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ABSTRAKT 

VISKUPIČ Adam: Vysokoteplotní koroze litin s kuličkovým grafitem typu SiMo. 

 

Při použití odlitků za teploty vyšší jak 500 °C, zejména při cyklickém tepelném namáhaní, 

dochází k porušení a degradaci struktury. Pro tyto účely, je vyvinuta litina s vyšším obsahem 

Si a Mo. Práce se zabývá litinou SiMo pro zlepšení vysoko-teplotní koroze a proti únavě ve 

výfuková potrubí při teplotách vyšších než 800 °C. Práce popisuje chemickou 

mikroheterogenitu, vlastnosti litiny, vysokoteplotní korozi a mikrotvrdost.  

 

Klíčová slova 

Litina s kuličkovým grafitem typu SiMo, ferit, křemík, molybden, chemická 

mikroheterogenita, vysokoteplotní koroze, mikrotvrdost 

 

ABSTRACT 

VISKUPIČ Adam: High temperature corosion of SiMo type ductile iron. 

 

While using iron castings behind temperature of 500 ºC namely at cyclic heat straining 

degradation of structure and breaching iron castings. For this purpose introduce cast iron with 

content of Si and Mo. Focusing on improvement of SiMo51 for increased high-temmperature 

corrosion-and fatigue life in exhaust-gas temperatures up to 800 ºC. Thesis set up chemical 

microheterogeneity, properties, high temperature corosion  and microhardness 

 

Keywords 

SiMo ductile cast iron, ferrite, silicon, molybdenum, chemical microheterogeneity, high 

temperature corosion, microhardness 
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ÚVOD 

Litinu s kuličkovým grafitem (dále v textu jen LKG) lze stále považovat, od doby svého 

prvního komerčního využití v roce 1948 [1], za zajímavý konstrukční materiál, který nabízí 

řadu možností pro svou průmyslovou aplikaci. Názorným příkladem využití LKG je 

automobilový průmysl procházející neustálým technickým progresem, jak v oblasti 

používaných materiálů, tak i v samotné konstrukci motorových vozidel.  

Konvenční nelegovaná litina s kuličkovým grafitem představuje materiál s dostatečně 

vysokou pevností v tahu, dobrou tažností a houževnatostí. Zmíněné rysy nelegované LKG 

jsou definovány za běžných provozních teplot, při kterých jsou zachovány charakteristické 

fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti LKG. I přes výše zmiňované přednosti LKG 

jako je vysoká pevnost v tahu a tažnost, je aplikace odlitků z nelegované LKG limitována 

provozními teplotami, při kterých dochází k značnému poklesu mechanických vlastností 

litiny. V odborném článku [2], publikovaném v časopise Slévárenství, je konstatováno, že se 

mechanické vlastnosti litin výrazně zhoršují, již při teplotách blížící se k 400 – 450 ºC. Dále 

článek zmiňuje, že pevnost v tahu nelegované LKG dosahuje při teplotě 600 ºC přibližně 

hodnoty 100 MPa a při teplotě 700 ºC je pevnost v tahu nižší jak 50 MPa. S podobnou 

tendencí klesají i hodnoty meze kluzu. Z uvedených údajů, je možné předpokládat, že při 

reálném zatížení, může docházet ke vzniku creepu. 

Nicméně, dnešní doba, pro kterou jsou příznačné faktory, jako: zvyšující se tlak 

konkurenčního prostředí, či trvalá nutnost permanentní inovace, vede technické pracovníky a 

technology k vývoji nových, nebo zdokonalování stávajících materiálů. Jednou z variant, je 

také aplikace odlitků zhotovených z LKG ve specifických provozních podmínkách, které 

vyžadují od LKG speciální vlastnosti. Těchto vlastností se převážně dosahuje legováním, 

nebo případným tepelným zpracováním. Jak uvádí [3], nízko – až vysoké legování 

zabezpečuje požadované specifické vlastnosti litiny. Hlavními znaky legovaných litin je 

následně žáruvzdornost, otěruvzdornost, korozivzdornost, nebo jiné speciální fyzikální 

vlastnosti litiny (nemagnetičnost litiny, nízký součinitel tepelné roztažnosti aj.). 

Odlitky, zhotovené z legované LKG, vykonávající svou funkci za zvýšených, či vysokých 

provozních teplot, nacházejí své uplatnění i ve zmiňovaném automobilovém průmyslu. 

Výraznými představiteli legovaných litin pracujících v podmínkách vysokých teplot 

využívaných v automobilovém průmyslu jsou litiny Ni-Resist (austenitická litina) a LKG 

legovaná křemíkem a molybdenem, pro niž je zaveden název: LKG typu SiMo, nebo 

jednodušeji, litina SiMo. Charakteristické výrobky zhotovené z LKG typu SiMo reprezentují 

odlitky vystavené cyklicky tepelnému a tepelně chemickému namáhání. Dle zdrojů [2],[4] to 

jsou převážně motorové odlitky a to odlitky výfukového potrubí, těles turbokompresorů anebo 

odlitky hlav válců. Tuto informaci, [4] dále rozvíjí a dodává, že přibližně 70 % produkce 

výfukového potrubí automobilů značky Ford je vyrobena právě z LKG typu SiMo. Podle [2] 

je litina s kuličkovým grafitem typu SiMo také využívána při výrobě sklářských forem, nebo 

součástí žíhacích pecí. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že se litina typu SiMo, jeví jako velice zajímavý 

materiál, vykazující příznivé vlastnosti v podmínkách zvýšených provozních teplot. Tato 

devíza litiny typu SiMo je značně umocněná nižšími výrobními náklady a to s porovnáním 

třeba s již zmíněnou litinou typu Ni-Resist.  
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Obr. 1: Těleso turbodmychadla: 

materiál – litina SiMo [7] 

1 ODLITKY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 

Jak je naznačeno v úvodu práce, hlavní segment aplikací odlitků z litiny SiMo, je 

automobilový průmysl. V článku [6] je tvrzeno, že vývoj konstrukčních dílů s nízkou 

hmotností má v automobilovém průmyslu primární význam. Ten spočívá v samotném poklesu 

hmotnosti automobilu a snížením spotřeby použitého paliva vozu. Souběžným jevem je také 

snížení množství produkovaných výfukových plynů. Cílem stanoveného trendu je náhrada 

litiny nebo lité oceli slitinami hliníku a hořčíku, které mají nižší hustotu než slitiny železa. 

Nicméně, při této náhradě vyvstává problém s vyššími výrobními náklady a výslednou 

vyšší cenou automobilu. Podle [6], je litina s kuličkovým grafitem v porovnání s uvedenými 

materiály cenově příznivější a může uhájit své místo v tvrdém konkurenčním boji materiálů 

pro automobily. Požadavky tenkostěnných odlitků, na nižší hmotnost, ale i vyšší poměr 

pevnosti ke hmotnosti, či příznivější vlastnosti pro použití při zvýšených teplotách, litina 

s kuličkovým grafitem splňuje. Možnosti zvýšení přidané hodnoty LKG také zajistí případné 

legování, jak křemíkem, molybdenem, niklem, či jiným prvkem. 

Výrobu relativně tenkostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem doprovází současně 

komplikace v podobě vysoké rychlosti ochlazování spojené s tvorbou karbidů. Problém je 

možné kompenzovat výběrem silně působícího očkovadla nebo požití vhodné metody 

očkování (do proudu tekutého kovu, metoda inmold aj.) [6]. 

1.1 Tepelně namáhané motorové odlitky  

Spolu s trendem snižování hmotnosti 

komponentů automobilu současně 

probíhá snaha týkající se nárůstu měrného 

výkonu motoru automobilu. Vyššího 

měrného výkonu motoru automobilu je 

dosahováno zvyšováním procesních 

teplot a tlaků motoru [2]. Doprovodným 

jevem této technologické evoluce je 

zvyšující se teplota výfukových plynů a 

značně zesílené tepelné namáhání 

jednotlivých motorových komponentů. 

Jako kriticky namáhané odlitky se 

následně jeví odlitky těles 

turbodmychadel (obr. 1), popřípadě 

odlitky výfukového potrubí [2]. Zmíněné 

odlitky může zařadit mezi odlitky 

pracující v podmínkách vysokých teplot. 

Jejich zatížení má charakter cyklického teplotního namáhání. Provozní režim představovaný 

prudkou změnou teploty ze studeného startu motoru do pracovní teploty, až po rychlé 

ochlazení ze stavu provozu do klidu, má za následek vznik značné teplotní heterogenity 

v různých oblastech odlitku a strmý teplotní spád v průřezu stěn odlitku. Článek [2] tvrdí, že 

z hlediska vnitřního pnutí je kritická zejména fáze studeného startu motoru a šokového 

ochlazení a to zejména vodou za provozu vozidla. Ustálený provoz je charakterizovaný nižší 

tepelnou heterogenitou a nižšími teplotními pnutími. V této fázi provozu jsou dominantní děje 

jako: creep, strukturní transformace a koroze materiálu [2]. 
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Obr. 3: Výfukové potrubí – litina SiMo [9] 

Pro doplnění výše zmiňovaných informací: Příklad, proudění plynů u dílčích motorových 

komponentů automobilu, je naznačen na (obr. 2). Zle předpokládat nárůst teploty (vznik 

teplotní heterogenity) v oblasti turbodmychadla a částečně i v oblasti sběrného výfukového 

potrubí. 

Obr. 2: Oblasti tepelné heterogenity motorových komponentů [8] 

 

Dále, vzhledem k aplikaci litiny SiMo pro 

výfukové potrubí, tabulka (tab. 1) uvádí 

maximální provozní teploty odlitků 

výfukového potrubí (obr. 3) a maximální 

teploty výfukových plynů. U současně 

produkovaných dieselových motorů 

osobních automobilů dosahuje teplota 

výfukových plynů rozmezí 850 až 900 ºC. 

Maximální teploty prvků výfukového potrubí 

a turbodmychadla jsou o 50 – 80 K nižší než 

teplota výfukových plynů. Tento rozdíl 

závisí převážně na konstrukci motoru [2]. 

 

Tab. 1: Maximální provozní teploty pro výfukové odlitky a výfukové plyny [2] 

Materiál výfukového potrubí 
Maximální teplota [°C] 

Výfukové potrubí Výfukové plyny 

EN – GJS 400 – 15 700 770 

EN – GJS SiMo 4 - 0,5 750 820 

EN – GJS SiMo 5 - 1 780 820 

EN – GJS SiMoNi 795 835 

NiResist D – 5S 870 950 

Austenitické oceli - 1000 (1050) 

 

  

Kompresor 
Katalyzátor 

Turbína 

λ sonda 

Výfukové potrubí 

Rychlost průtoku 

nízký vysoký 
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2 KLASIFIKACE LITINY SIMO  

Litina SiMo, je obvykle chápána jako litina 

s kuličkovým grafitem s obsahem křemíku 

v rozmezí od 4 do 5,5 % a obsahem molybdenu 

od 0,5 do 1,5 % [2]. Jelikož se jedná o legovanou 

litinu s kuličkovým grafitem, lze u litiny SiMo 

předpokládat poměrně příznivé mechanické 

vlastnosti a schopnost odolávat vyšší míře 

mechanickému zatížení. Příčinou tohoto jevu je 

nízký vrubový účinek (obr. 4) kuličkového 

grafitu působícího na základní kovovou hmotu 

litiny. V porovnání s LKG, je vhodnost použití 

litiny s lupínkovým grafitem omezená pouze na 

oblasti s minimálním mechanickým zatížením.  

Důvod omezené použitelnosti LLG  spočívá v 

morfologii vyloučeného grafitu a to v podobě 

vysoké koncentrace napětí, na koncích 

lupínkového grafitu, způsobující značnou míru 

narušení základní kovové hmoty litiny [1].            Obr. 4: Narušení kov. matrice LKG [10] 

Pro litinu SiMo, je zavedena norma EN ČSN 16124 s názvem: Nízkolegované feritické 

litiny s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot [11]. Tato norma předepisuje 

celkově devět tříd litiny SiMo. Jednotlivé druhy litiny SiMo se navzájem odlišují obsahem 

křemíku a molybdenu. Německým ekvivalentem této normy je norma DIN EN 16124 [12]. 

Konkrétní seznam, jednotlivých druhů litin SiMo dle normy DIN EN 16124, je uveden 

v kapitole: Chemické složení litiny SiMo. Litina SiMo je taktéž normalizována americkou 

normou ASTM. Konkrétně se jedná o normu ASTM A1095 – 15 Standard Specification for 

High – Silicon Molybdenum Ferritic Iron Castings [13]. Dále z amerických norem, týkajících 

se litiny SiMo, je možné jmenovat normu SAE (The Society of Automotive Engineers) [14]. 

Podle normy SAE J2582 Automotive Ductile Iron Castings for High Temperature 

Applications je litina SiMo rozdělena do tří základních druhů. Dle normy SAE se opět 

jednotlivé druhy litiny SiMo, liší obsahem křemíku a molybdenu.  

Mimo klasické druhy litiny SiMo, existuje také řada modifikovaných variant této litiny. 

Příkladem mohou být práce [15] a [16]. Zde je zkoumán vliv přísadových prvků (Vanad a 

Chrom) na strukturu a korozní odolnost litiny SiMo za zvýšených teplot. Konkrétně se 

jednalo o varianty litiny SiMo, viz (tab. 2) s limitním 0,5 % obsahem Vanadu a 0,7 % 

obsahem Chromu. Vliv přítomnosti těchto dvou prvků, na vlastnosti litiny a korozní odolnost 

litiny SiMo, blíže uvádí kapitola 3.4 Vliv prvků na strukturu a vlastnosti litiny SiMo.  

Tab. 2: Chemické složení vzorků litiny SiMo [15] 

Materiál 
Chemické složení [%] 

C Si Mo P S Mg Mn V Cr 

SiMo 3,0 4,91 0,52 0,04 0,01 0,05 0,07 -  - 

SiMo - 0,5V 2,92 4,78 0,52 0,04 0,01 0,05 0,08 0,55 - 

SiMo - 0,7Cr 2,96 4,82 0,51 0,04 0,01 0,05 0,07 - 0,68 

SiMo - 0,5V - 0,3Cr 3,02 4,76 0,55 0,04 0,01 0,05 0,07 0,55 0,31 

SiMo - 0,5V - 0,5Cr 2,94 4,93 0,51 0,04 0,01 0,05 0,07 0,56 0,50 

SiMo - 0,5V - 0,7Cr 3,02 4,74 0,51 0,04 0,01 0,05 0,07 0,55 0,68 

 Kuličkový 

grafit 

Trhlina  

Kovová 

Matrice 

LKG 
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Zajímavým příkladem litiny SiMo, je také litina patentovaná a vyvinutá Švýcarským 

výrobcem +GF+. Tato vyvinutá litina SiMo se vyrábí a nabízí zákazníkům pod obchodním 

názvem SiMo 1000
R
. Podklady firmy +GF+ viz (obr. 5), stručně naznačují teplotní oblasti i 

příklady použití (typy motorů automobilů) litiny SiMo, popřípadě litiny SiMo 1000
R
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Srovnání oblastí použití litin SiMo dle podkladů firmy +GF+ [17] 

Cílem firmy +GF+ bylo vytvořit a vyrobit takový materiál, který by byl svými vlastnostmi 

i cenou, vhodný pro výfukové potrubí automobilů, tělesa turbodmychadel, nebo jiné tepelně 

exponované součásti využívané v automobilovém průmyslu. Informace, ohledně vývoje 

materiálu Simo 1000
R
, přináší práce [18]. Zde je uvedena celá řada zajímavých poznatků, 

nicméně zcela podrobné informace ohledně litiny SiMo 1000
R
 nejsou zveřejněny. Logickým 

odůvodněním je snaha firmy +GF+ chránit své know – how týkající se takto zajímavého 

materiálu, jakým litina SiMo 1000
R
 určitě je. Z informací, které práce [18] prezentuje, 

můžeme konstatovat, že prvky jako molybden křemík a hliník, mají pozitivní vliv na zvýšení 

transformační teploty Ac1. Vliv kobaltu na transformační teplotu považuje práce [18] za 

zanedbatelný. Souhrnný vliv křemíku i hliníku následně vyjadřuje takzvaný ekvivalent 

křemíku Sieq. Pro který platí následující vztah: 

                                                                                                                                           

               kde:  %Si – koncentrace křemíku [%] 

      0,8%Al – koncentrace hliníku [%] 

Pro úplnost, podle informací [2], při hodnotách 

Sieq přibližně 5,6 – 5,8 % dochází k nárůstu 

transformační teploty Ac1 na hodnoty 940 – 960 °C 

(obr. 6). Taktéž je ve zmíněné práci konstatováno, 

že aplikace hliníku je doprovázena metalurgickými 

problémy. Z problémů, které mohou nastat, 

jmenujme případně vznik hlinitanových blan, či 

problém se vznikem vměstků [1].  

Obr. 6: Vliv Sieq na teplotu Ac1[18] 
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Zvýšení transformační teploty Ac1 nad hodnoty teplot výfukových plynů není pouze jedním 

kritériem, které by měla litina splňovat. Bližší informace týkající se požadavků kladených na 

litinu SiMo konkrétně přináší následující kapitola: Požadavky kladené na litinu SiMo. 

V tomto směru, práce [18] také zmiňuje vliv vanadu na pevnost litiny SiMo, při zvýšených 

provozních teplotách. Zde se uvádí, že zvýšení obsahu vanadu na hodnoty 0,4 %V zapříčiňuje 

nárůst pevnosti v tahu litiny o 20 % (z 52 MPa na 63 MPa). Tyto parametry byly zjišťovány 

při teplotě 800 °C. Nárůst koncentrace vanadu o 0,4% také způsobila zvýšení podílů karbidů 

M(C, N) ve struktuře z 0,42 % na 1,2 % a pokles karbidů M6C z 2,21 % na 0,86 %. Karbidy 

M(C, N) tvořily karbidy VC, zatímco M6C se skládaly z Mo6C a Fe6C. Změny ve struktuře 

litiny znázorňuje (obr. 7) [18]. 

Obr. 7: Projev zvýšení obsahu vanadu na strukturu litiny SiMo 1000
R
 [18] 

Z pohledu okujení, je intenzita okujení litiny SiMo 1000
R
 razantně nižší než u srovnávané 

GJS SiMo 4,5-1. Velikost okujení je dokonce nižší než u austenitické litiny viz (obr. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Intenzita okujení [18] 

Je patrné, že vznikající oxidická vrstva zvětšuje svoji tloušťku nejrychleji na začátku 

oxidace. Později dochází k postupnému zpomalení růstu vrstvy, protože atomy železa musí 

nejdříve prodifundovat vrstvou, než se dostanou do styku s kyslíkem. Vzhledem k tomu, že 

oxidace způsobuje vázání atomů kyslíku na povrchu materiálu, tak hmotnost materiálu 

zpravidla roste úměrně s množstvím zoxidovaného materiálu [19] Podrobnější informace, 

ohledně růstu a oxidaci litiny s kuličkovým grafitem, přináší kapitola: Odolnost litiny vůči 

růstu (oxidaci, okujení). 

Čas žíhání při teplotě 700 ºC [h] 

GJS SiMo 4,5-1 

GJS SiMoNi 5-1-1 

GJS NiSiCr 35-5-2 

Karbid 

Karbid 

Grafit 
Grafit 
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Obr. 9: Vliv teploty na součinitel délkové roztažnosti 

pro ocel, LKG a LLG [21] 
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2.1 Požadavky kladené na litinu SiMo 

Litina SiMo využívaná jako materiál při výrobě výfukového potrubí automobilů, či těles 

turbodmychadel, by měla vykazovat takové mechanické a fyzikální vlastnosti, které zajistí 

bezporuchový, plynulý a zvláště bezpečný chod součástí, zhotovených právě ze 

zmíněné litiny SiMo. Z tohoto hlediska vyvstávají určité požadavky, kladené na vlastnosti 

litiny s kuličkovým grafitem typu SiMo. 

Z významných požadavků, na litinu SiMo, jmenujme převážně schopnost litiny SiMo 

odolávat vůči svému okujení, dále zmiňme požadavek na její dostatečnou pevnost a stabilitu 

struktury při vysokých provozních teplotách. V neposlední řadě by měl materiál SiMo 

vykazovat vysokou tepelnou vodivost a nízký součinitel délkové roztažnosti. Kladným 

znakem je také zamezení vyloučení strukturních změn v intervalu startovacích a provozních 

teplot součásti. Vzhledem k uvedeným druhům aplikace, (odlitky s vyšší odolností za 

vysokých provozních teplot – například výfukové potrubí), materiálu SiMo jsou 

v následujících podkapitolách blíže uvedeny pouze ty mechanicko-fyzikální vlastnosti, které 

by litina SiMo měla převážně splňovat, pro materiál výfukového potrubí, nebo materiál tělesa 

turbodmychadla.  

2.1.1 Teplotní délková roztažnost litiny 

Význam teplotní délkové roztažnosti je dán především jejím vlivem na velikost pnutí 

vznikajících v odlitcích při tepelné expozici [20]. Podle tvrzení [1], dobrá tepelná vodivost a 

menší tepelná roztažnost vedou ke vzniku relativně malých teplotních pnutí, malému 

tepelnému borcení odlitků a k dobré odolnosti proti tepelným šokům. Součinitel teplotní 

roztažnosti je u grafitických litin menší, než u oceli. Hodnoty teplotního součinitele 

roztažnosti bývají zpravidla 

v rozmezí 10 – 13·10
-6

 K
-1

 [1].  

Dále práce [21], blíže uvádí 

hodnoty teplotního součinitele 

délkové roztažnosti pro tři druhy 

LKG při rozsahu teploty 

dosahujících do hodnoty 700 °C. 

Konkrétně pro LKG feritickou a 

perlitickou litinu s kuličkovým 

grafitem se hodnoty teplotní 

délkové roztažnosti pohybovaly 

v rozmezí 11,5 – 13,8·10
-6

 K
-1

. 

Třetím druhem porovnávané LKG 

byla austenitická litina 

s kuličkovým grafitem. V jejím 

případě se hodnoty součinitele délkové roztažnosti pohybovaly v rozmezí 4 – 19·10
-6

 K
-1

. 

Vliv teploty na součinitel délkové roztažnosti, pro uhlíkovou ocel, LKG a LLG, také 

znázorňuje (obr. 9). Z grafu je patrné, že se součinitel délkové roztažnosti nemění 

rovnoměrně. Pro doplnění informací ohledně teplotní délkové roztažnosti, [21] předkládá 

tabulku (tab. 3) hodnot součinitelů délkové roztažnosti rozdílných druhů litiny s kuličkovým 

grafitem za rozdílných teplotních podmínek.  

 

 

 

LKG 

LLG 

Uhlíková ocel 
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       Ocel           LKG       LLG 

Obr. 10: Vedení tepla v železných 

materiálech [21] 

Tab. 3: Součinitel délkové roztažnosti rozdílných LKG pro různá teplotní rozmezí [21] 

Rozmezí teplot [°C] 
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 Teplotní součinitel délkové roztažnosti [10
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LKG 40 (F) - - 10,3 10,3 - 12,1 - - 15,1 19,6 

LKG 70 (P) 8,1 10,1 10,2 11,4 11,4 - - - - - 

LKG 60 (litý stav) - - - - 11,8 12,5 13,2 13,4 - - 

LKG 60 - - - - 12,5 13,1 - 14,5 - - 

LKG 40 (F, žíhaná) - - - - 11,4 11,7 - - 13,5 - 

LKG 40 (litý stav) - - - - 12,8 13,3 13,8 14,8 - - 

LKG 50 (litý stav) - - - - 12,5 13,1 13,5 14,5 - - 

LKG 70 (litý stav) - - - - 12,4 12,9 13,4 14,5 - - 

 

2.1.2 Tepelná vodivost litiny 

S ohledem na použití litiny SiMo je žádoucí, aby materiál SiMo, vykazoval co nejvyšší 

tepelnou vodivost. Tato vlastnosti je podmíněna požadavkem na dobrý odvod tepla 

z výfukového potrubí a homogenizací teplot součásti při dynamickém tepelném zatěžovaní.  

Tepelná vodivost λ je schopnost přenášet 

kinetickou energii neuspořádaného pohybu 

mezi atomy nebo molekulami, tedy bez 

přenosu hmoty [21]. Tepelná vodivost souvisí 

s tvarem a množstvím vyloučeného grafitu. 

Čím více je ve struktuře litiny grafitu, tím větší 

je tepelná vodivost [1]. Hodnoty tepelné 

vodivosti jsou výrazně ovlivněny morfologií 

vyloučeného grafitu, viz (obr. 10). Nejvyšší 

hodnoty tepelné vodivosti dosahuje LLG a to 

podél směru bazální roviny grafitu [21]. Tyto 

vyšší hodnoty tepelné vodivosti LLG vůči 

LKG, spočívají v částečné spojitosti 

grafitových lupínků. Mimo morfologii 

vyloučeného grafitu, ovlivňuje tepelnou 

vodivost litiny i její mikrostruktura, chemické 

složení a teplota okolního prostředí [21]. Jelikož je LKG typu SiMo, normalizována dle 

normy EN ČSN 16124 jako nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití 

za zvýšených teplot, je vhodné zmínit vliv křemíku a teploty viz následující list (obr. 11) na 

hodnotu součinitele tepelné vodivosti feritu. Dále také pro srovnání, práce [21] uvádí tabulku 

(tab. 4) součinitele tepelné vodivosti feritu a perlitu v rozmezí 20 – 500 °C. 

Tab. 4: Součinitel tepelné vodivosti [21] 

Teplota [°C] 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Tepelná 

vodivost 

[W/(m·K)] 

Ferit 26,8 27,7 28,8 29,7 30,3 30,7 30,9 30,9 30,8 30,6 30,4 

Perlit 21,6 22,3 23,3 24,1 24,8 25,3 25,7 25,9 26,1 25,9 25,8 

Po odlití 30,1 30,7 31,7 31,4 33,1 33,4 33,6 33,6 33,4 33,1 32,6 
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Obsah molybdenu [hm. %] 

Obr. 12: Vliv molybdenu na 

únavu materiálu za tepla [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah křemíku [%]     Teplota [º] 

Obr. 11: Vliv obsahu křemíku a teploty na součinitel tepelné vodivosti ve feritu [21] 

Z grafů je patrné, že se stoupajícím obsahem křemíku, vyskytujícím se v litině a rostoucí 

teplotou klesá tepelná vodivost ve feritu [21]. Závěrem, z uvedených informací, viz uvedená 

tabulka (tab. 4) můžeme tvrdit, že feritická litina s kuličkovým grafitem vykazuje vyšší 

hodnoty tepelné vodivosti nežli perlitická litina s kuličkovým grafitem.  

2.1.3 Pevnost litiny při vysokých provozních teplotách 

Cílem legování je zachování přijatelných 

mechanických vlastností, i při teplotách, při 

kterých by u nelegované litiny s kuličkovým 

grafitem docházelo k jejich poklesu. Výraznou 

snahou je také omezení creepu a zvýšení odolnosti 

vůči tepelné únavě. K tepelné únavě odlitků 

dochází při cyklickém tepelném namáhání 

(typický pracovní cyklus součástí typu výfukové 

potrubí, či těleso turbodmychadla). Příčinou 

únavy jsou cyklické tahové a tlakové plastické 

deformace, ke kterým dochází v důsledku 

opakovaného kolísání teplot [1]. Vliv molybdenu 

v takto namáhaných odlitcích (i v kombinaci 

s chromem, či niklem) je mimořádně příznivý. 

Zvýšením odolnosti vůči tepelné únavě se dosáhne 

prodloužení životnosti odlitků a zvýšení počtu 

cyklů do porušení [2]. Tento fakt je podpořen i 

v práci [21], v níž je opět konstatováno, že 

molybden zvyšuje creepovou pevnost a odolnost 

litiny proti únavě za tepla, viz (obr. 12) – vztah 

mezi únavou za tepla (počet cyklů) a obsahem 

molybdenu ve feritické LKG s různým obsahem 

křemíku.  
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2.1.4 Odolnost litiny vůči růstu (oxidaci, okujení)  

Okujení litiny je vyjádřeno bud´to přírůstkem hmotnosti vzorku (součásti), nebo hmotností 

zoxidované povrchové vrstvy anebo také opalem [20]. Růst litiny je vlastnost, vznikající při 

opakovaném cyklicko-tepelném namáhání litiny [20]. Výsledkem tohoto cyklu je dodatečná 

grafitizace a to rozpadem perlitického cementitu. Současně také dochází k oxidaci litiny 

(nejrychleji podél lupínků grafitu) [20]. Hluboká oxidace litiny je způsobena pronikáním 

kyslíku podél lamel grafitu do hloubky litiny, při čemž dochází k oxidaci především feritu. 

Produkty oxidace litiny zvětšují její objem a způsobují takzvaný „růst litiny“ [1]. Výsledkem 

tohoto procesu jsou tvarové i rozměrové změny litiny (borcení litiny). Odolnost litiny vůči 

růstu je také do jisté míry závislá na množství a tvaru vyloučeného grafitu. Čím je grafit 

hrubší a hustěji ve struktuře vyloučen, tím lépe dochází k pronikání okysličujících plynů do 

struktury litiny. To zapříčiňuje narušení struktury litiny a způsobení růstu litiny [20].  

Informace týkající se růstu a oxidace litiny s kuličkovým grafitem také předkládá literatura 

[21]. Dle ní, stabilita mikrostruktury nelegované litiny s kuličkovým grafitem za zvýšených 

teplot závisí především na typu základní kovové hmoty a teplotě. S odkazem na zněměný 

zdroj, feritická LKG je prakticky stabilní do kritické teploty cca 730 °C, zatímco LKG 

perlitická vykazuje růst v důsledku grafitizace perlitického cementitu již od teploty 540 °C. 

Nad teplotu 815 °C vykazují oba druhy (feritická, perlitická) nelegované litiny s kuličkovým 

grafitem značný růst. Výše zmíněné informace týkající se růstu a oxidace doplňuje předložená 

tabulka (tab. 5), obsažená již ve zmíněném zdroji [21]. 

Tab. 5: Porovnání oxidace rozdílných LKG s LLG při teplotě 815 °C, doba 500 hodin [21] 

Typy litiny 
Chem. složení [%] Přírůstek hmotnosti 

[mg/cm
2
] 

Hloubka oxidace 

[mm] Křemík Legury 

Feritická LKG 2,8 - 119,9 0,47 

Feritická LKG 4,0 0,8 Al 6,3 0,09 

Feritická LKG 4,2 1,9 Mo; 0,6 Al 22,8 0,15 

Feritická LKG 3,8 2,0 Mo; 1,0 Al 15,2 0,09 

Feritická LKG 4,0 2,0 Mo; 0,9 Al 6,2 0,07 

Austenit. LKG 2,5 22,5 Ni; 0,4 Cr 81,6 0,61 

Austenit. LKG 5,5 30,0 Ni; 5,0 Cr 7,2 0,04 

Austenit. LKG 2,2 35,0 Ni; 2,5 Cr 30 0,24 

LLG 2,0 0,14 Cr 217,2 0,09 

Komentář k tabulce: Z tabulky je patrné, že nelegovaná LKG vykazuje přibližně poloviční 

oxidaci jak litina s lupínkovým grafitem a to v porovnání, 119,9 ku 217,2 mg/cm
2
. Dále 

můžeme tvrdit, že zvýšený obsah křemíku a přísady hliníku a molybdenu výrazně snižují 

oxidaci litiny s kuličkovým grafitem. Hodnoty oxidace, takto modifikovaných litin 

s kuličkovým grafitem, se podstatně přibližují k hodnotám legovaných austenitických LKG.  

 

 



- 20 - 

 

3 STRUKTURA LITINY SIMO 

Struktura litiny je tvořena základní kovovou hmotou a grafitem. Litina SiMo se řadí mezi 

litiny grafitické, které tuhnou dle stabilního diagramu Fe – C. Během tuhnutí litiny vzniká při 

eutektické reakci grafitické eutektikum (GE) [22]. Všeobecně známý lupínkový grafit vzniká 

bez jakýchkoliv metalurgických zásahů. Pro získání námi požadovaného kuličkového grafitu 

litiny SiMo je nutné provést modifikaci litiny. 

3.1 Základní kovová hmota litiny SiMo 

Struktura základní kovové hmoty je závislá na chemickém složení litiny, rychlosti 

ochlazování v průběhu tuhnutí a chladnutí litiny (závislost na tloušťce stěny odlitku a 

materiálu formy), stavu krystalizačních zárodků a tepelném zpracování litiny [23]. Kovová 

matrice litiny SiMo je tvořená feritem s vyskytujícím se síťovím karbidů typu Mo6C, 

s případným výskytem perlitu na hranicích feritických zrn. Norma ČSN EN 16124 udává 

minimální podíl feritu v základní kovové hmotě a to 85 %. Zastoupení karbidů je limitováno 

maximálním obsahem 5 %. V jiných případech je limitní obsah karbidů 10 % [2] 

3.2 Experiment - metalografické hodnocení struktury litiny SiMo 

Obecný postup přípravy metalografického výbrusu se skládá z několika na sebe 

navazujících kroků, které jsou: odběr vzorku, broušení, leštění a leptání vzorku. Každý 

z uvedených kroků výrazně ovlivňuje kvalitu výsledného metalografického výbrusu. 

Jednoduché schéma vis (obr. 13) naznačuje postup přípravy metalografického výbrusu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Postup přípravy metalografického vzorku [24] 

Metalografické hodnocení struktury bylo provedeno  na materiálech: 

 EN-GJS SiMo 4-0,5 (dále v textu, značena už jen: SiMo1) 

 EN-GJS SiMo 5-1 (dále v textu, značena už jen: SiMo3) 

Spolu s litinami SiMo byly hodnoceny i další dvě referenční litiny: 

 EN-GJS-400-15 (dále v textu, značena už jen: Y42 T3) 

 EN-GJS-500-7 (dále v textu, značena už jen: Y42 T2) 
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Obr. 15: Metalografické vzorky 

porovnávaných litiny 

Odběr vzorku – Vzorky litiny byly rozřezány pomocí pily Labotom – 3 značky Struers. 

Místo vedení řezu, v případě přípravy vzorku začkyT42 Y2, znázorňuje (obr. 14).  

 
Obr. 14: Ukázka místa vedení řezu odběru materiálu – vzorek T42 Y3  

Zalisování - Před zalisováním do technického dentakrylu, byl nejprve vzorek litiny 

opláchnut vodou, následně opláchnut lihem a vysušen proudem vzduchu. Po této technické 

operaci došlo k zalisování vzorku pomocí lisovacího zařízení ECOPRESS 100. Touto sérií 

kroků, byl připravený polotovar, následně zpracován běžným metalografickým postupem 

(broušení, leštění, leptání). 

Broušení, leštění - Pomocí poloautomatického zařízení LaboPol – 5 firmy Struers byly 

vzorky (obr. 15) broušeny pod vodou prostřednictvím brusných kotoučů o drsnosti číslo 220, 

800 a drsnosti č. 1200 a následně leštěny diamantovými pastami 9 μm a 3 μm. 

Leptání - Pro pozorování struktury byly 

vzorky litin naleptány. Leptání se provádí 

ponořením vzorku do vybraného leptacího 

činidla o správné koncentraci a teplotě po 

určitou dobu [25]. V našem přídně se vzorky 

leptaly za pokojové teploty pomocí 3% 

roztoku Nitalu (jedná se o 3% roztok 

nasycené kyseliny dusičné). Doba ponoření 

vzorku v leptacím činidle se pohybovala 

v rozmezí 2 – 4s. Po naleptání byl vzorek 

opláchnut vodou, následně lihem a vysušil 

pomocí proudu vzduchu. 

Struktura litin byla pozorována a 

hodnocena prostřednictvím světelného 

metalografického mikroskopu MTM 406. 

K dokumentaci zkoumané struktury sloužil 

digitální fotoaparát Olympus E – 510.  

Struktura v neleptaném stavu sloužila 

k posouzení tvaru, velikosti četnosti a plošného podílu grafitu v základní kovové hmotě litiny 

s kuličkovým grafitem. (Obr. 16, 18, 20, 22) zobrazují průměrné rozložení grafitu ve 

vzorcích. Vzorky materiálu EN-GJS SiMo 4-0,5 a EN-GJS SiMo 5-1 vykazovaly nedokonale 

kuličkový grafit. Materiál EN-GJS-400-15 a EN-GJS-500-7 obsahovall pravidelně kuličkový 

grafit. Struktura byla posouzena při zvětšení 100X. Dle normy ČSN EN ISO 945, střední 

velikost grafitů je, (tab. 6).  

NEŽÍHANÉ 

VZORKY 

ŽÍHANÉ 

VZORKY 
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Tab. 6: Střední velikost grafitu 

Značení - materiál Rozměr grafitu [μm] 

EN-GJS SiMo 4-0,5 37 

EN-GJS SiMo 5-1 45 

EN-GJS-400-15 54 

EN-GJS-500-7 51 

Po naleptání (obr. 17, 19, 21, 23) byla u vzorků pozorována především feritická struktura 

(tab. 7) Výjimku tvoří materiál EN-GJS-500-7 jehož základní kovová hmota je tvořena 

feritem a perlitem. Detail (obr. 24., 25) zabírají síťoví molybdenu ve struktuře EN-GJS SiMo 

5-1 a feritický dvorec litiny  EN-GJS-500-7. 

Tab. 7: Obsah feritu a perlitu ve struktuře litiny 

Značení - materiál Ferit [%] Perlit [%] 

EN-GJS SiMo 4-0,5 95 5 

EN-GJS SiMo 5-1 90 10 

EN-GJS-400-15 100 0 

EN-GJS-500-7 45 55 

 

Litina SiMo1: EN-GJS SiMo 4-0,5 

 

Obr. 16: EN-GJS SiMo 4-0,5 – neleptaný vzorek (zv. 100x) 

 

Obr. 17: EN-GJS SiMo 4-0,5 – leptaný vzorek (zv. 100x) 
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Litina SiMo3: EN-GJS SiMo 5-1 

 

Obr. 18: EN-GJS SiMo 5-1 – neleptaný vzorek (zv. 100x) 

 

 

Obr. 19: EN-GJS SiMo 5-1 – leptaný vzorek (zv. 100x) 
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Litina (označení) Y42 T2: EN-GJS-500-7 

 

Obr. 20: EN-GJS-500-7 – neleptaný vzorek (zv. 100x) 

 

 

Obr. 21: EN-GJS-500-7  – leptaný vzorek (zv. 100x) 
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Litina (označení) Y42 T3:EN-GJS-400-15 

 

Obr. 22: EN-GJS-400-15 – neleptaný vzorek (zv. 100x) 

 

 

Obr. 23: EN-GJS-400-15 – leptaný vzorek (zv. 100x) 
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Detaily: Síťoví karbidů Mo6C  

 

Obr. 24: EN-GJS SiMo 5-1 – leptaný vzorek (zv. 200x) 

 

Feritické dvorce v okolí kuličkového grafitu 

 

Obr. 25: EN-GJS-500-7  – leptaný vzorek (zv. 400x) 
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3.3 Chemické složení litiny SiMo 

Chemické složení litiny je nejčastěji posuzováno dle stupně eutektičnosti nebo pomocí 

uhlíkového ekvivalentu.  

Uhlíkový ekvivalent - Uhlíkový ekvivalent vyjadřuje souhrnně vliv uhlíku a ostatních 

prvků přítomných v litině. Účinek prvků je „ekvivalentní“ obsahu uhlíku. Tabulka (tab. 8) 

znázorňuje vliv 1% daného prvku na hodnotu uhlíkového ekvivalentu [1]. Vzorec pro 

uhlíkový ekvivalent lze napsat ve tvaru:  

                                                                                                                                          

               kde:   Xi – obsah prvků X [%] 

mi – koefint vlivu (ekvivalence) prvku Xi [-] 

 

Tab. 8: Vliv 1% daného prvku na hodnotu uhlíkového ekvivalentu [1]  

Prvek P Si Al Cu Ni Mn Cr V Ti 

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

 

Dle velikosti koeficientu mi a množství jednotlivých prvků v litině, má nejvýznamnější 

vliv na uhlíkový ekvivalent Si a P [1]. Tudíž pro uhlíkový ekvivalent je zaveden vztah: 

               
 

 
                                                                                                                           

Nebo se také používá varianta: 

                                                                                                                                          

Pro hodnoty uhlíkového ekvivalentu grafitických litin platí [1]: 

CE < 4,25 – litiny podeutektické 

CE = 4,25 – litiny eutektické 

CE > 4,25 – litiny nadeutektické 

Stupeň eutektičnosti - Stupeň eutektičnosti definujeme jako poměr skutečného obsahu 

uhlíku k obsahu uhlíku odpovídajícímu eutektické koncentraci při daném obsahu křemíku a 

fosforu.  

             
 

                
                                                                                                          

               kde:   C – obsah uhlíku v litině [%] 

Si – obsah křemíku v litině [%] 

P – obsah fosforu v litině [%] 

 

Pro hodnoty stupně eutektičnosti grafitických litin platí [1]: 

SE < 1 – litiny podeutektické 

SE = 1 – litiny eutektické 

SE > 1 – litiny nadeutektické 
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Chemické složení litiny SiMo by mělo být voleno jako eutektické, nebo mírně 

nadeutektické. Nejběžněji vyráběnými variantami litiny typu SiMo jsou: litiny SiMo 40-6 a 

SiMo 50-10 [2], vis tabulka chemického složení litin SiMo dle DIN EN 16124 (tab. 9). Dle 

zdroje[2] je doporučováno dodržování obsahu manganu v rozmezí do Mn ≤ 0,3%. Literatura 

také připouští, že dle jiných zdrojů, se tolerance Mn může pohybovat od 0,1 – 0,5 %Mn. 

Obsah fosforu by se měl pohybovat v co nejnižších hodnotách. Obsah uhlíku je dopočítáván 

podle obsahu křemíku. Obvyklý obsah uhlíku dle [2] se uvádí v rozmezí 3,0 – 3,4%C.  

Autoři článku [6] hledali vztah, mezi složením litiny SiMo, strukturou a teplotní únavou 

tenkostěnných odlitků tloušťek od 2 až 3 mm. K výzkumu změn struktury, při tepelných 

cyklech v rozmezí od pokojové teploty až 800 ºC, byl použit vzorek o tloušťce stěny 2 m 

odlitý při teplotě 1450 ºC do bentonitové směsi. Článek doplněný mnoha diagramy a 

fotografiemi změn strukturních fází z provedených zkoušek doporučuje jako optimální, pro 

dosažení nejvyšší hodnoty tepelné únavy, lehce nadeutektické složení litiny se stupněm 

eutektičnosti CE = 4,5 – 4,6 %, při relativně nízkém obsahu uhlíku, který je kombinován 

s vysokým obsahem křemíku. Například: 3,0 %C a 4,6 – 4,8 %Si. Dále je v článku [6] 

dokázáno, že nejlepší tepelnou stálost má struktura s nejvyšším obsahem feritu a středním 

počtem kuliček grafitu.  

Tab. 9: Chemické složení litiny SiMo dle DIN EN 16124 [12] 

Materiál 
Si Mo Rp0,2, min Rm, min A Tvrdost 

[%] [%] [Mpa] [Mpa] [%] HB 

EN-GJS-SiMo 25-5 2,3 - 2,7 0,4 - 0,6 250 - 260 400 - 420 12 130 - 200 

EN-GJS-SiMo 30-7 2,8 - 3,2 0,6 - 0,8 300 - 310 420 - 440 10 140 - 210 

EN-GJS-SiMo 35-5 3,3 - 3,7 0,4 - 0,6 320 - 330 440 8 150 - 230 

EN-GJS-SiMo 40-6 
3,8 - 4,2 

0,5 - 0,7 380 480 8 190 - 240 

EN-GJS-SiMo 40-10 0,8 - 1,1 400 510 6 190 - 240 

EN-GJS-SiMo 45-6 
4,3 - 4,7 

0,5 - 0,7 420 520 7 200 - 250 

EN-GJS-SiMo 45-10 0,8 - 1,1 460 580 5 200 - 250 

EN-GJS-SiMo 50-6 
4,8 - 5,2 

0,5 - 0,7 480 580 4 210 - 260 

EN-GJS-SiMo 50-10 0,8 - 1,1 500 600 3 210 - 260 

Chemické složení litin SiMo, a referenčních litin s kuličkovým grafitem využitých při 

provedených měření udávají následující tabulky (tab. 10 – 13): 

Tab. 10: Chemické složení EN-GJS SiMo 4-0,5 – značeno: SiMo1 [5] 

Prvek C Si Mn Mo Cr S P 

Obsah [%] 3,092 3,516 0,215 0,544 0,039 0,021 0,039 

Tab. 11: Chemické složení EN-GJS SiMo 5-1 – značeno: SiMo3[5] 

Prvek C Si Mn Mo Cr S P 

Obsah [%] 2,590 5,230 0,313 1,020 0,062 0,024 0,050 

Tab. 12: Chemické složení  EN-GJS-500-7 – značeno: Y42 T2  

Prvek C Si Mn Mo Cr S P 

Obsah [%] 3,750 1,626 0,255 <0,001 0,038 0,029 0,025 

Tab. 13: Chemické složení  EN-GJS-400-15 – značeno: Y42 T3 

Prvek C Si Mn Mo Cr S P 

Obsah [%] 3,700 1,764 0,15 <0,001 0,055 0,014 0,017 
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Obr. 26: Vliv prvků na 

substituční zpevnění 

feritu [27] 
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3.4 Přehled vlivu prvků na strukturu a vlastnosti litiny SiMo 

Litiny obsahují vedle železa řadu dalších prvků. Tyto prvky mají charakter základních 

prvků, legur nebo nečistot. Mezi základní prvky se řadí uhlík, křemík, mangan, fosfor a síra. 

Mezní obsahy prvků pro nelegovanou LKG dle normy ČSN EN 1559 – 3 technické dodací 

podmínky, znázorňuje (tab. 14) Při vyšším obsahu některého z prvků, než je smluvní mez, se 

litina považuje za legovanou. [1] 

Tab. 14: Mezní obsah prvků v nelegované LKG [1] 

Prvek Si Mn P S Cr Ni Cu Sn Ostatní prvky 

Obsah [%] 3,5 1,0 - - 0,3 0,3 0,3 0,05 - 

Uhlík - Uhlík, který je během tuhnutí vyloučen ve formě eutektika snižuje objemové 

smrštění během tuhnutí, čili kompenzuje stahování, ke kterému dochází při krystalizaci 

austenitu. Z pohledu slévárenské technologie je vhodné, aby litina byla, pokud je to možno, 

eutektická. Mezi prvky zvyšující aktivitu uhlíku řadíme Al, Cu, Ni, P, S, Si. Prvky jako Cr či 

Mn aktivitu uhlíku snižují [26]. 

Křemík – Je kromě uhlíku nejvýznamnějším prvkem 

v litinách. Při tuhnutí výrazně podporuje grafitizaci, při 

eutektoidní přeměně podporuje vznik feritu [1]. Základní 

informace ohledně křemíku doplňuje [21]. Zdroj uvádí řadu 

zajímavých poznatků:  Křemík ovlivňuje základní kovovou hmotu 

a to zvýšením pevnosti a tvrdosti feritu. Zvýšení obsahu křemíku 

o 0,1 % ve feritické litině s kuličkovým grafitem zvyšuje pevnost 

a mez „průtažnosti“ o přibližně 6 – 10 MPa, tvrdost o cca 3 HB. 

Mechanizmus vlivu křemíku na vlastnosti feritu spočívá 

v substitučním zpevnění feritu. Vliv prvků na substituční 

zpevnění feritu znázorňuje (obr. 26).  

Jedním z řady hlavních vlivů křemíku, v souvislosti s litinou 

SiMo, je působení křemíku na zvýšení kritické transformační 

teploty přeměny feritu na austenit (obr. 27). Za kritickou teplotu 

se považuje horní limit teploty použitelnosti feritické litiny 

s kuličkovým grafitem[21]. Podle téhož zdroje, objemové změny 

(expanze – kontrakce) způsobené přeměnou feritu na austenit mohou způsobit porušení 

souvislosti a rozrušení povrchové vrstvy oxidických povlaků. Podrobnější informace 

vzhledem k oxidické vrstvě doplňuje kapitola: Soustava kov – plyn: Koroze v plynech za 

vysokých teplot.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah Si [%] 

Obr. 27: Vliv obsahu Si v LKG na kritickou transformační teplotu ferit – austenit [21] 
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Mangan - Mangan působí v litině s kuličkovým grafitem podobně jako v litině 

s lupínkovým grafitem, jen je jeho účinek na litinu částečně vyšší [21]. Mangan se dobře 

rozpouští v tuhém stavu v železe α i železe γ. Mangan zvyšuje pevnost feritu a perlitu [20]. 

Jak [20] dále zmiňuje, mangan je velmi významnou stabilizační přísadou. Váže se totiž 

s uhlíkem na stabilní karbid manganu, který tvoří s méně stabilním karbidem železa tuhý 

roztok a tak jej stabilizuje. Mangan posouvá eutektický bod doleva. V porovnání s LLG, je 

účinnost manganu v LKG markantnější. Příčinou je nízký obsah síry v LKG, tudíž se mangan 

nespotřebuje na vazbu MnS.  

Fosfor - Fosfor při tuhnutí značně segreguje do zbylé taveniny. Na hranicích zrn tvoří 

fosfidické síťoví. Takzvaný steadit [1]. Takto vzniklý steadit má nepříznivý vliv na lomovou 

houževnatost a tažnost litiny [1]. Přítomnost steaditu zapříčiňuje snížení dynamických 

vlastnosti litiny. Další charakteristické znaky steaditu jsou vysoká tvrdost a velká křehkost. 

Jak dále doplňuje [1], steadit se ve struktuře vyskytuje již při obsah fosforu cca nad 0,1%. 

Teplota tuhnutí steaditu je kolem 950 ºC. Tento fakt má za následek značné zlepšení 

zabíhavosti litiny [3]. Jelikož je velká část odlitků z LKG mechanicky namáhaných, snížení 

tažnosti a zvýšení křehkosti litiny vlivem steaditu je nepřijatelné. Tudíž je doporučováno 

sledovat obsah fosforu v LKG tak i v LKG typu SiMo a nedovolit jeho přesáhnutí nad 

maximální přípustné hodnoty udávané dle doporučného chemického složení pro litinu 

s kuličkovým grafitem. 

Síra - Síra má velký koeficient odmíšení, je téměř nerozpustná v austenitu, cementitu i 

grafitu, při tuhnutí obohacuje zbytkovou taveninu [3]. Jelikož má síra vysokou afinitu 

k manganu, lze kompenzovat její negativní vlastnosti přidáním Mn do taveniny. Reakcí 

manganu a síry vzniká MnS [26]. Vznik sulfidů MgS zapříčiňuje vznik sekundární strusky, 

která negativně ovlivňuje kvalitu a čistotu kovu v odlitku [1]. Dále [1] uvádí že, síra je silný 

karbidotvorný prvek a její přítomnost v podobě MnS zhoršuje slévárenské vlastnosti, 

příkladem je negativní vliv na zabíhavost litiny. Z těchto důvodu je S považována za 

negativní prvek v LKG. Nicméně i přes všechny problémy, které síra způsobuje je její role, 

z pohledu nukleace zárodků grafitu, velice důležitá [1]. Obsah síry dostačující pro nukleaci je 

několik setin procenta. Extrémně nízký obsah síry způsobuje zhoršenou grafitisační schopnost 

litiny [1]. Optimálně zvolený obsah síry v litině, má za následek zvýšení počtu grafitizačních 

zárodků a tím usnadnění růstu grafitu [1].  

Jak je zmíněno v tomto odstavci, odsiřovací schopnost manganu v LKG přejímá hořčík. 

Kromě zmiňovaných sulfidů MnS, vytváří síra také sulfidy FeS. Dle [3] je jejich výskyt opět 

nežádoucí. Jsou příčinou snížení pevnosti a mechanických vlastností, zvýšení křehkosti litiny 

za tepla. Výskyt FeS je zde jen informativní, v litině s kuličkovým grafitem tvoří 

síra primárně MgS. 

Chrom - Chrom lze považovat za mocný tvůrce karbidů a podporovatele vzniku perlitické 

struktury v litině s kuličkovým grafitem. Tolerance obsahu chromu závisí na typu LKG a 

požadované struktuře matrice v konečném stavu použití litiny [21]. Pro feritickou LKG ve 

stavu po odlití je vyžadován obsah chromu co nejnižší. Podle [21] pokud možno do 0,04 %, 

což závisí na počtu grafitových zrn a průřezu stěn odlitku.  

Vanad - V práci [21] je vanad popsán tak, že v litině s kuličkovým grafitem působí 

podobně jako chrom. Může být použit do obsahu 0,02% v kombinaci s niklem a molybdenem. 

Účelem použití vanadu je zvýšení pevnostních hodnot a tvrdosti. Projev vanadu v litině je 

obdobný jako chrom, vanad je citlivý na tloušťku stěn odlitku, při obsahu nad 0,20 % vytváří 

masivní karbidy [21]. Vliv vanadu na odolnost litiny SiMo vůči oxidaci je minimální. Tento 

fakt potvrzuje, v úvodní části práce, zmíněný zdroj [15].  
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Čas [h] 

Obr. 28: Vliv molybdenu na napětí do 

porušení při teplotě 705 ºC u austenitické 

LKG s 35 %Ni -2,5 %Cr a u tvárné litiny 

s obsahem 4 %Si a 1%Mo. 
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Nicméně, pozitivní působení vanadu se na litinu SiMo projevuje, ve zvýšení mechanických 

vlastností litiny a rozměrové stálosti při vysokých provozních teplotách [15]. 

Molybden - Všeobecně se litina 

s kuličkovým grafitem leguje molybdenem 

z důvodu zvýšení mechanických vlastností 

při vysokých provozních teplotách (zvýšení 

pevnosti při vyšších teplotách, napětí na mezi 

pevnosti a tečení - creepová pevnosti) viz, 

(obr. 28).  Z grafu je názorně vidět vliv 

molybdenu na napětí do porušení vzorku při 

teplotě 705 °C u austenitické LKG a u LKG 

s obsahem 4 % Si a 1 % Mo. Tyto informace 

byly již zmíněny v kap. 3.1.3 Pevnost litiny 

při vysokých provozních teplotách. 

Podle [26] je molybden středně 

karbidotvorný prvek a má mírný vliv na 

tvorbu zákalky. Při obsahu cca 0,5 % Mo a 

více, je možno očekávat vyloučení karbidů 

na hranicích zrn.  Práce [21] označuje 

molybden za mírně podpůrný prvek feritu a 

perlitu. Vliv molybdenu na litinu závisí 

převážně na chemickém složení a tloušťce 

steny odlitku. Molybden ovlivňuje tvrdost a 

mez pevnosti litiny zpevněním tuhého roztoku. Přísada 1% Mo zvyšuje hodnotu pevnosti 

přibližně o 45 až 45 Mpa a zvyšuje tvrdost litiny o cca 15 HB. Současně snižuje tažnost o 8% 

[21].  

 

Obr. 29: Detail – Karbid molybdenu ve struktuře EN-GJS SiMo 5-1(zvětšení 400x) 

 

 

Ferit 

Grafit 

Karbid Mo 
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4 CHEMICKÁ HETEROGENITA LITINY 

V porovnání s krystalizací čistých kovů, která probíhá bez jakýchkoli příměsí, nečistot a 

přísad, je krystalizace slitin kovů mnohem složitější. Krystalizace slitin kovů probíhá téměř 

vždy v jistém teplotním rozmezí (nikoli při konstantní teplotě, jako je tomu u čistých kovů) a 

krystalizující fáze má jiné chemické složení než základní matečná tavenina, z níž se 

krystalizující fáze vyděluje [26]. Při krystalizaci způsobuje dendritická segregace 

koncentrační heterogenitu materiálu. Chemická heterogenita závisí na rozpustnosti 

jednotlivých složek v tuhé a kapalné fázi. Tento proces je limitován difúzí přísadových prvků 

v tuhé fázi [27]. 

4.1 Segregační pochody 

Konkrétněji pochody (obr. 30) segregace vysvětluje [27], zde se uvádí, že prvky základní 

tak i příměsové mají v závislosti na teplotě různou rozpustnost v železe. Nově vzniklé 

krystaly mají tudíž odlišnou koncentraci přísady než původní tavenina, z níž vznikly. 

V důsledku rozdílné rozpustnosti přísady B v tuhé a tekuté fází dochází při krystalizaci slitin 

k segregaci. Za rovnovážných podmínek začíná krystalizace při teplotě Ts vylučováním 

krystalů o složení Ck a končí při teplotě Tf  krystalizující taveniny o složení Cf. Průměrné 

složení taveniny se během krystalizace mění od C do Cf a složení krystalů se mění od Ck do C. 

Po skončení krystalizace by se veškeré koncentrační rozdíly měly vyrovnat.  Avšak při 

rychlém tuhnutí k tomu nedojde a v důsledku nedokonalé difúze příměsi zůstane v odlitku 

segregace, nestejnorodost, čili heterogenita.  

Ve strukturních nehomogenitách jako jsou hranice zrn, mezifázová rozhraní, shluky 

dislokací a vakance, mají rozpuštěné atomy nižší hodnoty volné entalpie, jsou to tedy vhodná 

místa pro segregaci [28]. 

Obr. 30: Schematické znázornění části binárního diagramu slitiny eutektického typu (ko < 1) 

[29] 

Chemická heterogenita se dá posuzovat jak v makroobjemu, tak i mikroobjemu. Jelikož 

páce posuzuje děje v rámci eutektické buňky, jedná se tedy o mikroobjem. Pojem 

heterogenita bude v tomto případě představovat chemickou mikroheterogenitu.  
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Obr. 31: Schéma – mikrosegregace legujících 

prvků a fázové rozhraní při izoterm. 

zušlechťování [32] 
 

4.1.1 Rozdělovací koeficienty 

Rozdělovací koeficienty definují termodynamická omezení pro rozdělení příměsí, tudíž 

hrají důležitou roli ve všech mikrosegregačních teoriích [27]. 

Rovnovážný rozdělovací koeficient - Poměr koncentrační přísady ve vznikajících 

krystalech a v tavenině se označuje jako rovnovážný rozdělovací koeficient. Čili pro dvě fáze, 

tuhou S a kapalnou L, je rovnovážný rozdělovací koeficient ko prvku j definován jako rovnice 

(5.1). Efektivní rozdělovací koeficient je tím menší, čím více se ko blíží jedné[28, 27]. 

             
      

     
                                                                                                                                        

 kde:  CS (j) – Složení koncentrační komponenty při vyloučení posledních krystalů, fáze tuhá  

CL (j) – Složení koncentrační komponenty při vyloučení prvních krystalů, fáze kapalná 

Efektivní rozdělovací koeficient - Při dendritické krystalizaci však nejsou splněny 

rovnovážné podmínky. Zavádí se tedy pojem efektivní rozdělovací koeficient, který závisí na 

rychlosti tuhnutí a koncentraci příměsi v tavenině [28]. 

               
  

                 
                                                                                                   

               Kde:  v – rychlost tuhnutí [cm·s
-1

] 

      δ – tloušťka difúzní vrstvy před mezifázovým rozhranním [cm] 

Tloušťka difúzní vrstvy - Tloušťku difuzní vrstvy popisuje [27]. Tloušťka difúzní vrstvy 

závisí na rychlosti tuhnutí, čili je nepřímo úměrná rychlosti tuhnutí.  

             
 

 
   
               

     
                                                                                                      

4.2 Chemická mikroheterogenita LKG 

Podle fyzikálně chemické podstaty 

kinetiky tvorby kuličkového grafitu plyne, 

že prvky zvyšující aktivitu uhlíku (Si, Ni, 

Cu) se soustřeďují u grafitu. Opačným 

případem jsou prvky jako Mn, Mo, Cr, které 

mají tendenci se soustřeďovat na periferii 

grafitické buňky (obr. 31) [30]. Při 

současném legování grafitotvornými a 

karbidotvornými prvky obsahuje obsah 

karbidotvorného prvku v segregované 

oblasti až několikanásobku svého 

nominálního obsahu v litině [31]. Může 

docházet k tzv. drive efektu, kdy 

grafitotvorné prvky doslova vytlačí 

karbidotvornou přísadu na hranice 

eutektické buňky.  

´ 
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4.3 Určování chemické heterogenity v LKG 

Dle [27], základní metodou uspořádání měření je liniová mikroanalýza na spojnici mezi 

dvěma zvolenými zrny grafitu (a), (obr. 32). Nevýhodou je, že měřící stopy nezachytí místo 

extrémní koncentrace prvku. Druhou z možných variant měření je lineární síťová analýza (b). 

Zde jsou stopy vedeny ve tvaru pravidelné sítě. Značná nevýhoda druhé varianty je pracnost 

provedení.  

 

Obr. 32: Metody bodové liniové analýzy [31] 

Měření koncentrací jednotlivých prvků (kvantitativní určení heterogenity) se provádí 

prostřednictvím rentgenové spektrální mikroanalýzy, to za použití mikroanalyzátorů ve 

spojení s rastrovacím elektronovým mikroskopem. Důležitým faktorem ovlivňující přesnost 

celého měření je volba kroku měření bodových analýz v linii. Jak vysvětluje [27] 

optimalizace tohoto parametru je na jedné straně dána snahou o co nevyšší počet měření na 

daném úseku, nicméně zdroj dodává, že omezujícím faktorem je velikost interakčního objemu 

elektronového svazku se zkoumaným materiálem.  

Na kvantitativní určení heterogenity většinou navazuje, matematiko statistická analýza 

naměřených dat a grafické zpracování analyzovaných výsledků.  

Vzhledem k následným krokům současné práce, [27] předkládá podstatné informace: 

Rozložení koncentrace prvků v rámci jedno, tzv. ideálního dendritu popisují distribuční 

křivky dendritické segregace prvků. Jejich průběh lze matematiky modelovat. Například 

statistickým logaritmicko – normálním rozdělením. Volba a vhodnost požití rozdělení závisí 

na reálném chování soustavy. [27] dále dodává, že modelovanou soustavu je nutné posuzovat 

ve srovnání s distribučními křivkami dendritické segregace prvků získanými experimentálním 

měřením. Jako zásadní význam se v tomto směru jeví stanovení efektivního rozdělovacího 

koeficientu kef z koncentračních křivek prvků změřených v určitém úseku a z nich 

stanovených distribučních křivek dendritické segregace.  

Výše popsaná metoda vychází z práce Gungora [33]. Při popisu dendritické segregace 

prvku v rámci jednoho dendritu seřadil naměřené koncentrace odměšujícího prvku ve směru 

od osy dendritu k jeho hranici podle rostoucí (neklesající) hodnoty koncentrací. Vis (obr. 33) 

a (obr. 34). Brody, Fleming a Bower [34] pro predikci velikosti dendritické segregace 

reálných odlitků zavádějí metodu objemového elementu. Objemový element je definován 

jako taková část struktury, která je dostatečně velká, aby poskytovala přehled o 

charakteristických vlastnostech studované části tuhé fáze. Pro buněčnou strukturu (vztaženo 

na LKG) je za objemový element považován úsek od grafitu po hranici eutektické buňky.  
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Obr. 33: Původní neuspořádaná data, 

distribuce Si [27] 

Obr. 34: Uspořádaná data dle 

Gungora [27] 

 

 

Z praktického hlediska metoda spočívá ve změření hmotnostních koncentrací prvků na 

vybraném, a to dostatečně dlouhém úseku mikrostruktury na připraveném metalografickém 

výbrusu. Grafické znázornění segregační křivky získáme nejlépe vynesením rostoucích 

(neklesajících) hodnot příslušného měřeného prvku, a to v závislosti na počtu měřených bodů. 

[Pavloušková]. Jak dále tvrdí [Pavloušková], délka stopy u grafitické litiny závisí na 

vzdálenosti částic grafitu. Touto metodou získané data lze následně podrobit matematicko-

statistické analýze.  

4.4 Experiment – určení chemické mikroheterogenity litiny SiMo 

K  Posuzované prvky představovaly: Si, Mo, Mn, Fe, Cu a Cr. 

Analýzy EDS byly provedeny na totožných metalografických výbrusech (nenaleptaný 

stav), které sloužily při metalografickém pozorování struktury. Jednalo se tedy o vzorky litiny 

SiMo1, SiMo3, Y42 T2 a vzorek Y42 T3. Do liniové analýzy byly zahrnuty jak vzorky 

materiálů nežíhaných, tak i vzorky materiálů žíhaných. 

Pro vyhodnocení liniové mikroanalýzy na přímé spojnici mezi dvěma zrny grafitu, byly 

vybrány náhodně zvolená zrna grafitu volně orientovaná v objemu. Měřená linie vždy 

obsahovala 1000 měřených bodů.  
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4.4.1 Výsledky liniové analýzy 

SiMo1 – nežíhaný stav - EN-GJS SiMo 4-0,5 

 

 

Obr. 35: Neuspořádané koncentrace Si [%] a Mo [%] - EN-GJS SiMo 4-0,5 
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Obr. 36: Měřená linie tvrdosti a linine chem. mikroanalýzy 

Obr. 37: Chem složení zkoumaných prvků – EN-GJS SiMo 4-0,5 

Obr. 38: Energiově disperzní RTG spektrum 
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5 VYSOKOTEPLOTNÍ KOROZE LITINY SIMO 

Ve styku s okolním prostředím podléhají téměř všechny materiály, kterých člověk používá 

k výrobě svých potřeb, více nebo měně rychlému rozrušování. Toto rozrušování je 

způsobováno jednak chemickým vlivem prostředí na materiál, jednak vlivy fyzikálními nebo 

biologickými. Pod pojmem koroze materiálu shrnujeme děje vedoucí k jeho rozrušování, u 

nichž má působení chemických pochodů rozhodující význam. Rozrušování materiálů 

fyzikálními vlivy nazýváme eroze, abraze, opotřebení. Při překročení meze pevnosti anebo 

meze únavy dochází k rozrušování mechanickému. Můžeme tedy korozi definovat jako 

znehodnocení materiálu způsobené chemickým nebo fyzikálně chemickým působením 

prostředí. V ojedinělých případech zahrnujeme pod tento pojem i děje způsobené fyzikálním 

rozpouštěním anebo odpařováním Prostředí, které zapříčiňují vznik koroze, jsou velmi 

rozmanité. Jednotlivá korozní prostředí se svými korozními účinky na různé materiály od 

sebe liší jak mechanismu, tak i intenzitě působení [35].  

Zvláštní pozornost zasluhuje vliv současného působení chemických a fyzikálních 

(mechanických) faktorů na korozi. Je častým jevem, že jejich současným působením vznikají 

poškození daleko intenzivnější, než jaká by odpovídala součtu vlivů při jejich odděleném 

působení. Příkladem je současné působení abrazivních a korozních činitelů v plynném 

prostředí za vysokých teplot [35]. 

Termín vysokoteplotní koroze vysvětluje celá řada více či méně obecných definic. Jak 

uvádí Gr bner ve své publikaci [36] z roku 1964. Vysokoteplotní korozi v plynech definuje 

jako děj probíhající při takových teplotách a tlacích, kdy na povrchu materiálu nemůže 

kondenzovat voda, která by tvořila vodný elektrolyt. Jde tedy o přímou reakci plynných 

složek s kovovým povrchem. Článek [37] tuto definici pro vysokoteplotní korozi nepovažuje 

za zcela dostačující, neboť k vysokoteplotní korozi se například počítají i procesy, kdy je 

materiál vystaven působení roztavených solí a úsadách, což je v podstatě expozice v tekutém 

elektrolytu, nikoli v plynu. Dále monografie [38] chápe vysokoteplotní korozi jako 

degradační procesy bez přítomnosti vodného elektrolytu a navíc nad teplotou rosného bodu 

kyselých složek atmosféry, nebo tzv. koroze pod rosným bodem k vysokoteplotní korozi 

obvykle nepočítá. Z praktického hlediska se k vysokoteplotní korozi počítají děje při 

teplotách zhruba od 250 °C. Článek [37] situaci osvětluje konstatováním, že mohou vznikat 

nedorozumění při užívání pojmů vysokoteplotní koroze vs. vysokoteplotní oxidace. 

Vysokoteplotní oxidace je chápána jako degradace výhradně za vzniku oxidů v oxidické 

vrstvě a někteří autoři neuvažují vysokoteplotní oxidaci jako jeden z druhů z vysokoteplotní 

koroze, ale jako samostatnou skupinu [37]. Vysokoteplotní korozí jsou následně míněny 

ostatní vysokoteplotní degradační procesy, kdy k oxidaci materiálu bud´ zcela nedochází, 

nebo pokud jsou v korozní vrstvě přítomny i jiné sloučeniny než oxidy. V této práci bude 

vysokoteplotní oxidace uváděna pouze jako jeden z druhů vysokoteplotní koroze.  
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5.1 Soustava kov – plyn: Koroze v plynech za vysokých teplot 

Koroze kovů za zvýšených teplot může být vyvolána oxidačně působícími plyny (O2, CO2, 

SO2), které v podstatě vytvářejí reakcí s kovem na povrchu vrstvu iontových nebo valenčních 

krystalů korozních zplodin, anebo redukčně působícími plyny (H2), které povětšinou difundují 

do kovu a reagují s jeho nekokovými složkami, jenž rozrušuje [35]. 

Až na výjimky, kdy vznikají těkavé sloučeniny, je charakteristickým rysem koroze 

v oxidačně působících plynech tvorba vrstev iontových a valenčních sloučenin na povrchu 

kovu [35]. 

5.1.1 Energie oxidace 

Tendence materiálu oxidovat s kyslíkem se hodnotí na základě laboratorních testů, při 

nichž měříme energii potřebnou pro reakci: 

          Materiál + kyslík + energie = oxid materiálu               (5.1) 

Je-li tato energie kladná, pak je materiál stabilní. Naopak v případě záporné hodnoty 

energie bude docházet k samovolné oxidaci. Číselné hodnoty energie oxidace materiálu uvádí 

(tab. 15) [19]. 

Tab. 15: Číselné hodnoty energie oxidace [19] 

MATERIÁL Oxid 
Energie 

[kJ·mol
-1 

kyslíku] 
MATERIÁL Oxid 

Energie 

[kJ·mol
-1

kyslíku] 

Berylium BeO -1 182 Kobalt CoO - 422 

Hořčík MgO -1 162 
Dřevo, většina 

polymerů 
(CFRP)  - 400 

Hliník Al2O3 - 1 045 Diamant, grafit CO2 - 389 

Zirkon ZrO2 -1 028 Karbid wolframu, 

cermet (především 

WC) 

WO3 

+CO2 
- 349 

Uran U3O8  - 1 000 

Titan TiO - 848 Olovo Pb3O4 - 309 

Křemík SiO2 - 836 Měď CuO - 254 

Tantal Ta2O5 - 764 GFRP   - 200 

Niob Nb2O5 - 757 Platina PtO2  - 160 

Chrom Cr2O3 - 701 Stříbro Ag2O - 5 

Zinek ZnO - 636 PTFE   nula 

Nitrid 

křemíku 

Si3N4 

3SiO2 

+ 2N2 
 - 629 

Zlato Au2O3 + 80 

Soli typu NaCl, LiF 

atd. 
  + 400 až + 1 400 

Karbid 

křemíku 

SiC 

SiO2 

+CO2 
 -580 

Kysličník:   

hořčíku 

hliníku 

křemíku 

berylia 

vyšší 

oxidy 
velké a kladné 

Molybden MoO2 - 534 

Wolfram WO3 - 510 

Železo Fe3O4 - 508 

Cín SnO - 500 

Nikl NiO - 439 
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Informace týkající se energie oxidace také zmiňuje [37]. V tomto článku, vysokoteplotní 

koroze kovů (oxidace čistých kovů) se dozvídáme, že je-li nějaký kov odolný vůči oxidaci, 

znamená to, že kov je v daných podmínkách stabilní (oxidy nevznikají), nebo oxidy vznikají a 

tvoří ochrannou vrstvu účinně zpomalující další oxidaci. Schůdnost oxidační reakce je dána 

hodnotou příslušné reakce Gibbsovy energie ΔG. Pro bližší pochopení uvažujme například 

reakci:  

                                                                                                                                                  

             kde:  M – Materiál, který oxiduje 

O2 – Kyslík  

Pak Reakční Gibbbsova energie pro tuto reakci je:  

                        
    

      
                                                                                                    

             kde:  ΔG – Reakční Gibbsova energie [kJ
-1
·mol

-1
] 

ΔG
o
 – Standardní reakční Gibbsova energie [kJ

-1
·mol

-1
] 

R – Univerzální plynová konstanta [J ·K
-1
·mol

-1
] 

T – Teplota [K] 

aM – Aktivita kovu [-] 

        
 – Aktivita oxidu [-] 

       
 – Aktivita kyslíku [-] 

Za předpokladu, že probíhá oxidace čistého kovu (kov a oxidy jsou přítomny jako čisté 

látky) a plynná fáze se chová ideálně, získáváme vztah 

                                                                                                                                            

V rovnováze platí, že ΔG = 0 a tudíž  

                         
   

          kde:      
   –  rovnovážný parciální tlak v atmosféře 

Oxid na povrchu kovů vzniká v případě, je – li parciální tlak kyslíku v atmosféře      . Čím 

nižší je ΔG
o
 pro oxidační reakci, tím méně je stabilní kov a tím více stabilní oxid [Mlnařík]. 

5.1.2 Kinetika oxidace 

Korozní rychlost a její změna v čase je obvykle nejdůležitější informace o korozních 

vlastnostech určitého materiálu [37]. Podle téhož zdroje lze kinetiku oxidace prezentovat jako 

časovou závislost přírůstků hmotnosti vztažených na plochu vzorku při izotermické oxidaci. 

Jelikož oxidace způsobuje vázání atomů kyslíku na povrch materiálu, tak hmotnost materiálu 

zpravidla roste úměrně s množstvím zoxidovaného materiálu. Zpravidla můžeme za vysokých 

teplot pozorovat dva typy chování materiálu. Prvním typem je lineární oxidace [19]. 

V případě druhém, pokud časová závislost hmotnostních přírůstků sleduje parabolu, hovoříme 

o tzv. parabolickém zákoně. Parabolický zákon je charakterizován vztahem:  

                                                                                                                                                      

               kde:   kp – kinetická konstanta (v tomto případě je vždy kladná)  

      t – čas [s] 
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Tento případ (parabolická oxidace) nastává, pokud se na povrchu materiálu tvoří 

kompaktní soudržná oxidická vrstva, která s časem roste a řídícím krokem oxidace je difuze 

částic (M
++

, O
2-

) vrstvou [37]. 

Rychlost oxidace se řídí Arrheniovým vztahem, tj. kinetické konstanty kL, kP rostou 

exponenciálně s teplotou [19]. Jak znázorňuje (obr. 39), s rostoucí teplotou rychlost oxidace 

roste exponenciálně.  

                 
 
  
                                                                                                                                   

                 
 
  
                                                                                                                                   

               kde:   AL, AP, QL, QP – konstanty  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Závislost rychlosti oxidace na teplotě podle Arrheniova vztahu [19] 

Pro dokreslení informací ohledně kinetiky oxidace, v tabulce (tab. 16) [19] jsou uvedeny 

časy nutné k oxidaci různých materiálů do hloubky 0,1mm od povrchu vzorku exponovaného 

při teplotě vzduchu 0,7TM. (TM – představuje teplotu tavení).  

Tab. 16: Tabulka rychlostí oxidace materiálu [19]. 

Materiál Čas [hodiny] Teplota tání [K] Materiál Čas [hodiny] Teplota tání [K] 

Au nekonečno? 1336 Ni 600 1726 

Ag velmi dlouhý 1234 Cu 25 1356 

Al velmi dlouhý 933 Fe 24 1809 

Si3N4 velmi dlouhý 2173 Co 7 1765 

SiC velmi dlouhý 3110 Ti  6 1943 

Sn velmi dlouhý 505 WC (cermet)  5 1700 

Si 2 x 10
6
 1683 Ba  0,5 983 

Be 10
6 

1557 Zr 0,2 2125 

Pt 1,8 x 10
5 

2042 Ta velmi krátký 3250 

Mg  10
5 923 Nb velmi krátký 2740 

Zn  10
4
 692 U velmi krátký 1405 

Cr 1600 2148 Mo velmi krátký 2880 

Na  1000 371 W velmi krátký 3680 

K  1000 337 - - - 

[19] komentuje výše uvedenou tabulku (tab. 16) tak, že ve srovnání s (tab. 15) se časy 

oxidace různých materiálů se liší o několik řádů. Zjišťujeme, že neexistuje korelace mezi 

rychlostí oxidace a energií potřebnou pro oxidaci.  
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5.1.3 Mechanizmus oxidace 

Velice názorně ilustruje mechanizmus oxidace zdroj [19]. Na (obr. 40) je vyobrazen 

mechanizmus již popsané parabolické oxidace.  

            
 

 
                                                                                                                                   

Obecně tento vztah můžeme napsat ve tvaru:  

             
 

 
                                                                                                                               

Uvedená reakce (6.10) ve skutečnosti probíhá ve dvou 

krocích [19]. A to, nejprve materiál M vytvoří iont, 

uvolněním elektronů, e: 

                                                                                

Tyto elektrony jsou pak absorbovány kyslíkem a vznikne 

kyslíkový iont:                                 

          
 

 
                                                                    

Buďto M
++

 a dva elektrony e difundují ven přes vrstvu a 

setkají se s O
  

na vnějším povrchu, nebo kyslík 

difunduje dovnitř (přesněji kyslíkový iont) a setká se 

s M
++

 na vnitřním povrchu. Koncentrační gradient 

kyslíku je jednoduše koncentrace plynu c, dělená 

tloušťkou vrstvy x. Rychlost růstu vrstvy dx/dt je 

zpravidla úměrná toku atomů, které difundují přes vrstvu. 

Následně můžeme tvrdit, že tedy platí jistá analogie 

s Prvním Fickovým zákonem.  

                
  

  
                                                                      

Kde: J - Difuzní tok (látkové množství složky, které 

projde jednotkovou plochou za jednotkový čas) 

     D – Difuzní koeficient částic v oxidické vrstvě  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Případ 3. Elektrony se pohybují velmi pomalu. Oxidická 
vrstva roste (velmi) pomalu na rozhraní kov-oxid nebo 
oxid- vzduch a to v závislosti na tom, zda M

++
 difunduje 

rychleji než O
—

nebo ne.  
Příklad Al 
 

Obr. 40: Růst oxidační vrstvy za 

podmínek parabolického zákona růstu 

[19] 
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Pokud vyjádříme difuzní tok: [37] 

   
    

   
  

    

  
                                                                                                                             

          kde: ρ – je hustota oxidů 

M – molární hmotnost oxidů   

V – objemu oxidů  

S – oxidovaná plocha   

t – čas  

Dostáváme: 

          
  

  
    

  

    
                                                                                                                            

Za předpokladu lineárního gradientu koncentrace platí dc/dx = Δc/x lze dále napsat: 

               
   

  
                                                                                                                                 

Integrací tohoto vztahu podle x od 0 do x za čas od 0 do t dostáváme vztah: 

              
    

  
                                                                                                                                   

Při popisu vysokoteplotní koroze se často používá zápis parabolického zákona a to ve 

tvaru: 

                                                                                                                                                          

Rovnice (6.5) vyjadřující zákon růstu má přesně stejný tvar jako výše uvedená rovnice 

(6.17). Kinetická konstanta kp je analogicky dána vztahem (6.7). Nemá však stejnou číselnou 

hodnotu, protože rovnice (6.17) popisuje přírůstek tloušťky a ne přírůstek hmoty.  

Výše zmíněné informace nám dovolují vysvětlit, proč některé vrstvy tvoří lepší ochranu 

materiálu než vrstvy jiné. Vyšší ochrana vůči oxidaci je poskytována vrstvami, které vykazují 

nízký koeficient difuze – tedy vysoký bod tavení. To je také jednou z příčin proč Cr2O3 anebo 

SiO2 chrání křemík dobře před oxidací. Příkladem opačného účinku je například FeO 

(vykazující nižší bod tavení) poskytující horší ochranu proti oxidaci. V závislosti na struktuře 

a ochranné funkci rozpoznáváme zpravidla dva druhy lidických vrstev a to[37]: 

 Kompaktní ochranné vrstvy, které poskytují ochranu před další oxidací. Zabraňují 

přímému kontaktu kyslíku s kovem. 

 Nechránící vrstvy, které nebrání dostatečně přístupu kyslíku ke kovu.  

Kompaktnost respektive poréznost lze považovat za základní vlastnost ochranné vrstvy. 

Aby tlustá vrstva mohla souvisle překrývat povrch kovu a neobsahovala trhliny a mezery, má 

být objem vznikající chemické sloučeniny větší než objem kovu, který byl oxidován [35]. 

V souvislosti s touto skutečnosti je tradičně uváděn Pillingův – Bedworthův poměr.  

               
    

   
  

         

          
                                                                                                   

               kde:  MMe – Molární hmotnost kovu 

MMeA – Molární hmotnost vzniklé sloučeniny 

ρMe – Hustota kovu 

ρMeA – Hustota vzniklé sloučeniny 

n – Počet atomů kovu v molekule sloučeniny  
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Obr. 50:  Vysokoteplotní koroze litiny 

SiMO [8] 

Při poměru VMeA/VMe < 1 obsahuje vznikající oxidická vrstva mezery a trhliny. 

Charakteristické jsou malé ochranné vlastnosti vrstvy a značná rychlost oxidační reakce (Li, 

Na, K, Ca, Ba, Sr, Mg) [35]. 

U kovů, u nichž VMeA/VMe > 1, je splněn předpoklad pro tvorbu souvislé oxidické vrstvy, 

která může mít ochranné vlastnosti. (např. Cd, Al, Pb, Zn, Ni, Be, Cu, Co, Fe, Cr, Mo či W) 

[35]. 

Další faktory, kromě Pillingova – Bedworthova poměru, které ovlivňují kvalitu oxidického 

filmu chránícího kov před další oxidací, jsou například: Stupeň adheze – přilnavost mezi 

oxidickým filmem a kovem a dále pak srovnatelný koeficient teplotní roztažnosti oxidu a 

kovu. Vhodnou variantou je: vysoký bod tavení a dobrá plasticita oxidické vrstvy za 

zvýšených teplot[19]. 

5.2 Oxidace litiny SiMO 

Oxidací železa (obr. 50) mohou vznikat tři kysličníky. FeO – würstit, Fe3O4 – magnetit a v 

posledním případě Fe2O3 – hematit. První z uvedených kysličníků, nejchudší na kyslík, FeO 

narůstá při povrchu kovu. Naopak Fe2O3 o kyslík nejbohatší narůstá na vnější straně oxidické 

vrstvy [35]. Podle téhož zdroje, rychlost vzniku FeO při vysokých teplotách závisí na tlaku 

kyslíku.  

Jak tvrdí [5] při oxidaci litiny SiMo 5-1 v O2 při teplotě 700 a 800 ºC výpočty, s použitím 

Termo-Calk (obr. 51), předpovídají tvorbu FeO – würstitu a fayalitu (Fe2Sio4) ve vnitřních 

vrstvách oxidické blány, zatímco ve vnějších 

vrstvách výpočet předpovídá vznik magnetitu 

a hematitu. Tyto informace potvrzuje i [35]. 

Podle něj Si snižuje oxidaci již při 1,5%. 

Přidání Si (cca 4% hmotnosti) vede k tvorbě 

SiO2 – takzvané bariéry na rozhraní oxid – 

kov. β-SiO2 – fáze je vysokoteplotní formou 

oxidu křemičitého, který se transformuje na α-

SiO2 při nižších teplotách. Vrstva SiO2 je 

kompaktnější ve srovnání s oxidy železa a 

snižuje rychlost oxidace. Příčiny toho jevu 

popisuje kapitola mechanizmus oxidace. Pro 

doplnění, [5] dále dodává že SiO2 vykazuje 

vůči Fe2O nižší pórovitost.   

Z informací týkajících se molybdenu. 

Bylo zjištěno, že se molybden částečně 

odděluje a tuhne v mezibuněčných oblastech. 

Zde vytváří karbid. Podle [5], se molybden během transformace vysráží po hranicích zrn na 

malé sraženiny Fe2MoC/M6C. Litiny SiMo jsou náchylné k vytvoření komplexních karbidů 

v mezibuněčných prostorách stejně jako podél hranice zrn.  

 

 

 

Oxidy Fe 

 

Oxidy Fe -Si 

Kov Bariéra SiO2 
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Obr. 52: Vzhled vzorků po 

oxidační zkoušce 
 

 

Obr. 51: Stavový diagram soustavy železo kyslík pří teplotě 700º pro litinu SiMo 5-1[5] 

5.3 Experiment - oxidační zkouška litiny SiMo 

Zkoušce oxidace byly podrobeny vzorky litiny pod označením SiMo1, SiMo3, Y42 T2 a 

vzorek litiny pod označením Y42 T3. Zhotovení vzorků, pro provedení oxidační zkoušky, 

bylo provedeno na pile Labotom – 3 firmy Struers. Takto připravené vzorky měly tvar 

tenkých kvádrů (destiček) o rozměrech 40x20x3 mm viz (obr. 52), rozměry vzorků respektují 

normu GOST 6130-71, uváděnou v [5]. Nežli byly vzorky 

vystaveny tepelné expozici, byly nejprve odmaštěny lihem, 

vysušeny proudem vzduchu a zváženy na elektronické váze o 

přesnosti ± 0,1 mg. Odmaštěné a zvážené vzorky byly 

následně uloženy do keramického kelímku pro zachycení 

odpadávajících okují. Před svým použitím byly kelímky 

opláchnuty vodou, nesledně lihem a vysušené proudem 

vzduchu.  

Po výše zmíněných přípravách byly výše uvedené vzorky 

v keramických miskách vloženy do žíhací pece 

s automatickou regulací teploty pro zajištění konstantní 

teploty pecního prostředí. Z kapacitních důvodů pece byly 

žíhány pouze dva vzorky současně.  

Průběh zkoušky spočíval v dosažení teploty 800 °C 

v pecní komoře pece, vystavení připravených vzorků litiny 

této teplotě a setrvání na ní (teplota 800 °C) po dobu 72hodin, 

čili 3dnů. Po uplynutí stanovené doby žíhání následovalo 

vypnutí pece a ochlazení v peci uložených vzorků na teplotu 

okolního prostředí. Zkouška byla ukončena následným 

vytažením ochlazených vzorků z žíhací pece, jejich 

opětovným zvážením pomocí elektrické váhy a stanovením 

přírůstku hmotnosti žíhaných vzorků litiny po tepelné 

expozici.  

Na (obr. 52) je jasně patrný zoxidovaný povrch žíhaných 

litin (1 – SiMo1; 2 – SiMo3; 3 – Y42 T3; 4 – T42 T3). Vyfocené žíhané „destičky“ jsou již po 

preparaci vzorků určených pro hodnocení mikroanalýzy zoxidované vrstvy.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 
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Hodnoty získané vážením znázorňuje (tab. 17). Pro názornější ilustraci, jsou naměřené 

hodnoty graficky zpracované vis (obr. 53). 

Tab. 17: Růst (oxidace) měřených vzorků litin SiMo a referenčních LKG  

Značení - vzorek 
Hmotnost litiny [g] 

Změna hmotnosti [%] 
Před žíháním Po žíhání Přírůstek 

SiMo1 17,9 17,98 0,08 0,446 

SiMo3 19,11 19,24 0,14 0,68 

Y42 T2 17,59 17,64 0,05 0,28 

Y42 T3 19,57 19,8 0,23 1,175 

 

 

Obr. 53: Růst (oxidace) posuzovaných vzorků litiny SiMo a referenčních LKG 

 

Předpoklad nejvyššího nárůstu hmotnosti vzorku EN-GJS-500-7 a to z důvodu rozpadu 

perlitického cementitu, se nepotvrdil. Překvapením je značný nárůst hmotnosti u litiny EN-

GJS-400-15 jejíž strukturu byla čistě feritická. 
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5.4 Experiment - Chemická mikroanalýza oxidické vrstvy 

Chemická mikroanalýza oxidované vrstvy (orb. 54) byla stanovena na vzorku, 

připraveném standardním metalografickým způsobem (obr. 15).  

K měření byl využit elektronový rastrovací mikroskop Zeiss ULTRA PLUS ve spojení 

s energiově disperzním mikroanalyzátorem EDS X-MAX od společnosti Oxford Instruments. 

V tomto konkrétním případě se jedná o plošnou mikroanalýzu na rozhraní kov - oxid (Map 

data 1). Druhé místo (Map data 2), zkoumání se nacházelo přímo v místě oxidu. Měření nám 

pomohlo získat přehled o plošné koncentraci námi zvolených prvků ve zkoumaných 

oblastech.  

 
Obr. 54: Snímek litiny EN-GJS Simo 5-1 

 

 

Obr. 55: Energiově disperzní RTG spektrum – oblast 1 a 2 [] 

 

KOV 

OXID 

1 
 

2 
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Obr. 56: Série plošných koncentrací prvků ve zkoumané oblasti 1 
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Obr. 57: Série plošných koncentrací prvků ve zkoumané oblasti 2 
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A5 – tažnost [%] 

Obr. 58: Vliv tvrdosti na tažnost LKG 

[21] 

6 VLASTNOSTI LITINY SIMO 

Tvar a dispersita vyloučeného grafitu, spolu se strukturou a vlastnostmi základní kovové 

hmoty mají zásadní vliv na mechanické a fyzikální vlastnosti litiny [1] Jak popisuje výše 

uvedená kapitola: Struktura litiny SiMo, základní kovová hmota litiny SiMo je převážně 

tvořena feritem. V následujících podkapitolách bude z vlastností litiny důkladněji přiblížena 

tvrdost a dále pak detailněji mikrotvrdost litiny SiMo.  

6.1 Tvrdost litiny SiMo  

Hodnota tvrdosti se vypočte jako velikost trvalé deformace (plochy nebo hloubky vtisku) 

v relaci k působící zátěžné síle. Vnikající těleso přitom nesmí podléhat plastickým 

deformacím a musí proto vykazovat co nejvyšší tvrdost, modul a mez pružnosti [39]. Jelikož 

tvrdost závisí na celé řadě vlivů, není možné tvrdost charakterizovat jako jednoznačně 

definovanou fyzikální veličinu. Z vlivů, ovlivňující výsledky měření tvrdosti materiálu, 

jmenuje např.: Elastické vlastnosti měřeného materiálu, rozumějme tím zejména modul 

pružnosti v tahu a ve smyku. Dále pak plastické vlastnosti zkoušeného materiálu, zde se 

značně projevuje mez kluzu materiálu a charakter deformačního zpevnění. Výsledky měření 

mirotvrdosti materiálu jsou v neposlední řadě také ovlivněny velikostí zátěžné síly působící 

na vnikající těleso [39]. Z úvodních obecných informací týkající se tvrdosti je vhodné také 

zmínit, že tvrdost stejného kovu může mít různou tvrdost v závislosti na následujících 

okolnostech:  

 Velikosti zrna (jemnozrnné materiály vykazují vyšší hodnoty tvrdosti v důsledku 

vyššího odporu hranic zrn vůči vnikání cizího tělesa)  

 Teplotě (v důsledku vyšší teploty se vlivem roztažení stávají vazby mezi atomy méně 

pevné) 

 Množství cizích příměsí (veškeré příměsi, zejména heterogenně, snižují schopnost 

materiálu se plasticky deformovat a zvyšují tak tvrdost) 

 Vnitřním pnutí (vliv nerovnoměrného ochlazování součásti)  

Tvrdost litiny je především závislá na struktuře základní kovové hmoty [23]. Orientační 

hodnoty tvrdosti litin s rozdílnou strukturou základní kovové hmoty znázorňuje (tab. 18) 

uváděná ve zdroji [1]. Hodnoty tvrdosti litiny s kuličkovým grafitem jsou téměř přímo 

úměrné její pevnosti v tahu, případně 

mezi pevnosti. S růstem pevnosti 

litiny, rostě úměrně její tvrdost [19]. 

V souvislosti s tvrdostí litiny 

s kuličkovým grafitem zmiňme vztah 

tvrdosti LKG a tažnosti LKG. Vliv 

tvrdosti na tažnost LKG představuj 

(obr. 58 publikovaný v [21]. Při 

tvrdosti cca 150 HB vykazovalo 

přibližně 90% vzorků tažnosti 

v rozmezí 13 až 24%. Při tvrdosti cca 

250 BH je odpovídající tažnosti 

přibližně 2,5 až 8,5 %. Je zjevné, že 

tvrdost nemůže být jakostním 

ukazatelem houževnatosti, zvláště 

pak v případě litiny s kuličkovým 

grafitem. 
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Tab. 18: Orientační tvrdosti litiny s rozdílnou strukturou [1] 

Litina - typ Tvrdost HB 

Feritická litina 120 – 150  

Feriticko perlitická litina 140 – 200  

Perlitická litina 180 – 160  

Nízkolegovaná perlitická litina 210 – 280  

Výsledky získané měřením tvrdosti dle Brinella litiny SiMo předkládá práce [5]. Spolu 

s litinou SiMo byl pro porovnání zkoumán také materiál EN – GJS – 500 – 7. Pro každý druh 

materiálu bylo provedeno 5 sérií měření tvrdosti. Naměřené hodnoty tvrdosti publikované ve 

zmíněné práci znázorňuje tabulka (tab. 19) 

Tab. 19: Hodnoty tvrdosti dle Brinella [5] 

Číslo měření 

MATERIÁL 

EN-GJS SiMo 4-0,5 EN-GJS SiMo 5-1 EN-GJS-500-7 

HODNOTY TVRDOSTI DLE BRINELLA [HBW] 

1 243 239 159 

2 241 235 163 

3 239 236 161 

4 237 237 162 

5 235 234 161 

Průměrná hodnota 239 236 161,2 

Komentář k tabulce: Práce [5] předkládané hodnoty tvrdosti komentuje slovy, že litiny 

legované křemíkem a molybdenem mají v porovnání s nelegovanou litinou vyšší tvrdost a to 

v důsledku změny struktury a chemického složení. Pro rozvedení této myšlenky můžeme 

připomenout vliv obsahu karbidů na vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem. Jak bylo 

konstatováno výše, s růstem pevnosti litiny, rostě úměrně její tvrdost. Se vzrůstajícím 

obsahem tvrdých a křehkých karbidů vzrůstá mez pevnosti litiny, ale klesá pevnost v tahu. 

Tato konvergence meze pevnosti a pevnosti v tahu vede, s růstem objemu karbidů, k poklesu 

tažnosti litiny. Přítomností karbidů v základní kovové hmotě LKG dochází k zvýšení 

dynamického modulu pružnosti a tudíž výrazného zhoršení opracovatelnosti litiny 

s kuličkovým grafitem (snížení životnosti nástroje). Pro shrnutí, práce [21] tvrdí, že tvorba 

eutektických karbidů během tuhnutí ovlivňuje podíl vyloučeného grafitu, neboť karbidy a 

grafit „soutěží“ o zisk – výtěžek – uhlíku z taveniny. Patnáct objemových procent karbidů 

vyžaduje jedno procento uhlíku, což redukuje využitelný uhlík na tvorbu grafitu o cca třetinu 

[21]. 
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6.2 Mikrotvrdost litiny SiMo 

Obecně měření mikrotvrdosti je realizováno vtlačováním diamantového tělesa ve tvaru 

Vickersova nebo Knoopova jehlanu do povrchu měřeného tělesa silami v rozsahu od 1g do 

1000g. V porovnání běžné zkoušky (makro)tvrdosti podle Vickerse jsou prováděny při 

zátěžích mezi 10 až 1200N. Pro zajímavost, tatáž práce [39] informuje, že první použití sil 

nižší než 10N se datuje do roku 1932, kdy byly tyto zkoušky provedeny v National Physical 

Laboratory ve velké Británii.  

Dále [39] konstatuje, že s klesajícími aplikovanými silami (se zmenšující se velikostí 

vtisku) při měření tvrdosti přesnost klesá. Tato informace je následně doplněna o tvrzení, že 

s klesající zátěžnou silou do oblasti mikrotvrdosti již není Vickersova tvrdost (jak je tomu na 

základě geometrické podobnosti vtisků u hodnot mikrotvrdosti) nezávislá na velikosti 

aplikovaného zatížení.  

Z hlediska velikosti vtisku při zkoušení mikrotvrdosti, je použití této metody převážně 

vhodné pro: 

 Malé nebo tenké součásti 

 Měření tvrdosti malých, vybraných oblastí zkušebního vzorku 

 Měření mikrotvrdosti strukturních složek a fází, 

 Hodnocení vrstev po chemicko-tepelném zatížení 

 Měření tvrdosti velmi tenkých kovových a jiných anorganických povlaků 

 Hodnocení svarových spojů 

 Hodnocení oduhličujících procesů 

 Studium difúzních pochodů 

 Měření křehkých materiálů, atd. 

Z pohledu měření mikrotvrdosti litiny SiMo, jsou výše uváděné oblasti použití metody 

měření mikrotvrdosti pouze informativní.  
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6.2.1 Zkouška mikrotvrdost dle Vickerse 

Zkouška tvrdosti dle Vickerse je předepsána evropskou normou ČSN EN ISO 6507-1 a to 

pro tři rozdílné oblasti zkušebního zatížení viz (tab. 20). 

Tab. 20: Tvrdost dle Vickerse – oblasti zkušebního zatížení pro kovové materiály [39l] 

Oblast zkušebního 

Zatížení, F [N] 
Symbol tvrdosti 

Předchozí značení 

(ISO 6507-1:1982) 

F ≥ 49,03 ≥ HV 5 Zkouška tvrdosti dle Vickerse 

1,961 ≤ F < 49,03 HV 0,2 až < HV 5 
Zkouška tvrdosti dle Vickerse při nízkém 

zatížení 

0,09807 ≤ F < 1,961 HV 0,01 až < HV 0,2 Zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse 

Podstatou zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse (HV) je vtlačování vnikajícího tělesa ve 

tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu se čtvercovou základnou a daným vrcholovým úhlem 

(136°) mezi protilehlými stěnami do povrchu zkušebního tělesa. Následným krokem procesu 

je měření úhlopříčky vtisku, která zůstane po odlehčení zkušebního tělesa (obr. 59) [39]. 

Tvrdost dle Vickerse je následně vyjádřena jako poměr zkušebního zatížení k ploše vtisku, 

jenž se uvažuje jako pravidelný čtyřboký jehlan se čtvercovou základnou a s vrcholovým 

úhlem rovnajícím se úhlu vnikajícího tělesa (136°) [39]. 

                     
        

    

 
  

          
 

  
                                                                     

 

               kde:  d – aritmetický průměr dvou délek úhlopříček d1 a d2 [mm] 

F – zkušební zatížení (zatěžující síla) [N] 

0,102 – konstanta = 
 

 
  

 

        
 

 
Obr. 59: Grafické znázornění podstaty zkoušky tvrdosti dle Vickerse [39] 

Zkušební těleso – Mikrotvrdost je měřena převážně na metalografických výbrusech a to 

především z důvodů vysokých nároků kladených na úpravu povrchu vzorku [40]. Hodnocený 

vzorek musím mít tedy hladký a rovný povrch, bez okujení, mazadel a cizích tělísek. Taktéž 

při přípravě vzorku nesmí dojít k deformačnímu či tepelnému ovlivnění povrchu [39]. Podle 

[40] není vhodné povrch vzorku upravovat mechanickým leštěním, které může způsobovat 

deformační zpevnění povrchové vrstvičky kovu. Vhodnější variantou úpravy povrchu vzorku 

je proto dle [40] elektrolytické a chemické leštění.  
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        Indentační hloubka [mm] 

Obr. 60: ISE efekt - ilustrace[40] 
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ISE efekt – V neposlední řadě, je také potřebné zmínit, že v porovnání s Vickersovou 

zkouškou makrotvdosti jsou naměřené hodnoty mikrotvrdosti dle Vickerse ovlivněny 

velikostí zátěžné síly. Tzn. hloubkou vtisku [40]. Vliv velikosti vtisku při indentaci je 

odvozen z anglického názvu Indentation Size Effect – ISE (obr. 60). V tomto směru práce 

[41], obsahuje zajímavou rešerši problematiky ISE efektu. ISE efekt se výrazně projevuje při 

zkouškách nanotvrdosti tak i mikrotvrdosti při zatíženi nižších než 5 N, kdy dochází k nárůstu 

tvrdosti se snižujícím se zatížení. Podle literatury [41] jsou obvyklé příčiny tohoto efektu 

důsledkem například mechanického leštění povrchu vzorku, kdy dochází k deformačnímu 

zpevnění tenké vrstvy materiálu. Tento jev je již výše zmíněn v souvislosti s literaturou [40]. 

Další příčinou ISF může být také klasické měření velikosti vtisku z obrazu vtisku (př. 

úhlopříčky). Podle [41] je obvyklé rozlišení optického mikroskopu ± 0,5 μm, tudíž je přesnost 

při nižších zatěžujících silách nižší a to 

v důsledku obtížné měřitelnosti vtisků. 

Nelze také opomenout vliv 

charakteristických vlastností materiálu, 

které souvisí s jeho vnitřní strukturou. Jak 

zmíněná práce[41] předkládá, počátkem 

devadesátých let dvacátého století se 

v literatuře objevují práce, v kterých autoři 

pokládají ISE efekt za charakteristickou 

odezvu materiálu při nižších zatěžujících 

silách a výsledný vliv vysvětlují na 

základě pohybu dislokací. Dále pro 

ucelení informací ohledně ISE efektu, 

literatura [40] ISE vysvětluje jako výrazné 

ovlivnění vpichu indentoru elastickou 

deformací materiálu. Při odlehčení 

indentoru se působením elastické 

deformace vpich zmenší. V porovnání při 

zkouškách využívající relativně vyšší 

zatížení je zmenšení, vůči velikosti vpichu 

indentoru, zanedbatelné. S ohledem na zmíněné informace, lze tvrdit, že výsledky získané při 

měření makrotvrdosti stejného materiálu budou dosahovat nižších hodnot než při měření 

mikrotvrdosti.  

Tab. 21 Zkušební zatížení a symboly tvrdosti pro zkoušku mikrotvrdosti dle Vickerse [40] 

ZKOUŠKA MIKROTVRDOSTI 

Symbol tvrdosti Nominální hodnota zkušebního zatížení, F [N] 

HV 0,01 0,09807 

HV 0,015 0,1471 

HV 0,02 0,1961 

HV 0,025 0,2942 

HV 0,05 0,4903 

HV 0,1 0,9807 
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Vtisk Krok 0,02 mm 

Grafit 

6.3 Experiment - měření mikrotvrdosti litiny SiMo 

Měření mikrotvrdosti vzorků litin bylo provedeno v laboratoři 

Ústavu materiálových věd a inženýrství VUT s pomocí 

mikrotvrdoměru LECO LM 247 AT (vybaveným  automatickým 

softwarem na vyhodnocení vtisku (obr. 61)) a Vickersova 

indentoru. Měření mikrotvrdosti dle Vickerse byly podrobeny 

vzorky: SiMo1, SiMo3, Y42 T2 a Y42 T3, jak ve stavu před, tak i 

ve stavu po žíhání. Konkrétněji, pro měření mikrotvrdosti, byly 

použity totožné vzorky, které sloužily k metalografickému 

pozorování struktury. Optimální zatížení pro měření mikrotvrdosti 

bylo několika zkouškami (dle velikosti vzniklého vtisku) 

stanoveno na 0,09807N tj. HV 0,01. Velikost kroku měření 

mikrotvrdosti byla vzdálenost 0,02mm, (obr 62). Interval působící 

zkušební síly představoval 10s. Indentor byl zatlačován zatížením 

kolmým k povrchu vzorku bez rázů a chvění. Celý průběh zatížení 

je možné vidět na (obr. 63). 

 

Obr. 61: Mikrotvrdoměr  

LECO LM 247 AT [42]  

 

 

 

 

Obr. 63: Průběh zatížení [43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62: Průběh měření mikrotvrdosti, HV 0,01 
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6.3.1 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti 

Tab. 22: Hodnoty naměřené mikrotvrdosti – vzorek SiMo1 

Vzorek - SiMo1 

Číslo 

bodu 

Materiál vzorku před žíháním 
Číslo 

bodu 

Materiál vzorku po žíhání 

Vzdálenost 

[mm] 

Mikrotvrdost 

[HV 0,01] 

Vzdálenost 

[mm] 

Mikrotvrdost 

[HV 0,01] 

1 0 356 1 0 318 

2 0,02 360 2 0,02 318 

3 0,04 359 3 0,04 410 

4 0,06 504 4 0,06 400 

5 0,08 477 5 0,08 409 

6 0,1 328 6 0,1 459 

7 0,12 459 7 0,12 453 

8 0,14 359 8 0,14 453 

9 0,16 364 9 0,16 453 

- - - 10 0,18 459 

- - - 11 0,2 471 

 

 

Tab. 23: Hodnoty naměřené mikrotvrdosti – vzorek SiMo3 

Vzorek - SiMo3 

Číslo 

bodu 

Materiál vzorku před žíháním 
Číslo 

bodu 

Materiál vzorku po žíhání 

Vzdálenost 

[mm] 

Mikrotvrdost 

[HV 0,01] 

Vzdálenost 

[mm] 

Mikrotvrdost 

[HV 0,01] 

1 0 431 1 0 348 

2 0,02 615 2 0,02 484 

3 0,04 606 3 0,04 555 

4 0,06 556 4 0,06 554 

5 0,08 624 5 0,08 555 

6 0,1 588 6 0,1 536 

- - - 7 0,12 564 

- - - 8 0,14 581 
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Tab. 24: Hodnoty naměřené mikrotvrdosti – vzorek T42 Y2 

Vzorek - T42 Y2 

Číslo 

bodu 

Materiál vzorku před žíháním 
Číslo 

bodu 

Materiál vzorku po žíhání 

Vzdálenost 

[mm] 

Mikrotvrdost 

[HV 0,01] 

Vzdálenost 

[mm] 

Mikrotvrdost 

[HV 0,01] 

1 0 164 1 0 356 

2 0,02 360 2 0,02 355 

3 0,04 395 3 0,04 364 

4 0,06 471 4 0,06 368 

5 0,08 478 5 0,08 355 

6 0,1 458 6 0,1 359 

7 0,12 381 7 0,12 376 

8 0,14 415 8 0,14 221 

9 0,16 391 - - - 

10 0,18 251 - - - 

11 0,2 259 - - - 

 

 

Tab. 25: Hodnoty naměřené mikrotvrdosti – vzorek T42 Y3 

Vzorek - T42 Y3 

Č. bodu 

Materiál vzorku před žíháním Materiál vzorku po žíhání  

Vzdálenost 

[mm]  

Mikrotvrdost 

[HV 0,01] 

Vzdálenost 

[mm] 

Mikrotvrdost  

[HV 0,01] 

1 0 157 0 262 

2 0,02 259 0,02 267 

3 0,04 348 0,04 262 

4 0,06 328 0,06 328 

5 0,08 295 0,08 299 

6 0,1 321 0,1 318 

7 0,12 289 0,12 277 

8 0,14 61 0,14 332 
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6.3.2 Grafické vyhodnocení naměřených hodnot mikrotvrdosti 

 

 

Obr. 63: Průběh hodnot mikrotvrdosti – vzorek SiMo1 

 

 

 

PROMĚŘOVANÁ OBLAST  
 

 

 

   Obr. 63: Nežíhaný vzorek SiMo1 – (Před)    Obr. 64: Žíhaný vzorek SiMo1 – (Po) 
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Obr. 65: Průběh hodnot mikrotvrdosti – vzorek SiMo3 

 
Obr. 66: Nežíhaný vzorek SiMo3 - (Před) 

 
Obr. 67: Žíhaný vzorek SiMo3 – (Po) 
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Obr. 68: Průběh hodnot mikrotvrdosti – vzorek T42 Y2 

 
Obr. 69: Nežíhaný vzorek T42 Y2 - (Před) 

 
Obr. 70: Žíhaný vzorek T42 Y2 – (Po) 
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Obr. 71: Průběh hodnot mikrotvrdosti – vzorek T42 Y3 

 
Obr. 72: Nežíhaný vzorek T42 Y3 - (Před) 

 
Obr. 73: Nežíhaný vzorek T42 Y3 - (Po) 
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7 VÝROBA LITINY SIMO 

Získání kuličkového grafitu lze dosáhnout různými způsoby výroby. Vždy je hlavním a 

určujícím kritériem výrobní jistota a také stabilní kvalita při nízkých výrobních nákladech. 

Podstatou technologie výroby litiny s kuličkovým grafitem je modifikační zpracování litiny a 

grafitizační očkování. Prostředky určené k modifikaci musí zajistit vznik kuličkového grafitu 

[23]. Pro dosažení jemnějšího vyloučeného grafitu a také pro zabránění tvorby cementitu a 

výskytu zákalky v kritických místech odlitku se provádí zmíněné očkování [23]. 

     Při použití vsázkových surovin pro tavbu litiny s kuličkovým grafitem je nezbytné 

sledovat obsah síry, fosforu a manganu [44]. Vliv působení zmíněných prvků na litinu byl již 

popsán v kapitole: vliv prvků na strukturu litiny. Pro doplnění informací, [44] shrnuje 

požadavky na výchozí taveninu, viz (tab. 26). Neméně důležitým kritériem pro volbu 

použitých surovin je také volba tavícího agregátu. 

Tab. 26: Požadavky na výchozí taveninu [44] 

Prvek S P Mn Karbidotvor. prvky 

[%] max. 0,015 max. 0,05 max. 0,15 max. 0,1 

Dodatek k uvedené tabulce: Jak uvádí zdroj [45], hodnota max. 0,15 % Mn je vztahována 

pro LKG s požadavkem na feritickou strukturu. Výchozí tavenina by dále neměla obsahovat 

prvky s komplexním antiglobulizačním účinkem (Ti, Pb, As, Sn a další) [45]. 

Král ve své práci [46] předkládá, informace týkající se požadavků na výrobu litiny SiMo. 

Konkrétně se jedná o výrobní praxi firmy Grede, slévárna Liberty Wauwatosa, Wisconsin. Na 

výrobu 100 % tekutého kovu:  

 Ustavení obsahu uhlíku na hodnotu 3,35 – 3,45% 

 Ustavení obsahu křemíku na hodnotu 1,5 – 1,7% 

 2,4 % FeSi 75% 

 1,4% modifikátoru FeSiMg  (5,75 %Mg) 

 1,1 % FeMo (nespecifikovaná jakost) 

 0,7 % FeSi naočkování dle použité technologie 

 Licí teplota 1482 – 1537 ºC 

 



- 65 - 

 

ZÁVĚRY 

Litinu s kuličkovým grafitem typu SiMo lze označit za progresivní materiál s širokým 

polem uplatnění. Jak práce v úvodu naznačuje, významnému využití litiny s kuličkovým 

grafitem typu dochází v segmentu automobilového průmyslu. Vzhledem k trendu vývoje 

motorových vozidel, je předpokladem, že produkce odlitků vyrobených z LKG typu SiMo 

bude narůstat.  

Producenti výrobků - odlitků mimo Evropu nejsou svazováni, tak jako evropští výrobci, 

emisními normami, nebo vysokou cenou práce. Produkují odlitky cenově výhodnější a staví 

mimoevropské výrobce odlitků do konkurenčně výhodnější pozice před evropskými. 

Výsledkem je to, že jsou evropští výrobci nuceni hledat alternativy, jak svou pozici na 

globálním trhu vylepšit.  

Touto cestou může být produkce kvalitních odlitků s vysokou přidanou hodnotou. Je 

známo, že velká část mimoevropských producentu odlitků i přes svou nízkou cenu, 

nedosahuje patřičných kvalit odlitků evropských. Tj. i odlitků produkovaných v České 

republice.  

Zavedení produkce odlitků s litiny s kuličkovým grafitem typu SiMo do výrobního 

programu dané slévárny, může v budoucnu představovat její konkurenční výhodu před 

ostatními výrobci. Proto se LKG typu SiMo jeví jako zajímavý materiál, umožňující zvýšit 

přidanou hodnotu odlitku a rozšířit spektrum sortimentu výrobků konkrétní slévárny.  

Praktická část je tvořena metalografickou analýzou litin SiMo a to: EN-GJS SiMo 4-0,5 a 

EN-GJS SiMo 5-1 a dále litin EN-GJS-400-15 a EN-GJS-500-7. V případě referenčních litin 

byl tvar grafitu zhodnocen třídou -VI jako pravidelně kuličkový. Zmíněné vzorky litin byly 

také podrobeny oxidační zkoušce. Nejvyšší nárůst hmotnosti zaznamenala litina s čistě 

feritickou strukturou.  

Následujícím krokem praktické části je určení chemické mikroheterogenity v podobě 

liniové mikroanalýzy. Hodnoceny byly jak vzorky ve stavu před a stavu po žíhání. Pro zjištění 

vlivu chemické heterogenity na vlastnosti litiny, práce také prování zkoušku mikrotvrdosti dle 

Vickerse 0,01 a to v měřené linii chemické mikroheterogenity. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Legenda Jednotka 

+GF+ Firma Georg Fischer - 

ASTM American Society for Testing and Materials - 

B Přísada - 

ČSN Státní technická norma ČR - 

DIN Deutsche Industrie Norm - 

EN Evropská norma - 

EDS Energiově disperzní analýza - 

F Ferit - 

GJS Litina s kuličkovým grafitem - 

GE Grafitické eutektikum - 

ISE Indentation Size Effect - 

L Likvidus – kapalná fáze - 

LKG Litina s kuličkovým grafitem - 

LLG Litina s lupínkovým grafitem - 

P Perlit - 

S Solidus – tuhá fáze - 

SiMo Litina s kuličkovým grafitem legována křemíkem a molybdenem - 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Symbol Legenda Jednotka 

A5 Tažnost  [%] 

Ac1 Transformační teplota [ºC] 

aM Aktivita kovu - 

    
 Aktivita oxidu - 

   
 Aktivita kyslíku - 

CE Uhlíkový ekvivalent [%] 

C Výchozí koncentrace příměsi v tavenině [hm. %] 

Cf Finální koncentrace příměsi v tavenině [hm. %] 

Ck Počáteční koncentrace příměsi v krystalizačním zárodku [hm. %] 

CL Koncentrace příměsi v tavenině [hm. %] 

CS Koncentrace příměsi v tuhé fázi [hm. %] 

D Difuzní koeficient částic v oxidické vrstvě [m
-2
·s

-1
] 

d1 Úhlopříčka vtisku – zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse [mm] 

d2 Úhlopříčka vtisku – zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse [mm] 

F Zkušební zatížení – zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse [N] 

J Difuzní tok [mol·m
-2
·s

-1
] 

kef Efektivní rozdělovací koeficient - 

kL Kinetická konstanta – lineární oxidace - 

ko Rovnovážný rozdělovací keficient - 

kP Kinetická konstanta – parabolická oxidace - 

MMe Molární hmotnost kovu [Kg·mol
-1

] 

MMeA Molární hmotnost vzniklé sloučeniny [Kg·mol
-1

] 

n Počet atomů kovu v molekule sloučeniny - 

     
   Rovnovážný par. tlak kyslíku [Pa] 

R Univerzální plynová konstanta  [J ·K
-1
·mol

-1
] 

Rp0,2 Mez kluzu v tahu [Mpa] 

Rm min Mez pevnosti v tahu [MPa] 

RPB Pilling – Bedworth poměr - 

Sieq Ekvivalent křemíku [%] 

Se Stupeň eutektičnosti - 

T Teplota  [K] 

TM Teplota tavení materiálu [K] 

t Čas [s] 

v Rychlost tuhnutí [cm·s
-1

] 
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Seznam písmen řecké abecedy 

α Součinitel tepelné roztažnosti [K
-1

] 

δ Tloušťka difúzní vrstvy před mezifázovým rozhraním [cm] 

ΔG Reakční Gibbsova energie [kJ
-1
·mol

-1
] 

ΔG
o 

Standardní reakční Gibbsova energie [kJ
-1
·mol

-1
] 

Δm Hmotnostní přírůstek [Kg] 

λ Tepelná vodivost  [W·m
-1
·K

-1
] 

ρMe Hustota kovu [kg·m
-3

] 

ρMeA Hustota vzniklé sloučeniny [kg·m
-3

] 
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