
Materiály 1  Značení litin  

1 
 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Smetanová. 
Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 

1 Značení  litin  

 
Rozlišujeme značení podle ČSN a EN, přičemž se postupně přechází na značení podle evropských norem.  
 

2 Značení  litin podle ČSN 

 
42 xx xx . xx 

technologie odlévání (do skořepin, do kokil, přesným litím ) 
tepelné zpracování (kalený, žíhaný apod.) 
pevnost v tahu v 10 MPa  u nelegovaných litin  

   u legovaných litin - typ slitiny a hlavní legující prvky  
druh slitin železa na odlitky 
třída norem hutnictví 
 
 

Příklady:  
 
 42 2410 – šedá litina, pevnost v tahu 100 MPa,  42 2420 – šedá litina, pevnost v tahu 200 MPa 
 42 2435 – šedá litina očkovaná, pevnost v tahu 350 MPa 
 42 2340 – tvárná litina, pevnost v tahu 400 MPa, na klikové hřídele, ozubená kola 

 
 

Druh slitin železa na odlitky: 
23 tvárná litina 
24 šedá litina 
25 temperovaná, bílá nebo tvrzená litina 
26 ocel na odlitky - uhlíková 
27  - nízkolegovaná a středně legovaná 
28  - na přesné odlitky nebo pro trvalé magnety 
29 - vysokolegovaná 
 
 
Příklady značení ocelí na odlitky: 
 
 42 2643 -  ocelolitina, nelegovaná, pevnost v tahu 450 MPa 
 42 2753  -  ocelolitina, nízkolegovaná, určená pro kalené součásti, pevnost v tahu 530 MPa 
 42 2958  - nerezavějící ocelolitina, vysokolegovaná, pro potravinářský a chemický průmysl 
 42 2944 -  odolná proti teplu, legovaná Cr, Si, Ni (legující přísady zvyšují žáruvzdornost) 
 

3  Značení litin podle EN 

 
Litiny se značí dvojím způsobem: 
Zkráceně podle mechanických vlastností nebo chemického složení 
Číselným označením 
 
 



Materiály 1  Značení litin  

2 
 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Smetanová. 
Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 

3.1 Značení podle mechanických vlastností a chemického složení:  

EN GJ X Y - Z - W 

Znak EN – evropská norma 
GJ (G = odlitek, J = litina)  
X – tvar grafitu (L lupínkový, S kuličkový, M vločkový, N bez grafitu = bílá litina 
Y – krystalická struktura (A austenit, F ferit, M martenzit, L ledeburit, P perlit, B temperovaná s černým 
lomem, W temperovaná s bílým lomem, T zušlechtěno) 
Následuje pomlčka 
Z – mechanické vlastnosti (pevnost v tahu v MPa) nebo chemické složení (obsah uhlíku, legující prvky) 
W další vlastnosti  
 

 

Příklady:  

EN GJL- HB155 Litina s lamelárním grafitem, tvrdost 155 HB. 

EN GJS-350-22U Litina s kuličkovým grafitem, s minimální pevností 350 MPa a minimální 

tažností 22 %, mechanické hodnoty byly stanoveny na přilitém vzorku. 

EN GJS-400-18-LT Litina s kuličkovým grafitem, s minimální tažností 18%, zkouška rázem 

v ohybu při nízké teplotě. 

EN GJN–X300 CrNiSi 9-5-2 Ledeburitická litina bez grafitu, se 3 % C, 9 % Cr, 5 % Ni, 2 % Si. 

 

3.2 Číselné značení  

 

Číselné označení litin se skládá ze 7 pozic. Za úvodní zkratkou EN-J se uvádí tvar grafitu. Číselná část uvádí 

vlastnosti litiny a po té pořadové číslo. 

        

EN - J X Y Z V W 

EN – J  evropská norma, číselné značení litin  

 

X – tvar grafitu (L lupínkový, S kuličkový, M vločkový, N bez grafitu 

Y – číslice, označuje vlastnost, např. 1 pevnost v tahu, 2 tvrdost, 3 chemické složení apod.  

Z, V – dvě číslice, označují hodnotu vlastnosti uvedené předchozí číslicí 

W – označuje zvláštní požadavky na materiál (0 – bez požadavků, 1 – samostatně odlévané, 7 – 

tepelně nezpracované, 8 – tepelně zpracované) 

 

Příklady:  

EN-JL2171 Litina s lamelárním grafitem s požadavkem na min. hodnoty tvrdosti s dvojčíslím 17. 

Vlastnosti jsou zjišťovány na odděleně litých zkušebních vzorcích. 
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EN-JL1010 Litina s lamelárním grafitem s minimální mezí pevnosti 100 MPa. 

EN-JL1010 Litina s kuličkovým grafitem s minimální mezí pevnosti 400 MPa. 

 

Existují porovnávací tabulky značení podle ČSN a EN: 

 

ČSN EN 

42 2420 GJL-200 

 42 2425 GJL-250 

42 2304 GJS-400-15 

42 2305 GJS-500-7 

42 2306 GJS-600-3 

42 2306 GJS-600-3 

 

4 Úkoly 

 

1. Na příkladu označení litiny podle ČSN vysvětlete význam jednotlivých znaků. 

2. Vysvětlete dvojí způsob značení litin podle EN. 

3. Uveďte příklad značení litin podle EN a ČSN.  

4. Jak zjistíme, kterému druhu litiny podle ČSN odpovídá značení litiny podle EN? 

5. Na příkladu označení litiny podle EN vysvětlete význam jednotlivých znaků.  
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