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Abstract 

 The volume and linear changes of castings including inner shrinkage cavities during the 
solidification are affected by the cast metal properties and by the given mould as well. The observation 
of this effect is especially important at founding of graphite cast iron, i.e. at spheroidal graphite (SG) 
and flake graphite (FG) iron castings, while during the solidification of these castings an increase of 
volume is at present crystallisation of graphit-austenit eutectic. 

 Realized experimental measurements (with SG cast iron samples) have confirmed the fact, 
that linear changes during the solidification consist of two periods. In the first period positive, negative, 
or almost no linear changes were measured. In this period linear changes depend on properties of filer, 
binder and rigidity of mould jacket. Autors already have concerned with analysis of influence of mould 
properties on dimensional changes of graphite cast iron, see [1-4]. 

 Second period of dimensional changes, which begins by eutectic crystallisation of casting, 
was always positive following graphitic expansion, i.e. there was increasing of dimesions. Seemingly, 
one has been a little effected by mould properties (destruction of binder system is already in progress) 
and rigidity of mould jacket, but has been destinated by metallurgical quality of melt significantly. 
Relationships between selected metallurgical quality indicators, such as eutectic degree Sc, 
dimensional characteristic D2 also temperature characteristic RU and tgß and resultant casting 
properties, show markedly coherence mainly with the volume of shrinkage cavity Vst (%) and graphite 
nodule count per mm2 in the structure. 

 From the analysis of dimensional changes during the solidification of cast iron with spheroidal 
graphite followed that we can control first period of dimensional changes only by mould properties. In 
the second period, when the eutectic graphitization of casting is in the progress, we can control the 
generation of shrinkage cavity only by metallurgical quality of solificated metal. 
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Úvod 

 Objemové a dĺžkové zmeny prebiehajúce pri tuhnutí odliatkov majú pri nezvládnutí 
technologických a metalurgických procesov za následok vznik kontrakčných dutín a rozmerovú 
nepresnosť odliatku. Je známe, že pri tuhnutí grafitických liatin, tj. liatin s guľôčkovým (LGG) a liatin 
lupienkovým grafitom (LLG), u ktorých v etape tuhnutia dochádza k objemovej expanzii vyvolanej 
kryštalizáciou grafitického eutektika, sú objemové a lineárne zmeny odliatku určované nielen 
vlastnosťami odlievaného kovu, ale i charakterom zlievárenskej formy. 

 Touto problematikou sa autori zaoberajú už dlhodobo. Posledné publikované práce [1 až 4] 
boli zamerané predovšetkým na prezentáciu výsledkov dosiahnutých pri skúmaní vplyvu vlastností 
formy na rozmerové zmeny liatinového odliatku merané v priebehu tuhnutia. V predkladanom 
príspevku sú dosiahnuté výsledky meraní hodnotené z hľadiska vplyvu kovu a jeho metalurgickej 
kvality. 

 

 

Experimentálny program 

 Skúšobný odliatok mal tvar valca s priemerom φ 75, výškou 100 mm s miernym zošikmením 
a bol odlievaný horným vtokom. Do dutiny formy boli v jej polovičnej výške obojstranne zavedené 
kremenné tyčky φ10 mm do hĺbky 5 mm na snímanie radiálneho pohybu povrchu tuhnúcej vzorky. 
Pomocou rámovej konštrukcie, na ktorej boli obe tyčky uložené, jedna voľne, druhá fixne, sa pohyb 
kremenných tyčiek sčítal, takže bola snímaná celková zmena radiálneho rozmeru tuhnúcej vzorky. 
Priebeh teplôt bol meraný termočlánkami typu K (NiCr-Ni) umiestnenými v tepelnom strede odliatku, 
pri niektorých vzorkách i tesne pod povrchom, alebo v určitej hĺbke v stene formy. 

 Merania prebiehali súčasne na štyroch vzorkách odliatych do rôznych typov foriem. Pre 
simultánne snímanie dát pohybu a teploty bol použitý počítačový systém Adwantech Adam. 

 Konštrukcie foriem pri meraniach sú schématicky znázornené na obr.1. 
 

 

 

 

Podľa charakteru plášťa formy mala forma buď tzv. tuhé uloženie v masívnom kruhovom oceľovom 
ráme obr.1b, poddajné uloženie bolo dosiahnuté zaformovaním škrupinovej formy do bentonitovej 
formovacej zmesi v plechovom rámčku obr.1d, alebo celá forma bola vyrobená z bentonitovej zmesi, 
obr.1c. Na obr.1a je znázornený škrupinový vtok (Croning) ukončený keramickým sitkom a obložený 
zhustenou bentonitovou zmesou. Pri výrobe foriem boli odskúšané ostrivá: kremenné piesky Kisörs (K) 
a Šajdíkové Humence (S3) a umele pripravované tepelne stabilizované ostrivo Molochit. Ako 
spojivový systém boli použité syntetická živica na báze furanu Resolan HS a bentonit. Pre výrobu 
škrupinových foriem metódou Croning sa použili obaľované zmesi Hüttenes, Csepel a ÖFAG [2,3]. 

 Skúšky boli realizované v zlievárni za prevádzkových podmienok, pri odlievaní skúšobných 
vzoriek bol použitý kov zo štyroch bežných tavieb liatin s guľôčkovým grafitom [1,3]. Experimentálny 
program (vyhodnocovaný v tejto práci) je zhrnutý v Tab.1. 

 

 
Table 1  Experimental programme 

 

 
 

 



 Chemické zloženie liatin v jednotlivých tavbách je uvedené v Tab.2. 
 

 
Table 2  Chemical composition of SG cast irons 

 

 

 

 

Súčasne sú v tabuľke uvedené hodnoty stupňa eutektickosti Sc, teploty stabilnej TES a metastabilnej 
TEM eutektickej premeny a interval eutektických teplôt dTEcel, ktoré boli vypočítané podľa vzorcov: 

 Sc = %C / [4,23-0,3(%Si + %P)] 

 TES =1153 + 6,7. %Si           [5] 
 

 

 TEM = 1138,2 - 6,93(%Si + 2,5. %P) - 1,717(%Si + 2,5. %P)2   [6] 
 

 

 dTEcel = TES - TEM 

 Experiment bol postavený tak, aby bol predovšetkým odskúšaný vplyv parametrov formy 
(ostrivo, spojivový systém, plášť formy) na rozmerové zmeny tuhnúceho odliatku a jeho náchylnosť k 
stiahnutinám. Keďže bol použitý kov z viacerých tavieb, bola daná možnosť posúdiť i vplyv 
charakteristík odlievaného kovu na namerané dĺžkové a objemové zmeny skúšobných odliatkov, čo je 
náplňou predkladaného príspevku. 

 

 

Výsledky meraní a ich diskusia  

 1. Záznamy rozmerových zmien odliatku v priebehu tuhnutia 

 Dáta získané pri meraniach boli vyhodnocované a graficky vyjadrené ako závislosti zmeny 
radiálneho rozmeru (priemeru) válcovej vzorky na čase. Zväčšenie meraného rozmeru vzorky oproti 
východziemu bolo označované ako kladná zmena, zmenšenie meraného rozmeru ako záporná. 

 Príklady záznamov kriviek rozmerových zmien spolu s krivkami chladnutia sú uvedené na 
obr.2a,b,c. Pri vzájomnom porovnaní kriviek udávajúcich rozmerové zmeny odliatku je evidentné, že 
sa najviac odlišujú počas prvej periódy tuhnutia, kedy bola nameraná zmena priemeru vzorky D 
kladná, záporná, alebo rozmer ostal takmer stabilný. Priebeh kriviek je v tejto etape závislý od 
charakteru ostriva, hlavne od jeho tepelne dilatačných vlastností, od spojivového systému a od tuhosti 
plášťa formy (obr.2a škrupinová forma Croning, obr.2b kremenné ostrivo + resolan, obr.2c tepelne 
stabilizovaný molochit + resolan). Analýzou vplyvu vlastností formy na rozmerové zmeny odliatku sa 
autori podrobnejšie zaoberali už v skôr citovaných prácach [1 až 4]. 

 

 
       a)             b)               c)   

 Druhá etapa pohybu rozhrania O-F, ktorá začína pri nástupe eutektického tuhnutia v odliatku 
(pozri krivky chladnutia na obr.2), bola podľa očakávania vždy kladná, keďže je vyvolaná grafitickou 
expanziou liatiny pôsobiacou tlakom na líce formy [7,8]. Miera zväčšenia rozmeru odliatku v tejto 
periode tuhnutia zrejme súvisí s grafitizačnou schopnosťou a metalurgickou kvalitou odlievaného kovu, 
čím bude ovplyvňovať výsledné rozmery odliatku a jeho náchylnosť k vzniku stiahnutín. Tavenina s 
dobrou metalurgickou kvalitou sa vyznačuje bezchybnou tvorbou guľôčok grafitu, veľmi malou 



náchylnosťou k bielemu tuhnutiu a tvorbe perlitu a veľmi dobrými zlievárenskými vlastnosťami, zvlášť 
malou náchylnosťou k vzniku stiahnutín a dobrou napájacou schopnosťou [9]. 

 

 

 2. Analýza dĺžkových a objemových zmien 

 Pre posúdenie vplyvu odlievaného kovu na výsledné vlastnosti odliatku (skúšobného válca) 
pri našich experimentoch, sme podrobnejšie analyzovali krivky dĺžkových zmien ako i krivky 
chladnutia snímané priamo z tuhnúceho odliatku. Potom na stuhnutých skúšobných vzorkách bol 
titráciou zmáčavej kvapaliny zisťovaný objem sústredenej stiahnutiny a odmeraný priemer válca v 
polovičnej výške, na pozdĺžnych rezoch vzoriek bol hodnotený tvar stiahnutiny a bola odobratá vzorka 
na metalografickú analýzu. Namerané hodnoty označené ako Vst (%), Dodl (mm) a počet guľôčok 

grafitu GG/mm2 sú uvedené v Tabuľke 3a. Pre prípad nášho experimentu, v ktorom skúšobná vzorka 
bola odlievaná horným vtokom s kruhovým cedítkom (obr.1a), nameraný objem stiahnutiny Vst (%) 
informuje  nielen o náchylnosti k stiahnutinám, ale aj o napájacej schopnosti danej liatiny.  

 Súvislosti medzi zisteným objemom stiahnutiny, druhom formy (formovacej zmesi a tuhosťou 
plášťa formy) a stupňom eutektickosti liatiny Sc dokumentuje graf na obr.3. Veľkosť stiahnutiny Vst 
(%) vo vzorkách z jednotlivých liatin je väčšinou výrazne ovplyvnená tuhosťou plášťa formy (pozri 
dvojice vzoriek 11 a 12, 13 a 14, 23 a 24 a pod., (keď prvá vzorka mala oceľový rám (O) a druhá plášť 
z bentonitovej FZ (B)) a menej už druhom formovacej zmesi. Výrazný je ale vplyv stupňa eutektickosti 
Sc jednotlivých liatin na veľkosť stiahnutiny, keď najväčšiu náchylnosť k stiahnutinám mali vzorky z 
liatiny s najnižším stupňom eutektickosti (LGG 2, Sc = 0,87), a naopak, najmenšia stiahnutina bola vo 
vzorke z LGG 6 s Sc = 1,01. 

 

 
Fig.3 Influence of mould type and eutectic degree Sc on tendency to shrinkage cavity 

 Krivky dĺžkových zmien pre všetky vzorky boli charakterizované hodnotami D1, D11, Dmax 
a D2, ktorých význam je znázornený na obr.4 a obr.5; ich hodnoty sú tiež uvedené v Tab.3a. 
                        a) 

                        b) 

              Fig.4 Dimensional and temperature changes               Fig.5 Dimensional and temperature changes 

                        during solidification of SG cast iron sample 72          during solidification of SG cast iron sample 62 

 

 

 

 
Table 3a  SG cast iron - dimensional and volume characteristics 

 

 
*) O - oceľový rám,   B - plášť z bentonit. FZ          **) porucha pri meraní 

 

 

  Kým hodnoty D1, príp. D11 vyjadrujú zmenu priemeru vzorky v prvej etape dĺžkových zmien 
vyvolaných len vlastnosťami formy, hodnota D2 vypočítaná ako D2 = (Dmax - D11) informuje o 
lineárnej expanzii vzorky v druhej etape, počas eutektického tuhnutia liatiny. Je pozoruhodné, že 
lineárna expanzia D2 je v rovnakých formách prakticky neovplyvnená tuhosťou plášťa formy, ako to 
dokumentuje graf na obr.6 (ako i obr.2a,b,c). 

 

 



 

 
Fig.6 Influence of mould type and eutectic degree Sc on linear expansion D2 value 

 

 

 3.Termická analýza tuhnúcej vzorky 

 Termická analýza kriviek chladnutia snímaných priamo z telesa skúšobného odliatku (φ 75 x 
100) informuje o metalurgickom stave taveniny, jej grafitizačnej schopnosti, ako i o podmienkach 
ochladzovania vo forme. Pri vyhodnocovaní záznamov sme vychádzali i z kriviek ich prvej derivácie 
(pozri obr.4 a 5). Odčítané hodnoty Tmax, teploty likvidu TLmin, TLmax, eutektickej teploty TEmin, 
TEmax, eutektického podchladenia pod rovnovážnu eutektickú teplotu dTE = (TES - TEmin), teploty 
solidu Tsol a doby tuhnutia tsol (sec) sú uvedené v Tabuľke 3b.  

 

 
Table 3b  SG cast iron - thermal analysis characteristics 

 

 

 

 

 O grafitizačnej zárodkovej schopnosti liatin informujú hodnoty eutektického podchladenia 
dTE a hodnoty relatívneho podchladenia RU vypočítané podľa Döppa [10], ktorý dáva do pomeru 
namerané eutektické podchladenie ku intervalu rovnovážnych eutektických teplôt so zohľadnením 
vplyvu Si na tieto teploty (pre skúšané liatiny uvedené v Tab.1): 
 

 

  
 

 

Pri porovnaní s krivkami chladnutia v téglikoch Quik-Cup firmy Heraus Elektro-Nite, kde by teplota 
TEmin nemala klesnúť pod 1140°C [9], boli pri našich skúškach namerané eutektické teploty nižšie 
(pozri Tab.3b); je to zrejme spôsobené odlišnými podmienkami pri chladnutí kovu z hľadiska objemu 
vzorky ako i vlastností formy. 

 Z hľadiska minimálneho vzniku stiahnutín a mikrostiahnutín je vhodné, aby grafitizácia v 
priebehu eutektického tuhnutia mala rovnomernú intenzitu a teplota konca tuhnutia Tsol bola čo 
najvyššia. Intenzita tuhnutia sa dá posúdiť podľa veľkosti uhlu β na derivovanej krivke chladnutia pri tuhnutí 
eutektika (obr.4 a 5). Veľká hodnota uhlu β svedčí o nerovnomernej intenzite eutektickej grafitizácie s nebezpečím vzniku 
mikrostiahnutín hlavne v konečnej fáze tuhnutia [11,12,13]. Vypočítané hodnoty tgβ sú tiež uvedené v Tab.3b.  

 

 

 4. Charakteristiky dilatačných a teplotných kriviek a výsledné vlastnosti odliatku 

 Za výsledné vlastnosti skúšobného odliatku vyjadrujúce jeho kvalitu sme vybrali  

náchylnosť k stiahnutinám vyjadrenú veličinou Vst (%), 

priemer vzorky Dodl (mm), ako pomocnú veličinu vyjadrujúcu rozmerovú stabilitu odliatku a 

metalografickú štruktúru odliatku vyjadrenú počtom guľôčok grafitu na mm2, prítomnosťou 
karbidov, príp. i podielom perlitu. 



 Pokúsili sme sa hľadať súvislosť medzi týmito vlastnosťami odliatku a charakteristikami 
dilatačných a teplotných kriviek (uvedených v Tab. 3a,b,),  ktoré by sa mohli považovať za ukazatele 
metalurgickej kvality taveniny. Grafické vyjadrenie týchto súvislostí je na obr.7, obr.8 a obr.9, 
korelačná a regresná analýza nameraných údajov informuje o "trende vzájomného vplyvu uvedených 
veličín". Zistené miery determinácie R2 a koeficienty lineárnej korelácie R potvrdzujú významnosť 
väčšiny vzťahov. Zúženie rozptylového poľa by sa dosiahlo pri zohľadnení vplyvu ďalších premenných 
veličín, ako tepelno-fyzikálne vlastnosti formy, vplyv niektorých prvkov v liatine, a pod. 

 Obecne metalurgická kvalita LGG sa zvyšuje s vyšším stupňom eutektickosti Sc; obr.7a 
dokumentuje silnú klesajúcu závislosť objemu stiahnutiny Vst (%) so zvyšovaním stupňa eutektickosti 
Sc liatin bez ohľadu na druh formy. Expanzia priemeru vzorky v druhej etape tuhnutia D2 je tiež 
jednoznačne ovplyvnené stupňom eutektickosti, pozri graf na obr.7b, na ktorom so zvyšovaním Sc 
hodnota D2 klesá. Naopak, rast hodnoty D2 jednoznačne indikuje zvýšenie náchylnosti odliatku k 
stiahnutinám, obr.7c, bez ohľadu na druh formovacej zmesi a tuhosť plášťa formy. Grafy b), c) sa 
môžu zdať na prvý pohľad nelogické, keďže D2 je vyvolané grafitizáciou v etape eutektického 
tuhnutia. Je to možné vysvetliť odlišnou morfológiou tuhnutia podeutektických a eutektických LGG, 
keď pri eutektických a mierne nadeutektických LGG zvýšený podiel vylúčeného grafitu zrejme 
spôsobuje predovšetkým samonapájanie v objeme odliatku a súčasne pri menšej hrúbke exogénnej 
vrstvy dendritov austenitu vyvoláva menšie expanzné tlaky a menší nárast rozmerov [8]. Tieto liatiny 
majú aj lepšiu napájaciu schopnosť, čo tiež znižuje ich náchylnosť k stiahnutinám. (V našom prípade je 
to predovšetkým liatina z tavby LGG 6, príp. i z tavby LGG 1). 

 

 

                 
                        

Fig.7 Influence of Sc and the dilatation characteristics on the volume of shrinkage cavity Vst and Dodl value 

 

 

 

 

 

 

                  
Fig.8 Influence of the thermal analysis characteristics on Vst value 

                

 

 

                

 

 

Fig.9 Influence of dimensional and temperature chracteristics on the graphite nodule count per mm2 

 

 

 Vzťah medzi hodnotou Dmax (%) na dilatačnej krivke a priemerom stuhnutej vzorky Dodl 
dokumentuje graf uvedený na obr.7d. Zvýšené hodnoty Dmax vyvolali zväčšenie rozmeru odliatku, 
najvyššie hodnoty boli na vzorkách odlievaných do foriem s poddajným plášťom. Naproti tomu nebol 
zistený žiaden vzťah medzi Dmax a objemom stiahnutiny Vst. 



 Na obr.8a,b sú uvedené grafy udávajúce vzťahy medzi nameraným objemom Vst a 
charakteristikami termickej analýzy. So zvyšovaním stupňa podchladenia RU (obr.8a) sa zvyšuje 
náchylnosť k stiahnutinám, rovnako ako so zvyšovaním sklonu krivky 1. derivácie tgβ (obr.8b), čo je v 
súhlase s [12,13]. 

 Súvislosť dilatačných a teplotných charakteristík s počtom guľôčok grafitu v štruktúre 
skúšobnej vzorky zobrazujú grafy na obr.9. Najcitlivejšia sa javí závislosť počtu GG/ mm2 od 
dilatačného parametru D2 (mm) vyjadrujúceho lineárnu expanziu vzorky v etape eutektickej 
grafitizácie (obr.9a); s vyššími nameranými hodnotami D2 počet guľôčok grafitu, a teda i metalurgická 
kvalita liatiny klesajú. Očakávanú závislosť, že so zväčšovaním počtu guľôčok grafitu náchylnosť 
liatiny k stiahnutinám sa znižuje, jednoznačne dokumentuje obr.9c.  

 Vzťahy medzi počtom GG/mm2 a charakteristikami termickej analýzy, a to koeficientom 
podchladenia RU a tgβ, sú uvedené na obr.9b,d. Zvyšovaním ich hodnôt počet guľôčok jednoznačne klesá, väčší rozptyl je 
spôsobený hlavne odlišnosťou ochladzovacieho účinku foriem. 

 Z hodnotených liatin najnižšiu metalurgickú kvalitu vykazuje tavba LGG 2 (Sc = 0,87), kde 
objem stiahnutín vo vzorkách v rozsahu Vst = 1,61 až 2,63 % bol zistený najvyšší a počet guľôčok 
grafitu GG/mm2 = 39 až 60 najnižší, pričom v štruktúre základnej hmoty (vzorky 23 a 24) bol výskyt 
karbidov (mikrosnímka obr.10 b). Dľžkové a teplotné charakteristiky mali pri tavbe LGG 2 
najnepriaznivejšie, vysoké hodnoty, a to D2 = 1,45 až 3,02 mm, koeficient podchladenia RU = 0,86 až 
0,96 a ukazateľ tgβ = 8 až 16 (pozri Tab.3a, 3b).  

 Najlepšiu metalurgickú kvalitu mala tavba LGG 6 so stupňom eutektickosti Sc = 1,01, z ktorej 
bola odliata jedna vzorka (62) do formy z bentonitovej formovacej zmesi (podľa obr.1c). Vzorka pri 
tuhnutí vykázala najnižšiu hodnotu lineárnej expanzie D2 = 0,079 mm, ako i najnižšie hodnoty 
teplotných charakteristík RU a tgβ (pozri Tab.3a, 3b). Mikroštruktúra je uvedená na obr.10a. 

 

 

                     
 

 
Fig.10 Microstructure of SG cast iron (100x, Nital etch.) 

a) good metallurgical quality (sample 62), b) poor metallurgical quality (sample 24) 

 

 

Zhrnutie 

 Uskutočnené experimentálne merania preukázali, že dĺžkové zmeny počas tuhnutia odliatkov 
z liatin s guľôčkovým grafitom prebiehajú v dvoch etapách. V prvej etape bola nameraná dĺžková 
zmena priemeru vzorky kladná, záporná, alebo rozmer ostal takmer stabilný. Dĺžkové zmeny v tejto 
etape sú závislé od charakteru ostriva, spojivového systému a tuhosti plášťa formy. Analýzou vplyvu 
vlastností formy na rozmerové zmeny odliatku sa autori podrobnejšie zaoberali už v prácach [1 až 4]. 

 Druhá etapa dĺžkových zmien, ktorá začína pri nástupe eutektického tuhnutia odliatku 
sprevádzaného grafitickou expanziou, bola vždy kladná, tj. viedla k zväčšeniu rozmerov. Zdá sa, že 
bola málo ovplyvnená vlastnosťami formy (dochádza už k deštrukcii spojivového systému) a tuhosťou 
plášťa formy, ale výrazne bola určená metalurgickou kvalitou taveniny. Zvolené ukazovatele 
metalurgickej kvality: stupeň eutektickosti Sc, dĺžková charakteristika D2 a teplotné charakteristiky 
RU a tgβ, prejavili pri grafickom vyjadrení jednoznačnú súvislosť s výslednými vlastnosťami odliatku, 
a to náchylnosťou k stiahnutinám Vst (%) a počtom  guľôčok grafitu na mm2 v štruktúre.  

 Z analýzy lineárnych zmien prebiehajúcich pri tuhnutí odliatkov z LGG potom vyplýva, že 
formou môžme riadiť len prvú etapu dĺžkových zmien. Druhú etapu, pri ktorej už dochádza k 
eutektickej grafitizácii v odliatku, je dĺžkový a objemový nárast odliatku, a tým náchylnosť k 
stiahnutinám, možné regulovať len metalurgickou kvalitou tuhnúceho kovu. 
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