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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na popis a experimentální výrobu izotermicky 

zušlechtěných litin s kuličkovým grafitem (ADI litin), zkoušení jejich mechanických 

vlastností a hodnocení struktury. Je zde popsán kompletní proces výroby základní litiny 

s kuličkovým grafitem (LKG) a také i proces samotné výroby ADI litin. Blíže je práce 

zaměřena na chemické složení výchozích litin s kuličkovým grafitem, následné tepelné 

zpracování (izotermické zušlechťování), zkoušení mechanických vlastností, zkoumání 

mikrostruktury, RTG difrakční fázovou kvantitativní analýzu a SEM lomovou analýzu, 

za cílem určit nejvhodnější procedury a vlastnosti výroby jak výchozích LKG, tak tepelného 

zpracování na ADI litiny. 

Klíčová slova: Experimentální výroba, izotermicky zušlechtěná litina s kuličkovým 

grafitem, ADI , litina s kuličkovým grafitem, LKG , izotermické zušlechťování, kuličkový 

grafit 

Abstract 

This final diploma thesis is focused on a description and experimental production of 

austempered ductile cast iron (ADI), testing of mechanical properties and evaluation of the 

microstructure. Complete production process of default ductile cast iron and final ADI iron is 

described. Closer look is aimed at chemical compositions of default ductile cast iron, 

subsequent heat treatment (austempering), testing of mechanical properties, examination of 

microstructure, x-ray analysis and SEM fractographic analysis in order to determine the most 

convenient procedures and properties of initial production of ductile cast iron and its heat 

treatment to ADI. 

Key words: Experimental production, austempered ductile cast iron, ADI, ductile cast iron, 

asutempering, nodular graphite 
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1 Úvod 

První experimentální výroba ADI (Austempered Ductile Cast Iron) litin započala v rozmezí 

60. – 70. let minulého století, kdy se začalo uvažovat o zavedení zušlechtěných litin 

s kuličkovým grafitem do automobilového průmyslu. První pokusy s ADI litinami a jejich 

aplikacemi probíhaly v americké společnosti General Motors, která dodnes hojně využívá 

ADI litiny pro různé aplikace v sériové výrobě automobilů. S rozvíjející se výrobou 

docházelo k čím dál větší popularizaci ADI litin díky jejich určitým přednostem oproti 

ocelím. Zvyšoval se zájem o studium a detailní rozbor veškerých vlastností těchto materiálů 

a jejich neustálé zlepšování. Tyto snahy vyústily v mezinárodní normalizaci ADI litin, která 

definuje jejich základní vlastnosti. 

Toto téma jsem si vybral, protože věřím, že ADI litiny jsou perspektivním materiálem. 

Bohužel mnohdy je tento materiál pro materiálové inženýry, konstruktéry a designéry zcela 

neznámý. ADI litiny mohou být alternativou použití ocelových součástí, jak svařovaných, tak 

kovaných, jež by mohla přinést určité výhody a úspory v případě častější aplikaci ve výrobě. 

Tato práce je zaměřena na experimentální výrobu a zkoušení ADI litin vyrobených ze dvou 

různých výchozích litin a následnou aplikaci různých režimů tepelného zpracování s cílem 

dosažení co nejpříhodnějších mechanických vlastností.  

V závěru práce budou dosažené hodnoty ADI zhodnoceny a porovnány s klasickými litinami 

a jejich vlastnostmi pro transparentnost výhod ADI litin. [1-4] 
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2 Základní specifikace litin s kuličkovým grafitem (LKG) 

Obecně za litinu označujeme materiál, jenž je slitinou železa s uhlíkem  

a dalšími doplňkovými prvky, s obsahem uhlíku vyšším než 2,14 %. Podstatnými 

přísadovými prvky v litinách jsou mangan a křemík, přičemž hlavní roli má v případě LKG 

křemík s obsahem v rozmezí 0,3-4 %, popřípadě přísady dalších legujících prvků, jako např. 

nikl, molybden a chrom pro zlepšení určitých užitných vlastností. 

Uhlík se v litinách vyskytuje ve formě grafitu, přičemž v LKG je tvarován do kuliček, tzv. 

grafitických nodulí, viz obr. 2.1 a 2.2, kterých se při výrobě LKG dosahuje za pomoci procesu 

modifikování. [5, 6, 7] 

 
Obr. 2.1 Řez strukturním modelem nodule grafitu (převzato z [5]) 

 

 
Obr. 2.2 Ukázka rozložení a morfologie grafitických nodulí 
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Základní mechanické, ale i jiné, např. únavové a třecí vlastnosti se u LKG odvíjejí hlavně 

od základní struktury, která může být v litém stavu feritická, perliticko -  feritická nebo 

perlitická, také i od co nejdokonalejšího tvaru vyloučených grafitických nodulí. Dá se říci, 

že čím více se tvar grafitu blíží tvaru kuličky, tím se vlastnosti LKG zlepšují.  

2.1 Rozdělení LKG dle jejich základních strukturních stavů a od nich 

odvíjejících se mechanických vlastností 

Dle již zmíněných základních struktur a od nich se odvíjejících mechanických vlastností 

se dají LKG rozdělit na feritické, perliticko-feritické a perlitické LKG. 

2.1.1 Feritická LKG 

Dosahuje nejvyšších hodnot tažnosti až 18%, a to díky základní feritické struktuře, viz obr. 

2.3, která litině dodává obecně vyšší hladinu houževnatosti, ale naopak základní pevnostní 

vlastnosti jsou na úrovni nižší, jak můžeme vidět v tab. 2.1. [2] 

Tab. 2.1 Hodnoty mechanických vlastností normované feritické LKG  

Označení dle 
ČSN EN 1563 

Zákl. struktura Rm min. [MPa] Rp0,2 min. [MPa] A min. [%] 

GJS400-15 
42 2304 

feritická 400 240 12 

GJS350-22 
42 2303 

feritická 370 210 17 

 
 

 
Obr. 2.3 LKG se základní feritickou strukturou  
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2.1.2 Perlitická LKG 

Tato litina dosahuje nejvyšších hodnot pevnosti v litém stavu, a to díky základní perlitické 

struktuře, viz obr. 2.4. Tato struktura je poměrně velmi pevná, dosahující hodnot meze 

pevnosti až 800 MPa v litém stavu. Naopak tvárné vlastnosti se snižují na hodnoty tažnosti 

max. 3%, viz tab. 2.2. [2] 

Tab. 2.2 Hodnoty mechanických vlastností normované perlitické LKG 

Označení dle 
ČSN EN 1563 

Zákl. struktura Rm min.[MPa] Rp0,2 min. [MPa] A min. [%] 

GJS700-2 
42 2307 

perlitická 700 430 2 

 
 

 
Obr. 2.4 Základní perlitická struktura v LKG  

 

2.1.3 Perliticko - feritická LKG 

Tato litina se svými vlastnostmi pohybuje mezi feritickou a perlitickou litinou. V základní 

struktuře je obsažen ferit i perlit, viz obr. 2.5, v různých poměrech odvíjejících 

se z chemického složení a podmínek ochlazování. Takováto základní struktura zajišťuje určitý 

kompromis mezi pevnostními a tvárnými vlastnostmi. Tyto litiny se v obecném měřítku 

vyrábějí nejčastěji, protože se u nich dosahuje poměrně vysokých hodnot meze pevnosti 

až přes 600 MPa při zachování relativně vysokých hodnot tažnosti až 5%, jak je možné vidět 

v tab. 2.3. [2] 
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Tab. 2.3 Hodnoty mechanických vlastností normované perliticko – feritické LKG 

Označení dle 
ČSN EN 1563 

Zákl. struktura Rm min. [MPa] Rp0,2 min.[MPa] A min. [%] 

GJS600-3 
42 2306 

perliticko- feritická 600 370 3 

 

 
Obr. 2.5 Základní perliticko - feritická struktura LKG  

 

Obecné vlastnosti LKG se odvíjejí, jak již bylo řečeno, od tvaru vyloučených grafitických 

nodulí a základní struktury.  

Se stále se zvyšujícími nároky na konstrukční materiály v různých odvětvích, používaných 

při náročných aplikacích, mnohdy tyto LKG již svými vlastnostmi nedostačovaly. Proto bylo 

nutné přejít k vývoji litiny, která by doposud používané klasické LKG předčila. Touto litinou 

se stala ADI litina (Austempered Ductile Cast Iron). 

Výchozím materiálem pro ADI litiny se mohou stát v podstatě všechny tři základní typy 

LKG, tyto litiny však musí splňovat několik základních podmínek, které budou podrobněji 

popsány v kapitole 3.1 této práce, věnující se základní definici ADI litiny. 

2.2 Nodulární vs. lupínkový grafit 

Tato kapitola je velmi podstatná pro pochopení důvodu použití jako výchozího materiálu 

LKG namísto LLG (litin s lupínkovým grafitem) k výrobě ADI litin. 
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2.2.1 Nodulární grafit v LKG 

Jak již bylo zmíněno, grafit je v LKG vyloučen ve tvaru grafitických nodulí. Ty jsou 

v případě napěťových stavů v materiálu, díky absenci jakýchkoliv ostrých zakončení, jako 

je tomu v případě zakončení lupínkového grafitu, mnohem menším koncentrátorem napětí. 

Grafitické částice vždy budou v litině působit určitou měrou jako „umělé vruby“ a tím 

i jakožto zmíněné koncentrátory napětí. Tomuto jevu se dá předcházet co nejdokonalejším 

modifikováním tvaru nodulí pomocí Mg a jeho předslitin. Jedinou nevýhodou LKG oproti 

LLG jsou lehce horší slévárenské vlastnosti, jako například zabíhavost. [1, 2, 5, 9] 

Ukázku napěťového chování pomocí znázornění koncentrace napětí v okolí grafitické částice 

v LKG vidíme na obr. 2.6. 

 
Obr. 2.6 Napěťové chování – koncentrace napětí kolem grafitické částice v LKG (převzato z [5]) 

 

Pro upřesnění procesu růstu grafitické nodule je nutno uvést, že grafit krystalizuje 

v hexagonální mříži, viz obr. 2.7, přičemž rychlost růstu ve směru „c“ je vyšší, než ve směru 

„a“.  

 

Obr. 2.7 Hexagonální mříž grafitu (převzato a upraveno z [8]) 



7 
 

Pro grafické znázornění růstu grafitu je uveden obr. 2.8, kde vidíme v části a) typický růst 

kuličkového grafitu ve směru [0001] takzvaný způsobe růstu ve formě radiálních spirál 

a v části b) růst grafitu pyramidální. [1, 2, 5, 9] 

Uprostřed obr. 2.8 vidíme v horní části růst grafitu kuličkového a ve spodní části růst grafitu 

lupínkového. 

 

Obr. 2.8 Růst grafitické částice (převzato a upraveno z [5]) 

 

Tímto způsobem z grafitických zárodků vyrůstají všemi směry podélně orientované grafitické 

krystaly, které jsou v těsném uspořádání vedle sebe a vytváří celistvý kulovitý útvar 

(grafitickou noduli). [2, 3, 5] 

2.2.2 Lupínkový grafit v LLG 

Zde, jak je již z názvu patrné, se grafit vylučuje do tvarů blížících se lupínkům. Jejich 

morfologie se dá definovat mnohem větší délkou oproti jejich tloušťce. Navíc u tohoto typu 

je zakončení jednotlivých lupínků velmi ostré, což způsobuje největší koncentraci napětí 

v okolí těchto zakončení. Takováto morfologie přináší několikanásobné zvýšení vrubového 

účinku grafitických částic oproti grafitickým kulatým nodulím v LKG. Takový tvar grafitu 

má pouze dvě výhody oproti LKG: první výhodou je lepší zabíhavost LLG oproti LKG. 

Dobrá zabíhavost je způsobena tím, že zmíněné lupínky grafitu jsou velmi rozvětvenými 

útvary a jsou také spojitě rozloženy, což pozitivně působí na druhou zmíněnou výhodu, kterou 

je menší tendence ke smršťování, nežli u LKG. [1, 5, 9] 

Ukázku napěťového chování pomocí znázornění koncentrace napětí v okolí grafitické částice 

v LLG vidíme na obr. 2.9. 
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Obr. 2.9 Napěťové chování – koncentrace napětí kolem grafitické částice v LLG (převzato z [5]) 

 

2.3 Krystalizace dle Fe-C-Si diagramu a krystalizace grafitického eutektika v 

LKG 

2.3.1 Krystalizace dle Fe-C-Si diagramu 

U litin je obsah uhlíku vyšší než jeho mezní rozpustnost za eutektické teploty dle diagramu 

železo – uhlík. Také se setkáváme s tím, že obsahují větší množství určitého prvku, nejčastěji 

křemíku, případně manganu, než bývá obvyklé v ocelích.  

U LKG se setkáváme s vyšším obsahem křemíku, který zde má limitní hodnotu 3 %. Tím 

pádem vzniká již ternární systém, který se sleduje za pomoci ternárního diagramu Fe-C-Si. 

Aby se popis krystalizačního procesu zjednodušil, používají se tzv. pseudobinární diagramy, 

viz obr. 2.10. Jsou to v podstatě řezy ternárními diagramy, přičemž v těchto diagramech jsou 

vždy proměnné obsahy základních dvou prvků a obsah třetího prvku je vždy konstantní. [1, 2, 

5, ] 
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Obr. 2.10 Fe-C-Si pseudobinární diagram pro 2% obsah křemíku (převzato a upraveno z [1]) 

 

Výše uvedený pseudobinární diagram se velmi podobá rovnovážnému binárnímu diagramu 

Fe-C s tím rozdílem, že teploty fázových transformací jsou posunuty výše a také koncentrace 

jsou posunuty směrem doleva, než je tomu v případě diagramu Fe-C. Dále je zde významný 

rozdíl v tom, že u diagramu Fe-C se vyskytuje pouze jedna eutektická teplota a v případě 

pseudobinárního diagramu se vyskytuje určitý interval teplot TES1 – TES2. Také k samotné 

eutektoidní transformaci nedochází při jedné teplotě, ale v určitém intervalu A1,1  - A1,2, 

k jehož rozšiřování dochází se zvyšováním obsahu křemíku, viz obr 2.11. [1, 5, 10]

 
Obr. 2.11 vliv obsahu křemíku na šíři intervalu eutektoidních teplot (převzato z [8]) 



10 
 

V praxi se vždy projevuje zájem o predikci vzniklé LKG tak, aby bylo zjištěno, zda 

se dosáhne litiny podeutektické, nadeutektické, nebo litiny eutektické. Eutektický bod 

je proměnlivý v závislosti na chemickém složení, přičemž hlavní roli hraje uhlík, ale i další 

prvky, jako fosfor a křemík. Za účelem zjištění, jak bude litina tuhnout, používáme takzvaný 

stupeň sycení (Sc), neboli také stupeň eutektičnosti, který je vyjádřen vztahem (1). [10] 

         Sc=                          (1) 

V případě: Sc=1 .... litina eutektická  

                  Sc<1 .... litina podeutektická  

      Sc>1 .... litina nadeutektická  

Ve vztahu (1) jsou obsahy prvků uváděny v hm. %. 

2.3.2 Krystalizace grafitického eutektika v LKG 

V případě LKG pro výrobu ADI litiny se jedná o krystalizaci grafitického eutektika LKG. 

Tento proces je započat vylučováním primárních austenitických dendritů z taveniny 

a následným vznikem grafitických zárodků v tavenině. Těmito zárodky jsou krystalograficky 

vhodné cizí částice s hexagonální mříží (viz. podkapitola 2.2.1). Podstatou vzniku 

austenitických dendritů je nedokonalá tepelná výměna mezi taveninou a vnějším prostředím, 

čímž nenastane vyrovnání chemického složení pomocí difuze. Dendritická rozvětvenost záleží 

na stupni podchlazení taveniny. Ke zvyšování hodnot podchlazení dochází se snižujícím 

se obsahem uhlíku. Vliv podchlazení na krystalizaci litiny je znázorněn na obr. 2.12. Graf 

na obr. 2.12 znázorňuje, že pro stabilní krystalizaci, kterou se myslí aktivace grafitických 

zárodků, není třeba vysokých hodnot změny volné entalpie ∆G, přičemž k vylučování grafitu 

lupínkového v LLG dochází již při nižších stupních podchlazení (±9 oC). 

Pro krystalizaci grafitických nodulí v LKG je nutno dosáhnout vysoké hodnoty ∆T = ±60 oC. 

Pokud dojde k ještě vyššímu podchlazení, než je tomu v případě předchozím, což znamená, 

že tavenina dosáhne teploty nižší, než je teplota metastabilní, dojde ke krystalizaci taveniny 

bez vyloučení grafitu (bílá litina). [5, 8] 

 

%C

4,3− 0,312.%Si− 0,275.%P
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Obr. 2.12 Krystalizace LKG ovlivněná podchlazením [10] 

 

Vzniku bílé litiny, což v podstatě znamená vznik metastabilního eutektika je v případě 

grafitických litin nežádoucí. Tomuto procesu je nutno zabránit, čehož se dá dosáhnout 

zvýšením počtu grafitických zárodků a zvýšením obsahu křemíku, což zvýhodňuje tuhnutí dle 

stabilní soustavy díky snížení rovnovážné teploty pro stabilní soustavu. Tento proces 

se nazývá očkování (detailně popsán v podkapitole 2.6.6). Tímto procesem se dosáhne 

zvýšení počtu zárodků vhodných pro následnou krystalizaci grafitového eutektika. Také 

se dosáhne zjemnění grafitických částic a zmenšení eutektických buněk. [1, 8, 10, 11]

Růst eutektika LKG probíhá tak, že nodule grafitu vznikají přímo v tavenině, přičemž 

nejdříve se vytvoří vhodné zárodky pro samotný grafit (viz kapitola 2.6.6), poté dochází 

ke zmíněnému růstu podélně orientovaných grafitických krystalů (viz podkapitola 2.2.1), 

které jsou uspořádány velmi těsně vedle sebe a tak se postupně vytvoří kompaktní kulovitý 

útvar (grafitická nodule, viz obr. 2.13). Takto vzniklé grafitické nodule se obklopí 

austenitickou obálkou (vznik eutektické buňky, viz obr.) a tím dojde k jejich úplné izolaci 

od taveniny. [1, 8, 11] 

 
Obr. 2.13 Eutektická buňka v LKG (převzato a upraveno z [1]) 
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Následný růst grafitu je možný pouze pomocí difuzních mechanizmů přes vzniklou obálkou 

austenitu.  Maximální velikosti grafitických nodulí je dosaženo tehdy, když na sebe vzájemně 

austenitické obálky narazí. Finální pochodem je ztuhnutí oblastí na hranicích eutektických 

buněk a zbytkové taveniny. [1] 

Jakmile je ukončena tato eutektická transformace, dochází k dalšímu ochlazování 

a následným transformacím. Při této etapě dochází ke snížení rozpustnosti uhlíku v austenitu, 

čímž dochází k vylučování sekundárního cementitu a jeho okamžité grafitizaci. K tomuto 

procesu dochází v oblasti mezi eutektickou a eutektoidní transformací. 

Poslední etapou je eutektoidní transformace, při které se za reálných podmínek ochlazováním 

transformuje austenit na perlit, nebo může dojít ke grafitizaci perlitického cementitu, a tím 

vznikne peliticko-feritická struktura. Tyto transformace silně závisí na rychlosti ochlazování, 

přičemž v případě pomalého ochlazování dochází k transformaci austenitu na ferit a grafit. [5] 

Pro zjednodušení a vizualizaci krystalizačních procesů v LKG se používá diagram 

anizotermické transformace Fe-C-Si vztažený na eutektickou litinu, viz obr. 2.14.

 
Obr. 2.14 Diagram anizotermické krystalizace eutektické litiny Fe-C-Si (převzato z [1]) 

 

Popis diagramu: 

tES1 - tES2 

teplotní interval tvorby stabilního eutektika 

tEM1 - tEM2 

teplotní interval tvorby metastabilního eutektika 
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GEs - GEf 

začátek a konec vzniku grafitického eutektika 

Ls -  Lf 

začátek a konec vzniku metastabilního eutektika (ledeburitu) [1] 

2.4 Základní chemické složení LKG a vliv jednotlivých prvků na vlastnosti 

LKG 

Jak již bylo několikrát zmíněno, velmi podstatným aspektem výroby LKG je její výchozí 

struktura. Dle požadavku na tuto výchozí strukturu se volí základní chemické složení.  

Při volbě chemického složení pro požadovanou strukturu musíme vzít vždy v úvahu další 

aspekty, například tvar a tloušťku odlitku, druh licí formy a s tím spojenou rychlost 

ochlazování. [1, 6] 

Jako základní výchozí chemické složení se dá uvést chemické složení dle finální struktury, 

viz tab. 2.4. 

Tab. 2.4 Výchozí chemické složení LKG dle finální struktury (údaje v hm. %) 

Základní struktura  C  Mn  Si  Mg  P 
Feritická < 4 < 0,2 < 2,5 0,03 – 0,06 < 0,05 
Perlitická < 4 < 0,3 1,7 – 1,8 0,03 – 0,06 < 0,1 
Perliticko - Feritická < 4 0,25 – 0,4 1,7 – 2,8 0,03 – 0,06 < 0,1 

Obsahy jednotlivých prvků se mírně liší vždy dle dané tloušťky odlitku.  [1, 6] 

2.4.1 Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti LKG 

Vliv uhlíku a křemíku 

Dá se říci, že nejpodstatnějšími prvky chemického složení LKG jsou uhlík a křemík. Při volbě 

chemického složení musíme vždy zvážit zajištění vysoké grafitizační schopnosti taveniny, 

aby nedošlo k tvorbě nežádoucích karbidických fází, jako je sekundární cementit, nebo 

ledeburit. Vznik těchto fází by silně degradoval mechanické vlastnosti výsledné LKG. 

A proto je nutné volit dostatečně vysoké obsahy uhlíku a křemíku, protože právě tyto dva 

prvky silně podporují grafitizaci.  

Křemík je navíc prvkem, který silně potlačuje tzv. zákalku (určitá místa v odlitku 

s nejrychlejším odvodem tepla – hrany, či rohy odlitků). Je také prvkem podporujícím 

feritizační proces během tepelného zpracování, kdy dochází ke zpevňování feritu a k nárůstu 

jeho tvrdosti. [1, 5, 6] 
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V případě nevhodné volby chemického složení, kdy dojde k překročení limitního obsahu 

křemíku, kterým je hm. 2,8 %,  se sníží tepelná vodivost, vrubová houževnatost a také dojde 

ke zvýšení přechodové teploty. [1,5, 6] 

Vliv manganu 

Mangan je v LKG brán jako legura, jež stabilizuje karbidy a perlitickou složku. Obsah 

manganu se volí hlavně dle tloušťky stěn odlitku, a to proto, že mangan je prvek, který 

segreguje primárně do taveniny. Tento nežádoucí proces se dá účinně eliminovat zvýšením 

obsahu Si. V případě překročení hodnoty 0,3 hm. % manganu, dochází k degradaci 

mechanických vlastností pevnostních vs. plastických. Pokud není tato podmínka maximálního 

obsahu 0,3 hm. % manganu dodržena, dochází k nadměrné segregaci, což je doprovázeno 

vylučováním karbidů po hranicích eutektických zrn, což má v závěru za následek degradaci 

mechanických vlastností. [1, 5,  6] 

Vliv niklu 

Nikl je prvek, který při obsahu nad 2 hm. % napomáhá zvýšení prokalitelnosti. V základní 

LKG obecně zvyšuje houževnatost. Zvláště při izotermickém zušlechťování na ADI litinu 

napomáhá ke zvýšení hodnot lomové houževnatosti a tažnosti. [1, 6] 

Vliv molybdenu 

Molybden je prvek nejvíce zvyšující prokalitelnost, tento prvek také podstatně zabraňuje 

vytváření perlitu. Ale problémem je jeho segregace po hranicích eutektických buněk během 

chladnutí. To způsobuje vznik karbidů, což má za následek snížení tažnosti a meze pevnosti 

výsledné LKG. [1, 6] 

Vliv mědi a cínu 

Oba tyto prvky jsou prvky perlitotvornými, měď zamezuje tvorbě karbidů, zvlášť 

bainitických. Napomáhá také zvýšení prokalitelnosti, ale nemá v LKG přímý vliv na zlepšení 

mechanických vlastností, má však velmi kladný vliv proti opotřebení třením, což je příhodné 

v určitých aplikacích, například u ozubených kol vyrobených z ADI litiny. Měď při výrobě 

ADI litiny lehce napomáhá ke zvýšení tažnosti při izotermickém zušlechťování při teplotách 

pod 350 oC. 

Cín je limitován obsahem max. 0,05 hm. % z důvodu podporování růstu mezibuněčných 

grafitických lupínků. [1, 6] 
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Vliv chromu 

Chrom se vyskytuje prakticky ve všech surovinách, které vsázka obsahuje. Pokud dojde 

ke zvýšení obsahu chromu nad 0,05 hm. %, poté zamezuje vzniku feritu. Pohybuje - li se však 

obsah chromu kolem 1 hm.%, poté dojde k vytvoření čistě perlitické matrice. [1, 6] 

Vliv síry 

Síra je prakticky ve všech kovových materiálech prvkem škodlivým (s výjimkou 

automatových ocelí, kde se obsah síry zvyšuje pro lepší obrobitelnost). Degraduje základní 

mechanické vlastnosti, díky vzniku sulfidů a jiných nepříznivých fází v LKG. Dalším 

významným problémem je silně negativní vliv síry na účinky modifikačních přípravků, 

což má za následek vznik velmi nedokonalých tvarů grafitických nodulí. Obsah síry musí 

být vždy pečlivě kontrolován a měl by vždy být pod 0,01 hm. %. [1, 6] 

Vliv fosforu 

Stejně jako chrom se fosfor vyskytuje prakticky ve všech surovinách, které vsázka obsahuje. 

Problémem je, že fosfor vytváří Fe3P, což je nežádoucí fosfid železa, který je vytlačen 

do taveniny, kde solidifikuje až na závěru celkové solidifikace. V těchto místech, přesněji 

po hranicích takovýchto vzniklých buněk, se zvýší obsah fosforu často až na dvojnásobnou 

hodnotu. Tato vzniklá strukturní složka je velmi pevná a zároveň křehká. Problematika 

spočívá v poměrně obtížné zjistitelnosti těchto fází, hlavně při nízkých obsazích fosforu. Ale 

pokud dojde k vytvoření těchto strukturních složek, tak se jejich vliv na finální vlastnosti 

LKG projeví velmi silně, například snížením hodnot tažnosti až o 50% při zvýšení fosforu 

v případě 0,03 ! 0,06 hm. %. [1, 6] 

2.5 Technologicko-výrobní proces odlitku LKG 

Tento proces má počátek v tavení vsázky v pecích a končí odléváním finálního odlitku. Všem 

těmto jednotlivým krokům výroby je věnována následující kapitola.  

V dnešní době se LKG  z 90% vyrábí v takzvaných kelímkových indukčních pecích. Z tohoto 

důvodu se v popisu výroby zaměřím na tuto nejrozšířenější technologii. Alternativní způsoby 

výroby LKG jsou výroba v zastaralejších kuplovacích pecích, nebo také v malém měřítku 

využívaných konvertorech. Samotná výroba výsledné LKG spočívá v následné úpravě 

základní LLG, čehož se dosahuje za pomoci procesů očkování a modifikování. Těmto dvěma 

procesům bude věnována pozornost v samostatných podkapitolách. [8, 12, 13, 14, 15] 



16 
 

2.6 Rozdělení celkového procesu výroby na základní fáze 

2.6.1 Předtavební příprava pece 

Tento proces se skládá z odstranění zbytků předchozí tavby, které by mohly mít neblahý vliv 

jak na chemické složení požadované od nové vsázky, tak na její kontaminaci prvky, které 

mohou mít neblahý, například antiglobulizační vliv na výslednou LKG. Dále je nutná oprava 

vyzdívky, pokud by k tomuto kroku nebylo přikročeno, mohlo by dojít ke zbytečné 

kontaminaci LKG zbytky vyzdívky a její celkové degradaci. Tento proces také obsahuje 

takzvaný předehřev na teplotu tavení vsázkového materiálu. [8, 12, 15] 

2.6.2 Pecní zavážka 

Všechny suroviny, které se ve vsázce objevují, jsou přesně voleny a odvažovány 

dle požadavků na výslednou litinu z pohledu struktury a odvíjejících se vlastností.  

Obecně se dají definovat dva nejpodstatnější parametry na výrobu kvalitní výchozí LKG: 

a) Obsah škodlivých prvků síry a fosforu na co nejnižších hladinách, tzn. u síry max. 0,010 

hm. %, samozřejmě jakékoli snížení je vítané. A v případě fosforu je to max. 0,08 hm. %. 

b) Obsah karbidotvorných prvků, jako vanad, titan, cín, chrom a molybden, by měl být také 

co nejnižší, ale to jen v případě nelegované LKG. Zvýšení obsahu molybdenu se používá 

pro zvýšení prokalitelnosti, ale jeho zvýšení musí být pečlivě uzpůsobeno tak, aby nedošlo 

k tvorbě hrubých karbidů.  [8, 12, 13, 15] 

Suroviny, jež jsou součásti vsázky, se dají rozdělit na několik základních skupin: 

Tříděná vratná ocel 

Tímto materiálem se myslí obecný vratný materiál z klasických ocelí, který je ale nejčastěji 

poměrně nízké čistoty a obsahuje vyšší procenta prvků jako zinek, chróm, olovo. Tyto prvky 

ve vyšších koncentracích v LKG mohou působit různorodě, jak pozitivně, tak i negativně 

a jejich přesná kontrola je velmi potřebným krokem při výrobě. [12, 13, 15] 

Speciální vratná ocel 

Zde se jedná o materiál vysoké čistoty, často s předem definovaným chemickým složením. 

Může se jednat o oceli pro automobilový průmysl, s nízkým obsahem Si, a dá se říci 

s co nejnižším obsahem nejškodlivějších prvků fosforu a síry. Speciálním případem je potřeba 

výroby feritické LKG a k tomu se používají oceli s vysokým obsahem křemíku, těmito 

ocelemi jsou nejčastěji TRAFO a DYNAMO oceli.  [12, 13, 15] 
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Materiál z předchozí výroby LKG 

Může se jednat o části nálitků, případně části vtokových soustav a jiných větších části, které 

zůstávají z předchozí výroby ve větším množství. Ale celkový podíl takového materiálu 

je omezován z důvodu navýšeného obsahu křemíku a jeho částečné kontaminace částečkami 

licí formy. [12, 13, 15] 

Surová železa speciální 

Tato specifická železa jsou vyráběna z nejčistších rud za pomoci speciálních hutních pochodů. 

Jsou vhodné z důvodu velmi nízkých obsahů škodlivých karbidotvorných prvků a jiných 

nežádoucích příměsí. Nevýhodou je jejich vysoká pořizovací cena. [12. 13, 15] 

Železa syntetická 

Těchto surovin není využíváno ve větším měřítku hlavně z důvodu jejich vysoké pořizovací 

ceny v poměru s jejich spolehlivosti při výrobě. [12, 13, 15] 

2.6.3 Tavební proces 

Tímto procesem je zamýšlen proces transformace pevné vsázky na tekutý kov, přičemž 

dochází k tvorbě vedlejších produktů, jako je struska a plyny. Samotný proces tavení 

v kelímkových indukčních pecích, viz obr. 2.15, spočívá v přeměně indukované energie 

ve vsázce na teplo. Tato technologie kelímkových indukčních pecí spočívá v tom, že proud, 

který prochází přes cívku, tvoří uvnitř pece magnetické pole, jež prochází skrz vsázku, a tím 

se tvoří vířivé proudy, které zapříčiňují ohřev a tavení vsázkového materiálu a také současně 

již roztavený kov promíchávají. Tato technologie přímé transformace el. energie na tepelnou 

zajišťuje velmi vysokou účinnost tavebního procesu a zároveň minimální tepelné ztráty. 

Tím se snižují ztrátové náklady spolu s tím, že tyto pece mohou být několikanásobně po sobě 

zaváženy. Z těchto důvodů jsou v současné době kelímkové indukční pece nejvyužívanějšími 

agregáty pro výrobu LKG. [8, 12, 13, 14, 15] 
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Obr. 2.15 Schématický řez kelímkovou indukční pecí (KIP), (převzato a upraveno z [16]) 

 

Popis jednotlivých částí kelímkové indukční pece: 

1. Vnitřní tavební kelímek – je vyroben z keramického materiálu, kterým nejčastěji 

bývají křemičité písky. Takový kelímek je nejvhodnější pro tavební proces litin. 

Pokud by se jednalo o KIP pro zpracování kovů, které mají nižší teploty tání, jako 

například Al, je možné použití kelímku ocelového. 

2. Cívka ohřevu – je tvořená měděným vodičem, který může být čtvercového, případně 

obdélníkového průřezu. Tuto cívku je nutno intenzivně chladit nepřetržitým průtokem 

vody.  

3. Svazky elektro plechů – tyto plechy se zde uplatňují jako svody magnetických toků 

vzniklých na vnější straně ohřevné cívky a také celkově zabraňují prostupu 

magnetických proudů do ostatních součástí pece a přilehlých konstrukcí. 

4. Vnější oplechování pece – plní funkci estetickou a ochrannou pro všechny vnitřní 

komponenty. 

5. Vyzdívka dna pece – je tvořena nejčastěji cihlami ze stejného materiálu jako vnitřní 

tavební kelímek, z důvodu zesílení dna v případě porušení samotného tavebního 

kelímku. 

6. Měděný plech – tvoří ochranu, jako stínidlo pro zabránění vzniku různých 

magnetických polí a toků do ocelového dna pece. 
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7. Dno pece – je vyrobeno tak, aby při náhodné havárii, která může být způsobena 

vypadlou vyzdívkou kelímku i dna pece, došlo k protavení a vylití roztaveného 

materiálu do speciální nádoby umístěné pod každou pecí. 

8. Azbestocementové plochy středící 

9. Kotevní čepy – na těchto čepech se pec otáčí během odpichu. 

10. Vylévací žlab – má funkci výtokové soustavy roztavené litiny ven z KIP. [16] 

2.6.4 Nauhličovací proces 

Tohoto procesu se využívá pro zajištění vysokého obsahu uhlíku v tavenině max. 4 %. 

Efektivita nauhličení závisí hlavně na obsahu manganu a křemíku, také na samotném 

nauhličovadlu a v neposlední řadě na obsahu oxidů v tavenině a intenzitě promíchávání 

roztaveného kovu. Samotné nauhličování se realizuje použitím grafitových elektrod, 

slévárenského koksu, nebo grafitového prášku. [6, 13, 13] 

2.6.5 Modifikační proces 

Pod pojmem modifikování se skrývá postup, při kterém dochází ke změně tvaru grafitu 

z lupínků na kuličky (nodule) pomocí působení různých typů modifikátorů. Pomocí 

modifikování se dosahuje zlepšení mechanických vlastností, které vyplývají z kulovitého 

tvaru grafitických nodulí. Této tématické změně tvaru grafitických částic byla věnována 

kapitola 2. [6, 12, 13] 

Na mechanizmus modifikace v dnešní době existují 3 různé teorie, které k modifikačním 

procesům přistupují lehce odlišně. 

1. Tato teorie tvrdí, že v průběhu modifikace dochází k dezoxidačním procesům, procesu 

odplynění a odsíření taveniny, což je ve své podstatě proces rafinační, přičemž dojde 

ke změně fyzikálních vlastností, což má za následek ovlivnění grafitického růstu. 

2. Během modifikačního procesu probíhají změny podmínek nukleace grafitu, což vede 

k podchlazení, s čímž souvisí změna teploty a také délky eutektické prodlevy. 

3. Dochází k evaporaci hořčíku během modifikačního procesu, což vede k absorpci 

atomárního stavu hořčíku na plochy původních krystalů grafitu, a tím je pozměněna 

rychlost růstu krystalových ploch. 

Celkový proces modifikace musí splňovat jednu základní podmínku, aby byl v závěru 

úspěšný. 

Touto podmínkou je dostatečná grafitizační schopnost výchozí taveniny z toho důvodu, 

že modifikační proces je, jak již bylo zmíněno, proces rafinační, což je v podstatě snižování 



20 
 

grafitizační schopnosti taveniny, a tím zvýšená citlivost k metastabilní solidifikaci. Tohoto 

se dosahuje dostatečně vysokými obsahy uhlíku a křemíku.  [6, 10, 12, 13] 

Pro co nejúspěšnější modifikaci litiny je nutné kromě dostatečné grafitizační schopnosti 

dodržet také hodnoty některých prvků jako mangan v obsazích 0,2 – 0,6 hm. %, síra 0,01 – 

0,03 hm. % (na obr. 2.16 vidíme vztah mezi obsahem síry v roztavené litině před modifikací 

a potřebným množstvím hořčíku v modifikátoru pro úspěšnou modifikaci, dále vidíme také 

procentuální využití hořčíku označené symbolem η) a fosfor 0,03-0,06 hm. %. V neposlední 

řadě je třeba důkladná kontrola stopových prvků, které mají antiglobulizační účinek. Tyto 

prvky se dostávají do taveniny v kovové vsázce vratného kovu. Jsou jimi: antimon, bismut, 

titan, olovo, arsen a cín. [10] 

 
Obr. 2.16 Vztah mezi obsahem síry (Sv) a nutným množstvím hořčíku (Mgvs) v modifikátoru pro úspěšný proces 

modifikace (převzato z [10]) 

 

Maximální dovolené hodnoty těchto prvků jsou pro antimon = 0,026 hm. %, bismut = 0,008 

hm. %, titan = 0,13 hm. %, olovo = 0,011 – 0,016 hm. % a arsen = 0,08 hm. %. 

Celkový vliv těchto škodlivých prvků se kontroluje pomocí výpočtového vztahu   (2) 

K2 =  K1/Mg           (2) 

     = 10 ÷ 25 

kde K1 = 4,4.Ti + 2,2.As + 2,3.Sn + 5.Sb + 290.Pb + 370.Bi + 1,6.Al 

       Mg = potřebné vstupní množství hořčíku v hm. % 

Ve vztahu (2) jsou obsahy prvků uváděny v hm. %. 
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Modifikátory 

V současnosti se využívá mnoho typů modifikátorů dle způsobu a specifikací požadované 

LKG.  

Nejrozšířenějšími modifikátory jsou různé předslitiny hořčíku, u nichž jsou nosnými prvky 

křemík, železo nebo nikl, ty jsou v předslitině v obsahu 40 – 60% a samotný hořčík se zde 

pohybuje v rozmezí 10 – 40 %. Za sferoidizační prvky se také považují cer a vápník, jejichž 

příměsi mohou dosahovat až 7 %. Dalším možným modifikátorem je čistý hořčík o obsahu 

až 99,5 % hořčíku. [6, 12, 13] 

Po modifikaci se musí aplikovat proces očkování litiny pro zajištění dostatečného počtu 

grafitických zárodků. 

2.6.6 Očkovací proces 

Jak již bylo zmíněno, tímto procesem se zajišťuje dostatečný počet grafitických zárodků. Pro 

zajištění co nejjemnějších grafitických částic je třeba zajištění co nejvyššího počtu 

grafitických zárodků na jednotku plochy, tímto procesem se také eliminuje vznik cementitu, 

což spolu s vysokým počtem grafitických nodulí a eutektických buněk zvyšuje výsledné 

mechanické vlastnosti. 

Podstata očkovacího procesu je poměrně složitá, dá se však definovat jako heterogenní 

nukleace za podpory vnášených očkovadel. Tato očkovadla, převážně na bázi ferosilicia 

(FeSi), se vnášejí do taveniny. 

Úspěšnost procesu očkování je ovlivňována mnohými faktory, například dodržováním 

očkovacích teplot, chemického složení a v neposlední řadě také správná volba očkovadla. 

Jako ideální podmínka očkování z hlediska obsahu uhlíku a křemíku volí SC = 0,98-1,05. 

Ale jak již bylo zmíněno, poměr uhlíku a křemíku musí být  optimalizován, aby nedocházelo 

k degradaci vlastností litiny. Znázornění vztahu mezi obsahem uhlíku a křemíku vidíme, viz 

obr. 2.17, poukazující na optimální obsahy obou prvků pro zachování požadovaných 

vlastností a zamezení nežádoucích procesů. [6, 12, 13] 
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Obr. 2.17 Vztah mezi obsahy uhlíku a křemíku (převzato z [10]) 

 

Podstata očkovacího procesu se definuje dvěma způsoby: 

a) Fyzikální – zde se jedná o použití očkovadel, které iniciují vznik grafitických zárodků 

se stejnou (hexagonální) krystalovou mříží, jako grafit, případně by měl být alespoň 

jeden parametr krystalové mříže stejného rozměru, jako parametr hexagonální mříže 

grafitu. 

b) Termodynamická – v tomto případě je možné pomocí zákonů termodynamiky určit 

různé průběhy chemických reakcí, ke kterým dochází během očkovacího procesu. 

Pro očkování se používají v největší míře očkovadla ve stavu pevném, méně často 

ve stavu tekutém. Během přidávání očkovadel dochází ke vzniku různých chemických 

sloučenin nejčastěji oxidických, například SiO2. Z hlediska heterogenní nukleace 

je tento proces nanejvýš účinný. Proces vzniku zárodků grafitu podporují v menší míře 

vznikající nitridy, případně karbidy. [6, 12, 13] 

Jak již bylo zmíněno, nejrozšířenějším očkovadlem je ferosilicium a na jeho bázi postavená 

očkovadla. Proces očkování je nedílnou součástí celkového procesu výroby odlitku z LKG, 

z toho důvodu je nutné použití tohoto očkovadla důkladněji popsat. 

Jak již z názvu vyplývá, ferosilicium je složeno hlavně ze železa a křemíku, ale v jeho 

chemickém složení se také vyskytují další prvky jako bismut, vápník, baryum, také menší 

obsah hořčíku, přičemž se tyto prvky ve FeSi vyskytují v koncentraci 0,4 – 1,5 %. 

Do ferosilicia jsou přidávány z různých důvodů. U bismutu je tomu tak, protože silně zvyšuje 
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počty nukleačních grafitických zárodků. Vápník spolu s hořčíkem napomáhá sferoidizaci. 

Jedinou menší nevýhodou je, že některé z těchto prvků pří solidifikaci vedou k tvorbě jejich 

sulfidů a oxidů. 

Podstatou očkování a jeho nutnosti zařazení do procesu je, že po modifikaci za pomoci 

hořčíku se vytváří jako primární produkty určité vměstky na bázi sulfidických jader, například 

MgS, které mají obaly tvořené silikáty, jako je například MgO.SiO2. Problém nastává v tom, 

že samotné tyto částice nejsou schopny vyvolávat krystalizaci grafitu, což je způsobeno 

nadměrně vysokou měrnou povrchovou energií, která je potřebná pro vytvoření hraniční 

plochy mezi těmito částicemi a samotným grafitem. Z toho vyplývá, že tyto částice nejsou 

schopny fungovat jako heterogenní zárodky. 

Za použití FeSi s obsahy barya, nebo vápníku dochází k tvorbě komplexních hexagonálních 

silikátových fází různých typů, například BaO.SiO2, CaO.Al2O3.2SiO2, CaO.SiO2, 

CaO.Al2O3, které se vyskytují na jednotlivých plochách již vzniklých oxidů. Během 

solidifikačního procesu jsou tyto silikáty velmi výhodnými krystalizátory grafitu z toho 

důvodu, že je jejich hexagonální krystalická mříž velmi podobná té grafitické, čímž 

se dosahuje poměrně nízké energie, která je nutná k vytvoření hraničních ploch. 

Z tohoto souhrnného procesu vyplývá fakt, že samotný proces očkování ve své podstatě 

nezvyšuje počet krystalizačních zárodků pro vznik vyššího počtu grafitických částic, 

ale za pomoci očkovadla jsou upravovány již vzniklé reakční produkty modifikování tak, 

aby byly vhodnými zárodky pro krystalizaci kuličkového grafitu. [6, 10, 12, 13] 

Samotný proces očkování se dá realizovat několik způsoby: 

a) Očkování do pánve, nebo formy, viz obr. 2.18. 

b) Dvoustupňový očkovací proces do pánve a také formy. 

c) Očkování do proudu taveniny, viz 2.19. 

Ad a) Tento proces je v praxi nejvyužívanější, přináší však s sebou problematiku hlavně 

u použití očkovadla do pánve, rozstřik, či nedokonalé rozložení z důvodu nerovnoměrného 

odnosu očkovadla proudem taveniny. [6, 12, 13] 
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Obr. 2.18 Očkování v pánvi (očkovadlo nasypáno na dně pánve) 

 

Ad b) Tento proces je z pohledu rozložení očkovacího prostředku výhodný, ale dochází 

zde k eliminaci jeho účinnosti při použití v pánvi z toho důvodu, že účinnost očkovadla 

se se zvyšující se teplotou snižuje, z toho důvodu se při tomto procesu přidává část očkovadla 

také i do formy. [6, 12, 13] 

Ad c) Tento proces je procesem nevhodnějším, a to z toho důvodu, že tavenina byla 

již v pánvi ochlazena modifikátorem a také samotným přeléváním z pece. Je zde také možnost 

přidávání spolu s očkovadlem do proudu taveniny i modifikátor. Pomocí této techniky 

se dosahuje nepříhodnějšího tvaru i počtu grafitických částic. [6, 12, 13] 

 
Obr. 2.19 Očkování do proudu taveniny 

 

2.6.7 Proces odlévání 

Tento předposlední krok zahrnuje přenos tekutého kovu do formy, viz obr. 2.20. O samotném 

procesu výrobní technologie forem se dá napsat mnoho, ale pro účel této práce je podstatné 
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zmínit, že existuje mnoho druhů forem pro odlévání LKG, z nichž nejznámějšími jsou formy 

na bázi furanových, bentonitových, solných a jiných směsí. Dá se říci, že čím je složitost 

formy vyšší (velké množství malých spár, ostrých hran atd.) dochází ve větší míře k procesu 

již zmíněné zákalky, která v těchto místech způsobuje snížení mechanických vlastností. 

Z tohoto důvodu se v obecném pojetí volí co nejmenší složitost (hlavně u velkých odlitků) 

formy pro co nejlepší rozložení taveniny a homogenního procesu tuhnutí v celém průřezu. [6, 

12, 13] 

 
Obr. 2.20 Odlévání litiny do forem 

 

2.6.8 Obráběcí proces 

Tento proces je finálním krokem, který se z 90% aplikuje na všechny typy odlitků, kdy 

je třeba odstranit zbytky vtokové soustavy, nálitky a podobné přebytečné části, které 

by zabraňovaly správnému fungování součástí. Obrábění se dá provádět buď ručně, čímž 

se myslí hlavně hrubé broušení. Ale broušení je často z pohledu zákazníků nedostačující, 

takže se přechází k obrábění na obráběcích strojích (soustruzích, frézkách, automatických 

obráběcích centrech) s přesností až 0,01 mm. [17] 

2.7 Tepelné zpracování LKG na ADI (izotermické zušlechťování) 

Pomocí tohoto TZ se získává ze základní litiny s kuličkovým grafitem, jakékoliv výchozí 

struktury, litina, kterou tvoří základní struktura acikulárního feritu a zbytkového austenitu, 

také nazývána ausferit. Označení vzniklé struktury za ausferitickou je stále rozporuplné 

a autoři volí svá označení velmi subjektivně dle svých pozorování. Označení struktury 
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„ausferit“ v této práci používám po důkladném prostudování prací. [23, 24] 

Označení ausferit a popis této struktury jsou normovány a detailně popsány v ASTM A 644-

92 v přesném znění „ausferrite“.  

Takto zpracované odlitky dosahují vysokých pevnostních a zároveň i příhodných plastických 

vlastností. [1, 6] 

Pro schématické znázornění tohoto TZ je na obr. 2.21 zobrazen diagram tepelného zpracování 

na ADI litinu. 

 
Obr. 2.21 Diagram tepelného zpracování ADI litiny 

 

Celkový proces tepelného zpracování ADI litiny se dle diagramu rozděluje na několik úseků: 

A-B Tento úsek znázorňuje ohřev na austenitizační teplotu, přičemž rychlost ohřevu se volí 

dle tloušťky odlitku tak, aby zbytečně nedošlo ke zvýšenému pnutí a deformacím 

způsobených prudkým ohřevem. [1] 

B-C Tato oblast definuje dobu výdrže na austenitizační teplotě. Teplota austenitizační výdrže 

se pohybuje v rozmezí 850 – 1000 oC. Doba výdrže se musí vždy vhodně zvolit tak, aby došlo 

k nasycení matrice uhlíkem na rovnovážnou koncentraci a dosažení čistě austenitické 

struktury. Výdrž na této teplotě je obvykle v rozmezí 1 – 3 hodin dle výchozí struktury 

a rozměrů. Obecně platí, že čím je vyšší podíl feritu ve výchozí struktuře, tím je delší musí 

být austenitizační výdrž, aby došlo k dostatečnému nasycení austenitu uhlíkem. 
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Na celkovou dobu austenitizační výdrže má vliv několik základních faktorů, kterými jsou 

počet a rozmístění grafitických nodulí, jež jsou zdroje uhlíkových atomů. Čím je počet 

grafitických nodulí a jejich rovnoměrné rozložení vyšší, tím se snižuje úroveň chemické 

heterogenity a zkracuje se atomární dráha uhlíkových atomů při jejich přenosu z grafitických 

nodulí do základní matrice. Pokud dojde ke zvýšení obsahu některých škodlivých prvků, jako 

jsou cín a antimon, které tvoří tenké segregační vrstvy na povrchu grafitických nodulí a tím 

výrazně omezují možnost difuze uhlíku, tak je potřeba prodloužení doby austenitizační 

výdrže. 

Podstatnou roli hraje při austenitizaci také samotná austenitizační teplota. Nejoptimálnější 

austenitizační teploty se pohybují v rozmezí 850 – 900 oC, při kterých se dosahuje nejlepších 

mechanických vlastností. V případě vyšších asutenitizačních teplot, blížících se 1000 oC 

se projevilo zhoršení jak pevnostních, tak i plastických vlastností.  

Naopak také příliš nízké austenitizační teploty, pohybující se v oblasti mezi A1,1 a A1,2 nejsou 

vhodné, protože se poté ve struktuře vyskytuje proutektoidní ferit, což vede k podstatnému 

snížení pevnosti. 

V neposlední řadě je nutno zmínit také vliv chemického složení na austenitizační teplotu. 

Hlavními prvky, které ovlivňují kritické teploty A1,1 a A1,2, jsou molybden a křemík, jež tyto 

teploty zvyšují, a také i mangan, který je naopak snižuje. S přihlédnutím na tyto aspekty 

je vždy nutné důkladné zvážení austenitizační teploty.  

Se snižující se austenitizační teplotou dochází k menšímu sycení austenitu uhlíkem, 

což později způsobuje zrychlení tvorby acikulárního feritu během následné izotermické 

transformace. Ke zrychlení tvorby acikulárního feritu také přispívá zjemnění výchozího 

asutenitického zrna. Pokud je teplota během austenitizační výdrže příliš vysoká, dochází 

k hrubnutí austenitických zrn a následnému vzniku hrubozrnější struktury acikulárního feritu 

během izotermické transformace.  

Při volbě parametrů austenitizace se musí vždy brát v úvahu jak obsah zmíněných škodlivých 

prvků, tak obsah prvků, ovlivňujících kritické teploty, ale velmi důkladně musí být sledován 

obsah fosforu, jehož zvýšený obsah se sebou přináší problematiku zkřehnutí hranic zrn. 

K tomuto procesu dochází tak, že při zvýšeném obsahu fosforu dochází k tvorbě částic Mg3P2, 

které se přednostně vyskytují po hranicích zrn. V případě, že dojde k volbě příliš vysoké 

austenitizační teploty, tyto částice se pozvolně rozpustí a poté se chovají jako zdroj volného 

fosforu, který se šíří přednostně po hranicích zrn, kde dojde k jeho usazení a následné 



28 
 

degradaci všech mechanických vlastností, protože dochází k iniciaci a šíření 

 interkrystalických lomů po takto zkřehlých hranicích zrn. 

Pro realizaci austenitizace se používá různých typů agregátů. Nejvhodnější jsou pece s inertní 

atmosférou pro zabránění oduhličení a oxidaci povrchu, jako ještě vhodnější varianta se zdají 

pece s rozpuštěnými solemi, které minimalizují oduhličení a oxidaci. [1, 6, 19] 

C-D Tato oblast prudkého ochlazení je podstatná, jelikož se zde nutně musíme vyhnout 

takzvanému „perlitickému nosu“, což je oblast, kde vzniká nežádoucí perlit. Toto ochlazování 

se nejčastěji realizuje přesunem odlitku do speciálních solných lázní různých typů, jejichž 

teploty se pohybují v rozmezí 250 – 450 oC, což je v podstatě také samotné rozmezí teplot pro 

izotermickou transformaci. 

Nejlepší prokalitelnost se v klasických solných lázních pohybuje okolo 10 mm hloubky. 

V lázních s rychle proudící solí je tomu až 20 mm. Ale v případě větší tloušťky odlitku 

musíme již při volbě chemického složení zohlednit zmíněnou prokalitelnost, a proto je nutné 

použít legování nejčastěji molybdenem, niklem a případně i mědí pro razantní zvýšení 

prokalitelnosti. Takovýmto legováním bylo dosaženo kompletní prokalitelností tlouštěk 

až 60 mm. [1, 6, 18] 

D-E Tato oblast vyznačuje izotermickou transformaci, která se provádí v různých typech 

solných lázní v teplotním intervalu 250 – 450 oC. Při izotermické transformaci mají doba 

a teplota transformace primární vliv na výsledné vlastnosti ADI. Doba výdrže na izotermické 

teplotě se volí dle tloušťky odlitku a obsahu legur. Transformační teplota se volí 

dle požadovaných výsledných vlastností ADI.   

V případě volby nižších transformačních teplot, v rozmezí 250 – 350 oC, se dosahuje vyšších 

pevnostních vlastností, lepší otěruvzdornosti, ale naopak snížení tažnosti a vrubové 

houževnatosti.  

V případě volby vyšší transformační teploty, v rozmezí 350 – 450 oC, se dosahuje nižších 

pevnostních vlastností, ale naopak zvýšení tažnosti a vrubové houževnatosti, ale snížení 

únavových vlastností. Označení vzniklé struktury Bh (horní bainit) a Bd (dolní bainit) 

v oficiálním diagramu je uvedeno z toho důvodu, že se mnozí autoři ve svých pracích (např. 

[1, 20, 21]) přiklání k definici základní struktury jako bainitické, a takto je oficiálně tento 

diagram prezentován. Také se často místo označení Az (zbytkový austenit) uvádí As 

(stabilizovaný austenit). Rozpor v terminologii je vysvětlen v podkapitole 2.8.2. [1, 6] 
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E-F Tato oblast znázorňuje ochlazování odlitku v předehřáté vodě a později dochlazení 

na vzduchu. Pomalým ochlazováním se výsledná struktura acikulárního feritu se zbytkovým 

austenitem nemění. Jen se tím předchází zbytečnému zvýšení vnitřního pnutí. [19] 

2.7.1 Porovnání mechanických vlastností ADI dle použitých různých austenitizačních 

a transformačních teplot 

Na obr. 2.22 můžeme vidět porovnání jednotlivých austenitizačních a teplot v závislosti 

na výsledných mechanických vlastnostech (mez pevnosti, mez kluzu a tvrdost). Jak již bylo 

zmíněno, i z tohoto grafu vyplývá, že nejideálnější teploty austenitizace se pohybují kolem 

850 oC. Z obr. 2.23 je patrné, že v rozmezí transformačních teplot 350 – 400 oC dochází 

k nárůstu plastických vlastností (tažnosti), což je způsobeno zvýšením podílu zbytkového 

austenitu, ale také k lehké degradaci pevnostních vlastností. Tyto obecné grafy se uplatňují 

pro nelegovanou ADI. V případě legování dochází k menším změnám z možného důvodu 

vzniku karbidů a jiného množství zbytkového austenitu. [1, 11, 22] 

 
Obr. 2.22 Srovnání mechanických vlastností v závislosti na austenitizační a transformační teplotě  

(převzato z [1]) 
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Obr. 2.23 Zobrazení zvýšení tažnosti v rozmezí transformačních teplot 350 – 400 oC a určité době transformace 

(40 – 60 min.), (převzato z [1]) 

 

2.8 Specifikace, struktura, mechanické vlastnosti a použití ADI 

2.8.1 Specifikace 

ADI litina je velmi perspektivním materiálem pro mnoho typů součástek používaných 

převážně v automobilovém průmyslu, také i ve strojírenství. ADI nám poskytuje kombinaci 

velmi vysoké pevnosti s odpovídajícími plastickými vlastnostmi. Takováto izotermicky 

zušlechtěná litina představuje oproti oceli velmi výhodný materiál z několika hledisek:  

a) Až 2,5 násobně vyšší otěruvzdornost oproti cementovaným a nitridovaným 

ocelovým součástem; 

b) Lepší únavové vlastnosti určitých ADI; 

c) Velmi vysoká pevnost v tahu a ještě vyšší pevnost v tlaku; 

d) Hmotnostní úspora díky nižší měrné hmotnosti ADI oproti litým ocelím; 

e) Možnost odlévání velmi přesných odlitků oproti lité oceli díky velmi dobré 

zabíravosti; 

f) Cenově velmi výhodná velkosériová výroba. [1, 14, 18, 19] 

Z objektivního hlediska je ale také nutné uvést i několik nevýhod:  

a) Horší plastické vlastnosti než odlévaná, nebo kovaná ocel (hlavně nižší tažnost 

a vrubová houževnatost); 

b) Z bodu a, vyplývá zhoršená možnost aplikace za záporných teplot; 
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c) Potřeba vyššího legování pro tlustostěnné odlitky pro dosažení co nejlepší 

prokalitelnosti, z čehož plynou vyšší cenové náklady při výrobě velkých odlitků. [1, 

14, 18, 19] 

2.8.2 Popis struktury 

Jak již bylo řečeno, ADI litiny dosahují výborných mechanických vlastností, spolu 

s dosažením vysokých pevností, se zachováním dobré houževnatosti díky ausferitické 

struktuře. Ausferitická struktura, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.7, se skládá ze směsi jehlic 

acikulárního feritu a zbytkového austenitu, (viz detail struktury na obr. 2.24). Bohužel stále 

vznikají spory nejen o to, zda se ve struktuře vyskytuje ausferit či bainit, ale také zda 

se ve struktuře vyskytuje zbytkový austenit, či uhlíkem nasycený stabilizovaný austenit 

Ausferitická struktura je podobná bainitické struktuře s tím rozdílem, že se v ní nevyskytují 

velmi jemné karbidy, které vznikají smykovým difusním mechanismem. Tyto karbidy 

je možné určit pomocí TEM analýzy a také pomocí SEM analýzy při maximálních zvětšeních.  

V této práci používám označení pro tento materiál označení ausferit a s tím spojené pojmy 

acikulární ferit a zbytkový asutenit. K tomuto označení se přikláním po prostudování 

již zmíněných prací [11, 12, 13] a jejich výsledků v porovnání se strukturou 

a rentgenografickým šetřením mnou dosažené struktury a v neposlední řadě je zde toto 

označení vychází z normy ASTM A 644-92. 

 
Obr. 2.24 Detaily ausferitické struktury 
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Popis mikrostruktury ADI litiny (viz obr. 2.25): Světlá místa reprezentují zbytkový austenit 

a jasně viditelné jehlice, jsou jehlicemi acikulárního feritu. Nejtmavší kulovité útvary jsou 

grafitické nodule. 

 

 
Obr. 2.25 Mikrostruktura ADI litiny 

 

2.8.3 Mechanické vlastnosti  

Dle mechanických vlastností rozlišujeme 5 základních typů ADI litiny. Tyto jednotlivé typy 

jsou normovány spolu s mechanickými vlastnostmi v normě ASTM897. Rozdělení 

dle mechanických vlastností můžeme vidět, viz tab. 2.5. [25] 

Tab. 2.5 Základní normované dělení ADI do 5 tříd dle ASTM897 

Označení dle 
ASTM897M 

"Třídy" 

Zákl. struktura Rm min. [MPa Rp0,2 min. [MPa] A min. [%] 

1 ausferit 850 550 10 
2 ausferit 1050 700 7 
3 ausferit 1200 850 4 
4 ausferit 1400 1100 1 
5 ausferit 1600 1300 nedefinována 

ADI litina se dá také definovat podle normy DIN EN 1564, hodnoty mechanických vlastností 

jsou dle této normy velmi podobné, ale norma DIN nedefinuje "třídu" 5. V ČR jsou ADI litiny 

normovány v normě ČSN EN 1564. ADI litina je velmi perspektivní materiálem pro určité 

specificky namáhané součástky. 
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2.8.4 Aplikace ADI 

ADI litiny nachází velmi široké uplatnění v mnoha odvětvích. Dle jejich specifikace 

a určitých vlastností (pevnost v tahu a tlaku, vysoká otěruvzdornost, výborné únavové 

vlastnosti a schopnost útlumu) jsou nejvhodnější pro několik základních aplikací, ve kterých 

se v současné době využívají. 

Základní a velmi perspektivní aplikace jsou v automobilovém průmyslu. Na obr. 2.26 vidíme 

uplatnění klikové hřídele z ADI litiny jako jednu ze stěžejních součástí samotného motoru 

automobilu. Pro tuto aplikaci je ADI litina vhodná z důvodu výborných únavových vlastností, 

vysoké otěruvzdornosti a v neposlední řadě také snížení hmotnosti. Dále jsou ADI litiny 

vhodným materiálem pro výrobu komponentů řízení a zavěšení částí nápravy, které musí 

odolávat silným rázům při pohybu vozidla po nerovnostech. Struktura ADI litin zde 

významně přispívá k tlumení takto vzniklých rázů a únavové odolnosti součástek. [1, 3, 4, 18] 

 
Obr. 2.26 Použití součástí vyrobených z ADI litiny v automobilu 

 

Další významnou aplikací ADI litin jsou ozubená kola a součásti, viz obr. 2.27. Zde 

je aplikace ADI litin výhodná z důvodů snížení hmotnosti až o 10%, zvýšené životnosti díky 

vysoké odolnosti proti otěru a i samomazné schopnosti, kterou dodává grafit ve struktuře, 

a oproti ocelovým částem při stejných aplikacích také poskytuje výraznou redukci hlučnosti 

při provozování součástí. V neposlední řadě je výhodou ADI to, že je zde možnost odlévat 

výchozí litinu s kuličkovým grafitem do velice přesných forem, čímž se později po TZ 

na ADI a finálním obrábění eliminuje nutnost velkých úběrů, což je jeden z nejnákladnějších 

procesů výroby strojních součástí. [1, 3, 4, 18] 
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Obr. 2.27 Ozubená kola vyrobená z ADI litiny (převzato z [18]) 
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3 Experimentální část 

Obsahem této kapitoly bude popis celkového procesu výroby ADI počínaje realizací taveb 

a odlévání. Dalšími fázemi jsou návrh a výroba (hrubování) zkušebních těles, návrh 

a realizace tepelného zpracování, finální obrábění, zkoušení mechanických vlastností, 

metalografický rozbor, RTG analýza a faktografická analýza. 

3.1 Celkový proces výroby ADI litin  

Tento proces se skládá z několika základních kroků: 

1) volba chemického složení a legování výchozích LKG, 

2) realizace taveb a odlévání LKG, 

3) návrh zkušebních těles (v reálných podmínkách se jedná o dané výrobky) a výroba 

(v tomto stádiu pouze hrubování), 

4) návrh a realizace tepelného zpracování (izotermické zušlechťování) na ADI, 

5) finální obrábění zkušebních těles (výrobků) na přesné rozměry.  

Ad 1) Volba chemického složení a legování výchozí LKG 

Základní chemické složení bylo zvoleno v podobném rozsahu jako v pracích [26 – 28] a také 

po konzultaci s odborníky ve Výzkumném ústavu hutnictví železa a.s., tak, aby bylo dosaženo 

optimálních mechanických vlastností po izotermickém zušlechtění, kterých autoři 

v uvedených zdrojích poměrně úspěšně dosáhli. 

V mém případě bylo navíc použito legování niklem z důvodu jeho zvýšení prokalitelnosti 

a příznivé vlastnosti na plasticitu. Molybden byl, jako legura, použit pro dosažení 

prokalitelnosti v celém průřezu zkušebních vzorků. 

Jak již bylo zmíněno, výchozí LKG jsou dvojího typu: feritická a perliticko - feitická. 

Jejich navrhované chemické složení vidíme v tabulce 3.1 a 3.2. 

Tab. 3.1 Požadované chemické složení výchozí feritické LKG (údaje v hm. %) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Mg 
3,25-
3,35 

2,20-
2,35 

0,10-
0,17 

max. 
0,050 

max. 
0,015 

0,020-
0,040 

0,25-
0,40- 

1,3-
1,5 

0,008-
0,015 

0,003-
0,0060 

0,060-
0,080 

Tab. 3.2 Požadované chemické složení výchozí perliticko - feritické LKG (údaje v hm. %) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Mg 
3,25-
3,35 

1,85-
2,10 

0,20-
0,35 

max. 
0,050 

max. 
0,015 

0,020-
0,040 

0,25-
0,40- 

1,3-
1,5 

0,008-
0,015 

0,003-
0,0090 

0,060-
0,080 
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Již v úvodu je uvedeno, že základním materiálem pro výrobu ADI litin jsou litiny 

s kuličkovým grafitem (LKG). Takováto litina musí v ideálním případě splňovat určité 

požadavky pro co nejlepší výsledné vlastnosti po izotermickém zušlechťování.  

Základní požadavky na výchozí LKG pro úspěšnou výrobu ADI litin: 

. Minimální počet nodulí grafitu = 100 (v ideálním případě 200) na 1 mm2 (čím je počet 

nodulí grafitu vyšší, tím je poté v matrici lépe přenášeno napětí, lépe se tlumí rázy 

a zpomaluje se šíření trhlin). 

. Nodularita 1 grafitu musí být vyšší než 80% (čím vyšší je kulatost grafitických nodulí, 

tím lépe se přenáší v matrici napětí při namáhání).  

. V případě feriticko – perlitické litiny by se poměr obsahu obou složek měl blížit 

50:50. 

. Co nejnižší obsah karbidů, vměstků a pórů již v litém stavu. V případě přítomnosti 

karbidů by během tepelného zpracování velmi pravděpodobně došlo k jejich hrubnutí, 

a tím k podstatné degradaci materiálu. Přítomnost vměstků a pórů je vždy nežádoucí, 

protože tato místa jsou velmi často místem iniciací porušení. [18] 

Všechny tyto požadavky jsou ovlivněny způsobem modifikace, použitým modifikátorem, dále 

také způsobem modifikování a v neposlední řadě očkováním a jeho způsoby. 

Navíc bylo navrženo chemické složení pro výrobu nelegované LKG se základní perlitickou 

matricí, jako možnost dalšího porovnání výsledných ADI litin touto vysokopevnou litinou, 

jak v litém stavu, tak po feoridizačním žíhání a také i s litinami výchozími v litých stavech. 

Navrhované chemické složení vysokopevné perlitické litiny vidíme v tabulce 3.3. 

Tab. 3.3 Požadované chemické složení výchozí perlitické LKG (údaje v hm%) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Mg 
3,25-
3,35 

2,20-
2,35 

0,10-
0,17 

max. 
0,050 

max. 
0,015 

0,020-
0,040 

0,25-
0,40- 

1,3-
1,5 

0,008-
0,015 

0,003-
0,0060 

0,060-
0,080 

Ad 2) Realizace taveb a odlévání 

Všechny tavby byly provedeny ve Výzkumném ústavu hutnictví železa a.s., v agregátech 

elektrických indukčních pecí 100 a 40 (lišících se pouze objemem vnitřního kelímku). Jako 

                                                
1 Nodularitou se rozumí procentuální podíl kuličkového grafitu vůči ostatním typům grafitu vyloučených 

ve struktuře. 
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modifikátor byl použit NiMg, FeSi bylo použito jako očkovadlo  přímo do tavby. Do pánve 

bylo navíc přidáno ještě očkovadlo Inoculin. 

Během tavebních procesů byla vždy provedena předzkouška chemického složení  a následné 

dolegování pro dosažení kýženého finálního chemického složení. 

Před odpichem byly vždy odebrány finální zkoušky chemického složení, které dosáhly 

pro jednotlivé litiny hodnot znázorněných v tab. 3.4, 3.5 a 3.6. 

Tab. 3.4 Finální hodnoty chemického složení výchozí feritické litiny (údaje v hm. %) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Mg 
3,30 2,29 0,147 0,034 0,22 0,034 0,317 1,472 0,0096 0,0044 0,068 

Tab. 3.5 Finální hodnoty chemického složení výchozí perliticko - feritické litiny (údaje v hm. %) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Mg 
3,258 1,988 0,296 0,038 0,011 0,033 0,327 1,307 0,012 0,0075 0,047 

Tab. 3.6 Finální hodnoty chemického složení výchozí perlitické litiny (údaje v hm. %) 

C Si Mn P S Cr Cu Al Mg 
3,48 2,21 0,326 0,078 0,023 0,036 0,99 0,0059 0,054 

 
Teploty odpichů 

Litina feritická: 1429 °C 

Litina perliticko – feritická: 1426 °C 

Litina perlitická: 1430 °C 

Teploty lití 

Litina feritická: 1336 °C 

Litina perliticko – feritická: 1348 °C 

Litina perlitická: 1339 °C 

Lití probíhalo do pánve. Na dně pánve bylo nasýpáno očkovadlo Inoculin, poté proběhlo 

odlévání do „kýlových bloků“. Kýlové bloky byly vyrobeny ze směsi křemenného písku 

s vodním sklem, vytvrzené CO2 a jejich povrch byl opatřen vrstvou nátěru Agazitu, 

což je lihový nátěr na bázi Al2O3, viz obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Formy pro odlévání „kýlových bloků“ 

 

V případě výroby feritické litiny bylo nutno taveninu zasypat exotermickým zásypem (Ferro 

G), viz obr 3.2, pro dosažení řízeného pomalého ochlazování pro dosažení co nejvyššího 

zastoupení feritu ve struktuře. 

 

 
 

Obr. 3.2 Tavenina zasypána exotermickým zásypem 

 

Ad 3) Návrh zkušebních těles a výroba 

Předem bylo určeno zkoušení mechanických vlastností pomocí zkoušek tahem dle normy 

ČSN EN ISO 6892-1 a zkoušek rázem v ohybu dle normy ČSN EN ISO 148-2.  

V tomto stádiu výroby ADI litin se však musí přihlédnout k následnému tepelnému 

zpracování (TZ) aplikovanému na tato zkušební tělesa, kdy dochází k pnutí na povrchu 

vzorku a k jeho oduhličení. Z tohoto důvodu se zkušební tělesa obráběla pouze „nahrubo“. 

Výkresovou dokumentaci můžeme vidět na obr. 3.3 pro tahový vzorek a obr. 3.4 pro vzorek 

zkoušky rázem v ohybu. 
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Obr. 3.3 Vzorek pro tahovou zkoušku před TZ 

 
Obr. 3.4 Vzorek pro zkoušku rázem v ohybu před TZ 

 

Dalším krokem v této části výroby byl odběr zkušebních těles, kdy tahové zkoušky byly 

odebírány z kýlových bloků ze spodní „nejkvalitnější“ části, viz obr. 3.5 (řez „kýlovým 

blokem“) a obr. 3.6 (3D zobrazení), která by měla vykazovat nejvyšší homogenitu 

bez staženin a jiných vad. Vzorky pro zkoušky vrubové houževnatosti byly odebírány přímo 

nad vzorky pro zkoušku tahem. Na obr. 3.5 také vidíme celkové rozměry „kýlových bloků“. 

 

 

Obr. 3.5 Řez kýlovým blokem a místa odběrů materiálu pro vzorky pro tahovou zkoušku 
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Obr. 3.6 3D zobrazení odběru materiálu pro výrobu vzorků pro tahovou zkoušku 

 

Ad 4) Návrh a realizace tepelného zpracování 

Kompletní návrhy tepelného zpracování (TZ), v závislosti na chemickém složení výchozích 

litin, jejich strukturách a požadovaných finálních vlastností ADI litin, byly navrženy 

po prostudování prací [7-10] a konzultaci s odborníky společnosti QIP s.r.o. Veškeré TZ 

probíhalo ve společnost QIP s.r.o., která se dlouhodobě zabývá realizací výroby ADI litin. 

Samotné TZ bylo provedeno v pecích S2 (použita austenitizace), S3 (použita pro podchlazení 

při inovačním dvoustupňovém ohřevu) a S4 (použita pro izotermickou transformaci) 

v posloupnosti dle obr. 3.7. 

 
Obr. 3.7 Schéma použité pecní baterie 

 

S2 Pec elektrodová austenitizační PEA 5.5.8/950 

Zařízení se skládá z vlastní kelímkové pece, transformátoru, propojovacích Cu pásnic, 

hlavních elektrod, pomocné elektrody, digestoře pro odsávání výparů, prostředků pro měření 

a regulaci teploty a elektrického rozvaděče společného s pecí S1. Ohřev v peci se realizuje 

průchodem proudu roztavenou solí (elektrolytický princip).  
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Parametry: 

El. Příkon:    100kW 

Prostředí (náplň, atmosféra): Chloridová austenitizační sůl (K750) 44%NaCl+56%KCL 

Jmenovitá teplota:   680-950°C pro sůl K750 

Max rozměry vsázky:   500x500x800(hloubka) mm 

Max. hmotnost vsázky:  Cca 200kg 

Regulace:     Reg. Eurotherm 3216 

Ohřev zboží na 850°C:  Cca 100kg/hod  

Použití: Austenitizační ohřev, popř. žíhání naměkko 

S3 Kalicí vanová solná lázeň KVSL 1000/5,5 

Vanová pec s vnějším elektrickým topením, kdy je vana opatřena košem pro čeření 

a cirkulačním zařízením. Ohřev se realizuje topnými spirálami z odporového drátu, 

umístěnými okolo vany na solnou lázeň. Pro zrychlené roztápění slouží pomocná sada 

žárových trubek pod kalicí vanou. Chlazení lázně je zajištěno středotlakým ventilátorem, 

který vhání v případě potřeby vzduch mezi plášť vany a topné spirály. 

Parametry: 

El. Instalovaný příkon:  65kW 

Prostředí (náplň, atmosféra):   Dusitano dusičnanová popouštěcí a kalicí sůl (AS140) 

Maximální jmenovitá teplota: 450°C  

Vnitřní využitelný prostor:  700 x 1350x1100 (hloubka) mm 

Hmotnost kalicí lázně:  Cca 2000kg 

Max. hmotnost kalené vsázky: Cca 200kg 

Regulace:     Reg. Eurotherm 3216 

Použití:  Lázeň pro termální kalení, izotermické zušlechťování 

a popř. popouštění. 

S4 Kalicí vanová solná lázeň KVSL 500/5,5 

Vanová pec vytápěná ponornými topnými tělesy a pomocnými topnými tělesy pod vanou 

pro zrychlené roztápění. Chlazení lázně je zajištěno středotlakovým ventilátorem, který vhání 

v případě potřeby vzduch mezi plášť vany a tepelnou izolaci.  

Parametry: 

El. Instalovaný příkon  32kW 

Prostředí (náplň, atmosféra):             Dusitano dusičnanová popouštěcí a kalicí sůl (AS140) 
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Jmenovitá teplota:   450°C  

Vnitřní využitelný prostor  570x1150x800(hloubka) mm 

Vnitřní využitelný objem  Cca 500 l 

Hmotnost kalicí lázně   Cca 1000kg 

Max. hmotnost kalené vsázky Cca 100kg 

Regulace:     Reg. Termoproces, mikrotherm 825 

Použití: Lázeň pro termální kalení, izotermické zušlechťování a popř. popouštění. 

Jak již bylo zmíněno, pro výrobu ADI litin byly připraveny dvě výchozí litiny se strukturou 

feritickou a perliticko – feritickou.  

Popis schémat TZ: 

Austenitizační teplota byla zvolena u všech režimů stejná. V austenitizační solné lázni byly 

vloženy vzorky z výchozí feritické LKG od začátku austenitizace, aby došlo k dostatečnému 

nasycení austenitu uhlíkem. Po 75 minutách byly přidány vzorky z perliticko – feritické LKG. 

1. režim TZ na ADI litinu 

U tohoto režimu byla zvolená transformační teplota 375 oC při výdrži 100 minut, viz obr. 3.8.  

Režim byl zvolen tak, aby se dosáhlo kompromisu mezi pevnostními a plastickými 

vlastnostmi výsledné LKG.  

 
Obr. 3.8 1. navržený režim TZ na ADI litinu 
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2. Režim TZ na ADI litinu 

Režim byl zvolen a upraven dle inovačního postupu tzv. dvoustupňového izotermického 

zušlechťování, kterým se zabývají práce [29, 30]. Tímto režimem by se teoreticky mělo 

dosáhnout velmi dobrých plastických vlastností při zachování vysokých pevnostních 

vlastností. 5 minutová prodleva na 250 oC, viz obr. 3.9, by měla zajistit zvýšení nukleační 

schopnosti acikulárního feritu, tím dojde k jeho zjemnění a dojde také k eliminaci oblasti 

zbytkového austenitu.  

 

 
Obr. 3.9 2. navržený režim TZ na ADI litinu 

 

3. režim TZ na ADI litinu 
 
Režim byl zvolen za účelem dosažení nejvyšších plastických vlastností, i přes snížení 

vlastností pevnostních. Tohoto by se teoreticky mělo dosáhnout zvýšením transformační 

teploty, z 375 oC na 400 oC, viz obr. 3.10, oproti předchozím režimům. 
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Obr. 3.10 3. Navržený režim TZ na ADI litinu 

 
Posledním typem TZ bylo sferoidizační žíhání, viz obr. 3.11, aplikované na výchozí čistě 

perlitickou LKG. Jeho výsledky byly později použity pro porovnání mechanických vlastností 

dosažených u vyrobených ADI litin vs. výchozí feritické, perliticko – feritické, perlitické 

a sferoidizačně žíhané perlitické LKG. Tímto žíháním se dosáhne zvýšení plastických 

vlastností výchozí perlitické LKG, ale také podstatné snížení vlastností pevnostních. 
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Obr. 3.11 Sferoidizační žíhání výchozí perlitické LKG 

 

Ad 5) Finální obrábění zkušebních těles na přesné rozměry  

Po veškerém TZ bylo nutno obrobit vzorky pro zkoušky tahem, viz obr. 3.12, a pro zkoušky 

rázem v ohybu, viz obr. 3.13, na jejich přesné rozměry. Pro zkoušky rázem v ohybu byl 

zvolen vrub tvaru „V“, aby byla možná pozdější interpretace výsledků mechanických 

vlastností ADI litina vs. ocel na odlitky. 

 
Obr. 3.12 Vzorek pro tahovou zkoušku po TZ 

 

 
Obr. 3.13 Vzorek pro zkoušku rázem v ohybu po TZ 
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3.2 Zkoušení mechanických vlastností 

Veškeré zkoušení mechanických hodnot proběhlo ve společnosti Materiálový a metalurgický 

výzkum s.r.o. Tahové zkoušky byly provedeny na servohydraulickém zkušebním zařízení 

MTS 100 kN v režimu konstantního pohybu pístnice rychlostí 1,5 mm/min (napěťová rychlost 

do meze kluzu cca 25 MPa/s) a zkoušky rázem v ohybu byly provedeny na Charpyho kladivu 

s maximální energii 300 J. 

Zkoušky tahem 

Výsledné hodnoty mechanických vlastností získané ze zkoušek tahem jednotlivých litin. 

Jejich označení jsou uvedeny v tab. 3.7. 

Tab. 3.7 Výsledné hodnoty mechanických vlastností ze zkoušek tahem  

Stav Označení Struktura 
Hodnota 
E [Mpa] Rm [Mpa] 

 

Rp0,2[Mpa] A5 [%] Z [%] 
Litý F Feritická 167 432 529 384 10,8 11,4 

Litý FP 
Perliticko - 

feritická 180 273 619 389 7,9 9,7 
Litý P Perlitická 160 101 774 518 3,2 5,7 

Sferoidizaně 
žíhaný PTZ Perlitická 159 229 529 341 11,7 14,1 

TZ-ADI1 FP1 Ausferit 158 787 893 634 4,7 5,1 
TZ-ADI1 F1 Ausferit 159 130 900 648 4,2 4,8 
TZ-ADI2 FP2 Ausferit 162 819 785 642 1,8 3,9 
TZ-ADI2 F2 Ausferit 157 241 815 682 2,0 3,3 
TZ-ADI3 FP3 Ausferit 178 111 725 547 1,6 3,3 
TZ-ADI3 F3 Ausferit 171 722 754 545 2,0 3,5 

Vysvětlivky 2 

                                                
2 Stav: TZ-ADI 1 - 3 označuje, dle kterého režimu byly LKG zpracovávány na ADI.  
Označení: F - výchozí feritická litina, FP - výchozí perliticko - feritická litina, P - výchozí perlitická litina, PTZ - 
sferoidizačně žíhaná perlitická LKG, FP1 - ADI litina vyrobená z výchozí perliticko - feritické LKG dle 1. 
režimu TZ, F1 - ADI litina vyrobená z výchozí feritické LKG dle 1. režimu TZ.  
Poznámka: Z důvodu menšího množství zkušebních vzorků nebylo provedeno statistické hodnocení zkoušek. 
 
 



47 
 

Zkoušky rázem v ohybu 

Výsledné hodnoty zkoušek, rázem v ohybu, jsou uvedeny pro jednotlivé litiny v tab. 3.8, 

spolu s jejich statistickým vyhodnocením. 

Tab. 3.8 výsledné hodnoty a statistické vyhodnocení zkoušek rázem v ohybu 

Stav Označení Stuktura Tvar vrubu KCV (J/cm2) Sm. Odch. Chyba 
litý F Feritická V 6,7 0,62 0,48 
litý FP Perliticko- feritická V 7,4 0,4 0,28 
litý P Perlitická V 3,9 0,34 0,28 

Sferoidizačně žíhaný PTZ Ausferit V 5,5 0,83 0,69 
TZ-ADI1 FP1 Ausferit V 10,5 0,98 0,9 
TZ-ADI1 F1 Ausferit V 12,1 0,6 0,56 
TZ-ADI2 FP2 Ausferit V 10 0 0 
TZ-ADI2 F2 Ausferit V 11,3 0,65 0,68 
TZ-ADI3 FP3 Ausferit V 8,96 0,51 0,54 
TZ-ADI3 F3 Ausferit V 9,3 0,67 0,62 

Vysvětlivky 3 

3.3 Metalografický rozbor 

Jednotlivé metalografické výbrusy byly připraveny z bočních stěn přelomených zkušebních 

vzorků ze zkoušky rázem v ohybu. Výbrusy byly připraveny klasickou cestou broušení 

na brusných papírech různých drsností od 200 do 1500 (dle evropského značení FEPA). 

Poté byly leštěny. Následovalo fotografování nenaleptané struktury pro hodnocení morfologie 

a rozložení grafitu. Potom byly vzorky leptány v leptadle Nital, pak byla pozorována 

a fotodokumentována základní struktura pomocí optického mikroskopu Olympus IX 70 .  

Pomocí programu Image Pro Analyzer, byly hodnoceny tyto parametry: průměrná velikost 

grafitických nodulí, počet nodulí a kruhovitost. Provedené výpočty však bylo nutno dopočítat 

dle vhodného statistického rozdělení. Pro počet částic na 1 mm2 s označením NA byly 

provedeny výpočty dle vztahu (1), plošný podíl grafitu s označením AA dle vztahu (2). 

Výsledné parametry grafitu pro jednotlivé litiny, jak před TZ, tak po TZ vidíme v tab. 3.9, 

3.10 a 3.11. 

Statistické vyhodnocení grafitických částic 

 

 [mm2]     (1) 

Kde: 

                                                
3 Tab. 3.8 se řídí stejným principem, který je vysvětlen pro tab. 3.7.  
 

AN =
n

pl. zor. pole
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n … počet částic 

pl. zor. pole … plocha zorného pole vypočtená pomocí programu Image Pro Analyzer 

%      (2) 

 
Kde: 

per area … poměr plochy jednotlivé částice k ploše zorného pole 

Chyby měření NA a AA byly vypočteny dle vztahu (3) 

     (3) 

Kde: 

sm. odch. … směrodatná odchylka hodnot NA a AA  

n … počet měření 

tα=0,050 … kritická hodnota parametru Studentova rozdělení pro n-1 

Tab. 3.9 Statistické vyhodnocení parametrl grafitických částic perlitické LKG před a po TZ 

Ozn. Stř. vel. část. [µm] 
Sm. 

odch. Chyba 
Kruhovitost 

(střední hodnota) 
Sm. 

odch. Chyba 
P 30 0,015 0,001 1,32 0,32 0,02 

PTZ 27 0,013 0,0009 1,37 0,32 0,02 
       

 
NA (střední 

hodnota) [mm2] 
Sm. 

odch. Chyba 
AA (střední 

hodnota) [%] 
Sm. 

odch. Chyba 
P 101 12,09 5,7 9,7 0,008 0,004 

PTZ 111 10,58 5,0 8,1 0,01 0,005 
 

Tab. 3.10 Statistické vyhodnocení grafitických částic výchozí feritické LKG a výsledné ADI litiny 

Ozn. Stř. vel. část. [µm] 
Sm. 

odch. Chyba 
Kruhovitost 

(střední hodnota) 
Sm. 

odch. Chyba 
F 28 0,015 0001 1,516 0,49 0,05 

F1 31 0,016 0,001 1,357 0,35 0,03 
F2 38 0,018 0,001 1,41 0,38 0,03 
F3 27 0,013 0,0009 1,354 0,37 0,02 

       

 
NA (střední 

hodnota) [mm2] 
Sm. 

odch. Chyba 
AA (střední 

hodnota) [%] 
Sm. 

odch. Chyba 
F 66 11,72 5,49 6 0,02 0,03 

F1 99 18,87 8,83 10,2 0,10 0,01 
F2 76 16,78 7,86 9,6 003 0,01 
F3 141 42,67 19,7 11 0,02 0,009 

 

  

AA = per area∑

chyba =
sm.odch.* tα= 0,050

n
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Tab. 3.11 Statistické vyhodnocení grafitických částic výchozí perliticko-feritické LKG a výsledné ADI litiny 

Ozn. Stř. vel. část. [µm] 
Sm. 

odch. Chyba 
Kruhovitost 

(střední hodnota) 
Sm. 

odch. Chyba 
FP 27 0.014 0.001 1.319 0.28 0.02 

FP1 35 0.018 0.001 1.344 0.3 0.02 
FP2 37 0.014 0.001 1.42 0.35 0.03 
FP3 26 0.016 0.001 1.434 0.4 0.03 

       

 
NA (střední 

hodnota) [mm2] 
Sm. 

odch. Chyba 
AA (střední 

hodnota) [%] 
Sm. 

odch. Chyba 
FP 83 11.77 5.5 6.4 0.015 0.007 

FP1 112 12.17 5.69 9.9 0.017 0.008 
FP2 101 17.79 8.32 8.9 0.018 0.008 
FP3 78 8.8 4.12 6.4 0.03 0.01 

Vysvětlivky k tab. 3.10 a 3.11.4 

 

Dokumentování a hodnocení struktury výchozích litin před a po TZ 

Veškerá metalografická činnost byla provedena v metalografických laboratořích katedry 

materiálového inženýrství na FMMI VŠB – TUO. 

Nejprve bylo provedeno fotografování výbrusů v nenaleptaném stavu, pro hodnocení 

parametrů grafitických částic. Z každého výbrusu bylo vyfoceno 20 fotografií při 100x 

zvětšení pro dostatečné statistické vyhodnocení.  

Poté byly výbrusy leptány v Nitalu, kde byla fotografována a hodnocena struktura výchozích 

stavů i stavů po TZ. Výchozí LKG jsou zobrazeny na 3.14 – 3.16. 

                                                
4 Označení: P - výchozí perlitická LKG, PTZ - sferoidizačně žíhaná výchozí LKG, F -výchozí feritická LKGF1 – 
F3 výsledné ADI litiny dle jednotlivých režimů TZ, FP - výchozí perliticko-feritická LKG, FP1 – FP3 
výsledné ADI litiny dle jednotlivých režimů TZ.  
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Obr. 3.14 Výchozí feritická LKG 

 

 

 

 
Obr. 3.15 Výchozí perliticko-feritická LKG 
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                                                    Obr. 3.16 Výchozí perlitická LKG 

 

Na obr. 3.17 je znázorněna struktura perlitické LKG po sferoidizačním žíhání. Můžeme zde 

pozorovat, že po tomto TZ došlo k rozpadu lamelárního perlitu na části, které se sbalily 

do globulí, a tím vznikl sferoidizovaný perlit. Takto tepelně zpracovaná litina dosahuje 

poměrně vysokých hodnot tažnosti, viz tab. 3.7, za snížení pevnostních vlastností oproti stavu 

výchozímu. 

 
                Obr 3.17 Sferoidizačně žíhaná perlitická LKG 
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Na obr. 3.18 – 3.23 jsou zobrazeny výsledné ausferitické struktury po izotermickém 

zušlechťování na ADI litiny. Označení struktury „ausferit“ v této práci jsem použil 

po důkladném prostudování prací [23, 24, 31] a jejich výsledků v porovnání se strukturou 

a rentgenografickým šetřením mnou dosažené struktury. Označení ausferit, je normováno 

v ASTM A 644-92 v přesném znění „ausferrite“. Tato struktura je podobná bainitické 

struktuře s tím rozdílem, že se v ní nevyskytují velmi jemné karbidy, které vznikají 

smykovým difusním mechanismem. Tyto karbidy je možné určit pomocí TEM a také pomocí 

SEM analýzy při maximálních zvětšeních. Z porovnání metalografických fotografií všech tří 

režimů TZ vyplývá to, že u všech režimů TZ je jasně znatelný vysoký podíl zbytkového 

austenitu. Očekáváného zhuštění jehlic acikulárního feritu v případě 2. režimu TZ bylo lehce 

znatelné, nebylo ho dosaženo v takové míře, která by zajistila nejvyšší požadované hodnoty 

mechanických vlastností. 

 

 
Obr 3.18 Výsledná struktura ADI litiny z Výchozí feritické LKG dle režimu 1. TZ 
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Obr. 3.19 Výsledná struktura ADI litiny z výchozí feritické LKG dle režimu 2.TZ 

 
 

 
Obr. 3.20 Výsledná struktura ADI litiny z výchozí feritické LKG dle režimu 3. TZ 
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Obr. 3.21Výsledná struktura ADI litiny z výchozí perliticko-feritické LKG   dle režimu 1. TZ 

 

 
Obr. 3.22Výsledná struktura ADI litiny z výchozí perliticko-feritické LKG dle režimu 2. TZ 
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Obr. 3.23 Výsledná struktura ADI litiny z výchozí perliticko-feritické LKG dle režimu 3. TZ 

 

3.4 Rentgenografická fázová kvantitativní analýza 

Pro určení podílu zbytkového austenitu (Az) ve struktuře bylo nutno použít tuto metodu. 

Měření bylo provedeno na difraktometru DRON při použití záření CoKα (λ=0,17902 nm). 

Měření byla realizována na vzorcích F1, FP1 a F3, FP3. Vzorky F1 a FP1 (TZ dle 1. režimu) 

byly vybrány pro jejich nejlepší výsledné hodnoty mechanických vlastností. Vzorky F3 a FP3 

(TZ dle 3. režimu) byly vybrány naopak pro nejhorší výsledné hodnoty mechanických 

vlastností. Podíly Az pro jednotlivé ADI litiny jsou zobrazeny v tab. 3.12. 

Tab. 3.12 Podíl zbytkového austenitu ve vybraných vzorcích výsledných ADI litin 

Označení Množství Az [%] Chyba měření [%] 
F1 39 cca 4 

FP1 41 cca 3 
F3 45 cca 5 

FP3 44 cca 5 

3.5 Fraktografická analýza 

Na přetržených vzorcích ze zkoušek tahem byla provedena fraktografická analýza, která měla 

za cíl zhodnocení lomových ploch vybraných vzorků. K této analýze byly vybrány vzorky 

F1 a F3. Vzorek F1 (vyrobený dle 1. režimu TZ), u kterého se dosáhlo nejlepších hodnot 

mechanických vlastností a naopak F3 (vyrobený dle 3. Režimu TZ), kde byly hodnoty 

mechanických vlastností horší. Pro transparentnost byly vybrány vzorky F1 a F3 díky výchozí 
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feritické matrici. Pro tuto metodu byly vybrány pouze výše zmiňované vzorky z důvodu 

vysokého vytížení elektronového mikroskopu typu JEOL JSM 6490LV, který je na katedře 

materiálového inženýrství FMMI VŠB - TUO používán. Cílem této analýzy bylo pouze 

hodnocení lomových ploch z hlediska morfologie, nebyla prováděna lokální chemická 

analýza základního materiálu, ani objevených vměstků. Z této fraktografické analýzy 

lomových ploch vybraných vzorků je patrné, že aplikací 1. režimu TZ byly lomy smíšené, kdy 

byly pozorovány jednak oblasti transkrystalického štěpného porušení, jednak oblasti tvárného 

lomu s jamkovou morfologií. Naopak aplikací 3. režimu TZ bylo dosaženo prakticky 100% 

štěpného porušení. Na všech fotografiích jsou jasně patrné tmavé částice globulárního grafitu 

a také viditelné důlky po grafitických částicích, které byly z těchto míst během tahové 

zkoušky vytrženy. 

Na obr. 3.24 a 3.25 jsou zobrazeny lomové plochy ADI litiny vyrobené dle 1. režimu TZ. 

Jako poslední jsou na obr. 3.26 a 3.27 zobrazeny lomové plochy ADI litiny vyrobené 

dle 3. režimu TZ. 

 

 
Obr. 3.24 Lomová plocha ADI litiny vyrobené dle 1. režimu TZ 
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Obr. 3.25 Detail lomové plochy ADI litiny vyrobené dle 1. režimu TZ 

 

 
Obr. 3.26 Lomová plocha ADI litiny vyrobené dle 3. režimu TZ 
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Obr. 3.27 Detail lomové plochy ADI litiny vyrobené dle 3. Režiimu TZ 
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4 Diskuze dosáhnutých výsledků 

Z dosažených hodnot mechanických vlastností zobrazených v tab. 3.7 a 3.8 vyplývá úspěšnost 

TZ. Bylo také zjištěno, že pro dosažení nejoptimálnějších mechanických vlastností 

se osvědčila nižší transformační teplota a klasický postup izotermického zušlechťování 

použitý v 1. režimu TZ.  

Metalografickým šetřením byla zjištěna homogenní ausferitická struktura všech sledovaných 

vzorků. Hodnocením grafitických částic bylo zjištěno, že ve většině případů nebylo očkování 

výchozích litin natolik úspěšné, aby bylo dosaženo požadovaného minimálního počtu 

grafitických nodulí na 1 mm2, viz tab. 3.9 – 3.11, což mohlo mít za následek snížení 

mechanických vlastností.  

Rentgenografickou fázovou kvantitativní analýzou byl zjištěn poměrně vysoký podíl 

zbytkového austenitu, viz tab. 3.12, jehož přítomnost ve struktuře byla pravděpodobně 

způsobena vyšší transformační teplotou v kombinaci s poměrně dlouhou výdrží na této 

teplotě. K tomuto závěru jsem dospěl po prostudování prací [26, 27], ve kterých byla tato 

problematika podrobněji rozebrána. Jak z mé práce, tak i z prací [26, 27] je patrné 

to, že se zvyšující se transformační teplotou dochází k nárůstu podílu zbytkového austenitu 

a to z důvodu snížení nukleace a růstu acikulárního feritu při teplotách nad 375 oC 

Pevnostní vlastnosti dosažené 3. režimem TZ byly neuspokojivé z hlediska mechanických 

vlastností, které byly pravděpodobně degradovány nejvyšším obsahem zbytkového austenitu 

ve struktuře, viz tab. 3.10., který během tahové zkoušky mohl transformovat na martenzit.  

V neposlední řadě také zmíněný menší počet grafitických nodulí na jednotku plochy neblaze 

přispěl k degradaci mechanických vlastností vyrobených ADI litin. 
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5 Závěr 

V této práci byla popsána kompletní výroba ADI litin, počínaje výrobou výchozích LKG, 

jejich následným izotermickým zušlechťováním a obráběním konče. Bylo také provedeno 

metalografické šetření struktur a jejich vyhodnocení. Dále pak bylo provedeno stanovení 

zbytkového austenitu ve struktuře spolu s fraktografickou analýzou. Ze všech těchto postupů 

byly vyvozeny závěrečné výsledky popisující vlastnosti, jak výchozích LKG, tak tepelně 

zpracovaných výsledných ADI litin, které byly zhodnoceny v kapitole 4.  

Z této práce vyplývá to, že problematika výroby ADI litin započíná již ve stádiu návrhu 

chemického složení výchozí LKG.  Samozřejmě je také nutno věnovat patřičnou pozornost 

návrhu režimu TZ, za cílem dosažení co nejoptimálnějších výsledných vlastností. Základní 

parametry těchto materiálů byly hodnoceny za pomoci výše zmíněných metod, přičemž 

z finálních výsledků je jasné to, že pro dosažení nejlepších mechanických vlastností je nutno 

věnovat patřičnou pozornost již počátečnímu stádiu výroby LKG se zaměřením 

na co nejpreciznější očkování. Z hlediska tepelného zpracování vyšlo najevo, že nejvhodnější 

transformační teploty se pohybují okolo 375 oC, kdy se dosahuje nejlepšího poměru 

pevnostních a plastických vlastností. Jako nejideálnější doba transformační se jeví 80 – 100 

minut a to z toho důvodu, že princip izotermické transformace na výslednou strukturu 

ausferitu funguje pouze do doby 120 minut (nejvyšší obsah zbytkového austenitu byl zjištěn 

v době 100 – 120 minut) na transformační teplotě. Poté již dochází k procesu rozpadu 

zbytkového austenitu na bainitický ferit a karbidy. 

Závěrem lze říci, že možnosti dalšího vývoje tohoto materiálu, které vychází ze zkvalitnění 

výroby výchozích materiálů, aplikací legování a změn tepelných režimů, jsou stále velmi 

rozsáhlé. Se stále se rozvíjejícími technologiemi, jak výrobními (očkovadla a očkovací 

procesy), testovacími (univerzální zkušební stroje) a hodnotícími (SEM, TEM) jsem 

přesvědčen, že vývoj a výroba ADI litin má potenciál v Evropě stále postupovat vpřed. 
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