrnitom tvare, ale 

v štruktúre sa nachádzal aj nedokonalo zrnitý grafit. Veľkosť grafitu sa pohybovala medzi 

veľkosťami 6 až 8. Ako už napovedali chemické zloženia a mechanické vlastnosti, v štruktúre 

sa nachádza podstatné množstvo perlitu, vďaka čomu je množné pozorovať veľkosti feritických 

ôk nachádzajúcich sa v okolí grafitu.  

 

• Zhodnotenie vplyvu očkovadiel a rýchlosti tuhnutia na štruktúru liatin 

Vzhľadom na rozdielne chemické zloženia tavieb nie je možné výsledky z jednotlivých 

tavieb relevantne porovnávať medzi sebou. Z výsledkov sa dá zhodnotiť vplyv rýchlosti 

tuhnutia na grafit a štruktúru, zistený na blokoch rôznych veľkostí, nie však vplyv jednotlivých 

očkovadiel a ich porovnávanie. Kvôli tomu bolo nutné uskutočniť ďalší pokus, ktorý je 

rozobraný v kapitole 6.5. 

S pomalším tuhnutím, čiže pri zvyšujúcej sa hrúbke steny, sa znižovala disperzita grafitu 

a zväčšoval sa polomer guľôčok grafitu, okrem toho sa znižovala pevnosť a zvyšovala ťažnosť. 

Vplyvom dlhšieho času pre difúziu sa vytvorili guľôčky grafitu s väčším polomerom a viac 

feritu, čo spôsobilo nižšiu pevnosť a vyššiu ťažnosť.  
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6.4 Časová závislosť rozpúšťania očkovacieho telieska (metóda očkovania in-mould) 

Cieľom bolo zistiť, či je očkovanie in-mould pomocou očkovacieho telieska schopné 

naočkovať homogénne celý objem taveniny tak, aby výsledná liatina dosahovala požadovaných 

vlastností.  

• Forma  

Bola vyrobená 1 forma, ktorá obsahovala 4 Y-bloky 

atypických rozmerov, rozmer u = 65 mm (veľkosť medzi 

Y3 a Y4). Vtoková sústava bola navrhnutá s troskovákom 

vo vrchnej forme tak, aby kov naplnil celý blok a až 

následne začal plniť ďalší. Očkovacie teliesko bolo 

umiestnené pod vtokovým kolom (obrázok 33). 

 

• Tavenie a odlievanie (tavba 518) 

Hmotnosť kovu nachádzajúca sa v jednom bloku bola 

26 kg a v blokoch bol teda zachytený kov pri prietoku: 

blok 1: 0 – 26 kg, 

blok 2: 26 – 52 kg, 

blok 3: 52 – 78 kg, 

blok 4: 78 – 104 kg. 

Hmotnosť surového odliatku bola 115 kg 

a natavených bolo 125 kg.  Vzhľadom na vysoký obsah 

síry v tavenine po roztavení (tab. 16) sa do pece pridal 

0,4 kg modifikátoru, ktorý slúžil na vyviazanie síry. Na 

samotnú modifikáciu do panvy sa použilo 1,42 kg modifikátoru VL 63(M). Teplota taveniny 

pri odlievaní bola 1380 °C a čas odlievania bol 16 sekúnd. Očkovanie prebiehalo metódou in-

mould pomocou očkovacieho telieska SMW 605, ktoré sa nachádzalo pod vtokovým kolom 

a jeho hmotnosť bola 110 g, čo odpovedá zhruba dávkovaniu 0,1% očkovadla na hmotnosť 

kovu. Výsledné chemické zloženie a zloženie po natavení sa nachádza v tabuľke 16.  

 

Tab. 15 Vsádzkové suroviny pre tavbu 518 

prísada Armco 
oceľová 

guľatina 

vratný 

materiál 

LLG 

surové 

železo 
nauhličovadlo FeSi45 plechy 

[kg] 10 23 35 48 1,75 2,2 5 

 

Tab. 16 Chemické zloženie tavby 518 (po natavení a výsledné) 

tavba č. 

518  
%C %Si %Mn %P %S 

 

%Cr 

 

%Mg %Bi** %Ce CE 

po 

natavení 
3,94 1,36 0,34 0,042 0,109 0,05 <0,005 <0,007 <0,005 4,4 

z panvy  3,55* 2,21 0,34 0,032 0,047 0,05 0,033 <0,007 <0,005 4,4 

*Obsah uhlíka je približný, jeho presná hodnota sa nezisťovala na spaľovacom analyzátore. 

Predpokladom je, že straty C pri modifikácii boli 0,35-0,45 %, podľa čoho bola určená 

hodnota 3,55 %C. 

**Obsah bizmutu po očkovaní je nižší, ako je rozlišovacia schopnosť analyzátora. 

 

Chemické zloženie obsahuje zvýšené množstvo síry a mierne zvýšené množstvo mangánu.   

Obr. 33 Schéma rozloženia 

odliatkov  



50 

 

• Skúška ťahom  

Tab. 17 Hodnoty medze sklzu, medze pevnosti, ťažnosti a zúženia 

 

Graf 7 Hodnoty pevnosti v ťahu a ťažnosti vzoriek z tavby 518 

 

Graf 7 ukazuje, že najvyššiu pevnosť a najnižšiu ťažnosť dosiahol blok 1, ktorý bol 

taveninou plnený ako prvý. Bloky 2 a 4 dosahujú podobných hodnôt a blok 3 oproti nim 

dosahuje nižšiu pevnosť aj ťažnosť.  Hodnoty pevnosti v ťahu Rm sa pohybujú v rozmedzí 

408 – 439,5 MPa a hodnoty ťažnosti sú od 12,7 do 21,8%.  

Aj napriek chemickému zloženiu, ktoré obsahovalo zvýšený mangán a síru sa podarilo 

dosiahnuť mechanických vlastností odpovedajúcim GJS 400-15, dokonca aj s vyššími 

ťažnosťami.   

  

518 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ 

blok 1 
277 

283,0 6,00 
421 

439,5 18,50 
12,4 

12,7 0,30 
9,5 

12,5 
289 458 13 15,5 

blok 2 
284 

282,5 1,52 
430 

424,0 6,00 
19 

20,6 1,55 
16,3 

19,0 
281 418 22,1 21,6 

blok 3 
278 

278,0 0,00 
395 

408,0 13,00 
9,9 

16,3 6,4 
11 

15,5 
278 421 22,7 20 

blok 4 
284 

282,0 2,00 
434 

426,0 8,00 
20,5 

21,8 1,25 
19,6 

20,2 
280 418 23 20,8 

12,7

20,6

16,3

21,8
439,5

424

408

426

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

0

5

10

15

20

25

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4

R
m

[M
P

a]

A
 [

%
]

Poradie blokov vo forme

Tavba 518
Ťažnosť A

Pevnosť v ťahu Rm
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• Tvrdosti podľa Brinella  

Tab. 18 Hodnoty tvrdosti podľa Brinella pre tavbu 518 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8 Hodnoty tvrdosti podľa Brinella pre tavbu 518 

 

Priemerné hodnoty tvrdostí sa pohybujú od 149,3 do 159 HBW. Hodnoty tvrdostí liatiny 

GJS 400-15 sa pohybujú v rozmedzí 135 – 180 HBW. Z grafu 8 vyplýva, že najnižšiu 

pevnosť dosiahol blok, ktorý bol plnený ako prvý, aj napriek tomu, že dosahuje najvyšších 

pevností.   

149,3

158

155,3

159

144,00

146,00

148,00

150,00

152,00

154,00

156,00

158,00

160,00

518 – 1 518 – 2 518 – 3 518 – 4

[H
B

W
]

Poradie Y-bloku

Tavba 518 Tvrdosť podľa
Brinella [HBW]

číslo tavby             

a číslo bloku 

namerané hodnoty tvrdosti 

[HBW] 

priemerná 

hodnota 

[HBW] 

σ(x) 

518 – 1 151 148 149 149,3 1,25 

518 – 2 159 159 156 158 1,41 

518 – 3 154 158 154 155,3 1,89 

518 – 4 158 163 156 159 2,94 
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• Štruktúry liatin z tavby 518 v neleptanom a leptanom stave 

Obr. 34 Štruktúry liatin z tavby 518 vyhotovené na Y-blokoch 1 až 4 

vľavo – neleptaný stav, vpravo – leptaný stav   
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Tab. 19 Hodnotenie štruktúr  

 

 

 

 

 

 

 

Blok 1, ktorý bol ako prvý zaplnený taveninou obsahuje grafit s najnižšou disperzitou, 

najväčšou veľkosťou 5-6 a obsahuje najviac perlitu z pomedzi všetkých blokov. Bloky 2,3 a 4 

majú identický tvar, veľkosť a rozloženie grafitu a množstvo perlitu.  

 

• Zhodnotenie charakteru rozpúšťania očkovacieho telieska  

     Cieľom bolo zhodnotenie charakteru rozpúšťania očkovacieho telieska o hmotnosti 110g, 

cez ktoré bolo preliatých 155 kg kovu.   

 Z hodnotenia metalografických vzoriek vidieť jednoznačne, že prvá štvrtina kovu (prvých 

26 kg) nebola dostatočne naočkovaná, čo spôsobilo nízku disperzitu grafitu a vysoký podiel 

perlitu v štruktúre, čo sa odrazilo aj na mechanických vlastnostiach bloku 1.  

 Nedostatočné naočkovanie prvého bloku bolo spôsobené pomalým rozpúšťaním 

očkovacieho telieska. Ďalšie bloky nachádzajúce sa ďalej od vtokového kolu boli už 

naočkované správne. Pevnosť v ťahu zhruba odpovedala požadovanej hodnote 400 MPa 

a ťažnosti prekonali požadovanú hodnotu 15 %.  

 Dávkovanie očkovadla 0,1% z hmotnosti kovu sa pri spôsobe očkovania in-mould pomocou 

očkovacieho telieska ukázalo ako dostatočné. Očkovacie teliesko však nebolo schopné 

naočkovať celý objem taveniny rovnomerne.  

Očkovanie metódou in-mould pomocou očkovacieho telieska je veľmi efektívne z hľadiska 

nízkeho dávkovania očkovadla a eliminácie odznievania očkovacieho účinku. Na druhej strane 

sa však potýka s problémom nerovnomerného naočkovania objemu taveniny.  

 

  

 

  

tavba č. 518 tvar grafitu trieda veľkosti obsah feritu 

blok 1 V-VI 5-6 Fe94 

blok 2 VI 7 Fe 

blok 3 VI 7 Fe 

blok 4 VI 7 Fe 
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6.5 Porovnanie očkovacieho účinku rôznych očkovadiel (metóda očkovania in-mould) 

Cieľom bolo porovnanie očkovacieho účinku 3 očkovadiel, pričom bola použitá metóda 

očkovania in-mould.  

 

• Forma   

Vzhľadom na rozdielne chemické zloženia tavieb, pri pokuse v kapitole 6.3 sa tentokrát 

použila jedna forma, v ktorej boli zaformované 3 Y-bloky veľkosti Y3. Vtoková sústava bola 

navrhnutá tak, aby bol každý blok naočkovaný iným očkovadlom a zároveň, aby boli všetky 

odliate z rovnakého materiálu pri rovnakých 

podmienkach (obr. 36). Pred každým Y-blokom sa  

nachádzala očkovacia komôrka s rozmermi 

60x60x70 mm.  

 

 

• Tavenie a odlievanie (tavba 527) 

Hmotnosť kovu použitého na odliatie formy bola 50 kg a modifikovala sa v panve pomocou 

VL 63(M) o hmotnosti 0,62 kg. Hmotnosť kovu v očkovacej komôrke a Y-bloku bola 14 kg. 

Do komôrky sa vložilo 30g očkovadla, čo odpovedá dávkovaniu 0,2% z hmotnosti 14 kg. 

Teplota odlievania bola 1360°C.  

 

Tab. 20 Vsádzkové suroviny pre tavbu 527 

 

Tab. 21 Chemické zloženie – vzorky odobrané po natavení a z panvy po modifikácii 

tavba č. 

527  
%C %Si %Mn %P %S 

 

%Cr 

 

%Mg %Bi %Ce CE 

po natavení 3,9 1,1 0,17 0,037 0,048 0,06 <0,005 0,0099 <0,005 4,3 

z panvy  3,6 1,9 0,21 0,032 0,03 0,07 0,04 <0,007 <0,005 4,2 

 

prísada 
oceľ. 

plechy 

vratný materiál 

LGG 

surové 

železo  
nauhličovadlo FeSi45 plechy 

[kg] 13 12 20 0,75 0,75 3 

Obr. 36 Schéma rozloženia 

odliatkov vo forme 
Obr. 35 Forma s 3 Y-blokmi a 3 očkovacími 

komôrkami 
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Tavba 527 má oproti tavbám 515,516,517 a 519 nižší obsah síry a mangánu, predpokladá 

sa teda nižší podiel perlitu v štruktúre.  

 

Tab. 22 Dávkovanie a zrnitosť očkovadiel použitých pri tavbe 527 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skúška ťahom  

Tab. 23 Hodnoty medze sklzu, medze pevnosti, ťažností a zúženia 

 

 

Graf 9 Hodnoty pevnosti v ťahu a ťažnosti vzoriek z tavby 527 

 

tavba č. 527  použité očkovadlo dávkovanie [%]  zrnitosť [mm] 

1 SB 5 0,2 0,5-3 

2 VP 216 0,2 1-4 

3 SMW 605 0,2 0,1-1 

527 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ σ(x) x x̅ 

SB 5 

248 

246,0 1,41 

392 

390,0 1,26 

21 

24,0 4,90 

25,2 

26,2 245 390 24,9 26,7 

245 389 26 26,6 

 

VP216 

244 

244,0 0,00 

385 

385,0 0,84 

26,5 

25,5 5,05 

27,9 

26,2 244 386 25,4 26,8 

244 384 24,7 23,9 

SMW 

605 

247 

247,3 0,45 

394 

394,0 0,00 

25,6 

24,2 4,92 

26,2 

25,6 248 394 21,2 24,6 

247 394 25,8 25,9 

24

25,5

24,2

390

385

394

380

382

384

386

388

390

392

394

396

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

SB 5 VP 216 SMW 605

R
m

[M
P

a]

A
 [

%
]

Použité očkovadlo

Tavba 527
Ťažnosť A

Pevnosť v ťahu Rm
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Hodnoty pevností v ťahu pre všetky vzorky boli veľmi podobné a pohybovali sa v rozmedzí 

385 – 394 MPa. Hodnoty ťažností boli v rozmedzí 24 – 25,5 % a boli výrazne vyššie ako 

požadovaných 15 %. Najvyššie hodnoty ťažnosti dosahovali vzorky očkované VP 216.  

 

• Skúška rázom v ohybe  

Tab. 24 Hodnoty nárazovej práce pre tavbu 527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10 Hodnoty nárazovej práce pre tavbu 527 

 

Hodnoty nárazovej práce pre materiál GJS 400-18 sú 12 – 14 J. Výsledné hodnoty nárazovej 

práce zo vzoriek z tavby 527, ktoré mali ťažnosti nad 24 %, sú 16,4 – 17,8 J. Tieto hodnoty 

hovoria o tom, že štruktúra obsahuje malé množstvo perlitu.  

 

• Tvrdosť podľa Brinella 

Tab. 25 Hodnoty tvrdosti podľa Brinella pre tavbu 527 

 

 

 

 

 

 

 

tavba 527 - použité 

očkovadlo 

namerané hodnoty nárazovej 

práce [J] 

priemerná 

hodnota 

[J] 

σ(x) 

527 – SB 5 17,1 17,2 17,3 17,2 0,08 

527 – VP 216 16,5 16,7 16,0 16,4 0,29 

527 – SMW 605 17,3 18,3 17,9 17,8 0,41 

číslo tavby             

a číslo bloku 

namerané hodnoty tvrdosti 

[HBW] 

priemerná 

hodnota 

[HBW] 

σ(x) 

527 – SB 5 139 141 144 141,3 2,05 

527 – VP 216 138 138 137 137,7 0,47 

527 – SMW 605 137 139 136 137,3 1,25 

17,2

16,4

17,8

15,5

16

16,5

17

17,5

18

SB 5 VP 216 SMW 605

K
V

 [
J]

Použité očkovadlo

Tavba 527 Nárazová
práca
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Graf 11 Hodnoty tvrdosti podľa Brinella pre tavbu 527 

 

Priemerné hodnoty tvrdosti dosahovali 137,3 až 141,3, čo sú najmenšie hodnoty spomedzi 

všetkých tavieb, ale stále odpovedajú hodnotám pre GJS-400-15 (135 – 180 HBW). Nízke 

tvrdosti sú spôsobené nízkym podielom perlitu v štruktúre. Podľa grafu 11 bola najvyššia 

tvrdosť zaznamenaná u bloku očkovaného očkovadlom SB 5, očkovadlá VP 216 a SMW 605 

majú tvrdosti skoro identické.  
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• Štruktúry liatin z tavby 527 v neleptanom a leptanom stave 

 

 

 

 

Obr. 37 Štruktúry liatin z tavby 527 vyhotovené na Y-blokoch veľkosti Y3 

vľavo – neleptaný stav, vpravo – leptaný stav   
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Tab. 26 Hodnotenie štruktúr  

 

 

 

 

 

Štruktúry zo všetkých troch odliatkov sú veľmi podobné, obsahujú pravidelne zrnitý grafit 

veľkosti 7-8. Najmenej perlitu vzniklo v odliatku, ktorý bol očkovaný očkovadlom VP 216.  

 

• Zhodnotenie vplyvu 3 rôznych očkovadiel na štruktúru a mechanické vlastnosti 

Cieľom bolo porovnanie očkovacieho účinku 3 odlišných očkovadiel SB 5, VP 216 a SMW 

605. Očkovalo sa metódou in-mould, pričom očkovadlá o hmotnosti 0,2% z hmotnosti kovu, 

boli vložené do očkovacích komôrok tesne pred odliatkom.   

 Metóda in-mould eliminovala odznievanie očkovacieho účinku a všetky očkovadlá 

naočkovali taveninu adekvátne a veľmi podobne. Vďaka vysokej disperzite grafitu a malému 

množstvu perlitu v štruktúre sa ťažnosti u všetkých vzoriek pohybovali nad 24%.  

Najmenej perlitu, najvyššiu ťažnosť a najnižšiu nárazovú prácu dosiahli vzorky z bloku 2, 

ktorý bol očkovaný pomocou VP 216.   

 Z tohto pokusu sa dá usúdiť, že pri očkovaní metódou in-mould sa dosiahlo veľmi dobrých 

výsledkov pri všetkých použitých očkovadlách a očkovadlo s bizmutom (SMW 605) 

nevykazuje lepšie výsledky ako ostatné použité očkovadlá.   

 

 

 

 

  

č.527 tvar grafitu trieda veľkosti obsah feritu 

SB 5 VI 7-8 Fe94 

VP 216 VI 7-8 Fe 

SMW 605 VI 7-8 Fe94 
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6.6 Porovnanie tavieb s použitím očkovadla SMW 605 

Očkovadlo SMW 605 bolo použité pri 3 tavbách. Pri 517, kde sa použilo 0,45% očkovadla 

a očkovanie prebiehalo v panve, tavba 519 bola takisto očkovaná v panve, ale použilo sa len 

0,25% očkovadla a posledná tavba bola 527, pri ktorej sa požilo 0,2% očkovadla a očkovanie 

prebiehalo metódou in-mould. Pre porovnanie metód očkovania a dávkovania očkovadla SMW 

605 sa použili Y-bloky veľkosti Y3.  

 

Tab. 27 Porovnanie priemerných hodnôt mechanických a plastických vlastností z tavieb 

517,519 a 527 

 

 

 

 

 

 

Tab. 28 Porovnanie hodnôt nárazovej práce Y3 blokov z tavieb 517, 519 a 527 

 

 

 

 

 

 

Tab. 29 Porovnanie priemerných hodnôt tvrdostí z tavieb 517, 519 a 527 

 

 

 

 

 

 

Graf 12 Hodnoty pevností v ťahu a ťažností u tavieb s SMW 605 

 

Z grafu 12 je vidieť, že Y3 z tavby 517 a 519 dosahovali podobných pevností v ťahu 

a najnižšiu dosahovala Y3 z tavby 527. Najnižšiu ťažnosť mal blok z tavby 517 a najvyššiu 

blok z tavby 527. 

číslo tavby             
Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] Z [%] 

517 – Y3   302,0 480,0 13,0 12,1 

519 – Y3  301,3 470,0 17,7 15,8 

527 – Y3 247,3 394,0 24,2 25,6 

číslo tavby             
priemerná hodnota 

nárazovej práce  [J] 

517 – Y3   9,0 

519 – Y3  9,4 

527 – Y3 17,8 

číslo tavby             
priemerná hodnota 

nárazovej práce  [J] 

517 – Y3   175,3 

519 – Y3  169,7 

527 – Y3 137,3 
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Graf 13 Hodnoty pevností v ťahu a tvrdostí u tavieb s SMW 605 

 

Hodnoty tvrdostí z tavieb 517 a 519 sú veľmi podobné a najnižšiu hodnotu má blok z tavby 

527. 

 

 

Tab. 30 Porovnanie štruktúr z Y-blokov veľkosti Y3, z tavieb 517,519 a 527 

 

 

 

 

 

 

číslo tavby             tvar grafitu  
trieda 

veľkosti  
obsah feritu  

517 – Y3   VI 7 Fe80 

519 – Y3  V-VI 6 Fe94 

527 – Y3 VI 7-8 Fe94 

Obr. 38 Porovnanie štruktúr z Y3 z tavieb, pri ktorých sa použilo očkovadlo SMW 605 

hore – v neleptanom stave, dole – v leptanom stave  
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Najhrubší grafit s najnižšou disperzitou sa nachádza v Y-bloku odliateho počas tavby 519. 

Je to kvôli príliš nízkemu množstvu použitého očkovadla. Pri použití dvojnásobného množstva 

sa už grafit podstatne zjemnil. Najjemnejší grafit s najvyššou disperziotu vznikol pri očkovaní 

in-mould. 

 

• Zhodnotenie účinku očkovadla SMW 605  

Porovnávanie týchto 3 tavieb je možné len z hľadiska disperzity a veľkosti grafitu, 

hodnotenie množstva štruktúrnych zložiek nie je možné, kvôli rozdielnemu chemickému 

zloženiu tavieb.  

Najlepšie výsledky sa dosiahli pri tavbe 527, kde bola využitá metóda očkovania in-mould. 

Pri očkovaní do panvy sa dávkovanie muselo zdvihnúť viac ako dvojnásobne pre dosiahnutie 

podobnej disperzity grafitu. Očkovanie do panvy s dávkovaním 0,25% bolo nedostatočné.  

Vplyv chemického zloženia na štruktúru je vidieť pri porovnaní tavby 517 a 527 (obrázok 

38), kde v nenaleptanom stave sa výsledky zdajú byť veľmi podobné, avšak po naleptaní je 

vidieť, že vo vzorku z tavby 517 sa nachádza podstatne vyššie množstvo perlitu.  
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ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistenie vplyvu očkovadla na báze FeSi s obsahom 

bizmutu na mechanické vlastnosti a štruktúru feritickej liatiny s guľôčkovým grafitom GJS 

400-15. Na vzorkách sa prevádzala skúška ťahom, pri ktorej sa vyhodnocovala medza sklzu, 

pevnosť v ťahu, ťažnosť a predĺženie, ďalej skúška rázom v ohybe pri izbovej teplote, tvrdosť 

a hodnotenie štruktúry porovnávaním s etalónmi z normy ČSN EN ISO 945-1. 

 Prvá časť práce sa zaoberá teóriou vzniku a rastu guľôčkového grafitu, očkovaním, 

modifikáciou a vplyvom chemického zloženia na štruktúru a mechanické vlastnosti liatin 

s guľôčkovým grafitom.  

 V druhej časti práce sú popísané pokusy v ktorých sa zisťoval vplyv očkovadla s bizmutom 

(SMW 605) a ďalších dvoch očkovadiel, ktoré bizmut neobsahujú (SB 5 a VP 216). 

Predpokladom bolo, že očkovadlo SMW 605 podporí vyššiu disperzitu grafitu, čím sa skrátia 

dufúzne vzdialenosti a výsledná štruktúra bude obsahovať vyšší obsah feritu. 

Prvý pokus mal skúmať vplyv očkovadiel a rýchlostí tuhnutia na štruktúru a mechanické 

vlastnosti, avšak rozdielne chemické zloženia tavieb znemožnili hodnotenie vplyvu očkovadiel 

medzi sebou. Skúmal sa však vplyv rýchlosti tuhnutia. So zvyšujúcou sa hrúbkou steny sa 

znižovala disperzita grafitu a zväčšovala sa jeho veľkosť, okrem toho sa znižovala pevnosť 

a zvyšovala ťažnosť. 

Druhý pokus skúmal charakter rozpúšťania očkovacieho telieska SMW 605 

a pravdepodobnosť rovnomerného naočkovania celého objemu taveniny. Z výsledkov vyplýva, 

že teliesko, ktorého váha odpovedala 0,1% z hmotnosti kovu, dokázalo naočkovať rovnomerne 

¾ taveniny. Prvá štvrtina kovu, odlievaná zhruba 4 sekundy nebola dostatočne naočkovaná 

kvôli tomu, že očkovacie teliesko nebolo zo začiatku dostatočne natavené.  

V treťom pokuse sa skúmal vplyv očkovadiel (SB 5, VP 216 a SMW 605) pri použití metódy 

očkovania in-mould na Y-blokoch veľkosti 3. Z výsledkov vyplynulo, že očkovadlo SMW 605, 

ktoré obsahuje bizmut dosahovalo veľmi podobných výsledkov ako ostatné očkovadlá, ktoré 

bizmut neobsahujú. Výsledkom je, že nebol dokázaný významný vplyv očkovadla s bizmutom 

na štruktúru a mechanické vlastnosti.   
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