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1  ÚVOD 

V současné době patří litiny díky své výhodné ceně, dobrým technologickým a 
v řadě případů vyhovujícím mechanickým vlastnostem mezi nejčastěji vyráběné 
slitiny železa na odlitky.  

Za posledních 10 let došlo ve světovém měřítku ke zvýšení výroby litinových 
odlitků zhruba o 40 % [1, 2]. 

Perspektivním konstrukčním materiálem je především litina s kuličkovým grafitem 
(dále jen LKG), která nachází uplatnění v celé řadě průmyslových oborů, jako je 
například automobilový průmysl, těžební průmysl, průmysl obráběcích a tvářecích 
strojů, lodní průmysl, energetika [3] atd. Nezanedbatelná je rovněž skutečnost, že 
odlitky z LKG v současné době stále častěji nahrazují odlitky z ocelí, a to např. z 
ocelí bainitických, vysokopevnostních nebo vysokolegovaných manganových. Ve 
srovnání s ocelemi jsou ovšem náklady potřebné na výrobu dílců z LKG cca o 20 % 
nižší [4], čímž se tento materiál stává nesmírně zajímavým jak pro výrobce 
(slévárny), tak i pro zákazníky. 

Jak již bylo uvedeno výše, současné trendy v oblasti výroby LKG ukazují, že 
poptávka po odlitcích z tohoto materiálu neustále roste. Zvyšují se však i požadavky 
zákazníků na celkovou jakost odlitků. Především automobilový průmysl vyžaduje 
vysokou jakost výroby u svých dodavatelů a subdodavatelů. Z tohoto důvodu je 
třeba neustále zlepšovat a optimalizovat výrobní postupy tak, aby i nadále byly 
odlitky z LKG pro zákazníky zajímavé, a to jak kvalitou a svými vlastnostmi, tak i 
cenou.  

V moderní slévárenské technologii je hojně využíváno modelování technologických 
pochodů, které umožňuje lépe splnit neustále se zvyšující požadavky na výrobu 
odlitků bez vnitřních vad, s optimální strukturou a mechanickými vlastnostmi. Další 
vývoj slévárenských simulačních programů by tedy měl umožnit ještě přešnější 
modelování speciálních vlastností s možností predikce přesně determinovaného 
chování. Předpokladem pro rozvoj simulačních programů je nalezení proměnných 
veličin, pro které bude následně nalezen korelační vztah mezi daty 
charakterizujícími např. parametry metalurgie, následujícími parametry krystalizace, 
tuhnutí a chladnutí ve slévárenské formě a požadovanými výslednými vlastnostmi 
LKG. Příslušné korelace by pak měly být využity právě k výše uvedené optimalizaci 
technologie, struktury a vlastností LKG. Struktura, vlastnosti a užití LKG jsou 
významně ovlivňovány  chemickým složením a chemickou heterogenitou prvků. 
Chemická a strukturní heterogenita má tedy významný vliv i na výsledné 
technologické, fyzikální a především mechanické vlastnosti LKG.  

Dizertační práce je zaměřena na získání nových poznatků o vztazích mezi 
základními variantami technologie výroby odlitků z LKG a strukturními vlastnostmi 
vyrobených odlitků. Výsledky dizertační práce mají přispět k objasnění podstaty 
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kinetiky růstu grafitu kulového tvaru a tvorby chemické heterogenity prvků ve 
struktuře LKG ve vztahu k použitým technologiím výroby odlitků a zpřesnění 
predikce struktury LKG. 
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Litiny jsou slitiny železa s uhlíkem, křemíkem, manganem a dalšími prvky, v nichž 
obsah uhlíku činí minimálně 2 %. Toto množství uhlíku přesahuje hodnotu max. 
rozpustnosti uhlíku v austenitu [5]. 

Podle chemického složení a podmínek tuhnutí vzniká v litinách buď cementitické 
eutektikum – ledeburit nebo grafitické eutektikum. Grafitické litiny (litiny 
s grafitickým eutektikem) se podle tvaru vyloučeného grafitu rozdělují na litiny 
s lupínkovým, kuličkovým a vermikulárním grafitem [6, 7]. 

2.1 LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 

Litiny s kuličkovým grafitem jsou slitiny železa a uhlíku a dalších prvků, v nichž je 
uhlík převážně vyloučen ve tvaru částic kuličkového grafitu. Tyto litiny mají 
z grafitických litin výrazně lepší mechanické vlastnosti [6]. 

Chemické složení litin s kuličkovým grafitem odpovídá většinou eutektické, popř. 
mírně nadeutektické koncentraci.  

Vznik grafitického eutektika i konečný tvar grafitu je výsledkem modifikace litiny 
Na samotný průběh krystalizace má výrazný vliv rychlost chladnutí. Při vysoké 
rychlosti chladnutí jsou kuličky grafitu malé. Široký interval tuhnutí podporuje 
vznik odmíšení [30]. 

Výslednou strukturu matrice litin tvoří perlit, ferit nebo jejich směs a další strukturní 
složky (steadit, vměstky). [6].  

Struktura a vlastnosti grafitických litin závisí významně na způsobu krystalizace 
taveniny ve formě. Průběh tuhnutí taveniny určuje také charakter a rozsah chemické 
heterogenity matrice, jež závisí na druhu litiny a ovlivňuje následující fázové 
přeměny v tuhém stavu, tzn. strukturu a tím i vlastnosti litiny [6]. 

Chemická heterogenita prvků v litinách má významný vliv na široké spektrum 
technologických, mechanických, chemických i fyzikálních vlastností. Zvláště 
důležitá je u litin s kuličkovým grafitem, u kterých se požadují speciální vlastnosti a 
přesně specifikovaná chování. Hlavní vliv na růstovou fázi grafitu během eutektické 
krystalizace litin má heterogenita doprovodných, přísadových a příměsových prvků 
v tavenině. Studium mikroheterogenity prvků je tedy základem pro poznání a 
vysvětlení vlastností litin v objemech makroskopické velikosti [6]. 

2.2 NUKLEACE A RŮST KULIČKOVÉHO GRAFITU V LKG 

V současné době existuje velké množství prací zabývajících se teorií krystalizace 
kuličkového grafitu. Správné vyjádření mechanizmu tuhnutí litiny s kuličkovým 
grafitem je základním předpokladem pro studium struktury litin, podstaty nukleace a 
růstu a tím i tvaru struktury grafitu [6, 8, 11, 12].  
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Tvar grafitu, jeho velikost a rozložení v matrici jsou závislé především na způsobu 
výroby a odlévání LKG, tloušť ce stěny odlitku, materiálu slévárenské formy a 
dalších podmínkách určujících krystalizaci taveniny ve formě. Vliv zmíněných 
činitelů na výsledný tvar, velikost a rozložení grafitu se přitom projevuje jejich 
společným účinkem.  

Předchozí činitelé a z nich nejvíce podmínky, na kterých závisí průběh tuhnutí 
taveniny ve formě, určují rovněž povahu a velikost chemické heterogenity prvků 
v matrici, kdy tato je dále silně závislá na výchozím chemickém složení taveniny 
LKG. Význam chemické heterogenity matrice přitom roste úměrně s požadavky, 
které jsou kladeny na výsledné pevnostní a plastické vlastnosti LKG. 

Studie, které se v současné době zabývají objasněním vzájemných vztahů mezi 
postupem výroby LKG a jejími výslednými vlastnostmi, usilují:  

• o nalezení příčinných souvislostí mezi parametry metalurgie (modifikace, 
očkování) a parametry krystalizace, tuhnutí a chladnutí kovu ve slévárenské 
formě. Většina prací se opírá o vnější, měřitelné technologické parametry, 
charakterizující příslušný metalurgický pochod a způsob tuhnutí taveniny, 
přičemž příslušné parametry jsou nejčastěji korelovány s požadovanými, 
výslednými vlastnostmi LKG;  

• o objasnění podstaty zákonitostí nukleace a růstu kuličkového grafitu v 
buňkách taveniny litiny během tuhnutí a chladnutí. V těchto případech se 
využívá modelů, v nichž vystupují termodynamická a difuzní data, která spolu 
s technologickými parametry tuhnutí a chladnutí umožňují popsat a do značné 
míry také predikovat kinetiku krystalizace kuličkového grafitu v buňkách 
taveniny, včetně koncentračních polí prvků určujících chemickou heterogenitu 
[9, 10]. 

2.2.1  Podstata nukleace fází v LKG 

S výjimkou eutektické litiny, tuhnutí litin probíhá ve dvou následných procesech, 
krystalizaci primární fáze a krystalizaci eutektika. Každý z těchto krystalizačních 
dějů je zahájen nukleací příslušné fáze a jejím následným růstem. Nukleace fází 
v litině se rozděluje na dva rozdílné problémy. Nukleace primární fáze a poté 
nukleace grafitové fáze, která probíhá jako součást krystalizace eutektika. 

Podstatně větší pozornost byla věnována nukleaci eutektika austenit-kuličkový 
grafit. Vytvoření stabilních zárodků, na nichž může pokračovat růst nové fáze, může 
probíhat homogenní nebo heterogenní nukleací. Ve skutečnosti dochází k nukleaci 
téměř výhradně na cizích zárodcích, tedy mechanizmem heterogenním. Zárodkem 
heterogenní nukleace pro tuhnutí eutektika grafit-austenit mohou fungovat některé 
Cn shluky, nebo neurčený grafit. Další práce naznačují, že zárodky mohou být např. 
sulfido-oxidické vměstky. [3, 6, 13, 14].  
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2.2.2  Teorie růstu grafitu  

Do současné doby bylo navrženo několik teorií (modelů), ale zatím není jednotný 
názor na skutečný model růstu grafitu a tedy ani na příčinu a mechanizmus růstu. 
Jednotlivé modely předpokládají např. růst kuliček grafitu pomocí šroubových 
dislokací, nebo pomocí porušení rozhraní.  

Další typ modelu vychází z druhého Fickova zákona transformovaného do 
sférických souřadnic. Je to matematicko-fyzikální model růstu grafitu v tavenině 
LKG autorů Stránský a Million a je mu věnována samostatná kapitola 2.3.3,  

2.2.3  Teorie růstu grafitického eutektika u LKG 

Složitost procesu krystalizace eutektika (austenit-kuličkový grafit) je patrná 
z velkého počtu teorií popisující růst grafitu v litině. Jedna z teorií, tj. teorie růstu 
v pevné fázi, předpokládá, že ve většině případů roste grafit v austenitické obálce 
pomocí rozpadu karbidů železa nebo spotřebováním uhlíku z přesyceného austenitu.  

Další teorie je založena na předpokladu růstu kuličkového grafitu na zárodku 
podobného tvaru a podobné krystalové struktuře.  

Jednou z nejrozšířenějších teorií popisující růst kuličkového grafitu, je teorie růstu 
grafitu v austenitické obálce. Teorie předpokládá, že růst eutektika γ-kuličkový 
grafit začíná nukleací a růstem grafitu v tavenině, který je následně uzavřen do 
obálky austenitu. Při nukleaci grafitu a jeho růstu dochází v okolí kuličky 
k ochuzování taveniny o uhlík, což vytváří podmínky pro nukleaci austenitu a růst 
obálky okolo kuličky grafitu. Vytvořením obálky austenitu je další růst grafitu 
omezen pouze na difuzi uhlíku přes austenit [6, 11, 15].  

2.2.4  Eutektoidní transformace 

Mikrostruktura základní kovové hmoty litiny s kuličkovým grafitem je určena 
způsobem transformace austenitu. Struktura se může měnit od feritické, přes 
feriticko-perlitickou až po perlitickou. Hlavní faktory ovlivňující druh vznikající 
fáze jsou rychlost ochlazování a chemické složení slitiny. [16] Podle vlivu legujících 
prvků na druh vznikající základní kovové hmoty se přísady rozdělují na feritotvorné 
(Si, Al), perlitotvorné (Mn, Cu, Sn) a austenitotvorné (Ni nad 18%) [15]. 

Účinek jednotlivých prvků při tuhnutí eutektika a při eutektoidní transformaci může 
být různě intenzivní a vzájemně protichůdný – např. měď působí při tuhnutí 
eutektika mírně grafitotvorně, ale na eutektoidní teplotě podporuje metastabilní 
transformaci – podporuje vznik a stabilizaci perlitu. Mangan má při tuhnutí litiny 
pouze malý vliv na grafitizaci. Při obsahu nad 0,5% působí mírně antigrafitizačně. 
Při vyšším obsahu (cca nad 1%) může dojít k segregaci manganu do zbývající 
taveniny, v níž se mohou tvořit karbidy [6, 11, 15].  
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2.3 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ KRYSTALIZACE LKG 

Studium krystalizace a fázových přeměn kovů nabývá v poslední době stále většího 
významu. V současné době je proto zkoumán mechanizmus vzniku různých typů 
struktur s cílem řídit proces krystalizace a fázových přeměn tak, aby bylo dosaženo 
požadované struktury odlitku a s tím spojených vlastností. Taková predikce 
struktury odlitku je možná díky simulačním programům, které obsahují modul pro 
predikci mikrostruktury. Pro zpřesnění predikce mikrostruktury, případně 
mechanických vlastností, je nutné vytvářet nové matematické modely, nebo již 
publikované modely dále experimentálně upřesňovat. 

2.3.1 Matematické modelování nukleace 

Při modelování kinetiky tuhnutí představuje nejkomplikovanější problém výpočet 
rychlosti nukleace, tj. určení počtu stabilních zárodků, schopných dalšího růstu. Při 
matematickém zpracování jsou užívány dvě skupiny modelů: model nepřetržité 
nukleace (předpokládá nepřetržitou nukleaci po dosažení rovnovážné teploty) a 
model okamžité nukleace (vznik všech zárodků současně po dosažení kritického 
přechlazení). 

2.3.2 Matematické modelování růstu grafitu v austenitické obálce 

Základním předpokladem pro matematické modelování fázových transformací je 
vytvoření modelu přenosu tepla.  

Při vytváření matematických modelů se předpokládá, že částice grafitu nadkritické 
velikosti rostou volně v tavenině, dokud nezačnou být obalovány obálkou austenitu. 
Další růst eutektických buněk je řízen difuzí uhlíku obálkou austenitu z taveniny k 
noduli grafitu [16].  

Matematické modely vychází z představy, že částice grafitu rostou pomocí difuze 
uhlíku přes obálku austenitu, dokud se nezačne tvořit feritická obálka. Další růst 
grafitu je řízen difuzí uhlíku z austenitu přes obálku feritu, která se neustále zvětšuje 
na úkor obálky austenitu. Při přechlazení pod eutektoidní teplotu, při nichž tato 
transformace probíhá, se v systému vytvoří koncentrační gradienty uhlíku jak mezi 
obálkou austenitu a feritu, tak mezi feritickou obálkou a grafitickou nodulí [17].  

2.3.3  Matematicko-fyzikální model růstu grafitu v tavenině LKG 

Ke kvantitativnímu popisu kinetiky růstu grafitické částice kulového tvaru 
v tavenině LKG během krystalizace a k výpočtu přerozdělení prvků v buňce na – 
základě termodynamických, difuzních a fázových dat – byly v literatuře [9] 
předloženy následující varianty původního modelu Stránského a Milliona: 

a) Varianta I – Model růstu grafitu kulového tvaru v tavenině Fe-C-M 

Model růstu grafitu kulového tvaru v tavenině Fe-C-M (kde M je doprovodný, 
popřípadě přísadový prvek, příměs nebo nečistota), vychází z druhého Fickova 
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zákona transformovaného do sférických souřadnic a popisuje růst grafitu v rámci 
jedné buňky daného poloměru rn [cm] v čase t = 0. V celém průběhu růstu grafitu v 
buňce je přitom respektován zákon zachování hmoty. Okrajové podmínky definují 
stav na rozhraní grafit/tavenina a na okraji buňky, kde platí podmínka izolace od 
sousedních buněk. Hnací rychlostí růstu grafitu je rychlost transformace uhlíku 
rozpuštěného v tavenině na grafit Wlg [mol.cm-2.s-1)]. Z dalších veličin vstupují do 
řešení: koeficienty difuze uhlíku DC a přísadových prvků DM [cm2.s-1], 
termodynamické interakční koeficienty v tavenině Fe-C-M εC

M [(at.zl.)-1], molový 
objem grafitu vg [cm3.mol-1], rozpustnost uhlíku v tavenině LKG při teplotě 
krystalizace Teut a chemické složení taveniny NC, NM [at.zl.]. K praktické aplikaci 
modelu byl vypracován software U GRAFIT 20, který byl použit i v experimentální 
části této práce. 

Vlastní růst grafitu probíhá podle modelu v závislosti na čase τ [s] a rychlosti 
transformace uhlíku rozpuštěného v tavenině na grafit wlg při konstantní eutektické 
teplotě. Výpočet podle modelu je ukončen v okamžiku, kdy se rostoucí zrno grafitu 
obklopí austenitickou obálkou.  

b) Varianta II – Model růstu kulové částice grafitu obklopeného austenitickou 
obálkou v tavenině Fe-C-M  

Při aplikaci tohoto modelu na reálné taveniny LKG je však třeba během růstu grafitu 
v těchto systémech uvažovat také termodynamické energie, které působí mezi 
uhlíkem a prvky nejen v tavenině, ale také v austenitu, kterým je rostoucí částice 
grafitu obklopena.  

Model vychází z druhého Fickova zákona transformovaného do sférických 
souřadnic a respektuje v plném rozsahu zákon zachování hmoty. Tato varianta 
modelu předpokládá zárodek grafitu kulového tvaru o poloměru rn (v čase t = 0) již 
obklopený velmi tenkou austenitickou obálkou. V tomto modelu je nutno definovat 
okrajové podmínky pro rozhraní grafit/austenit a na podkladě termodynamické 
rovnováhy také definovat okrajové podmínky pro rozhraní austenit/tavenina.  

Z dalších veličin vstupují do řešení kromě předchozích: koeficienty difuze uhlíku 
DC(a) a příslušného prvku DM(a) v austenitu, rozdělovací koeficienty uhlíku KC(a,l) a 
uvažovaného prvku KM(a,l) mezi austenit a taveninu [-], interakční koeficienty uhlíku 
εC

C(l) a prvku v tavenině εC
M(l) a v austenitu εC

C(a) εC
M(a), koncentrace uhlíku a 

prvku M v tavenině NC(l), NM(l) a v austenitu NC(a), NM(a), molové objemy grafitu 
vg , austenitu va a taveniny vl [cm3.mol-1]. Namísto rychlosti transformace uhlíku z 
taveniny na grafit wlg byla zavedena rychlost transformace uhlíku z austenitu na 
grafit wag [cm.s-1]. 

Výpočet růstu grafitu podle této varianty modelu probíhá v závislosti na čase τ a 
rychlosti transformace uhlíku wag  při konstantní teplotě a je ukončen v okamžiku, 
kdy je v buňce grafitu vyčerpána veškerá tavenina LKG. Orientační výpočty ve 
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vlastním programu (U GRAFIT 20) ukázaly, že model růstu grafitu kulového tvaru 
s austenitickou obálkou z taveniny nahrazené systémem Fe-C-M o známém 
eutektickém složení umožňuje pro změřené interakční koeficienty uhlíku a prvku M 
v tavenině a v austenitu, pro známé rozdělovací koeficienty KC a KM mezi 
koeficienty difuze C a M, stanovit výsledné koncentrační rozložení uhlíku a prvku 
M na konci eutektické krystalizace [18]. 

c) Varianta III - Model růstu grafitu kulového tvaru během krystalizace a 
chladnutí pod teplotou eutektické krystalizace 

Tato varianta modelu zahrnuje předchozí případ s tím, že odpadá okrajová podmínka 
na rozhraní austenit/tavenina a je vyjádřena teplotní závislost difuzních, 
termodynamických a fázových veličin. 

Výpočet se ukončí v okamžiku, kdy je na povrchu grafitu dosaženo koncentrace 
uhlíku podle čáry G-P′ rovnovážného diagramu Fe-C. To znamená v okamžiku, kdy 
se na povrchu grafitu začne vylučovat a postupně růst feritická obálka (feritický 
dvorec). Výpočet je ukončen při dosažení eutektoidní teploty, tj. kdy se zbývající 
austenit, pokud je ještě v buňce přítomen, transformuje na perlit [19]. 
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3  CÍLE PRÁCE 

Segregace v litinách mohou mít významný vliv na vlastnosti vyráběných odlitků. 
Zejména v případě odlitků, které jsou určeny pro izotermické zpracování. Modely 
pro výpočet segregací v litině během tuhnutí, které byly publikovány, umožňují ve 
větší nebo menší míře predikci segregací.  

Cílem práce je ověřit u modelu vzniklého na FSI VUT v Brně jeho použitelnost pro 
praxi. Model U GRAFIT 20 autorů Stránského a Milliona počítá segregaci v rámci 
eutektické buňky. Model zatím nebyl ve větším rozsahu použit pro predikci 
segregace v reálných podmínkách. Na základě uvedeného modelu bude u 
experimentálních taveb zjištěna mikrosegregace v rámci „průměrné“ buňky. 
Mikrosegregace bude popsána indexem segregace a indexem heterogenity. 
Vypočtené hodnoty indexu segregace a heterogenity budou porovnány s hodnotami 
experimentálně ověřenými. Na základě porovnání vypočtených a naměřených 
hodnot bude posouzena možnost dalšího použití uvedeného modelu. 
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4  EXPERIMENT 
4.1 VÝROBA EXPERIMENTÁLNÍCH TAVEB A ZKUŠEBNÍCH 

VZORKŮ 

Všechna měření byla provedena na vzorcích odebraných z Y bloků, které byly 
vyrobeny z litiny s kuličkovým grafitem. 

Litina s kuličkovým grafitem byla roztavena v elektrické  indukční peci s kyselou 
vyzdívkou o obsahu 40 kg. Bylo vytaveno pět základních taveb litiny s kuličkovým 
grafitem (LKG). 

Chemické složení všech pěti základních taveb bylo stanoveno na automatickém 
spektrálním analyzátoru LECO GDS 750 a je uvedeno  v tab. 1. 

Tab. 1 Chemické složení taveb [hm. %] 

Tavba C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Ti Al Mg 

1 3,58 0,07 1,89 0,032 0,012 0,052 0,014 0,001 0,019 0,009 0,011 0,020 

2 3,53 0,08 1,98 0,034 0,011 0,027 0,013 0,001 0,394 0,011 0,012 0,032 

3 3,56 0,07 1,96 0,035 0,012 0,036 0,013 0,001 0,709 0,003 0,012 0,028 

4 3,69 0,46 1,97 0,042 0,014 0,056 0,015 0,001 0,026 0,005 0,016 0,023 

5 3,43 0,75 1,94 0,033 0,006 0,020 0,010 0,001 0,026 0,004 0,010 0,033 

Z každé tavby byly poté odlity vždy tři zkušební bloky ve tvaru klínů (Y), tj. celkem 
bylo odlito patnáct Y bloků. Tvar bloků byl v souladu s evropskou normou EN 1563 
– typ II. Bloky byly zaformovány do bentonitové formovací směsi.  

Během tuhnutí a chladnutí bloků byla snímána okamžitá teplota v tepelné ose 
odlitku termočlánkem typu S (Pt-PtRh10) až do dosažení teploty Ar1, a to vždy u 
prvního a posledního bloku z tavby. Z křivek chladnutí byly odečteny teploty a doby 
prodlevy eutektické přeměny. Křivka ochlazování byla v intervalu teplot od konce 
tuhnutí do začátku eutektoidní teploty nahrazena polynomem 2. stupně. Parametry 
polynomu jsou uvedeny v tab. 2. 
Tab. 2 Experimentálně změřené parametry tuhnutí a chladnutí u zkušebních bloků  

Průběh teploty chladnutí mezi Teut. a 
TAr1 

T = a + bττττ + cττττ2 Tavba Blok 
Tlikvidu 
[°°°°C] 

Teplota 
eutektické 

transformace Teut. 
[°°°°C] a b c 

Doba 
eutektické 

krystalizace ∆∆∆∆ 
ττττeut. [s] 

1 1 160 1 150 1 151,3 –0,3062 0,00006 372 1 
31 1 124 1 117 1 166 –0,5799 0,0001 97 

4 1 167 1 151 2 452,2 –0,7092 0,00007 530 
2 

6 1 163 1 157 2 981,1 –1,0393 0,0001 441 

7 1 170 1 155 910,23 ---- ---- 191 32 
9 1 163 1 155 1 165,5 ---- ---- 188 

10 1 167 1 152 1 121,2 –0,3682 0,00009 442 4 
12 1 161 1 152 1 117,2 –0,4205 0,0001 446 

13 1 161 1 145 1 135,8 –0,2827 0,00005 388 5 
15 1 158 1 149 1 108,7 –0,3285 0,00007 389 

                                                
1 tento blok nebyl odlitý celý – z důvodu nedostatku kovu byl „nedolitý“ 
2 křivka chladnutí byla sejmuta pouze do teploty likvidu (porucha snímacího zařízení) 
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Pro soubor všech patnácti zkušebních bloků byl vypracován jednotný speciální 
výřezový plán, který sloužil k  přípravě zkušebních vzorků. Odebrané vzorky byly 
použity pro metalografický rozbor. U všech vzorků byl na metalografických 
výbrusech hodnocen grafit a složení matrice.  

4.2 METALOGRAFICKÁ ANALÝZA 

K metalografické analýze byly z odlitých bloků odebrány vzorky o rozměrech 
17×17×10 mm. Metalografické výbrusy byly provedeny na ploše 17×17 µm2 
běžným způsobem, a to na metalografických brusných papírech za mokra a 
s doleštěním na diamantových pastách o velikosti zrna diamantového prášku pod 1 
µm.  

Měření velikostních parametrů grafitu 

K pozorování velikostních parametrů grafitu byl použit metalografický mikroskop 
NEOPHOT 32 a k měření velikostních parametrů grafitu byl aplikován obrazový 
analyzátor OLYMPUS CUE4. V tab. 3 jsou uvedeny výsledné parametry grafitu.  

Tab. 3 Experimentálně zjištěné parametry grafitu [µm] 

EN 1563 – typ II Parametry grafitu Obsah prvků [hm. %] 

Tavba Blok Očkovadlo [g] 
(na filtru) r [µm] R [µm] L [µm] C Mn Si Cu 

1 40 17,3 58,6 117,1 

2 20 15,5 52,3 104,5 1 

3 0 13,1 45,3 90,6 

3,58 0,07 1,89 0,019 

4 40 21,1 68,3 136,6 

5 20 15,5 50,6 101,3 2 

6 0 12,2 39,9 79,8 

3,53 0,08 1,98 0,394 

7 0 14,8 47,7 95,4 

8 20 13,8 48,9 97,9 3 
9 40 11,3 40,5 80,9 

3,56 0,07 1,96 0,709 

10 0 15,1 48,5 96,9 

11 20 11,8 38,0 76,0 4 
12 40 17,8 57,1 114,3 

3,69 0,46 1,97 0,026 

13 0 14,5 48,8 97,6 

14 20 12,6 43,8 87,6 5 
15 40 23,9 81,6 163,1 

3,43 0,75 1,94 0,026 

Z parametrů grafitu uvedených v tab. 3 značí r průměrný poloměr částic grafitu, R 
průměrný poloměr grafitické buňky a L průměrnou vzdálenost mezi středy částic 
grafitu. 

Hodnocení objemového podílu strukturních složek 

Hodnocení objemového podílu strukturních složek (fáze – feritu, strukturní složky – 
perlitu) bylo provedeno v nenaleptaném i naleptaném stavu a hodnoceno na 49 
zorných polí.  
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Výsledné hodnoty objemových podílů strukturních složek LKG zjištěné při 
mikrostrukturní analýze jsou uvedeny v tab. 4.  

Tab. 4 Hodnoty objemových podílů strukturních složek LKG [obj. %] 

EN 1563 – typ II Ferit Perlit Grafit + mikrostaženiny Grafit3 
Tavba Blok x sx x sx x sx x 

1 69,5 3,5 19,2 3,6 11,3 1,0 8,8 
2 79,1 1,7 9,8 1,6 11,2 0,8 8,8 1 
3 66,9 2,6 21,5 2,8 11,6 0,9 8,3 
4 21,3 3,1 68,2 3,5 10,5 1,3 9,5 
5 29,3 2,8 59,9 3,2 10,8 0,9 9,4 2 
6 33,2 2,0 56,0 2,1 10,8 0,7 9,4 
7 10,0 1,5 79,2 2,1 10,8 0,9 9,6 
8 8,2 1,3 81,3 1,6 10,5 0,9 7,9 3 
9 9,7 0,9 80,2 1,1 10,1 0,6 7,7 

10 54,9 3,3 33,6 3,6 11,5 0,8 9,7 
11 52,5 2,2 36,5 2,4 11,0 0,6 7,9 4 
12 48,8 2,6 40,3 2,7 10,9 1,0 9,7 
13 32,1 2,8 57,1 3,0 10,8 0,7 8,9 
14 35,7 2,3 54,2 2,6 10,1 0,6 8,3 5 
15 19,2 2,8 71,0 3,5 9,7 1,4 8,6 

4.3 ANALÝZA MIKROHETEROGENITY PRVKOVÉHO SLOŽENÍ 

Na základě provedené metalografické analýzy [20, 21] byly na výbrusu každého 
analyzovaného vzorku vybrány dvě dvojice zrn grafitu, tyto dvojice byly 
dokumentovány na pomocných snímcích při zvětšení 300x.  

Mezi zrny grafitu dané dvojice byla provedena prvková bodová rtg. mikroanalýza. 
Byly analyzovány prvky Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe a Cu. K měření byl 
užit elektronový rastrovací mikroskop JSM-840 (JEOL) ve spojení s rtg. energiově 
disperzním mikroanalyzátorem AN 10/85s (LINK).  

Po provedení analýzy byly naleptáním vzorků v 2 % Nitalu vyvolány kontaminační 
stopy a na světelném mikroskopu NEOPHOT 32 byla dokumentována linie bodů a 
její souvislost s mikrostrukturou vzorku při zvětšení 500x.  

Následně bylo ze změřených koncentračních souborů nutné vyloučit všechny 
koncentrace měřené v grafitu a ponechat jen koncentrace změřené v kovové matrici. 
Na základě korelačních matic koncentračních souborů bylo účelné uspořádat 
změřené soubory koncentrací Mn, a intenzity uhlíku vzestupně a soubory 
koncentrací Si, Cu, Al, Mg, P a S sestupně. Pro tyto koncentrační soubory byly 
vypočteny jejich statistické parametry (XS – průměrná koncentrace, SX – 
směrodatná odchylka prvku v buňce grafitu, Min. – minimální koncentrace prvku 
v buňce grafitu, Max. – největší změřená koncentrace prvku v buňce grafitu, IH 
index chemické heterogenity = SX/XS a IS index segregace = Max./XS).  

                                                
3 objemový podíl víceméně dokonale zrnitého grafitu 
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4.4 VÝPOČET SEGREGACE PRVKŮ V EUTEKTICKÉ BUŇCE U 
EXPERIMENTÁLNÍCH VZORKŮ 

K výpočtu segregace prvků v eutektické buňce byl použit model U GRAFIT 20 
autorů Stránského a Milliona, který umožňuje vypočítat přerozdělení prvků v buňce 
na základě termodynamických, difuzních a fázových dat.  

Pro vlastní výpočet byla použita jednak termodynamická data doporučená autory 
modelu. Použitá data jsou uvedena v tab. 5. 
Tab. 5 Termodynamická data použitá při výpočtu segregace v eutektické buňce 
Tavba  1 2 3 4 5 

NC [at. zlomek] 0,1472 0,1455 0,1466 0,1512 0,1417 
NMn [at. zlomek] 0,0006 0,0007 0,0006 0,0041 0,0068 Výchozí koncentrace 
NCu [at. zlomek] 0,00015 0,0031 0,0055 0,0002 0,0002 
DC [cm2.s-1] 0,000001 
DSi [cm2.s-1] 0,0000001 
DMn [cm2.s-1] 0,0000001 

Koeficient difúze 

DCu [cm2.s-1] 0,0000001 
εC

C [1/at.zlomek] 0 
εC

Si [1/at.zlomek] 8,0 
εC

Mn [1/at.zlomek] –2,70 
Termodynamický 

interakční koeficient 
εC

Cu [1/at.zlomek] 4,10 

Dále byla použita data, která byla získána měřením na experimentálních vzorcích; 

1) chemické složení experimentálních taveb, které je uvedeno v tab. 1. 

2) poloměr eutektické buňky R, která byla zjištěna metalografickými 
metodami na obrazovém analyzátoru OLYMPUS CUE4 (tab. 3);  

3) rychlost růstu grafitu byla získána inverzní simulací jako funkce 
doby eutektické přeměny na základě zjištěné doby eutektické 
přeměny u experimentálních vzorků. Doby přeměny jsou uvedeny 
v tab. 2. 

Na základě inverzního modelování byla popsána rychlost růstu grafitu funkcí (1) 

          (1) 

Hodnoty konstant A a B vypočtených inverzní simulací jsou uvedeny v tab. 6. 
Tab. 6 Vypočtené hodnoty rychlosti růstu grafitu 

Konstanty Poloměr eutektické buňky 
R [µm] A B 

Rychlost růstu grafitu 
W [cm.s-1] 

40 –25,89 6,07 0,002792 
50 –18,55 4,77 0,001550 
60 –20,15 4,88 0,000166 
70 –16,28 4,33 0,000024 

Dále byla vypočtena korelace mezi velikostí (poloměrem) eutektické buňky R a 
hodnotami konstant A a B. Závislost byla popsána rovnicemi (2) a (3): 

         (2) 
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         (3) 

Zavedením regresních funkcí (2) a (3) do rovnice (1) byla získána funkce popisující 
rychlost růstu grafitu W v závislosti na době eutektické přeměny a velikosti 
eutektické buňky. Rovnice dále použitá k výpočtu rychlosti růstu grafitu má tvar: 

 (4) 
 
Do rovnice byla dosazena data naměřených hodnot velikostí eutektické buňky „R“ 
z tab. 3 a naměřených časů doby eutektické přeměny „τeut“ z tab. 2. 

Dále bylo k výpočtu segregace v eutektické buňce použito složení experimentálních 
vzorků z taveb 1 až 5, jak je výše uvedeno v tab. 1. 

Výpočty segregace v eutektické buňce byly provedeny pro křemík, mangan a měď u 
všech taveb, u neočkovaných vzorků (bloků) a vzorků (bloků) s maximální přísadou 
očkovadla. Celkem byly výpočty provedeny pro 10 vzorků. Data vypočtená 
programem U GRAFIT 20 byla převedena na textové soubory a následně 
zpracována v tabulkovém editoru MS EXCEL . 

Příklad graficky znázorněného výpočtu obsahu Si a Mn v at. % jako funkce 
vzdálenosti od povrchu kuličky grafitu po povrch buňky je uveden na obr. 1. 
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Obr. 1 Průběh změny obsahu Si a Mn v at. % v závislosti na vzdálenosti od povrchu kuličky grafitu k povrchu 

eutektické buňky – výpočet 

Pro každý vzorek byla vypočtena segregace uvedených prvků od okraje kuličky 
grafitu po okraj grafitické buňky. Z těchto hodnot koncentrací uvedených prvků byl 
vypočten průměr X a zjištěna maximální hodnota Xmax. Dále byla pro uvedený 
soubor koncentrací vypočtena standardní směrodatná odchylka s. Z těchto dat byl 
dále vypočten index segregace IS = Xmax/X a index heterogenity IH = s/Xmax. 
Vypočtená data a data zjištěná měřením jsou uvedena v tab. 7. 
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Tab. 7 Naměřené a vypočtené hodnoty indexu segregace a indexu heterogenity 

Index segregace Is 

 Mn Cu Si 

Tavba 
Blok 

(vzorek) 
IS

calc IS
mea IS

calc. IS
mea. IS

calc. IS
mea. 

1 1,007 2,64 1,003 5,72 1,017 1,23 1 
3 1,043 2,8 1,032 4,14 1,074 1,24 

4  1,045 3,33 1,035 1,6 1,026 1,22 
2 

6 1,048 3,46 1,02 1,71 1,025 1,21 

7 1,039 3,23 1,031 1,3 1,067 1,27 
3 

9 1,038 2,72 1,033 1,39 1,067 1,38 

10 1,013 1,51 1,013 3,9 1,025 1,2 
4 

12 1,006 1,46 1,005 2,95 1,012 1,16 

13 1,003 1,45 1,004 4,33 1,008 1,13 
5 

15 1,014 1,38 1,015 5,38 1,028 1,24 

Index heterogenity IH 

 Mn Cu Si 

Tavba 
Blok 

(vzorek) 
IH

calc. IH
mea. IH

calc. IH
mea. IH

calc. IH
mea. 

1 0,005 0,86 0,0067 1,49 0,014 0,125 1 
3 0,028 0,86 0,029 1,2 0,064 0,111 

4  0,0071 0,91 0,01 0,32 0,02 0,137 
2 

6 0,024 0,89 0,033 0,36 0,01 0,165 

7 0,0247 1,06 0,028 0,155 0,058 0,11 
3 

9 0,0248 0,86 0,028 0,2 0,058 0,08 

10 0,0084 0,25 0,011 1,22 0,022 0,114 
4 

12 0,0042 0,22 0,0049 0,85 0,011 0,083 

13 0,0025 0,09 0,003 1,31 0,069 0,088 
5 

15 0,0094 0,16 0,0122 1,26 0,0246 0,074 

Naměřená data indexu segregace a indexu heterogenity statisticky významně 
korelují s naměřenými daty u všech prvků v hladině statistické významnosti α = 0,1. 
Graficky je příklad závislosti korelace indexu segregace uveden na obr. 2. 
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Obr. 2 Příklad korelace mezi vypočtenou a naměřenou hodnotou indexu segregace pro mangan 

Korelace ve výše uvedených obrázcích je lineární a lze ji popsat regresní funkcí: 

            (5) 

Hodnoty konstant pro výše uvedené funkce jsou v tab. 8, 
Tab. 8 Hodnoty konstant a koeficientů korelace pro vypočtený index segregace 

Index segregace Is (n=10) 
Mn Cu Si 

a b r a b r a b r 
40,12 -38,75 0,86 -86,79 91,68 0,44 2,061 –0,905 0,77 

Příklad závislosti mezi naměřeným a vypočteným indexem heterogenity je pro Mn 
znázorněn na obr. 3.  

 
Obr. 3 Příklad korelace mezi vypočtenou a naměřenou hodnotou indexu heterogenity pro mangan 

 
 

 
 



 21 

Podobně jako v případě indexu segregace byly také pro index heterogenity 
vypočteny lineární regresní funkce závislosti naměřených dat na datech 
vypočtených. Hodnoty konstant v regresních rovnicích a hodnoty koeficientu 
korelace jsou pro index heterogenity uvedeny v tab. 9.  
Tab. 9 Hodnoty konstant a koeficientu korelace pro vypočtený index heterogenity 

Index heterogenity IH (n=10) 
Mn Cu Si 

a b r a b r a b r 
24,98 0,27 0,67 –26,74 1,279 0,59 –0,578 0,133 0,53 

Pomocí regresních funkcí byly naměřené hodnoty indexu segregace i indexu 
heterogenity přepočteny na hodnoty dále označené jako korelované. Výsledné 
korelované hodnoty indexu segregace a indexu heterogenity jsou uvedeny v tab. 10. 

Příklad závislosti mezi naměřeným a korelovaným indexem segregace je pro Mn 
znázorněn na obr. 4.  

 
Obr. 4 Příklad vzájemný vztah mezi naměřeným a korelovaným indexem segregace pro mangan 
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Tab. 10 Porovnání vypočtených, naměřených a korelovaných hodnot indexu segregace a indexu heterogenity 

Index segregace Is 

 Mn Cu Si 

Tavba Blok (vzorek) Iscalc. Ismea. Iscorrel. Is calc. Is mea Is correl. Is calc. Is mea. Is correl. 

1 1,007 2,64 1,65084 1,003 5,72 4,62963 1,017 1,23 1,191037 
1 

3 1,043 2,8 3,09516 1,032 4,14 2,11272 1,074 1,24 1,308514 

4 1,045 3,33 3,1754 1,035 1,6 1,85235 1,026 1,22 1,209586 
2 

6 1,048 3,46 3,29576 1,02 1,71 3,1542 1,025 1,21 1,207525 

7 1,039 3,23 2,93468 1,031 1,3 2,19951 1,067 1,27 1,294087 
3 

9 1,038 2,72 2,89456 1,033 1,39 2,02593 1,067 1,38 1,294087 

10 1,013 1,51 1,89156 1,013 3,9 3,76173 1,025 1,2 1,207525 
4 

12 1,006 1,46 1,61072 1,005 2,95 4,45605 1,012 1,16 1,180732 

13 1,003 1,45 1,49036 1,004 4,33 4,54284 1,008 1,13 1,172488 
5 

15 1,014 1,38 1,93168 1,015 5,38 3,58815 1,028 1,24 1,213708 

Index heterogenity IH 

 Mn Cu Si 

Tavba Blok (vzorek) IH
 calc. IH

 mea. IH
 correl. IH

calc. IH
 mea. IH

correl. IH
 calc. IH

 mea. IH
 correl. 

1 0,005 0,86 0,3949 0,0067 1,49 1,09984 0,014 0,125 0,124908 
1 

3 0,028 0,86 0,96944 0,029 1,2 0,50354 0,064 0,111 0,096008 

4 0,0071 0,91 0,447358 0,01 0,32 1,0116 0,02 0,137 0,12144 
2 

6 0,024 0,89 0,86952 0,033 0,36 0,39658 0,01 0,165 0,12722 

7 0,0247 1,06 0,887006 0,028 0,155 0,53028 0,058 0,11 0,099476 
3 

9 0,0248 0,86 0,889504 0,028 0,2 0,53028 0,058 0,08 0,099476 

10 0,0084 0,25 0,479832 0,011 1,22 0,98486 0,022 0,114 0,120284 
4 

12 0,0042 0,22 0,374916 0,0049 0,85 1,14797 0,011 0,083 0,126642 

13 0,0025 0,09 0,33245 0,003 1,31 1,19878 0,069 0,088 0,093118 
5 

15 0,0094 0,16 0,504812 0,0122 1,26 0,95277 0,0246 0,074 0,118781 

 

Tab. 11 Hodnoty konstant a koeficientů korelace pro korelovaný index segregace 
Index segregace Is (n=10) 

Mn Cu Si 
a b r a b r a b r 

0,618 0,741 0,86 1,798 0,547 0,66 0,522 0,574 0,75 

Výběrový koeficient vícenásobné regrese má v hladině α = 0,05 hodnotu 0,60. 
Získané regresní rovnice jsou statisticky významné ve zvolené hladině statistické 
významnosti. 

Chyba počítaná v procentech jako rozdíl korelovaných a naměřených hodnot 
vztaženo na naměřené hodnoty je uvedena v tab. 12. 
Tab. 12 Chyba počítaná v procentech jako rozdíl korelovaných a naměřených hodnot vztaženo na naměřené hodnoty 

Mn Cu Si 
100*(Is korelovaný – Is naměřený)/ Is naměřený 

15,1% 37,6% 2,6% 
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Příklad vzájemného vztahu mezi naměřeným a korelovaným indexem heterogenity 
je pro Mn znázorněn na obr. 5. 

Index heterogenity - Mn
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Obr. 5 Příklad vzájemného vztahu mezi naměřeným a korelovaným indexem heterogenity pro mangan 

Hodnoty konstant v regresních rovnicích a hodnoty koeficientů korelace jsou pro 
index heterogenity uvedeny v tab. 13. 
Tab.13 Hodnoty konstant a koeficientů korelace pro korelovaný index heterogenity 

Index heterogenity IH (n=10) 
Mn Cu Si 

a b r a b r a b r 
0,4452 0,3407 0,67 0,346 0,5462 0,59 0,1982 0,0912 0,41 
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5  DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Experimentální práce byly zaměřeny na hodnocení vlivu legujících prvků (Mn a Cu) 
na strukturu (včetně její chemické mikroheteroenity) LKG. Pro posouzení výše 
uvedeného vlivu legujících prvků byly vyrobeny odlitky volně litých Y bloků 
(klínů) s odstupňovaným obsahem manganu a mědi. Při výrobě experimentálního 
materiálu byla věnována pozornost chemickému složení, zejména dodržení úzkého 
rozmezí přísadových a doprovodných prvků při změně obsahu manganu a mědi 
v jednotlivých tavbách a zajištění podobných technologických podmínek při výrobě 
tekutého kovu. Z každé tavby byly vyrobeny tři odlitky volně litých klínů, u kterých 
byl v tepelné ose měřen průběh teploty během krystalizace a následného chladnutí. 
Z křivek ochlazování byly stanoveny teploty a doby eutektické a eutektoidní 
prodlevy. Experimentální materiál byl následně využit pro hodnocení vlivu obou 
přísadových prvků na strukturu a mikroheterogenitu LKG. Výsledky 
metalografického hodnocení a získané údaje z křivek ochlazování byly využity 
k termodynamickému modelování krystalizace LKG. 

Cílem experimentálních prací pak bylo nejen objasnění příčinných souvislostí mezi 
parametry technologie výroby LKG a strukturou (včetně její chemické 
mikroheterogenity), ale i – na základě aplikace prostorového modelu růstu grafitu 
kulového tvaru – ověření jeho použitelnosti pro praxi. Na základě uvedeného 
modelu byla u experimentálních taveb zjištěna mikrosegregace v rámci „průměrné“ 
buňky. Mikrosegregace byla popsána indexem segregace a indexem heterogenity. 
Vypočtené hodnoty indexu segregace a heterogenity byly porovnány s hodnotami 
experimentálně ověřenými. Na základě porovnání vypočtených a naměřených 
hodnot byla posouzena možnost dalšího použití uvedeného modelu. K tomuto účelu 
byla realizována měření velikostních parametrů grafitu, objemových podílů 
strukturních složek v LKG a bylo provedeno matematické modelování krystalizace 
LKG.  

5.1 VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ NA STRUKTURU LKG 

Vliv Mn a Cu na velikostní parametry grafitu 

Vliv manganu a mědi na poloměr grafitu je znázorněn na obr. 6. Je zde zřejmý 
pouze nepatrný vliv obou prvků na změnu poloměru grafitu. Vyšší přísada mědi 
vede ke zvýšení hustoty grafitických částic. Vliv legování LKG manganem se 
projevuje tím, že hustota částic grafitu s jeho rostoucí přísadou naopak klesá.  
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a)         b) 

Obr. 6 a, b Vliv legujících prvků – Mn, Cu – na poloměr grafitu 

Výsledky experimentu ukazují, že měď a mangan působí na vylučování grafitu a 
jeho tvorbu v tavenině LKG rozdílnými účinky. 

Vliv Mn a Cu na objemový podíl strukturních složek LKG 

Z výsledků měření v 4 (kap. 4.2.) vyplývá, že podíl feritu a perlitu ve struktuře 
LKG, označený x, která byla kromě očkování v pánvi očkována ještě na keramickém 
filtru a ve struktuře LKG, u níž bylo očkování na keramickém filtru vypuštěno, je 
v mezích směrodatných odchylek měření sx shodný. LKG s vyšším obsahem Mn je 
asi ze 2/3 feritická a z 1/5 objemového podílu strukturních složek perlitická. 
Zbývající podíl připadá na grafit a mikrostaženiny. Mikrostruktury obou vzorků 
odebraných z tavby číslo 1, tj. z bloku 1 a z bloku 3 téže tavby, jsou doloženy na 
obr. 7 a, b.  

   a)      b) 
Obr. 7 a Mikrostruktura – tavba 1/blok 1 (130×)    Obr. 7 b Mikrostruktura – tavba 1/blok 3 (130x) 

Z tab. 4 (kap. 4.2.) a obr. 8 a, b dále plyne, že přísada mědi do taveniny LKG má 
velmi silný perlitotvorný účinek. Již pouhých 0,39 hm. % Cu zvýší objemový podíl 
perlitu ve struktuře LKG z průměrné hodnoty 20,4 obj. %, který je charakteristický 
pro nelegovanou LKG (tab. 4), na 68,2 obj. %. Také přísada manganu podporuje 
tvorbu perlitu, avšak výsledný efekt je menší, než je tomu při přísadě mědi. 
Například přísadou 0,46 hm. % Mn se zvýší podíl perlitu ve struktuře nelegované 
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LKG z 20,4 obj. % na 40,3 obj. %, tj. přibližně dvakrát, zatímco při přísadě pouhých 
0,39 hm. % Cu se zvýší objemový podíl perlitu více než třikrát. Tuto skutečnost 
potvrzují i regresní rovnice 5 a 6 a také korelační koeficienty, které mají hodnotu 
0,9879 (vliv Cu) a 0,9579 (vliv Mn).  

938,1399,153306,85 2 ++−= ccP  R2 = 0,9759  R = 0,9879          (5) 

P – obsah perlitu v hm. %, c – obsah Cu v hm. %, R – korelační koeficient 

739,14686,26246,46 2 ++= mmP  R2 = 0,9176  R = 0,9579           (6) 

P – obsah perlitu v hm. %, m – obsah Mn v hm. %, R – korelační koeficient 

 
a)       b) 
Obr. 8 a, b Vliv legujících prvků – Cu, Mn – na obsah perlitu 

Z obr. 8 a i b je zřejmé, že rostoucí obsah manganu i mědi snižuje obsah feritu. Tuto 
skutečnost opět potvrzují i regresní rovnice 7 a 8 a také korelační koeficienty, které 
mají hodnotu 0,9875 (vliv Cu) a 0,9572 (vliv Mn).  

Ke stanovení objemového podílu grafitu, který byl označen v tab. 4 (kap. 4.2.) jako 
Grafit*, poznamenáváme, že jde o podíl, který byl stanoven z měření podílu Grafit     
+ mikrostaženiny (tab. 4) po odečtení kvalifikovaně stanoveného podílu 
mikrostaženin a nekovových vměstků]. Tento podíl činí v průměru (1,9 ± 0,9) obj. %. 
Z tab. 8 plyne, že průměrná hodnota objemového podílu veličiny stanovené jako 
Grafit* činí (8,8 ± 0,7) obj. %. Takto námi stanovené hodnoty lze porovnat s 
výsledky měření objemového podílu podle Saltykova [22], který pro průměrný 
obsah uhlíku v šedé litině (3,06 ± 0,31) hm. % uvádí korespondující objemový podíl 
grafitu (8,5 ± 1,8) obj. %. Z porovnání obou měření objemového podílu grafitu 
plyne uspokojivá shoda výsledků našich vlastních měření, s výsledky měření podle 
Saltykova [22]. Lze tedy usoudit, že popsaný způsob stanovení objemového podílu 
grafitu – Grafit* (tab. 4), je vhodný k základnímu orientačnímu posouzení 
objemového podílu této strukturní složky v šedě tuhnoucích litinách.  

686,7473,151932,83 2 +−= ccF   R2 = 0,9751  R = 0,9875           (7) 

F – obsah feritu v hm. %, c – obsah Cu v hm. %, R – korelační koeficient 
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015,74193,28436,42 2 +−−= mmF  R2 = 0,9163  R = 0,9572 (45) 

F – obsah feritu v hm. %, m – obsah Mn v hm. %, R – korelační koeficient 

5.2 VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ NA CHEMICKOU 
MIKROHETEROGENITU LKG 

Z fyzikálně-chemické podstaty kinetiky tvorby kuličkového grafitu plyne, že prvky, 
které zvyšují aktivitu uhlíku (například Si, Ni, Cu), se soustřeďují u grafitu a naopak 
prvky, které snižují aktivitu uhlíku (například Mn, Cr), mají tendenci se 
soustřeďovat na periferii grafitické buňky. 

Na základě souborů dat získaných mikroanalýzou byla tato skutečnost potvrzena 
měřením. Koncentrace křemíku směrem k periferii grafitické buňky klesá, přičemž 
koncentrace manganu směrem k periferii grafitické buňky roste.  

Je patrné, že změny koncentrace Mn v buňce grafitu jsou mnohem menší než změny 
koncentrace Si. Rozdělení Mn a Si je navzájem obrácené. 

Statistické zpracování. Při základním statistickém zpracování byl stanoven 
v každém ze změřených úseků mezi zrny grafitu aritmetický průměr koncentrace 
jednotlivých měřených prvků XS, směrodatná odchylka koncentrace SX, minimální 
změřená koncentrace prvku Min., maximální změřená koncentrace prvku Max.. 
Pomocí těchto základních statistických veličin byl pro každý analyzovaný prvek 
definován index chemické dendritické heterogenity poměrem IH, tj. poměrem 
směrodatné odchylky k aritmetickému průměru koncentrace prvku, index  segregace 
prvku IS poměrem maximální koncentrace prvku k jeho aritmetickému průměru 
vždy v daném měřeném úseku mezi částicemi grafitu. Kromě toho byla pro každý 
měřený úsek stanovena matice párových korelačních koeficientů, a to pro všechny 
kombinace (dvojice) analyzovaných prvků.  

V tab. 14 jsou uspořádány změřené hodnoty průměrných koncentrací XS hořčíku, 
křemíku, manganu a mědi v buňkách grafitu jednotlivých taveb. Z tab. 14 vyplývá, 
že průměrná koncentrace hořčíku v buňkách grafitu všech pěti taveb (a všech 
patnácti klínů) činí XS(1-5) = 0,0613 hm. %, při směrodatné odchylce SX(1-5) = 0,0070 
hm.%, čemuž odpovídá variační koeficient 12,43 %. Průměrný index segregace 
hořčíku IS v buňkách grafitu, počítaný pro všechny tavby a klíny činí IS (1-5) = 4,227, 
má směrodatnou odchylku SX (1-5) = 0,435 a variační koeficient obnáší 10,29 %. 
Obdobně platí, že průměrná koncentrace křemíku v buňkách grafitu činí za stejných 
podmínek XS(1-5) = 1,421 hm. % při směrodatné odchylce SX(1-5) = 0,054 hm. %       
a variačním koeficientu 3,80 %.  

Distribuce prvků. Z těchto statisticky významných dat je možno usoudit, že obsah 
hořčíku a křemíku a rozložení koncentrace obou prvků v buňkách grafitu nebudou 
příliš závislé na rozdílných přísadách manganu a mědi a že nelze očekávat 
významný vliv na jejich rozložení v matrici od variant grafitizačního očkování 
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uvedených v tab. 3 (kap. 4.1.). 

Tab. 14 Parametry koncentrace a mikroheterogenity Mg, Si, Mn a Cu v buňkách 

Tavba 
XS Mg 

[ – ] 

IS Mg 
[hm.%] 

XS Si 

[ – ] 

IS Si 

[hm.%] 

XS Mn 

[ – ] 

IS Mn 

[hm.%] 

XS Cu 

[ – ] 

IS Cu 

[hm.%] 

1 0,0570 4,858 1,330 1,209 0,054 2,944 0,050 4,455 

2 0,0728 3,908 1,431 1,196 0,079 3,277 0,356 1,681 

3 0,0630 4,508 1,434 1,202 0,061 3,086 0,768 1,439 

4 0,0563 3,885 1,475 1,156 0,414 1,485 0,059 3,650 

5 0,0573 3,978 1,436 1,166 0,662 1,411 0,046 4,443 

XS(1-5) 0,0613 4,227 1,421 1,186 0,254 2,441 0,256 3,134 

SX (1-5) 0,0070 0,435 0,054 0,023 0,274 0,914 0,315 1,476 

Zcela odlišné chování se jeví v chemické heterogenitě manganu a mědi v matrici 
grafitových buněk. Z tab. 14 plyne, že průměrný index segregace manganu IS 
v buňkách grafitu, počítaný opět pro všechny tavby a klíny, činí IS (1-5) = 2,441, má 
směrodatnou odchylku SX (1-5) = 0,914 a variační koeficient obnáší 37,44 %. 
Obdobné chování se odráží v chování mědi. Průměrný index segregace mědi je       
IS (1-5) = 3,134, směrodatná odchylka SX (1-5) = 1,476 a variační koeficient 47,10 %. 
Z těchto statisticky významných dat je možno usuzovat, že s rostoucím obsahem 
manganu a také s rostoucím obsahem mědi v buňkách grafitu lze očekávat, že 
poklesnou zároveň jejich indexy segregace. Z dat uspořádaných v tab. 14 je to 
zřetelně patrno a názorně jsou zobrazeny závislosti mezi obsahy manganu a mědi 
v buňkách grafitu LKG na obr. 9 a 10. Pokles indexu heterogenity mědi se zvýšením 
jejího obsahu v buňce grafitu je větší než pokles indexu heterogenity manganu při 
jinak stejném zvýšení jeho obsahu v buňce.  

Z výsledků těchto měření je možno zároveň usoudit, jak se bude měnit maximální 
koncentrace obou přísadových prvků manganu a mědi v buňkách grafitu při růstu  

 
Obr. 9 Index segregace Mn s obsahem                                    Obr. 10 Index segregace Cu s obsahem  

  manganu v buňce grafitu LKG klesá                                       mědi v buňce grafitu LKG také klesá                        
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jejich koncentrací v LKG. Z definice indexu segregace totiž plyne, že platí Max. = 
IS.XS. Grafické znázornění změřených relací mezi průměrnou koncentrací prvku 
v buňce grafitu a jeho maximální koncentrací je pro mangan a měď uvedeno na obr. 
11 a 12. 

 

 

 

 

 

 
  Obr. 50 Růst maximální koncentrace Mn v                 Obr. 51 Růst maximální koncentrace Cu v 
  buňce grafitu s průměrným obsahem Mn                      buňce grafitu s průměrným obsahem Cu 

Vzájemná interakce prvků. Z obou grafů plyne, že s rostoucí přísadou jednoho i 
druhého prvku do LKG se téměř přímo úměrně zvětšuje jejich maximální 
koncentrace v buňce grafitu. Je přitom obecně známo, že rozdělení prvků v buňce 
grafitu LKG je řízeno jejich vztahem k termodynamické aktivitě uhlíku. Prvky i, 
které zvyšují termodynamickou aktivitu uhlíku v tavenině železa i v austenitu a 
jejichž termodynamický interakční koeficient C

iε  má kladnou hodnotu, mají tendenci 
se soustřeďovat v buňce u kuličkového grafitu, naproti tomu prvky i, které snižují 
termodynamickou aktivitu uhlíku v tavenině a jejichž interakční koeficient C

iε má 
v tavenině zápornou hodnotu, mají tendenci se soustřeďovat na periferii buňky. Pro 
termodynamický interakční koeficient manganu ve slitině F-C-Si-Mn platí C

Mnε < 0 a 
jeho maximální koncentrace se běžně měří v periferních oblastech grafitických 
buněk. Pro termodynamický interakční koeficient mědi ve slitině F-C-Si-Cu 
platí C

Cuε > 0 a maximální koncentrace mědi se nachází v oblastech struktury 
přiléhajících ke grafitu. Maximální obsah manganu podle obr. 11 lze tedy očekávat 
na periferii buněk grafitu, zatímco maximální obsah mědi podle obr. 12 se bude 
vyskytovat ve struktuře v blízkém okolí kuličkového grafitu. Uvedené rozdělení 
obou prvků v buňkách grafitu LKG je kvalitativně známo, z obou grafů však plyne 
kvantitativní charakteristika zmíněného rozdělení. Ve sledovaném přisazovaném 
obsahu manganu a mědi – mangan ≤ 0,75 hm. % a měď ≤ 0,71 hm. % – jsou 
maximální koncentrace obou prvků v buňce grafitu LKG v litém stavu přímo 
úměrné přisazovanému množství prvního a druhého prvku (tj. Mn a Cu).  

Ve směru ke kuličkovému grafitu se v buňce přerozděluje rovněž křemík, jehož 
termodynamický interakční koeficient v tavenině C

Siε > 0 má kladnou hodnotu, 
analogicky jako interakční koeficient mědi. Dá se tedy soudit, že v buňce grafitu 
LKG budou mít křemík a měď shodné koncentrační rozdělení, zatímco mezi 
křemíkem a manganem, podobně jako mezi manganem a mědí, lze očekávat 
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rozdělení obrácené, tj. navzájem protichůdné. Toto rozdělení bylo potvrzeno 
statistickým zhodnocením výsledků souboru provedených analýz prvků v buňkách 
grafitu v tavbách 2 až 5 a v klínech 4 až 15. Rozdělení se odráží ve vysokých a 
statisticky významných hodnotách párových koeficientů korelace křemíku a 
manganu MnSir −  a křemíku a mědi CuSir − . Například v tavbách 4 a 5 legovaných 
manganem je koeficient korelace MnSir −  záporný a jeho absolutní hodnota je 
v průměru kolem ~ 0,55, což při cca 30 bodových analýzách mezi dvěma částicemi 
grafitu odpovídá hladině statistické významnosti lepší než α =   = 0,02. V tavbách 2 
a 3 legovaných mědí je koeficient párové korelace mezi křemíkem a mědí 

CuSir − kladný a jeho hodnota kolísá kolem ~ 0,45, což odpovídá hladině statistické 
významnosti lepší než α = 0,05. S pravděpodobností 95 až 98 % lze proto soudit, že 
se uvedená termodynamická interakce mezi křemíkem a manganem a křemíkem a 
mědí při tuhnutí a chladnutí LKG za uvedených podmínek uplatňuje. 

Vzhledem k tomu, že nebyly sledovány tavby legované současně mědí a manganem, 
nelze dost dobře posoudit přímo vzájemné rozdělení manganu a mědi, neboť  při 
velmi nízkých koncentracích jednoho a druhého prvku se efekt jejich protichůdné 
distribuce ve struktuře neodrazí ve statisticky významných hodnotách párových 
koeficientů korelace mědi a manganu MnCur − . Z předchozí úvahy o distribuci obou 
legovacích prvků, vztažené ke křemíku, tedy vyplývá, že mangan a měď se 
v tavenině LKG při tuhnutí a chladnutí přerozdělují navzájem protichůdně – měď 
k částicím kuličkového grafitu a mangan k periferii buněk.  

5.3 TERMODYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ KRYSTALIZACE LKG 

Paralelně s  hodnocením mikroheterogenity probíhalo modelování růstu grafitu a 
mikrosegregace prvků při krystalizaci a následném chladnutí odlitků LKG. 
K modelování byl použit model U GRAFIT 20. Aplikací modelu lze stanovit 
rychlost růstu grafitu v jednotlivých údobích při krystalizaci a chladnutí a také 
kvantitativně popsat přerozdělení prvků mezi taveninou a austenitem; v austenitu až 
do okamžiku, kdy chemické složení austenitu kolem zrna grafitu umožní vznik 
feritické obálky, následně přes feritickou obálku až do doby, kdy zbývající austenit 
(pokud je v buňce přítomen) transformuje na perlit. Data k výpočtům v rámci 
modelu byla získána jednak v rámci výroby experimentálního materiálu, 
metalografickým hodnocením vzorků z jednotlivých taveb s odstupňovaným 
obsahem manganu a mědi, jednak nalezením dalších termodynamických, difuzních a 
fázových dat. Jednalo se zejména o průměrné chemické složení LKG, střední 
velikost buňky grafitu, dobu eutektické krystalizace a rychlost chladnutí. Další 
důležitou veličinou pro modelování mikrosegregací je určení rychlost růstu grafitu 
(W). Pro stanovení této veličiny nebyly k dispozici žádná data. Rychlost růstu 
grafitu byla stanovena ze známých (naměřených) hodnot doby eutektické přeměny a 
velikosti eutektické buňky.  



 31 

Na základě experimentálního hodnocení segregace, které bylo provedeno ve VOP-
026 Šternberk, s. p., Divize VTÚO Brno, byl stanoven index segregace a index 
heterogenity. Proto byly i výpočty (predikce) segregací pomocí uvedeného modelu 
autorů Stránský – Million zaměřeny na výpočet indexu segregace a indexu 
heterogenity (kap. 4.4. tab. 7).  

Z porovnání naměřených a vypočtených hodnot indexu segregace a indexu 
heterogenity vyplynula korelace mezi oběma soubory. Vyjma jednoho případu byly 
všechny korelace statisticky významné na hladině α = 0,05. Rozdíly v absolutních 
hodnotách však byly značné.  

Pomocí výše uvedených korelací byly vypočtené hodnoty indexu segregace a indexu 
heterogenity přepočteny, a to za předpokladu, že experimentální data jsou standard 
použitý k přepočtu. Tímto způsobem byl získán soubor se standardem 
„korelovaných“ dat indexu segregace a indexu heterogenity vycházející 
z naměřených hodnot. Uvedený soubor v hladině α = 0,05 statisticky významně 
koreluje se souborem experimentálních dat. Při porovnání obou souborů je nutno mít 
na mysli i problémy spojené s přesným měřením indexu segregace a indexu 
heterogenity zejména při malých koncentracích. Vzájemná korelace obou souborů 
může být také chápána jako verifikace experimentálních dat. 
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6  ZÁVĚR 

Předložená práce si kladla za cíl ověřit u modelu vzniklého na FSI VUT v Brně jeho 
použitelnost pro praxi. Model U GRAFIT 20 autorů Stránského a Milliona počítá 
segregaci v rámci eutektické buňky. Model zatím nebyl ve větším rozsahu použit 
pro predikci segregace v reálných podmínkách. Na základě uvedeného modelu byla 
u experimentálních taveb zjištěna mikrosegregace v rámci „průměrné“ buňky. 
Mikrosegregace byla popsána indexem segregace a indexem heterogenity. 
Vypočtené hodnoty indexu segregace a heterogenity byly porovnány s hodnotami 
experimentálně ověřenými. Na základě porovnání vypočtených a naměřených 
hodnot byla posouzena možnost dalšího použití uvedeného modelu. 

Konkrétní cíle práce byly dány realizací několika uvedených základních kroků: 

A) výběr experimentálního typu odlitku, 

B)  metalurgická fáze přípravy taveniny litiny s kuličkovým grafitem (modifikace 
a očkování v pánvi a na filtru umístěném ve vtokovém systému odlitku)  

C) příprava metalografických výbrusů ze zkušebních odlitků, kvantitativní 
metalografie zahrnující měření velikosti a počtu částic grafitu a měření podílu 
feritu a perlitu,  

D) měření heterogenity prvků C, Mn, Si a Cu v rámci buňky grafitu průměrné 
velikosti, 

E) aplikace modelu růstu grafitu kulového tvaru k výpočtu koncentračního pole 
prvků C, Mn, Si a Cu v rámci buňky grafitu průměrné velikosti, 

F) na základě zjištěné mikrosegregace (měřením a výpočtem) stanovení hodnot 
indexu segregace a heterogenity (naměřený vypočtený), 

G) porovnání vypočtených a experimentálně stanovených hodnot indexu segregace 
a heterogenity, 

H) posouzení možnosti dalšího použití modelu růstu grafitu kulového tvaru. 

Cíle práce byly zrealizovány na pěti tavbách LKG s odstupňovaným obsahem Mn a 
Cu. Pro základní posouzení vlivu manganu a mědi na strukturu bylo provedeno 
metalografické hodnocení vyrobených odlitků volně litých klínů s odstupňovaným 
obsahem legujících prvků.  

Další část experimentální práce byla zaměřena na hodnocení chemické 
mikroheterogenity LKG, přičemž byla použita metoda vlnově disperzní rentgenové 
mikroanalýzy. 
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Uvedený způsob kvantitativního hodnocení chemické mikroheterogenity umožnil 
matematicko-statistické zpracování změřených koncentračních dat pro jednotlivé 
prvky.  

Aplikací termodynamického modelu růstu grafitu kulového tvaru byly získány 
základní informace o chemické heterogenitě prvků v eutektické buňce grafitu LKG. 
Modelování bylo prováděno pomocí termodynamických, difuzních a fázových dat 
zjištěných z literatury a údajů získaných při experimentech, tzn. průměrné chemické 
složení LKG, střední velikost buňky grafitu, doba eutektické krystalizace a rychlost 
chladnutí. 

Termodynamický model byl aplikován na jednotlivých tavbách LKG 
s odstupňovanými obsahy manganu a mědi ke stanovení změn koncentrace uhlíku, 
křemíku, manganu a mědi v buňkách grafitu a ke stanovení průměrné rychlosti růstu 
grafitu kulového tvaru v buňkách v rozmezí od eutektické teploty po teplotu 
eutektoidní. 

Na základě provedených experimentálních prací a jejich vyhodnocení lze 
konstatovat následující závěry: 

• vyšší přísada mědi vede ke zjemnění (zmenšení) sledovaných parametrů r, R a 
L, zatímco vyšší přísada manganu vede ke zhrubnutí (zvětšení) těchže 
parametrů, 

• na podíl feritu a perlitu ve struktuře LKG působí přísady mědi a manganu 
během tuhnutí kvalitativně shodným účinkem, neboť  s rostoucím obsahem 
obou prvků se ve struktuře zvyšuje podíl perlitu; bylo však zjištěno, že při 
stejném obsahu Cu a Mn je perlitotvorný účinek mědi výrazně vyšší, než tentýž 
účinek manganu, 

• v grafitických buňkách se mangan soustřeďuje na hranicích (periferii) buněk, 
zatímco měď je soustředěna v blízkém okolí částic kuličkového grafitu. 
Rozdělení koncentrace mědi v buňkách je shodné s rozdělením křemíku, 
zatímco rozdělení koncentrace manganu v buňkách je vůči křemíku 
protichůdné, 

• chemická mikrohetrogenita manganu i křemíku, vyjádřená prostřednictvím 
indexu segregace jako poměr maximální koncentrace prvku k jeho průměrné 
koncentraci v buňce, s rostoucí průměrnou koncentrací manganu a mědi 
v buňkách grafitu klesá,  

• nejvyšší změřené koncentrace manganu a křemíku v buňkách grafitu jsou 
přímo úměrné průměrné koncentraci manganu a křemíku v buňkách a tím také 
téměř přímo úměrné legovacímu obsahu manganu a mědi v tavenině LKG. 
Chemická mikroheterogenita buněk grafitu, měřená pro křemík i mangan jako 
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rozdíl nejvyšších a průměrných koncentrací uvažovaného prvku, s rostoucím 
obsahem manganu i mědi v LKG roste, 

• relativně nejnižší chemickou mikroheterogenitu v matrici buněk grafitu, 
vyjádřenou prostřednictvím indexu segregace, vykazuje křemík, relativně 
nejvyšší chemickou mikroheterogenitu vykazuje hořčík. Vliv legovacích přísad 
manganu a mědi na chemickou mikroheterogenitu křemíku a hořčíku v matrici 
buněk grafitu se v daném souboru taveb jeví jako nevýznamný. Jako statisticky 
silně významná se však v buňkách projevila korespondence manganu a 
křemíku a mědi a křemíku, 

• je možno získat základní informace o chemické heterogenitě prvků v  buňce 
grafitu LKG a o její mikrostruktuře (podílu feritu a perlitu) prostřednictvím 
termodynamického modelu růstu grafitu kulového tvaru,  

• model operuje se standardně měřenými termodynamickými, difuzními a 
fázovými daty. K dalším vstupním veličinám, s kterými model pracuje, náleží 
průměrné chemické složení LKG, střední velikost buňky grafitu, doba 
eutektické krystalizace a rychlost chladnutí. Tyto veličiny je nutno získat 
chemickou analýzou, metalografickým rozborem a sejmutím křivky chladnutí 
pokusného či reálného odlitku LKG, 

• termodynamický model byl aplikován u pěti pokusných taveb LKG 
s odstupňovanými obsahy manganu a mědi:  

- ke stanovení průměrné rychlosti růstu grafitu kulového tvaru v buňkách 
v rozmezí od eutektické teploty po teplotu eutektoidní 

- ke stanovení změn koncentrace uhlíku, křemíku manganu a mědi 
v buňkách grafitu 

• kromě jiného bylo ukázáno, že kombinací termodynamických, difuzních a 
fázových dat, doplněných experimentálně získanými parametry, lze pomocí 
modelu stanovit vliv obsahu manganu a mědi na rychlost růstu grafitu 

• nově získaná data umožňují aplikovat termodynamický model k predikci vlivu 
manganu a mědi na podíl feritu, popřípadě perlitu v matrici LKG po ztuhnutí a 
chladnutí do oblasti eutektoidní teploty. 

V posledních letech vystupují do popředí požadavky na znalost přesně 
determinovaného chování a také speciální vlastnosti litin s kuličkovým grafitem. 
Jedná se především o vysokopevnostní typy litin, např. izotermicky zušlechtěných 
litin s kuličkovým grafitem. Výsledné vlastnosti těchto tepelně zpracovaných litin 
také přitom závisí na dosažených vlastnostech a strukturní a chemické heterogenitě 
výchozího materiálu. 
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Předložená práce se zabývala především vlivem legujících prvků na dosaženou 
strukturu LKG. V rámci experimentální práce byly také uvedeny možnosti výpočtů 
strukturního pole a segregace prvků během krystalizace LKG, včetně kvantitativního 
hodnocení chemické mikroheterogenity. Soubor získaných informací tedy lze využít 
např. k optimalizaci chemického složení, se zřetelem k požadovaným vlastnostem a 
strukturní a chemické heterogenitě LKG, např. pro výrobu ADI litin.  

Použití modelování je jedinou známou metodou, jak určit mikrosegregace v určitém 
místě odlitku ještě před zahájením jeho výroby. Experimentální zjišť ování segregace 
je časově i finančně velmi náročné a lze je použít až po zahájení výroby. Praktická 
možnost výpočtu segregace v litině může mít významný přínos pro predikci 
vlastnosti litiny. Struktura, mechanické vlastnosti i vznik nových fází, jak tekuté, tak 
i v tuhém skupenství, korelují s chemickým složením litiny. V mikroměřítku lze 
v budoucnosti očekávat, že výpočet mikrosegregací bude mít značný praktický 
význam. 

Použitý model vyžaduje pro modelování mikrosegregací v oblasti tuhnutí určit 
rychlost růstu grafitu (W). Pro stanovení této veličiny nebyly k dispozici žádná data. 
Rychlost růstu grafitu byla stanovena ze známých (naměřených) hodnot doby 
eutektické přeměny a velikosti eutektické buňky. Obě veličiny mají významný vliv 
na vlastní výpočet rychlosti růstu grafitu. Zatímco dobu eutektické přeměny lze 
predikovat celkem spolehlivě na základě modelování tuhnutí v profesionálních 
programech, je stanovení velikosti eutektické buňky výpočtem obtížné. 

Výsledkem experimentálního hodnocení segregace, které bylo provedeno ve VOP-
026 Šternberk, s. p., Divize VTÚO Brno, bylo stanovení indexu segregace a indexu 
heterogenity. Proto byly i výpočty (predikce) segregací pomocí uvedeného 
programu Stránský – Million zaměřeny na výpočet indexu segregace a indexu 
heterogenity. 

Z porovnání naměřených a vypočtených hodnot indexu segregace a indexu 
heterogenity vyplynula korelace mezi oběma soubory. Vyjma jednoho případu byly 
všechny korelace statisticky významné a odpovídaly hladině α = 0,05. Rozdíly 
v absolutních hodnotách však byly značné. 

Pomocí výše uvedených korelací byly vypočtené hodnoty indexu segregace a indexu 
heterogenity přepočteny, a to za předpokladu, že experimentální data jsou standard 
použitý k přepočtu. Tímto způsobem byl získán soubor se standardem 
„korelovaných“ dat indexu segregace a indexu heterogenity vycházející 
z naměřených hodnot. Uvedený soubor v hladině α = 0,05 statisticky významně 
koreluje se souborem experimentálních dat. Při porovnání obou souborů je nutno mít 
na mysli i problémy spojené s přesným měřením indexu segregace a indexu 
heterogenity, zejména při malých koncentracích. Vzájemná korelace obou souborů 
může být také chápána jako verifikace experimentálních dat. 
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Na základě výše uvedeného porovnání lze doporučit, aby v programu U GRAFIT 2 
byla věnována pozornost jednak použitým „pevným konstantám“, jednak zvoleným 
okrajovým podmínkám. Je pravděpodobné, že model bude po úpravách použitelný 
pro praxi. Dalším rozvojem modelu lze pak i predikovat vlastnosti litiny ve 
zvoleném místě odlitku. 

Termodynamický model (program) by bylo možné využít i např. k výukovým 
účelům ve vědním oboru materiálové vědy k získání názorné představy o vlivu 
parametrů na kinetiku růstu částic grafitu a přerozdělení prvků v buňkách odlitků 
z LKG. Kromě toho vytvářejí oba zmíněné modely vhodnou bázi pro spolupráci 
mezi vědními obory strojírenské technologie, materiálového inženýrství, fyzikálního 
inženýrství a průmyslovou praxí. 
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10  ABSTRACT 

The thesis is concerned with relationships between progressive technological 
processes of spheroidal graphite cast iron’s production and their structural 
properties. The aim of the work is to explain causal relationship between parameters 
of the proposed manufacturing technology of the iron type given (involving selected 
variants of modification and inoculation of melt and the parameters of melt 
crystallization, solidification and cooling down in a mould), their structure and even 
chemical heterogeneity of elements in this structure. For close specification of 
presented relationships three-dimensional model of spheroidal graphite growth was 
used, which was developed at the Brno University of Technology, Faculty of 
Mechanical Engineering. Its usability in praxis has been verified on the basisis of the 
application of this model on experimentally acquired data. The U GRAFIT 20 model 
of the authors Stránský and Million counting segregation in the frame of eutectic 
cell has not still been used for prediction of segregation in real condition in greater 
extent. On the basis of the above mentioned model microsegregation within “on 
average” of the cell has been discovered during experimental melts. 
Microsegregation has been described by segregation and heterogeneity indexes. 
Calculated values of segregation and heterogeneity indexes have been compared 
with experimentally verified values. On the basis of comparison of calculated and 
measured values the possibility of further usage of the mentioned model in praxis 
has been explored. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


