
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Abstrakt 

  V této bakalářské práci je rozebrána tématika tvárné litiny, neboli litiny 
s kuličkovým grafitem obecně. Je zde ale možné také nalézt přiblížení jednotlivých typů a tvarů 
grafitu, přičemž pozornost byla věnována hlavně kuličkovému a lupínkovému grafitu. Dalšími 
významnými oddíly jsou krystalizace litiny tvárné litiny, její chemické složení, technologie 
výroby se zaměřením na grafitizační očkování a modifikaci, legování tvárné litiny a v neposlední 
řadě také tepelné zpracování odlitků z tvárné litiny. Neodmyslitelně se k tématu tvárné také váží 
mechanické vlastnosti a použití výrobků z tvárné litiny, proto je možné v této práci také najít 
základní normované typy tvárné litiny a použití odlitků z nich v reálné praxi. 
 
Klíčová slova: Tvárná litina, litina s kuličkovým grafitem, kuličkový grafit, lupínkový grafit, 
modifikování, očkování 

 

Abstract 

  In this bachelor diploma work the topic of a ductile iron, alias spheroidal graphite 
cast iron in generally is analysed. But there can be also found an accession  
to  different types of graphite and its form, while an attention was paid mainly to lamellar and 
spheroidal graphite. Other important sections are the crystallization of a ductile iron, its chemical 
composition, manufacturing technology with a focus on seeding (vaccination) and graphite 
modification, alloying ductile iron, and finally, the heat treatment of ductile iron castings. 
Inherently to the theme of a ductile iron are bound mechanical properties of castings and 
applications of ductile iron castings, so it is possible to found in this study also a basic 
standardized types of ductile iron castings and their real practical applications. 
 
Keywords: Ductile iron, spheroidal graphite iron, spheroidal graphite, lamellar graphite, 
modification, seeding 
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1 Úvod 

Nejstarší zmínky o litinách obecně pocházejí z období více než 2000 let před naším 

letopočtem z Číny, kde byly litiny používány k výrobě zemědělského nářadí. 

Samotný objev tvárné litiny, dnes oficiálně nazývané litina s kuličkovým grafitem (LKG), 

se datuje roku 1937 ve Slévárenském institutu v Cáchách Dr. Adeym. Ale až roku 1942 byla 

umožněna ekonomicky výhodná průmyslová výroba LKG díky objevení modifikace hořčíkem 

v předslitině NiMg. 

Díky využívání této technologie se začala v průmyslovém měřítku vyrábět roku 1948  

u americké společnosti Ford Motor co, která byla prvním světovým výrobcem automobilových 

zalomených hřídelí. Obecně k nejrychlejšímu rozšiřování výroby ale dochází od poloviny 60 let, 

kdy čím dál více dochází k rozšiřování LKG do různých průmyslových odvětví díky mnoha 

výhodám, jenž přináší, přičemž nejvýznamnějšími přednostmi jsou mimořádně dobré mechanické 

vlastnosti dané morfologií grafitu v LKG, dále ekonomicky velmi výhodná výroba a v neposlední 

řadě velice dobrá opracovatelnost. 

Poslední plošný světový průzkum produkce a trhu s LKG z roku 2003 vypovídá  

o neustále se zvyšující produkci LKG, jenž byla v roce 2003 15 megatun. Pro porovnání s dalšími 

litinami mohu uvést, že světová produkce obyčejné šedé litiny byla roku 2003,  

37 megatun a litiny temperované 0,9 megatun. 

Světová produkce litiny s kuličkovým grafitem bude dle předpokladů stále narůstat 

z důvodu, že v mnoha průmyslových odvětvích je hlavně z ekonomického a technologického 

hlediska výhodnější použití odlitků z LKG, nežli použití výrobků kovaných, svařovaných či 

lisovaných. 

V této bakalářské práci se budu zabývat obecnými charakteristikami, strukturou  

a vlastnostmi LKG, výrobou a s tím spojenými procesy modifikace a očkování. Dále podstatnými 

body budou také legování, tepelné zpracování LKG a její použití v reálné praxi. 

Cílem mé bakalářské práce je popis litiny s kuličkovým grafitem, jejích základních 

vlastností, strukturních charakteristik a také dokázat, že LKG je, a také i v budoucnu bude velmi 

dobrým užitkovým a konstrukčním materiálem díky svým strukturním charakteristikám  

a obecným vlastnostem, které se díky rozvíjejícím se technologiím stále posouvají kupředu.
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2 Základní rozdělení grafitických litin a jejich bližší definice 

2.1 Definice litin 

Za litiny považujeme slitiny železa s uhlíkem spolu s doprovodnými prvky žádoucími  

i nežádoucími. Litiny obsahují více než 2,14 hm% uhlíku a základními nejdůležitějšími přísadami 

v litinách jsou prvky Mn a Si přičemž nejdůležitější prvek je Si, jenž se obecně v litinách 

pohybuje v koncentracích od 0,3 – 4,0 hm% a přímo v případě litiny s kuličkovým grafitem je to 

1,8 – 2,7 hm%. 

V litinách je uhlík obsažen ve formě grafitu, který krystalizuje v hexagonální mřížce. 

Mechanické vlastnosti litin se odvíjejí hlavně od tvaru vyloučeného grafitu, ale také na 

základní matrici litin, jenž může být feritická, feriticko-perlitická nebo perlitická. Obecně se dá 

říci, že se zvyšujícím se obsahem perlitu v matrici narůstají pevnostní vlastnosti, ale snižují se 

tažnost a houževnatost. [1, 2, 6, 12] 

2.2 Rozdělení litin 

2.2.1 Litina s lupínkovým grafitem, označována také LLG 

Tato litina byla dříve také nazývána jako litina šedá, grafit je zde vyloučen ve formě 

lupínků, z čehož plynou nejhorší mechanické vlastnosti ze všech litin kvůli tomu, že délka 

jednotlivých lupínků je podstatně větší než jejich tloušťka a konce lupínků jsou ostré (viz obr. 

2.1), což zapříčiňuje koncentraci napětí v těchto místech. Základní matrice této litiny může být 

feritická, perlitická nebo feriticko-perlitická. Mechanické vlastnosti této litiny jsou velice špatné, 

například prakticky žádná tažnost, ale naopak má výbornou schopnost útlumu a tím sníženou 

citlivost proti účinků vrubů. 

LLG je nejrozšířenější hlavně kvůli svým výborným slévárenským vlastnostem a také 

díky své výborné tepelné vodivosti a velmi dobré opracovatelnosti. [17, 5, 12] 
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Obr. 2.1 Ukázka tvaru lupínkového grafitu 

2.2.2 Litina s červíkovitým grafitem, označována také LČG 

Dříve také nazývána jako litina vermikulární, grafit je zde vyloučen ve formě 

červíkovitých tvarů (viz. obr 2.2), ale často obsahuje také nedokonale zrnitý grafit. Mechanické 

vlastnosti této litiny se pohybují mezi litinou s lupínkovým grafitem a litinou s kuličkovým 

grafitem. Základní matrice této litiny může být perlitická, feritická nebo perliticko feritická. LČG 

se používá v situacích, kdy je třeba najít kompromis mezi výbornými slévárenskými vlastnostmi 

litiny s lupínkovým grafitem a mechanickými vlastnostmi litiny s kuličkovým grafitem. Časté 

použití je na odlitky mechanicky namáhané a pracující za zvýšených teplotních rázů.  

[19, 5, 11, 12] 

 

Obr. 2.2 Ukázka tvaru červíkovitého grafitu 
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2.2.3 Litina s kuličkovým grafitem, označována také LKG 

Litina se starším označením tvárná, grafit je u této litiny vyloučen ve formě kuliček (viz 

obr. 2.3 a 2.4), z čehož plynou nejlepší mechanické vlastnosti v porovnání s předchozími litinami. 

Ideálem pro tuto litinu z hlediska mechanických vlastností je ideální tvar grafitu jako dokonalé 

kuličky, ale bohužel se často vylučují kuličky nedokonalých tvarů. Základní matricí je matrice 

perlitická, perliticko-feritická nebo čistě feritická. Mechanické vlastnosti jsou výborné, hlavně 

vysoký modul pružnosti, tažnost a hodnoty nárazové práce oproti ostatním litinám. LKG se 

někdy používá na odlitky místo ocelí díky některým lepším vlastnostem než mají oceli (např. 

lepší slévárenské vlastnosti, lepší obrobitelnost a menší měrnou hmotnost). [18, 5, 4, 12] 

 

Obr. 2.3 Ukázka tvaru kuličkového grafitu 

 

 

Obr. 2.4 Prostorová ukázka grafitického zrna  
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2.2.4 Temperovaná litina 

Základní rozdělení této litiny je na litinu s bílým lomem a litinu s černým lomem. 

Tvar vyloučeného grafitu je vločkovitý (viz obr. 2.5). Základní matricí této litiny je 

matrice feritická. Mechanické vlastnosti jsou přibližně srovnatelné s litinami s červíkovitým 

grafitem ale jejich největší nevýhodou je jejich velice špatná zabíhavost a poměrně vysoká 

úroveň smršťování, z čehož plyne znemožnění použití na velké odlitky.  [21, 5, 12] 

 

Obr. 2.5 Ukázka tvaru vločkového grafitu 

Porovnání základních mechanických vlastnosti jednotlivých typů litin s ocelí na odlitky 

vidíme v grafu (viz obr. 2.1) 
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Obr. 2.1 Porovnání mechanických vlastnosti jednotlivých typů litin s ocelí na odlitky 
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3 Porovnání vlastností lupíkového a kuličkového grafitu a jejich 
vliv na konečné vlastnosti LLG a LKG 

3.1 Lupínkový grafit 

Je vyloučen ve formě prostorových útvarů připomínající lupínky, které mají délku 

podstatně větší nežli jejich tloušťku a konce jednotlivých lupínků jsou ostré, z tohoto plyne, že na 

koncích lupínku dochází k největší koncentraci napětí (viz obr. 3.1) a z tohoto plynou špatné 

plastické vlastnosti jakožto velice nízká tažnost a vysoký vrubový účinek litin s lupínkovým 

grafitem. 

Ale na druhou stranu jsou lupínky spojitě rozvětvenými útvary a tím mají pozitivní účinky 

na slévárenské vlastnosti jakožto výbornou zabíhavost a poměrně malou tendenci ke smršťování 

LLG. Tvar grafitu také zajišťuje dobrou tepelnou vodivost dokonce lepší nežli oceli. [5, 12] 

 

Obr. 3.1 Koncentrace napětí v případě lupínkového grafitu 

3.2 Kuličkový grafit 

Je vyloučen ve formě prostorových útvarů připomínající kuličky, tento tvar je mnohem 

příznivější nežli tvar lupínků z toho důvodu, že kuličky nemají jakékoliv ostré zakončení a tím 

lépe dokážou snášet přenášející se napětí (viz obr. 3.2). Díky této vlastnosti dosahují, dosahují 

litiny s kuličkovým grafitem výborných mechanických vlastností, například velice dobré tažnosti, 

vyššího modulu pružnosti a vyšší pevnost. Ale v porovnání s LLG mají litiny s kuličkovým 

grafitem trochu horší slévárenské vlastnosti. [5, 12] 
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Obr. 3.2 Koncentrace napětí v případě kuličkového grafitu 
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4 Krystalizace litin s kuličkovým grafitem 

Proces krystalizace litin s kuličkovým grafitem obecně probíhá ve třech fázích.  

První fáze začíná vylučováním počátečních krystalů austenitu z taveniny a začíná volný 

růst grafitu v tavenině na vhodných zárodcích a tvoří se sfelurity, které vyrůstají ze společných 

zárodků. Austenit k sobě přitahuje uhlík a vytěsňuje železo a případně v něm rozpuštěné prvky 

do taveniny. Taveninová vrstva, vytvořená kolem grafitického zrna, má velkou tendenci 

k tuhnutí, protože je vlivem snížení obsahu uhlíku silně konstitučně přechlazená a v užitém stádiu 

růstu z této vrstvy taveniny vznikne austenitická obálka grafitického zrna. Tloušťka této obálky je 

závislá na rychlosti tuhnutí. V případě pomalého tuhnutí může uhlík difundovat ze vzdálenějších 

míst taveniny a austenitická obálka se vytváří později, toto umožňuje vznik poměrně velkých 

grafitických zrn. Tímto popsaným mechanismem se vytvářejí austenitické obálky okolo 

grafitických zrn, jenž se ještě obohacují grafitotvornými prvky. Austenit dosáhne mezní 

koncentrace za eutektické teploty, poté je s taveninou v rovnováze a dále probíhá eutektická 

přeměna, při této přeměně se vytváří eutektikum, jenž má tvar buněk a v jejich středu roste 

grafitické zrno z krystalizačního zárodku. Eutektická vznikající směs austenitu a eutektického 

grafitu je nazývána jako grafitické eutektikum a vyplňuje prostor mezi primárně vzniklými 

austenitickými dendrity.  

Druhou fází je fáze eutektické krystalizace. V této fázi se růst grafitu značně zpomaluje, 

protože je jeho růst umožněn pouze difuzními přesuny uhlíkových atomů z taveniny skrz 

austenitickou obálku, jejíž zvětšování je za těchto podmínek také omezené. V případě přítomnosti 

velkého počtu grafitotvorných zrn a malé vzdálenosti mezi jednotlivými zrny je v této fázi 

dokončen celkový proces tuhnutí. 

Ale v případě vytvoření malého počtu grafitických zrn, které jsou od sebe značně 

vzdáleny, což může být způsobeno různými metalurgickými faktory popřípadě také velkým 

průřezem odlitku, je třeba počítat s třetí fází tuhnutí.  

Během třetí fáze vykazuje austenitická obálka silný růst. Tento proces vede k dalším 

přesunům grafitotvorných prvků z taveniny do austenitu a k přesunu prvků karbidotvorných do 

zbývající taveniny. Po skončení eutektické krystalizace proběhne další ochlazování, při kterém 

dochází k postupným přeměnám, které se primárně týkají základní kovové hmoty. V rozmezí 
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eutektického a eutektoidního intervalu teplot je z austenitu vylučován uhlík ve formě 

sekundárního grafitu, který se připojuje na již vzniklé částice eutektického nebo primárního 

grafitu. Při konstantní teplotě probíhá eutektoidní přeměna, při které se austenit přeměňuje na 

ferit a grafit dle stabilní rovnováhy a to za vzniku feritické základní matrice. Další možností je 

přeměna zpočátku stabilní a v pozdějším průběhu metastabilní za vzniku feriticko-perlitické 

matrice. Poslední možností je přeměna metastabilní, pri které vzniká perlitická základní matrice.  

Obecně se u LKG nejčastěji po odlití vyskytuje perlitická nebo feriticko-perlitická matrice. 

[1, 5, 8, 12, 13, 20] 
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5 Chemické složení LKG 

Při volbě chemického složení LKG se musí vždy brát v úvahu to, jaké finální struktury 

chceme dosáhnout (feritická, perlitická, feriticko – perlitická). Před tímto procesem je také 

důležité zohlednit ochlazovací účinky formy a také tloušťku stěny odlitku. 

Z toho plyne, že základní rozdělení chemického složení se volí dle požadované finální 

struktury (viz tab. 5.1), nebo dle tloušťky odlitku, s tloušťkou odlitků souvisí pojem flotace 

grafitu, ke které dochází při vysokých hodnotách obsahu uhlíku a křemíku v důsledku přesycení 

uhlíku v tavenině a flotaci (vyplavení) grafitických kuliček do horních objemů odlitků, což vede 

ke snížení tažnosti a pevnosti, proto se striktně volí dané obsahy Si a C v závislosti také i na 

struktuře (viz tab. 5.2). [4, 5] 

Struktura % C % Si % Mn % P % Mg 
Ferit v litém 
stavu, nebo 
feritizační 
žíhání 

 
< 4 

 
 

< 2,50 
 

 
< 0,2 

 
< 0,05 

 
0,03 – 0,06 

Ferit – perlit 
v litém stavu, 
nebo po žíhání 

 
< 4 

 
1,7 – 1,8 

 
< 0,3 

 
< 0,1 

 
0,03 – 0,06 

Perlit v litém 
stavu, nebo po 
normalizačním 
žíhání 

 
< 4 

 
1,7 – 2,8 

 
0,5 – 0,25 

 
< 0,1 

 
0,03 – 0,06 

Tab. 5.1 Hodnoty chemického složení nelegované LKG dle požadavků na finální strukturu 
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Základní 
hmota 

Tloušťka stěny 
< 25 mm 25 – 50 mm > 50 mm 

% C % Si % C % Si % C % Si 
V litém 
stavu 
feritická 

 
3,7 

 
2,8 

 
3,6 

 
2,5 

 
3,6 

 
2,1 

Perlitická 3,8 2,5 3,7 2,1 3,6 2,1 
Feriticko 
- 
perlitická 

3,8 2,5 3,7 2,1 3,6 2,1 

V 
žíhaném 
stavu 
feritická 

 
3,7 

 
2,5 

 
3,7 

 
2,4 

 
3,6 

 
2,1 

Perlitická 3,7 2,5 3,7 2,1 3,6 2,1 
Feriticko 
- 
perlitická 

3,7 2,4 3,7 2,1 3,6 2,1 

Tab. 5.2 Doporučené mezní hodnoty obsahu C a Si v závisloti na tloušťce stěny a struktuře pro zabránění flotace 

grafitu 

5.1 Bližší definice jednotlivých prvků chemického složení LKG 

5.1.1 Uhlík a křemík 

Je podstatné vědět, že tavenina výchozí šedé litiny, jenž chceme modifikovat hořčíkem, 

musí mít vysokou grafitizační schopnost. Ale problém spočívá v tom, že grafitizace je rafinační 

proces, který snižuje grafitizační schopnost taveniny. Z tohoto důvodu musí chemické složení 

roztavené litiny mít vysoký obsah uhlíku a křemíku, protože tyto dva prvky vysoce podporují 

grafitizaci. Tyto dva prvky jako jedině, přičemž křemík má o mnoho silněji než uhlík, podporují 

bezkarbidickou strukturu v litém stavu, čehož se v ideálním stavu chce dosáhnout. Jediným 

problémem je již zmiňovaná flotace grafitu, ke které dochází v hrubostěnných odlitcích při 

vysokých hodnotách obsahu uhlíku a křemíku, proto se striktně volí jejich přesné obsahy dle 

předpokládané tloušťky stěny odlitku (vizobr. 5.1). [4, 5] 
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Obr. 5.1 Závislost mezi obsahem uhlíku a křemíku 

Křemík jako prvek, je nejužitečnější při potlačování zákalky (definovaná místa s rychlým 

odvodem tepla, například rohy a hrany odlitků), dále podporuje feritizaci při tepelném zpracování 

a také zpevňování feritické matrice. Křemík nejen že zpevňuje ferit, ale také zvyšuje jeho tvrdost 

v litém stavu ale také ve stavu žíhaném, kdy zvyšuje pevnost, mez kluzu a tažnost. 

Možné nežádoucí účinky zvýšeného obsahu křemíku jsou snížení vrubové houževnatosti, 

zvýšení přechodové teploty z houževnatého do křehkého stavu, snížení tepelné vodivosti a také 

snížené tažnosti.  

Tranzitní teplota stavu houževnatý – křehký v případě, že obsah křemíku překročí 2,8, 

dosáhne pokojové teploty. Hodnota 2,8 % Si je brána jako limitní (viz obr 5.2).  
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Obr. 5.2 Přechodové křívky a hodnoty rázové houževnatosti LKG při různých obsazích Si 

V případě, že obsah křemíku je příliš nízký, může docházet ke snížení meze kluzu, tento 

problém se dá kompenzovat přidáním niklu maximálně do 0,5 %. 

5.1.2 Mangan 

Mangan působí v LKG jako legující prvek, který má tendenci stabilizovat karbidy a perlit. 

Maximální obsah manganu nesmí překročit určitou hranici, která je závislá na tloušťce průřezu  

a obsahu křemíku (viz obr. 5.3). V tenkých odlitcích s tloušťkou stěny do 25 mm se vliv 

manganu na podporu karbidů dá poměrně účinně neutralizovat zvýšením obsahu Si. [4, 5] 
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Obr. 5.3 Doporučený maximální obsahu Mn v závislosti na tloušťce stěny a obsahu Si v LKG 

Tento problém vzniká proto, že mangan segreguje přednostně do taveniny, a to tím více, 

čím je ochlazování pomalejší. Ale u středních a hrubších průřezů již neutralizace pomocí křemíku 

nepomáhá z důvodu, že křemík segreguje opačně. V případě nedodržení určitých maxim Mn poté 

mangan nadměrně segreguje a tím dochází k vylučování karbidů na hranicích eutektických zrn. 

V případě požadované co nejvyšší tažnosti, musí být v litém stavu obsah Mn co nejnižší pod  

0,3 %. 

5.1.3 Fosfor 

Nevýhodou je, že tento prvek se vyskytuje prakticky ve všech vsázkových surovinách 

využívaných k výrobě LKG. Fosfor vytváří fosfid železa Fe3P, který je vytlačován do taveniny, 

jenž tuhne jako poslední. Tyto místa hranic buněk poté obsahují často až dvojnásobek 

průměrného obsahu fosforu v tenkých průřezech a v hrubších průřezech < 25 mm až 10-ti 

násobek průměrného obsahu. Fe3P je velice tvrdá a křehká složka, tyto vměstky jsou při nižších 
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hladinách P často velmi obtížně zjistitelné ale její vliv na výchozí vlastnosti je očividný. 

Například zvýšení obsahu fosforu z 0,03 na 0,06 % se může snížit tažnost až o 50%. 

Doprovázející nepříznivé vlivy mohou být snížená houževnatost, pevnost, zvyšující se tendence 

k popouštěcí křehkosti a zvyšující se tvrdost. [4, 5] 

5.1.4 Síra 

V LKG nemá žádné kladné vlastnosti, je to velmi nežádoucí prvek, hlavním problémem 

je, že ruší účinky modifikátoru (sferoidizátoru) a její obsah se musí vždy pohybovat pod 0,01 %.  

[4, 5] 

5.1.5 Chrom 

Chrom je stejně jako fosfor obsažen ve většině vsázkových surovin. Jeho vlastností je 

silná stabilizace perlitu a karbidů. Pokud je jeho obsah nad 0,05%, tak zabraňuje tvorbě feritu 

v litém stavu a také i při  feritizačním žíhání. Při obsahu kolem 0,1 % chróm vyvolává plně 

perlitickou matrici v litém stavu a kolem 0,30% vyvolává tvorbu karbidů. Chróm nikterak 

neovlivňuje tvar grafitu ani samotnou grafitizaci. 

Další prvky, aktivizující a stabilizující karbidy, které ale působí silněji než mangan, jsou: 

Vanad - 0,05 % 

Bór – 0,03 % 

Telur – 0,003 % 

Molybden – 0,01 % 

Uvedené obsahy jednotlivých prvků nezohledňují tloušťku průřezu. V případě 

hrubostěnných odlitků se některé jejich vlivy mohou projevit i negativně. [4, 5] 

5.1.6 Vliv různých prvků na tvar vyloučeného grafitu 

Z pohledu vlivu jednotlivých prvků na dokonalost globulí kuličkového grafitu dělíme 

prvky na sferoidizační (Mg, Ce, Ca, Be, K, Na) a na prvky rušící sferoidizaci, tj. antiglobulizační 

prvky (As,Bi, Cd,Pb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Zn). [4, 5] 
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6 Technologie výroby LKG 

Průběh výroby LKG započíná v pecích roztavením vsázky a končí odlitím konečného 

odlitku. Principiální základ výroby LKG je mimopecní zpracování vhodně připravené taveniny, 

kterou je šedá litina s lupínkovým grafitem, za použití dvou druhu přísad: 

a) Modifikování za pomoci modifikátorů na bázi Mg, případně Ce, díky kterým se dosáhne 

změny tvaru grafitu z lupínkového na kuličkový. 

b) Očkováním za pomoci očkovadel na bázi Si, toto se provádí pro zabezpečení přítomnosti 

dostatečného počtu aktivních grafitických zárodků. [8, 9, 12] 

6.1 Celkový proces výroby rozdělujeme na několik fází: 

6.1.1 Tavení 

Prvotním krokem výroby je, jak již bylo zmíněno tavení litin, tímto pojmem rozumíme 

proces, při kterém dochází k roztavení pevné vsázky v tavícím agregátu. Produktem tohoto 

procesu je tekutý kov. V dnešní době nejpoužívanějším agregátem je indukční kelímková pec, do 

které vstupují energie a vsázka (viz obr. 6.1). 

Výsledkem tavícího procesu jsou: 

- Tekutý kov o požadované kvalitě (chemické složení, teplota) 

- Vedlejší produkty (plyny, struska) 

Samotný technologický proces tavení v elektrických indukčních pecích se skládá 

z několika kroků: 

- Příprava pece, zahrnuje vyčištění od zbytků z předchozí tavby, případně opravu vyzdívky 

- Zavážení, zahrnuje koksovou vsázku, struskotvorné přísady) 

- Ohřev na tavící teplotu, takzvaný předehřev 

- Samotné roztavení, což je změna skupenství z pevného na kapalné 

- Přehřívání na požadovanou teplotu 

- Nahromadění požadovaného množství kovu ve formě likvidu 

- Odběry zkušebních vzorků a následná kontrola kvality a její korelace 

- Odpich 
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Obr. 6.1 Schéma kelímkové indukční pece 

Zavážení: Vsázkové suroviny se vždy volí v závislosti na druhu vyráběné litiny, typem 

tavící pece, dle požadavků na výchozí složení taveniny a způsobu modifikování tekutého kovu. 

Zaváží se vsázkovými surovinami, přičemž základní vsázkové suroviny mohou být: 

1) Speciální surová železa 

2) Syntetická železa 

3) Ocelový tříděný odpad 

4) Ocelový speciální odpad 

5) Vratný materiál z předchozí výroby LKG 
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Ad 1) Tyto železa jsou produktem specifických hutních pochodů při zpracování 

kvalitnách rud. Obsahují minimální množství antiglobulizačních a karbidotvorných prvků, díky 

tomu je možné vyrábět feritickou LKG již v litém stavu. 

Ad 2) Výroba LKG z těchto želez není spolehlivá a cena je také vysoká, díky této 

kombinaci se pro výrobu LKG využívají velmi zřídka 

Ad 3) Tento materiál je méně vhodnou surovinou pro indukční pece kvůli vyšším 

obsahům Ni, Pb, Zn,Cr 

Ad 4) V tomto případě se jedná o velmi čistý materiál, který se používá například pro 

lisování automobilových karosérií, přičemž obsah křemíku je prakticky nulový, dále obsahy síry 

a fosforu jsou také velmi nízké. Ale mezi tyto materiály také patří DYNAMO a TRAFO plechy 

s naopak vysokým obsahem křemíku, které už při tavení umožňují výrobu feritické LKG již 

v litém stavu. 

Ad 5) Podíl vratného materiálu v nové vsázce je omezen, kvůli vysokému obsahu Si. 

Souhrn základních požadavků na výchozí taveninu: 

- Vysoký obsah uhlíku (3,4 – 4,0 %) 

- Optimální obsah Si v závislosti na druhu vyráběné litiny a na tloušťce odlitku (0,7 – 2,5 

%) 

- Optimální obsah Mn v závislosti na druhu vyráběné litiny (0,7 – 2,5 %) 

- Co nejnižší obsah karbidotvorných prvků (Cr, V, Mo, Ti, Sn) 

- Co nejnižší obsah P (0,002 – 0,08 %) a také S maximálně 0,010 %. 

Ohřev a tavení: Podstatou je indukování energie, jež se mění na teplo přímo v kovové 

vsázce. Princip spočívá v tom, že proud procházející cívkou vytváří v peci magnetické pole, které 

prochází celou vsázkou a v důsledku takzvaných vířivých proudů způsobuje ohřev kovu  

a zároveň také promíchávání již nataveného tekutého kovu. 

Princip přímé přeměny elektrické energie na tepelnou v kovové vsázce značí vysokou 

účinnost a jen malé tepelné ztráty. Zlepšení účinnosti tavení dosáhneme optimálním zavážením 

pece, aby byla stále maximálně zaplněná 
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Nauhličení litiny v indukční peci:Provádí se za použití nauhličovadel pro zabezpečení 

vysokého obsahu uhlíku (3,4 – 4,0 %). Kinetika a efektivnost nauhličování závisí na: 

- Požadovaném stupni nauhličení 

- Intenzitě promíchávání 

- Obsahu Si a Mn 

- Kvalitě nauhličovadla 

- Charakteru a množství strusky v peci 

- Obsahu oxidů v tavenině  

6.1.2 Modifikace 

Pojem modifikace znamená ovlivnění tvaru grafitu z lupínkového na kuličkový za 

působení modifikátoru. Toto vede k rapidním kladným změnám pozdějších užitných vlastností.  

Modifikace má dalekosáhlý význam pro využití LKG jako konstrukčního materiálu, díky docílení 

zlepšených mechanických vlastností (např. houževnatosti), těchto vlastností lze docílit již v litém 

stavu nebo případně pozdějším tepelným zpracováním. 

Existují 3 teorie objasňující mechanizmus modifikace: 

a) Při modifikaci dochází ke změnám nukleačních podmínek grafitizace, což znamená, že se 

zvyšuje podchlazení, mění se teplota a délka eutektické prodlevy 

b) Během modifikace dochází k dezoxidaci, odsíření a odplynění taveniny – to je v souhrnu 

rafinační proces, kterým dochází ke změně fyzikálních vlastností a tím je ovlivněn růst 

grafitu 

c) Při modifikování se vypařuje hořčík, jenž se dostává do atomárního stavu a absorbuje se 

na plochách stávajícího grafitického krystalu a tím mění rychlost růstu ploch krystalu 

V dnešní době se jako modifikátor hojně využívá hutnicky čistý hořčík (99,5 % Mg), 

který se používá až ve 42 % světové výroby LKG. Další možnost modifikace je pomocí 

předslitiny hořčíku, tento způsob je světově nejrozšířenější a využívá se až pro 58 % světové 

výroby, koncentrace Mg v předslitině při tomto způsobu je 5-35 % Mg a nosnými prvky mohou 

být Fe, Ni, Si v koncentracích 40 – 55 %, doprovodnými prvky v těchto předslitinách mohou být 

Ca, Al, Ce při součtu koncentracích do 7 %. 
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V dnešní době existuje velké množství modifikátorů, které se volí dle různého způsobu 

výroby LKG. 

Podmínky modifikace – Hlavní podmínkou je velká grafitizační schopnost litiny, kterou 

chceme modifikovat z důvodu, že modifikace je rafinačním procesem snižujícím grafitizační 

schopnost taveniny, což znamená také náchylnost k metastabilnímu tuhnutí. 

Dalším důležitým faktorem pro úspěšnou modifikaci je vysoký obsah C a Si, které 

podporují grafitizaci, s doporučeným obsahem C = 3,5- 3,8 % a Si s maximálním obsahem 2,8 %. 

Pokud ale modifikátor obsahuje Si jako nosný prvek, poté se musí výchozí obsah křemíku 

v tavenině snížit, aby se zabránilo flotaci grafitu. Posledním avšak velmi podstatným prvkem je 

grafitizační očkování, jenž modifikaci doprovází. Tento děj je možný v průběhu modifikace, ale 

provádí se v praxi hlavně po modifikaci. [5, 8, 9] 

6.1.3 Očkování 

Očkování, tento pojem popisuje proces, zajišťující vytvoření dostatečného počtu 

grafitizačních zárodků. Provádí se také proto, že čím větší je počet zárodků, tím je grafit jemnější, 

také se tímto procesem zabraňuje vyloučení cementitu, což snižuje sklon k zákalce. A také čím 

větší počet eutektických buněk a kuliček grafitu tavenina obsahuje, tím jsou poté také lepší 

mechanické vlastnosti. Hlavním předpokladem pro úspěšné očkování je to, aby roztavená litina 

již v první fázi tavení dosahovala dostatečného nukleačního potenciálu potřebného pro další 

očkovací procesy dané složením vsázky. Grafitizační očkování je nutné při výrobě LKG vždy 

zařadit narozdíl od LLG. 

Podstatou samotného očkování je heterogenní nukleace, jenž je podporována vnášením 

očkovadel, které jsou nejčastěji na bázi FeSi vnášeny do roztavené litiny. 

Proces očkování je velice složitým procesem, jenž je ovlivňován mnoha faktory, mezi 

které patří například: dodržování základního chemického složení, vhodná volba očkovadla, co 

nejpřesnější dodržení teploty a také zrnitosti. 

Fyzikální podstata očkování 

Použitá očkovadla, vyvolávající vznik nových zárodků by měla mít stejnou krystalickou 

mřížku, jako grafit (šesterečnou hexagonální), nebo alespoň jeden z parametrů krystalické mřížky 

by měl mít stejný rozměr, jako parametr grafitické mřížky. 



Technologie výroby LKG 

22 
 

Termodynamická podstata očkování 

Za pomoci termodynamických zákonů jsme schopni určit průběhy chemických reakcí, 

které se odehrávají během očkování. Očkovadla se do taveniny přidávají nejčastěji v pevném 

stavu (ale mohou se přidávat i ve stavu tekutém), taví se a vznikají různé chemické sloučeniny, 

jenž jsou převážně oxidické (nejčastěji SiO2), z čehož plyne jejich nejvyšší účinnost z hlediska 

heterogenní nukleace. Kromě různých oxidů také vznikají nitridy, sirníky a karbidy, ale jen 

v menší míře, tyto sloučeniny také podporují svou účinností heterogenní zárodkování. 

Očkování ferosiliciem 

FeSi a očkovadla na jeho bázi, jsou nejpoužívanějšími očkovadly, z tohoto důvodu je 

vhodné se tomuto způsobu očkování věnovat pozornost. 

Samotné FeSi obsahuje přesně dané podíly Ca, Sr, V, Ba, Al, v rozmezích 0,4 – 1,5 %, 

někdy také obsahuje malé množství Mg. Tyto prvky nazýváme, jako stopové prvky, mají tu 

vlastnost, že se v roztaveném železe nerozpouštějí, ale právě tyto prvky při reakcích s jinými 

komponenty taveniny vytvářejí v tavenině nerozpustné oxidy a sulfidy. V současné době se 

v moderních očkovadlech pro LKG také vyskytuje Bi, jenž má poměrně silnou schopnost 

zvyšovat počet kuliček grafitu. 

Litina obsahuje po zpracování hořčíkem vměstky, jako primární reakční produkty 

zpracování, přičemž hlavními jsou Mg, S, Ca a Si. Tyto vměstky se skládají ze sulfidického 

jádra, jež je obaleno silikátovým obalem. Samotné sulfidické jádro obsahuje CaS a MgS, vnější 

obal se skládá z komplexního silikátu hořčíku (například MgO.SiO2). Tyto částice samotné ale 

nemohou vyvolat grafitickou krystalizaci. Z důvodu, že měrná povrchová energie potřebná pro 

vytvoření hraniční plochy mezi grafitem a těmito částicemi je příliš vysoká, z toho plyne, že 

částice samotné nemohou působit jako heterogenní zárodky. 

Po očkování ferosiliciem, které obsahuje Ca, případně Ba, nebo Sr, se tvoří hexagonální 

silikátové fáze typu CaO.Al2O3, CaO.Al2O3.2SiO2, CaO.SiO2, BaO.SiO2, SrO.Al2O3.SiO2 

a SrO.SiO2, na povrchových plochách již existujících oxidů. Tyto vzniklé silikáty v průběhu 

tuhnutí představují velice dobré grafitické krystalizátory, z důvodu, že jejich hexagonální 

krystalická stavba je velmi podobná krystalové stavbě grafitu (grafitické krystalové mříži). Díky 

tomuto je potřebná energie na vytvoření hraniční plochy nízká. 
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Po přidání očkovadla, obsahuje povrchová vrstva obalu hexagonální kalciumsilikát 

CaO.SiO2, hlavní část vměstku vznikla již v průběhu zpracování hořčíkem. 

 Z tohoto popisu plyne, že přidáním očkovadla se v tavenině nezvyšuje počet 

potenciálních krystalizačních zárodků, ale očkovací prostředek jen upravuje modifikačním 

procesem již vzniklé reakční produkty na zárodky vhodné pro kuličkový grafit. 

U očkování LKG  je zapotřebí použít větší množství očkovadla, nežli u LLG, Toto 

množství přidaného očkovadla je cca 0,6 – 1 %. Jako nejdoporučovanější očkování, je očkování 

do proudu kovu (viz obr. 6.1), ale účinné je také takzvané dvoustupňové očkování pánev – forma. 

Specifickým způsobem očkování je takzvaný jednostupňový způsob, jehož podstatou je přidávání 

modifikátoru o očkovadla do taveniny zároveň. Ale jako všeobecná tradiční teoretická i praktická 

rada je vždy nejdříve modifikovat a až poté očkovat, toto je dokázáno praxí i výzkumem, které 

nám dokazují, že účinnost očkování se s rostoucí teplotou snižuje. (viz obr. 6.1). Toto zjištění 

jednoduše dokazuje, že je očkování po modifikaci efektivnější, protože se vykonává později při 

teplotě kovu, která byla snížena ochlazovacími účinky při modifikačním zpracování a následném 

přelévání kovu. [5, 8, 9] 

 

Obr. 6.1 Očkování do proudu kovu 
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Graf 6.1 Vliv teploty taveniny na očkovací účinek 
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7 Legování LKG 

Legování je speciální proces, který se provádí z důvodu zlepšování mechanických 

vlastností, pro zvýšení žáruvzdornosti a lepší korozní ochraně za použití některých legujících  

a stopových prvků (viz tab. 7.1). [5, 12] 

Prvek Zdroj prvku 
Průměrná 
hodnota 

[%] 
Účinek prvku na LKG 

As 
(Arsen) 

Ocelový šrot, 
surové železo Max. 0,05 Silně podporuje tvorbu perltitů a karbidů, 

také podporuje vznik kuličkového grafitu 
Bi 

(Bismut) 
Používá se jako 

nátěr forem 
záměrně 

Max. 0,01 Zvyšuje počet kuliček grafitu, potlačuje 
nežádoucí tvary grafitu 

B (Bor) Ocelový odpad 
přidávaný jako FeB Max. 0,01 Při obsahu 0,001 v LKG významně 

podporuje karbidy 
Ce (Cer) V hořčíkových 

slitinách Max. 0,02 U LKG potlačuje škodlivé prvky, má 
stabilizační vlastnosti karbidů 

Mg 
(Hořčík) 

Je přidáván 
hořčíkovými 
předslitinami 

0,03-0,08 Významně podporuje vznik kuličkového 
grafitu a velmi dobře stabilizuje karbidy 

Cr 
(Chrom) 

Chromové plechy a 
některá surová 

železa 
Max. 0,03 

Podporuje perlit, při 0,05 % vytváří 
v LKG karbidy, také obecně zvyšuje 

pevnost 
Mn 

(Mangan) 
Přidáváním  FeMn, 
e surového železa a 
ocelového odpadu 

0,1-0,2 
Podporuje formování perlitu, neutralizuje 

síru, v LKG podporuje vznik 
segregovaných karbidů 

Cu 
(Měď) 

Přidáním čisté 
mědi, ocelový 
odpad a slitiny 

mědi 

Max. 0,5 V LKG potlačuje tvorbu feritu a 
podporuje tvorbu perlitu 

V 
(Vanad) 

Nástrojová ocel, 
některá surová 
železa a FeV 

Max. 0,1 Čistí kuličky grafitu, významně zvyšuje 
pevnost 

Ca 
(Vápník) 

Některá očkovadla, 
feroslitiny Max. 0,01 Výborně podporuje grafitizaci a tvorbu 

kuliček grafitu a jejich zárodků 

Tab. 7.1 Vliv jednotlivých legujících a stopových prvků ovlivňujících LKG 
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8 Tepelné zpracování odlitků z LKG 

Tepelné zpracování se provádění z několika hlavních důvodu: 

- Kvůli přítomnosti zbytkového pnutí 

- Nevyhovující mechanické vlastnosti 

- Dosáhnutí požadovaných mechanických vlastností, kterých není možno dosáhnout 

metalurgickou cestou 

- Zhoršená obrobitelnost 

Odlitky z LKG se oproti odlitkům z LLG tepelně zpracovávají ve velkém měřítku. To je 

způsobeno hlavně tím, že tepelným zpracováním se nedá měnit tvar grafitu a jeho rozložení. 

Možné je ovlivňovat jen základní kovovou hmotu. Z toho plyne, že je možné podstatně měnit 

tvrdost, ale ne nízkou houževnatost danou tvarem lupínkového grafitu. 

Ale naopak u LKG je možné pomocí tepelného zpracování dosáhnout významně lepších 

mechanických vlastností. 

Nejrozšířenějším typem tepelného zpracování LKG je žíhání. [3, 4, 7, 10, 18] 

8.1 Základní druhy žíhání 

8.1.1 Žíhání na měkko 

Cílem je rozložení karbidů a dosáhnutí feritické matrice. Hlavním cílem je snížení tvrdosti 

a tím pádem lepší obrobitelnosti a v případě LKG také zvýšené tažnosti. Další podstatnou 

výhodou tohoto procesu je, pokud je odlitek ze žíhací teploty ochlazován v peci dostatečně 

pomalu, tak se prakticky úplně také odstraňuje zbytkové pnutí. Toto žíhání je doprovázeno 

růstem odlitku, tento růst se snižuje o to více, čím je tvar grafitu bližší grafitu kuličkovému. 

8.1.2 Vysokoteplotní feritizační žíhání s překrystalizací 

První část probíhá při teplotě 900 oC s dobou výdrže 2 hodiny, při této fázi probíhá 

rozklad karbidů. Daná doba se prodlužuje v závislosti na tloušťce stěny o 1 hodinu na 25 mm. 

Dalším krokem je ochlazování, odlitek se ochladí přibližně 55 oC pod kritickou teplotu. Na této 

teplotě vydrží 5 hodin, tato doba roste s každými 25 mm tloušťky o 1 hodinu. LKG má nízký 

obsah perlitotvorných prvků (Cu, Mn), tím pádem může být feritizována bez delší výdrže.  Místo 
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toho se provádí ochlazování přes oblast přeměny. Maximální ochlazovací rychlost, při obsahu 

manganu je 55oC/h, v případě obsahu manganu 0,5 % je to jen 20 oC/h. Je doporučeno ochlazovat 

pomalu až do teploty 315 oC, poté už může bát odlitek ochlazován na vzduchu. 

8.1.3 Feritizační žíhání bez překrystalizace 

Toto žíhání se dá provádět v případě, když odlitek neobsahuje žádné volné karbidy. 

V tomto případě se dá feritizace dosáhnout při ohřevu na 55 oC pod kritickou teplotu a výdrží na 

této teplotě po dobu 5 hodin a s každými 25 mm tloušťky stěny odlitku + 1 hodinu. Ochlazování 

musí probíhat pomalu až na 315 OC a následným ochlazením na vzduchu. 

8.1.4 Žíhání na rozpad karbidů 

Při tomto žíhání dochází k rozpadu ledeburitického cementitu, který se vytvořil při 

krystalizaci. V případě, že struktura obsahuje volné karbidy nebo cementit, je jejich rozpad 

závislý na ohřevu minimálně na 850 oC.  Ale s narůstající teplotou také roste nebezpečí vzniku 

okují a deformací. Rychlost ohřevu u tohoto žíhání je 50 – 155K/h, žíhací teplota je 850 – 920 oC, 

výdrž na teplotě je 2 hodiny v případě odlitku do 25 mm tloušťky + 1 hodina na každých 25 mm 

tloušťky stěny a ochlazování se provádí v peci do 300oC a poté na vzduchu. 

8.1.5 Perlitizační žíhání 

Požívá se ke zvýšení tvrdosti a také k zrovnoměrnění vlastností ve všech místech odlitku. 

Doporučený postup je ohřev při rychlosti 50 – 100 K/h až na žíhací teplotu 850 – 920 oC při 

výdrží 2 hodiny do 25 mm tloušťky a poté +1 hodinu na každých 25 mm. Ochlazování se provádí 

často za pomocí proudu vzduchu do teploty 550 oC a poté pomaleji v peci. 

8.1.6 Kalení a zušlechťování 

Druhým nejrozšířenějším způsobem tepelného zpracování LKG je kalení a zušlechťování 

U odlitků z LKG se dají významně zlepšit jejich mechanické vlastnosti a také odolnost 

proti opotřebení kalením a následným popouštěním tj. Zušlechťováním. 

 



Tepelné zpracování odlitků z LKG 

28 
 

Postup je následující – Ohřev obvykle na 850 – 950 oC, nebo 30 – 50 oC nad teplotu 

přeměny s dobou výdrže na této teplotě 1 hodinu + na každých 25 mm tloušťky 1 hodinu  

a v případě velmi jemného grafitu to je o 15 minut méně. 

Prudké ochlazení probíhá doporučeně za dobu kratší než 20 sekund pod teplotu 200 oC. 

Jako ochlazovací médium se nejčastěji používá olej. Tím to procesem se výrazně zvýšila tvrdost 

odlitku, ale snížily se houževnatost a pevnost. 

Popouštění je následným procesem po kalení, rozumí se jím ohřev na teplotu  

150 – 650 oC, ale vždy pod dolní teplotu A1 s dobou výdrže 1 hodinu na 25 mm tloušťky stěny. 

Po popuštění se významně sníží tvrdost a získá se vysoká pevnost a dobrá houževnatost  

a v případě LKG se také mírně zvyšuje tažnost. 

8.1.7 Izotermické zušlechťování 

Je to zvláštní proces využívaný hlavně u LKG, který se realizuje izotermickou výdrží 

v oblasti přeměny austenitu na bainit. Tento způsob zušlechťování dává litině výbornou 

kombinaci vysoké pevnosti a dostatečné tažnosti. Samotný způsob vyvolal vznik samostatné 

skupiny takzvaných bainitických litin s kuličkovým grafitem, taktéž nazývané ADI (Austempered 

Ductile Iron) 

8.1.8 Povrchové kalení a vytvrzování 

Provádí se za cílem dosažení otěru vzdorné vrstvy povrchu s vysokou pevností při 

zachování pevnosti jádra odlitku a stále dobré obrobitelností nevytvrzených ploch odlitku.  

Rozlišujeme 2 základní postupy: 

a) Tepelně – fyzikální postupy: podstatou je dosažení austenitizace  v tenké povrchové 

vrstvě při velmi intenzivním ohřevu, poté se prudkým ochlazením dosáhne martenzitické, 

případně ledeburitu 

Ohřev pro získání austenitické struktury se provádí pomocí: 

- Laseru 

- Elektrickým odporem 

- Plamene 
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Ohřev pro získání ledeburitu se provádí pomocí: 

- Plazmy 

- Laseru 

b) Tepelně – chemické postupy: podstatou je vytvrzení povrchu za pomoci difúze vhodných 

legujících prvků do povrchových vrstev.  

Provádí se za pomoci: 

- Nasycení borem 

- Nasycení hromem 

- Nitridací 
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9 Použití a mechanické vlastnosti odlitků LKG 

Mechanické vlastnosti LKG závisí na velikosti a tvaru vyloučeného grafitu a na druhu  

a na složení matrice (tj., poměr mezi feritem a perlitem). LKG ve srovnání s LLG mají vyšší 

modul pružnosti a vyšší pevnost (v případě perlitické matrice), vyšší nárazovou práci a tažnost  

(v případě feritické matrice). Díky legování a tepelnému zpracování se dají vlastnosti LKG ještě 

více zlepšovat (např. ADI litiny). 

Dle zamýšleného použití se LKG dělí na: 

a) Litina pro běžné použití (viz tab. 9.1) 

b) Litina pro běžné použití za snížených teplot (např. až – 100 oC) (viz tab. 9.1) 

c) Litina s nejvyšší pevností (viz tab. 9.1) 

[4, 5, 11, 18, 12] 

Označení 
EN ČSN 

Základní 
charakteristika Použití A [%] Rm 

[N/mm2] 
Rp0.2 

[N/mm2] 
GJS350-22 
(JS 1010) 
42 2303 

Feritická 
matrice, 

používaná pro 
vyšší tlaky a 
namáhání za 

vyšších i nižších 
teplot 

Tato litina je 
nejvhodnější pro 
odlitky o tloušťce  

5- 100 mm, používá 
se pro součástky 

automobilů  
a polnohospodářských 

strojů, součástky 
armatur a jiných 

dynamicky 
namáhaných součástí 

22 350 220 

GJS400-15 
(JS 1030) 
42 2304 

Feritická 
matrice, vhodná 
pro použití za 
vyšších tlaků a 

namáhání jak za 
vysokých i 

nízkých teplot 

Tato litina je 
nejvhodnější pro 
odlitky o tloušťce 
stěny 5 – 100 mm, 

používá se pro 
převodové a ložiskové 

skříně, na tělesa 
armatur a dynamicky 
namáhaných součástí 

15 400 250 

GJS600-3 
(JS 1060) 
42 2306 

Perliticko – 
feritická 

materice, vhodná 
pro použití za 

Tato litina je 
nejvhodnější pro 
odlitky o tloušťce 
stěny 5 – 100 mm, 

3 600 370 
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vyšších tlaků, 
namáhání a 

vykazuje dobrou 
otěru vzdornost, 
vhodná také pro 

použití za nižších 
teplot (až – 100 

oC) 

používá se pro 
součástky namáhané 

otěrem  
a mechanicky, vhodná 
pro klikové a vačkové 
hřídele a ozubená kola 

GJS700-2 
(JS 1070) 
42 2307 

Perlitická 
matrice, vhodná 
pro použití za 
vyšších tlaků a 
namáhání, otěru 

vzdorná 

Tato litina je 
nejvhodnější pro 
odlitky o tloušťce 
stěny 5 – 75 mm, 

používá se na součásti 
více namáhané 

otěrem, ozubená kola, 
vačkové hřídele, 
rozvodová kola, 
brzdové bubny 

2 700 420 

GJS800-2 
(JS 1080) 
42 2308 

Perliticko – 
sorbitická 

materice, pro 
použití za 

vyšších tlaků a 
namáhání, 

odolná vůči otěru 

Tato litina je 
nejvhodnější pro 
odlitky o tloušťce 

stěny 5 – 35 mm, je 
vhodná pro 

dynamicky namáhané 
součásti, používá se 

pro klikové a vačkové 
hřídele, rozvodová 

kola, brzdové bubny  
a pro ozubená kola 

2 800 480 

Tab. 9.1 Vlastnosti a použití normovaných typů LKG 
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10 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval tvárnou litinou neboli litinou s kuličkovým 

grafitem (LKG), jejími základními charakteristikami, strukturními vlastnostmi a s tím spojenými 

prvky ovlivňujícími tyto vlastnosti, jakožto tvar grafitu, základní matrice, chemické složení, 

legování a tepelné zpracováni. Pro proniknutí do této problematiky jsem také rozebral základní 

postupy výroby LKG, její modifikování a očkování.  

Mým cílem bylo dokázat, že LKG byla, je a bude velice výhodným užitkovým  

a konstrukčním materiálem v mnoha odvětvích jejího použítí díky některým svým vlastnostem, 

které předčí určité vlastnosti ocelí a tím pádem nemožnost použití ocelí kvůli vysoké výrobní a 

finanční náročnosti pro aplikace místo litiny s kuličkovým grafitem.  

Mezi základní vlastnosti LKG, jenž patří k výhodnějším, něž – li u ocelí jsou velmi 

vysoká otěruvzdornost, možnost výroby tvarově velice náročných a tenkostěnných odlitků 

v některých případech i pod 5 mm tloušťky stěny odlitků díky velmi dobré zabíhavosti oproti 

ocelím. Další nespornou výhodou je vyšší tepelná vodivost a přirozená chemická odolnost.  

Jednou podstatnější nevýhodou LKG bez tepelného zpracování oproti ocelím jsou její 

nižší mechanické vlastnosti i když surová LKG dosahuje meze pevnosti v tahu u některých jejích 

typů až  800 MPa, ale v dnešní době již ani toto není problémem, protože se do popředí dostávají 

takzvané Austempered Ductile Irons (ADI litiny), což jsou izotermicky zušlechtěné bainitické 

litiny s kuličkovým grafitem, které dosahují mezí pevnosti v tahu až  1400 – 1600 MPa a i dalších 

mechanických vlastností srovnatelných s ocelemi.  

Z mého pohledu se bude podíl jak litiny s kuličkovým grafitem, tak litin obecně v hlavním 

zastoupení ADI litin ve světovém měřítku stále zvyšovat, díky jejich nesporným výhodám oproti 

ocelím v určitých aplikacích a celkově nižším nákladům na jejich výrobu. 
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