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Abstrakt 

V bakalářské práci bylo cílem navrhnout a otestovat technologie lití odlitků desky 

DISA z tvárné litiny ve slévárně společnosti Arcelor Mittal Engineering Products Ostrava 

s.r.o. Technologie lití byla optimalizována a ověřena jak simulací v programu 

MAGMASOFT, tak odlitím odlitku. Účelem optimalizace bylo dosažení nejvyššího stupně 

technologického využití tekutého kovu současně s dodrženou jakostí odlitku na úrovni 

předešlé technologie lití. Součásti bakalářské práce bylo i porovnání ekonomické náročnosti 

obou technologií. 

Klíčová slova: nálitek, simulace tuhnutí, vtoková soustava 

 

 

Abstract 

The aim of this barchelor thesis was to propose and test the technology of molding 

DISA plate casting from ductile iron in the company Arcelor´s Mittal Engineering Products 

Ostrava Ltd. Foundry. The technology of molding was optimized and checked in simulation 

molding software MAGMASOFT as well as moulding casting. The purpose of the 

optimization was to achieve the highest degree of technological use of molten metal 

simultaneously with observance of the quality of the casting at the previous casting 

technology. Parts of this thesis was the comparison of the economic performance of both 

technologies. 

Key words: feeder, solidification simulation, gating 
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1 ÚVOD 
 

Téma bakalářské práce Vypracování technologického postupu výroby odlitků desky 

DISA jsem si zvolil proto, že moje profese je dřevomodelář (Ten vyrábí model odlitku 

v měřítku 1:1 ze dřeva. Model poté slouží k výrobě formy. Modelář vyrábí model podle 

strojírenského výkresu.) Mnohé technologie lití odlitků, vypracované v minulosti, mají 

prostor pro jejich optimalizaci a tím i snížení nákladů na výrobu odlitku. Odlitek desky DISA 

je vyroben z tvárné litiny GGG 70 a je součástí stroje, který se používá ve slévárenství. 

Původní technologie lití desky DISA byla navržena s velmi rozměrnou vtokovou soustavou, 

což mělo neblahý vliv na využití tekutého kovu a tím i na výrobní náklady odlitku. 

Při navrhování technologie lití odlitků z tvárné litiny je doporučeno dodržovat určitá 

specifika, která uvádím v úvodní části práce. V následující kapitole popisuji původní 

technologii lití odlitku desky DISA, která byla simulována v software MAGMASOFT. 

V praktické části se věnuji optimalizaci technologie lití desky DISA pomocí výpočtů vtokové 

soustavy a nálitků, která byla taktéž simulována v programu MAGMASOFT. Před samotným 

závěrem uvádím tabulku, ve které jsou zaznamenány náklady na výrobu jedné desky DISA 

v původní i optimalizované podobě. 

Cílem této bakalářské práce je návrh optimalizace vtokové soustavy a technologie lití 

odlitku desky DISA ke zvýšení využití tekutého kovu. Díky této optimalizace dojde ke 

snížení nákladů na výrobu desky DISA, což je další cíl této závěrečné práce. 
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2 TECHNOLOGIE LITINOVÝCH ODLITKŮ 

2.1  Konstrukce modelového zařízení – smrštění 
 

Rozhodující pro konečné rozměry odlitků ve stavu po odlití je lineární smrštění, které 

odpovídá konečné struktuře tvárné litiny v odlitku. Tvárná litina se vyznačuje tím, že 

z počátku „ narůstá“, což výhodně snižuje konečné lineární smrštění. Například tvárná litina 

s převážně perlitickou strukturou se smrští o cca 12mm/m. Vyžíháme-li tento odlitek na 

feritickou strukturu, zvětší se jeho rozměr o cca 4mm/m. Odlitky se zcela feritickou 

strukturou se po odlití prakticky nesmrští. Odlitky s karbidickou strukturou se smrští po odlití 

o cca 16,6mm/m. po úplném vyžíhání na feritickou strukturu se tyto odlitky opět zvětší o cca 

25mm/m. S těmito skutečnostmi je třeba při výrobě přesných odlitků z tvárné litiny počítat.  

[1] 

V průměru se však při konstrukci modelového zařízení počítá s průměrným smrštěním 

0,7 až 1%. Hodnota počátečního narůstání i celková hodnota lineárního smrštění závisí na 

složení tvárné litiny. Nejmenší celkové smrštění vykazují litiny o eutektickém složení. [1] 

Struktura Lineární smrštění % 

Feritická 0 – 0,5 

Feriticko-perlitická 0,5 – 0,8 

Perlitická 0,8 – 1,2 

Austenitická 1,4 – 1,6 

Tab. 2.1. Směrné hodnoty lineárního smrštění odlitků z tvárné litiny 

2.2  Vtoková soustava 

 

V procesu výroby odlitků z tvárné litiny hraje konstrukce a dimenze jednotlivých částí 

vtokové soustavy velmi významnou roli. Platí zde ve zvýšené míře dodržování kontrola a 

dodržování všech platných pravidel pro výrobu vysoce jakostních litin s prvky, přecházejícími 

i do oblastí technologie výroby odlitků z oceli. Upozorňujeme však důrazně, že zde nelze 

aplikovat bez náležité korekce pravidla platná pro ocel. Naopak je řada praktických příkladů, 

kde nebylo nutné jakékoliv nálitkování i poměrně velkých a složitých odlitků z tvárné litiny, 

kdy byly získány zcela zdravé a bezvadné odlitky. [1] 
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Správně navržená vtoková soustava by měla vyhovovat následujícím podmínkám: 

 Zabránit strusce a metalickým částicím vniknout do dutiny formy. 

 Vstup kovu do dutiny formy přirozenou rychlostí, klidně a bez turbulence. 

 Vstup do formy způsobem, který zajistí usměrněné tuhnutí odlitku. 

 Pokud možno rychlé odlévání, aby se zabránilo tepelným ztrátám a tím se udržela 

předepsaná licí teplota taveniny. 

 Udržet konstantní kvalitativní metalurgické podmínky pro celou licí dobu. 

 Zabránit oxidaci a reoxidaci taveniny a tvorbě strusky. 

 Těsně před litím zajistit dokonalé stažení – odstranění strusky a oxidů z hladiny 

taveniny. 

 Dosáhnout maximální využití kovu v odlitku. 

Vtoková soustava pro tvárnou litinu se od vtokové soustavy pro šedou litinu liší 

především v požadavku na co nejklidnější plnění celého systému bez turbulencí, aby bylo 

zabráněno případnému promísení strusky bohaté na oxidy a sulfidy, které jsou zvláště 

nebezpečné v tvárné litině s vyšším obsahem hořčíku a křemíku. Vtokový systém pro tvárnou 

litinu by měl být bohatě dimenzován z hlediska velikosti a počtu vtokových zářezů aby se 

snížila licí rychlost a struskové nečistoty měly, před vstupem do dutiny formy, dostatek času 

na separaci od kovové substance, [1] 

2.3 Filtrace taveniny 

 

Použití filtrů, zvláště keramických se velmi rychle rozšířilo i při odlévání tvárné litiny. 

Primární je omezení vad spojených s povrchovými, ale i s vnitřními nečistotami, a redukce 

rozměrů a hmotnosti vtokové soustavy. Oboustranná prospěšnost je výsledkem odstranění, 

lépe řečeno zachycení kovových a nekovových částic – vměstků z taveniny, ve správně 

volených a umístěných filtrech. [1] 

Typy filtru jsou: 

 Komůrkové – celulární keramické filtry. 

 Pěnové keramické filtry. 

 Síťové – retikulární keramické filtry. 

Zásady pro filtraci taveniny: 
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 Jednoduché umístění filtrů. 

 Plynulá, konzistentní doba plnění dutiny formy. 

 Optimální filtrační účinek. 

 Minimální turbulence a eroze po průchodu filtrem. 

 Minimální velikost a hmotnost vtokové soustavy. 

2.4 Nálitkování odlitků z tvárné litiny 

 

Úspěšné nálitkování odlitků z tvárné litiny vedoucí ke zdravým odlitkům vyžaduje 

dokonalou kontrolu celého výrobního procesu, tj. tavení, očkování, formování a dalších fází 

výrobního procesu.Z hlediska chemického složení, z něhož nedůležitější je obsah uhlíku a 

křemíku vyjádřený uhlíkovým ekvivalentem Ce, je možno jeho vliv na nálitkování shrnout 

následovně:[1] 

 S narůstajícím obsahem uhlíku roste i obsah grafitu, který je k dispozici na expanzi 

litiny při tuhnutí a tím potřeba na doplňování (nálitkování) klesá. 

 V případě, že obsah křemíku přesáhne hranici 1,8% (pro litinu se 4,6%CE), může 

požadavek na nálitkování vzrůst. 

 V případě, že je součet celkového obsahu uhlíku plus 1/7 obsahu křemíku roven, nebo 

větší, jako 3,9%, je velikost stahování tvárné litiny minimální a někdy nevyžaduje 

vůbec nálitkování. 

 Přesahuje-li CE 4,55%, projevuje se v silnějších průřezech odlitku flotace grafitu. 

 

Obr.2.4.1 Vliv chemického složení na stahování a flotaci litiny 
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Při vlastním nálitkování odlitků z tvárné litiny se vychází z těchto předpokladů: 

1. Eutektické nebo jemu blízké složení znamená nulovou šířku pásma tuhnutí a tedy, 

za jinak stejných podmínek, schopnost doplňovat kov do větších vzdáleností než 

tomu je u slitin s intervalem tuhnutí. 

2. Složení tvárné litiny dává předpoklad ke vzniku velké, soustředěné staženiny, což 

spolu s prve uvedenou okolností, umožňuje použít, při stejnoměrných tloušťkách 

stěn, menšího počtu nálitků, které ovšem musí mít takové rozměry, aby velkou 

soustředěnou staženinu obsáhly. 

3. V závislosti na rozdílu proti eutektickému složení se vedle soustředěných staženin 

objevují i mikrostaženiny a řediny. Snížení licí teploty se projevuje velkým 

zvětšením objemu soustředěné staženiny. 

4. Mají-li se z tvárné litiny vyrobit zdravé odlitky, je nutno dosáhnout usměrněného 

tuhnutí ve všech průřezech odlitku a získat kladný teplotní gradient. Jeho hodnota 

má být taková, aby zejména u odlitků složitější konstrukce nedošlo po ztuhnutíke 

značně nerovnoměrnému rozdělení teplot. 

5. Protože tvar staženiny v nálitku je dán především tvarem vlastního nálitku, musí se 

tento konstruovat tak, aby měl při nejmenším povrchu co největší objem a tedy 

aby co nejdéle tuhnul. Jedná se o tvar koule, nebo protáhlého válce. 

6. Výroba odlitku z tvárné litiny ukázala, že k dosažení příznivého tvaru staženiny a 

tím zdravého odlitku je třeba uměle zvyšovat kladný gradient mezi nálitkem a 

odlitkem.[1] 

 

Při nálitkování tvárné litiny možno použít dva druhy nálitků. Buďto konvenčních nálitků 

vytvořených přímo ve formě, nebo nálitků obložených izolačními, nebo exotermickými 

obklady. Otevřené nálitky dávají poměrně spolehlivé výsledky, protože se mohou ohřívat 

doléváním a zasypáváním hladiny taveniny v nálitku izolačními, ale i exozásypy. Řada 

sléváren dává přednost exozásypům.[1] 
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3  PŮVODNÍ TECHNOLOGIE LITÍ ODLITKU DESKY DISA 

3.1 Seznámení s původní technologií lití odlitku desky DISA 

 

Desky DISA jsou vyrobeny z tvárné litiny EN-GJS-700-2-ČSN 42 2307. Formovány jsou 

do forem na bázi křemenného ostřiva pojeného organickým pojivem obsahujícím furany. Pro 

dosažení žádané struktury a odstranění pnutí byl odlitek po očištění normalizačně žíhán ve 

vozové peci. Na obr.3.1 je patrna technologie původního návrhu odlitků desek DISA. Deska 

DISA je součást pro výrobu zařízení určeného pro slévárny. 

 

Obr.3.1 původní verze odlitků desek DISA před odstraněním vtokové soustavy a nálitků 

Technologie byla navržena tak, aby nedošlo ke vzniku vnitřních vad v odlitku. 

Z ekonomických, technologických a časových důvodů byly umístěny 4 odlitky do jedné 

formy. Použité byly tři exotermické nálitky KALIMEX OX4 s vnějšími rozměry 90 mm x 

170 mm x V150 mm a vnitřními rozměry 60 mm x 140 mm x V150 mm. Počet nálitků byl 

stanoven tak, aby s co největší efektivitou bylo zajištěno dosazování tekutého kovu do 

tepelných uzlů odlitku. Jako vtoková jamka byla použita šamotová nálevka DLN 60 

propojená s rozvodnými kanály šamotovou trubkou. K plnění formy docházelo z obou dvou 

stran. Před vtokový zářez bylo umístěno osm  keramických filtrů 150 mm x 150mm. 
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Stanovené hodnoty chemického složení litiny před modifikací a po ni jsou uvedeny v tab.3.1. 

 C Mn Si Cu Mg 

před 

modifikaci 

3,85% 0,72% 1,70% 1,05% - 

po 

modifikaci 

3,55-3,70% 0,60-0,70% 2,60-2,75% 0,90-1,10% 0,040-0,060% 

Tab.3.1 chemické složení taveniny před a po modifikaci. 

Při výrobě desek DISA se musely dodržet následující výrobní parametry: 

 chemické složení a mechanické vlastnosti dle EN1559-2 

 průhyb na celkové délce mm musí být v toleranci ± 2 mm 

 čistá hmotnost: mč = 91,3 kg/ks 

 rozměry odlitku DISA 2010 x 170 x 46 mm 

3.2 Simulace původní technologie lití odlitku desky DISA v software 

MAGMASOFT 

 

Technologie lití byla ověřena v simulačním software MAGMASOFT. Na následujících 

obr.3.2 – 3.6 je patrno plnění formy v průběhu času, poslední tekutá místa v odlitcích a místa, 

kde vznikly staženiny. Tato technologie lití desek DISA byla běžně používána a kvalita 

odlitku byla vyhovující. 

 

Obr.3.2 Plnění formy tekutým kovem 25%, 10,251 s 
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Obr.3.3Plnění formy tekutým kovem75%, 30,751s. 

 

Obr.3.4 Plnění formy tekutým kovem 100%,  41s. 
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Obr.3.5 Poslední tekutá místa, které zůstaly v nálitcích 33 min 15 s od odlití. 

 

Obr.3.6 Tmavě šedá místa jsou polohy vzniklých staženin v nálitcích a vtokové soustavě. 
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4  Optimalizovaná technologie lití odlitku desky DISA 
 

Optimalizace technologie lití desek DISA byla provedena z důvodů zvýšení využití 

tekutého kovu, snížení výrobní ceny odlitku a pracnosti při výrobě formy. Při roční výrobě 

nad 100 ks je zřejmé, že půjde o nemalé snížení výrobních nákladů. 

4.1 Výpočet nálitku a vtokové soustavy desky DISA 

4.1.1 Výpočet hmotnosti odlitku 

 

 čistá hmotnost odlitku - mč = (hmotnost bez přídavku na opracování). (kg) 

 hrubá hmotnost odlitku - mh= mč + mp 

 surová hmotnost odlitku - ms = mč + mp + mn + mvs 

mp - hmotnost přídavku (kg) – (přídavky na obrábění byly navrženy na opracovaných 

plochách od 5 mm do 10 mm). 

mn - hmotnost nálitku (kg) - (pro výpočet hmotnosti nálitku potřebujeme znát modul odlitku, 

ze kterého stanovíme potřebné množství dosazovaného kovu a počet nálitků). 

mvs - hmotnost vtokové soustavy (kg) - (abychom mohli vypočítat hmotnost vtokové 

soustavy, tak musíme znát její objem a hustotu kovu ze kterého má být odlita. Jelikož byla 

tato technologie lití simulována v software MAGMASOFT, tak lze tyto hodnoty dohledat 

v jeho části zvané modelář. 

4.1.2 čistá hmotnost odlitku 

mč = 91,6 kg 

4.1.3 Hrubá hmotnost odlitku 

mh = 91,6· 5,4 =97 kg 

4.1.4 Surová hmotnost odlitku 

 

4.1.5 Výpočet modulu odlitku. 

 [3] 

Kde: Mc – modul odlitku (cm) 

V- objem odlitku (cm
3
) 
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S- plocha ochlazované plochy (cm2
) [3] 

Hodnoty Objemu a povrchu odlitku zjistíme z kreslícího programu, jenž je integrován 

v software MAGMASOFT. 

V = 12900 (cm
3
) 

S = 8364 (cm
2
) 

 

 

4.1.6 Výpočet modulu nálitku 

 

Vypočítanou hodnotu modulu odlitku musíme vynásobit tzv. vyrovnávacím faktorem 

smrštění 1,2. Vyrovnávacím faktorem smrštění eliminujeme objemovou ztrátu nálitku od 

počátku tuhnutí až do jeho závěru. Modulová ztráta nálitku může dosahovat 15% - 18%. 

Mf = Mc · 1,2 (cm)  [3] 

Mf = 1,54 · 1,2 (cm) 

Mf = 1,85 

Kde: Mf - modul nálitku 

1,2 - vyrovnávací faktor smrštění [3] 

Hodnota modulu nálitku je 1,85 cm. Jelikož použijeme EXO-ISO nálitky, tak vhodný 

nálitek určíme z tabulky, kterou poskytl dodavatel nálitků. Hodnotě 1,85 cm odpovídá EXO-

ISO nálitek EK70W s vnějšími rozměry D92 x V100 a vnitřními rozměry D69 x V85. 

Použijeme ale nálitky KALIMEX OX4, protože se bude lít 5 forem najednou. Během lití 

dojde k poklesu licí teploty, a to může mít za následek předčasné zatuhnutí krčku nálitků 

poslední formy. Proto zvolíme rozměrově větší nálitek, než je vypočítaný. 

4.1.7 Výpočet počtu nálitků 

 

Vzhledem k délce odlitku je třeba stanovit potřebný počet nálitků podle vzorce. 
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  [3] 

Kde: nf - počet nálitků 

L- potřebná dosazovací vzdálenost (mm) 

d - uvažovaný průměr nálitku (mm) 

T - nejtenčí průřez, přes který probíhá dosazování (mm) 

FD - faktor dosazovací vzdálenosti [3] 

 

nf = 1,59 

Z výše vypočtené hodnoty 1,59 lze usoudit, že budou použity 2 nálitky. Tento počet 

nálitků již byl v minulosti použit a neosvědčil se. Je tedy nasnadě ponechat počet nálitků, tak 

jako byl navržen v případě původní technologie. 

4.1.8 Výpočet hmotnosti nálitku 

 

Jelikož jsou nálitky OX4 oválného tvaru použijeme k výpočtu hmotnosti nálitku vzorec 

pro výpočet objemu válce a hranolu. 

Vnitřní rozměry OX4 OLD jsou 60mm x 140mm x V150mm 

Delší strana podstavy hranolu = 60 -140 = 80mm 

V hranolu = 60 x 80 x 150 = 720000  = 0,00072  

V válce = =  

V nálitku = V hranolu + V válce = 0,00072 + 0,0004239 = 0,0011439  

m = ρ·V = 7520 · 0,0011439 = 8,6 kg 

mn = 3 · 8,6 = 25,8 kg 

4.1.9 Doba odlévání 
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Dobu odlévání lze stanovit z grafu, nebo také vypočítat. Vzhledem k průměru otvoru 

v pánvi se spodní výpustí, která se používá ve slévárně společnosti Arcelor Mittal 

Engineering Products Ostrava s.r.o. je vhodný graf dle Soboleva zobrazen níže. 

 

Graf doby odlévání dle Soboleva 

Doba odlévání vzhledem k průměru otvoru činí 17 sekund což je dle grafu rychlé odlévání. 

4.1.10 Rychlost s jakou dochází k plnění dutiny formy 

 

 

Dutina formy se plní rychlosti 31,9 kilogramu za sekundu. 

4.1.11 Rozměry vtokové soustavy 

Jede o přetlakovou vtokovou soustavu 

Sz : Sr : Sk =1 : 1,66 : 1,33 

Szmin – minimální průřez zářezu (cm2
) 

Sz – průřez zářezu (cm2
) 
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Sr – průřez rozváděcího kanálu (cm2
) 

Sk – průřez vtokového kanálu (cm2
) 

4.1.12 Minimální průřez vtokové soustavy 

 

kde: G - hmotnost odlitku (kg) 

ρ – měrná hmotnost tekutého kovu pro litinu 7,52  

τ - doba odlévání (s) 

ξ – rychlostní faktor 

h - tlaková výška (cm) 

 

kde: hc – výška licího kůlu (včetně licí jamky) do roviny zářezu 

Tato varianta vzorce byla použita z důvodů odlévání vtokem na střed. 

 

 

 

Minimální plocha zářezu má být 4,62 cm
2
. 

4.1.13 Plocha zářezu 

 

 

Kde 1 je jeden zářez 
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Minimální plocha zářezu pro DISA desku je 4,43 cm
2
. 

4.1.14 Tvar zářezu 

 

Tvar zářezu byl zvolen obdélníkový a byl použit šamotový zářez LKP65  o vnitřních 

rozměrech 20 mm · 50 mm což ve výsledku dává plochu průřezu10 . 

4.1.15 Plocha rozváděcího kanálu 

 

Ve formě jsou 4 odlitky, které jsou napojeny na jeden rozváděcí kanál. Ve výpočtu tedy 

 bude mít hodnotu čtyřnásobku. 

 

 

Kde 1 (jeden rozváděcí kanál) 

 

Minimální průřez rozváděcího kanálu je 30,67 cm
2
. 

4.1.16 Tvar průřezu rozváděcího kanálu 

 

Jako tvar rozváděcího kanálu byl zvolen rovnoramenný lichoběžník. O stranách AB 

60mm, CD 44mm a výšce 82 mm. 

                                                                               (16) 

4.1.17 Průřez vtokového kůlu 

 

 

 

Minimální průřez vtokového kůlu je 24,57 cm
2
. 



17 

 

 

BÉM JIŘÍ. Návrh technologického postupu výroby odlitku desky DISA. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015. 

 

4.1.18 Průměr vtokového kůlu 

 

 

Minimální průměr vtokového kůlu činí 5,59 cm. 

Dodržet rozměry vtokové soustavy dle výpočtů není vždy proveditelné z důvodů 

dostupnosti a používáním různých šamotových komponentů, které jsou vyráběny jen v určitých 

rozměrech. U vtokové soustavy Desek DISA byla jako vtoková jamka použita šamotová  nálevka 

DLN 60 a šamotové zářezy LKP65 50mm·20mm. Šamotová trubka s vnitřním průměrem 75 mm 

sloužila jako vtokový kůl. Dále byly použity pěnové keramické filtry SEDEX 

100mm·100mm·22mm uložené mezi rozváděcí kanál a zářez. Zaformovaná vtoková soustava  je  

patrná na obr.4.1 Detail vložených keramických filtrů pak na obr.4.2 a 4.3. Formy byly před litím 

podloženy na protilehlé straně od vtokové jamky hranolem 120 mm · 120 mm. 

 

Obr.4.1 Rozpracovaná forma desek DISA 
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Obr.4.2 Spodek formy s keramickými filtry. 

 

Obr.4.3 Detail uložení keramického filtru. 

4.1.19 Simulace optimalizované technologie lití desky DISA v software 

MAGMASOFT 

 

Tímto způsobem vypočtená technologie lití byla simulována v programu MAGMASOFT. 

Simulace proběhla úspěšně a vyhovuje požadované kvalitě odlitku. Odlitky odlité touto 

technologií byly shledány jako kvalitní bez závad. Na následujících obr.4.4 – 4.6 je patrný 

průběh plnění dutiny formy tekutým kovem (plochy žluté barvy) v průběhu času. Z času je 

možno si všimnout, že doba odlívání se oproti původní technologii snížila ze 41 s na 17 s. Ze 

simulace je patrné ne zrovna klidné plnění formy, je však třeba podotknout, že to na kvalitu 

odlitku nemělo vliv. Na obr.4.7 je patrný průběh tuhnutí odlitku v čase. Bílá barva znázorňuje 

nejteplejší místa tekutého kovu v odlitku a barvy následující směrem dolů po stupnici pak 

teploty nižší. Obr.4.8 znázorňuje poslední místa s tekutým kovem v barvě modré a světle 

modré. Nachází se v těch místech, kde to je žádoucí, tedy v nálitcích. Následující obr.4.9 

zobrazuje vzniklé staženiny v odlitku a jak je z něj patrno, dochází k jejich vzniku pouze ve 

vtokové soustavě a nálitcích. 
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Obr.4.4 Plnění formy tekutým kovem 50 %, 8,5 s. 

 

 

Obr.4.5 Plnění formy tekutým kovem 75 %, 12,75 s. 
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Obr.4.6 Plnění formy tekutým kovem 100 %, 17 s. 

 

Obr.4.7 Průběh tuhnutí odlitku v čase 5 min 59 s od počátku odlívání. 
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Obr.4.8 Poslední tekutá místa v odlitku 33 min 26s od počátku odlívání. 

 

Obr.4.9 Vzniklé staženiny v odlitku 
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4.1.20 Využití tekutého kovu  u obou technologií 
 

                                                                                                               (20) 

Kde  je hrubá hmotnost odlitku (hmotnost odlitku bez vtokové soustavy, výfuků a 

nálitků) a  je surová hmotnost odlitku (hmotnost odlitku včetně vtokové soustavy, výfuků a 

nálitků) 

(1) Původní technologie 

 

(2) Optimalizovaná technologie 

 

K nárůstu využití tekutého kovu došlo z 56 % na 71 %. 

 

 

Obr.4.10 desky DISA zbaveny vtokové soustavy a nálitků 
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5 POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA VÝROBU DESKY DISA 
 

V tab.5.1 jsou uvedeny náklady na jednu desku DISA v levém sloupci pro původní 

technologii a v pravém pro optimalizovanou technologii. 

Deska DISA Původní technologie Optimalizovaná technologie 

Hmotnost kus 97 kg 

  

97 kg   

Potřeba tekutého kovu 188 kg 12,27Kč 2306,76 Kč 136 kg 12,27Kč 1669 Kč 

Vrat 91 kg 6,26 Kč -569,66 Kč 39 kg 6,26 Kč -244,14 Kč 

Celkem 

  

1737 Kč   1425 Kč 

Form. směs furan regenerát 535kg 

0,5745K

č 307,3 Kč 550kg 0,5745Kč 316 Kč 

Exotermické nálitky OX4 3 ks 37,14Kč 111,42 Kč 3 ks 37,14Kč 111,42 Kč 

zářezy LKP65 50·20 0 ks   1 ks 50,50 Kč 50,50 Kč 

Nálevka DLN 60 1 ks 49,80 Kč 49,80 Kč 1 ks 49,80 Kč 49,80 Kč 

Filtr 150·150·22 2 ks 73 Kč 146 Kč 0 ks   

Filtr 100·100·22 0 ks   1 ks 26,30 Kč 26,30 Kč 

Celkem 

  

614,52Kč   554,02 Kč 

Formování 95 min 13,36 Kč 1296,2 Kč 75 min 13,36 Kč 1002 Kč 

Broušení 45 min 5,28 Kč 237,6 Kč 45 min 5,28 Kč 237,6 Kč 

Celkem 

  

1533,8 Kč   1237,8 Kč 

Tavení 188 kg 3,31 Kč 622,28 Kč 136 kg 3,31 Kč 450,16 Kč 

Tepelné zpracování 188 kg 3,6 Kč 676,8 Kč 136 kg 3,6 Kč 489,6 Kč 

Celkem 

  

1299 Kč   939,76 Kč 

Výrobní náklady 

  

5184,4 Kč   
4156,58 

Kč 

Režie střediska 17,7 % 

 

917,63 Kč 17,7 %  735,71 Kč 

Režie zásobovací 2,51 % 

 

130,1 Kč 2,51 %  104,3 Kč 

Celkový náklad 

  

6232 Kč   4997 Kč 

Tab.5.1 Porovnání nákladů na výrobu jedné desky DISA 
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Z porovnání celkových nákladů lze vyčíst úsporu 1235 Kč na jednom kusu desky 

DISA. Úspory bylo dosaženo nižší spotřebou tekutého kovu. Dále použitím jednoho 

keramického pěnového filtru namísto dvou, které byly použity u původní verze. Dále se 

zredukoval čas potřebný pro výrobu formy díky absenci jader (původní technologie 

vyžadovala výrobu 4 jader, které obsahovaly struskový kanál, lůžka pro vložení filtrů a 

zářezy). Sníženy byly dále náklady na tavení a tepelné zpracování. 
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6 ZÁVĚR 
 

Záměrem této bakalářské práce byla technologická optimalizace lití odlitku desek DISA.   

Úvodní kapitoly se zabývaly slévárenskou technologií litinových odlitků . Další kapitola byla 

věnována popisu původní technologii lití desky DISA jež byla používána v praxi. K popisu 

byly přiloženy i údaje ze simulačního software MAGMASOFT. 

V praktické části bakalářské práce se jednalo o optimalizaci původní technologie odlitku 

desky DISA. Byly provedeny konkrétní výpočty vtokové soustavy a nálitků, které byly 

simulovány v programu MAGMASOFT. Po zavedení do výroby se správnost výpočtů 

potvrdila. 

Cíle bakalářské práce, mezi které patřil návrh technologie odlévání, optimalizace vtokové 

soustavy i zvýšení využití tekutého kovu z 56% na 71 %, byly dosaženy. 
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