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Abstrakt  
 
 Diplomová práce se skládá ze dvou �ástí. První, teoretická �ást je zam��ena na 
poznatky, které se týkají historie vzniku litiny s kuli�kovým grafitem, mechanických 
vlastností, složení, výroby a tepelného zpracování. Sou�ástí této �ásti jsou informace tykající 
se grafitických a bílých litin, které jsou velmi úzce s touto litinou vázány. D�ležitou 
kapitolou, která je st�žejní oblastí této práce, je popis izotermického zušlecht�ní. 
 Druhá, experimentální �ást je zam��ena na izotermické zušlecht�ní odlitku z litiny 
s kuli�kovým grafitem. Tato �ást za�íná popisem odlitku, jeho materiálem, výrobou a 
aplikací. V dalších kapitolách jsou ur�eny podmínky pro izotermické zušlecht�ní, které je 
aplikováno na jednotlivých vzorcích daného odlitku. Na t�chto vzorcích byly provedeny 
mechanické zkoušky. Optimální postup izotermického zušlecht�ní, který je charakterizován 
výslednými mechanickými vlastnostmi, je aplikován na celém odlitku. Výsledné mechanické 
vlastnosti po izotermickém zušlecht�ní celého odlitku byly analyzovány a diskutovány 
s literárními údaji. 
 
 
Abstract 
 

Graduation theses consist of two parts. The first one, theoretical is focused on piece of 
knowledge regarding nodular iron history, its mechanical properties, chemistry, production 
and heat treatment. Theoretical part also includes information relating to graphite and white 
irons that relate closely with nodular iron. Important chapter is description of isothermal 
refining which is the subject of these theses. 

The second, experimental part is focused on isothermal refining of nodular iron 
casting. Description of the casting introduces this section, material specification, production 
and application. Following chapters describe preliminary conditions for isothermal refining 
that is applied on every single specimen made of the casting. These specimens have been 
tested mechanically. Optimal procedure of isothermal refining is applied on whole the casting 
and characterized final mechanicals. Final mechanical properties after casting isothermal 
refining has been analyzed and confronted with literature. 
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1 Úvod 
 

 Litiny pat�í k nejstarším a k velmi používaným materiál�m. První údaje se datují 
kolem roku 700 p�.n.l.. Tavení litiny ve v�tším množství bylo zaznamenáno kolem roku 1400. 
Jako první odlitky z tohoto materiálu byly vyráb�ny v roce 1372 d�lové koule v Augsburku. 
Veliký rozmach výroby tohoto materiálu nastal po druhé sv�tové válce, a to hlavn� u litiny 
s kuli�kovým grafitem. V roce 1948 byl objeven panem Morroghem postup výroby litiny 
s kuli�kovým grafitem. Poté další roky pokra�ovaly v�decké studie. Její výroba byla neustále 
zdokonalována, což m�lo za následek zvyšování mechanických vlastností. V roce 2004 bylo 
vyrobeno kolem 19 milión� tun odlitk� z litiny s kuli�kovým grafitem, což byla více jak 
polovina výroby odlitk� z litiny s lupínkovým grafitem. Tyto �ísla poukazují na její pozitivní 
vlastnosti, jako je nízká m�rná hmotnost. Je to díky p�ítomnosti vylou�eného grafitu. Dalšími 
pozitivními vlastnostmi je dobrá slévatelnost, kluzné vlastnosti, obrobitelnost a tlumící 
schopnosti. Použitím litiny s kuli�kovým grafitem p�i výrob� odlitk� se sníží hmotnost až o 
10 % ve srovnání s ocelí.  
 Litina s kuli�kovým grafitem se v sou�asnosti používá v litém stavu nebo po tepelném 
zpracování. Tepelným zpracováním je možno dosáhnout velmi specifických mechanických 
vlastností. V sedmdesátých letech 20. století bylo objeveno izotermické zušlecht�ní, které 
umož�uje získání bainitické struktury. Litina, která se nazývá ADI, má vysokou pevnost     
(až 1500 MPa)  a zárove� vysokou houževnatost. 
 Diplomová práce je zam��ena na mechanické vlastnosti LKG a její tepelné zpracování. 
Cílem je porovnání a stanovení optimálních mechanických vlastností odlitku po izotermickém 
zušlecht�ní. Odlitky pro experimentální metodiku byly dodány firmou �KD Kutná Hora a.s., 
slévárna Chrudim. Tyto odlitky slouží jako rohy obložení v mlýnech pro drcení �erného uhlí 
pro tepelné elektrárny. Na tyto sou�ásti jsou kladeny vysoké nároky na pevnost a zárove� 
houževnatost, proto použití ADI litiny pro tento odlitek se jeví jako perspektivní.       
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2 Historie litiny s kuli�kovým grafitem 
 

 Zrnitý grafit byl v p�írod� objeven v eutektické hornin� pigmetit. V roce 1892 byl      
P. Rossigneuxovi p�id�len patent na odsí�ení šedé litiny a slitin železa s ho��íkem, manganem 
a sodíkem. Lze však p�edpokládat, že pokud byl obsah zbytkového Mg v litin� nad              
cca 0,05 %, potom musel být grafit zrnitý. V roce 1920 konstatoval K. V. Kerpely a v roce 
1923 H. Frey, že šedá litina p�eh�átá v zásadité obloukové peci pod siln� bazickou struskou 
vykazuje po odlití pevnost kolem 390 MPa a tažnost 3 až 4 %. Tato litina by podle t�chto 
údaj� musela mít také strukturu obsahující grafit zrnitý nebo vermikulární. 

Roku 1935 se o vzniku zrnitého grafitu v šedé litin� zmi�uje H. Nipper. Soustavné 
pokusy o získání zrnitého grafitu v šedé litin� konal v letech 1936 až 1938 C. Adey. Zp�sob 
výroby litiny s tímto grafitem p�ihlásil Adey téhož roku k patentování, ale výsledek svých 
prací zve�ejnil teprve roku 1948. Litina byla vyrobena z velmi odsí�ené nadeutektické litiny 
tavené v zásadit� vyzd�né vysokofrekven�ní elektrické peci pod zásaditou struskou a p�i 
p�eh�átí litiny na teplotu 1600-1700 °C. Podobný zp�sob výroby litiny s velkou pevností p�i 
tavb� v magnesitovém kelímku a p�i vysokém p�eh�átí popisuje Krinitski a Saeger [1]. 

Zpracovávat taveninu p�ímými p�ísadami, zp�sobující vznik grafitu zrnitých tvar�, 
navrhl roku 1943 O. Smalley. Byl to první zp�sob výroby litiny se zrnitým grafitem, p�i n�mž 
se používalo dvojího o�kování - stabiliza�ními a grafitiza�ními p�ísadami. Stabilizátorem byl 
tellur a grafitizátorem slou�eniny k�emíku s ho��íkem nebo vápníkem [1]. 

Po�átkem roku 1946 byly ukon�eny rozsáhlé výzkumy a poda�ilo se vy�ešit zp�sob 
výroby zrnitého grafitu v litin� p�ímo v litém stavu.   

 
Pro výrobu globulární litiny získané pomocí p�ísady céru platí tyto podmínky: 

1. výchozí litina musí být nadeutektická, 
2. má obsahovat více jak 2,3 % k�emíku, 
3. obsah fosforu nemá p�evyšovat 0,06 %, 
4. obsah céru po zpracování musí být v�tší než 0,02 % a obsah síry menší než 0,015 %. 

Zp�sob výroby „litiny s globulárním grafitem“ p�ísadou céru byl patentován v roce 1946. 
 
V dalších letech byly používány jiné prvky pro modifikaci litiny. Náhrada I: Zr, Ce, 

Bi, Cu a Pb v litin� Ni-Hard bez Cr. Náhrada II: Te, Cd a 0,5 % Mg v litin� Ni-Hard          
s 1,5 % Cr. Z t�chto litin byly odlity vzorky do kýlových blok�. Ob� tyto varianty vykazovaly 
velmi dobrou houževnatost. Ve variant� II byla ješt� velmi nízká síra (odsí�ení). Na n�jakou 
dobu byl tento výzkum p�erušen. V b�eznu 1943 N.B. Pilling rozhodl, že budou p�ece jen 
obnoveny zkoušky vlivu Mg na vlastnosti litiny. P�idáním Mg a o�kovadla (85 % FeSi) bylo 
zjišt�no zvýšení pevnosti. Grafit byl jemnozrnn�jší a stále lupínkový. V následujících 
m�sících byly provedeny další tavby, kde byl zkoumán vliv množství Mg na tvorbu LKG. [1]  

V roce 1947 ve Washingtonu D.C. byla podána patentní p�ihláška na výrobu LKG 
modifikovanou cerém. V tomtéž roce byla podána patentní p�ihláška i ve Velké Británii. 
Patenty byly ud�leny v roce 1948 a 1949. 

Na Slévárenském kongresu AFS ve Philadelphii 7. kv�tna 1948 prezentoval Henton 
Morrogh z British Cast Iron Reserch As. (BCIRA) referát „Výroba šedé litiny s nodulární 
grafitickou strukturou“, která dokumentovala práce na vývoji této litiny (LKG) p�ísadou 
prvk� vzácných zemin. Toto nebyla jeho poslední myšlenka a tak navrhl modifikaci 
kombinací céru a ho��íku. Dalším v�dc�m se poda�ilo vyrobit strukturu zrnitého grafitu 
pomocí lithia, barya, stroncia, draslíku a sodíku. Poslední skupinou prvk�, které vyvolávají 
vznik zrnitého grafitu, je zinek, kadmium a argon. P�i použití t�chto p�ísad není obsah síry 
d�ležitý. Je t�eba splnit podmínku malého obsahu manganu (nejvýše 0,1 %) a uhlíku (nejvýše 
2,6 %). Stupe� eutekti�nosti by m�l být nejvýše 0,75. [1] 
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 Z uvedených prvk�, hodících se pro pr�myslovou výrobu LKG, by se krom� ho��íku 
a céru mohl v praxi uplatnit pouze vápník. Je velmi ú�inným o�kovadlem a je-li v litin� 
p�ítomen t�eba jen ve stopách, vylu�uje se již grafit pln� v zrnité form�. Jeho p�echod do 
litiny je však velmi obtížný. Vápník má pom�rn� vysokou teplotu varu (1487 °C) a má-li být 
umožn�no pronikání jeho par do litiny, musí být teplota zpracování nad touto hodnotou. Do 
litiny se vápník p�isazuje ve form� p�edslitin, nejlépe s m�dí, k�emíkem, niklem a ho��íkem. 
Koncentrace jednotlivých prvk� je r�zná. Obsah ho��íku se volí nízký a nep�esahuje 3 %. 
Nejlepších výsledk� se též dosáhne p�i malém obsahu vápníku v p�edslitin�. Základní 
surovina pro tuto tvárnou litinu smí obsahovat nejvýše 0,03 % síry. Shrneme-li všechny 
podmínky výroby LKG p�ísadou vápníku, pak je z�ejmé pro� se tato metoda provozn� 
nerozší�ila. [1] 

Vzhledem k t�mto poznatk�m je v dnešní dob� rozhodujícím prvkem pro výrobu LKG 
ho��ík.  
 
2.1 Vývoj litiny s kuli�kovým grafitem  
1948 - firma Jamstown Malleable Iron za�ala odlévat LKG bez laboratorního ov��ení, 
1949 - byla vyvinuta p�edslitina ho��ík-ferrosilicium (MgFeSi), což usnadnilo výrobu LKG, 
1950 - Ford Motor Co zavedla etážové odlévání vahadel z LKG, 
1954 - v �R probíhaly zkoušky výroby LKG,  
1955 - práce o výrob� LKG pod tlakem v �R byly zve�ejn�ny ve výzkumných zprávách a   
            v odborném tisku, 
1957-1960 - koncem padesátých let Morrogh zve�ejnil své studie o vlivu Ce a prvk� vzácných   
                     zemin, které ruší škodlivý ú�inek prvk�, které v LKG zp�sobovaly degeneraci  
                     zrnitého grafitu op�t na lupínkový, 
1958 - v USA byla založena spole�nost The Ductile Iron Society (DIS), jejímž posláním byl   
           další výzkum LKG a volný p�ístup k informacím technologie LKG, 
1960 - John Deere rozší�il p�vodní provozy John Deere Malleable Works na výrobu   
        temperované litiny, 
         - uplatn�ní kelímkových induk�ních pecí na výrobu LKG, které se v d�sledku snadné 
           kontroly chemického složení a teplot rychle rozší�ilo, 
         - provedeny první testy s austenitickou tvárnou litinou (ADI) na ozubených kolech   
           diferenciál� u automobil�,  
1962 - Wagner Castings Co, Decatur a Illinois vyvinula nový proces obchodní výroby LKG   
           postupem MGkoksu, který byl v té dob� prakticky prvním procesem využívajícím k   
           modifikování �istý ho��ík,  
1964 - pro ponornou metodu byl použit keramický zvon v n�mž byl uložen modifikátor, což   
           vedlo k hlubokému ponoru a dobré využitelnosti Mg, 
1966 - byly vyvinuty p�edslitiny na bázi 5 až 10 % Mg ve slitinách MgFeSi, 
1970 - první ojnice z LKG pro osobní vozidla vyrobené Wagner Castings, 
1972 - první využití ADI litiny pro zalomený h�ídel kompresoru v chladící technice Tecumseh 
           Products, 
1975 - firma Georg Fischer p�edstavuje za�ízení (konvertor na výrobu LKG), 
1976 - rozší�ení výroby LKG (odsi�ování pomoci karbidu vápníku – CaC2), 
1979 - rozší�ení výroby LKG konvertorovým a p�eklopným zp�sobem,  
1980 - ve slévárnách USA se rozši�uje metoda TUNDISH 1980,  
1990 - rozši�uje se o�kování drátem,  
1998 - LKG „slaví“ 50 let od svého pr�myslového využití, 
2004 - LKG vyráb�ná pod tlakem slaví 50 let od svého vynálezu v �R, 
2008 - neustále se zvyšující poptávka po odlitcích z tohoto materiálu. [1] 
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3 Klasifikace litin 
 

 Litiny jsou slitiny železa a uhlíku s dalšími p�ísadovými prvky, kde obsah uhlíku je 
nad 2,14 hmotnostních % a sou�et všech doprovodných prvk� nep�esáhne 2 %. Ve struktu�e 
se vylu�uje eutektikum. Litiny jsou rozd�leny podle strukturního hlediska. Podle tohoto 
hlediska se litiny d�lí na bílé (cementitické eutektikum) a grafitické (grafitové eutektikum). 
Oba typy eutektik mají litiny tvrzené (maková litina). Litiny se vyrábí roztavením surovin 
v kuplovn�, elektrické induk�ní peci nebo v elektrické obloukové peci. [2]  
 
Základní rozd�lení litin:  

- bílé litiny - jsou tvo�eny pouze  kovovou hmotou (uhlík je p�ítomen ve form�   
                         cementitu). 
- grafitické litiny - grafit vzniká krystalizací p�i tuhnutí odlitku, 

                                            - grafit vzniká rozkladem cementitu.  
 
3.1 Základní kovová hmota litin 
Struktura kovové hmoty p�edevším závisí na:  

- chemickém složení, 
- rychlosti ochlazování v pr�b�hu tuhnutí a chladnutí, 
- stavu krystaliza�ních zárodk�, 
- tepelném zpracování. 

Základní kovová hmota u nelegovaných litin je tvo�ena feritem, perlitem nebo ledeburitem. 
Legováním nebo tepelným zpracováním je možno získat základní kovovou hmotu, která m�že 
obsahovat austenit, martenzit nebo i bainit.     
 
P�ehled základních struktur:  
Ferit – �-Fe, m�ížka BCC (kubická prostorov� centrovaná), polom�r atomu 0,123 nm 
            maximální rozpustnost uhlíku - 0,04 % p�i 723 °C, 

- 0,018 % p�i 20 °C. 
Ferit u litin vzniká p�i eutektoidní transformaci austenitu podle stabilního systému p�i 
pomalém ochlazování. Je m�kký, tvárný, má nízkou pevnost a je dob�e obrobitelný. Mez 
pevnosti je kolem 220 MPa, tvrdost 50 HB a tažnost kolem 70 %. Vlastnosti feritu se mohou 
významn� m�nit legováním, kdy dochází ke tvorb� substitu�ního roztoku. P�ísady zvyšují 
jeho pevnost a tvrdost. Houževnatost zvyšují Ni, Mn a Cr, naopak Si houževnatost snižuje. 
Do teplot 768 °C je magnetický, nad tuto teplotu se m�ní v paramagnetický.  
 
Perlit – eutektoid vznikající rozpadem austenitu podle metastabilního systému. Fáze 
vznikající p�i perlitické p�em�n� jsou cementit a ferit. P�i rozpadu austenitu vzniká n�kolik 
zrn perlitu s rozdílnou orientací lamel. Perlit má podstatn� vyšší pevnost a tvrdost než ferit, 
horší obrobitelnost a plastické vlastnosti. Mez pevnosti je okolo 800 MPa a tvrdost 280 HB. 
Vlastnosti perlitu jsou dány jeho hustotou, což ur�uje dispersita. Dispersita je hodnota, která 
je dána vzdáleností dvou sousedních lamel feritu obr. 3.1-1.  
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Obr. 3.1-1 Dispersita perlitu [8] 

 
Perlit se vyskytuje v t�chto morfologiích: 
lamelární perlit – skládá se z lamel feritu a cementitu, které rostou vedle sebe. 
globulární perlit – vzniká sbalením lamelárního perlitu p�i sferoidiza�ním žíhání nebo p�i 
velmi pomalém ochlazování. Litiny s tímto perlitem mají podstatn� lepší obrobitelnost. 
 
Austenit – 	-Fe, m�ížka FCC (kubická, plošn� centrovaná), polom�r atomu 0,126 nm. 
Maximální rozpustnost uhlíku v metastabilním systému je 2,08 % p�i teplot� 1147 °C. Ve 
stabilním systému je to nepatrn� mén�. V nelegovaných litinách je austenit stabilní p�i 
nadeutektoidních teplotách. Ni, Mn zvyšují stabilitu austenitu a maximální rozpustnost uhlíku, 
ale snižují transforma�ní teplotu. Naopak Si snižuje maximální rozpustnost uhlíku a zvyšuje 
eutektoidní teplotu. Je m�kký, velmi tvárný, odolný v��i korozi a p�sobení vysokých teplot. 
 
Cementit – v nelegovaných litinách se vyskytuje jako karbid železa Fe3C s 6,67 % C.  
Krystalizuje v romboedrické m�ížce. Fe m�že být nahrazováno legurami (Mn, Cr,                    
W, V, Mo) za vzniku komplexních karbid� typu (Fe, X)3C. Tvrdost cementitu je 660-850 HB. 
P�i jeho vyšším obsahu jsou litiny již tém�� neobrobitelné. 
 
Formy cementitu:  
primární – vyskytuje se v nadeutektických bílých litinách ve tvaru hrubých jehlic [4], 
eutektický – sou�ást eutektika (ledeburitu), zvyšuje tvrdost a k�ehkost, 
perlitický – sou�ást eutektoidu (perlitu), zvyšuje pevnost.  
 
Ledeburit – eutektikum, které v metastabilní soustav� obsahuje 4,3 % C. Vysokoteplotní 
ledeburit se skládá z austenitu a ledeburitického cementitu. Za eutektoidní                      
teploty ledeburitický austenit transformuje na perlit za vzniku transformovaného      
ledeburitu. Tato strukturní složka se objevuje v bílých litinách. V grafitických                      
litinách vzniká v místech s rychlým odvodem tepla zákalka.   
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Bainit – vzniká jako licí struktura v litinách legovaných Mo a Ni p�i pom�rn� rychlém     
ochlazování. Dále tato struktura vzniká p�i tepelném zpracování – ADI litina. Litiny             
s bainitickou strukturou mají vysokou pevnost, tvrdost a zárove� vysokou tažnost. 
 
Martenzit – vzniká bezdifúzním rozpadem austenitu p�i kalení. V legovaných litinách m�že 
vznikat p�ímo v litém stavu za podmínky vysoké rychlosti ochlazování. 
 
Fosfidy – jejich vznik je dán omezenou rozpustností fosforu v železe a jeho segregací na   
hranice zrn, kde tuhne jako eutektická fáze (steadit). Steadit je potrojné eutektikum                  
p�i obsahu fosforu 0,1-0,2 %. Je velmi tvrdý, k�ehký, významn� snižuje mechanické                  
vlastnosti litin. V litin� s kuli�kovým grafitem je nežádoucí. 
 
Sirníky – vznik sirník� je dán omezenou rozpustností síry. Síra segreguje na hranice zrn, kde  
s železem tvo�í FeS. Sirníky železa významn� zvyšují k�ehkost litiny. P�i výskytu                  
jiných prvk� tvo�í i jiné sirníky – MnS. 
 
Karbidy – vznikají za p�ítomnosti karbidotvorných prvk�, nej�ast�ji chrómu [4].               
V nelegovaných litinách je jejich výskyt nežádoucí, protože podstatn� zvyšují                   
k�ehkost odlitk� a zhoršují obrobitelnost. 
 
 
 
3.2 Bílá litina 

Struktura bílé litiny je tvo�ena eutektickým a sekundárním cementitem a perlitem   
(obr. 3.2-1). Vznik této struktury je podmín�n zvýšeným obsahem karbidotvotných prvk�   
(Mn, Cr) a vyšší rychlostí tuhnutí. Tvrdost této litiny je dána p�ítomností cementitu (350 HB 
p�i obsahu 2,5 % C, 500 HB p�i obsahu 3,5 % C). Použití této litiny je velmi omezené  pro její 
velikou k�ehkost a tvrdost. Odlitky z této litiny se používají hlavn� jako polotovar pro výrobu 
temperované litiny. 

 

 
Obr. 3.2-1 Eutektická bílá litina [9] 

 
Na obr. 3.2-2 je zachycen metastabilní binární diagram železa a uhlíku, ve kterém 

tvo�í uhlík p�i obsahu 6,68 % se železem chemickou slou�eninu karbid železa Fe3C, která se 
nazývá cementit. Protože se cementit p�i reakcích v metastabilní soustav� prakticky nem�ní, 
m�že se považovat za jednou ze dvou složek v binární soustav� Fe-Fe3C. [9] 
Podle koncentrace obsahu uhlíku se bílé litiny d�lí: 

- podeutektické ( 2,14 až 4,3 % uhlíku ), 
- eutektické  ( 4,3 % uhlíku ), 
- nadeutektické ( 4,3 až 6,7 %uhlíku ). [9] 
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Obr. 3.2-2 Strukturní popis metastabilní soustavy Fe-Fe3C [9] 

 
3.2.1 Podeutektická bílá litina 
 Jedná se o slitinu s obsahem uhlíku 3 %, která za�íná tuhnout za teploty likvidu, kdy 
se z taveniny za�íná vylu�ovat austenit ve tvaru dendrit�. P�i poklesu teploty rostou již 
existující dendritické krystaly austenitu a vznikají nové. Za eutektické teploty 1147 ºC má 
austenit složení odpovídající koncentraci 2,14 % uhlíku a je v rovnováze se zbylou taveninou 
o koncentraci 4,3 % uhlíku. U zbylé  taveniny prob�hne eutektická reakce, kdy za konstantní 
teploty jsou v rovnováze t�i fáze: tavenina, austenit a cementit. P�i této reakci vznikne 
eutektická sm�s sestávající z drobných krystal� austenitu a cementitu, která se metalograficky 
ozna�uje jako ledeburit. Cementit, který vzniká jako produkt eutektické reakce, se nazývá 
eutektický nebo také ledeburitický cementit. [8] 
 P�i dalším ochlazování se hrubé dendritické krystaly primárn� vylou�eného austenitu 
stávají p�esyceny uhlíkem. Uhlík se z austenitu vylu�uje jako sekundární cementit po 
hranicích krystal�. 
 Za eutektoidní teploty 723 ºC nastává eutektoidní p�em�na austenitu na perlit (sm�s 
feritu a cementitu). Perlit vzniklý z hrubých primárních krystal� austenitu tvo�í rozsáhlé 
oblasti, které si zachovávají p�vodní tvar dendrit�. Z jemných eutektických krystal� austenitu 
vzniknou pouze drobné ostr�vky perlitu, které jsou uloženy v eutektickém i sekundárním 
cementitu. Tato strukturní sm�s perlitu a cementitu, vzniklá z p�vodní eutektické sm�si, se 
ozna�uje jako rozpadlý nebo transformovaný ledeburit. Výsledná struktura je tvo�ena 
rozpadlým (transformovaným) ledeburitem, perlitem a sekundárním cementitem. [9] 
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3.2.2 Eutektická bílá litina 
Eutektická bílá litina má koncentraci 4,3 % uhlíku. Krystalizuje za nejnižší,                

tj. eutektické teploty 1147 ºC, kdy z veškeré taveniny vzniká eutektická sm�s (ledeburit). 
V pr�b�hu dalšího ochlazování probíhají stejné p�em�ny jako u podeutektické bílé litiny a 
uskute��ují se v austenitu, který je sou�ástí ledeburitu. P�ebyte�ný uhlík se z austenitu 
vylu�uje jako sekundární cementit, který se ukládá k ledeburitickému cementitu bez patrného 
rozhraní. Výslednou strukturu po p�ekrystalizaci austenitu na perlit tvo�í rozpadlý 
(transformovaný) ledeburit. [9] 

 
 
3.2.3 Nadeutektická bílá litina 

Tato litina má obsah uhlíku až 5 %. Za�íná tuhnout za teploty likvidu vylu�ováním 
hrubých krystal� primárního cementitu. P�i poklesu teploty p�ibývá primárního cementitu a 
okolní tavenina se ochuzuje o uhlík. Za eutektické teploty 1147 ºC dosáhne zbylá tavenina 
koncentrace 4,3 % uhlíku a za konstantní teploty probíhá eutektická reakce. P�i této reakci 
tavenina tuhne na sm�s austenitu a eutektického cementitu (ledeburitu). T�sn� pod solidem je 
struktura slitiny tvo�ena primárním cementitem a ledeburitem. [9] 

P�i dalším snížení teploty se zmenší rozpustnost uhlíku v austenitu. Austenit se stává 
p�esycen uhlíkem, který se z n�j vylu�uje po hranicích zrn jako sekundární cementit. 
P�ekrystalizace v tuhém stavu kon�í podobn� jako u podeutektické nebo eutektické bílé litiny. 
Za konstantní eutektoidní teploty se austenit rozpadá na perlit. Výslednou strukturu za 
pokojové teploty tvo�í primární cementit a rozpadlý (transformovaný) ledeburit. [9] 
 
 

 
3.3 Grafitické litiny 
 Struktura grafitických litin je tvo�ena grafitem a základní kovovou hmotou. Jedná se o 
grafit vzniklý p�i krystalizaci nebo p�i tepelném zpracování (temperování). Vlastnosti 
grafitických litin jsou závislé hlavn� na tvaru, velikosti a množství grafitu a dále na typu 
matrice. Ve všech t�chto litinách je výskyt volného cementitu nežádoucí.     
 
3.3.1 Grafit 
 Grafit je krystalická forma uhlíku [8]. Krystalizuje v šestere�né soustav� s m�ížkovými 
parametry 0,264 nm a 0,691 nm (obr. 3.3-1). Polom�r atomu uhlíku je 0,077 nm. Teplota tání 
je 3700 ± 100 °C. Hustota grafitu je kolem 2220 kg
m-3. Má velmi dobrou tepelnou vodivost.  

 
 



 18 

 
Obr. 3.3-1 Krystalová m�ížka grafitu [4] 

 
Druhy grafitu 
Primární – vzniká jako primární fáze p�i tuhnutí nadeutektických grafitických litin z taveniny 
mezi teplotou likvidu a eutektickou teplotou 1153 °C. P�i velmi pomalém tuhnutí odlitku 
vyplouvá na hladinu kovu a tvo�í grafitický šum. Primární grafit má v litin� špatný vliv na 
mechanické vlastnosti. [4] 
 
Sekundární grafit – fáze, která se vylu�uje z austenitu mezi eutektickou (1153 °C) a 
eutektoidní teplotou (740 °C).  
 
Eutektický – fáze, která se vylu�uje z taveniny p�i eutektické reakci za konstantní teploty      
1153 °C. Je sou�ástí eutektické sm�si (grafitického eutektika). Má tvar prostorov� 
uspo�ádaných lupínk�, kuli�ek nebo �ervík�. Dohromady s austenitem tvo�í grafitické 
eutektikum.  
 
Eutektoidní grafit – fáze, která se vylu�uje z austenitu p�i eutektoidní reakci za konstantní  
teploty 740 °C.  
   
Temperovaný grafit – vzniká rozpadem metastabilních složek p�i tepelném zpracování. [10] 
 
  
3.3.1.1 Morfologie grafitu v litinách 
 Tavenina tekutého kovu má zvláštní vlastnosti, které jsou dány chemickým složením a 
obsahem p�ím�sí. O tavenin� grafitických litin je známé, že obsahuje oblasti obohacené 
uhlíkem. R�st je uskute��ován spirálov� nebo pyramidáln� a m�že být rozv�tvován           
(obr. 3.3-2). Výsledný tvar grafitu je dán pom�rem rychlostí r�stu va ve sm�ru osy a a 
rychlostí r�stu vc ve sm�ru osy c. Pro tvorbu lupínkového grafitu platí, že pom�r va/ vc>1. 
Toto stanovisko znamená, že r�st grafitu je ve sm�ru < 2011 >. Pro grafit zrnitý a �ervíkový 
platí: va/ vc<1. R�st grafitu je v ose c, tudíž ve sm�ru < 0001>. Pro zrnitý grafit je typický r�st 
radiální od zárodku ve form� kuželových spirál. [3] 
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Obr. 3.3-2 Spirálový (a) a pyramidální (b) r�st grafitu [3] 

 
P�i krystalizaci zrnitého grafitu dochází k rychlému obalení zárodku austenitickou obálkou. 
Další r�st grafitu probíhá difúzí uhlíku p�es tuto obálku. P�i t�chto pochodech dochází 
k deformacím krystalických m�ížek austenitu a grafitu.  
 Na obr. 3.3-3 jsou schémata r�stu tvar� grafitu podle charakteru austenitické obálky, 
na kterých  je možno demonstrovat vznik zrnitého, �ervíkovitého a lupínkového grafitu a 
zp�esnit dosavadní p�edpoklady. Zrnitý grafit se odlišuje rychlým vznikem uzav�ené obálky, 
�ervíkovitý grafit pomalým uzavíráním obálky austenitu a lupínkový neuzav�enou obálkou 
austenitu. [3]         
 

 
Obr. 3.3-3 Schéma r�stu r�zných druh� grafitu podle charakteru austenitické obálky [3] 

Základní tvary grafitu v grafitických litinách jsou odvozené podle vzhledu grafitových 
�ástic na metalografickém výbrusu, tj. podle vzhledu náhodných rovinných �ez� grafitickými 
�ásticemi [8]. Tvar, velikost grafitu a jeho rozložení se hodnotí dle normy �SN EN 1560   
(obr. 3.3-4). Tvar grafitu je dán modifikací litiny (obr. 3.3-5).   
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I – lupínkový                             II – vlo�kový                           III – �ervíkovitý 

                                                         
IV – pavoukovitý              V – nedokonale zrnitý                           VI – zrnitý                  

Obr. 3.3-4 Etalóny tvaru grafitu dle �SN EN 1560 [3] 

                 

a) lupínkový                  b) vlo�kový                  c) kuli�kový                 d) �ervíkovitý            
Obr. 3.3-5 Nej�ast�jší tvary grafitu v litin� [8] 
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3.3.2 Litina s lupínkovým grafitem 
 Dle normy �SN EN 1561 je tato litina definována jako slitina železa a uhlíku na 
odlitky, kde volný uhlík je p�ítomen ve form� grafitu ve tvaru lupínk�. Jelikož  lupínky jsou 
koncentrátory nap�tí, zp�sobují snížení mechanických vlastností. Tažnost t�chto litin je malá, 
kolem 1 %. Tato litina se nej�ast�ji odlévá jako podeutektická, proto se stanovuje stupe� 
eutekti�nosti SC:  
 

,
%027,0063,0%074,0%4,0%27,0%31,026,4

%
MnCrCuSPSi

C
SC ++−−−−

=  

 
nebo zjednodušen�:    

.
)%(%3/13,4

%
PSi

C
SC +−

=  

 
Jestliže:  SC = 1  litina odpovídá eutektickému složení, 
             SC < 1  litina je podeutektická, 
  SC > 1  litina je nadeutektická. 
 
          Tab. 3.3-1 Mechanické vlastnosti LLG [3] 

Mechanické vlastnosti LLG 
Vlastnost Ozna�ení Jednotky feriticko-perlitická 

matrice 
perlitická 
matrice 

Pevnost v tahu Rm MPa 150-250 200-450 
Mez kluzu Rp0,2 MPa 98-165 130-285 
Tažnost A % 0,8-0,3 0,8-0,3 
Pevnost v tlaku �db MPa 600 720-1080 
Pevnost v ohybu �bB MPa 250 290-490 
Pevnost ve st�ihu �aB MPa 170 230-400 
Pevnost v krutu �tB MPa 170 230-400 
Tvrdost HB - 170 220-270 
Modul pružnosti E GPa 78-103 88-143 
Poisson�v pom�r  - 0,26 0,26 
Mez únavy �zDW MPa 40 50-85 
Lomová 
houževnatost KIC N/mm3/2 320 400-650 

 
 
3.3.3 Litina s vermikulárním grafitem 
 Tato litina má �ervíkovitou podobu grafitu. Tvar grafitu i mechanické vlastnosti tvo�í 
p�echod mezi litinou s lupínkovým a kuli�kovým grafitem. Výroba této litiny je zp�sobena 
nedostate�ným modifikováním LLG. Zbytkový ho��ík je pod dolní hranicí pro vznik 
kuli�kového grafitu. Výhodou je menší sklon ke staženinám a dobrá tepelná vodivost než má 
LKG.  
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     Tab. 3.3-2 Mechanické vlastnosti LVG [2,3] 
Mechanické vlastnosti LVG 

Vlastnost Ozna�ení Jednotky feritická 
matrice 

perlitická 
matrice 

Pevnost v tahu Rm MPa 320-380 500-700 
Mez kluzu Rp 0,2 MPa 260-300 340-400 
Tažnost A % 3-8 0,5-1,5 
Tvrdost HB - 135-170 190-280 
Modul 
pružnosti E GPa 103-140 170-177 

Mez únavy �zDW MPa 600-100 175-245 

 
 
3.3.4 Litina s vlo�kovým grafitem 
 Litina s vlo�kovým grafitem vzniká tuhnutím podle metastabilního systému jako litina 
bílá a následným temperováním. Temperování je tepelné zpracování (grafitiza�ní žíhání), kdy 
dochází k rozložení karbid� na temperovaný grafit.  
 
Temperovaná litina s bílým lomem 
 Temperování probíhá v peci s automaticky �ízenou oduhli�ující oxida�ní atmosférou.  
Chemické složení výchozího materiálu: 3-3,4 % C, 0,8-0,4 % Si, 0,4-0,6 % Mn,                 
max. 0,1 % P, 0,12-0,25 % S. Teplota žíhání je kolem 1050 °C, p�i které probíhá grafitizace 
(rozpad ledeburitických karbid� na temperovaný grafit a austenit). P�i tomto procesu dochází 
k oduhli�ení povrchu.  

 
             Tab. 3.3-3 Mechanické vlastnosti temperované litiny s bílým lomem [2] 

Mechanické vlastnosti temperované litiny s bílým lomem 
Vlastnost Ozna�ení Jednotky Hodnoty 
Pevnost v tahu Rm MPa 350-550 
Mez kluzu Rp 0,2 MPa 190-250 
Tažnost A % 4-12 
Tvrdost HB - 230-250 

 
 
Temperovaná litina s �erným lomem 
 P�i temperování výchozí litiny nedochází k oduhli�ování materiálu, proto se volí litiny 
s nižším procentem uhlíku. Chemické složení výchozího materiálu: 2,3-2,6 % C, 1,2-1,5 % Si, 
0,4-0,5 % Mn, max. 0,1 % P, nízký obsah S. Tepelné zpracování probíhá dvoustup�ov�. 
V prvním stupni grafitizace se ledeburitický cementit rozpadá a vylu�uje se temperovaný 
grafit. Proces probíhá v neutrální atmosfé�e za teplot kolem 950 °C. V druhém stupni dochází 
k získání typu matrice, a to feritické nebo perlitické.  
 

              Tab. 3.3-4 Mechanické vlastnosti temperované litiny s �erným lomem [2] 
Mechanické vlastnosti temperovaní litiny s �erným lomem 
Vlastnost Ozna�ení Jednotky Hodnoty 
Pevnost v tahu Rm MPa 300-800 
Mez kluzu Rp 0,2 MPa 170-600 
Tažnost A % 1-10 
Tvrdost HB - 150-320 
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4 Litina s kuli�kovým grafitem 
 

LKG je slitina železa, uhlíku a dalších prvk�, v níž je uhlík p�ítomen p�evážn� ve tvaru 
�ástic kuli�kového grafitu [2]. Tato litina má velmi dobré mechanické vlastnosti, nap�. 
vysokou pevnost a p�edevším houževnatost. Litiny s kuli�kovým grafitem mají v�tšinou     
3,2-4,2 % C, 1,5-4 % Si, 0,4-0,8 % Mn, pod 0,1 % P , pod 0,1 % S a 0,04-0,08 % Mg [3]. 
Obsah uhlíku a k�emíku je trochu vyšší než u LLG.  

 
4.1 Krystalizace LKG - grafitizace 
 Pr�b�h krystalizace litiny závisí na chemickém složení a hlavn� na rychlosti 
ochlazování. P�i vyšší rychlosti ochlazování dochází k metastabilnímu tuhnutí, p�i nižší 
rychlosti ochlazování tuhne litina podle stabilního systému (litina s kuli�kovým grafitem). Jak 
bylo již zmín�no, u grafitických litin je vyšší obsah uhlíku a k�emíku, proto krystalizace 
probíhá podle diagramu Fe-C-Si (obr. 4.1-1). 

 
Obr. 4.1-1 Pseudobinární diagram Fe-C-Si (2 % Si) [2] 

 
 Vliv k�emíku se projevuje teplotním rozmezím u eutektické (tES2-tES1) i eutektoidní 
p�em�ny (A1,2-A1,1), snižuje se mezní rozpustnost uhlíku v austenitu a klesá koncentrace 
uhlíku v eutektiku i eutektoidu [2]. Vyšší obsah k�emíku posouvá eutektické a eutektoidní 
p�em�ny k vyšším teplotám. Na obr. 4.1-2 jsou zachyceny dv� rychlosti ochlazování a 
následný vznik eutektik. P�i pomalém chladnutí, tj. rychlost v<v1, je výsledkem krystalizace 
grafitové eutektikum. V rozmezí ochlazovacích rychlostí v1 a v2 se nejprve tvo�í grafitové 
eutektikum a po dosažení teploty LS dochází ke krystalizaci ledeburitu. Takto vzniklá litina se 
nazývá maková. Rychlosti v1 a v2 se zvyšují s rostoucím obsahem k�emíku nebo za 
p�ítomnosti grafitiza�ních p�ísad (Al, Cu, Ni).  



 24 

 
Obr. 4.1-2 Diagram anizotermické krystalizace eutektické litiny Fe-C-Si [2] 

 
 Grafitové zrno za�íná r�st v oblasti taveniny zna�n� p�esycené uhlíkem, tj. poblíž 
vylou�ených dendrit� austenitu [7]. Na zárodku vyr�stá sferulitický útvar tvorbou nových 
bazálních rovin [6] . V okolí ochuzené taveniny o uhlík se za�ne kolem zrn grafitu vylu�ovat 
austenit, který tvo�í obálku grafitu (obr. 4.1-3). Grafit dále roste difúzí p�es austenitickou 
obálku. Jestliže je po�et grafitu velmi malý, z�stávají ve struktu�e místa, která tuhnou 
ledeburiticky. Tyto cementitické složky se mohou p�i dalším chladnutí rozpadat. Tímto 
rozpadem pak vzniká nedokonale zrnitý grafit. Tyto ledeburitické oblasti se však mohou 
zachovat a potom mají jehlicový vzhled. Tento problém je následkem špatného o�kování 
litiny.  
 

 
Obr. 4.1-3 Vznik eutektické bu�ky z taveniny u LKG [2] 

 
 
 
4.2 Fázové p�em�ny LKG v tuhém stavu 
 V soustav� Fe-C-Si je p�i dosažení eutektoidní teploty zap�í�in�n eutektoidní rozpad 
austenitu na grafit a ferit nebo perlit. P�i vyšší ochlazovací rychlosti se m�že vylou�it bainit 
nebo i martenzit. Tvorba feritu a grafitu z austenitu probíhá mezi teplotami A1,2-A1,1. P�em�ny 
probíhající v tuhém stavu je možno sledovat v diagramu ARA (obr. 4.2-1).     
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Obr. 4.2-1 Diagram ARA litiny s kuli�kovým grafitem (3,61 % C, 2,83 % Si, 0,2 % Mn) [2] 

 
 Z diagramu je patrné, že p�i pomalých rychlostech ochlazovaní (k�ivka 1) nastává 
úplná transformace austenitu na grafit a ferit. Se zvyšující se rychlostí ochlazování a zárove� 
s p�echlazením austenitu probíhají oba typy eutektoidní p�em�ny (stabilní i metastabilní 
p�em�na). Výsledná struktura je feriticko-perlitická (k�ivky 2,3) nebo �ist� perlitická (k�ivka 
4). P�i ješt� vyšší rychlosti ochlazování dochází pouze k metastabilní p�em�n� austenitu a 
vzniká struktura bainitická (k�ivka 5) nebo martenzitická se zbytkovým austenitem (k�ivka 6).  
 
 
 
4.3 Vliv prvk� na strukturu a vlastnosti LKG 
Uhlík – samotný uhlík má pom�rn� malý vliv na mechanické vlastnosti [4]. Mírn� snižuje 
tvrdost a pevnost. Výrazn� podporuje grafitizaci, zv�tšuje po�et zárodk� a zvyšuje 
eutektickou teplotu. Litina p�i vylu�ování grafitu zv�tšuje sv�j objem, tím se kompenzuje 
stahování, ke kterému dochází p�i krystalizaci austenitu [4]. �ím více uhlíku je vylou�eno ve 
form� grafitu, tím je výskyt staženin menší. P�i vyšším obsahu uhlíku m�že dojít ke zhrubnutí 
zrna.  
 
K�emík – tento prvek výrazn� podporuje grafitizaci a p�i eutektoidní p�em�n� podporuje 
vznik feritu. P�i malém obsahu k�emíku je vysoký sklon ke tvorb� zákalky. Zvyšující se obsah 
k�emíku má za následek zvyšování teplot eutektoidní transformace A1,1 a A1,2 a zv�tšení 
teplotního intervalu mezi nimi [4]. Posunuje eutektoidní koncentraci uhlíku i maximální 
rozpustnost uhlíku v austenitu k nižším hodnotám [21]. Dále k�emík zvyšuje tvrdost feritu, 
snižuje jeho tažnost a vrubovou houževnatost (obr. 4.3-1). P�i vysokém obsahu k�emíku 
dochází ke zvýšení podílu feritu a tím ke snížení pevnosti a tvrdosti litiny. K�emík zvyšuje 
tranzitní teplotu a zárove� vznik k�ehkých lom�.  
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Obr. 4.3-1 Vliv obsahu k�emíku na pevnost a tažnost LKG [4] 

 
Mangan – p�i tuhnutí litiny má malý vliv na grafitizaci. P�i obsahu nad 0,5 % ji dokonce 
za�íná potla�ovat. P�i velmi pomalém ochlazování m�že docházet k segregaci do zbývající 
taveniny, kde se pak mohou vytvá�et karbidy. Práv� v LKG mangan stabilizuje perlit, zvyšuje 
jeho dispersitu (zjemn�ní), pevnost, tvrdost a odolnost proti ot�ru.  
 
Fosfor – tento prvek mírn� podporuje grafitizaci, posouvá eutektický bod doleva a snižuje 
eutektickou teplotu. B�hem tuhnutí segreguje do zbylé taveniny a na hranicích zrn tvo�í  
fosfidické eutektikum (Fe-Fe3C-Fe3P), které má tavicí teplotu 953 °C. Segregaci fosfidického 
eutektika podporují Mo, Cr, W a V [4]. Toto eutektikum (steadit) je velmi k�ehké a tvrdé, 
snižuje houževnatost a zhoršuje obrobitelnost. Naopak u um�leckých odlitk� se obsah fosforu 
zvyšuje až na 1 % a n�kdy i více z hlediska dobré zabíhavosti. 
 
Síra – má velmi špatný vliv na krystalizaci litin z n�kolika hledisek. P�edevším zmenšuje 
rozpustnost uhlíku (1 % S ji zmenší o 0,5 %) ve feritu a austenitu. P�i obsahu kolem 0,02 % 
již tvo�í sirníky (FeS, MnS). P�i výskytu jiných prvk�, nap�. manganu, tvo�í spolu 
vícesložkové eutektikum tuhnoucí p�i teplot� 975 °C.  
    
 
4.3.1 Vliv legujících prvk� 
 Vliv legujících prvk� na krystalizaci je velmi odlišný. Podle toho, v jakém útvaru jsou 
p�ítomny v základní kovové form� litiny, se rozlišují tyto t�i skupiny:  

1. prvky, které tvo�í tuhé roztoky s feritem: Ni, Cu, Co a Al, 
2. prvky, které jsou �áste�n� rozpušt�ny ve feritu a �áste�n� tvo�í samostatné fáze 

(karbidy): Cr, Mo, W, V, B, Te, Mg, Co, 
3. prvky, které tvo�í samostatné fáze: Ti, Zr, Nb.   

 
Nikl – p�sobí mírn� grafitiza�n�, stabilizuje perlit, zvyšuje mechanické vlastnosti i za nízkých 
teplot. P�i koncentraci nad 18 % stabilizuje ve struktu�e austenit.  
 
M�� – mírn� podporuje grafitizaci. V obsahu 0,5-1,5 % podporuje stabilizaci perlitu. Zvyšuje 
mechanické vlastnosti a tvrdost. Pro legování je nutno používat velmi �istou m�� bez p�ím�sí 
prvk�, které zp�sobí degeneraci grafitu [4]. Potla�uje sklon ke tvorb� karbid�. 
 
Chróm – siln� karbidotvorný prvek, který zvyšuje dispersitu grafitu a zjem�uje perlit. 
Zvyšuje pevnost a tvrdost. P�i vytvá�ení karbid� snižuje obrobitelnost.  
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Vanad – tento prvek je siln� karbidotvorný, mírn� podporuje vytvá�ení perlitické struktury, 
zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. Používá se pro dosažení vysoké ot�ruvzdornosti.  
 
 
 
4.4 Struktura matrice  
 Strukturu LKG tvo�í zrnitý grafit, který je uložený v kovové hmot�. Jakost kovové 
hmoty je produktem chladnutí odlitku ve form� a chemického složení [5]. Struktura litiny 
s kuli�kovým grafitem m�že být perlitická, feritická, feriticko-perlitická, martenzitická a 
austenitická. Austenitické struktury se dosahuje vysokým obsahem niklu (18-37 %). 
Legováním litiny chrómem a molybdenem se v austenitické struktu�e vylu�ují karbidy.  
Tepelným zpracováním se dosahuje struktury bainitické. Martenzitické struktury m�že být 
dosaženo velmi rychlým ochlazením nebo tepelným zpracováním. Struktura matrice je 
ovlivn�na modifikací a o�kováním, které ovliv�ují krystalizaci grafitu.  

Nežádoucími složkami matrice, které ovliv�ují mechanické vlastnosti jsou karbidické 
fáze (ledeburit a sekundární cementit). P�i výrob� litiny s kuli�kovým grafitem je d�ležité 
dob�e zvolit chemické složení výchozí litiny s lupínkovým grafitem, aby byla zaru�ena dobrá 
grafitiza�ní schopnost. Vysoká grafitiza�ní schopnost je dána p�ítomností k�emíku. Za 
optimální hodnoty se považuje stupe� eutekti�nosti SC v rozmezí 0,98 až 1,05 (tedy p�ibližn� 
eutektické složení) a uhlíkový ekvivalent CE = 4,2-4,4 % [3].  
 
4.4.1 Feritická struktura 
 Feritickou strukturu (obr. 4.4-1) lze 
získat zvýšeným obsahem k�emíku  nebo 
feritiza�ním žíháním. Struktura vzniklá 
zvýšeným obsahem k�emíku má vyšší pevnost 
a tvrdost než po feritiza�ním žíhání. 
Maximální tažnost a tvárnost je dosažena za 
minimálního obsahu manganu, fosforu a 
k�emíku.   
 
 
 
 

                                                                                      
 

                                                                           Obr. 4.4-1 Feritická struktura LKG [8]  
 
 
4.4.2 Perlitická struktura 
 Získání úplné perlitické struktury (obr. 4.4-2) v odlitku není úpln� jednoduchá 
záležitost. V�tšinou se vyskytuje tato struktura a kolem grafitu jsou feritické dvorce. �ím 
rychleji odlitky chladnou, tím jsou tyto dvorce menší. Vznik úplné perlitické struktury m�že 
být docílen v tenkých st�nách odlitku rychlým ochlazením. Nebezpe�ím je vznik karbidu 
(cementitu) v této oblasti. Další možností, jak dosáhnout této struktury, je p�ísada m�di.  

M�� brzdí p�ímou a nep�ímou feritizaci. Lépe se rozpouští v železe 	 než v železe � . 
To znamená, že vylou�ený ferit je chudší na m�� než byl p�vodní austenit. Naopak k�emík je 
v železe � rozpustn�jší než v železe 	, takže vylou�ený ferit obsahuje více k�emíku než ho 
obsahoval p�vodní austenit. M�� se hromadí v austenitu v t�sném styku s vylou�eným 
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feritem. Tím se na hranici austenitu snižuje aktivita železa a zárove� i vylu�ování feritu. 
Jakmile dosáhne nahromad�ní atom� Cu stavu koloidního roztoku, m�že být zabrán�no p�ímé 
feritizaci. Není-li p�ekro�ena hranice rozpustnosti, m�že teoreticky nastat homogenizace. 
Pokud se týká nep�ímé feritizace, je její bržd�ní m�dí mnohem mén� d�ležité. Možná, že 
zpomalení nep�ímé feritizace je zp�sobeno nahromad�ním m�di na hranicích grafit-ferit. Toto 
nahromad�ní je zp�sobeno velmi pomalou difuzí m�di ve feritu a m�že brzdit r�st grafitových 
krystal�, tj. grafitizaci a tím i feritizaci.  

Perlitická litina s kuli�kovým grafitem má vysokou pevnost, tvrdost a odolnost proti 
opot�ebení.  

 

 
Obr. 4.4-2 Perlitická struktura LKG [8] 

 
 

4.4.3 Feriticko-perlitická struktura 
Tato struktura se nej�ast�ji objevuje v litin� s kuli�kovým grafitem (obr. 4.4-3). Podíl 

feritu a perlitu záleží na chemickém složení a na rychlosti ochlazování. Struktura, kde se 
vyskytuje v�tší podíl feritu obsahuje 2,6-3,2 % Si a 0,2-0,5 % Mn. Zvyšuje-li se obsah 
k�emíku i manganu, roste p�i zachování p�vodní struktury pon�kud pevnost, ale zmenšuje se 
tažnost a vrubová houževnatost. Se snižujícím se obsahem k�emíku a manganu se naopak 
mírn� snižuje pevnost a zvyšuje tažnost a vrubová houževnatost. [1]  

 

 
Obr. 4.4-3 Feriticko-perlitická struktura LKG [8] 
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4.5 Mechanické vlastnosti LKG a jejich použití 
 Vlastnosti litiny s kuli�kovým grafitem jsou závislé na množství, tvaru, velikosti 
grafitu a na typu matrice. U nelegovaných litin je hodnota meze pevnosti v tahu v rozmezí 
350-900 MPa. Tažnost litiny se odvíjí od typu matrice. LKG, která má feritickou matrici má 
tažnost až 22 %. Nárazová práce je u této struktury podstatn� vyšší než u struktury perlitické.  
 
4.5.1 Druhy LKG a jejich použití 
 Ze sou�asných statistických údaj� je z�ejmé, že litina s kuli�kovým grafitem se 
up�ednost�uje p�i výrob� odlitk� p�ed ocelí. Je to dáno její menší m�rnou hmotností, dobrými 
kluznými, tlumícími a slévárenskými vlastnostmi. Odlitky z této litiny jsou dob�e obrobitelné. 
Mechanické vlastnosti jsou typické pro zkušební t�lesa s pr�m�rem 5-100 mm. Zna�ky LKG 
podle �SN EN jsou ur�eny mechanickými vlastnostmi, jejichž hodnoty musí být dodrženy a 
nesmí být nižší než p�edepisuje norma [5].  
 
Jakost LKG je dána: - pevností v tahu, 

 - mezí kluzu, 
 - tažností, 
 - tvrdostí podle Brinella, 
 - vrubovou houževnatostí. 

 
Mechanické vlastnosti LKG normovaných materiál� se mohou výrazn� m�nit s tlouš�kou 
st�ny odlitku jak je popsáno v tab. 4.5-1. Norma �SN EN uvádí další vlastnosti, které jsou 
pouze informativní, ale nejsou p�edm�tem zkoušení. 

 
    Tab. 4.5-1 Zm�na mechanických vlastností v závislosti na tlouš�ce st�ny [5] 

Tlouš�ka st�ny odlitku [mm] Jakost LKG 
dle �SN Vlastnost 

0-3 4-20 21-50 51-80 81-120 >120 
Mez pevnosti v tahu Rm 

[MPa] 340 270 250 240 230 210 422304 
Tažnost A5 [%] 15 17 17 16 15 10 

Mez pevnosti v tahu Rm 
[MPa] 414 343 290 280 270 246 422305 

Tažnost A5 [%] 7 10 10 7 7 5 
Mez pevnosti v tahu Rm 

[MPa] 601 510 360 340 330 - 422306 
Tažnost A5 [%] 5 7 5 3,5 3,5 3 

 
Druhy litin s kuli�kovým grafitem dle normy �SN EN jsou rozd�leny do t�í základních 
skupin: 
 
V první skupin� jsou litiny pro b�žné použití p�i nízkých teplotách: 

- EN GJS350-22, 
- EN GJS400-15, 
- EN GJS400-18.  

Tyto materiály je možno použít pro dynamicky namáhané odlitky s tlouš�kou st�ny    
5 až 100 mm, kde je t�eba zaru�it plastické vlastnosti za nízkých teplot (až -50 °C). Matrice 
litin je feritická, ojedin�le je možnost výskytu malého množství perlitu. Litiny se používají 
pro výrobu odlitk� hospodá�ských stroj�, sk�íní kompresor� a p�evodovek. Mechanické 
vlastnosti t�chto litin jsou v p�íloze 1. 
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Ve druhé skupin� jsou litiny se st�ední pevností: 
- EN GJS500-7, 
- EN GJS600-3. 

Tyto materiály je možno použít op�t pro dynamicky namáhané odlitky. Litina           
EN GJS600-3 je ot�ruvzdorná. Matrice litiny je perliticko-feritická. Tyto LKG se používají na 
odlitky klikových a va�kových h�ídelí, píst�, ozubených kol a armatur. Jejich mechanické 
vlastnosti jsou v p�íloze 2. 
 
Ve t�etí skupin� jsou litiny, které mají nejvyšší pevnost: 

- EN GJS700-2, 
- EN GJS800-2, 
- EN GJS900-1.  

Tyto materiály se používají na odlitky, kde je t�eba vysoká pevnost a ot�ruvzdornost 
(ozubená kola, klikové a va�kové h�ídele, brzdové bubny). Tlouš�ka st�ny odlitku by m�la 
být od 5 do 75 mm. Mechanické vlastnosti jsou v p�íloze 3. 
 
 
 
4.6 Výroba LKG  
 Vylu�ování grafitu v kulovitých útvarech je možno docílit v roztavené litin� za 
p�edpokladu dodržení správných metalurgických pochod�. P�i výrob� je t�eba používat 
suroviny s nízkým obsahem síry, fosforu, karbidotvorných prvk� a ne�istot, které ovliv�ují 
tvar grafitu. Nároky na výrobu této litiny jsou zna�n� vysoké. Požadavky na vlastnosti LKG 
jsou závislé na typu tavícího agregátu. LKG je nej�ast�ji vyráb�na p�etavením vstupních 
surovin a n�kterých p�ísad v elektrické induk�ní peci. 
 
4.6.1 Vsázkové suroviny 
Surové železo – pro výrobu LKG  se používají vysokopecní surová železa, která mají vyšší 
�istotu. Dále se používají  surová železa, která jsou vyrobena speciálními rafina�ními 
pochody. Jedná se o slitiny Fe-C-Si, které mají minimální obsah ne�istot. Pro výrobu 
feritických litin je nutno používat surová železa s nízkým obsahem Mn [4].  
 
Ocelový odpad – ocelový odpad je nutno velmi kvalitn� t�ídit, aby neobsahoval legující prvky 
(Cr, Ni, V, Cu, Sn . . .), které potla�ují krystalizaci. Kvalitním ocelovým odpadem jsou 
hlubokotažné plechy.  
 
Vratný materiál – tímto materiálem je myšlen odpad p�i finálních operacích odlitku, jako jsou 
od�ezané vtoky, zmetkové odlitky atd.. Vtoky a odlitky jsou t�íd�ny podle obsahu 
perlitotvorných prvk�. 
 
Litinový odpad – v�tšinou se nepoužívá pro nejistotu chemického složení. 
 
 
4.6.2 Tavící agregáty 
 Pro výrobu LKG se od tavících za�ízení požaduje spln�ní následujících podmínek: 

- obsah síry v natavené litin� do 0,02 % S, 
- nízký obsah Si (1-1,5 %), zda dochází k modifikování p�edslitinou Fe-Si-Mg, 
- obsah C v rozmezí 3,5-3,8 %, 
- odpichová teplota mezi 1480-1540 °C. 
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Kuplovny – nevýhodou kyselých nebo neutrálních kuploven je vyšší obsah síry [4]. 
Modifikace m�že probíhat metodami, u kterých se využívá �istý Mg. 
 
Induk�ní pece – nej�ast�ji se používají st�edofrekven�ní kelímkové pece. Obsah C je možno 
zvýšit nauhli�ením.   
 
Obloukové pece – výhodou tohoto za�ízení je možnost rafinace taveniny, kde dochází ke 
snížení ne�istot a plyn�. 
 
Bubnové pece – chemické složení je dáno složením vsázky jako u EIP. Tyto pece neumož�ují 
rafinaci taveniny. 

 
 

4.6.3 Odsi�ování litiny 
 Obsah síry je možné snížit p�ed modifikací pomocí odsí�ení nebo ji vázat p�i 
modifikaci ho��íkem. Principem odsí�ení je vazba síry na vhodný desulfura�ní prvek [4]. Pro 
odsí�ení se používají CaC2, CaO, Na2CO3 n�kdy i NaOH. 
 
Reakce odsí�ení: 
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Nej�ast�ji se používá karbid CaC2. Tavící teplota je vyšší než u litiny s lupínkovým 

grafitem, proto odsí�ení probíhá mezi tuhými �ásticemi karbidu a taveninou. Teplota by m�la 
být kolem 1500 °C. S klesající teplotou se odsi�ovací ú�inek snižuje. Karbid CaC2 by m�l mít 
menší zrnitost (0,25-2 mm). Nevýhodou odsi�ování karbidem CaC2 je vznik strusky a její 
likvidace. 

Na2CO3 se používá velmi z�ídka. Vzniká Na2O, který má nízkou tavící teplotu. Je 
velmi reaktivní a napadá materiál vyzdívek pecí. P�idáním 2-3 % sody dochází ke snížení síry 
až o 80 %.  
 
Technika odsi�ování 
 Pro odsí�ení taveniny je pot�eba zajistit dostate�nou teplotu kovu a následné 
promíchávání taveniny. To se d�je následujícími zp�soby: 
 
Injektáží odsi�ovacího prost�edku do lázn� – odsi�ovací prost�edek se zavede pomocí 
injek�ní trubice ze žáruvzdorného materiálu nebo z grafitu do lázn� dusíkem (obr. 4.6-1) [4]. 
 
Mícháním taveniny r�znými mechanickými zp�soby – tato metoda pat�í mezi nejrozší�en�jší. 
Pánev je uložena na pohyblivých podporách, které zajiš�ují promíchávání taveniny            
(obr. 4.6-2). 
 
Mícháním taveniny probublávajícím plynem – odsi�ování touto metodou se provádí ve 
speciální pánvi s porézní zátkou. Zátka je zabudována ve dn�, kterou se do lázn� vhání inertní 
plyn. Na hladin� kovu je odsi�ovací struska. Bublinky plynu prochází taveninou a zajiš�ují 
míchání kovu. Doba odsi�ování je 3-5 min. Za tuto dobu je možno docílit snížení obsahu síry 
z 0,1 na 0,006 % S.  
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              Obr. 4.6-1 Odsi�ování litiny                              Obr. 4.6-2 Odsi�ování litiny 
                                 injektáží CaC2 [4]                                               v míchací pánvi [4]                                                     
 
 
4.6.4 Modifikace 
 Modifikací dochází ke zm�n� tvaru grafitu p�i jeho krystalizaci tak, že se lupínkový 
grafit m�ní na grafit kuli�kový. Jako modifikátor se nej�ast�ji používá ho��ík. Kone�ný obsah 
Mg by m�l být v rozmezí 0,025-0,06 %. Rozpoušt�ní Mg v tavenin� není však jednoduchá 
v�c. Teplota roztavené litiny má vyšší teplotu než je teplota varu ho��íku. P�i reakci dochází 
k uvol�ování ho��íkových par, které až prudce vyhazují taveninu z pánve. Proto byly 
vynalezeny postupy modifikace, u kterých je tento jev eliminován.  
 
Ho��ík      -    hustota: 1740 kg
m-3, 

- teplota tavení: 650 °C, 
- teplota vypa�ování: 1107 °C p�i tlaku 101 kPa, 
- rozpustnost Mg v Fe p�i teplot� 1450 °C, obsahu 2 % Si a tlaku 101 kPa je 

okolo 0,085 % Mg, 
- Mg podporuje metastabilní tuhnutí a tvorbu zákalky. 

 
Modifikace probíhá rozpoušt�ním par ho��íku, které probublávají na povrch litiny. 

Pánve se používají s v�tší hloubkou tekutého kovu, aby vybublávání bylo co nejdelší a 
nejklidn�jší. U odlitk� se siln�jší st�nou se volí zbytkový ho��ík vyšší (nad 0,45 %). P�i p�íliš 
vysokém obsahu zbytkového Mg je sklon ke tvorb� karbid�. P�i vypa�ování ho��íku se 
sleduje tlak nasycených par Mg v závislosti na teplot� (obr. 4.6-3). Je-li tlak nasycených par 
vyšší než tlak okolní atmosféry, dojde k vypa�ování ho��íku z lázn� [4]. Zvýší-li se tlak okolní 
atmosféry, bude vypa�ování potla�eno (modifikace ve sferoklávu).  
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Obr. 4.6-3 Závislost tlaku par na teplot� [4] 

  
P�i modifikaci dochází k odsi�ování kovu. �ím je teplota kovu vyšší, tím je tavenina 

lépe odsí�ena. Vlivem modifikace Mg dojde k odsí�ení z p�vodního obsahu síry v kovu p�ed 
modifikací na hodnotu blízkou rovnováze [4]. Množství Mg, které je pot�eba k vázání síry, se 
ur�í stechiometricky podle molových hmotností jednotlivých prvk�.  
 
Odsí�ení probíhá podle reakce:   

.MgSSMg →+
 

B�hem modifikace probíhá reakce ho��íku s kyslíkem. Nejprve se snižuje obsah kyslíku, 
který je rozpušt�n v tavenin�. Následn� pak reaguje Mg s kyslíkem nad hladinou kovu.  

 

.22
,

2 MgOOMg

MgOOMg

→+
→+

 

 
Na hladin� tekutého kovu pak reaguje vzniklý MgS s kyslíkem za vzniku MgO, kde se 
vzniklá síra uvol�uje zp�t do taveniny.  
 

.22 2 SMgOOMgS +→+  
 
Cér a kovy vzácných zemin 
 Cér a kovy vzácných zemin (lanthan, neodym, praseodym) mají velmi podobné 
modifika�ní ú�inky jako Mg. Používají se jako koncentráty s obsahem 90 % Ce nebo jako  
tzv. „mischmetal“ s obsahem 50 % Ce, 30 % La a dalších prvk� [4]. Nevýhodou t�chto prvk� 
je, že jejich modifika�ní ú�inek odeznívá velmi rychle. Tyto prvky mají vyšší afinitu ke 
kyslíku a k sí�e než Mg, a proto tvo�í stabilní krystaliza�ní zárodky grafitu. Vysoký obsah 
t�chto prvk� (nad 0,025 %) vede ke vzniku karbid�.  
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Vápník – tento prvek se v minulosti používal jako modifika�ní �inidlo. Osv�d�il se p�i 
odlévání tenkost�nných odlitk�, kde snižoval možnost vzniku zákalky. Nevýhodou je velký 
sklon ke tvorb� strusky.  
  
4.6.4.1 Podmínky modifikace 
 Modifikace je sekundární zpracování roztavené litiny, které se d�lí do dvou základních 
oblastí:      -     p�íprava litiny s lupínkovým grafitem pro následnou modifikaci, 

- procesy probíhající p�i modifikaci taveniny. 
 

Vlastnosti LLG pro výrobu LKG jsou odlišné než vlastnosti odlitk� LLG. Odlišnosti 
jsou hlavn� v chemickém složení. Tavenina, kterou chceme modifikovat, musí mít velkou 
grafitiza�ní schopnost. Modifikace je rafina�ní proces, který grafitiza�ní schopnost snižuje. 
Litina by pak m�la sklon k metastabilnímu tuhnutí.  
 Obsah roztavené litiny by m�l mít vysoký obsah uhlíku a k�emíku. Obsah uhlíku by 
m�l být mezi 3,5-3,8 % a obsah k�emíku max. 2,8 %. K�emík je do taveniny vnášen hlavn� 
p�i grafitiza�ním o�kování, které je finální operací.  
  
Optimální hodnoty C a Si jsou dány:    

- stupn�m eutekti�nosti SC = 0,98-1,05, 
- uhlíkovým ekvivalentem CEkv. = 4,2-4,3.  

 
Na obr. 4.6-4 je znázorn�n vztah mezi Si a C s ohledem na výsledné vlastnosti 

roztavené litiny. P�i obsahu C = 3,7 % je z hlediska zamezení výskytu flotace grafitu ideální 
obsah Si:   Si = (4,55-3,7)�3 = 2,55 %. 
Z hlediska výskytu staženin a zákalky je obsah Si p�i stejném obsahu C: 
                    Si = (3,9-3,7)
7 =1,4 %. [11] 
     

 
Obr. 4.6-4 Vliv obsahu C a Si na vlastnosti roztavené litiny [11] 

 
 
4.6.4.2 Druhy modifika�ních prost�edk� 
 Modifikace litiny m�že probíhat pomocí:  - kovového ho��íku, 
                 - ho��íkové p�edslitiny. 
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Kovový ho��ík  
 P�i dávkování se používá ve form� patron nebo cihel. P�i aplikaci vzniká velmi 
bou�livá reakce, která má za následek velké ztráty Mg. Používá se u metod, kde je možnost 
regulace tlaku.  
Výhody modifikace kovovým Mg:  - p�i modifikaci se nevnáší k�emík, 
       - snadná možnost odsí�ení, 

- do taveniny se nevnáší Ca, Al a proto nevzniká velké    
  množství strusky. 

 
P�edslitiny ho��íku 
S k�emíkem: tyto slitiny jsou leh�í než samotná modifikovaná litina, proto se musí     
modifikátor zajistit proti vyplouvání na povrch. Tato p�edslitina je na bázi Fe-Si-Mg 
s obsahem 5-25 % Mg. V�tšinou se používají s koncentrací nižší, a to kolem 5-6 % Mg. Dále 
p�edslitiny obsahují kolem 45 % Si, 1 % Ca, 1 % Al a zbytek Fe. N�které p�edslitiny obsahují 
i kovy vzácných zemin. 
S niklem: tyto p�edslitiny jsou t�žší než roztavená litina. Nemusí se zasypávat litinovými    
t�ískami proti vyplouvání. Obsahují mezi 4-6 % Mg nebo potom mezi 14-17 % Mg. Ni 
v tavenin� p�sobí grafitiza�n� a perlitotvorn�. P�edslitiny s Ni se používají pro výrobu 
austenitických litin.   

 
 

4.6.4.3 Metody modifikace 
 Modifikaci je možno provád�t celou �adou metod (tab.4.6-1). Metody modifikace se 
d�lí na polévací a pono�ovací.  

U polévacích metod je modifikátor vkládán na dno modifika�ní pánve. Mezi polévací 
metody pat�í metoda Sandwich, Tundish a modifikace v konvertoru. Tyto metody probíhají za 
atmosférického tlaku. 

U pono�ovacích metod je modifikátor vpraven do taveniny pomocí speciálního 
ponorného zvonu. V�tšinou se modifikace provádí za zvýšeného tlaku. Mezi pono�ovací 
metody pat�í modifikace v autoklávu, v tlakové pánvi, MAP atd.. 

 
   Tab. 4.6-1 P�ehled zp�sob� modifikace [11] 

Metoda Polévací Pono�ovací Konvertor In MOLD Drát 
Mg-
p�edslitina Fe-Si-Mg �istý Mg �istý Mg Fe-Si-Mg �istý Mg 

Využitý 
Mg % 35-60 40-60 45-60 70-80 35-70 

Náklady 
na za�ízení - nízké vysoké - nízké 

Omezení 
% S 0,04 0,08 0,15 0,01 žádné 

Max. 
zpracování neohrani�eno 5 tun neohrani�eno neohrani�eno neohrani�eno 

Nevýhody dávkování, 
p�esný obsah 

Mg 

dávkování, 
p�esný 

obsah Mg, 
pono�ovací 

zvon 

p�edpis 
pracovního 

postupu, 
vysoké 

po�izovací 
náklady 

nebezpe�í p�i 
dávkování, 

p�esný obsah 
dávkování 

náklady Mg 
v pln�ném 

profilu 
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Metoda SANDWICH 
Modifikace taveniny se provádí v otev�ené pánvi, kde 

na dn� je tzv. kom�rka (obr. 4.6-5). Modifikace je v�tšinou 
jednostup�ová, kdy se modifikátor zasype o�kovadlem     
Fe-Si a p�ekryje se ocelovým plechem nebo litinovými 
t�ískami proti vyplouvání ho��íku. Je vhodné, aby 
metalostatický tlak byl co nejv�tší, proto se �asto používají 
speciální štíhlé pánve s pom�rem H:D až 3:1 [4]. Kov se lije 
na opa�nou stranu než je nasypána p�edslitina. P�i 
modifikaci dochází ke snížení teploty až o 50 °C a ke snížení 
koncentrace uhlíku o 0,05-1 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
                   

                                                                                   Obr. 4.6-5 Metoda                                                                                                                        
                                                                                                                      SANDWICH [11] 

 
Metoda TUNDISH (TUNDISH COVER)   
 Tato metoda je hodn� 
podobná metod� Sandwich. 
Rozdíl je v tom, že tato pánev 
obsahuje víko s nalévacím 
otvorem. D�ležité je to, aby ve 
víku byla udržována stále hladina 
tekutého kovu. Víko musí být 
nasazeno asymetricky tak, aby 
kov neproudil hned na 
modifikátor (obr. 4.6-6). Hlavní 
výhodou této metody je omezené 
množství vzduchu a tudíž i 
kyslíku mezi víkem a nalitým 
kovem. Je tak zabrán�no oxidaci 
ho��íku a následnému úniku 
t�chto plyn�. Významn� dochází 
k úspo�e modifikátoru. Využití 
ho��íku u této metody je 60-70 %.                    Obr. 4.6-6 Metoda TUNDISH [11] 
 
Modifikace ponorným zvonem  
 Modifika�ní za�ízení se skládá z pánve a z víka, kterým posuvn� prochází grafitová 
ty� na jejímž konci je d�rovaný zvon ze žáruvzdorné keramiky nebo �ast�ji z grafitu [4]. Do 
zvonu je dán modifika�ní prost�edek, který je zabalen do ocelového plechu. Když je kov nalit 
do pánve, spustí se víko se zvonem do taveniny a prob�hne modifikace (obr. 4.6-7). Hloubka 



 37 

pono�ení zvonu pod hladinu je kolem 500 mm. Výhoda této metody spo�ívá v tom, že zvon 
nedovolí vyplouvání modifika�ní p�edslitiny na povrch.       
 

 
Obr. 4.6-7 Modifikace ponorným zvonem [11] 

 
Modifikace ve sferoklávu 
 Tato metoda je velmi podobná metod� p�edcházející. Rozdíl je ten, že modifikace 
probíhá za zvýšeného tlaku. Modifika�ní pánev je zavezena do sferoklávu. Po uzav�ení víka 
se tlak atmosféry zvýší na 0,4-1 MPa a zvon s p�edslitinou se spustí do tekutého kovu. U této 
metody je možnost �ídit reakci regulací tlaku. 
 
Modifikace v konvertoru 
 Modifikace se provádí v nádob� konvertoru, která je sklopná podél své p�í�né osy [4]. 
Na horní stran� nádoby je nalévací otvor. Na bo�ní stran� dna je modifika�ní kom�rka. 
Kom�rka je tvo�ena grafitovou deskou s n�kolika otvory. Otvory jsou umíst�ny tak, že po 
sklopení konvertoru jsou v rozdílných hloubkách od hladiny kovu. Konvertor je pln�n litinou 
ve vodorovné poloze, kde kom�rka není ve styku s taveninou. Potom dojde k oto�ení 
konvertoru a za�ne probíhat modifika�ní reakce. Reakce trvá mezi 40-80 s. Po reakci se 
konvertor oto�í zp�t a litina se vylije do licí pánve.  
 
  
4.6.5 O�kování litiny 
 O�kování pat�í mezi velmi d�ležitou metalurgickou operaci p�i výrob� litiny. Mg 
zvyšuje sklon ke tvorb� karbid�. Neo�kovaná litiny by m�la sklon tuhnou bíle. Pro o�kování 
LKG se v�tšinou používá FeSi s obsahem 60-75 % Si, 0,5-1,25 % Al a 0,6-1 % Ca. Množství 
o�kovadla závisí na dob� lití a na typu odlitku, hlavn� na tlouš�kách st�n. O�kování se 
provádí jednostup�ov� nebo dvoustup�ov�.  
 P�i jednostup�ovém o�kování je o�kovadlo p�idáno k modifikátoru a ob� operace 
probíhají ve stejný okamžik. Tento zp�sob se hlavn� používá u polévacích metod (Sandwich, 
Tundish). 
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 U dvoustup�ového zpracování probíhá o�kování až po modifikaci. Metod tohoto 
o�kovaní je velmi mnoho, nap�. v p�elévací pánvi, do proudu tekutého kovu, pln�ným 
profilem, o�kovacími t�lísky atd.. P�i o�kování do proudu kovu se snižuje množství 
o�kovadla na 0,1-0,2 %.   
 Odeznívání o�kovadla probíhá následovn�: - o�kovadlo je nejú�inn�jší bezprost�edn� 
po nao�kování a s �asem se jeho ú�inek snižuje [4]. 
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5 Tepelné zpracování LKG 
 

 Tepelné zpracování litiny se používá tehdy, pokud není dosaženo požadovaných 
mechanických vlastností v litém stavu. Mikrostruktura litiny se skládá z grafitu a z kovové 
hmoty. Tato kovová hmota má velmi podobnou strukturu jako ocele, proto je možno litiny 
tepeln� zpracovávat velmi podobn�. P�i tepelném zpracování nelze m�nit tvar a rozložení 
grafitu. Matrice m�že být na jedné stran� feritická, kde veškerý uhlík tvo�í kuli�kový grafit. 
Na druhé stran� tepelným zpracováním se aktivuje uhlík z grafitových kuli�ek, ten je 
rozpušt�n v austenitu a je dosaženo struktury podobné vysokouhlíkovým ocelím [3].  
 Tepelným zpracováním rozumíme všechny postupy, p�i nichž p�edm�t nebo materiál 
zám�rn� oh�íváme a ochlazujeme ur�itým zp�sobem tak, aby získal požadované vlastnosti. 
V podstat� se jedná o souhrn t�chto operací: oh�ev ur�itou rychlostí na danou teplotu, výdrž 
na této teplot� a ochlazování ur�itou rychlostí na kone�nou teplotu. [13]  
 Vhodným tepelným zpracováním a legováním lze dosáhnout vysoké tažnosti (až nad 
40 %), zna�né pevnosti (až nad 1500 MPa) a tvrdosti (až cca 60 HRC). Oblast použití této 
litiny se tak rozši�uje jak k temperovaným litinám (ty tém�� nahrazuje), tak i sm�rem k 
ocelím. [1] 

Teplotní režimy zpracování t�chto litin vychází z diagramu Fe-C-Si s uvažováním 
ostatních prvku [4]. Optimální teploty používané p�i tepelném zpracování LKG se liší od 
teplot p�i tepelném zpracování ocelí. Rozdíl je v obsahu uhlíku a k�emíku. U ocelí se uhlík 
pohybuje kolem 0,5 % a k�emík je tém�� zanedbatelný. Podle teploty oh�evu se tepelné 
zpracování rozd�luje: 

- za podkritických teplot, 
- za nadkritických teplot. 

Jako kritické se ozna�ují teploty eutektoidní transformace A1,1 a A1,2 [4]. U nelegovaných litin 
jsou tyto teploty dány obsahem k�emíku (obr. 5-1). P�em�na austenitu tedy neprobíhá p�i 
konstantní eutektoidní teplot�, nýbrž v teplotním intervalu, za kterého jsou p�ítomny sou�asn� 
t�i fáze: austenit, ferit a grafit [1].Transforma�ní teploty je možno ur�it podle následujících 
vztah�: 

- horní kritická teplota: ],[%18738 75,1
2,1 CSiA �⋅+=  

- dolní kritická teplota: ].[%5738 2
1,1 CSiA �⋅+=  

 

 
Obr. 5-1 Závislost transforma�ních teplot na obsahu k�emíku [4] 
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Zp�soby tepelného zpracování LKG se rozd�luje do dvou základních oblastí: 
- žíhání, 
- zušlech�ování.  

 
 
 

5.1 Žíhání ke snížení zbytkové napjatosti 
 P�i chladnutí odlitk� vzniká tepelné tahové nap�tí, které je tím v�tší, �ím je vyšší 
rychlost tuhnutí, vyšší tuhost formy a nestejnost tlouš�ky st�n odlitku. Vlivem pom�rn� 
vysokého modulu pružnosti a meze kluzu, práv� tak jako u odlitk� z ocelí na odlitky, vznikají 
v odlitcích z LKG ve stavu po odlití velká pnutí [1]. V n�kterých místech odlitku m�že být 
tak vysoké nap�tí, že dojde p�i chladnutí k prasklin�. Zbytkové nap�tí, které vzniká v odlitku, 
by m�lo být odstran�no ješt� p�ed obráb�ním. V minulosti bylo toto nap�tí eliminováno      
tzv. um�lým stárnutím. Jednalo se o ponechání odlitku na vzduchu, kde m�lo toto nap�tí 
klesnout. Za jeden rok kleslo asi na jednu polovinu. Dnes se toto nap�tí snižuje um�le p�i 
teplot� pod A1,1, p�i níž se sníží mez kluzu a ke snížení nap�tí dochází mechanismem 
plastických deformací. Oh�ev se uskute��uje rychlostí 70 až 150 °C za hodinu na 
požadovanou teplotu. Nap�tí v odlitku po žíhání klesne asi na 10-20 % p�vodní hodnoty.  
  
Doporu�ený žíhací cyklus pro nelegovanou litinu (obr. 5.1-1): žíhaní se uskute��uje 
v rozmezí teplot 565-590 °C po dobu 1 hodiny na sílu st�ny 25 mm. Ochlazování rychlostí   
25-75 °C
hod-1 až na teplotu cca 250-300 °C. Další ochlazování probíhá na vzduchu.             
U silnost�nných odlitk� je ochlazovací rychlost nižší, až do teplot 100-150 °C.  
 

 
Obr. 5.1-1 Žíhání na odstran�ní nit�ního pnutí u LKG [4] 

  
Vliv teploty, která je velmi d�ležitá na odstran�ní vnit�ního pnutí je na obr. 5.1-2. Za 

nižších žíhacích teplot (400 °C) dochází k odstran�ní pnutí asi na 40 % p�vodní hodnoty. Do 
teplot 600 °C nedochází p�i žíhání ke snížení tvrdosti. Pokles vnit�ního pnutí p�i teplotách   
570 °C je až na 10 % p�vodního pnutí. 
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Obr. 5.1-2 Vliv žíhací teploty a doby prodlevy na uvoln�ní  

                                               vnit�ního pnutí v nelegované LKG [1] 
 
 
 
5.2 Žíhání na odstran�ní volného cementitu 
 Toto žíhání se používá p�i výskytu cementitu a karbid� ve struktu�e litin. P�i vyšším 
obsahu ho��íku (než odpovídá dané tlouš�ce st�n odlitku) nebo p�i nedokonale provedeném 
sekundárním-grafitiza�ním o�kování se ve slabších pr��ezech st�n odlitk� z LKG �asto 
vyskytují karbidy-cementit [1]. Tyto složky výrazn� zvyšují tvrdost a k�ehkost litiny, naopak 
snižují její obrobitelnost. P�ítomnost t�chto složek ve struktu�e je nežádoucí, proto p�i žíhání 
dochází k rozkladu karbid� na grafit a austenit. P�i chladnutí se austenit transformuje na ferit 
nebo perlit. P�i výskytu legujících prvk� (Cr, V, Mo), které tvo�í karbidy, je žíhací teplota 
vyšší a doba prodlevy na teplot� delší. Je-li obsah fosforu nad 0,3 %, pak by nem�la žíhací 
teplota být vyšší než 955 °C nebo� by mohlo dojít k natavení fosfidického eutektika.    
   
Doporu�ený žíhací cyklus pro litinu (obr. 5.2-1): žíhací teplota u nelegovaných litin by 
m�la být v rozmezí 860-900 °C a doba prodlevy 2 hodiny na sílu st�ny 25 mm. U legovaných 
litin, kde se tvo�í karbidy (Cr, V, Mo), se žíhací teplota zvyšuje na 900-950 °C a doba 
prodlevy je  2 hodiny na sílu st�ny 25 mm. P�i požadování feritické struktury je ochlazování 
pomalé až p�ed oblast kritických teplot rychlostí 10-20 °C
hod-1. Následuje ochlazování v peci 
rychlostí 50-60 °C
hod-1 do 300 °C. Dochlazení probíhá na vzduchu.  
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Obr. 5.2-1 Pr�b�h tepelného zpracování LKG pro grafitizaci vázaného uhlíku [1] 

                             __________  výsledná struktura feritická 
                             - - - - - -  výsledná struktura perliticko-feritická 
 
 
 
5.3 Sferoidiza�ní žíhání 
 Pokud není ve struktu�e p�ítomen ledeburitický cementit, pak sta�í žíhání p�i teplot� 
pod A1,1 (650-700 °C) po dobu 2 až 8 hodin, kde dochází ke sferoidizaci lamel perlitického 
cementitu [12]. Toto žíhání snižuje tvrdost a zlepšuje obrobitelnost. 
 
 
 
5.4 Feritiza�ní žíhání 
 U odlitk� z LKG, u kterých je vyžadována vysoká houževnatost, musí být struktura 
tvo�ena feritem a zrnitým grafitem. Této struktury se dosahuje feritiza�ním žíháním, kde 
dochází k rozpadu perlitického cementitu. Tento typ žíhání m�že navazovat na žíhání 
k odstran�ní volných karbid�. Jestliže se karbidy ve struktu�e nevyskytují (nelegovaná litina), 
pak se hned aplikuje feritiza�ní žíhání. K rozpadu perlitického cementitu dochází již p�i 
podkritických teplotách s maximální rychlostí t�sn� pod spodní kritickou teplotu [4]. 
V pr�b�hu p�em�ny difunduje uhlík z austenitu k eutektickým grafitickým �ásticím a vylu�uje 
se na jejich povrchu [17]. Na rychlosti p�em�ny se podílí hlavn� chemické složení. 
Feritotvorné prvky (Si, Al) snižují stabilitu cementitu a tudíž usnad�ují rozpad perlitu.  
 P�i feritiza�ním žíhání nedochází ke vzniku dalšího grafitu, ale k difúzi uhlíku do 
grafitu, který je obsažen v cementitu.  
 
Feritiza�ní žíhání se d�lí na:  

- oh�evu pod spodní kritickou teplotou (subkritická feritizace), 
- oh�evu nad spodní nebo krátkodob� nad horní kritickou teplotou,  
- dvoustup�ové žíhání. 

 
5.4.1 Feritiza�ní žíhání za podkritických teplot 
 Toto žíhání se používá u odlitk� s v�tší tlouš�kou st�ny, kde nedochází ke vzniku 
cementitu. Teploty pro žíhání mohou být tedy nižší (30-50 °C). Teploty nad A1,1 mohou být 
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dokonce nep�íznivé nebo� uhlík se za�íná rozpoušt�t v austenitu, což p�i rychlejším 
ochlazování z žíhací teploty m�že podporovat vznik perlitu [4].   
 
Doporu�ený žíhací cyklus pro litinu (obr. 5.4-1): žíhací teplota se pohybuje mezi             
730-780 °C. Za teplot 700-740 °C se pro grafitizaci prvých 20 % perlitu spot�ebuje asi 20 % 
celkové žíhací doby, na rozklad dalších 60 % perlitu také 20 % celkové žíhací doby a na 
rozklad posledních 20% perlitu se spot�ebuje 60 % z celkové žíhací doby [1]. Doba prodlevy 
na žíhací teplot� se pohybuje od 2 do 8 hodin. Delší �as prodlevy se aplikuje pro odlitky se 
siln�jší st�nou a s vyšším obsahem manganu. Ochlazování probíhá v peci rychlostí               
20-50 °C
hod-1.   
  

 
Obr. 5.4-1 Feritiza�ní žíhání za podkritických teplot [4] 

 
 
5.4.2 Feritiza�ní žíhání za nadkritických teplot 
 Teploty jsou voleny v oblasti kritické teploty nebo mírn� nad ní. Po prodlev� následuje 
pomalé ochlazení do oblasti kritických teplot, aby nedošlo k oxidaci a deformaci odlitku. 
Feritiza�ní žíhání za nadkritických teplot se používá proto, aby došlo k úplné feritizaci, 
zejména p�i malém obsahu k�emíku. Odlitky s výslednou feritickou strukturou mají vyšší 
tažnost a vyšší vrubovou houževnatost.  
 
Doporu�ený žíhací cyklus pro litinu (obr. 5.4-2): žíhací teplota se pohybuje mezi              
790-900 °C. Délka prodlevy 1 hodina na sílu st�ny odlitku 25 mm. Ochlazování probíhá 
v peci do teplot 800-860 °C rychlostí 10-20 °C
hod-1. Následné dochlazení je na vzduchu 
nebo i v peci do teplot 300 °C rychlostí 50-60 °C. 
 

 
Obr. 5.4-2 Feritiza�ní žíhání za nadkritických teplot [4] 
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5.4.3 Dvoustup�ové feritiza�ní žíhání 
Doporu�ený žíhací cyklus pro litinu (obr. 5.4-3):  

1. stupe�: teplota žíhání 850-920 °C po dobu 1-5 hodin, ochlazení v peci nebo na   
                   vzduchu do oblasti kritických teplot,  
2. stupe�: teplota žíhání 720-770 °C po dobu 5-10 hodin, ochlazení v peci na            
                   690-700 °C za hodinu a následné ochlazení ve vod� na pokojovou teplotu, 

popušt�ní: popoušt�cí teplota 350 °C po dobu jedné hodiny, následné ochlazení na   
                  vzduchu. 

 

 
Obr. 5.4-3 Dvoustup�ové feritiza�ní žíhání [4] 

 
 
 
5.5  Normaliza�ní žíhání 
 Normaliza�ní žíhání se používá u odlitk� z LKG tehdy, jestliže se ve struktu�e nachází 
vysoký podíl feritické struktury než je požadováno. Je to dáno vyšším obsahem k�emíku. 
Tímto žíháním se zvyšuje tvrdost a pevnost. Dochází ke zjemn�ní perlitu a ke zvýšení jeho 
tvrdosti. Ferit se nachází pouze kolem grafitu. Pr�b�h tepelného zpracování sestává 
z austenitizace, p�i níž dochází k obohacování austenitu uhlíkem a následného rychlého 
ochlazování p�es oblast kritických teplot [4]. Nad teplotu 900 °C dochází ke zhrubnutí 
austenitického zrna. Typ ochlazování odlitk� je dán tlouš�kou st�ny. Odlitky s tenkou st�nou 
se ochlazují voln� na vzduchu, odlitky se silnou st�nou se ochlazují vodní sprchou. Rychlost 
ochlazování lze regulovat podle množství vznikajícího perlitu. Bohužel p�i ochlazování 
vzniká v odlitku zna�né pnutí. Vzniku pnutí lze zabránit tím, že rychlé ochlazování se zastaví 
zhruba na teplot� 550 °C nebo se aplikuje žíhání na odstran�ní pnutí.  
 
Doporu�ený žíhací cyklus pro litinu (obr. 5.5-1): oh�ev na austenitiza�ní teplotu              
(850-920 °C). Výdrž na této teplot� 1-5 hodin. Pak probíhá ochlazování podle síly st�ny: 
  

- do 40 mm: klidný vzduch, 
- nad 40 mm: proudící vzduch, 
- nad 60 mm: vodní sprcha. 
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Obr. 5.5-1 Normaliža�ní žíhání [4] 

 
 
5.5.1 Dvoustup�ové normaliza�ní žíhání 
 Tento typ normalizace se používá pro získání feriticko-perlitické struktury. První 
stupe� odpovídá p�vodní normalizaci, ale odlitky jsou ochlazeny na teplotu 790 až 745 °C     
v peci a na této teplot� udržovány po dobu cca 3 hodin. Poté jsou teprve ochlazeny                      
na vzduchu [1].  
 
 
 
5.6 Martenzitické kalení 
 Kalením litin se dosahuje zcela nebo �áste�n� martenzitické struktury. Kalení se 
provádí z teplot 50-80 °C nad A1,2. Rychlost ochlazení u LKG se pohybuje 10-30 °C
s-1 obr. 
5.6-1.  Oh�ev na kalící teplotu se vzhledem k nízké tepelné vodivosti doporu�uje stup�ovitý 
[12]. P�i vyšších teplotách dochází k poklesu tvrdosti nebo� ve struktu�e se vyskytuje v�tší 
podíl zbytkového austenitu. Tvrdost po zakalení se pohybuje kolem 600 HB (60 HRC). P�i 
kalení dochází ke vzniku pnutí, které se hned odstra�uje popoušt�ním z teplot 150 °C. 
Kalícím mediem je voda nebo olej, p�ípadn� probíhá ochlazování na vzduchu.   
 

 
Obr. 5.6-1 ARA diagram pro nelegovanou litinu s kuli�kovým grafitem [4] 
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5.7 Povrchové kalení  
 Povrchové kalení se používá u litiny pro dosažení vyšší tvrdosti povrchu proti 
opot�ebení. Výchozí struktura by m�la být perlitická s maximáln� 15 % feritu. Feritické litiny 
nejsou vhodné pro povrchové kalení proto, že p�i intenzivním oh�evu povrchových vrstev 
nedochází k dostate�n� rychlému nasycování austenitické matrice uhlíkem z grafitu [12]. 
Nej�ast�ji se používá kalení plamenem nebo indukcí do vody nebo oleje. Hloubka zakalené 
vrstvy bývá do 5 mm [12]. Tvrdost zakalených odlitk� se pohybuje kolem 58 HRC.   
 
 
 
5.8 Izotermické zušlecht�ní LKG 
 Izotermicky zušlecht�ná litina s kuli�kovým grafitem, ozna�ovaná jako ADI 
(Austempered Ductile Iron), má vysokou pevnost a zárove� vysokou houževnatost. Cílem 
tohoto zušlecht�ní je zvýšení tvrdosti, odolnosti proti opot�ebení a získání p�íznivé kombinace 
mechanických vlastností [2]. Jeho výhodou, ve srovnání s martenzitickým kalením, je nízká 
úrove� vnit�ních pnutí, tzn. minimální deformace a výrazné snížení náchylnosti k praskání 
[2]. Struktura matrice je bainitická, která je tvo�ena jehlicovitým feritem a vysokouhlíkovým 
austenitem [14]. Tuto strukturu lze získat po odlití, ale nej�ast�ji až po tepelném zpracování.  
 
5.8.1 Mechanismus bainitické transformace 
 P�i st�edn� velkém p�echlazení (v intervalu mezi perlitickou a martenzitickou oblastí) 
se p�echlazený austenit rozpadá v nerovnovážnou heterogenní strukturní sou�ást – bainit [6]. 
Bainitická p�em�na se m�že teplotn� p�ekrývat s p�em�nou martenzitickou. Podle reak�ní 
teploty se rozlišují tzv. horní bainit, vznikající p�i vyšších teplotách a je charakterizován 
vylou�ením na hranicích feritických �ástic obr. 5.8-1 a tzv. spodní bainit, ve kterém je v�tší 
�ást karbid� vylou�ena uvnit� desek feritu obr. 5.8-2 [15]. Vlivem nízké teploty je u dolního 
bainitu omezena difúze, proto se tato struktura velmi podobá struktu�e martenzitické. U 
bainitické transformace dochází k p�em�n� Fe	�Fe� a ke zm�n� rozložení uhlíku, ale 
nedochází ke zm�nám rozložení p�ísadových prvk�.   
 

             
   Obr. 5.8-1 Struktura horního bainitu [15]             Obr. 5.8-2 Struktura dolního bainitu [15] 
 
Horní bainit 
 P�i vzniku horního bainitu precipitují �ástice cementitu na mezifázové hranici 
v austenitu, obohaceném uhlíkem jeho difúzí ze sousedního nízkouhlíkového feritového 
v�etene, jímž je obvykle bo�ní nebo intragranulární deska proeutektoidního feritu [6]. Horní 
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bainit je charakterizován menší ší�kou desek, proto se v b�žné praxi ozna�uje jako la�ka [16]. 
Na povrchu i uvnit� lat�k se vyskytují �ástice karbid�, které jsou uspo�ádány v �ádcích.  
 
Dolní bainit 
  Struktura dolního bainitu vzniká odlišnými reak�ními mechanismy p�i nižších 
teplotách transformace. V po�áte�ním stádiu bainitické p�em�ny vznikají jednotlivé velmi 
tenké desky bainitického feritu (tlouš�ky 0,05-0,1 �m), ale také svazky sestávající se 
z n�kolika desek t�sn� k sob� p�iléhajících nebo odd�lených úzkými pásky zbytkového 
austenitu [16].  
  
 
5.8.2 Tepelné zpracování p�i výrob� ADI 
 Tepelné zpracování se skládá z austenitizace, ochlazení na teplotu v bainitické oblasti, 
výdrže na teplot� a dochlazení na vzduchu. Tato všechna stádia výroby jsou na obr. 5.8-3. P�i 
austenitizaci je odlitek oh�átý na teplotu 850-1000 °C tak dlouho, dokud nevznikne úplná 
austenitická struktura. Doba austenitizace se liší typem velikosti odlitku a hlavn� typem 
výchozí struktury. P�i výchozí feritické struktu�e je doba austenitizace delší nebo� musí dojít 
k nasycení austenitu uhlíkem. U perlitické struktury je tento �as kratší.   
 Dalším významn�jším faktorem na vlastnosti ADI je teplota austenitizace. P�i nižší 
teplot� austenitizace (850 °C) nedochází k úplné tvorb� austenitické struktury a pevnostní 
charakteristiky jsou pon�kud nižší, ale plasticita a houževnatost je vyšší.  
 Po austenitizaci na ur�ité teplot� dochází k rychlému ochlazení na teplotu izotermické 
p�em�ny v bainitické oblasti. Toto ochlazení v�tšinou probíhá v solné lázni o teplot�         
250-450 °C. D�ležitou podmínkou je rychlé ochlazení, aby nedocházelo ke vzniku 
proeutektoidního feritu nebo perlitu. Vzniku perlitické struktury, která je nežádoucí, je možno 
zabránit p�idáním malého množství Ni, Cu a Mo do vsázky [18].   
 

 
Obr. 5.8-3 Schéma pr�b�hu izotermického zušlecht�ní ADI litiny v diagramu IRA [3] 

  
 Teplota izotermické p�em�ny a doba ponechání odlitku v solné lázni ur�ují výslednou 
strukturu  a mechanické vlastnosti odlitku. P�i teplot� vyšší (350-450 °C) se dosahuje nižších 
pevnostních charakteristik a vyšší houževnatosti. U nižších teplot (250-350 °C) je to naopak. 
Závislost mechanických vlastností na teplot� austenitizace a teplot� transformace je uvedeno 
v p�íloze 5. Vliv doby výdrže v závislosti na teplot� transformace na mechanické vlastnosti a 
množství zbytkového austenitu je uvedeno v p�íloze 6.    
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5.8.3 Faktory ovliv�ující strukturu a vlastnosti ADI 
 D�ležitou podmínkou pro kvalitní mechanické hodnoty ADI litiny jsou vlastnosti 
výchozího odlitku. Kuli�kový grafit musí být rozložen rovnom�rn� s malou velikostí a 
po�tem 200 zrn grafitu na 1 mm2. Grafit by m�l být nejmén� z 80 % pravidelný. V matrici by 
m�lo být maximáln� 0,5 % volných karbid�, minimální mikroporezita a výskyt slévárenských 
chyb [17]. Slévárny proto musí dodávat odlitky s chemickým složením odpovídající 
p�ípustným tolerancím jednotlivých prvk� [3]. Transformace austenitu na bainit se nej�ast�ji 
d�je p�i teplotách 400 a 300 °C jak ukazují kinetické k�ivky v p�íloze 7, 8. Tyto transformace 
se mohou d�lit ješt� do jednotlivých �asových úsek�. 
 
Transformace p�i teplot� 400 °C 
 Transformaci austenitu na bainit p�i teplot� 400 °C lze rozd�lit do t�í �asových oblastí. 
V prvním �asovém úseku je znázorn�na vysoká rychlost p�em�ny. Ve struktu�e dochází ke 
vzniku bainitu a ke zvyšování zbytkového austenitu, který má vyšší procento uhlíku. Dále se 
v tomto úseku snižuje tvrdost, roste pevnost a houževnatost. 
 V druhém úseku se rychlost bainitické p�em�ny snižuje. Zbytkový austenit dosahuje 
maximální hodnoty uhlíku a ve struktu�e je ho kolem 40 %, zbytek struktury tvo�í horní bainit 
s malými výskyty martenzitu. Litina má nejvyšší houževnatost.  
 V t�etím úseku rychlost transformace o trochu vzr�stá. Produktem p�em�ny austenitu 
je feriticko-karbidická sm�s [3]. Mechanické vlastnosti se tém�� nem�ní od p�edchozího 
úseku.  
 
Transformace p�i teplot� 300 °C 
 Transformaci austenitu na bainit p�i teplot� 300 °C lze rozd�lit do �ty�ech �asových 
oblastí. První oblast je typická vysokou rychlostí p�em�ny, kde se na konci p�em�ny 
vyskytuje dolní bainit, zbytkový austenit a malý podíl martenzitu. Tvrdost klesá a roste 
pevnost a houževnatost.  
 V druhé �asové oblasti rychlost p�em�ny mírn� klesá, struktura je tvo�ena dolním 
bainitem a zbytkovým austenitem, který se vyskytuje v 20 % struktury.   
 V t�etím úseku se rychlost nepatrn� zvyšuje a zbytkový austenit se snižuje. 
 �tvrtý úsek je charakteristický nulovou rychlostí p�em�ny. Struktura je tvo�ena dolním 
bainitem a stabilním zbytkovým austenitem, kterého je ve struktu�e kolem 10 %.  
 
 
5.8.4 Mechanické vlastnosti a použití ADI 
 ADI litina se používá na odlitky, p�vodn� vyráb�né z oceli, u kterých jsou 
požadovány vysoké nároky na pevnostní charakteristiky. Mez pevnosti se pohybuje v rozmezí 
od 800 MPa s tažností více jak 10 % až do 1400 MPa s tažností 2-3 % [19]. Odlitky z ADI 
litiny mají podstatn� vyšší ot�ruvzdornost než ocelové odlitky. Náklady na výrobu této litiny 
jsou rovn�ž nižší. Tato litina se používá pro dynamicky zatížené sou�ásti stroj�,                
nap�. rozvodových kol, klikových h�ídelí, oto�ných �ep�, železni�ních brzd a na potrubí pro 
ropný pr�mysl [20]. Dále je její využití v zem�d�lství na nástroje k obd�lávání p�dy (pluhy).  
Norma �SN EN rozlišuje �ty�i základní druhy litiny ADI: EN-GJS800-8, EN-GJS1000-5, 
EN-GJS1200-2, EN-GJS1400-1 (p�íloha 4). 
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6 Cíl práce  
 

 Diplomová práce je zam��ena na tepelné zpracování odlitku z LKG a vyhodnocení 
následných mechanických vlastností. Odlitek, na kterém probíhala experimentální analýza, 
byl dodán firmou �KD Kutná Hora a.s, slévárna Chrudim.  
 Odlitek (Roh obložení) se používá v mlýnech na drcení �erného uhlí pro tepelné 
elektrárny. Doposud byl vyráb�n z LKG (EN GJS600-3) a instalován do t�chto mlýn�. Po 
n�jaké dob� došlo k velmi výraznému ot�ru této sou�ásti, což vedlo ke ztrát� její funkce a tak 
i celého mlýna.    
 
Cílem diplomové práce je: 

• V literární rešerši popsat jednotlivé druhy litin, zejména litiny s kuli�kovým grafitem. 
Zam��it se na jejich mechanické vlastnosti a užití v praxi. Dále popsat postup výroby 
LKG a jejich následné tepelné zpracování, obzvlášt� izotermické zušlecht�ní.  

• V experimentální �ásti se zam��it na mechanické vlastnosti po izotermickém 
zušlecht�ní nebo� ADI litina má velmi vysokou ot�ruvzdornost. Stanovit t�i doby 
bainitické transformace a ty aplikovat na vzorcích z odlitku dodaného �KD Kutná 
Hora a.s., slévárna Chrudim. Po posouzení mechanických vlastností zkušebních 
vzork�, vybrat ty nejoptimáln�jší a stejný princip izotermického zušlecht�ní aplikovat 
na celém odlitku a porovnat, zda mechanické vlastnosti po stejném izotermickém 
zušlecht�ní jsou stejné jak na vzorku, tak na celém odlitku. Dále vyhodnotit pomocí 
sv�telného mikroskopu metalografii a morfologii grafitu, pomocí RTG analýzy 
zbytkový austenit jednotlivých struktur po r�zné dob� bainitické transformace.  

• Záv�rem stanovit, zda daný odlitek s výslednými mechanickými vlastnostmi a 
strukturou je možno aplikovat v praxi na zákazníkem požadovaném míst�. 
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7 Experimentální metodika 
 

7.1 Materiál vzork�  
 Materiálem vzork� pro experimentální �ást byla LKG (EN GJS600-3) o chemickém 
složení v tab. 7.1-1, které bylo zjišt�né firmou �KD Kutná Hora, a.s., slévárna Chrudim. Tyto 
vzorky byly odebrány z odlitku, jehož tavenina byla vyrobena v elektrické induk�ní peci 
(obsah 4t) a odlita do pískové formy.  
 
  Tab. 7.1-1 Chemické složení vzork� pro experimentální metodiku 

Prvek C Mn Si P S Mg 
Skute�né chemické složení % 3,72 0,32 2,1 0,028 0,011 0,036 
Prvek Cr Al Cu Ni Mo Ti 
Skute�né chemické složení % 0,09 0,012 0,51 0,04 0,003 0,006 

 
Z odlitku bylo odebráno 12 vzork� pro tahovou zkoušku (obr. 7.1-1) a 12 vzork� pro 

zkoušku rázem v ohybu (obr. 7.1-2). Písmeny byly ozna�eny vzorky pro tahovou zkoušku a 
�ísly vzorky pro zkoušku rázem v ohybu. Místa, kde byly vzorky odebrány, jsou nazna�eny v 
p�íloze 9. 
  

              
 Obr. 7.1-1 Vzorek pro tahovou zkoušku                  Obr. 7.1-2 Vzorek pro zkoušku rázem v   
                                                                                                       ohybu 
 
Rozd�lení vzorku do �ty� skupin:  
 

1) Litý stav:   3x vzorek pro tahovou zkoušku �. 16, 
     3x vzorek pro zkoušku rázem v ohybu p. D.    
2) Transformace 25´:  3x vzorek pro tahovou zkoušku �. 13, 
     3x vzorek pro zkoušku rázem v ohybu p. A. 
3) Transformace 50´:  3x vzorek pro tahovou zkoušku �. 14, 
     3x vzorek pro zkoušku rázem v ohybu p. B. 
4) Transformace 100´: 3x vzorek pro tahovou zkoušku �. 15, 
     3x vzorek pro zkoušku rázem v ohybu p. C. 
     
 

 
Vyrobené vzorky byly izotermicky zušlecht�ny v elektrické kelímkové peci           

RVG 2,5/9-M se solnými lázn�mi. Austenitizace byla provedena v lázni soli GS560 + C3 s 
teplotou 900 °C a výdrží 1 hodina. Rozpad austenitu na bainit probíhal v lázni soli AS140 
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s teplotu 400 °C. Doba bainitické transformace byla stanovena 25´, 50´ a 100´ (obr. 7.1-3). 
Dochlazení vzork� probíhalo voln� na vzduchu.  

 

 
Obr. 7.1-3 Diagram izotermického zušlech�ování p�i bainitické transformaci 25´, 50´ a 100´  

 
 
 
7.2 Popis zkušebního za�ízení  
Statická zkouška v tahu 
 Zkouškou v tahu dostáváme diagram, který charakterizuje pr�b�h odporu zkoušeného 
materiálu proti deformaci a porušení. Tento diagram se nazývá tahový nebo též zát�žový. [22]  

Experimenty na zjišt�ní základních mechanických charakteristik LKG a ADI v tahu 
byly provedeny na univerzálním trhacím stroji TIRA TEST 2300 �ízeném po�íta�em. �ízení a 
vyhodnocení bylo provedeno pomocí softwaru LabTest. Pro zkoušky byly použity válcové 
pom�rné zkušební ty�e s pr�m�rem válcové �ásti d0 = 6 mm. Prodloužení bylo snímáno 
pr�tahom�rem na po�áte�ní m��ené délce l0 = 30 mm. Rychlost p�ír�stku nap�tí                      
� = 30 MPa/s.  
 
M��ení tvrdosti podle Brinella 
 M��ení tvrdosti HBS bylo provedeno na tvrdom�ru zna�ky DIA MESTOR 2Rc, kde 
byl použit indentor s kuli�kou o pr�m�ru 2,5 mm. Na tomto tvrdom�ru byla nastavena 
p�ítla�ná síla 1840 N a zat�žovatel K = 30. 
 
Ur�ení nárazové práce 
 Nárazová práce byla stanovena na Charpyho kladivu VPM 15 o nominální energii    
15 J. Rychlost kladiva byla 3,6 m
s-1. 
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8 Zpracování experimentálních m��ení 
 

8.1 Vyhodnocení vlastností vzork� po tepelném zpracování 
8.1.1 Vyhodnocení metalografie 

Ze vzork�, které byly p�etrženy p�i tahových zkouškách, byly od�ezány hlavy 
válcových ty�í. Tyto hlavy byly zalisovány do lisovací hmoty na stroji                      
STRUERS LABOPRESS-3 p�ítla�nou silou 20 kN p�i teplot� 180 °C. Zah�ívání probíhalo 7 
minut a následné ochlazování 3 minuty. Broušení vzork� bylo uskute�n�no na stroji              
STRUERS DAP-7. Otá�ky brusných papír� byly 125 min-1 a chlazení vzork� vodou. První 
broušení probíhalo na brusném papí�e 250 �m po dobu 4 minut a druhé broušení na brusném 
papí�e 600 �m po dobu 4 minut. Vzorky byly lešt�ny op�t na stroji STRUERS DAP-7 za 
otá�ek 125 min-1 po dobu 30 minut. Nejprve na 3 �m past� a poté na 1 �m. P�i lešt�ní vzork� 
byl kapán petrolej. 
 Pozorování vzork� probíhalo na sv�telném mikroskopu Carl Zeiss-Neopnot 21. 
V neleptaném stavu byla pozorována morfologie grafitu dle normy �SN 420461 p�i 100x a 
500x zv�tšení. Podle etalónové �ady 1 byl hodnocen tvar grafitu, podle etalónové �ady 3 
velikost grafitu a na záv�r byl stanoven po�et grafitu na 1 mm2 (tab. 8.1-1).   
 
Tab. 8.1-1 Hodnoty p�i pozorování morfologie grafitu 

Náhodn� 
vybrané 
místo na 
vzorku 

Po�et 
grafitu na 

1 mm2 

Po�et 
pravideln� 

zrnitého 
grafitu 

Po�et 
nedokonale 

zrnitého 
grafitu 

% pravideln� 
zrnitého 
grafitu 

% nedokonale 
zrnitého 
grafitu 

Velikost 
grafitu 
[�m] 

1 84 67 17 80 20 30-60  

2 97 80 17 83 17 30-60  

3 81 66 15 82 18 30-60  

Pr�m�r 87 71 16 82 18 30-60  
 
Ve vzorcích byl pozorován pravideln� zrnitý grafit (p�ílohy 10, 11) a nedokonale zrnitý grafit 
místy až grafit explodovaný (p�ílohy 12, 13). V p�ílohách 14, 15 je vid�t vysoký obsah �edin, 
což má za následek pokles mechanických vlastností.  
 Dále byly vzorky leptány 2 % NITALEM na vyvolání struktury. V p�ílohách 16, 17 
jsou snímky struktur litého stavu. Zde je vid�t tém�� feriticko-perlitická struktura, kde je 90 % 
perlitu a 10 % feritu. V p�ílohách 18, 19, 20, 21, 22, 23 jsou snímky vzork� po izotermickém 
zušlecht�ní p�i jednotlivých dobách bainitické transformace. Struktura je ve všech p�ípadech 
tvo�ena horním bainitem a zbytkovým austenitem. Zbytkový austenit byl m��en na 
automatickém rentgenovém p�ístroji X´Pert. Hodnoty zbytkového austenitu p�i jednotlivých 
�asech bainitické transformace jsou v tab. 8.1-2. 
 
                    Tab. 8.1-2 Množství zbytkového austenitu p�i jednotlivých dobách bainitické   
                                       transformace 

Doba bainitické transformace [min] 25´ 50´ 100´ 

Množství AZ [%] 28,1 36,9 28,9 
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8.1.2 Vyhodnocení mechanických vlastností 
 Pro litý stav a jednotlivé �asy bainitické  transformace byly vyhodnoceny základní 
mechanické vlastnosti a zkonstruovány tahové diagramy, které tvo�í p�ílohu 28, 29, 30, 31, 
32. Z t�chto diagram� byla vyhodnocena mez pevnosti, mez kluzu, tažnost, kontrakce a 
stanoveny hodnoty tvrdosti podle Brinella a nárazové práce (tab. 8.1-3). Tyto mechanické 
vlastnosti jednotlivých �as� izotermické transformace byly porovnány v grafech p�. 26, 27.  
Všechny tyto mechanické vlastnosti byly m��eny za standardních podmínek.  
 
     Tab. 8.1-3 Mechanické vlastnosti vzork� litého stavu a po bainitické transformaci 25´, 50´   
                       a 100´ 

LKG a ADI Litý stav 25´ 50´ 100´ 

Rm [MPa] 682 822 859 878 
Rp0,2 [MPa] 403 609 643 659 

A [%] 3,6 4,0 5,7 3,2 
Z [%] 2,8 3,2 4,2 2,6 
HB [-] 231 298 296 303 

KV [J] 1,7 8,3 7,2 4,0 
 
 
 
8.2 Vyhodnocení vlastností po tepelném zpracování celého odlitku 

Po vyhodnocení vzork� po izotermickém zušlecht�ní daných �as� transformace byla 
vyhodnocena jako nejoptimáln�jší doba 50´. P�i této dob� izotermické transformace byla 
nejvyšší tažnost p�i stále velmi vysokých hodnotách meze pevnosti a meze kluzu. Hodnoty 
tvrdosti a nárazové práce byly op�t velmi vyhovující.  
 Celý odlitek byl podroben izotermickému zušlecht�ní za stejných podmínek jako 
vzorky odebrané z odlitku. Doba izotermické transformace byla použita práv� 50´. Z odlitku 
byly odebrány t�i vzorky pro tahovou zkoušku, p�esn� ze stejného místa jako vzorky �. 14 
z prvního odlitku (p�íloha 9). 
 
8.2.1 Vyhodnocení metalografie 
 P�íprava vzorku odebraného z odlitku pro vyhodnocení metalografie byla provedena 
stejnými zp�soby jako na jednotlivých vzorcích z p�edchozího odlitku. Pozorování prob�hlo 
na stejném sv�telném mikroskopu zna�ky Carl Zeiss-Neopnot 21. Na metalografickém 
výbrusu bylo op�t vid�t velké množství �edin. Pozorovaná struktura byla jednozna�n� 
perlitická (p�ílohy 24, 25), tudíž nebylo pot�eba m��ení zbytkového austenitu AZ .  
 
 
8.2.2 Vyhodnocení mechanických vlastností 

Na odebraných vzorcích byly nam��eny mechanické vlastnosti, které jsou v tab. 8.2-1. 
Nárazová práce na tomto odlitku nebyla m��ena. Diagram tahové zkoušky je zaznamenán 
v p�íloze 33. 
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                                         Tab. 8.2-1 Mechanické vlastnosti odlitku po                                                           
                                                            izotermické transformaci 50´    

ADI 50´ 

Rm [MPa] 1074 
Rp0,2 [MPa] 779 

A [%] 2,7 
Z [%] 2,4 
HB [-] 345 
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9 Diskuse výsledk� experimentálních m��ení 
 

 Pro experimentální metodiku, kde byly posuzovány vlastností ADI litiny byly  použity 
dva odlitky z LKG. Z jednoho odlitku bylo vyrobeno 12 vzork� pro tahovou zkoušku a 12 
vzork� pro zkoušku rázem v ohybu. Tyto vzorky byly následn� izotermicky zušlecht�ny podle 
stanovených podmínek. 
 Na jednotlivých vzorcích byly hledány kompromisy mechanických vlastností 
(houževnatosti a pevnosti). Podmínky izotermického zušlecht�ní s teplotou austenitizace    
(900 °C) a teplotou izotermické transformace (400 °C) byly ve všech p�ípadech stejné. 
Rozdílem byla doba transformace (25´, 50´ a 100´).  
 Mechanické vlastnosti byly m��eny na vzorcích, kde výsledkem byly pr�m�ry t�í 
hodnot. Mez pevnosti pro: 25´    Rm = 822 MPa,  
                                           50´  Rm = 859 MPa, 
                                           100´  Rm = 878 MPa. 
Mez kluzu byla nam��ena pro: 25´  Rp0,2 = 609 MPa,  
                                       50´  Rp0,2 = 643 MPa, 
       100´   Rp0,2 = 659 MPa.  
Z t�chto hodnot je patrné, že s r�stem doby izotermické transformace dochází zárove� k r�stu 
meze pevnosti a meze kluzu. Dále byla vyhodnocena tažnost a kontrakce. Tažnost p�i 
jednotlivých dobách m�la tyto hodnoty:  25´ A = 4 %, 
                                                                  50´ A = 5,7 %, 

                                                      100´  A = 3,2 %.  
Nejvyšší údaj tažnosti byl tedy p�i 50´, což pln� souhlasí s publikovanými výsledky v 
literaturách. Kontrakce dosahovala p�i: 25´  Z = 3,2 %, 

   50´  Z = 4,2 %, 
   100´  Z = 2,6 %.  

Z nam��ených výsledk� tažnosti a kontrakce je možno �íci, že nejvyšší houževnatosti je 
dosaženo práv� p�i �ase 50´. P�i tomto �ase jsou neustále vysoké hodnoty meze pevnosti i 
meze kluzu. Dále pro jednotlivé �asy byla nam��ena tvrdost a nárazová práce.  
Tvrdost p�i: 25´ 298 HB, 
                    50´ 296 HB, 
          100´  303 HB.  
Z t�chto hodnot nelze �íci u kterého �asu dochází k poklesu nebo r�stu tvrdosti, nebo� se musí 
po�ítat s ur�itým procentem chyby m��ení a skute�né hodnoty by mohly být i v jiném po�adí. 
Nárazová práce vykazovala p�i: 25´  8,3 J,  
                  50´  7,2 J, 

                                       100´  4,0 J. 
 Z t�chto údaj� je možno konstatovat, že s prodlužováním doby transformace dochází 
k poklesu nárazové práce. Velmi malý rozdíl je mezi 25´a 50´. Výrazný pokles nastal p�i 
100´. Nárazová práce je p�i 50´ i tak velmi vysoká. 
 Struktura ADI litiny po všech t�ech dobách izotermické transformace byla velmi 
podobná. Byla tvo�ena horním bainitem. Rozdíl byl pouze v množství zbytkového austenitu. 
Ten byl m��en na RTG p�ístroji a hodnoty dosahovaly p�i: 25´  AZ =  28,1 %, 
                                                                    50´  AZ = 36,9 %, 

          100´    AZ = 28,9 %. 
Tyto hodnoty pln� potvrzují stanovisko z p�edchozího odstavce, kde nejvyšší houževnatosti je 
dosaženo práv� p�i �ase 50´.  
 Po vyhodnocení všech t�chto vlastností, byl celý odlitek izotermicky zušlecht�n. 
Podmínky byly stejné jako pro vzorky z prvního odlitku. Nejlepších vlastností bylo dosaženo 
p�i 50´ izotermické transformace a tato doba byla použita na celý odlitek. Mechanické 
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vlastnosti po tepelném zpracování odlitku byly odlišné než mechanické vlastnosti vzork�. 
Mez pevnosti �inila Rm = 1074 MPa, mez kluzu Rp0,2 = 779 MPa, tažnost A = 2,7 % a 
kontrakce Z = 2,4 %. Z nam��ených hodnot je z�ejmé, že mez pevnosti p�i stejných 
podmínkách byla o 215 MPa vyšší a mez kluzu o 136 MPa vyšší. Tažnost a kontrakce naopak 
klesly zhruba o 2 %. Tvrdost vzrostla na 345 HB. Struktura odlitku, kde byly odebrány 
vzorky pro tahovou zkoušku, byla tvo�ena jemným perlitem. Rozdílné mechanické vlastnosti 
se p�edevším odvíjí od r�zných metalografických struktur.     
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10 Záv�r 
 

Diplomová práce byla �ešena ve spolupráci s firmou �KD Kutná Hora, a.s., slévárna 
Chrudim. V literární rešerši je pojednáno o LKG a o následném izotermickém zušlecht�ní na 
ADI litinu. Experimentální �ást je zam��ena na stanovení optimálních podmínek 
izotermického zušlecht�ní. Zde je nutno podotknout, že stanovené podmínky mohou pro 
jednotlivé typy odlitk� p�inést r�zné výsledné mechanické vlastnosti. Nam��ené výsledky 
z experimentální �ásti jsou tomu d�kazem.  
 
Na základ� studia výše uvedeného materiálu je možno u�init následující záv�ry: 

• P�i stejných podmínkách izotermického zušlecht�ní vzorku a následn� celého odlitku 
byly výsledné mechanické vlastnosti odlišné. Zde je pot�eba stanovit p�í�iny této 
neshody. Prvním p�edpokladem by mohla být nedokonalá austenitizace odlitku. Síla 
st�ny i hmotnost odlitku je n�kolika �ádov� v�tší než vzorku. Dalším p�edpokladem by 
mohla být vysoká teplota solné lázn� p�i izotermické transformaci odlitku. 
Nedocházelo by tak ke stejnému odvodu tepla z odlitku jako ze vzorku. Toto bude asi 
hlavním d�vodem, pro� se mechanické vlastnosti vzorku a odlitku neshodují. Rozdílné 
ochlazovací rychlosti pak jsou i p�í�inou rozdílných struktur.  

• Mechanické vlastnosti ADI litiny se hlavn� odvíjí od kvality výchozího materiálu 
LKG. Nejvíce zaleží na po�tu, rozložení, velikosti a tvaru grafitu. Vzhledem 
k malému po�tu �ástic grafitu na mm2, které zdaleka nedosahovaly po�tu stanovené 
literaturou, byly mechanické vlastnosti dobré.  

• Na metalografickém výbrusu výchozího materiálu bylo objeveno vysoké množství 
�edin. Tyto �ediny p�sobí jako koncentrátory nap�tí a snižují tak výsledné mechanické 
vlastnosti. Odstran�ním t�chto vad by vedlo k ješt� lepším mechanickým vlastnostem. 

• Odlitek slouží jako roh obložení v mlýnech pro drcení �erného uhlí. Mechanické 
vlastnosti materiálu po izotermickém zušlecht�ní byly výrazn� vyšší než p�i použití 
odlitku v litém stavu, kdy po �ase docházelo k jeho degradaci. Je tedy velmi 
pravd�podobné, že by se po izotermickém zušlecht�ní životnost odlitku výrazn� 
prodloužila. 

 
V sou�asné dob� jsou ADI litiny v r�zných odv�tvích pr�myslu velmi zastoupené, 

proto zkoumat a zdokonalovat jejich mechanické vlastnosti by m�lo být na denním po�ádku.  
ADI litina budí vysokou pozornost u v�tšiny �eských i zahrani�ních sléváren a firem 
zabývajících se tepelným zpracováním. Dokázat vyrobit kvalitní litinu s dobrými 
mechanickými vlastnostmi je i v dnešní dob� pon�kud obtížné. 
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Seznam použitých zkratek a symbol� 
 

A tažnost 
a.s. akciová spole�nost 
ADI Austempered Ductile Iron 
Al hliník 
ARA anizotermický rozpad austenitu 
AZ zbytkový austenit 
B bór 
BCC kubická prostorov� centrovaná m�ížka 
Bi bismut 
C uhlík 
Ca vápník 
CaC2 karbid vápníku 
CaO oxid vápenatý 
cca asi 
Cd kadmium 
Ce cér 
CE uhlíkový ekvivalent 
cm centimetr 
Co kobalt 
CO oxid uhelnatý 
Cr chróm 
Cu m�� 
�. �íslo 
�KD �eská Kolben-Dan�k 
�SN �eská norma 
DIS The Ductile Iron Society 
E modul pružnosti 
EIP elektrická induk�ní pec 
EN Evropská norma 
FCC kubická plošn� centrovaná m�ížka 
Fe Železo 
Fe3C cementit (karbid železa) 
FeS sirník železa 
FeSi ferosilicium 
GPa gigapascal 
HB tvrdost podle Brinella 
hm % hmotnostní procento 
hod. hodina 
HRC tvrdost podle Rockvella 
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IRA izotermický rozpad austenitu 
J joule 
K kelvin 
kg kilogram 
KIC lomová houževnatost 
kN kilonewton 
kPa kilopascal 
La lanthan 
LKG  litina s kuli�kovým grafitem 
LLG litina s lupínkovým grafitem 
LVG litina s vermikulárním grafitem 
m metr 
max. maximáln� 
Mg ho��ík 
MgO oxid ho�e�natý 
min. minuta 
mm milimetr 
Mn mangan 
MnS sirník manganu 
Mo molibden 
MPa megapascal 
N newton 
Na2CO3 uhli�itan sodný 
Na2O oxid sodný 
NaOH hydroxid sodný 
nap�. nap�íklad 
Ni nikl 
nm nanometr 
O kyslík 
obr. obrázek 
P fosfor 
Pb olovo 
p�. n. l. p�ed naším letopo�tem 
Rm pevnost v tahu 
Rp 0,2 mez kluzu 
S síra 
s sekunda 
SC stupe� eutekti�nosti 
Si k�emík 
Sn cín 
t tuna 
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tab. tabulka 
Te telur 
Ti titan 
tj. to je 
V vanad 
v1 ochlazovací rychlost 
v2 ochlazovací rychlost 
va rychlost r�stu ve sm�ru osy a  
vc rychlost r�stu ve sm�ru osy c 
W wolfram 
W watt 
Z kontrakce 
Zr zirkon 
° C stupe� Celsia 
�-Fe alfa železo (ferit) 
	-Fe gama železo (austenit) 

H mikrohenry 

m mikrometr 
�aB pevnost ve st�ihu 
�bB pevnost v ohybu 
�db pevnost v tlaku 
�zDW mez únavy 
�tB   pevnost v krutu 
 poisson�v pom�r 
� ohm 
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P�ílohy 
 
EN GJS350-22 (�SN 42 2303)  
Tvrdost       184 HB 
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       350 MPa 
Mez kluzu        220 MPa 
Tažnost        22 % 
Modul pružnosti       1,7
105 MPa    
Zkouška tlakem  
Mez kluzu        260 MPa 
Zkouška krutem 
Pevnost v krutu      340 MPa 
Mez kluzu       190 MPa 
Zkouška st�ihem 
Pevnost ve st�ihu      340 MPa 
Modul pružnosti ve smyku      0,66
105 MPa 
Poissonovo �íslo       0,28 
Dynamicko-mechanické vlastnosti 
Lomová houževnatost     31 MPa·m1/2 

Vrubová houževnatost     18 J 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v tahu a tlaku   150 MPa 
Mez únavy p�i míjivém namáhání v tahu    230 MPa 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v ohybu   220 MPa 
Elektrické a magnetické vlastnosti 
M�rný elektrický odpor     0,5
10-6 �·m 
Relativní permeabilita      2100 �H·m-1 
Hysterezní ztráty p�i 1 T     600 J·m-3 

 
EN GJS400-15 (�SN 42 2304)  
Tvrdost       204 HB 
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       400 MPa 
Mez kluzu        250 MPa 
Tažnost        15 % 
Modul pružnosti       1,6
105 MPa   
Zkouška tlakem  
Pevnost v tlaku      800 MPa 
Mez kluzu        300 MPa 
Zkouška ohybem 
Pevnost v ohybu      800 MPa 
Mez kluzu        380 MPa 
Zkouška krutem 
Pevnost v krutu      380 MPa 
Mez kluzu       160 MPa 
Zkouška st�ihem 
Pevnost ve st�ihu      390 MPa 
Mez kluzu       370 MPa 
Modul pružnosti ve smyku      0,66
105 MPa 

Poissonovo �íslo       0,28 
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Dynamicko-mechanické vlastnosti 
Lomová houževnatost     30 MPa·m1/2 

Vrubová houževnatost     11 J 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v tahu a tlaku   150 MPa 
Mez únavy p�i míjivém namáhání v tahu    230 MPa 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v ohybu   220 MPa 
Elektrické a magnetické vlastnosti 
M�rný elektrický odpor     0,5
10-6 �·m 

Relativní permeabilita      2100 �H·m-1 
Hysterezní ztráty p�i 1 T     600 J·m-3 

 
EN GJS400-18 (�SN 42 2314)  
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       400 MPa 
Mez kluzu        250 MPa 
Tažnost        18 % 
Modul pružnosti       1,6
105 MPa   
Zkouška tlakem  
Pevnost v tlaku      700 MPa 
Zkouška krutem 
Pevnost v krutu      360 MPa 
Zkouška st�ihem 
Pevnost ve st�ihu      360 MPa 
Poissonovo �íslo       0,28 
Dynamicko-mechanické vlastnosti 
Lomová houževnatost     30 MPa·m1/2 

Elektrické a magnetické vlastnosti 
M�rný elektrický odpor     0,5
10-6 �·m 

Relativní permeabilita      2100 �H·m-1 
Hysterezní ztráty p�i 1 T     600 J·m-3 

 
P�íloha 1 Mechanické vlastností LKG (EN GJS350-22, EN GJS400-15, EN GJS400-18) [3,5] 
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EN GJS500-7 (�SN 42 2305)  
Tvrdost       230 HB 
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       500 MPa 
Mez kluzu        320 MPa 
Tažnost        7 % 
Modul pružnosti       1,6
105 MPa    
Zkouška tlakem 
Pevnost v tlaku      950 MPa  
Mez kluzu        360 MPa 
Zkouška ohybem 
Pevnost v ohybu      950 MPa 
Mez kluzu        360 MPa 
Zkouška krutem 
Pevnost v krutu      450 MPa 
Mez kluzu       230 MPa 
Zkouška st�ihem 
Pevnost ve st�ihu      480 MPa 
Modul pružnosti ve smyku      0,66
105 MPa 
Poissonovo �íslo       0,28 
Dynamicko-mechanické vlastnosti 
Lomová houževnatost     25 MPa·m1/2 

Vrubová houževnatost     5 J 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v tahu a tlaku   175 MPa 
Mez únavy p�i míjivém namáhání v tahu    350 MPa 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v ohybu   240 MPa 
Elektrické a magnetické vlastnosti 
M�rný elektrický odpor     0,51
10-6 �m 
Relativní permeabilita      1600 �H·m-1 
Hysterezní ztráty p�i 1 T     1350 J·m-3 

 
EN GJS600-3 (�SN 42 2306)  
Tvrdost       270 HB 
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       600 MPa 
Mez kluzu        370 MPa 
Tažnost        3 % 
Modul pružnosti       1,7
105 MPa    
Zkouška tlakem 
Pevnost v tlaku      1100 MPa  
Mez kluzu        400 MPa 
Zkouška ohybem 
Pevnost v ohybu      1000 MPa 
Mez kluzu        570 MPa 
Zkouška krutem 
Pevnost v krutu      540 MPa 
Mez kluzu       270 MPa 
Zkouška st�ihem 
Pevnost ve st�ihu      580 MPa 
Modul pružnosti ve smyku      0,66
105 MPa 
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Poissonovo �íslo       0,28 
Dynamicko-mechanické vlastnosti 
Lomová houževnatost     20 MPa·m1/2 

Vrubová houževnatost     4 J 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v tahu a tlaku   210 MPa 
Mez únavy p�i míjivém namáhání v tahu    300 MPa 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v ohybu   280 MPa 
Elektrické a magnetické vlastnosti 
M�rný elektrický odpor     0,53
10-6 �
m 

Relativní permeabilita      900 �H·m-1 
Hysterezní ztráty p�i 1 T     2250 J·m-3 

 
P�íloha 2 Mechanické vlastnosti LKG (EN GJS500-7, EN GJS600-3) [3,5] 
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EN GJS700-2 (�SN 42 2307)  
Tvrdost       300 HB 
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       700 MPa 
Mez kluzu        420 MPa 
Tažnost        2 % 
Modul pružnosti       1,7
105 MPa    
Zkouška tlakem 
Pevnost v tlaku      1200 MPa  
Mez kluzu        470 MPa 
Zkouška ohybem 
Pevnost v ohybu      1100 MPa 
Mez kluzu        630 MPa 
Zkouška krutem 
Pevnost v krutu      630 MPa 
Mez kluzu       300 MPa 
Zkouška st�ihem 
Pevnost ve st�ihu      650 MPa 
Modul pružnosti ve smyku      0,66
105 MPa 
Poissonovo �íslo       0,28 
Dynamicko-mechanické vlastnosti 
Lomová houževnatost     15 MPa·m1/2 

Vrubová houževnatost     2 J 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v tahu a tlaku   310 MPa 
Mez únavy p�i míjivém namáhání v tahu    400 MPa 
Mez únavy p�i st�ídavém namáhání v ohybu   320 MPa 
Elektrické a magnetické vlastnosti 
M�rný elektrický odpor     0,54
10-6 �
m 

Relativní permeabilita      500 �H·m-1 
Hysterezní ztráty p�i 1 T     2700 J·m-3 

 
EN GJS800-2 (�SN 42 2308)  
Tvrdost       348 HB 
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       800 MPa 
Mez kluzu        480 MPa 
Tažnost        2 % 
Modul pružnosti       1,7
105MPa 
 
EN GJS900-1  
Zkouška tahem 
Pevnost v tahu       900 MPa 
Mez kluzu        600 MPa 
Tažnost        1 % 
Modul pružnosti       1,7
105 MPa 
 
P�íloha 3 Mechanické vlastnosti LKG (EN GJS700-2, EN GJS800-2, EN GJS900-1) [3,5] 
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EN-GJS800-8  
Mez pevnosti v tahu Rm     800 MPa 
Mez kluzu v tahu Rp0,2     500 MPa 
Tažnost A5       8 % 
Nárazová práce KV p�i 23 °C    10 J 
Mez pevnosti v tlaku Rd     1300 MPa 
Mez kluzu v tlaku Rd0,2     620 MPa 
Mez pevnosti v krutu Rk     720 MPa 
Mez kluzu v krutu Rk0,2     320 MPa 
Nárazová práce KO (bez vrubu) p�i 23 °C   100 J 
Lomová houževnatost K     62 MPa 
Mez únavy        225 MPa 
Tvrdost podle Brinella     260-320 HB 
Modul pružnosti v tahu      1,7·105 MPa 
Modul pružnosti ve smyku      0,65·105 MPa 
Poissonovo �íslo      0,27 
Tepelná vodivost      22,1 W/m
K 
M�rná hmotnost      7100 kg/m-3 

 
EN-GJS1000-5  
Mez pevnosti v tahu Rm     1000 MPa 
Mez kluzu v tahu Rp0,2     700 MPa 
Tažnost A5       5 % 
Nárazová práce KV p�i 23 °C    nehodnotí se 
Mez pevnosti v tlaku Rd     1600 MPa 
Mez kluzu v tlaku Rd0,2     770 MPa 
Mez pevnosti v krutu Rk     900 MPa 
Mez kluzu v krutu Rk0,2     490 MPa 
Nárazová práce KO (bez vrubu) p�i 23 °C   80 J 
Lomová houževnatost K     58 MPa 
Mez únavy        260 MPa 
Tvrdost podle Brinella     300-360 HB 
Modul pružnosti v tahu      1,68·105 MPa 
Modul pružnosti ve smyku     0,64·105 MPa 
Poissonovo �íslo      0,27 
Tepelná vodivost      21,8 W/m
K 
M�rná hmotnost      7100 kg/m-3 

 
EN-GJS1200-2  
Mez pevnosti v tahu Rm     1200 MPa 
Mez kluzu v tahu Rp0,2     850 MPa 
Tažnost A5       2 % 
Nárazová práce KV p�i 23 °C    nehodnotí se 
Mez pevnosti v tlaku Rd     1900 MPa 
Mez kluzu v tlaku Rd0,2     1040 MPa 
Mez pevnosti v krutu Rk     1080 MPa 
Mez kluzu v krutu Rk0,2     590 MPa 
Nárazová práce KO (bez vrubu) p�i 23 °C   60 J 
Lomová houževnatost K     54 MPa 
Mez únavy        280 MPa 
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Tvrdost podle Brinella     340-440 HB 
Modul pružnosti v tahu      1,67·105 MPa 
Modul pružnosti ve smyku     0,63·105 MPa 
Poissonovo �íslo      0,27 
Tepelná vodivost      21,5 W/m
K 
M�rná hmotnost      7100 kg/m-3 

 
EN-GJS1400-1  
Mez pevnosti v tahu Rm     1400 MPa 
Mez kluzu v tahu Rp0,2     1100 MPa 
Tažnost A5       1 % 
Nárazová práce KV p�i 23 °C    nehodnotí se 
Mez pevnosti v tlaku Rd     2200 MPa 
Mez kluzu v tlaku Rd0,2     1220 MPa 
Mez pevnosti v krutu Rk     1260 MPa 
Mez kluzu v krutu Rk0,2     770 MPa 
Nárazová práce KO (bez vrubu) p�i 23 °C   30 J 
Lomová houževnatost K     30 MPa 
Mez únavy        275 MPa 
Tvrdost podle Brinella     380-480 HB 
Modul pružnosti v tahu      1,65·105 MPa 
Modul pružnosti ve smyku     0,63·105 MPa 
Poissonovo �íslo      0,27 
Tepelná vodivost      21,2 W/m
K 
M�rná hmotnost      7100 kg/m-3 

 
P�íloha 4 Mechanické vlastnosti ADI [3] 
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P�íloha 5 Závislost mechanických vlastností (Rm, Rp0,2, HB, A5, KCO) na austenitiza�ní a   
                 transforma�ní teplot� [3] 
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P�íloha 6 Vliv doby výdrže na teplot� 300, 350, 400 °C na mechanické vlastnosti (Rm, A5,    
                 HV60) a množství zbytkového austenitu (AZ) v nelegované ADI [3] 
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P�íloha 7 Schéma pr�b�hu izotermické bainitické p�em�ny v ADI litin� p�i 
                 transforma�ní teplot� 400 °C [3] 
 
 

 
P�íloha 8 Schéma pr�b�hu izotermické bainitické p�em�ny v ADI litin� p�i              
                 transforma�ní teplot� 300 °C [3] 
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P�íloha 9 Výkres odlitku se zakreslenými místy odb�r� vzork� pro izotermické zušlecht�ní a 
                 následné mechanické zkoušky [23] 
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P�íloha 10 Morfologie pravideln� zrnitého grafitu LKG, zv�tšení 100x 

 
 

 
P�íloha 11 Morfologie pravideln� zrnitého grafitu LKG, zv�tšení 500x 
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P�íloha 12 Morfologie nedokonale zrnitého grafitu LKG, zv�tšení 100x 

 
 

 
P�íloha 13 Morfologie nedokonale zrnitého grafitu LKG, zv�tšení 500x 
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P�íloha 14 Vysoký obsah �edin ve struktu�e LKG, zv�tšení 100x 

 
 

 
P�íloha 15 Vysoký obsah �edin ve struktu�e LKG, zv�tšení 500x 
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P�íloha 16 Litý stav LKG, struktura feriticko-perlitická, zv�tšení 100x 

 
 

 
P�íloha 17 Litý stav LKG, struktura feriticko-perlitická, zv�tšení 500x 
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P�íloha 18 ADI litina, doba bainitické transformace 25´, struktura horního bainitu,  
                   zv�tšení 100x 
 

 
P�íloha 19 ADI litina, doba bainitické transformace 25´, struktura horního bainitu, 
                   zv�tšení 500x 
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P�íloha 20 ADI litina, doba bainitické transformace 50´, struktura horního bainitu, 
                   zv�tšení 100x 
 

 
P�íloha 21 ADI litina, doba bainitické transformace 50´, struktura horního bainitu, 
                   zv�tšení 500x 
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P�íloha 22 ADI litina, doba bainitické transformace 100´, struktura horního bainitu, 
                   zv�tšení 100x 
 

 
P�íloha 23 ADI litina, doba bainitické transformace 100´, struktura horního bainitu, 
                   zv�tšení 500x 
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P�íloha 24 ADI litina, doba bainitické transformace 50´, struktura jemného perlitu, 
                   zv�tšení 100x 
 

 
P�íloha 25 ADI litina, doba bainitické transformace 50´, struktura jemného perlitu, 
                   zv�tšení 500x 
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P�íloha 26 Závislost mechanických vlastností Rp0,2, Rm a HB na dob� bainitické 
                   transformace ADI litiny p�i teplot� transformace 400 °C 
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P�íloha 27 Závislost mechanických vlastností A, Z a zbytkového austenitu na dob� 
                   bainitické transformace ADI litiny p�i teplot� transformace 400 °C 
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P�íloha 28 Tahový diagram LKG, litý stav 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

deformace � [-]

na
p�

tí 
� 

[M
Pa

]

 
P�íloha 29 Tahový diagram ADI litiny, doba bainitické transformace 25´ 
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P�íloha 30 Tahový diagram ADI litiny, doba bainitické transformace 50´ 
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P�íloha 31 Tahový diagram ADI litiny, doba bainitické transformace 100´ 
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P�íloha 32 Porovnání tahových diagram� LKG litého stavu, ADI litiny po 25´, 50´ a 100´ 
                   bainitické transformace 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

deformace � [-]

na
p�

tí 
� 

[M
Pa

]

 
P�íloha 33 Tahový diagram ADI litiny, doba bainitické transformace 50´ 


