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1. Úvod 

Konkurence, zdokonalování a vyšší uplatnění výrobků na trhu má za následek 

obrovský rozvoj ve slévárenském průmyslu. Automobilový průmysl je v tomto směru jeden 

z největších odběratelů. V roce 2010 se na celém světě vyrobilo 58,3 milionu automobilů, což 

je velká výzva a příležitost pro to, aby se zde uplatnili také výrobky z jakostních litin. 

 Přesto, že jsou požadavky světových automobilek na výrobu dílů velice přísné, hlavně 

ve směru bezpečnosti, ceny a snižování hmotností, tak jsou dnešní automobily z nemalé části 

poskládané právě z dílů jakostních litin. 

 Nejčastěji se setkáme s díly vyrobenými z litiny s lupínkovým grafitem (šedá litina), 

díky dobré pevnosti v tahu, tvrdosti a dalším mechanickým vlastnostem. Dalším typem jsou 

temperované litiny. Jak již sám název napovídá, vyrábí se tepelným zpracováním 

„temperováním“ odlitků z bílé litiny. Je to materiál, který ve své době (využíván od r. 1922) 

znamenal výrazné zlepšení mechanických vlastností v porovnání s litinou s  lupínkovým 

grafitem. V současnosti je vzhledem k energetické náročnosti výrobního postupu – 

temperování, nahrazována litinami s kuličkovým, nebo červíkovitým grafitem. 

V automobilovém průmyslu se využívá zejména pro drobné odlitky - součásti zámků, 

západky [1].  

Dnes se ale více setkáme s díly vyrobenými z litiny s kuličkovým grafitem. V roce 

1948 byl objeven panem Morroghem postup výroby této litiny. Poté další roky pokračovaly 

vědecké studie. Její výroba byla neustále zdokonalována, což mělo za následek zvyšování 

mechanických vlastností. Mezi výborné vlastnosti patří nízká měrná hmotnost, dobrá 

slévatelnost, kluzné vlastnosti, obrobitelnost, tlumící schopnosti apod. Všechny tyto a další 

vlastnosti jsou přínosem u dílů, které se používají v automobilovém průmyslu.  

Litina s červíkovitým grafitem je poměrně nový, progresivní druh materiálu ze 

sortimentu grafitických litin. Byla už zavedena její sériová výroba v USA, Rakousku, 

Německu a v některých dalších vyspělých státech, zkušebně i v České republice. Litina s 

červíkovitým grafitem se používá pro řadu odlitků s mechanickými a fyzikálními vlastnostmi 

ležícími mezi vlastnostmi LLG a LKG. Litina s červíkovitým grafitem je zajímavá pro 

konstruktéry díky svým vlastnostem při střídavém namáhání tepelnou vodivostí a jinými 

vlastnostmi. Má dobré slévárenské vlastnosti a jejich výroba vyžaduje podobnou technologii, 

jako se používá při výrobě odlitků z LKG [2]. 
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Na začátku sedmdesátých let se v průmyslové praxi začala využívat tzv. ADI litina. 

Jedná se o izotermicky zušlechtěnou litinu s kuličkovým grafitem. Mezinárodně se ujala 

anglická zkratka ADI (Austempered Ductile Iron). Tento materiál v porovnání s ostatními 

litinami vyniká velmi příznivou kombinací pevnosti, tažnosti, otěruvzdornosti. Tato litina je 

proto vhodná pro vysokopevnostní odlitky. V automobilovém průmyslu se tento typ litiny 

vyskytuje v menší míře, než třeba LKG, ale do budoucna se ADI jeví jako velice perspektivní 

a konkurence schopná alternativa. 
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2. Litiny 

Pod pojmem litiny se považují slitiny železa (Fe) s uhlíkem (C), křemíkem (Si), 

manganem (Mn) a dalšími přísadovými prvky, přičemž množství uhlíku přesahuje hodnotu 

maximální rozpustnosti uhlíku v austenitu. Litiny se vyrábí roztavením surového železa a 

dalších surovin, např. litinový vratný materiál, ocelový odpad a další přísady. Toto tavení 

probíhá v kuplovně, v elektrické indukční peci nebo v obloukové peci [3,4]. 

 

2.1. Rozdělení litin 

Podle tvaru grafitu se litiny dělí (obr. 1): 

a) Litina s lupínkovým grafitem (GJL, LLG) – původní název „šedá litina“. 

b) Litiny s vločkovým grafitem (GJM) – původní název „temperovaná litina“. 

U této litiny vzniká grafit rozkladem cementitu v tuhém stavu až při tepelném 

zpracování – temperování. Litina se dělí na: 

 S bílým lomem (GJMW) 

 S černým lomem (GJMB) 

c)  Litina s červíkovitým grafitem (GJV, LČG) – také může mít název „vermikulární“ – 

grafit má podobnou morfologii jako grafit lupínkový. Útvary jsou ale tlustší, kratší a 

zaoblené. 

d)  Litina s kuličkovým grafitem (GJS, LKG) – původní název „tvárná litina“. 

e)  Litiny izotermicky zušlechtěné – ADI. 
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a)   b)    c)  

d)          e)  

Obr. 1 a) GJL-LLG;  b) GJM;  c) GJV-LČG;  d) GJS-LKG;  e) ADI 

 

Vlastnosti grafitických litin závisí na množství, tvaru a velikosti grafitických částic a 

na druhu kovové matrice, ve které je grafit rozložený. Matrice může mít různý podíl feritu a 

perlitu. Litina s vyšším obsahem perlitu v matrici má vyšší pevnost a nižší tažnost. 

Charakteristické mechanické vlastnosti jednotlivých druhů grafitických litin jsou znázorněné 

na obr. 2 [5]. 

 

Obr. 2 Mechanické vlastnosti grafitických litin 
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3. Litina s lupínkovým grafitem 

Litina s lupínkovým grafitem, starší název šedá litina, je slitina železa s uhlíkem plus 

základní přísadové prvky – křemík, mangan, fosfor a síra. Množství uhlíku přesahuje 

maximální hodnotu rozpustnosti v austenitu (2,14% - bez vlivu jiných prvků), přičemž 

převážná část uhlíku je vyloučena jako lupínkový grafit. 

 Kromě grafitu obsahuje i kovovou matrici, která obsahuje ferit, perlit nebo jejich 

směs, obr 3. LLG může obsahovat řadu dalších prvků ve stopovém množství a obsahuje vždy 

plynné prvky: vodík, kyslík, dusík [3]. 

 

          

a) Litina s lupínkovým grafitem s matricí feritickou 

           

b) Litina s lupínkovým grafitem s matricí feriticko-perlitickou 

              

c) Litina s lupínkovým grafitem s matricí perlitickou 

Obr. 3. Struktury litin s lupínkovým grafitem 
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Jelikož jsou lupínky koncentrátory napětí, způsobují snížení mechanických vlastností, 

viz obr. 4. Toto napětí se hromadí na ostrých hranách lupínků. Tažnost těchto litin se neuvádí 

[5,7]. 

 

Obr. 4 Vliv tvaru grafitu na koncentraci napětí 

Na druhé straně se lupínky grafitu projevují pozitivně ve struktuře zvýšením 

schopnosti útlumu vibrací. Skutečnost, že je grafit téměř spojitý, rozvětvený útvar, se také 

kladně projevuje na slévárenských vlastnostech, které jsou s ohledem na vynikající zabíhavost 

(blízko eutektického bodu) a s relativně malým sklonem k smršťování, nejlepší z grafitických 

litin. Dále mají grafitické litiny a šedá litina obzvlášť lepší tepelnou vodivost než oceli i LKG. 

Je to opět z důvodu tvaru grafitu (spojitého a rozvětveného). 

Kromě tvaru grafitu je také velmi důležitá velikost grafitických částic. Čím více máme 

částic, a jsou menší, tím se zvyšuje pevnost litiny. Ke zlepšení rozložení grafitu používáme 

tzv. očkování litin [5]. 

3.1. Očkování 

Očkování je obecně technologická operace, při které se do tekutého kovu vnáší malé 

množství vhodně zvolené substance (očkovadla), a tím se zvýší množství krystalizačních 

zárodků určité fáze. Grafitizační očkování litiny s lupínkovým grafitem umožňuje zvýšit 

počet krystalizačních zárodků grafitu. 

Mechanismus očkování není dosud jednoznačně objasněný. Převládá názor, že 

očkování prvky, které snižují rozpustnost uhlíku, způsobuje v tavenině v uzavřeném objemu 

lokálně přesycenou taveninu právě uhlíkem. Takto vznikne shluk grafitu, což je vlastně nový 

zárodek. Nebo se využívají tzv. oxidické zárodky, kdy po přidání FeSi proběhne v tavenině 

dezoxidace, jejímž produktem jsou jemné částice SiO2. A ty pak slouží jako zárodky, na 

kterých vzniká grafit. Očkovadla nejčastěji přidáváme do taveniny buď pouhým sypáním do 

proudu kovu při vylévání z pece nebo sypáním do licí pánve, která je z ¼ naplněná. 

Ferosilicium FeSi75 (slitina Fe se 75 % Si) je nejčastěji používaným očkovadlem. Důvodem 

je jeho cena a dostupnost. Dodává se ve formě zrnité, drátu nebo kompaktního bloku [5]. 
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3.2. Mechanické vlastnosti 

Vlastnost 

Označení litiny dle EN a ČSN 

EN-GJL-150 

(EN-JL 1020) 

ČSN 42 2415 

EN-GJL-200 

(EN-JL 1030) 

ČSN 42 2420 

EN-GJL-250 

(EN-JL 1040) 

ČSN 42 2425 

EN-GJL-300 

(EN-JL 1050) 

ČSN 42 2430 

EN-GJL-350 

(EN-JL 1060) 

ČSN 42 2435 

struktura 

feriticko 

perlitická 
perlitická 

Pevnost 

v tahu 
Rm N/mm

2
 150 až 250 200 až 300 250 až 350 300 až 400 350 až 450 

Smluvní mez 

kluzu 
Rp0,1 N/mm

2
 98 až 165 130 až 195 165 až 228 195 až 260 228 až 285 

Tažnost A % 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 0,8 až 0,3 

Pevnost 

v tlaku 
σdb N/mm

2
 600 720 840 960 1080 

Pevnost 

v ohybu 
σbB N/mm

2
 250 290 340 390 490 

Pevnost ve 

střihu  
σaB N/mm

2
 170 230 290 345 400 

Pevnost 

v krutu 
τ tB N/mm

2
 170 230 290 345 400 

Max. tvrdost HB  200 200 240 260 270 

Modul 

pružnosti 
E kN/mm

2
 78 až 103 88 až 113 103 až 118 108 až 137 123 až 143 

Poissonův 

poměr 
σ - 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Únavová 

pevnost 

v ohybu 
σbW N/mm

2
 70 90 120 140 145 

Mez únavy, 

tah-tlak 
σzdW N/mm

2
 40 50 60 75 85 

Lomová 

houževnatost 
KIC N/mm

3/2
 320 400 480 560 650 

Hustota ς g/cm
3
 7,10 7,15 7,20 7,25 7,30 

Měrné teplo 

20°C-200°C 

20°C-600°C  

c J/(kg.K) 460535  

Měrný odpor ρ Ω.mm
2
/m 0,80 0,77 0,73 0,70 0,67 
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3.3. Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu 

Litiny s lupínkovým grafitem lze rozdělit dle použití do tří skupin: 

a) Litiny pro běžné použití jsou očkované litiny typu EN GJL-100 a EN GJL-150. Tyto 

litiny jsou vhodné na tenkostěnné odlitky s tloušťkou stěny od 4 do 30 mm, nebo na 

odlitky, u kterých se nepožaduje záruka mechanických vlastností. Používají se pro 

výrobu součástí pecí, kotlů, roštů, odlitky na smaltování, vodovodní tvarovky, části 

textilních či polnohospodářských strojů, kanálové poklopy, mříže. 

b) Litiny se zaručenými mechanickými vlastnostmi. Tyto litiny nás zajímají nejvíce, 

z důvodu nejčastějšího použití v automobilovém průmyslu. Jsou to litiny typu EN 

GJL-200 a EN GJL-250. Jsou obvykle očkované 75 % ferosiliciem. Odlévají se z nich 

odlitky, u kterých se požaduje záruka mechanických vlastností (pevnost v tahu 

a tvrdost). Jsou vhodné na převodové skříně (obr. 6), motorové vložky, ozubená kola, 

motorové bloky (obr. 6), hlavy válců, písty, kompresorové válce a řemenice, obr. 5. 

c) Litiny s vysokou pevností jsou např. EN GJL-300 a EN GJL-350. Používají se na 

stojany těžkých lisů a obráběcích strojů, armatury, písty těžkých kompresorů, velká 

ozubená kola, pastorky [15, 16]. 

 

Obr. 5 Příklady části automobilu vyrobené z LLG, 1 – skříň převodovky, 2- blok válců, pístní 

kroužky, 3 – řemenice, 4 – brzdové kotouče a bubny 
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Obr. 6 Skříň převodovky (vlevo) a blok motoru (vpravo) vyrobené z LLG 

4. Litiny s vločkovým grafitem 

Litiny s vločkovým grafitem, původní název temperovaná litina, je slitina Fe, Si, Mn, 

a dalšími doprovodnými prvky, ve které je tzv. temperovaný uhlík vyloučen částečně, nebo 

úplně jako vločkový grafit. Vyrábí se tepelným zpracováním „temperováním“ odlitků z bílé 

litiny. Temperování je dlouhotrvající žíhání odlitků [5]. 

 

Rozeznáváme dva druhy temperovaných litin a to: 

a) Temperovaná litina s bílým lomem. Vzniká oduhličením při temperování, velmi 

dlouhé tepelné zpracování při vysokých teplotách, viz obr. 7 – křivka 1. Toto 

temperování je zastaralé, je velmi zdlouhavé a nákladné. Využívá se nejčastěji pro 

tenkostěnné odlitky s tloušťkou stěny maximálně 3 mm. 

b) Temperovaná litina s černým lomem. Litina je neoduhličená a má v celém průřezu 

odlitku temperovaný uhlík viz obrázek 7, křivka 2 a 3. 

 

 

Obr. 7 Předpis tepelného zpracování temperování, jednotlivé křivky udávají typ temperování; 

1) na bílý lom, 2) na černý lom, 3) perlitická litina 
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4.1. Použití a mechanické vlastnosti 

Nevýhodou všech temperovaných litin je jejich špatná zabíhavost a velká smrštivost. 

Proto se nedají použít na velké odlitky. Temperované litiny se uplatňují zejména při výrobě 

středně mechanicky namáhaných součástek, hlavně pro součástky automobilů (obr. 8, 9), 

polnohospodářských strojů, vagónů, lokomotiv apod. Základní normované druhy jsou 

uvedeny v tabulce 1, spolu s jejich použitím a mechanickými vlastnostmi [5]. 

 

Tab. 1 Vlastnosti a doporučené použití odlitků 

 

Značka 

EN 

ČSN  

Charakteristika, 

struktura 
Použití 

Re 

Rp0,2  

A 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HV 

- 

- 

ČSN 42 532 

Temperovaná litina 

s černým lomem pro 

všeobecné účely. 

Struktura feritická 

s částečným výskytem 

perlitu. 

Vhodná na odlitky 

s tloušťkou stěn od 3 do 30 

mm. Např. na odlitky pro 

textilní, polnohospodářské 

stroje, obráběcí stroje, 

zdviháky apod. 

170 8 320 184 

- 

- 

ČSN 42 2533 

Temperovaná litina 

s černým lomem pro 

všeobecné účely. 

Struktura feritická 

s částečným výskytem 

perlitu. 

Vhodná na odlitky 

s tloušťkou stěn od 3 do 30 

mm. Např. Na odlitky pro 

vozové nápravy, 

kompresory, klíče do zámků 

apod. 

200 10 350 160 

GJMW-350 

(JM 1010) 

ČSN 42 2536 

Temperovaná litina 

s bílých lomem pro 

všeobecné účely. 

Struktura perlitická. 

Vhodná na odlitky 

s tloušťkou stěn od 3 do 30 

mm. Jde o odlitky na vozové 

nápravy, tkalcovské stavy, 

západky, kompresory. 

 
4 350 221 

GJMW-400-5 

(JM 1030) 

ČSN 42 540 

Temperovaná litina 

s bílým lomem pro 

všeobecné použití. 

Struktura perlitická 

s výskytem feritu. 

Vhodná na odlitky 

s tloušťkou stěn od 3 do 30 

mm. Jde o odlitky pro 

motocyklovou 

a automobilovou výrobu, pro 

staticky namáhané odlitky. 

220 5 400 221 

GJMB-450-6 

(JM 1140) 

ČSN 42 2545 

Temperovaná litina 

s bílým lomem pro 

vyšší tlaky. Struktura 

zrnitý až lamelární 

perlit. 

Vhodná na odlitky 

s tloušťkou stěn od 3 do 30 

mm. Jde o odlitky na 

konzoly, motory, páky 

převodovek, součásti 

polnohospodářských strojů. 

270 6 450 204 
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Obr. 8 Odlitek těhlice z temperované litiny (vlevo). Těhlice zakomponovaná do polonápravy, 

svařená s ocelovými výlisky (vpravo) 

 

Obr. 9 Části polonápravy z temperované litiny 

 

5. Litina s červíkovitým grafitem 

Litina s červíkovitým grafitem má ve struktuře zvláštní tvar grafitu a to červíkovitý  

(vermikulární grafit). Někdy obsahuje i malé množství nedokonale zrnitého (kuličkového) 

grafitu (cca 20 % z celkového objemu vyloučeného grafitu). 

Červíkovitý grafit je morfologická varianta grafitu, nacházející mezi lupínkovitým 

a kuličkovým grafitem. Tato litina se vyrábí modifikací, podobně jako LKG záměrně a to 

o poměru min. 80 % červíkovitého grafitu a max. 20 % nedokonale nebo pravidelně 

kuličkového grafitu. Vyrábí se ze surovin, které odpovídají svým chemickým složením jako 

litina s kuličkovým grafitem. Požaduje se přibližně eutektické složení a nízký obsah síry (do 

0,02 %). 
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Podstatou její výroby je způsob modifikace, který zabezpečí neúplnou sferoidizaci 

grafitu. Jeden z nejčastějších způsobů tohoto modifikování, je modifikování Mg v menším 

množstvím, než jaké je třeba pro vznik kuličkového tvaru [5]. 

 

5.1. Použití a mechanické vlastnosti 

 Mechanické vlastnosti této slitiny stojí mezi vlastnostmi litiny s lupínkovým a 

kuličkovým grafitem, viz tabulka 2.  

 

Tab. 2 Vlastnosti a doporučené použití odlitků 

Vlastnost GJL-250 
GJV-300 

feritická  

GJV-400 

feriticko-perlitická  

GJV-500 

perlitická  
GJS-700-2 

Rm, MPa 250 300 400 500 700 

Rp0,2, MPa - 240 300 340 400 

A, % 0,3 1,5 1,0 0,5 2,0 

E, GPa 103 140 160 170 177 

Mez únavy,MPa 60 100 135 175 245 

Tepelná vodivost,Wm
-1

K
-1

 45 45 40 35 30 

 

Charakteristická kombinace vlastností předurčuje tuto litinu na výrobu tvarově 

složitých odlitků, pro které nepostačuje tvárná litina svými slévárenskými vlastnostmi a šedá 

litina svými mechanickými vlastnostmi. Další vhodné použití této slitiny je na mechanicky 

namáhané odlitky, které pracují v podmínkách tepelných rázů. Hlavní aplikací litiny 

s vermikulárním grafitem jsou odlitky pro automobilový průmysl - hlavy válců, výfuky, 

ventilová pouzdra, bloky motorů (obr. 10). 
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Obr. 10 Blok motoru z litiny s červíkovitým grafitem 

 

6. Litina s kuličkovým grafitem 

Litina s kuličkovým (zrnitým) grafitem (původní název „tvárná litina“) obsahuje ve 

struktuře grafit vyloučený v podobě kuliček. Dále matrici se strukturou perlitickou, se směsí 

perlitu a feritu a se strukturou čistě feritickou (obr. 11).  

Chemické složení těchto litin se pohybuje okolo 3,2 až 4,2 % C, 1,5 až 4 % Si, 0,4 až 

0,8 % Mn, pod 0,1 % P, pod 0,02 % S. Konkrétní obsahy jednotlivých prvků uvádí tabulka 3, 

v závislosti na požadované matrici. [5]  

Na strukturu matrice má vliv i rychlost chladnutí. Uvedené chemické složení pro 

perlitickou strukturu v tab. 3, by u odlitků běžné velikosti vedlo jen ke struktuře feriticko-

perlitické. Pro dosažení perlitické struktury je nutné přidat do litiny 0,5 až 0,8 % Cu nebo cca 

0,08 % Sn. Získávat předepsanou strukturu tepelným zpracováním je nákladné a nedělá se. [6] 

 

Tab. 3 Chemické složení litin s kuličkovým grafitem 

Struktura % C % Si % Mn % P % S % Mg 

Ferit v litém stavu nebo po 

feritizačním žíhání 
< 4,00 < 2,5 < 0,2 < 0,05 < 0,01 0,03 až 0,06 

Ferit/perlit v litém stavu nebo po 

žíhání 
< 4,00 1,7 až 2,8 < 0,3 < 0,1 < 0,01 0,03 až 0,06 

Perlit v litém stavu nebo po 

normalizačním žíhání 
< 4,00 1,7 až 2,8 0,5 až 0,25 < 0,1 < 0,01 0,03 až 0,06 
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Obr. 11 Struktury litin s kuličkovým grafitem 

 

        

a) Litina s kuličkovým grafitem s matricí perlitickou 

      

b) Litina s kuličkovým grafitem s matricí feriticko-perlitickou, s min. množstvím feritu 

 

       

c) Litina s kuličkovým grafitem s matricí feriticko-perlitickou 

 

        

d) Litina s kuličkovým grafitem s matricí feriticko-perlitickou, s min. zrnitého perlitu 

 

    

e) Litina s kuličkovým grafitem s matricí feritickou 
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Částice grafitu ve formě kuliček jsou složité polykrystaly. Primární krystality jsou 

paprskovitě uspořádány a tvoří tak jednu grafitickou částici, viz obr. 12.  

Existuje několik teorií, jak litina s kuličkovým grafitem krystalizuje. Tou nejznámější 

je popis vlivu přidávaných látek do tekutého kovu, které zvyšují povrchové napětí na rozhraní 

grafit – tavenina a vyvolávají tak krystalizaci do tvaru s nejmenším povrchem (koule). Z toho 

plyne, že aby vznikl kuličkový grafit, nestačí jen železo, uhlík a křemík, ale musí se do 

taveniny dodávat skupina prvků, které ovlivňují růst zárodku do požadovaného tvaru. Tato 

technologická operace se nazývá modifikování a látka, kterou se modifikuje, je modifikátor. 

Ty jsou nejčastěji na bázi hořčíku. Hořčík však zvyšuje stabilitu karbidů, proto je nutné, aby 

po modifikaci následovalo grafitizační očkování [6]. 

 

 

Obr. 12 Zrna grafitu v tvárné litině (vlevo), strukturní model (vpravo) 

 

 

6.1. Modifikování 

Existuje několik postupů, kterými se může litina s kuličkovým grafitem modifikovat. 

Modifikátor (Mg a jeho slitiny) se vnáší do tekutého kovu nejrůznějšími metodami a to 

metodou přelívací v otevřené pánvi, ponornou metodou, různými průtokovými metodami, 

modifikování čistým hořčíkem v konvertoru apod. 
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Za minimální obsah Mg, který je potřeba na vznik kuličkového grafitu, se považuje 

0,01% s přídavkem ceru nebo jiným z prvků vzácných zemin 0,03 %, když je hořčík použitý 

samotný. Druhy modifikátorů lze rozdělit do následujících skupin a to: 

 Kovový hořčík (v tyčích, práškový, plněný profil) je charakteristický intenzivní reakcí 

s tekutým kovem, proto se používá ve spojení s postupy, které řídí intenzitu této 

reakce (konvertory, tlakové pánve, ponorné zvony apod.). 

 Slitiny hořčíku s niklem (4 - 6 % Mg a zbytek nikl nebo 13 - 16 % Mg, s přísadou Si, 

Fe a zbytek Ni) jsou těžší jako tekutý základný kov. Mají dobrou účinnost, protože 

zůstávají na dně pánve. Jsou na druhou stranu drahé a stabilizují perlit. 

 Slitiny hořčíku s křemíkem a dalšími přísadami (3 - 30 % Mg, 45 - 55 % Si, do 4 % 

Ca, cca 1 % Al, do 5 % kovů vzácných zemin, zbytek Fe) jsou v současnosti nejvíc 

používanými [5].  

6.1.1. Technologie modifikace 

A) Polévací metoda 

Tyto metody jsou velmi jednoduché, nevyžadují velké investiční náklady, avšak jsou 

nehospodárné z hlediska využití modifikátoru. Princip této metody spočívá v umístění 

modifikátoru na dno pánve, které je buď upravené komůrkou, nebo přepaženo přepážkou. 

Před zalitím je nutno zakrýt modifikátor ocelovými třískami nebo plíšky pro opoždění 

rozpuštění a tím i udržení modifikátoru u dna pánve. Tento způsob umožňuje výrobu ve 

velkých množstvích (až 60-ti tunové pánve). 

 

B) Konvertorový způsob 

Tento způsob je další alternativa polévací metody. Ve speciální tvarově upravené 

pánvi v podobě konvektoru, je možné modifikovat čistý Mg.  

Při vodorovné poloze pánve probíhá plnění tekutým kovem. Modifikátor je umístěn ve 

speciálně upraveném prostoru, který zabraňuje vyplouvání modifikátoru na hladinu kovu. 

Modifikace probíhá otočením pánve do svislé polohy. Pánev je ovládaná dálkově a je možno 

ji uzavřít víkem, čímž se omezuje oxidace Mg při modifikaci.  
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C) Ponořovací metody 

Atmosférické – Výhodou tohoto způsobu výroby LKG je v podstatě přidávání 

modifikátoru do roztavené litiny umístěného v koši (zvonu) a ponoření ke dnu modifikační 

pánve. Tím je zabráněno možnému vyplouvání modifikátoru na hladinu taveniny. Při 

ponořování je pánev současně uzavřena víkem, což zvyšuje účinnost modifikace. Tento 

způsob modifikace umožňuje použití modifikátoru ve formě předslitiny s koncentrací Mg až 

35% a je v kompaktním stavu. 

Přetlakové – Metoda umožňuje modifikovat za přetlaku uměle vyvozeného, tedy 

modifikaci v autoklávu či v autoklávové pánvi a tím i použití čistého Mg jako modifikátoru. 

Modifikace pod tlakem vyžaduje periodické kontroly pánve, neboť jde o tlakovou pánev, 

které podléhá přísným provozním předpisům. Také kontrola tlaku při modifikaci je 

problematická, neboť kontrolní manometr může selhat a při otevření pánve může dojít 

k výhozu taveniny z pánve a tedy i k možnému úrazu. Přesto z teoretického hlediska je tento 

způsob výroby ideální, protože zaručuje regulaci modifikace tlakem a teplotou. 

D) Kontinuální modifikace 

Při tomto způsobu výroby LKG probíhá modifikace při odlévání tekutého kovu 

z tavícího se agregátu a to buď modifikujeme přímo ve vtokové soustavě slévárenské formy 

(In Mold) anebo litím speciálně upravenou reakční komorou, ve které je umístěn modifikátor 

a odtud do pánve licí (Flotret). 

Kontinuální způsob modifikace je velmi účinný, neboť se využívá kromě již výše 

uvedených podmínek i dynamické působení průtoku kovu, které zaručuje dobré rozpouštění 

modifikátoru. Pořizovací investiční náklady jsou nízké až minimální, u reakční komory pouze 

na její úpravu. 

 

E) Metoda plněných profilů 

V poslední době nabývá tato metoda značného významu. Je poměrně jednoduchá a 

spolehlivá. 

Princip metody spočívá v tom, že do roztavené litiny injektujeme plněný profil určitou 

rychlostí tak, aby odtahování profilu probíhalo na dně pánve. 

Metoda vyžaduje investiční náklady na pořízení pánve určité štíhlosti s víkem a dále 

vyžaduje podavač, který zajistí posuv s možností regulace rychlosti plněného profilu. Metoda 

zajišťuje kontrolu množství PP a lze touto metodou vyrábět všechny druhy LKG [7]. 
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6.2. Mechanické vlastnosti 

Vlastnost 

Označení materiálu dle EN a ČSN 

GJS-350-22 

(JS 1010) 

ČSN 42 2303 

GJS-500-7 

(JS 1050) 

ČSN 42 2305 

GJS-600-3 

(JS 1060) 

ČSN 42 2306 

GJS-700-2 

(JS 1070) 

ČSN 42 2307 

GJS800-2 

(JS 1080) 

ČSN 42 2308 

Pevnost ve 

střihu 
N/mm

2
 315 450 450 540 630 

Pevnost v krutu N/mm
2
 315 450 540 630 720 

Modul pružnosti 

E 
GN/m

2
 169 169 174 176 176 

Poissonův 

poměr λ 
- 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

Mez únavy 

(ohyb za rotace) 

bez vrubu 

N/mm
2
 180 224 248 280 304 

Mez únavy 

(ohyb za rotace) 

s vrubem 

N/mm
2
 114 134 149 168 182 

Pevnost v tlaku n/mm
2
 - 800 870 1000 1150 

Lomová 

houževnatost 
MPa.√m 31 25 20 15 14 

Tepelná 

vodivost 300 °C 
W/(k.m) 36,2 35,2 32,5 31,1 31,1 

Hustota kg/dm
3
 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 

Měrný odpor μΩ.m 0,50 0,51 0,53 0,5 0,54 
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Vlastnosti odlitků z litin s kuličkovým grafitem závisí na množství, velikosti a druhu 

grafitu (dokonalý a částečně zrnitý) a od složení základní matrice (poměr mezi feritem a 

perlitem). Množství a velikost grafitu závisí u nelegovaných litin na množství uhlíku, křemíku 

a manganu, dále na rychlosti ochlazování (tloušťka stěny, materiál formy). 

V porovnání s litinami s lupínkovým grafitem má litina s kuličkovým grafitem větší 

pevnost, modul pružnosti, tvrdost (perlitické matrice), tažnost a nárazovou práci (feritická 

matrice) apod. Tyto litiny se legují převážně proto, abychom zlepšili konkrétní mechanické 

vlastnosti, zvýšila se odolnost vůči oxidaci a aby byla spolehlivě dosažena požadovaná 

struktura v litém stavu, popř. po tepelném zpracování. 

Aby bylo dosaženo maximálních pevností (struktura perlitická, sorbitická či 

bainitická) je doporučeno legovat mědí, a to od 1 do 1,5 %, nebo cínem do 0,1 % a také 

provést tepelné zpracování. Po zvláštním typu tepelného zpracování, tzv. bainitickém 

zušlechťování, vznikne kovová matrice bainitická, která má tu nejvyšší pevnost, při zachování 

relativně dobré houževnatosti. Jsou to tzv. ADI litiny. 

Hloubková oxidace způsobená pronikáním kyslíku podél grafitu do hloubky litiny je u 

litin s kuličkovým grafitem méně častá než u litin s lupínkovým grafitem. Odolnost vůči 

oxidaci se zvýší přidáním křemíku (do 4 % Si), který na povrchu odlitku vytváří hustou 

oxidickou vrstvu. 

Litina s kuličkovým grafitem je v současnosti nejpoužívanější litinou a je někdy 

používaná místo ocelí na odlitky. Úspory, které tato litina přinese, nejsou zanedbatelné. 

Dosahuje se úspory energie při tavení a úspory kovu. Tyto litiny mají lepší i některé 

vlastnosti. Např. menší měrná hmotnost, dobré kluzné vlastnosti, tlumící vlastnosti, lepší 

slévárenské vlastnosti, lehčí obrobitelnost apod. [6]. 
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6.3. Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu 

Podle použití je možné rozdělit litiny s kuličkovým grafitem do třech skupin. 

a) Litiny pro běžné použití. Tyto litiny pracují i při nízkých teplotách např. EN- GJS-

350-22, EN- GJS-400-15 a EN- GJS-400-18. Jsou vhodné na odlitky dynamicky 

namáhané, u kterých se požaduje záruka mechanických vlastností a hlavně vysoké 

plastické hodnoty i při nízkých teplotách (např. – 50 °C). V automobilovém průmyslu 

se tyto druhy litin využívají na výrobu převodových skříní. 

b) Litiny pro běžné použití pro práci za nízkých teplot. Jsou to EN- GJS-500-7, EN- GJS-

600-3. Tyto litiny jsou vhodné na odlitky dynamicky namáhané, v automobilovém a 

strojařském průmyslu, jako jsou vačkové, klikové hřídele (obr. 13, 14), dále součástky 

na převodové skříně, motorové vložky a ozubená kola. 

c) Litiny s nejvyšší pevností EN- GJS-700-2, EN- GJS-800-2 a EN- GJS-900-1. 

Většinou jsou to velmi mechanicky a dynamicky namáhané litiny v automobilovém a 

strojním průmyslu. Ozubená kola, klikové a vačkové hřídele, ojnice, kola čerpadel, 

brzdové bubny, tělesa turbodmychadel (obr. 15), výfukové potrubí (obr. 16) apod. [14, 

15]. 

 

Obr. 13 Příklady částí automobilu vyrobené z LKG, 1 – těleso turbodmychadla,  

2 – kliková hřídel, 3 – písty a pístní kroužky, 4 – vačková hřídel, 5 – výfukové potrubí,  

6 – brzdové bubny a kotouče 
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Obr. 14 Odlitek z LKG, kliková hřídel (vlevo) a píst (vpravo) 

   

Obr. 15 Odlitek z LKG, těleso turbodmychadla 

 

Obr. 16 Odlitek z LKG, výfukové potrubí 
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6.3.1. Použití LKG u konkrétních součástí v automobilovém průmyslu 

 Na vozidle Volkswagen Transporter T3 (obr. 17), který prošel inovativním vývojem a 

to nejen po vzhledové stránce, ale i po té technické, vyvinuli inženýři díky použití litiny 

s lupínkovým grafitem nový díl v podvozkové části (obr. 18).  

 

Obr. 17 VW Transporter T3 první verze (vlevo) a faceliftová verze (vpravo) 

 

 

Obr. 18 Nový díl zakomponovaný do podvozku VW Transporter T3 
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Jednalo se o část přední nápravy, které byla původně vyvinuta jako ocelový svařenec. 

Tento ocelový svařenec se podařilo úspěšně nahradit odlitkem z LKG (obr. 19). 

Obr. 19 Porovnání nové součásti (vlevo) a původní součásti (vpravo) 

Při pohledu na obr. 20 a 21 je vidět velký rozdíl v konstrukci původní a nově vyvinuté 

součásti. Také je vidět, že nový díl, jako komplet, se skládá z mnohem menšího počtu 

použitých dílů. U původního dílu muselo být použito více spojovacích prvků – šroubky, 

matičky, podložky. Nový díl již tyto prvky neobsahuje, má v těle vyřezány závity pro spojení 

dalších částí. Tento vývoj přinesl nemalou úsporu materiálu 10%. Konkrétně tedy snížení 

celkové hmotnosti součásti z původních 10kg na vynikajících 9kg. 

                                               

Obr. 20 Původní díl, který je složen z celkem 13ks 
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Obr. 21 Nový díl, který je složen pouze ze 3ks 

Tím, že se nový díl skládá pouze ze 3ks, oproti původním 13ks, se dosáhlo i kratší 

doby na kompletaci dílu a tím i zefektivnění výroby a celkové úspoře nákladů [8]. 

 

7. ADI litiny 

Patří k nejmodernějším vysokojakostním litinám. Dříve se označovala jako bainitické 

LKG, dnes se používá označení ADI. Označení ADI znamená „Austempered Ductile Iron“. 

Tato materiálová skupina se vyznačuje neobvykle výhodnou kombinací pevnosti, tažnosti a 

tvrdosti, které dosahují, částečně i překračují materiálové vlastnosti zušlechťovaných ocelí, 

což pro ADI otvírá úplně nové oblasti aplikace. ADI litiny se získávají tepelným zpracováním 

– izotermickým zušlechťováním odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (LKG). 

Porovnání dosahovaných hodnot pevnosti a tažnosti klasických LKG s feritickou nebo 

perlitickou strukturou s litinou ADI na obr. 22, dokumentuje vysoké jakostní parametry litin 

ADI [3]. 

 

Obr. 22 Porovnání pevnosti a tažnosti klasické LKG a ADI 
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Izotermické zušlechťování se u LKG začalo laboratorně zkoumat až v druhé polovině 

šedesátých let. V průběhu následující 25 let byla tato materiálová skupina v mnoha zemích 

patentována a zavedena do výroby. První průmyslové aplikace se objevily v první polovině 

70. let. První austemperizační pec byla vyrobena v roce 1972 a ve stejném roce bylo 

izotermické zušlechtění poprvé použito pro běžnou výrobu ADI [9,10]. 

O trvalém a stále vzrůstajícím zájmu o ADI svědčí růst objemu světové průmyslové 

výroby, který od roku 1985, kdy činil 8000 tun ročně, vyrostl v roce 1995 až na 60000 tun 

odlitků, z tohoto množství asi polovina byla vyrobená v USA. Růst světové produkce litiny 

s kuličkovým grafitem od roku 1960 a ADI od roku 1972 dokumentuje obr. 23 [3]. 

 

Obr. 23  Nárust ročního objemu výroby LGG v roce 1960-95 a výroby ADI v roce 1972-… 

 

7.1. Tepelné zpracování odlitků z LKG při výrobě ADI 

Proces tepelného zpracování rozdělujeme na tyto etapy: 

 

7.1.1. Austenitizace 

Ohřev odlitku na austenizační teplotu. Austenitizace probíhá v teplotním rozmezí 820-

950 °C (teplota se určuje podle obsahu uhlíku a účelu použití odlitku), kde odlitek setrvá 

určitou dobu, potřebnou k získání austenitické matrice nasycené uhlíkem (křivka ABC na 

obr. 24) [3]. 
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Doba austenitizace je ovlivněna strukturou LKG, množstvím a rozložením zrn grafitu, 

některými legujícími prvky a velikostí odlitku. Doba výdrže na austenitizační teplotě je 1– 

3 hodiny. Významný vliv na výsledné mechanické vlastnosti ADI má austenitizační 

teplota. Při nízké teplotě austenitizace nedochází k úplné austenitizaci a ve struktuře 

zůstává nerozpuštěný ferit, který snižuje pevnost.  

K austenitizaci se používají plynové nebo elektrické odporové pece a to převážně 

s inertní atmosférou (pro zabránění oxidaci a oduhličení povrchu odlitku). 

 

7.1.2. Izotermická transformace 

Po austenitizaci následuje izotermická transformace austenitu. Odlitek se vyjme z 

austenitizační pece, rychle se ochladí na teplotu transformace, podle požadovaných 

vlastností (230 – 450 °C) a to nejčastěji v solné lázni. Při vyšších teplotách v rozsahu 370 

– 450°C se získá ADI s nižšími pevnostními vlastnostmi a tvrdostí, ale s vyšší tažností, 

houževnatostí a lepšími únavovými charakteristikami. Nižší teploty izotermické 

transformace (230 – 350°C) se využívají při požadavcích na vyšší pevnost, tvrdost, 

odolnost proti opotřebení. Tažnost a houževnatost klesá. (křivka CD na obr. 24). 

Doba izotermické transformace se pohybuje v rozmezí 0,5 – 4 h a závisí na teplotě 

austenitizace, teplotě transformace a chemickém složení materiálu. Izotermická 

transformace prochází třemi údobími, během nichž austenit transformuje na ausferit 

(křivka DE na obr. 24). 

 

7.1.3. Ochlazováni 

Ochlazování na pokojovou teplotu, které se provádí velmi pomalu, aby se zabránilo 

vzniku pnutí (křivka EF na obr. 24). [3,11]. 

 

Obr. 24 Schéma průběhu izotermického zušlechťování LKG v diagramu IRA 



34 
 

7.2. Struktura a mechanické vlastnosti ADI 

Pro daný případ technického použití je možné volbou podmínek izotermického 

zušlechtění vyrobit konstrukční materiál s takovou kombinací několika vlastností, které při 

použití jiného druhu grafitické litiny, popřípadě lité oceli, nelze dosáhnout. Můžeme tedy 

vyrobit ADI s pevností nad 1600 MPa, tažností 1 % a vysokou tvrdostí a odolností proti otěru 

nebo ADI s pevností 1000 Mpa, houževnatostí 8% a nízkou tvrdostí pro případ potřeby 

využití plastických vlastností tohoto materiálu [11]. 

ADI má vyšší dislokační hustotu, z tohoto důvodu může být až 2x pevnější než ostatní 

LKG. Pevnostní a deformační charakteristiky se odvíjejí od struktury ADI, kterou ovlivňují 

teplota austenitizace, teplota a doba izotermické transformace a chemické složení. 

 

7.3. Použití ADI u konkrétních součástí v automobilovém průmyslu 

Výroba tvárné slitiny izotermickým zušlechťováním (ADI), vykazuje trvalý nárůst 

v použití od roku 1972. V současné době výrobci a designéři neustále hledají nové použití a 

využití, díky skvělým vlastnostem tohoto výjimečného materiálu. Mezi tyto vlastnosti patří 

pevnost, dobrá tažnost, houževnatost, odolnost proti opotřebení a snadná výroba.   

 

7.3.1. Vývoj ojnic z ADI pro dvouválcové motory 

V roce 2002 byl vyvinut tenkostěnný odlitek ojnice z ADI, podle požadavků 

automobilového strojírenského podnik PRONELO I+D, (obr. 25). Tato ojnice byla důležitým 

dílem nového dvouválcového motoru, který má výkon 55 koňských sil při 5500ot/min. 

 

 

Obr. 25 Podélný řez duté ojnice 
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Použití ojnice dovolilo inženýrům maximálně využít její moment setrvačnosti, 

v poměru k relativní minimální velikosti. Tato kritéria splňoval materiál, který se dobře 

odlévá, je levný a má vysokou pevnost. Proto ADI bylo jasnou volbou. 

Počáteční požadavky technického návrhu na mechanické vlastnosti a únavovou 

pevnost byly navrženy tak, aby vyhovovaly 1. ADI třídě (ASTM 897M-90). Tloušťka 

hlavních částí dílu díky tomu mohla být tenká až 3mm.  

 

Tento pokrokový design dovolil snižování hmotnosti ojnice ze 600g (pokud je 

vyrobena z masivní kované oceli) až na 400g (pokud je vyrobena z ADI), což je úspora 25%. 

Vývoj slitiny použité na ojnici byl podmíněn následujícími předpoklady: 

 Díly by měly mít dobrou obrobitelnost po odlití. 

 Díly by měly vykazovat malé rozměrové změny po izotermickém kalení 

(zušlechťování). 

 Vývoj dílů, včetně modelů, forem, odlitků, vzorků atd., by měl být dokončen do čtyř 

měsíců 

 Mechanické vlastnosti dílů by měli odpovídat požadovaným vlastnostem. 

 

Navíc, díly by měly být bez vad po lití (licích vad), což je v tomto případě náročné, 

bereme-li v úvahu celkový geometrický tvar dílu.  

 

7.3.1.1. Tvar modelů, licích forem, odlévání a tepelné zpracování 

Prvním krokem bylo získat díly z tvárné litiny bez vad. Modely a formy byly pečlivě 

navrženy a zhotoveny. V této fázi vývoje byly použity eutektické slitiny. Tavenina byla nalita 

do jednotlivých forem k vyhodnocení vlivu rychlosti tuhnutí na mikrostrukturu různých částí 

odlitku. Na obr. 26 je konečný tvar pískové formy, která byla použita k výrobě prototypu 

ojnice.  
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Obr. 26 Písková forma pro ojnici z ADI litiny 

 

   Další změny zahrnovaly úpravy formy, s cílem získat dobré plnění a snížit rychlost 

tuhnutí. Zavedení těchto změn bylo velmi úspěšné a nové díly měly především feritickou 

matrici, bez licích vad, s nízkým množstvím karbidů a počtem nodulí vyšším než 700 

nod/mm
2
 v tenčích částech odlitku. 

 

7.3.1.2. Vyhodnocení prototypů odlitků  

Byly odlity 4 sady ojnic.  Některé díly první série musely být vyřazeny z důvodu 

nesprávného tvaru, způsobených vychýlením jádra. Byly nalezeny také drobné defekty jako 

povrchové vady. Tyto potíže byly vyřešeny změnou tvaru formy, čímž zbývající sady ojnic 

byly bez defektů. 

  Jedna ojnice z každého souboru byla rozřezána do několika sekcí, k přezkoumání 

materiálové struktury.  Mikroskopická struktura byla převážně feritická. Bylo nalezeno pouze 

malé množství karbidů, převážně v místech s profilem 90°.   

Obrobitelnost odlitků byla také přezkoumána a shledána jako vyhovující, protože 

v místech opracování dílu jsou stěny relativně silné, bez známek karbidů. 

 

7.3.1.3. Kontroly a zkoušky prováděné po tepelném zpracování 

Proces izotermického zušlechťování byl aplikován na díly po tahových testech. 

Některé ojnice byly rozřezány a mikroskopicky prostudovány. Výsledná struktura byla plně 

ausferitická a bez karbidů v celém objemu vzorku.  
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To dokazuje, že austenitizace je uspokojivá metoda pro praktické použití a potvrzuje, 

že přítomnost malého množství karbidů ve slitině se efektivně rozpustí během austenitizace.  

Byla změřena změna délky ojnice v důsledku austenitizace. Výsledky  

ukázaly záporné objemové změny přibližně -0,1%. Malá rozměrová změna umožnila provádět 

téměř všechna mechanická opracování (např. obrábění) před tepelným zpracováním.  

Jediné mechanické opracování po austenitizaci bylo broušení povrchu pro umístění 

pístních čepů a pouzder klikové hřídele. Spojené díly ojnice (spojené pomocí 

vysokopevnostních ocelových šroubů), byly testovány v tahu pomocí sestavy uvedené na obr. 

27.  

 

 

Obr. 27 Testování ojnice na zkoušku tahem 

 

Bylo testováno 9 ojnic. U všech došlo k prasknutím ve šroubech (obr. 28), při zatížení 

mezi 11,150 až 11.500 Kg. Na základě těchto výsledků bylo zjištěno, že na tuto zátěž 

maximální napětí ojnice dosáhlo přibližně 870 MPa.  
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Obr. 28 Výsledek tahové zkoušky 

 

Některé ojnice byly vestavěny do prototypů motorů a byly rozsáhle testovány v 

provozu s vynikajícími výsledky. Nový motor byl představen na několika státních a na 

mezinárodních výstavách [12]. 

 

7.3.2. Vývoj přední duté svislé vzpěry z ADI pro zavodní automobily 

Velmi dobrý výsledek vývoje ojnice povzbudil konstruktéry, aby ADI uplatnili ve 

vývoji dalšího geometricky složitého ADI dílu.  

 

Byly vyvinuty přední svislé vzpěry pro závodní vozy. Vzpěry byly integrovány do 

vysoce tuhého předního zavěšení kol a řízení. Měly být pevné, lehké a spolehlivé.   

Stejně jako u ojnic měl být vývoj dokončen do 4 měsíců. Opět platí, že velká flexibilita 

odlitku a austenitizace byly klíčovými prvky favorizujícími použití ADI, díky rychlému 

zavedení změn tvaru a vlastnostem při výrobě. 

 

Počáteční požadavky technického návrhu na mechanické vlastnosti a únavovou 

pevnost byli navrženy tak, aby vyhovovaly 2. ADI třídě (ASTM 897M-90).  

Teoretické výpočty ukazovaly na velmi vysoké zatížení dílu v důsledku setrvačných síl.  

Jednotlivé kroky vývoje byly podobné jako u vývoje ojnice.  Obr. 29 ukazuje návrh přední 

svislé vzpěry. 
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Obr. 29 Návrh přední svislé vzpěry  

 

Díly byly testovány laboratorně pro ověření jejich maximálního konstrukčního  

zatížení a měření jejich tuhosti. Obr. 30 ukazuje graf výsledků poměru zátěže a následné 

tvarové deformace, která vykazuje koeficient zatížení až 2800 kg. Tato hodnota překonala 

zatížení požadované konstruktéry. Nicméně, tuhost bylo třeba zvýšit. To vedlo k novému 

návrhu dílu, který byl nakonec o něco málo těžší se silnější stěnou. 

 

Obr. 30 Graf poměru zátěže a tvarové deformace 
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Část byla úspěšně namontována do některých závodních vozů kategorie Turismo 

Carretera v Argentině v roce 2002, obr. 31. Obr. 32 ukazuje díl namontovaný v závodním 

voze. Výkon auta se rapidně zlepšil díky novému designu vzpěry a získal řadu prvních míst, 

pole position a dosáhnul rekordních časů na jedno kolo. Vzpěry byly přizpůsobeny pro 

automobily několika dalších závodních týmů zastupujících různé značky [12]. 

 

Obr. 31 Závodní vůz kategorie Turismo Carretera 

 

 

Obr. 32 Namontovaná přední svislá vzpěra 
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7.7.3. Vývoj spodního ramene z ADI pro Dodge Ram Pick Up 

 V roce 2003 vyvinuli inženýři ze společnosti CITATION Corp. náhradu k lisovanému 

ocelovému svařenci. Jednalo se o díl spodního ramene (obr. 34), který byl přimontován k 

rámu na vozidle Dodge Ram Pick up (obr. 33).  

 

Obr. 33 Dodge Ram Pick up 

 

Obr. 34 Spodní rameno, přimontované k rámu 

 

Společnost začala s vývojem nového ramene z toho důvodu, že výrobce automobilu 

DaimlerChrysler nebyl spokojen s hmotností původního lisovaného ocelového svařence. 

Proto společnost CITATION Corp. navrhla vývoj nového dílu jako odlitek z ADI (obr. 35).  
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Počáteční kritéria na nový díl byla stanovena tak, že hmotnost nesměla přesáhnout 

15kg, vertikální zatížení muselo vydržet 3G. Zatížení při kritickém brzděni automobilu, 

neboli horizontální zatížení muselo vydržet 2G a výrobní cena jednoho kusu nesměla 

přesáhnout 45$. 

 

Obr. 35 Počítačový návrh odlitku spodního ramene z ADI 

 

Výsledky simulace procesu odlévání, která je vidět na obr. 36, kde je rozložení teplot 

při plnění a na obr. 37 kde je vidět rozložení teplot při tuhnutí, ukázaly, že žádné významné 

smrštění nebo pórovitost v odlitku nevzniká. 

 

Obr. 36 Simulace plnění 
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Obr. 37 Simulace teplot při tuhnutí 

 

Jakmile byl dokončen proces návrhu a simulace odlévání, bylo dalším krokem výroba 

forem a prototyp odlitků. Společnost CITATION Corp. spolupracovala s DaimlerChrysler 

Woodshop na výrobě formy a DaimlerChrysler Cast Metals Engineering & Prototyping na 

výrobě prvního prototypu odlitku. Na obr. 38 je vidět prototyp dřevěné formy. 

 

 

Obr. 38 Prototyp dřevěné formy na výrobu ramene 
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Následné zátěžové zkoušky (obr. 39, 40) ovšem ukázaly, že při opakovaném 

vertikálním 3G zatížení vydrží díl průměrně 45000 cyklů a pak dojde k prasknutí (obr. 41). 

Tato hodnota byla podle DaimlerChrysler nedostačující. Pomocí počítačové simulace inženýři 

zjistili místa největšího napětí, která způsobují praskání ramene při opakovaném plném 

zatížení (obr. 42). 

 

Obr. 39 Zátěžová zkouška ramene – zatížení 

 

 

Obr. 40 Zátěžová zkouška ramene – uvolnění 
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Obr. 41 Prasknutý prototyp ramene po zátěžové zkoušce 

 

 

Obr. 42 Zatížení ramene pomocí počítačové simulace 

  

   Inženýři z CITATION Corp. tedy museli přepracovat návrh na spodní rameno. Původní 

požadavky na rameno zůstaly, změnila se pouze hodnota vertikálního zatížení z 3G na 4G. Na 

ramenu byla přepracována střední kruhová část (klobouček), která měla nově větší průměr a 

boční klíny, u kterých vznikalo nadměrné pnutí a mělo za následek praskání při zátěžových 

zkouškách, se posunuly až k okraji střední kruhové části a byly i zesíleny (obr. 43). 
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Obr. 43 Počítačový návrh nově přepracovaného ramene 

 

Následná počítačová simulace (obr. 44) na zatížení nově přepracovaného ramene 

ukázala, že napětí z kritických míst zmizelo a nové hodnoty jsou vyhovující. Počet cyklů se 

při zátěžových zkouškách, i přes větší zatížení, které mělo nově hodnotu 4G oproti původním 

požadavkům 3G, zvýšil až na průměrných 135000, než došlo z prasknutí, což odpovídá více 

než 3x větší životnosti (obr. 45). Tyto výsledky plně uspokojili jak společnost CITATION 

Corp., tak i výrobce automobilu DaimlerChrysler. 

 

Obr. 44 Zatížení nově přepracovaného ramene pomocí počítačové simulace 
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Obr. 45 Porovnání výsledků zátěžové zkoušky prvního prototypu ramene a nově 

přepracovaného pramene 

 

Přesto, že musel být původní prototyp ramene přepracován a u nového návrhu ramene 

se zvýšila hmotnost, tak vyhovělo původním požadavkům a dokonce původní požadavky i 

předčilo. Hmotnost přepracovaného ramene činila 14kg, oproti požadovaným max. 15kg, což 

je úspora 8%. Hmotnost namontovaného ramene na vozidle, vč. silentbloků, šroubů, podložek 

apod. činila 28kg, oproti požadovaným 30kg. Výrobní náklady na výrobu jednoho kusu byly 

o 2% nižší, opět oproti požadovaným původním nákladům[13].  
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8. Závěr 

Počet vyrobených automobilů bude do budoucna ještě více stoupat. Proto bude také 

více příležitostí, uplatnit výrobu automobilových dílů z jakostních litin. Automobilky, které 

dělají výběrové řízení na konečného výrobce dílů, si stanovují v podmínkách cenu, životnost, 

hmotnost apod. V této velké konkurenci s ostatními technologiemi výroby může slévárenství 

a použití jakostních litin nabídnout celou řadu výhod.  

Litina s lupínkovým grafitem může nabídnout především dobré slévárenské vlastnosti, 

dobrou pevnost v tahu, relativně nízkou tvrdost a nízkou cenu odlitků. Temperované litiny, 

které sice mají výrazně lepší mechanické vlastnosti než litina s lupínkovým grafitem, se 

v dnešní době kvůli energeticky náročnému výrobnímu postupu staly méně atraktivní a 

konkurence schopné, než v době, kdy se s ní přišlo na trh. Dnes se dává při výrobě většinou 

přednost jiným litinám.  

Jednou z nich je progresivní druh modifikované litiny, litina s červíkovitým grafitem, 

která je pro konstruktéry zajímavá kombinací dobré pevnosti a výborné tepelné vodivosti, což 

umožňuje výrobu tvarově složitých odlitků, např. blok motoru. Další vhodné použití této 

litiny je na mechanicky namáhané odlitky, které pracují v podmínkách tepelných rázů. Další, 

dnes velice rozšířenou litinou je litina s kuličkovým grafitem. Tato litina je již dlouhou dobu 

na trhu a díky dlouholetému vývoji dnes může nabídnout výborné vlastnosti, mezi které patří 

nízká měrná hmotnost, relativně dobrá slévatelnost, kluzné vlastnosti, obrobitelnost, tlumící 

schopnosti apod. 

ADI litina patří v dnešní době k nejmodernějším vysokojakostním litinám. Zájem o 

ADI litinu roste hlavně v automobilovém průmyslu. Tato materiálová skupina se vyznačuje 

neobvykle výhodnou kombinací pevnosti, tažnosti, a tvrdosti.  Další využití a výhodou ADI 

litin v automobilovém průmyslu je schopnost zejména pro dílce pohonných jednotek tlumit 

vibrace a snížit hlučnost provozované jednotky. Optimálním případem je pak součást 

navržená speciálně pro použití ADI, především nahrazuje-li jeden odlitek celý komplex 

tepelně zpracovaných součástí (např. otočný čep řízení automobilu, rameno, těhlice apod.). 

Takovéto případy jsou mimořádně zajímavé jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska 

kompletace, ale i celkové hmotnosti výrobku. 
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