
1.3 Izotermicky kalené litiny 
 
  Izotermicky kalenými litinami jsou zde míněny litiny známé jako ADI = Austempered 
Ductile Iron, AGI = Austempered Grey Iron a AVGI = Austempered Vermicular-
Graphite Iron. Austempering je  označení pro izotermické kalení, při němž vzniká 
specifická struktura – tzv. ausferit (viz 1.3.2.). Ductile Iron znamená tvárnou litinu, 
tedy litinu s kuličkovým (globulárním) grafitem, Grey Iron pak litinu šedou, což je litina 
s grafitem lupínkovým (lamelárním). Pod zkratku AVGI je zařazena litina s grafitem 
červíkovitým (vermikulárním), v některých publikacích označovaná také jako AVGCI 
(Austempered Vermicular-Graphite Cast iron), ACGCI (Austempered Compacted-
Graphite Cast Iron) aj. Zatímco izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem jsou již 
běžně používány v mnoha variantách chemického složení a TZ (viz kap.1.3.4), 
izotermicky kalené litiny s červíkovitým grafitem a lupínkovým grafitem jsou materiály 
relativně nevyzkoušenými. I proto je vedle hlavního tématu v této práci věnována 
zvýšená pozornost jejich vlastnostem a potenciálu jejich aplikace. [29] 
 
1.3.1 Grafitické litiny – výchozí materiál pro ADI/ AGI/AVGI 
 
 Grafitické litiny jsou slitiny železa, uhlíku a dalších prvků, v nichž je uhlík 
vyloučen jako grafit, resp. je vázán (rozpuštěn) v základní kovové hmotě. Obsah 
uhlíku v litinách je vyšší, než odpovídá jeho maximální rozpustnosti v austenitu, tj. 
přibližně více, než 2%. Grafitické litiny krystalizují podle stabilního diagramu Fe-C, 
případně se v průběhu chladnutí (při fázových přeměnách) uplatňují oba systémy 
(stabilní i metastabilní). Vedle vyššího obsahu uhlíku mají grafitické litiny obvykle i 
větší množství příměsí (Si, Mn, P, S). Z nich nejdůležitější je křemík, který způsobuje 
změny jak v oblasti tuhnutí, tak eutektoidní transformace. Pohybuje se v množství 0,3 
– 4 %, u grafitických litin 1,4 až 4% - temperované méně, žáruvzdorné více). Litiny 
jsou proto považovány spíše za ternární slitiny Fe-C-Si. Jejich krystalizace a 
překrystalizace se řídí diagramem této soustavy, v němž stejně jako v diagramu Fe-C 
existuje stabilní rovnováha s vyššími a metastabilní rovnováha s nižšími teplotami 
fázových přeměn.  
 

 
 

Obr.1.3.1.1:  Vliv obsahu Si na litiny; a) ternární soustava Fe-C-Si; b) pseudobinární diagram 
Fe-C pro obsah 2% Si a schémata změn struktury při krystalizaci LLG; c) vliv obsahu Si na 

polohu a interval eutektoidních teplot. [1] 
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Protože je sledování fázových přeměn pomocí ternárních diagramů obtížné, 
používají se tzv. pseudobinární diagramy, které jsou sestrojeny jako řezy ternárních 
diagramů pro proměnné obsahy dvou základních složek (Fe, C) a konstantní obsah 
třetí složky (Si) - viz příklad na obr. 1.3.1.1. Pseudobinární diagram je velmi podobný 
binárnímu rovnovážnému diagramu Fe-C, ale teploty fázových přeměn jsou posunuty 
nahoru a koncentrace doleva oproti základnímu diagramu Fe-C. Také se zde 
nevyskytuje jedna konstantní eutektická teplota, nýbrž interval teplot tES1 - tES2. 
Podobně ani eutektoidní přeměna neprobíhá při konstantní teplotě, ale v teplotním 
intervalu A1,1 - A1,2. Interval obou teplot se rozšiřuje se vzrůstajícím obsahem Si. [1], 
[66], [75] 
 
 Základním kriteriem pro určení druhu grafitické litiny je tvar vyloučeného 
grafitu, podle něhož se litiny dělí: 
 

� Litina s lupínkovým grafitem (LLG, GJL, GCI) – do r. 2004 také „šedá litina“, 
obsahuje grafit ve tvaru prostorových útvarů, podobných zelné hlávce, které 
na metalografickém výbrusu mají tvar lupínků. Délka lupínků je podstatně 
větší, než jejich tloušťka, konec lupínků je ostrý. 

� Litina s kuličkovým grafitem (LKG, GJS, NCI) – do r. 2004 také „tvárná litina“, 
obsahuje grafit ve formě kuliček (ideální je dokonalá kulička, často se však 
vyskytuje grafit „nedokonale zrnitý“). 

� Litina s červíkovitým/vermikulárním grafitem (LČG, LVG, GJV, CGI) – 
obsahuje grafit, který je podobný lupínkovému, útvary jsou však kratší, tlustší 
a jejich konec bývá zaoblený. Vermikulární litina obvykle obsahuje také určité 
množství lupínkového nebo kuličkového grafitu. 

� Temperovaná litina (TL, GJM) – obsahuje grafit ve tvaru vloček. Grafitové 
vločky vznikají rozpadem ledeburitického cementitu při temperování bílé litiny. 

 
Lupínkový grafit vzniká obvykle bez jakýchkoli metalurgických zásahů. Pro 

získání kuličkového nebo vermikulárního grafitu je nutno provádět modifikaci. Tvar a 
rozložení grafitu mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti litin. Samotný grafit má 
velmi malou pevnost. Tím, že grafit zmenšuje nosný průřez základní kovové hmoty, 
snižuje pevnost litiny. Současně  na  koncích  útvarů  grafitu  dochází  ke koncentraci 
napětí – grafit  působí  vrubovým  účinkem.  Čím  ostrohrannější  je zakončení útvarů 
grafitu, tím větší je vrubový účinek. Z tohoto hlediska je nejméně výhodný lupínkový 
grafit, naopak nejpříznivější je grafit kuličkový. Proto má LKG podstatně vyšší 
mechanické vlastnosti, než LLG. Vermikulární litina a litina temperovaná svými 
vlastnostmi leží mezi těmito krajními body. Všechny kvalitní litiny se při odlévání 
očkují pro zjemnění  a zrovnoměrnění krystalizace grafitu a potlačení ledeburitu. [1], 
[66], [75] 
 
Chemické složení, struktura a vlastnosti grafitický ch litin 
 
 Chemické složení  má vliv především na strukturu a vlastnosti litin, či na 
grafitizační schopnost při tuhnutí litiny. Jak již bylo uvedeno výše, grafitické litiny 
obsahují vedle Fe další základní prvky, legury a nečistoty: 
 

� Základními prvky jsou C, Si, Mn, P a S. Tyto prvky jsou obsaženy v každém 
druhu litin a jejich množství je pro vlastnosti litiny obvykle rozhodující. 

� Legury jsou prvky, které ovlivňují strukturu litiny a vedou ke vzniku takových 
strukturních složek,  které v nelegované  litině běžně nevznikají,  nebo pomocí 
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nich litina získává zvláštní mechanické, fyzikální nebo chemické vlastností. 
Hlavními legurami jsou V, Cr, Mo, Mn, Cu, Ni a Sn, popř. i Al a Ti. Podle 
fyzikálních a chemických vlastností mohou být litiny žáruvzdorné, 
korozivzdorné, otěruvzdorné aj. Pokud je obsah prvků menší, než je smluvní 
mez, považují se litiny za nelegované, při vyšším obsahu některého z prvků, 
za litiny legované. Mezní obsahy prvků udává ČSN 42 1241 a ČSN 42 1242. 

� Nečistoty jsou nežádoucí prvky, které se do litiny dostávají ze vsázky nebo 
během tavicího procesu. Obvykle mají negativní účinek na vlastnosti litin a 
jejich obsah má být co nejnižší (např. Pb, As, Sb, Te aj.). Účinek nečistot 
(označují se také jako „doprovodné prvky“) je u různých typů litin rozdílný - u 
LKG působí obvykle více škodlivě, než u LLG. 

 
Podle účinků na grafitizaci  se prvky dělí na: 
 

� grafitizační – před. Si, Al, Ni, Cu, C, P, Ti 
� antigrafitizační – Cr, V, Mg, Te, Ce, B, S 
� neutrální – Mn, Co, Zn 

 
Grafitizační prvky podporují tuhnutí podle stabilního systému a vyloučení 

uhlíku v podobě grafitického eutektika. Nejdůležitějším grafitizačním prvkem je Si. 
Antigrafitizační prvky podporují vznik metastabilního eutektika – ledeburitu. Důležitým 
antigrafitizačním prvkem v litinách je před. Cr, v příp. LKG i Mg.  

 
Podle účinku na strukturu  se prvky obvykle dělí na perlitotvorné (např. Sn, 

Cu), feritotvorné (před. Si) karbidotvorné (např. Mn, Cr, V, Mo) či austenitotvorné 
(Ni). Vlivy jednotlivých prvků: 
 

� Uhlík (C) – spolu s křemíkem má největší vliv na strukturu a vlastnosti litin. 
Čím více uhlíku je vyloučeno jako grafit, tím menší je stahování litiny při 
tuhnutí. Při vysokém obsahu uhlíku ale dochází ke zhrubnutí grafitu. 

� Křemík (Si) – je kromě uhlíku nejvýznamnějším prvkem v litinách. Při tuhnutí 
výrazně podporuje grafitizaci, při transformaci austenitu podporuje vznik feritu.  
(Při  nízkém obsahu  křemíku mají litiny silný  sklon k  tvorbě zákalky.)  Z vlivů 
na mechanické vlastnosti litin je významné, že křemík zvyšuje tvrdost feritu, 
snižuje tažnost  a  rázovou houževnatost.  Za nízkých teplot  křemík podporuje 
vznik křehkých lomů. Křemík má za následek zvyšování austenitizační teploty. 
To je nutno respektovat zejména při tepelném zpracování. 

� Mangan (Mn) – má při tuhnutí litiny pouze malý vliv na grafitizaci. Při obsahu 
nad 0,5 % působí mírně antigrafitizačně. Při vyšším obsahu (přibližně nad 1 
%) může podporovat vznik přechlazeného grafitu. Výrazně segreguje po 
hranicích  eutektických buněk (podporuje zde vylučování karbidů), čímž 
výrazně snižuje KC u LKG a ADI. Mangan stabilizuje ve struktuře perlit 
(zejména u tvárné litiny), zjemňuje perlit, zvyšuje pevnost litiny, tvrdost a 
odolnost proti otěru. Důležitou funkcí manganu u LLG a bílé litiny je, že váže 
síru. Minimální obsah manganu v LLG se doporučuje volit dle poměru Mn = 
1,7.S + 0,3 [%]. U tvárné a vermikulární litiny přejímá odsiřovací úlohu 
manganu hořčík nebo KVZ, obsah Mn proto může být nízký (u feritických LKG 
i pod 0,15 %). 

� Fosfor (P) – mírně podporuje grafitizaci. Fosfor se během tuhnutí výrazně 
odměšuje   do   zbylé   taveniny  a  na  hranicích  zrn  tvoří   ternární fosfidické 
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eutektikum (steadit). Fosfidické eutektikum má teplotu tuhnutí kolem 955 °C 
(tuhne tedy jako úplně poslední). Tato fáze je tvrdá a křehká a významně 
snižuje houževnatost litiny. Proto je nutné u LKG a LVG udržovat co nejnižší 
obsah fosforu (obvykle pod 0,08 % P). V LLG bývá obsah fosforu vyšší, 
obvykle 0,2 - 0,4 % P. Někdy se volí vyšší obsah fosforu z důvodu zvýšení 
otěruvzdornosti odlitků. 

� Síra (S) – v litinách nežádoucí prvek. Zdrojem síry jsou vsázkové suroviny, 
nauhličovadla a při tavení v kuplovnách koks. Síra má silný sklon k segregaci 
(tvoří sirníky železa) a při vyšším obsahu, pokud není vázána jako sirník 
manganu, zabraňuje grafitizaci a způsobuje křehkost litiny. (Vliv na grafitizaci 
je tím nepříznivější, čím nepříznivější jsou ostatní grafitizační podmínky.) Proto 
je většinou snaha udržet obsah S v litinách co nejnižší. Přednostně se váže na 
Mg, čímž ruší modifikaci LKG, LVG. Před modifikací musí mít proto litina do 
0,03 % S. 

� Měď (Cu) – mírně podporuje grafitizaci. V množství 0,5-1,5 % se používá pro 
stabilizaci perlitu v LKG, zvýšení mechanických vlastností a tvrdosti litiny. 
Zejména u LLG se s výhodou kombinuje s chromem, obvykle v poměru 
Cu:Cr=4:1, kdy se dosahuje perlitické struktury s jemným grafitem a vysokými 
mechanickými vlastnostmi. Pro legování je nutno používat velmi čistou měď 
bez příměsí prvků, které způsobují degeneraci grafitu. 

� Nikl (Ni) – má podobné účinky jako Cu - působí mírně grafitizačně, stabilizuje 
perlit, zvyšuje mechanické vlastnosti, rovněž při nízkých teplotách. Pro tyto 
účely se přidává do obsahu až 4 %. Při obsahu nad asi 18 % (za přítomnosti 
Cu již od asi 13 %) Ni stabilizuje ve struktuře austenit. 

� Chrom (Cr) – silně karbidotvorný prvek. Podporuje metastabilní tuhnutí. 
Zdrojem chromu bývají vsázkové suroviny - surové železo a zejména ocelový 
nebo litinový šrot. Chrom zjemňuje grafit, často však způsobuje vznik 
mezidendritického grafitu. Zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. Pokud ve struktuře 
vzniknou volné karbidy, významně se zhoršuje obrobitelnost. Pro zvýšení 
mechanických vlastností se leguje obvykle v množství do 0,3-0.5 % Cr, sklon 
ke vzniku karbidů se kompenzuje mědí. Ve feritických litinách má být obsah Cr 
co nejnižší (< 0,04 %). 

� Molybden (Mo) – velmi významná, avšak velmi drahá legura. Používá se 
v kombinaci s jinými perlitotvornými prvky (zejména s Cr), a dále s Cu a Ni.  
Zvyšuje pevnost perlitické základní kovové hmoty a stabilizuje strukturu a 
vlastnosti litin za vyšších teplot. Výrazně segreguje po hranicích eutektických 
buněk - vylučování karbidů, proto silně snižuje KC a tažnost u LKG a ADI při 
obsazích nad cca 0,2%. Zvyšuje mez kluzu za tepla – viz.  litiny  EN GJS SiMo 
se zvýšenou mezí Rp0,2 a odolností vůči opalu do teploty A1, které se používají  
na kokily a výfukové trakty spalovacích motorů. Snižuje citlivost struktury na 
rychlost ochlazování, uplatňuje se proto u odlitků s nestejně tlustými stěnami. 
Leguje se v množství do maximálně 0,8-1,0 %. 

� Cín (Sn) – se používá pro stabilizaci perlitické struktury zvláště u odlitků z  
LLG, je ho však možné použít i u LKG. Pro dosažení zcela perlitické struktury 
obvykle stačí množství do 0,1 - max. 0,15 % Sn. Cín zvyšuje hustotu perlitu, 
zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. U LKG se pro dosažení perlitické struktury 
místo Sn leguje obvykle Cu do 1-1,5 %. 

� Stopové prvky a nečistoty – dostávají se do litiny zejména ze špatně 
vytříděného šrotu. Jejich škodlivý účinek se obvykle projevuje tvorbou 
degenerovaných tvarů grafitu. Jedněmi z nejškodlivějších prvků v grafitických 
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litinách jsou olovo  (Pb) a  vizmut (Bi),  které již v koncentraci několika setin % 
způsobují degradaci lupínkového grafitu a v koncentraci několika tisícin % 
degradaci kuličkového grafitu. Škodlivý účinek má rovněž arsen (As), 
kadmium (Cd) a další prvky. Škodlivý účinek je vždy výraznější u LKG. 

� Titan -  potlačuje modifikační působení Mg. Vyskytuje se ve speciálních 
modifikátorech pro LVG. Váže se s uhlíkem na jemné karbidy rovnoměrně 
vyloučené v matrici – snižuje trvanlivost břitů obráběcích nástrojů. 

� Kovy vzácných zemin (KVZ) – např. Ce, Yt aj. Podporují modifikační účinek. 
Jako modifikátory se používají pro LVG. 

[1], [66], [75]  
 

Struktura  grafitických litin je tvořena grafitem a kovovou hmotou  (matricí). 
Grafit  je krystalická forma uhlíku. Druhy grafitu podle způsobu vzniku jsou: 
 

� Eutektický (lupínkový, kuličkový, červíkovitý) – vzniká při tuhnutí eutektika. 
S austenitem tvoří tzv. grafitické eutektikum. 

� Primární - vzniká jako primární fáze při tuhnutí nadeutektických grafitických 
litin. Má tvar hrubých lupínků a při dostatečně pomalém tuhnutí odlitku nebo 
při odstátí litiny v pánvi vyplouvá na hladinu kovu a tvoří grafitický šum. U 
silnostěnných odlitků může zůstat uzavřen především v horních partiích stěn. 
Primární grafit ve struktuře litiny má nepříznivý vliv na její mechanické 
vlastnosti. 

� Grafit, vznikající rozpadem metastabilních složek při tepelném zpracování 
(temperování, žíhání na odstranění karbidů). 

 
Grafit, který vzniká v důsledku snižování rozpustnosti uhlíku v austenitu a při 

eutektoidní transformaci podle stabilního systému se obvykle připojuje k již 
existujícím útvarům grafitu a netvoří zvláštní fázi. [1], [66], [75] 
 

 
 

Obr.1.3.1.2:  Grafit v litinách; a) tvar, b) rozložení, c) velikost. [75] 
 

Jak již bylo naznačeno, typ grafitu se posuzuje především podle tvaru na 
metalografickém výbrusu.  Tvar grafitu se hodnotí  podle  normy ČSN EN ISO 945  
která, stejně jako dříve ČSN 420461, zařazuje grafit do 6 tříd (obr.1.3.1.2a):  
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I  lupínkový grafit 
� II pavoučkový grafit 
� III červíkovitý grafit 
� IV vločkový grafit 
� V  nedokonale zrnitý grafit 
� VI  pravidelně zrnitý grafit  

 
Z nich tvary II a V jsou nežádoucí. Grafit může být ve struktuře rozložen ve 

formě pravidelných, stejnoměrně velkých útvarů, nebo nerovnoměrně, kdy tvoří 
útvary nestejně velké nebo místně nahromaděné. Rozložení grafitu podle normy 
ČSN 420461 se hodnotí podle etalonové řady, rozdělené do 5 tříd (obr.1.3.1.2b): 
 

� A  rovnoměrné rozložení 
� B  růžicovité rozložení 
� C  smíšené rozložení 
� D  mezidendritické neusměrněné rozložení 
� E  mezidendritické usměrněné rozložení 

 
Z hlediska vlastností litin je optimální rozložení typu A - grafit rovnoměrně 

rozložený, se stejnoměrnou velikostí. Nepravidelné rozložení a výskyt hrubých 
grafitových útvarů je příčinou horších mechanických vlastností. Typy grafitu D a E se 
nazývají též jako přechlazený grafit, vznikají při nedostatku krystalizačních zárodků a 
při rychlém ochlazování a jsou přechodem od stabilního k metastabilnímu tuhnutí.  
Velikost lupínků/červíků se podle normy ČSN 420461 hodnotí pouze jejich délkou 
(obr.1.3.1.c). Velikost (disperzita) kuličkového grafitu také podle počtu kuliček na 
mm2 plochy výbrusu (obvykle 80-500 kuliček/mm2). Z hlediska mechanických 
vlastností je u všech typů litin výhodný jemnozrnný grafit, vyloučený ve formě 
drobných lupínků nebo kuliček. Zejména přítomnost hrubých lamel grafitu významně 
snižuje mechanické vlastnosti litiny. [1], [66], [75] 

 
 Základní kovovou hmotu  (matrici) v nelegovaných grafitických litinách za 
normální teploty tvoří ferit, perlit a jejich kombinace. Legováním nebo tepelným 
zpracováním lze získat rovněž austenit, martenzit nebo bainit (ausferit). Struktura 
základní kovové hmoty závisí na: 

 
� chemickém složení litiny 
� rychlosti ochlazování v průběhu tuhnutí a chladnutí 
� stavu krystalizačních zárodků 
� tepelném zpracování. 

 
Ferit vzniká při eutektoidní transformaci austenitu podle stabilního diagramu. 

Vznik feritu tedy podporuje pomalé ochlazování. Ferit je měkký, tvárný, má relativně 
nízkou pevnost, je dobře obrobitelný a v litinách je nositelem houževnatosti. Na 
vlastnosti feritu mají značný vliv legury a doprovodné prvky.Všechny přísady zvyšují 
tvrdost a pevnost feritu a mají také vliv na jeho houževnatost. Poměrně významné je 
snížení houževnatosti feritu s rostoucím obsahem křemíku. 
 

Perlit je eutektoid vzniklý rozpadem austenitu podle metastabilního systému. 
Je tvořen feritem a perlitickým cementitem,  který mu dodává větší pevnost a tvrdost, 
než má ferit.  Perlit  má dvě morfologické formy  -  lamelární a globulární.  Lamelární 
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perlit - (v odlitcích obvyklá forma - vzniká při běžném chladnutí odlitků), je tvořen 
lamelami feritu a cementitu, které rostou rovnoběžně vedle sebe. Z jednoho zrna 
austenitu obvykle vzniká několik zrn perlitu s rozdílnou orientací lamel. Globulární 
perlit vzniká sbalením lamel cementitu při sferoidizačním žíhání. Litiny s globulárním 
perlitem mají ve srovnání s perlitem lamelárním lepší obrobitelnost. Ve srovnání s 
feritem má perlit vyšší pevnost a tvrdost, horší plastické vlastnosti, horší 
obrobitelnost, vyšší odolnost proti opotřebení.  Perlit je v litinách nositelem pevnosti a 
tvrdosti (Rm asi 800 MPa, HB cca 280). Vlastnosti perlitu významně závisí na 
"hustotě perlitu" dané jeho dispersitou. Dispersita je určena vzdáleností dvou 
sousedních lamel feritu. Čím hustší je perlit, tím vyšší jsou mechanické vlastnosti. 

 
Austenit je v nelegovaných litinách stabilní jen při nadeutektoidních teplotách. 

V odlitcích se vyskytuje pouze v legovaných litinách (před. Ni – nad 18%) nebo jako 
zbytkový austenit po tepelném zpracování. 

 
Martenzit vzniká bezdifúzním rozpadem austenitu při kalení nelegovaných 

nebo legovaných litin, v legovaných litinách někdy přímo v litém stavu. Martenzitické 
litiny se používají jen výjimečně, martenzit je velmi tvrdý (až nad 1000 HV) a křehký.  

 
Bainit vzniká jako licí struktura v litinách legovaných zejména Mo a Ni, u 

nelegovaných litin při tepelném zpracování (ausferit). Litiny s bainitickou strukturou 
mají vysokou pevnost a tvrdost při poměrně dobrých plastických vlastnostech. 

 
Dalšími strukturními složkami grafitických litin, vesměs nežádoucími, jsou: 

 
� Fosfidy – vznikají v důsledku malé rozpustnosti P v Fe a vylučují se po 

hranicích zrn jako ternární fosfidické eutektikum Fe3P, zvané steadit. Ve 
struktuře se vyskytuje již při 0,1% P. Steadit má teplotu tuhnutí až kolem 
950°C a díky tomu významn ě zlepšuje zabíhavost litiny, je však velmi tvrdý a 
křehký a vzhledem k nepříznivému vyloučení na hranicích zrn významně 
snižuje dynamické vlastnosti litin a je tedy velmi nežádoucí. 

� Sirníky – vznikají v důsledku omezené rozpustnosti S, která segreguje 
k hranicím zrn, kde spolu s Fe tvoří sirník železa FeS, s teplotou tuhnutí až 
kolem 925°C. Sí ťoví FeS významně zvyšuje křehkost litiny. Za přítomnosti 
některých dalších prvků, před. Mn, vznikají sirníky těchto kovů (př. MnS) uvnitř 
zrn, což je příznivější než FeS na hranicích a negativní vliv S je takto omezen. 

� Karbidy – vznikají za přítomnosti karbidotvorných prvků, nejčastěji Cr. V 
běžných nelegovaných litinách mohou vznikat i karbidy, obsahující Mn - 
(Fe,Mn)3C, hlavně na hranicích zrn. V nelegovaných litinách je výskyt karbidů 
nežádoucí, neboť zvyšují křehkost a výrazně zhoršují obrobitelnost. Jejich 
vzniku se zabraňuje zvýšeným očkováním, u hotových odlitků se odstraňují 
žíháním. 
 
Základní kovová hmota nelegovaných grafitických litin je obvykle tvořena 

feritem a perlitem. Podle podílu obou složek se struktura označuje jako feritická, 
feriticko-perlitická nebo perlitická. [1], [66], [75] 

 
Litiny jsou materiálem, u kterého, vedle chemického složení, má velký vliv na 

krystalizaci   a   vlastnosti  odlitků   i  rychlost   ochlazování .    Rychlé    ochlazování 
podporuje vznik metastabilní struktury (zákalky, karbidů) a vznik perlitu. V důsledku 
citlivosti litiny k rychlosti ochlazování  vzniká  r ůzná  struktura  a různé mechanické 
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vlastnosti v tenkých a tlustých st ěnách odlitk ů. V tlustých stěnách je více feritu a 
jsou v nich nižší mechanické vlastnosti, než tenkých stěnách téhož odlitku. Údaje o 
vlastnostech litin se proto musí vždy vztahovat ke konkrétní tloušťce stěn. Souvislost 
mezi chemickým složením a strukturou pak udávají strukturní diagramy.  [75] 

 
 Velká variabilita struktury grafitických litin má za následek i velmi široké 

spektrum mechanických vlastností . Hodnotí se především: 
 
� pevnost - mez pevnosti v tahu Rm, u LKG a LVG rovněž mez kluzu RP0,2 
� plastické vlastnosti - tažnost Ax, hodnotí se před u LKG a LVG 
� dynamické vlastnosti - rázová houževnatost KC, obvykle pouze u LKG 
� tvrdost – zpravidla hodnota tvrdosti HB nebo HV 
 

 Mezi pevností a tažností litin (resp. rázovou houževnatostí) platí nepřímá 
úměrnost – materiály s vysokou pevností mají obvykle nižší tažnost a rázovou 
houževnatost. U nelegovaných litin je nositelem pevnosti perlit, nositelem plastických 
vlastností a houževnatosti ferit. Tvrdost litin závisí zejména na struktuře základní 
kovové hmoty a její disperzitě. Čím jemnější je perlit, tím vyšší bývá tvrdost. 
Orientační hodnoty tvrdosti a poměry pevnosti a tažnosti základních litin jsou 
znázorněny na obr.1.3.1.3. [1], [66], [75] 
 

 
 

Obr.1.3.1.3:  Mechanické vlastnosti (grafitických) litin. [75] 
 

 S teplotou se mechanické vlastnosti mění až nad cca 400°C, p ředevším 
pevnost nad 450°C prudce klesá. Tažnost se s teplot ou snižuje na minimum kolem 
400-500°C, pak se rychle zvyšuje. P ři dlouhodobém zahřátí na teploty nad 450-
500°C dochází pozvolna ke sferoidizaci perlitického  cementitu a posléze k jeho 
rozpadu na ferit a grafit. Při teplotách nad asi 550-600°C se tento proces zna čně 
zrychluje. Při teplotách nad cca 650°C dochází ke zvýšení oxidac e litiny. Zpočátku 
oxiduje hlavně ferit, nad 700°C pak i grafit. Oxidace postupuje d o objemu kovu podél 
útvarů grafitu, v LLG je proto oxidace litiny podstatně rychlejší, než v LKG, kde jsou 
jednotlivé částice grafitu navzájem odděleny. Ve struktuře s hrubým grafitem 
postupuje oxidace rychleji, než v litině s grafitem jemným. Vnitřní oxidace má spolu 
se změnami struktury za následek zhoršení mechanických vlastností (v pokročilém 
stadiu až jejich úplnou degradaci) a tzv. "růst" litiny. Zvýšení odolnosti litiny proti 
oxidaci a růstu se dosáhne zjemněním struktury a legováním zejména Cr, a dále Cu, 
Ni, Mo a jejich kombinací. [1], [66], [75] 

 
Fyzikální vlastnosti  litin jsou ovlivněny přítomností grafitu ve struktuře, jeho 

tvarem a druhem základní kovové hmoty. Důležitými vlastnostmi, podle kterých se 
litiny často hodnotí a kterými se litiny značně liší od oceli jsou: 
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� Měrná hmotnost - snižuje se s rostoucím množstvím vyloučeného grafitu. Je 
přibližně o 10 % nižší, než hustota ocelí, za normální teploty obvykle v 
rozmezí 7100 - 7300 kg/m3. 

� Tepelná vodivost - souvisí s tvarem a množstvím vyloučeného grafitu a je 
podstatně vyšší, než tepelná vodivost ocelí. Čím více je ve struktuře grafitu, 
tím větší je tepelná vodivost. Vodivost LLG s hrubým grafitem je vyšší, než 
litiny s grafitem jemným, tepelná vodivost LLG je vyšší, než LKG. Tepelná 
vodivost LLG  je v mezích 45-52 W/m*K, u LKG přibližně 32-38 W/m*K. 

� Součinitel tepelné roztažnosti - je u grafitických litin menší, než u oceli a běžně 
se pohybuje v rozmezí 10-13.10-6 K-1. Dobrá tepelná vodivost, nižší modul E a 
menší tepelná roztažnost, než má ocel, vede ve srovnání s ocelí na odlitky ke 
vzniku menších teplotních pnutí, menšímu tepelnému borcení odlitků a 
k dobré odolnosti proti tepelným šokům. 

� Útlum - jedna z nejvýznamnějších fyzikálních vlastností litin. Tato vlastnost 
charakterizuje schopnost materiálu tlumit mechanické vibrace. Vysoký útlum 
mají hlavně feritické LLG s hrubým lupínkovým grafitem. Útlum LKG je 
podstatně menší, přesto však tyto litiny pohlcují až 10 x větší energii, než 
oceli, viz obr.1.3.1.4.  

� Počáteční modul pružnosti E0 - vyjadřuje tuhost litin; přesně specifikuje vliv 
tvaru, velikosti a množství grafitu na oslabení tuhosti „ocelové“ matrice. Podle 
jeho hodnot lze např. jednoznačně rozlišit jednotlivé jakosti LLG. 

� Eichelbergův faktor EF – hodnotí (umožňuje porovnávat) odolnost vůči teplotní 
únavě zcela různých materiálů. Litiny (zejména AVGI) dosahují  nejvyšších 
hodnot EF ze slitin železa. 
 

[ ]1−⋅
⋅
⋅= mW
E

Rm
EF

α
λ

  (1.3.1.1)  [90] 

 
λ...tepelná vodivost [W/m*K]; α…teplotní koeficient délkové roztažnosti [1/K];  

Rm…mez pevnosti v tahu [MPa]; E…modul pružnosti v tahu [MPa] 
 [1], [66], [75] 

 
 

Obr.1.3.1.4:  Útlum vibrací ve slitinách Fe-C. [75] 
 
Litina s lupínkovým grafitem (LLG, GJL, GCI) 
 

Litina s lupínkovým grafitem (také označ. jako šedá), obsahuje grafit ve tvaru 
prostorových útvarů, podobných zelné hlávce, které na metalografickém výbrusu mají 
tvar lupínků. Délka lupínků je podstatně větší, než jejich tloušťka, konec lupínků je 
ostrý. Kovová matrice je zpravidla feriticko-perlitická. Normalizovány jsou jakosti LLG 
s pevností v tahu 100 až 350 MPa dle EN ČSN 1561.  Rozmezí pevnosti v každé 
třídě je omezeno intervalem mezi nominální pevností Rm a hodnotou Rm + 100 MPa. 
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Původní norma ČSN 42 2410 až 35 kromě minimálních zaručovaných hodnot Rm 
přiřazuje každé jakosti a tloušťce stěn (s klesající tloušťkou hodnoty mech. vl. rostou) 
pásmo tvrdosti HB a střední hodnotu E0. Norma EN ČSN přiřazuje pásmo 
nepočátečního modulu pružnosti E (závisí na zatížení – s rostoucím zatížením E 
klesá) a zaručuje pouze maximální hodnoty HB. 

 
Mechanické vlastnosti LLG jsou ovlivněny kromě tvaru, velikosti a množství 

grafitu především chemickým složením a rychlostí ochlazování (dáno před. tloušťkou 
stěny odlitku a materiálem formy).  Tyto dva faktory určují zejména konečnou podobu 
matrice litiny (podíl feritu a perlitu, popř. vznik ledeburitu) a tím i mechanické 
vlastnosti – viz obr. 1.3.1.5. Chemické složení ovlivňuje také polohu eutektického 
bodu. Tu v případě LLG určuje tzv. stupeň eutektičnosti SE (také stupeň sycení Sc), 
který se vypočítává ze vztahu zahrnujícího obsah jednotlivých prvků – viz vzorec 
(1.3.1.2). Vlastnosti, chemické složení a strukturu některých (nelegovaných) LLG 
znázorňuje tab. 1.3.1.1. 

 

 
 

Obr.1.3.1.5:  Vliv chemického složení a rychlosti ochlazování na strukturu a vlastnosti LLG;  
a) Sippův diagram – vliv na strukturu, b) vliv na pevnost a tvrdost [1] 

 

PSi

C
SE

%275,0%312,03,4

%

⋅−⋅−
=    (1.3.1.2)  [1] 

 
SE=1…eutektická litina, SE<1…podeutektická litina, SE>1…nadeutektická litina 

 
LLG má díky tvaru grafitu nejhorší plastické vlastnosti (téměř žádnou tažnost) 

v porovnání s ostatními litinami. Způsobuje to vysoká koncentrace napětí, které se 
hromadí na ostrých hranách lupínků. Na druhé straně se lupínky projevují pozitivně 
zvýšením schopnosti útlumu (viz obr.1.3.1.4) a tím snížením citlivosti na účinek 
vrubů. Skutečnost, že je grafit téměř spojitý rozvětvený útvar se projevuje kladně na 
slévárenských  vlastnostech, které jsou s ohledem na vynikající zabíhavost (blízko 
eutektického bodu)  a  s relativně malým sklonem k smršťování nejlepší z grafitických 
litin. Grafitické litiny a LLG obzvlášť mají také lepší tepelnou vodivost než oceli – opět 
díky tvaru grafitu (spojitý a rozvětvený).  Krom tvaru grafitu je velmi důležitá  disperze 
(velikost a počet) grafitických částic – čím je větší (velký počet malých částic), tím 
větší je i pevnost litiny. Ke zlepšení disperze grafitu se využívá očkování, tedy 
vnášení grafitizačních zárodků do tekutého kovu. 
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Tab.1.3.1.1:  Vlastnosti a složení nelegovaných LLG. [75] 
 

 
 

Podle použití lze LLG rozdělit do tří skupin: 
 

� Pro běžné použití - očkované litiny typu EN GJL-100 a EN GJL-150. Tyto litiny 
jsou vhodné na tenkostěnné odlitky s tloušťkou stěny od 4 do 30 mm, nebo na 
odlitky, u kterých se nepožaduje záruka mechanických vlastností. Používají se 
pro výrobu součásti pecí, kotlů, roštů, odlitky na smaltování, vodovodní 
tvarovky, části textilních či zemědělských strojů, kanálove poklopy, mříže, 
apod. 

� Se zaručenými mechanickými vlastnostmi - litiny EN GJL-200 a EN GJL-250. 
Jsou obvykle očkované 75 % ferosiliciem (FeSi75). Odlévají se z nich odlitky, 
u kterých se požaduje záruka mechanických vlastností (pevnost v tahu a 
tvrdost). Nejčastěji se používají v automobilovém a strojním průmyslu. Jsou 
vhodné na převodové skříně, stojany lisů, soustruhy, frézky, motorové vložky, 
ozubená kola, bloky motorů, hlavy válců, písty, kompresorové válce, 
řemenice,aj. 

� S vysokou pevností – např. EN GJL-300 a EN GJL-350. Obvykle se označují 
jako jakostní litiny. Používají se na stojany pevných lisů a obráběcích strojů, 
armatury, písty těžkých kompresorů, velká ozubená kola apod. 

[1], [66], [75] 
Litina s kuli čkovým grafitem (LKG, GJS, NCI) 
 

Litina s kuličkovým (zrnitým) grafitem (tvárná litina) obsahuje ve struktuře grafit 
vyloučený v podobě kuliček a matrici se strukturou perlitickou, se směsí perlitu a 
feritu a se strukturou čistě feritickou. Tvaru kuličkového grafitu se dosahuje 
modifikací pomocí Mg (čistý nebo ve slitině) nebo KVZ (před. Ce). V případě 
modifikace hořčíkem musí následovat grafitizační očkování, neboť tento stabilizuje 
karbidy. Chemické složení LKG je eutektické až nadeutektické, přibližně v rozmezí 
CE = 4,2-4,7 a volí se především v závislosti na směrodatné tloušťce stěn odlitků, dle 
požadované  matrice  –  konkrétní obsahy jednotl. prvků uvádí tab.1.3.1.2.  Původně 
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jsou LKG normalizovány dle ČSN 42 2303 až 08. Podle EN ČSN 1563 jsou 
normalizovány nelegované GJS s pevností v tahu 350-900 MPa. Od r. 2013 je 
normalizována skupina GJS se  zvýšenou tažností zvýšením obsahu Si (LKG se Si 
zpevněným feritem) a skupina žárupevných GJS SiMo s vysokým obsahem Si a 
legurou Mo. Základní mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1.3.1.3. 
 
Tab.1.3.1.2:  Chemické složení LKG. 
 

Struktura  %C %Si %Mn %P %S %Mg 
F v litém stavu nebo po feritizačním žíhání <4.00 <2.5 <0.2 <0.05 <0.01 0,03-0,06 
F/P v litém stavu nebo po žíhání <4.00 1,7-2,8 <0.3 <0.01 <0.01 0,03-0,06 
P v litém stavu nebo po normalizač. žíhání <4.00 1,7-2,8 0.5-0,25 <0.01 <0.01 0,03-0,06 

 
Mechanické vlastnosti jsou závislé především na struktuře základní kovové 

hmoty (poměr F/P) a na množství, velikosti a druhu grafitu (dokonale a nedokonale 
zrnitý). Litiny s feritickou strukturou mají velmi dobré plastické a dynamické vlastnosti, 
perlit způsobuje zvýšení pevnosti a tvrdosti. Zvýšení podílu perlitu se dosahuje při 
vyšším obsahu Mn nebo pomocí legur, stabilizujících perlit (zejména Cu). U LKG je 
nutno udržovat co nejnižší obsah fosforu, karbidotvorných prvků a dalších nečistot.  

 
Tab.1.3.1.3:  Struktura a mechanické vlastnosti nelegovaných LKG. [75] 
 

 
V porovnáni s LLG mají LKG vyšší pevnost, modul pružnosti, tvrdost (P 

matrice), tažnost a nárazovou práci (F matrice) apod. Tyto litiny se legují převážně 
z důvodů  zlepšení konkrétní mechanické vlastnosti, zvýšení odolnosti vůči oxidaci či 
aby byla spolehlivě dosažena požadovaná struktura v litém stavu, popř. po TZ. LKG  
jsou v současnosti nejpoužívanějšími litinami a jsou někdy používány místo ocelí na 
odlitky. Úspory, které tyto litiny přinášejí, nejsou zanedbatelné (úspora energie při 
tavení, úspora kovu) a mají některé vlastnosti lepší než oceli (menší měrná 
hmotnost, dobré kluzné vlastnosti, tlumicí vlastnosti, lepší slévárenské vlastnosti, 
lepší obrobitelnost apod.). Podle použití je možno rozdělit LKG do tří skupin: 
 

� Litiny pro běžné použití - pracují i při nízkých teplotách např. EN GJS350-22, 
EN GJS400-15 a EN GJS400-18. Jsou vhodné na odlitky dynamicky 
namáhané, u kterých se požaduje záruka mechanických vlastností a hlavně 
vysoké plastické hodnoty i při nízkých teplotách (např.– 50 °C). 
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� Litiny pro běžné použiti pro práci za nízkých teplot - EN GJS500-7, EN 
GJS600-3. Tyto litiny jsou vhodné na odlitky dynamicky namáhané, v 
automobilovém a strojním průmyslu, jako jsou vačkové a klikové hřídele, dále 
součástky na převodové skříně, motorové vložky a ozubena kola. 

� Litiny s nejvyšší pevnosti - EN GJS700-2, EN GJS800-2 a EN GJS900-1. 
Většinou jsou to velmi mechanicky a dynamicky namáhané litiny, využívané  v 
automobilovém a strojním průmyslu. 

[1], [66], [75] 
 
Litina s červíkovitým grafitem  (LVG, GJV, CGI) 
 
 Tato litina není dosud v ČR normalizována, je však normalizována podle ISO 
16112. Tvoří přechod mezi litinou s lupínkovým a kuličkovým grafitem – viz obr. 
1.3.1.6. Obsahuje grafit, který je podobný lupínkovému, útvary jsou však kratší, 
tlustší a jejich konec bývá zaoblený. 
 

 
 

Obr.1.3.1.6:  Porovnání morfologie litin s lupínkovým (1), vermikulárním (2) a kuličkovým 
grafitem; a) mikrostruktura - metalografický výbrus, b) grafit – SEM [76] 

 
 „Korálovitá“ morfologie grafitických částic, spolu s jejich zaoblenými hranami a 

nepravidelným, hrbolatým povrchem, zajišťují vysokou adhezi mezi grafitem a 
železnou matricí, zároveň také potlačuje iniciaci a šíření trhlin. To je také důvod, proč 
jsou mechanické vlastnosti LVG o tolik vyšší, než u LLG a blíží se spíše LKG. 
Zároveň si ale LVG uchovává dobrou tepelnou vodivost, která je vlastní šedé litině 
(podlouhlé částice grafitu). Vermikulární litina obvykle obsahuje také určité množství 
kuličkového grafitu. Viz obr. 1.3.1.7. 
 

 
 

Obr.1.3.1.7: Mikrostruktura LVG; a) z metalografického výbrusu – LVG s 10% kuliček,  
b) „korálovitá“ morfologie vermikulárního grafitu ze SEM. [76] 
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Výroba LVG je podobná výrobě LKG, vyžaduje matrici s nízkým obsahem S 
(která by se vázala na Mg) a červíkovitý (vermikulární) grafit vzniká v litině přísadou 
modifikátoru jako kuličkový grafit. Buď po „nedokonalé modifikaci“ - při malém 
množství modifikační přísady (běžně cca 0,004-0,014% Mg, cca 0,01-0,06% KVZ), 
které není dostatečné pro vytvoření kuliček, a/nebo se přidávají prvky, které brání 
vzniku kuličkového grafitu (př. Ti).  

 
Chemické složení je přibližně eutektické, norma ISO 16112 uvádí obsahy 

prvků vždy pro určitý obsah perlitu a kuliček grafitu ve struktuře – viz např. 
tab.1.3.1.6. 

 
 Struktura matrice je obvykle feritická nebo feriticko-perlitická. Mechanické 

vlastnosti se pohybují mezi vlastnostmi LLG a LKG, hodnoty jsou opět ovlivněny 
množstvím perlitu a kuliček grafitu ve struktuře (př. pevnost a tvrdost se s obsahem P 
zvyšuje, zároveň ale klesá tažnost) – viz tab.1.3.1.4 a 1.3.1.5. Rychlejší ochlazování 
podporuje vznik kuliček grafitu a jemného perlitu, čímž se zvyšují mechanické 
vlastnosti. Např. odlitky z LVG obsahující 10% kuliček v tlustých stěnách (cca nad 6-
8 mm), mohou zároveň v tenkých stěnách obsahovat až 60% kuliček. To se 
s výhodou využívá např. u odlitků, jako jsou bloky motorů – v tenkostěnných částech 
(žebrování, kryt klikové skříně apod.), které jsou zároveň namáhány teplem. 
 
Tab.1.3.1.4:  Fyzikální a mechanické vlastnosti LVG s 10% kuliček, pro různý obsah perlitu 
ve struktuře – normalizované litiny dle ISO 16112. [76] 
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Tab.1.3.1.5:  Mechanické vlastnosti LVG s 90% perlitu, pro různý obsah kuliček ve struktuře 
– normalizované litina GJV 450 dle ISO 16112. [76] 
 

 
 

Tab.1.3.1.6:  Typické rozsahy chemického složení pro obsah kuliček ve struktuře 0-20%  a 
různé obsahy perlitu – normalizované litiny dle ISO 16112. [76] 
 

 
 

Ačkoli LVG nedosahuje takových pevností jako LKG, má zase vynikající 
slévatelnost, tepelnou vodivost a obrobitelnost. Odolnost proti únavovému 
poškozování kovů je dvakrát vyšší, než u šedé litiny (snížený vrubový efekt daný 
zaoblením   grafitu).   Díky   své   vyšší   pevnosti   nahradila   LVG   konvenční   LLG 
v aplikacích jako jsou skříně převodovek či diferenciálů, setrvačníky,  brzdové  bubny 
aj., tedy tam, kde jsou požadovány lehčí a pevnější materiály, které jsou schopny 
absorbovat více energie. Litina s červíkovitým grafitem dosahuje z ocelí a litin 
nejvyšší hodnoty tzv. Eichelbergova faktoru (EF), jehož velikost  poměřuje odolnost 
materiálů vůči teplotním cyklům. (Mechanická napětí vytvořená při nerovnoměrném 
ochlazování a ohřevu různých partií jedné součásti mohou vést k trvalým deformacím 
za dané teploty a pak k tepelné únavě. Čím vyšší je hodnota EF, tím je materiál vůči 
tepelné únavě odolnější.) LVG je vhodná pro tepelně namáhané odlitky jako jsou 
kokily, bloky motorů a hlavy válců, brzdové čelisti, výfuková potrubí, skříně 
turbodmychadel apod. [1], [75], [76], [90]   

 
1.3.2 Výroba izotermicky kalených litin 
 

Krom legování je právě tepelné zpracování, jmenovitě izotermické kalení další 
vhodnou možností, jak zvýšit užitné vlastnosti litin. V současné době jsou již 
podrobně zmapovány a předepsány parametry výchozího chemického složení a 
struktury i podmínky tepelného zpracování pro izotermicky kalenou litinu 
s kuličkovým grafitem (ADI). Tato litina je ve světě široce používána v mnoha 
variantách složení, zpracování a vlastností, v celé řadě rozličných aplikací (viz kap. 
1.3.4). Základní poznatky shrnuje norma ČSN EN 1564. Naproti tomu izotermicky 
kalené litiny s lupínkovým grafitem (AGI) a vermikulárním grafitem (AVGI) byly 
popsány jen v několika málo studiích, které zahrnovaly vždy jen omezený rozsah 
variant chemického složení a tepelného zpracování, např. pro konkrétní aplikaci. 
Podmínky pro jejich výrobu a jejich plný potenciál tedy nejsou ještě dobře známy. 
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Výchozí struktura, chemické složení 
 
   Výchozím materiálem  pro ADI/AGI/AVGI je feritická nebo feriticko-
perlitická litina  s lupínkovým, červíkovitým nebo kuli čkovým grafitem . Pokud je 
matrice  perlitická, odlitek se hůře obrábí, ale lépe austenitizuje (kratší difuzní dráhy - 
kratší výdrž na austenitizační teplotě). Pokud je feritická, odlitek se velmi dobře 
obrábí (podstatně výkonnější obrábění než u oceli), ale je nutno volit delší 
austenitizační ohřev. [50] 
 

Grafit  ve výchozích litinách má mít optimální tvar (před. LKG) a velikost a 
částice grafitu musí být ve struktuře pravidelně rozloženy. Jemná disperze a 
rovnoměrné rozložení grafitu je základní podmínkou maximálního využití matrice. 
Kuličky grafitu ve výchozí LKG pro výrobu ADI by neměly mít odchylky od kulovitého 
tvaru převyšující 20%. Výchozí LVG pro výrobu AVGI by zase neměla ve struktuře 
obsahovat více jak 20-25% kuličkového grafitu, což je obtížné především u 
tenkostěnných odlitků. Všechny litiny by měly obsahovat dostatečně malé částice 
grafitu v co největším počtu. V případě ADI se udává minimálně 160 částic/mm2.  Pro 
AGI a AVGI dosud nejsou doporučeny konkrétní parametry (před. délky a hustoty 
lupínků/červíků), grafit však nepochybně musí být co nejjemnější a rovnoměrně 
rozložený (pro AGI např GI - A vel. 5-6), aby mělo izotermické kalení kýžený efekt. 
[2], [3], [33], [67] 

 
Těmto požadavkům je třeba přizpůsobit i chemické složení  – především 

obsah základních prvků C a Si, který je třeba určit se zohledněním tlouštěk stěn tak, 
aby průběh eutektické reakce byl blízký optimálnímu, při kterém vzniká velké 
množství malých a v případě LKG pravidelných částic grafitu. Zároveň se tak 
minimalizuje možnost výskytu ledeburitického cementitu. Viz kap. 1.3.1. 
Karbidotvorné prvky, před. Mn, ale i Mo segregují během tuhnutí po hranicích zrn a 
snižují tažnost a houževnatost. Prvky jako Cu, Ni mají zase vyšší koncentrace hned 
vedle částic grafitu v porovnání s oblastmi mezi zrny matrice (podobně jako Si). 
Legury Mo a Ni, resp. Cu  se do výchozích litin přidávají proto, že posouvají začátek 
izotermického rozpadu k delším časům a zvyšuje se tak prokalitelnost. Obvykle se 
maximální prokalitelnost na bainit u nelegované litiny pohybuje okolo 13-15 mm 
tloušťky stěny. Mn nemá narozdíl od Mo žádný vyvažující pozitivní vliv a jeho obsah 
coby karbidotvorného prvku by měl být ve výchozích litinách max. 0,2%. Obsah 
karbidotvorných prvků má díky jejich segregaci do mezizrnných prostor negativní vliv 
také na obrobitelnost odlitků. Samozřejmostí je co nejnižší obsah prvků jako jsou P a 
S, minimum nečistot a pórů, především v blízkosti povrchu. [33], [67], [75], [78] 

 
Izotermické kalení, výsledná struktura 
 

Výsledná struktura  vzniká izotermickým rozpadem austenitu v bainitické 
oblasti . Schema izotermického kalení litin je na obr.1.3.2.1. 
 
   Austenitizace  by měla probíhat v inertní atmosfé ře, aby se zabránilo vzniku 
nežádoucího oduhličení povrchu.  Austenitizační teplota se pohybuje v intervalu 820-
950°C  – podle % Si v litině a podle požadavků na stupeň nasycení austenitu uhlíkem 
z částic grafitu. V případě  požadavku  na  vyšší  tvrdost  a  otěruvzdornost  při dané 
pevnosti se volí teplota blíže k horní hranici. Vyšší hodnoty tažnosti se zase dosahují 
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při nižším obsahu uhlíku v austenitu, v takovém případě se i teplota austenitizace volí 
nižší. Ohřev na austenitizační teplotu (úsek A-B) by měl probíhat rychlostí mezi 100-
200°C/hod. Doba výdrže na austenitiza ční teplotě (úsek B-C) je 0,5-2 hodiny , dle 
výchozí struktury F/P. 

 
Obr. 1.3.2.1:  Schema průběhu TZ izotermicky kalených litin [82] 

 
Po austenitizaci následuje rychlé ochlazení (úsek C-D) - zakalení obvykle do 

solné lázn ě o teplotě v intervalu 240-400°C  (dle požadavků na mechanické 
vlastnosti) s optimální výdrží 0,5-4 h (dle typu litiny ADI/AGI/AVGI a výšky 
izotermické teploty, úsek D-E), kdy se vyloučí dolní až horní ausferit  (název dle 
ASTM A644-92) - struktura podobná bainitu, která se sestává z jehlic či latěk feritu 
(60-80%) a uhlíkem nasyceného (stabilizovaného) austenitu (optimálně 20 až 40%). 
Narozdíl od bainitu zde však nemají být karbidy. Ve struktuře by se také neměl 
nalézat martenzit nebo perlit - způsob ochlazování z austenitizační teploty na teplotu 
izotermické přeměny je podmíněn tím, aby křivka závislosti teplota-čas v žádném 
místě odlitku nezasáhla oblast tvorby perlitu. Obsah martenzitu je pak limitován 
především délkou izotermické výdrže. Dochlazení probíhá na volném vzduchu (úsek 
E-F). [66], [78], [82], [83] 

 
Proces izotermické transformace litin je znázorněn na obr. obr.1.3.2.2., 1.3.2.3 

a 1.3.2.4. Tento proces v litinách je odlišný od ocelí. Vyšší obsah uhlíku dovoluje 
využít výšku austenitizační teploty k řízení obsahu uhlíku v austenitu, přičemž obsah 
Si potlačuje tvorbu karbidů.  Proces  izotermického  kalení  v  litinách  lze  rozdělit  do  
dvou fází – viz obr.1.3.2.2 (stage I = fáze I, stage II = fáze II). Tento obrázek rovněž 
znázorňuje  mikrostrukturní  změny  během  izotermického  kalení   –  vznik  struktury  
horního ausferitu hAF (a) a dolního ausferitu dAF (b) – viz níže. Množství Az v první 
fázi roste až k hodnotě, korespondující s časem t1. Odtud je množství Az téměř 
konstantní až k času t2. Zde začíná obsah Az prudce klesat, neboť se Az začíná 
rozpadat na termodynamicky stabilnější ferit a karbidy. Časy t1 a t2 vymezují tzv. 
procesní okno , během nějž vzniká výše zmíněná stabilní struktura bainitického feritu 
a vysokouhlíkového austenitu - ausferit, která dodává litině optimální vlastnosti. Vznik 
této struktury je podmíněn optimální teplotou izotermické výdrže  (viz interval 
240°C-400°C). Obr.1.3.2.2 spolu s obr.1.3.2.3 také znázorňují, jak se podmínky pro 
vznik této struktury mění s teplotou izotermické přeměny.  
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Za oblast vzniku horního ausferitu hAF se považuje interval teplot 350-400°C, 
dolní ausferit dAF vzniká pod teplotou 300°C a v in tervalu teplot cca 300-350°C se 
vyskytuje směs hAF a dAF. Při výdrži na nižších teplotách konečná struktura 
obsahuje menší množství Az, než při vyšších teplotách. Zároveň při výdržích na 
spodní teplotní hranici je struktura náchylná ke vzniku martenzitu, na horní se zase 
mohou objevovat karbidy.  

 
Délka izotermické výdrže – procesní okno - se různí dle typu litiny a výše 

izotermické teploty a volí se podle požadavků na mechanické vlastnosti (odpovídají 
zastoupení jednotlivých strukturních složek). Šířka procesního okna roste s klesající 
teplotou izotermické výdrže (viz obr.1.3.2.3). Optimální délka výdrže pro kompletní 
přeměnu na ausferit se pohybuje v intervalu 30 min (oblast hAF, před. ADI) až 4 hod 
(oblast dAF, před. AGI a legované litiny). Při kratších výdržích, než je pro daný 
materiál a teplotu vhodné, vzniká po ochlazení na pokojovou teplotu ve struktuře 
martenzit, při delších výdržích zase klesá podíl Az, který se dále rozpadá a mohou se 
objevovat karbidy. [66], [67], [75], [80] 
 
 

 
 

Obr.1.3.2.3:  Proces izotermické přeměny litin. Vlevo: % transformace a mikrostrukturní 
změny ve fázích I a II a procesní okna (t1-t2) pro vznik a) horního ausferitu, b) dolního 

ausferitu. Vpravo ukázka struktury ausferitu v ADI a) horní AF (laťky F, větší množství Az),  
b) dolní AF (jehlice F, menší množství Az). [78], [83] 
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Obr.1.3.2.2:  IRA diagram ADI  [66] 
 

 
 

Obr.1.3.2.4:  Vznik ADI; výchozí LKG (50x) – výsledná ADI (500x);  
austenitizace 900°C/90min, austempering 310°C/60min  – dAF+hAF. 

 
Mikrostrukturní zm ěny v průběhu izotermického kalení probíhají následovně: 
 

� oblast horního ausferitu (hAF)  
 

Reakce ve fázi I jsou rychlé, ale nejsou homogenní v objemu celé matrice – 
vhodnější podmínky pro vznik bainitického feritu jsou v blízkosti částic grafitu. Růst 
bainitických jehlic ve fázi I závisí na hnací síle (koncentračním spádu)  - viz 
obr.1.3.2.5*. Koncentrační spád uhlíku, který podporuje růst F, je v těchto oblastech 
mnohem výhodnější. Již po prvních minutách výdrže se objevuje nukleace F 
v blízkosti grafitu a při ochlazení na pokojovou teplotu by již byly viděny malé jehlice 
bainitického F v převážně M struktuře. Martenzit by zde vznikl z teplotně nestabilního 
nízkouhlíkového A při chlazení na pokojovou teplotu. Čím delší bude izotermická 
prodleva, tím více AF vznikne na úkor M. Transformace ve fázi I začíná nejdříve u 
grafitu  (viz výše)  a  až  později  mezi zrny  matrice.  V některých  případech jsou i po 
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desítkách minut výdrže ještě některé oblasti, kde nezačala přeměna. Nakonec, po 
delší izotermické výdrži započne reakce fáze II a mikrostruktura obsahuje ferit a 
karbidy a je méně jehlicovitá. Zároveň s rozdílem v čase je zde i rozdíl v mechanismu 
reakce – protože zde chybí grafit, jenž by pojmul přebytečný uhlík z austenitu, tvoří 
se zde malé precipitáty – ε karbidy. Okolní hmota je tedy ochuzena o uhlík a pak 
teprve se mohou začít tvořit jehlice bainitického F, přičemž precipitáty by měly sloužit 
jako zárodky. [75], [77], [78], [86] 

 
Pokud se zvýší teplota izotermické výdrže v oblasti tvorby hAF, klesne podíl 

bainitického F a zvedne se podíl Az ve struktuře (v případě hAF obvykle 20-40%). Je 
to dáno zmenšením hodnoty podchlazení při vyšších izotermických teplotách, což má 
za následek i slabší nukleaci jehlic feritu (viz obr.1.3.2.6). S menším počtem 
přítomných jehlic F vznikají větší oblasti Az mezi nimi, dokonce mají až „hranatý“ 
vzhled. Střed těchto oblastí může obsahovat martenzit, pokud je doba výdrže 
nedostatečná pro difuzi uhlíku vytlačeného feritem právě do středu těchto oblastí. 
Částice F mají v oblasti hAF s rostoucí teplotou spíše podobu latěk nežli jehlic a 
struktura AF samozřejmě hrubne i s rostoucí délkou izotermické výdrže. [75], [77], 
[78], [86] 

 

 
 

Obr.1.3.2.5:  Schematické znázornění gradientů koncentrace uhlíku v matrici; 
a) po austenitizaci a před izotermickým kalením, b) v průběhu fáze I v oblasti hAF, 
c) v průběhu začátku fáze I v oblasti dAF, d) v průběhu fáze I v oblasti dAF.  [75] 

 
 
 
 
* Obr. 1.3.2.5a znázorňuje koncentraci uhlíku hlavních fází ve struktuře těsně před začátkem 
reakce ve fázi I. Obr.1.3.2.5b znázorňuje koncentraci uhlíku po začátku nukleace a 
v průběhu růstu bainitického feritu. Tato fáze má nízkou rozpustnost uhlíku a proto jeho 
přebytek difunduje na hranici F/A. Austenitická fáze, která je uhlíkem nasycena a grafit, který 
může uhlík přijmout, ustanoví koncentrační spád uhlíku z rozhraní F/A na rozhraní A/grafit, 
jak je na obr.1.3.2.5b vidět. Tento koncentrační spád podporuje přesun atomů uhlíku 
z rozhraní F/A na rozhraní A/grafit. Ve snaze znovu nastolit rovnováhu bude ferit růst, 
vytlačujíc ještě více uhlíku do austenitu a následně do grafitu. Rychlost difuze uhlíku při 
teplotách od 350°C je dostate čná k uskutečnění tohoto difuzního procesu. Koncentrace 
uhlíku v A blízko rozhraní F/A je dostatečně vysoká na to, aby byl Az zachován i při 
ochlazení na pokojovou teplotu (cca 1,5-2,1%) – proto tzv. uhlíkem stabilizovaný Az . [75] 
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Obr.1.3.2.6:  Schematické znázornění metastabilní rovnováhy fází v průběhu izotermické 
přeměny na teplotách TA1 a TA2. [75] 

 
� oblast dolního ausferitu (dAF)  

 
Charakter transformace se na teplotách 300°C a níže  mění, více se blíží 

bainitické přeměně ocelí a výsledkem je dolní ausferit. Sekvence mikrostrukturních 
změn je podobná jako u hAF, nicméně nižší teplota výdrže dává větší podchlazení při 
nukleaci feritu (viz obr.1.3.2.6) a tedy i jiné podmínky pro růst. V důsledku toho jsou 
jehlice feritu jemnější (větší počet nukleačních zárodků) a ostřejší a jsou ve struktuře 
distribuovány rovnoměrněji. Nižší izotermická teplota rovněž zpomaluje difuzi. Pokud 
je difuze omezena, přesycení uhlíkem vede ke vzniku ε-karbidů na rozhraní F/A (viz 
obr.1.3.2.5 c,d). S nižší difuzí uhlíku do austenitu vzniká ve fázi I i menší množství 
stabilizovaného Az, zároveň je menší množství Az dáno i vyšším podílem jehlic F. Az 
(v množství obvykle do 20%) zde tvoří kontinuální fázi  - jakési „prameny“ mezi 
jehlicemi feritu. Rozdíl mezi hAF a dAF je na první pohled patrný z mikrostruktur na 
obr.1.3.2.3. Fáze II startuje v případě nižší izotermické teploty při výrazně delších 
časech, zvláště v oblasi hranic zrn, které jsou více obohacené C, Mn či Mo, může  
izotermická přeměna probíhat až několik hodin. [75], [77], [78], [86] 

 

 
 

Obr.1.3.2.7:  Schema vlivu izotermické teploty na průběh mechanických vlastností 
izotermicky kalených litin. [86] 
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Podobně jako austenitizace, mají tedy i parametry izotermické p řeměny  
přes dosaženou strukturu přímý vliv na vlastnosti  izotermicky kalených litin. 
Pevnost, tažnost, tvrdost a nárazová práce jsou ovlivněny především teplotou 
izotermické přeměny. Pevnost je na teplotě izotermické přeměny přibližně lineárně 
závislá, neboť je dána především disperzí jehlic F, tažnost zase obsahem Az. Čím 
jsou jehlice/laťky feritu jemnější, tím vyšších hodnot dosahují pevnostní 
charakteristiky, nejvyšších hodnot pevnosti při statickém namáhání tedy dosahuje 
dAF. Mez únavy má však nejvyšší hodnoty při struktuře hAF (při šíření trhliny při 
cyklickém zatěžování v hAF s vysokým obsahem Az dochází na jejím čele vlivem 
plastické deformace k účinnému zpomalování jejího šíření). Na tvrdost má  kromě 
disperze  jehlic  a  obsahu  Az  vliv  především  přítomnost  martenzitu  ve struktuře v 
případě krátkých výdrží a nízkých izotermických teplot - tvrdost roste. S rostoucí 
teplotou, resp. dobou izotermické výdrže, jak struktura AF “hrubne”, tvrdost klesá až 
do doby překročení procesního okna – následný rozpad vysokouhlíkového  Az na 
feriticko-kabidickou směs bývá doprovázen opět mírným zvýšením tvrdosti. Vliv 
izotermické teploty na základní mechanické vlastnosti je patrný z obr.1.3.2.7. 
Odolnost proti opotřebení je v relaci s tvrdostí – u dAF je vyšší, než u hAF. [50], [78], 
[81], [82], [86] 

 
Zbytkový austenit v izotermicky kalených litinách je sice díky nasycení uhlíkem 

termodynamicky stabilní, není ale zcela mechanicky stabilní. Když je vyvinuta velká 
normálová síla, nastane plastickou deformací iniciovaná p řeměna Az na 
martenzit . Tím vznikne vrstva s krystaly tvrdého, otěruvzdorného M, podpořeného 
pevnou AF matricí. Kromě stabilizovaného Az zbývá ve struktuře také určitý podíl 
netransformovaného Az (nízkouhlíkového), který není termodynamicky ani 
mechanicky stabilní a podléhá snadno této přeměně, vyskytuje se však ve struktuře 
v množství řádu desetin procent. [28], [66], [75], [83] 
 

 
 

Obr.1.3.2.8:  Vliv legur na izotermickou přeměnu litin. [66] 
 

Vliv legovacích prvk ů na izotermickou přeměnu, zmíněný již v souvislosti s 
chemickým složením výchozích litin, je znázorněn na obr.1.3.2.8., na IRA diagramu. 
Základní podmínkou pro úspěšné izotermické zušlechtění odlitku je, aby proběhlo v 
celém průřezu a ve struktuře přitom nevznikl perlit. Chování litin při TZ ovlivňuje 
především  přítomnost  legovacích prvků Mo,  Ni  a Cu.  Legování  má  za  následek 
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oddělení bainitické  oblasti od  perlitické  a také vyšší stabilitu austenitu, která je dána 
především delší dobou jeho izotermického rozpadu (ta spolu s teplotou umožňuje 
úspěšný průběh difúzních procesů). V současnosti se např. na výrobu ADI používají 
LKG s obsahem 0,7-1,5% Cu nebo 0,8% Mo + 1-3% Ni. Legování mědí je velmi 
účinné a ekonomicky výhodné, neboť značné časové posunutí začátku rozpadu 
austenitu v perlitické a bainitické oblasti výrazně redukuje požadavky na způsob 
ochlazování z austenitické teploty na teplotu izotermické výdrže. Obejití oblasti 
perlitické přeměny lze spolehlivě zajistit ochlazováním proudící vodní mlhou a vyloučí 
se tím potřeba kalení do nepříliš ekologických solných lázní a celý cyklus TZ může 
proběhnout v průběžných kontinuálně pracujících pecích s řízenou teplotou prostředí. 
V zahraničí se však od legování litiny mědí upouští, neboť Cu se ze soustavy Fe-C-Si 
prakticky nedá odstranit a omezuje použitelnost vratného materiálu. [66], [67] 
 

Pro získání optimální struktury po kalení je tedy kromě chemického složení a 
výchozí struktury nutno přesně dodržet i předepsanou teplotu transformace a dobu 
výdrže v solné lázni. Volba optimálního tepelného zpracování proto není snadná, 
především u nízkolegovaných litin. Snadné jistě není ani dodržení jeho správného 
průběhu, tento proces vyžaduje značný stupeň technologické kázně. [29], [31], [32], 
[33], [35] 
 
Specifika AGI 
 

Litiny s lupínkovým grafitem jsou jedním z nejdéle používaných materiálů na 
odlitky a zároveň nejpoužívanější slitinou Fe-C-Si. Aplikace těchto litin byla po mnoho 
let limitována nízkou pevností v tahu a především nízkou tažností, což bylo 
zapříčiněno přítomností hrubých částic lupínkového grafitu s nahodilou distribucí. 
Dnes existuje celá řada různých metod na řízení morfologie, velikosti, tvaru a 
distribuce částic grafitu či struktury matrice, vedoucích ke zlepšení mechanických 
vlastností šedých litin. Tyto metody zahrnují modifikaci struktury prostřednictvím TZ, 
legování nebo řízení ochlazovací rychlosti. Austempering je jedním z procesů, který 
zlepšuje především mechanické vlastnosti vytvořením „bainitické“ struktury a 
umožňuje vyrábět relativně pevné tenkostěnné (2-3 mm) komponenty bez ohledu na 
kolísající výchozí jakost litiny odlitku (viz oběžná kola vodních čerpadel – kap.1.3.4).   

 

 
 

Obr.1.3.2.9:  Vznik AGI; výchozí LLG (50x) – výsledná AGI (1000x);  
austenitizace 900°C/90min, austempering 400°C/60min  – hAF. 

 
Optimální podmínky tepelného zpracování AGI se dle výsledků provedených 

studií  od   ADI  liší  především  vyššími   používanými   teplotami   austenitizačních  i 
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izotermických  výdrží,  stejně  jako  delšími  prodlevami.  Je  to  dáno  požadavky  na 
maximální  zlepšení  mechanických  vlastností matrice,  což znamená nejen  zvýšení 
pevnosti, příp. tvrdosti, ale především tažnosti jinak křehkých LLG. Parametry TZ se 
tedy (v závislosti na tloušťce stěny a příp. obsahu legovacích prvků) volí tak, aby 
výslednou strukturu matrice tvořil převážně hAF, nesmí být však příliš hrubý. Dle [78], 
[81] a [82] se pro většinu nelegovaných a nízkolegovaných LLG optimální teplota 
austenitizace pohybuje kolem 900°C, s výdrží okolo 90 minut. Izotermická teplota by 
měla být volena v horní části intervalu (blíže 400°C) s výdrží v řádu hodin. V případě 
vyššího obsahu legovacích prvků přidáváných ke zvýšení prokalitelnosti (Cu, Mo, Ni) 
se časy ještě prodlužují, jak již bylo popsáno výše. Tloušťka stěny odlitků ovlivňuje 
výslednou strukturu díky rychosti ochlazování. Dle [78] pro dané podmínky 
v tenkostěnných odlitcích do cca 10 mm vzniká velké množství nežádoucího 
martenzitu, s rostoucí tloušťkou stěny pak přibývá dAF, resp. hAF, při tloušťkách 
stěny přes 25 mm již hAF značně hrubne, což již negativně ovlivňuje před. pevnost. 
[78], [80], [81], [82] 
 
Specifika AVGI 
 

Existuje jen málo studií zabývajících se AVGI v porovnání s ADI, a nejsou ani 
příliš obsáhlé. Ačkoli již bylo prokázáno, že litiny s vermikulárním grafitem vykazují 
značné zlepšení mechanických vlastností po izotermickém kalení pro různé 
kombinace austenitizačních a izotermických výdrží, plný potenciál AVGI nebyl dosud 
prozkoumán. Význam a potřeba takového výzkumu v současné době roste vzhledem 
k faktu, že využití LVG především na úkor LLG je stále rozšířenější (především díky 
novým metodám efektivní kontroly přesnosti modifikace vermikulárního grafitu a 
kvality mikrostruktury odlitků z LVG). Při požadavcích na stále vyšší užitné vlastnosti 
stávajících odlitků je pak izotermické kalení ideálním, ne-li jediným řešením. Ukazuje 
se, že v případě AVGI je kinetika závislá na obsahu legur a na teplotě podobně, jako 
ADI, ale reakce jsou rychlejší. Velmi rychlá je především nukleace bainitického feritu 
po započetí izotermické výdrže. Největší množství Az ve struktuře bylo potvrzeno už 
při výdržích kolem 30 minut. S prodlužováním doby výdrže od 30 do 90 minut se již 
Az rozpadá na stabilní F a mohou již vznikat karbidy (zatímco u většiny ADI a také 
AGI je maximální obsah Az právě až po výdrži od 30 minut výše). [75], [77] 
 

 
 

Obr.1.3.2.10:  Vznik AVGI; výchozí LVG (50x) – výsledná AVGI (1000x);  
austenitizace 900°C/90min, austempering 400°C/60min  – hAF. 
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1.3.3 Vlastnosti izotermicky kalených litin 
 

Izotermicky kalené litiny se vyznačují mimořádně příznivou kombinací 
tažnosti a pevnosti , která je v rozsahu hodnot cca 350-600 MPa (AGI), resp. 700-
1500 MPa (AVGI,ADI) srovnatelná s ocelí. Hodnoty Rm a Rp0,2 jsou často 
dvojnásobné, než u tepelně nezpracované litiny a např. ADI má 3x vyšší měrnou 
pevnost, vztaženou na jednotku hmotnosti, než hliník – srovnání viz obr.1.3.3.1 a 
1.3.3.2. Vysoká pevnost je způsobena disperzí austenitu a feritu – čím jsou laťky či 
jehlice jemnější, tím je pevnost vyšší. Zároveň čím struktura obsahuje více 
zbytkového austenitu (obvykle 20-40%), tím vyšší má tažnost - obvykle v rozsahu 1-
8% (v případě ADI se ale někdy uvádí až 16%). Minimální hodnoty mechanických 
vlastností normalizovaných ADI litin jsou uvedeny v tab. 1.3.3.1, orientační hodnoty 
mechanických vlastností AGI a AVGI litin zjištěné studiemi [81] a [87] jsou uvedeny v 
tab. 1.3.3.2 a 1.3.3.3. [33], [50], [65], [81], [87] 

 
Obr.1.3.3.1:  Mechanické vlastnosti ADI v porovnání s a) ocelí a LKG, b) slitinami hliníku. [44] 

 

Tab.1.3.3.1:  Minimální mechanické vlastnosti ADI dle EN 1564. [29] 

Značka číslo 
Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A5 

[%] 
HB 

EN-GJS-800-8 EN-JS1100 800 500 8 260-320 

EN-GJS-1000-5 EN-JS1110 1000 700 5 300-360 

EN-GJS-1200-2 EN-JS1120 1200 850 2 340-440 

EN-GJS-1400-1 EN-JS1130 1400 1100 1 380-480 
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Tab.1.3.3.2:  Mechanické vlastnosti AGI dle [81]. 

Teplota austenitizace/izotermické výdrže 

[°C] 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

izotermická výdrž 1 hod izotermická výdrž 4 hod 

871/260 1,10 602,7 392 1,28 605,5 388 

871/316 1,27 507,7 314 1,33 514 319 

871/375 1,40 405 246 1,56 411,3 246 

927/260 0,92 466,5 381 1,02 554,5 382 

927/316 1,34 580,3 316 1,26 553,8 319 

927/375 1,67 392,5 250 1,70 449,7 249 
 

Pozn.:  chemické složení výchozího materiálu bylo 3,26%C, 2,25%Si, 0,46%Mn, 0,1%Ni, 0,57%Cu, 
0,22%Cr, 0,2“Mo, 0,02%Ti, 0,03%P, 0,04%S. Litina na vložky válců dieselových motorů, očkovaná, 
perlitická, austenitizace v Ar/90 min, kaleno do soli. V litém stavu Rm=314 MPa, A5=0,5-0,75%. 

 

Tab.1.3.3.3:  Mechanické vlastnosti AVGI dle [87].  

Teplota austenitizace/ 

izotermické výdrže 

[°C] 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

A 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

izotermic. výdrž 10 min izotermic. výdrž 30 min izotermic.  výdrž 100 hmin 

890/250 - - - 0,9 840 430 0,8 920 410 

890/300 1,2 820 422 1,15 880 394 1,1 870 395 

890/350 1,55 730 380 1,4 740 330 1,2 720 335 

890/375 1,7 650 332 1,6 660 296 1,4 640 302 

890/400 2,1 625 290 1,9 635 276 1,5 630 285 

920/250 - - - - - - - - - 

920/300 1,1 790 440 1,25 870 405 1 880 408 

920/350 1,6 710 390 1,8 750 340 1,3 720 345 

920/375 1,8 650 340 2,05 670 305 1,65 650 310 

920/400 1,95 600 295 2,3 620 280 2 615 290 
 

Pozn.:  chemické složení výchozího materiálu bylo 3,5%C, 2,3%Si, 0,02%S, 0,02%Mg, 0,02%Mn, 
1%Cu, 0,1%Cr, 0,1%Sn, 0,01%Al, 0,005%P, feriticko-perlitická, austenitizace v Ar/90 min, kaleno do 
soli. V litém stavu Rm cca 500 MPa, A5 cca 1,2 %. Experimentální slitina pro výzkum vlastností AVGI. 
Odečteno z grafů pro variace teplot a časů izotermických výdrží. 

 

Izotermicky kalené litiny mají také vynikající únavovou odolnost. V případě 
ADI předčí tvářené, lité a mikrolegované oceli. Na rozdíl od hliníku, mez únavy ADI 
zůstává téměř konstantní po desítky milionů cyklů. Viz obr.1.3.3.2a - mez únavy pro 
ADI se strukturou hAF v závislosti na pevnosti v tahu má parabolickou závislost 
(rovnice 1.3.3.1) a vykazuje maximum pro Rm=1000 MPa. [33], [50], [65] 

 

[ ]MPaRmRmc
32 105,25,0 −⋅⋅−⋅=σ    (1.3.3.1) 
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Obr.1.3.3.2:  Únavové vlastnosti; a)závislost meze únavy σc na pevnosti v tahu Rm při 
míjivém namáhání hladkých tyčí z LKG a ADI, b)porovnání únavové pevnosti v ohybu 
konvenčních materiálů na ozubená kola a ADI, vč. vlivu povrchového deformačního 

zpevnění (Shot-peened) [65], [44] 

Významnou roli zde hraje i martenzitická  přeměna iniciovaná plastickou 
deformací , kdy se v povrchu indukuje přeměna zbytkového austenitu na tvrdý 
martenzit (např. kuličkováním nebo válečkováním, při záběru ozubených kol apod.), 
viz obr.1.3.3.2b, únavová odolnost se (v příp. ADI) zvýší až o 50%. 

Krom únavové odolnosti se zvyšuje i odolnost proti opot řebení , která je i 
před zpevněním srovnatelná s konvenčně zpracovávanými ocelemi s dvojnásobnou 
„bulkovou“ tvrdostí. Na rozdíl od cementovaných ocelí, které časem ztrácejí svou 
odolnost, jak cementovaná vrstva ubývá, izotermicky kalené litiny se díky zmíněné 
přeměně namáháním zlepšují. Viz obr.1.3.3.3. 

 

 

Obr.1.3.3.3:  Odolnost opotřebení ADI; a)zkouška otěruvzdornosti na tribometru, 
b)opotřebení železničních kol z ADI v porovnání s ocelemi (Deutsche Bahn). [44] 

Lomová houževnatost  izotermicky kalených litin je postatně vyšší, než u 
litých stavů a závisí především na obsahu Az. V případě ADI se nejvyšší statické 
lomové houževnatosti dosahuje při mezi kluzu 700-800 MPa, což odpovídá litině 
kalené při teplotě 340-370°C (hAF). Za t ěchto podmínek má ADI lepší hodnoty 
lomové houževnatosti než konkurenční oceli. [2], [66] 
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Grafit obsažený ve struktuře tlumí rázy a vibrace (tedy mj. snižuje hlučnost – 
např. ozubení z ADI) a zlepšuje kluzné vlastnosti  (doména především AGI – třecí 
dvojice). Zvyšuje i tzv. kontaktní odolnost . Protože významně snižuje modul 
pružnosti (na cca 160GPa - ve srovnání s ocelí cca 200GPa), při kontaktu boků zubů 
se namáhání  rozkládá na větší plochu.  Zuby z  ADI mají tedy při stejné konstrukci 
ozubení na bocích o 20-30% nižší kontaktní napětí, než provedení z cementované 
kalené oceli. Grafit také významně snižuje hmotnost  součástí (o 10-15%, dle typu a 
množství grafitu), což má v celé řadě aplikací příznivý ekonomický a ekologický 
dopad (úspora materiálu bez dopadu na vlastnosti, úspora paliv a energií). Také 
samotná výroba izotermicky kalených litin skýtá významné energetické úspory oproti 
technologiím zpracování ocelí, jejichž výsledkem jsou součásti s vlastnostmi 
srovnatelnými před. s ADI – viz tab.1.3.3.4. [2], [50] 

 

 

Obr.1.3.3.4:  Porovnání hlučnosti převodů z oceli a ADI při silničním testu. Osa x – otáčky 
motoru, osa y – míra hluku v dB. [44] 

Tab.1.3.3.4:  Porovnání spotřeby energie při výrobě převodů z ADI a z tvářené a 
cementované oceli. [44] 
 

Spot řeba energie ( řádov ě) 
Operace ADI Tvá řená ocel  

austenitizace polotovarů 2500 4500-5000 
austempering 600 --- 
cementování-kalení --- 800-1200 

celkem 3100  5300-6200 
 

  K významným kladům ADI/AGI/AVGI patří krom vynikajících mechanických 
vlastností i vysoké úspory pracnosti , jichž je dosaženo při obrábění měkkých, 
téměř feritických odlitků (jejich matrice odpovídá nízkouhlíkové oceli). Vhodným 
průběhem austenitizace se pak matrice nasytí uhlíkem z částic grafitu (matrice 
odpovídá pružinové eutektoidní oceli), aby se dosáhlo maximálního efektu 
izotermického kalení. U ocelí nelze takto celoobjemově obsah uhlíku měnit. Navíc 
kalení do solné lázně působí podstatně menší deformace součástí, než klasické 
kalení oceli na martenzit, takže izotermicky lze kalit i součásti obrobené načisto nebo 
jen s minimálním přídavkem např. na broušení funkčních ploch (osazení ložisek, 
odvalovací plochy aj.), svrtávání děr apod. Díky těmto vynikajícím vlastnostem 
nahrazují odlitky z izotermicky kalených litin, především z ADI, řadu výrobků z oceli, 
ať už se jedná o odlitky, výkovky či svařence, cementovanou ocel nebo např. slitiny 
hliníku. Srovnání vlastností izotermicky kalených litin, zastoupených ADI, 
s konvenčními materiály je znázorněno na obr.1.3.3.1 – 1.3.3.4. [29], [31], [33], [35], 
[44], [45], [50] 
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1.3.4 Aplikace Izotermicky kalených litin 
 

Rozvoj výroby především ADI nastal až po dokonalém zvládnutí výroby vysoce 
kvalitní výchozí litiny v posledních cca 20-30 letech. Podíl jednotlivých aplikací na 
celkové produkci ADI a AGI v posledních letech je patrný např. z obr.1.3.4.1 
V zahraničí, v průmyslově vyspělých zemích (USA, Japonsko, země západní Evropy) 
jsou dnes izotermicky kalené litiny běžně využívány pro výrobu vysokopevnostních 
odlitků a v mnoha případech nahrazují konvenčně používané oceli (odlitky, TZ 
obrobky i výkovky).  O trvalém a stále vzrůstajícím zájmu o  izotermicky kalené 
litinym svědčí růst objemu průmyslové výroby – v roce 1985 to bylo celosvětově 8000 
tun, v roce 1988 již 36 000 tun a dle údajů z r. 2004 se pouze v USA ročně 
vyprodukovalo 210 000 t ADI/AGI. [1], [31], [44], [67] 

 

Tyto aplikace se však týkají především ADI a AGI. Izotermicky kalené litiny 
s vermikulárním grafitem AVGI jsou v současné době stále ve fázi výzkumu, jejich 
vlastnosti byly v dosud provedených studiích vesměs získávány z experimentů na 
zkušebních Y blocích, viz [75], [76], [77], [87]. 
 

 
 

 Obr.1.3.4.1:  Trh s ADI a AGI v roce 2007. [44] 
 

Využití odlitků z izotermicky kalených litin je velmi široké (obr.1.3.4.2), zahrnuje: 
 

� osobní automobily, nákladní automobily a autobusy, armádní stroje  – 
především součásti namáhané dynamicky, teplem či třením - klikové a vačkové 
hřídele, zavěšení, části převodovek (ozubená kola, skříně…), části motorů 
(bloky, hlavy válců, vložky válců, víka..), brzdové a spojkové kotouče, 
diferenciály, hnací hřídele aj. 

� stavební, zemní a d ůlní stroje, zem ědělské a lesní stroje  – především 
součásti namáhané únavou a na otěr – hnací hřídele, lopatky pluhů, nože, 
vlečné háčky, ovládací ramena, zuby rypadel a lžic nakladačů, závěsy, kladiva, 
drtiče, kryty, skluzy aj. 

� kolejová vozidla  – kryty zavěšení kol, brzdové destičky aj. 
� části konstrukcí a za řízení – např. jeřábů, dopravníků aj. 
� sportovní vybavení  – především součásti namáhané dynamicky či na otěr - 

nože závodních bobů, ostří mečů, části střelných zbraní 
[2], [3], [44], [45], [82] 
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V ČR sériová produkce izotermicky kalených litin prakticky není a i produkce 
grafitických litin jako celku i přes jejich vynikající vlastnosti za vyspělými zeměmi 
poněkud pokulhává. Mnoho českých konstruktérů a technologů zřejmě považuje litiny 
za materiály, jejichž zlatý věk již skončil. Přitom dnes litiny tvoří velmi rozsáhlou 
skupinu strojírenských materiálů s velmi širokou škálou dosažitelných vlastností, 
které v řadě ohledů předčí i ocel. Navíc právě v našich podmínkách, kde je značná 
část průmyslu zaměřena na výrobu automobilů a automobilových dílů, má jejich 
využití značný potenciál. Byly připraveny náhrady některých ocelových součástí 
odlitky z ADI, které byly laboratorně a poloprovozně odzkoušeny, k jejich zavedení do 
výroby však nedošlo.  Produkcí izotermicky kalených litin se v ČR zabývá jen 
skutečně hrstka výrobců. Např. slévárna AXL Semily vyrábí blíže nespecifikované 
součásti z ADI pro letecký průmysl a např. společnost TEDOM Motory, a.s. z 
Jablonce nad Nisou, která se zabývá produkcí kogeneračních jednotek a plynových a 
naftových motorů, s úspěchem  aplikovala  izotermicky  kalenou litinu s lupínkovým 
grafitem (AGI) na vodítka ventilů a oběžná kola vodních čerpadel a izotermicky 
kalenou litinu s kuličkovým grafitem (ADI) na posuvné náboje a pouzdra ložisek (viz 
obr. 1.3.4.3 – 1.3.4.5). V předchozích letech, ještě pod značkou LIAZ, zde byly taktéž 
testovány součásti rozvodů motorů a kardanů nákladních vozů vyrobené z ADI, vše 
ale zaniklo spolu s ukončením výroby nákladních vozů LIAZ. [31], [50], [67] 
 

 
 
Obr.1.3.4.2:  Příklady aplikace izotermicky kalených litin ve světě; a) nezávislé zavěšení kol 
nákladního automobilu z ADI, b) kliková hřídel sportovního automobilu z ADI, c) přírubová 

kolečka pro jeřáby z ADI, d) vlečné háčky z ADI, e) vložka válce dieselového motoru z AGI,  
f) součásti zemědělský, zemních a důlních strojů z ADI a AGI, g) součásti převodů, brzd a 

spojek z ADI a AGI,h) sportovní vybavení z ADI [44], [45], [82] 
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Obr. 1.3.4.3:  Aplikace AGI v ČR - oběžná kola vodních čerpadel (TEDOM). 
 

 
 

Obr. 1.3.4.4:  Aplikace ADI v ČR – pouzdra ložisek (TEDOM). 
 

 
 

Obr. 1.3.4.5:  Aplikace ADI/AGI v ČR: a) vodítko ventilu z AGI (TEDOM), b) posuvný náboj 
přední hnací nápravy z ADI (TEDOM), c) rozvodové kolo z ADI (LIAZ), d) posuvný náboj 

kardanu z ADI (LIAZ). 
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