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Abstrakt 

Cílem řešení závěrečné práce bylo navržení technologického postupu pro odlitek Pánve 180L 

ve slévárně ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o. Odlitek musel splňovat 

veškeré požadované atesty společnosti Guss+Stahl. 

Ověření navrženého technologického postupu odlitku pomocí simulačního software MAGMA 

SOFT pro ověření a dosažení vnitřní zdravosti odlitku. 

Klíčová slova: technologický postup, vtoková soustava, simulace tuhnutí 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of the thesis was to design a technological process for casting Pans 180L at 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o. foundry. Casting had to meet all the 

required certificates of Guss + Stahl company. 

Verification of the casting technological process using simulation software MAGMA SOFT 

for verification and achieving internal soundness of the casting. 

Keywords: technological process, gating system, solidification simulation
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1.  Úvod 

Slévárenství se řadí mezi jednu z klasických technologií zpracování kovových materiálů. Lze 

odlévat velmi složité tvary, které lze v určitých případech vyrobit i jinými technologiemi, ale 

tato výroba by byla příliš nákladná a neekonomická. Odlévat lze výrobky od hmotnosti 

několika gramů až několika stovek tun. 

Nedílnou součástí slévárny je modelárna. Jejím úkolem je vyrobit a dodat slévárně modelová 

zařízení odpovídající kvality. Materiálů, ze kterých se modely vyrábí, je dnes celá řada. 

Nejvíce používaným je dřevo, a to hlavně pro jeho příznivé vlastnosti při opracování. Postupů 

výroby modelů je celá řada a jedním z úkolů modeláře je zvolit ten nejvhodnější vzhledem 

k technologii výroby formy na dané slévárně.  

2.  Modelové zařízení 

Modelové zařízení je souprava speciálního nářadí, pomocí kterého je možné vyrobit netrvalou 

slévárenskou formu. Při formování tvarově jednoduchých modelů mnohdy stačí jen samotný 

model nebo šablona. U složitých odlitků, v závislosti na použité technologii formování, 

můžeme upevňovat modely na modelové desky, využíváme jaderníky nebo jiné pomůcky pro 

vytváření co nejpřesnější dutiny ve formě. 

2.1 Části modelového zařízení        

Pod pojmem modelové zařízení rozumíme soupravu speciálního nářadí. To je: vlastní model, 

jaderník, volné části modelu nebo jaderníku, model vtokové a nálitkové soustavy, modelové 

desky, šablony atd. 

• Model – jedná se ve většině případů o kopii odlitku, která je zvětšená o přídavky na 

smrštění a obrábění.  

• Jaderník – jde o zařízení, jímž se vytváří písková součást formy, která vytváří dutinu 

odlitku. Tvar a velikost jádra jsou dány tvarem a velikostí dutiny v odlitku. Jádro se 

skládá z těla a jedné či více známek, pomocí kterých je zavěšujeme v dutině formy.  

• Volné části modelů -  jsou výstupky na modelu nebo v jaderníku, které by bránily 

vytažení modelu z formy či rozebrání jaderníku. Tyto výstupky musí být volně 

oddělitelné ve směru vytahování z formy. 

• Vtoková soustava – slouží k přivedení tekutého kovu do dutiny formy. Důležité je 

stálé a klidné plnění dutiny formy optimální rychlostí. 
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• Nálitky – slouží jako zásobník tekutého kovu. Účelem je dodat tuhnoucímu odlitku 

potřebné množství tekutého kovu, aby se staženina vytvořila mimo čistý odlitek. 

2.2 Materiál pro výrobu modelových zařízení  

Pro výrobu modelových zařízení se používá celá řada různých materiálů. Záleží na sériovosti 

výroby na daný model, požadavcích na jakost povrchu odlitku a požadavcích na životnost 

modelu. Důležitá je také hmotnost, v případě že by se mělo na slévárně s modelem ručně 

manipulovat.  

Mezi nejpoužívanější materiály patří: 

• Dřevo   

• Kovové materiály 

• Plastické hmoty, pryskyřice 

• Velkoplošné materiály 

2.2.1 Dřevo 

Dřevo je anizotropní materiál a má rozdílné mechanické vlastnosti v různých směrech 

k dřevním vláknům. Výhodou dřeva je jeho malá hmotnost a snadná obrobitelnost. Naopak 

nevýhodou je změna rozměrů vlivem navlhnutí nebo sesychání, malá odolnost proti 

opotřebení a malá chemická odolnost. Na výrobu modelů se používají převážně smrkové, 

borovicové, olšové, javorové, bukové dřeviny.  

Při výrobě se dodržuje zásada, že pro výrobu malých modelů a namáhaných částí modelového 

zařízení se používají tvrdší a odolnější dřeviny. Pro snížení rizika změny rozměru a tvaru se 

modely nevyrábí z jednoho kusu dřeva, ale jako stavebnice z bloků, lepených z menších částí 

dřeva. 

Funkční plochy dřevěných modelů se chrání nátěry, zejména z důvodů snížení navlhavosti, 

ochrany proti vlhkosti z formovací směsi, usnadnění vyjímaní modelů z formy, zlepšení 

jakosti povrchů a zvýšení odolnosti modelu vůči agresivním látkám obsaženým ve formovací 

směsi. Kromě této funkce mají nátěry modelu funkci informační. Barvou se rozlišují modely 

určené pro odlévání různých materiálů s ohledem na jejich různé  

smrštění. [1] 
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2.2.2 Kovové materiály 

Z kovových materiálů se pro výrobu modelů nejvíce používají šedá litina, slitiny hliníku a 

mědi. Modely ze šedé litiny mají dobrou odolnost proti otěru a jsou rozměrově stálé. 

Vzhledem k vysoké životnosti se používají ve velkosériové a hromadné výrobě. Nevýhodou 

je vysoká hmotnost a obtížná obrobitelnost. Modelová zařízení vyrobená ze slitin hliníku 

mívají nižší hmotnost a lepší obrobitelnost, ale zároveň i nižší odolnost proti otěru a nižší 

rozměrovou stálost. Slitiny mědi jsou vhodné pro výrobu modelů malých a středně velkých. 

Mají dobrou odolnost proti otěru a vysokou životnost. Pro jejich vyšší cenu jsou však 

ekonomicky neefektivní. 

2.2.3  Pryskyřice  

Pryskyřice při výrobě modelů stále častěji nahrazují dřevo a kovy. Jejich hlavním 

představitelem jsou epoxidové pryskyřice. Modely z nich vyrobené mají přijatelnou odolnost 

proti otěru při vysoké odolnosti proti chemickým vlivům a příznivé hmotnosti. Modely se 

zhotovují odléváním, například metodou vakuového lití. Do pryskyřice se přidává plnivo, 

hliníkový nebo litinový prášek, čímž se snižuje nebo úplně eliminuje objemové smrštění. 

Povrch modelu odlitého z pryskyřice je hladký a čistý, takže ho lze použít bez dalších úprav 

obráběním.[1]   

2.2.4 Velkoplošné materiály 

Mezi velkoplošné materiály patří překližky, laťovky, umělé dřevo a MDF desky. Překližky 

jsou v současné době hojně využívány. Vyrábí se vzájemným a kolmým slepením lichého 

počtu dýh do tloušťky až 100 mm. Laťovka je překližovaný materiál, jehož střed je vyroben 

ze slepených smrkových lamel. „Laťovky jsou z obou stran opláštěny dýhou. MDF desky jsou 

dřevovláknité desky s velmi homogenní strukturou. Díky jemné struktuře je možné z nich 

frézovat třídimenzionální profily. Umělé dřevo je poměrně nový materiál. Skládá se 

z dřevěného prachu a plastické hmoty. Je odolný proti vlhkosti, hnilobě, avšak má menší 

pevnostní vlastnosti než samotné dřevo.“ [1] 

2.3  Jakost modelových zařízení 

Modelová zařízení se vyrábí v jakostních třídách podle normy ČSN EN 12890. Třída H1, H2, 

H3 zahrnuje modelová zařízení vyrobená ze dřeva. Třída M1, M2 modelová zařízení z kovu a 

K1, K2 modelová zařízení z umělých hmot. 
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3. Posouzení výrobních nákladů 

Úspěch každé výroby je dán dokonalostí a důsledností její přípravy v předvýrobních etapách. 

To se týká v plné míře i výroby odlitků. V prvé řadě je nutné rozhodnout, jaká technologie je 

pro daný odlitek optimální (lití do pískových forem, do kovových forem, odstředivé lití, 

přesné lití, skořepinové formování), a to s ohledem na materiál a rozměry odlitků i počet 

celkem vyráběných kusů (sériovost výroby). V rámci přípravy výroby sléváren je pak nutno 

zpracovat základní technické výrobní podklady – slévárenský postupový  

výkres. [2] 

3.1 Technologický postupový výkres 

Slévárenský postupový výkres je strojnický výkres, do něhož jsou zakresleny slévárenské 

technologie výroby odlitku. Slouží především jako výrobní doklad pro zhotovení modelového 

zařízení a pro zhotovení výrobního postupu odlitku. 

3.1.1 Volba dělící roviny odlitku 

Forma bývá obvykle dělená, složená ze dvou polovin tak, aby se buď model (v případě 

formování do pískových forem), nebo odlitek (lití do kovových forem) mohl z formy 

vyjmout. Rovina nebo plocha, která rozděluje daný odlitek na jednu nebo více částí, se nazývá 

dělící rovina. [2] 

Při stanovení dělící roviny se řídíme zásadami:  

• Geometrický tvar odlitku je jedním z rozhodujících činitelů. Dělící rovina může být 

rovinná stěna odlitku, nebo rovina souměrnosti. Dělící rovina zpravidla protíná odlitek 

v ploše jeho největšího průmětu. [2] 

• Zásada kladně usměrněného tuhnutí – je to postupné tuhnutí od nejspodnější části 

odlitku k částem nejvýše umístěným ve formě při odlévání za působení zemské tíže. 

[2] 

• Odlitek se snažíme do formy umístit tak, aby plochy, které mají být po opracování 

homogenní a čisté, bez vměstku a bublin, byly umístěny ve spodní části formy. 

• Minimální počet jader, zejména umístěných v horní polovině formy. Jsou-li vnitřní 

dutiny odlitku tvořeny jádry, volíme polohu odlitku tak, aby bylo možno jádro uložit 

do spodní poloviny formy před složením celé formy a jádra se nemusela upevňovat do 

horního rámu. [2] 
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• Osu rotačních odlitků se snažíme umístit vertikálně, čímž zajistíme rovnoměrnější 

vlastnosti po obvodu rotace odlitku. 

• Tenké stěny velkých odlitků se umisťují ve spodní části formy hlavně z důvodu 

dokonalého zaplnění těchto stěn s ohledem na možný výskyt vad, které jsou 

označovány jako nezaběhnutí. [2] 

3.1.2 Stanovení přídavku na obrábění ploch odlitku 

Přídavky na obrábění jsou vrstva materiálu na vnější nebo vnitřní ploše odlitku, umožňující 

dosáhnout mechanickým obráběním potřebné přesnosti rozměru a jakosti povrchu 

předepsaných na výkresu součásti. 

Pro stanovení přídavku na mechanicky opracovaných plochách je nutné znát tyto údaje: 

 Stupeň přesnosti odlitku – navrhuje se podle požadovaného počtu vyráběných kusů 

s přihlédnutím k určité technologii výroby. Odlitky se vyrábějí v šesti stupních 

přesnosti podle ČSN 01 4470. První stupeň označuje nejpřesnější odlitky a nejmenší 

toleranci v rozměrech. Šestý stupeň značí nejméně přesný odlitek s největší tolerancí 

v rozměrech. Nejpřesnější je lití do kovových forem. 

 Materiál odlitku – musí být udán v souladu s příslušnými materiálovými listy ČSN. 

 Základní rozměr – rozměr, který určuje velikost přídavku na obrábění. 

 Směrodatný rozměr – největší kótovaný rozměr nebo součet kót největšího rozměru 

odlitku v rovině kolmé na základní rozměr. [2] 

 Poloha obráběné plochy – určuje se podle polohy plochy při odlévání a může být 

horní, spodní a boční, přičemž hodnoty přídavku na obrábění jsou pro horní plochy asi 

o 50% větší než pro plochy spodní a boční. [2] 

 Zvláštní požadavky – zmenšení nebo zvětšení přídavku. 

3.1.3 Řešení jader na postupovém výkrese 

Jádra podle jejich funkce dělíme na jádra pravá, která vytvářejí vnitřní dutinu odlitku, a jádra 

nepravá, která vytvářejí obvykle vnější vpadlé části odlitku nebo jeho vnější povrch. Plochy 

jader, jež tvoří při lití funkční povrch odlitků, jsou dány přímo rozměry a tvarem odlitku. [2] 

Úkolem technologa je určit počet jader a jejich charakter kotvení do formy pomocí 

takzvaných známek.  
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3.1.4 Vtoková soustava odlitku 

Vtoková soustava musí u odlitku zajistit rovnoměrné, stálé a klidné plnění dutiny formy 

optimální rychlostí, aby došlo k plnému zaběhnutí ve všech částech odlitku. Zachycuje 

strusku a nečistoty, které by mohly vniknout do dutiny formy a ovlivnit jakost odlitku. 

 Doba lití – má nezanedbatelný vliv, neboť může podstatně ovlivnit kvalitu odlitku. 

Nevhodná doba lití může zapříčinit povrchové vady odlitku (zálupy) nebo vnitřní vady 

(porózita, bublinatost) odlitku. Vypočet doby lití se různí podle jednotlivých autorů  

a většinou se řídí praktickými zkušenostmi. 

Podle Dubického–Soboleva: 

           
 

                  (1) 

kde:      – doba lití 

k – součinitel materiálové konstanty (0,9 až 2,5, pro LKG nejčastěji 1,4) 

  – střední tloušťka stěny odlitku (mm) 

m – hmotnost odlitku (kg) 

 Rychlost stoupání hladiny kovu ve formě: 

   = 
 

 
    [cm. -            (2) 

kde: H – výška odlitku (cm) 

   – doba lití (s) 

 Určení řídícího průřezu vtokové soustavy – je nejužší průřez vtokové soustavy. 

Podle Osmana: 

   = 
 

                    
 [c  ]        (3) 

kde: m – hmotnost odlitku + hmotnost nálitku  

   – doba lití (s) 

      – střední výška lití (cm) 
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 ρtk – měrná hmotnost tekutého kovu (6,9 g.c -  – tekutá LKG) 

μ – součinitel celkového odporu vtokové soustavy (střední – 0,42) 

g – gravitační zrychlení (m. -    

 Odpor vtokové soustavy – brzdí rychlost tekutého kovu při jeho proudění. Odpory 

proudění jsou způsobeny viskozitou tekutého kovu, drsností stěn kanálků, a hlavně 

změnami průřezu kanálků a jejich ohyby. [3] 

μ = 
         

           
           (4) 

Odpor formy pro litinu: 

syrová forma: velký: 0,35 střední: 0,42 malý: 0,5 

 Střední výška lití – závisí na poloze zářezů vůči horní části odlitku. Metalostatický 

tlak se během lití mění i vlivem stoupání hladiny ve formě, a tudíž se mění i výtoková 

rychlost kovu v zářezech. [3] 

     = H- 
  

  
  [cm]          (5) 

kde:  H – tlaková výška (cm) 

 P – výška odlitku nad zářezy (cm) 

 C – výška odlitku ve formě (cm) 

 Přetlaková vtoková soustava – kov ze zářezu do dutiny formy stříká. [3] 

Fz : Fs : Fk = 1 : 1,4 : 1,5 

Fz – průřez zářezů 

Fs – průřez struskového kanálu 

Fk – průřez vtokového kůlu 
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4. Požadavky zákazníka k odlitku pánve 

 

 

 

Obr. 1. Strojnický výkres odlitku pánve 

- 20 kusů odlitků pánve 

- materiál odlitku  EN-GJS-400-15S 

- pevnost v tahu ≥ 400 MPa 

- minimální tažnost 15% 

- atest na chemické složení a mechanické vlastnosti prováděný na odděleně lité zkoušce 

- zkouška ultrazvukem v místech manipulačních čepů 

- přesnost 6 DIN 1685 GTB.19 

 Požadované chemické složení litiny LKG je uvedeno v tabulce číslo 1. 

Tabulka 1.  Požadované chemické složení LKG 

        C        Mn          Si Mg          P           S 

   3,2 – 3,7%     < 0,35%   0,8 – 2,6% >0,035     < 0,1%     < 0,02% 

  

Odlitek pánve musí splňovat předepsané technické požadavky. Atest na chemické složení  

a mechanické vlastnosti se bude provádět na odděleně lité zkoušce znázorněné na  

Obr. 2. 
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Obr. 2. Zkušební tělísko odděleně lité zkoušky dle ČSN EN 1563 typ „III“ 

  

4.1 Vypracování technologického postupu pánve 

Postupový výkres byl zpracován na dodaný strojnický výkres, na kterém byla stanovena (dle 

zásad 3 až 3.1.3) dělící rovina modelu, označení vršku formy a přídavky na opracování 

v případě obráběných ploch na odlitku. Zvolili jsme úkosy typu „C“ na plochách kolmých do 

dělící plochy. Zakreslení jader a jejich ukotvení pomocí známek. V našem případě se jedná o 

čtyři jaderníky. Jaderník číslo 1 tvoří hlavní vnitřní dutinu odlitku. Jádro bude ukotveno 

pomocí známky umístěné ve spodní části formy. Jaderník číslo 2 vytváří dutinu 

manipulačního čepu. Jádro bude při formování přiloženo přímo k modelu bez nutnosti fixace 

známkami. Jaderník číslo 3 vytváří tvar čela čepu. Toto tzv. krycí jádro se vloží  

a přilepí do jádra číslo 2 a vytvoří tak celkový tvar čepu. Jaderník číslo 4 tvoří označení na 

odlitku podle požadavku zákazníka. Jádro bude rovněž přikládáno přímo k modelu při 

formování. Následně označíme značkou O.J. směr otevření jaderníku pro formování. 

Výstupek u vršku žebra, který by bránil vytažení modelu, řešíme volnou částí zajištěnou 

k modelu pomocí drátu. Klíny pod nálitky budou rovněž připevněny pomocí drátu. Táhla na 

vytažení modelu z formy se v ideálním případě řeší domluvou technologa přímo s modelářem, 

aby byla zohledněna jak představa technologa o umístění a počtu, tak i možné provedení 

vzhledem k uvažované konstrukci a vazbě modelového zařízení. U modelu pánve budou 

volena tři táhla v rozpětí 120 stupňů procházející přes spodní disk až do poloviny výšky 

žeber. Jelikož se jedná o odlitek z LKG smrštění modelového zařízení, volíme 1%, což je 

obvyklá velikost lineárního smrštění odlitku. 

file:///J:/v800/OBRAZKY_TPV/1412/1412-53590_1_3.jpg
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Obr. 3. Postupový výkres pro zhotovení modelového zařízení 

V razítku postupového výkresu jsou napsány doplňující informace nutné pro výrobu 

modelového zařízení.   

Postupový výkres 

Jakostní třída EN 12890 

Stupeň přesnosti H3 

Smrštění modelu 1% Smrštění jaderníku 1% Úkos C 

  

  Ks. Poznámka   Ks. Poznámka 

Model 1   Táhla 3 + 2 3 model, 2 známka 

Volné části modelu 5   Vložky na vyjímání 1 do vol. části 

Známka 1   Vložky na rozklepání      

Podložka     Model chladítek     

Nálitek     Modelová deska     

Vtoková soustava     Zaváděcí kolík     

Jaderník 4         

Volné části jaderníku           

            

Způsob formování Ručně 

Vypracoval + datum   

Schválil + datum   

Poznámka   

Obr. 4. Razítko postupového výkresu 
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4.2 Výpočet vtokové soustavy a nálitku 

1) Výpočet hmotnosti odlitku 

 Pro vypočtení vtokové soustavy odlitku je nutné znát tyto základní údaje: 

- čistá hmotnost odlitku –    

- hrubá hmotnost odlitku –   =     +    

- surová hmotnost odlitku –   =    +    +    +     

   – hmotnost součásti bez přídavku na opracování 

   – hmotnost přídavku (pro odlitek z důvodu technologie a tvaru nebyly přídavky nutné; pro 

odlitek bylo stanoveno smrštění 1%) 

   – hmotnost nálitku (pro výpočet hmotnosti nálitku musíme nejdříve určit modul odlitku; 

z vypočteného modulu odlitku stanovíme potřebné množství dosazovaného kovu a počet 

nálitku) 

    – hmotnost vtokové soustavy (pro výpočet hmotnosti vtokové soustavy je nutné znát 

objem vtokové soustavy a hustotu odlévaného kovu; hmotnost můžeme také zjistit ze 

simulačního programu MAGMA SOFT) 

2) Čistá hmotnost odlitku 

   = 2150 kg 

3) Hrubá hmotnost odlitku 

   = 2150 + 0 = 2150 kg 

4)  Výpočet modulu odlitku 

Mc =  
 

 
  [cm]           (6) 

kde: Mc – modul odlitku (cm) 

 V – objem odlitku (c  ) 

 S – plocha ochlazovaného povrchu (c  ) 
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Modul odlitku lze stanovit výpočtem nebo s využitím programu MAGMA SOFT, který má ve 

svém modeláři tuto funkci. Pokud nevyjde přesný modul, zvolíme nejbližší větší. Jelikož se 

v našem případě jedná o tvarově složitější odlitek, rozdělíme ho na tři jednodušší části  

a určíme modul u každé zvlášť. Pomocí programu MAGMA SOFT bylo zjištěno, že žebro (1) 

má modul   = 4,5 cm. Nižší žebro s manipulačním čepem (2) má modul   = 4,4 cm  

a středová část kopule (3) má modul   = 2,2 cm. Dle dodavatele EXO-ISO nálitku stanovená 

hodnota modulu odlitku odpovídá modulu nálitku. 

Pro modul    použijeme nálitek oválný OX7 s vnitřními rozměry 240 x 120 mm a výškou 

200 mm. 

Pro modul    použijeme nálitek válcový  SL10 s vnitřním průměrem 250 mm a výškou  

200 mm. 

Pro modul    použijeme nálitek válcový SL5 s vnitřním průměrem 120 mm a výškou  

150 mm.  

Nálitky SL10  budou zakryty víkem a odplyněny. 

Obr. 5. Nákres rozmístění a zaústění vtokové soustavy a nálitku 
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Tabulka 2. Doplňkové informace k vtokové soustavě 

Informace k vtokové soustavě 

Vtok  1 x šamotová trubka průměr 65 mm 

Struskovák 1 x a = 57 mm, c = 42 mm, h = 62 mm 

Zářez 3 x šamotová trubka průměr 30 mm 

Nálitky 3 x OX7  

  2 x SL10 zakrýt víkem a odplynit 

  1 x SL5 

 

 

5) Výpočet hmotnosti nálitku 

- Nálitek oválný OX7 

   =      V [  ]          (7) 

   =         0,2 

   = 0,00288    

   =  
      

 
  [  ]          (8) 

   =  
            

 
   

   = 0,0022608    

V =   +    [  ]          (9) 

V = 0,00288 + 0,00226 

V = 0,00514    

m = ρ    [kg]           (10) 

m = 6900   0,00514 = 36 kg 

Hmotnost nálitku je 36 kg. 

- Nálitek válcový SL10 

d = 250 mm 

V = 200 mm 
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V = 
      

 
     [  ]          (11) 

V = 
            

 
   0,2 

V = 0,009812    

m = ρ    [kg]           (12) 

m = 6900   0,009812 = 68 kg 

Hmotnost nálitku je 68 kg. 

- Nálitek válcový SL5 

d = 120 mm 

V = 150 mm 

V = 
      

 
     [  ]          (13) 

V = 
            

 
    

V = 0,0016956    

m = ρ    [kg]           (14) 

m = 6900   0,0016956 = 12 kg 

Hmotnost nálitku je 12 kg. 

- Celková hmotnost nálitku 

m = OX7   3 + SL10   2 + SL5 [kg]        (15) 

m = 36   3 + 68   2 + 12 

m = 256 kg 

Celková hmotnost nálitku je 256 kg. 

6) Doba lití 

Podle Dubického–Sobolova: 

           
 

                   (16) 
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Doba lití formy bude trvat 1 minutu a 20 sekund. 

7)  Rychlost plnění dutiny formy 

V =  
 
 

   [kg. -              (17) 

V =  
    
  

 = 30 kg.  -    

Dutina formy se bude plnit rychlostí 30 kilogramů za sekundu. 

8)  Přetlaková vtoková soustava 

Kov ze zářezu stříká do dutiny formy. 

Fz : Fs : Fk = 1 : 1,4 : 1,5 

Fz – průřez zářezů 

Fs – průřez struskového kanálu 

Fk – průřez vtokového kůlu 

9)  Minimální průřez přetlakové vtokové soustavy 

   = 
 

                    
 [c  ]        (18) 

kde: m – hmotnost odlitku + hmotnost nálitku  

   – doba lití (s) 

      – střední výška lití (cm) 

 ρtk – měrná hmotnost tekutého kovu (6,9 g.c -  – tekutá LKG) 

μ – součinitel celkového odporu vtokové soustavy (střední – 0,42) 

g – gravitační zrychlení (m. -    

     = H- 
  

  
  [cm]          (19) 
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kde:  H – tlaková výška (cm) 

 P – výška odlitku nad zářezy (cm) 

 C – výška odlitku ve formě (cm) 

Zaústění vtokové soustavy je ve spodní části rámu. Plnění formy bude probíhat od spodu. Pro 

tento případ platí upravený vztah vzorce číslo 19: 

     = H   
 

 
  [mm]          (20) 

     = 1810   
    

 
 

     = 1135 mm 

     =    = 
 

                    
  [m  ]       (21) 

     = 
    

                            
  

     = 
    

           
 = 2200 m   

Minimální průřez vtokové soustavy je 2200 m  . 

10)  Plocha zářezu 

   =        1   
 

 
  [m  ]          (22) 

kde:  
 

 
 (3 zářezy) 

   = 2200   1   
 

 
   

   = 733 m   

11)  Průměr zářezů 

   =  
       

 
  [mm]          (23) 

   =  
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   = 30,5 mm 

Pro zářezy bude volena šamotová trubka s průměrem 30 mm. 

12)  Plocha rozváděcího kanálu 

    =        1,4 [m  ]         (24) 

    = 2200   1,4   

    = 3080 m   

Volíme rozvodový kanál lichoběžníkového průřezu s rozměry a = 57 mm, c = 42 mm  

a výškou h = 62 mm. 

13)  Průměr rozváděcího kanálu 

    =  
        

 
  [mm]         (25) 

    =  
        

    
   

    = 62,6 mm 

Pro rozváděcí kanál může být také volena šamotová trubka s průměrem 60 mm.  

14)  Plocha vtokového kůlu 

    =        1,5 [m  ]          (26) 

    = 2200   1,5  

    = 3300 m   

15)  Průměr vtokového kůlu 

    =  
        

 
  [mm]         (27) 

    =  
        

    
   

    = 64,8 mm 

Pro vtokový kůl bude volena šamotová trubka s průměrem 65 mm. 
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16)  Hmotnost vtokové soustavy 

Hmotnost vtokové soustavy bude vypočtena s vtokovým kanálem a zářezy kruhového průřezu 

a rozvodovým kanálem lichoběžníkového průřezu. 

- Vtokový kanál kruhového průřezu 

    = 65 mm 

    = 1550 mm 

    = 
       

 

 
        [  ]         (28) 

    = 
              

 
   1,55 = 0,00514    

    =          [kg]          (29) 

    = 6900   0,00514 = 35,4 kg 

kde: 6900 je hustota LKG v tekutém stavu. 

Hmotnost vtokového kůlu je 35,4 kg. 

- Zářezy kruhového průřezu 

   = 30 mm 

   = 3300 mm 

   = 
      

 

 
       [ 

 ]            (30) 

   = 
             

 
   3,3 = 0,0023    

   =         [kg]            (31) 

   = 6900   0,0023 = 15,8 kg 

Hmotnost zářezu je 15,8 kg. 
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- Rozvodový kanál lichoběžníkového průřezu 

a = 57 mm 

c = 42 mm 

h = 62 mm 

     = 1200 mm 

     = 
    

 
   h         [ 

 ]           (32) 

     = 
            

 
   0,062   1,2 = 0,00368    

     =           [kg]            (33) 

     = 6900   0,00368 = 25,3 kg 

Hmotnost rozvodového kanálu je 25,3 kg. 

- Celková hmotnost vtokové soustavy 

m =    +      +     

m = 15,8 + 25,3 + 35,4 = 76,5 kg 

Hmotnost vtokové soustavy je 76,5 kg. 

17)  Surová hmotnost odlitku 

   =    +    +    +     

   = 2150 + 0 + 256 + 76,5 = 2482,5 kg 

18)  Využití tekutého kovu 

  

  
   100 = 

    

      
   100 = 86,6 %  

Využití tekutého kovu je 86,6 %. 

5. Ověření navržené technologie pomocí MAGMA SOFT 

Program MAGMA SOFT slouží k simulaci plnění a tuhnutí odlitků a je schopen zobrazit 

dynamiku tečení kovu, tepelný tok, napětí materiálu a určit defektní místa. 
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Obr. 6. Plnění dutiny formy po 24 sekundách (30%) 

 

Obr. 7. Plnění dutiny formy po 64 sekundách (80%) 
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Obr. 8. Forma po 80 sekundách plnění (100%) 

 

Obr. 9. Velikost staženin v nálitcích 
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Obr. 10. Velikost staženin v nálitcích 

 

6. Výroba modelového zařízení 

Jelikož se jedná o výrobu 20 kusů odlitku s příslibem dalších zakázek na toto modelové 

zařízení, musela být zaručena vyšší jakost modelu.  

Modelář po obdržení postupového výkresu vypracuje tzv. nárys buďto celého modelu, nebo 

potřebných částí v poměru 1:1 s 1% smrštěním, aby získal lepší představu o velikosti  

a mohl navrhovat a vykreslovat potřebnou konstrukci modelového zařízení, kterou ovlivňuje 

především stanovená třída kvality, množství kusů odlitku a v neposlední řadě zvyklosti 

manipulace s modelovým zařízením na dané slévárně.  

6.1 Výroba modelu 

Model byl vyroben kombinací překližovaných desek, laťovkových desek a dřeva. Nejprve byl 

vyroben spodní disk slepením překližkových desek z tvrdého dřeva do kroužku, který byl 

opracován na soustruhu. Vnitřní část kroužku bude sloužit pro zasazení středového komolého 

kuželu.  
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Komolý kužel bude vyroben jako dutý a opláštěn pomocí dužin, což jsou hranoly 

lichoběžníkového průřezu. Tím dosáhneme značného vylehčení, ale přitom zachováme 

pevnou a trvanlivou vazbu. Nejdříve vyrobíme z překližky dvě čela ve tvaru mnohostěnu  

a středovou výztuhu, která má stejný tvar jako čela a zamezuje prohýbání dužin na větší délce. 

Vyrobená čela a výztuhu ustavíme na podložku kolmo do správné vzdálenosti od sebe. Na 

takto připravenou kostru šroubujeme postupně dužiny. Přitom necháme volné místo pro 

zasazení tří žeber v rozpětí 120˚, která budou zapuštěna až do úrovně čel. Kopuli vyrobíme ze 

dřeva pomocí segmentu bez vylehčení. Následně budou oba díly vysoustruženy na rozměry 

dané výkresem. 

Žebra vyrobíme pomocí spárovky ze dřeva. Poté můžeme začít kompletovat hlavní části 

modelového zařízení (spodní disk, komolý kužel, kopuli a žebra). Ještě vyrobíme ze dřeva tři 

nižší žebra a tvar výlevky pánve. Spojení jednotlivých dílů provádíme pomocí lepidla a vrutů. 

Táhla budou procházet přes spodní disk do poloviny výšky žeber. Pomocí epoxidové 

pryskyřice smíchané s dřevní hmotou vytvoříme rádiusy kolem žeber a výlevky. 

Známka bude vyrobena pomocí skruží ze dřeva. Na čelo známky použijeme laťovku, která 

bude zapuštěna za první (čelní) vrstvu skruží. Známky vyrobíme větší o stanovené vůle na 

postupovém výkrese tak, abychom docílili přesných rozměrů jádra, které tvoří dutinu,  

a zohlednili přitom potřebné vůle pro založení jader. Po osoustružení připevníme část 

známky, která pokračuje pod výlevkou. Zajištění známky vůči modelu provedeme pomocí 

kovových talířových čepů.  

Následuje vytmelení povrchových vad a vad vzniklých při manipulacích. Poté povrch modelu 

detailně vybrousíme a naneseme ochranný nátěr dle zvyklostí na dané slévárně. V našem 

případě funkční plochy modelu červenu barvou, čela známek černou barvou, dělící  

a nefunkční plochy žlutou barvou.  

6.2 Výroba jaderníků 

Při výrobě jaderníků je důležité uvědomit si, jakým způsobem (směrem) bude jaderník plněn 

formovací směsí a následně po zatuhnutí rozebírán, tak aby došlo k neporušenému vyjmutí 

jádra. Podle toho mohou mít jaderníky jednu i více dělících rovin. 

Hlavní jaderník bude mít jednu dělící rovinu, která vede v ose součásti, a bude otevřený od 

známky dle značky O.J. na postupovém výkrese. Jaderník vyrobíme pomocí skruží, což je 

mezikruhová výseč, u které jsou letokruhy orientovány ve směru největšího rozměru. Skruže 
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lepíme do kroužku, které postupně vrstvíme na sebe. Takto vyrobíme čtyři kroužky vysoké 

zhruba 350 mm, aby bylo možné je opracovat na soustruhu. Vrchní tvar disku vyrobíme 

opětovně z překližky ve tvaru kroužku, na který navážeme skruže, a vytvoříme tak tvar spodní 

známky. Po opracování je třeba z disku vyřezat a vymodelovat tvar výlevky. Následně 

můžeme jednotlivé kroužky složit na sebe a převázat pomocí svlaku, čímž docílíme 

požadované tuhosti a pevnosti jaderníku. Polohu dvou polovin jaderníku vůči sobě zajistíme 

pomocí talířových čepů. Poté připevníme manipulační táhla a svorky na stahování jaderníku. 

Jaderník číslo 2 vyrobíme pomocí rozebíratelné skříně složené z dvou čel, dvou bočnic a 

půdy, které vyrobíme z laťovky. Čela zapustíme do vybraných drážek v bočnicích, čímž 

vymezíme jejich polohu. Poté čela a bočnice vyvložkujeme do požadovaného tvaru jádra. 

Středová část jaderníku bude tvořena tvarem čepu a v horní části známkou vyrobenou 

z překližky. 

Základem u jaderníku číslo 3 bude půda z laťovky s čelním tvarem čepu z překližky. Na 

laťovku poté přilepíme kroužek tvořící tvar jaderníkové známky. Jaderník bude na vyklopení. 

Základem u jaderníku číslo 4 bude půda ze dřeva, která bude mít tvar pláště modelu v místech 

přikládání jádra. Na půdu přilepíme rámeček ze dřeva a označení podle požadavku zákazníka. 

Jaderník bude na vyklopení. 

7.  Výroba formy 

Práce slévače začíná prostudováním postupového lístku dodaného technologem  

a zkontrolováním, zda je modelové zařízení kompletní. Následně si připraví prvky potřebné 

pro výrobu formy, tedy rámy a části vtokové soustavy. 

Výroba jader je věcí, kterou se začíná jako první, neboť dle navržené technologie budeme 

jádra číslo 2,3,4 potřebovat již při formování, jelikož je přikládáme k modelu při výrobě 

formy. Ve větších provozech jsou pro tyto účely zřízeny pracoviště (jádrovny), které se 

zabývají pouze touto problematikou, čímž dochází k zefektivnění procesu. Pro výrobu jader 

bude použita furanová formovací směs, která je postupně vsypávána pomocí mísiče do 

připravených jaderníků a průběžně zhutňována pomocí ručních pěchovaček. 

Výroba spodní části formy začíná uložením známky na rovnou podložku (půdu) nebo zem. 

Následně přiložíme zářezy z šamotových kolínek a trubek určené technologem, které budou 

vycházet z rozváděcího kanálu a ústit do dělící roviny dle obr. 5. Poté se přiloží spodní část 
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formovacího rámu a umístí se francouzské kolíky, které vymezují a usnadňují skládání rámů 

na sebe. Jedná se o dva protikusy. Jeden má tvar zvonku a druhý má tvar kuželového trnu. 

Tyto dva díly do sebe přesně zapadají. Následně můžeme zasypat rám formovací směsí. 

Musíme postupovat opatrně, abychom nepohnuli s rozmístěnými částmi v rámu. Směs 

sypeme ve vrstvách maximálně 25 cm vysokých a zhutňujeme pěchovacím zařízením. 

Největší zhutnění musí být asi 10 cm od stěny modelu směrem k formovacímu rámu. Postup 

opakujeme, dokud nedojde k zaplnění rámu na celou výšku. Doba tuhnutí je přibližně 1 až  

2 hodiny. Doba tuhnutí směsi je odvislá od teploty okolí. Furanové formovací směsi jsou sice 

zimní a letní, ale při teplotách okolo 0˚C se čas doby tuhnutí může prodlužovat. 

 

Obr. 11. Uložení známky, rámu a částí vtokové soustavy 

Po zatuhnutí směsi otočíme rám o 180˚ a umístíme jej na dřevěné hranoly. Poté očistíme 

dělící roviny od přebytečně ztuhlé formovací směsi pomocí brousku. Zajistíme tím srovnání 

dělící roviny a zabráníme porušení formy při vytahování modelu z formy. Po ofoukání dělící 

roviny stlačeným vzduchem umístíme na známku horní část modelového zařízení viz. obr. 12. 

K modelu přiložíme již předvyrobená jádra číslo 2, do kterých bylo již na jádrovně vloženo 

jádro číslo 3 a vytvořilo tak požadovaný tvar čepu. Dělící rovinu poté ošetříme pomocí 

klouzku, což je jemný suchý křemičitý písek, čímž zabráníme spojení dělících ploch 

jednotlivých forem. Následně doložíme zářezy až k jejich plánovanému zaústění do žeber. Na 

rozváděcí kanál napojíme vtokový kanál. Nyní jsme připraveni umístit na spodní formu 

postupně rámy, které budou tvořit horní polovinu formy. Výška rámu je omezená 
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sortimentem na dané slévárně. V našem případě volíme výšku rámu 500 mm, kde bude další 

dělení formy z důvodu přikládání nálitku SL10 a jádra číslo 4. Postupně vyskládáváme 

vtokový kůl z šamotových trubek a následně zasypáváme rám formovací směsí. Se stoupající 

výškou směsi odstraňujeme dráty, které zajišťovaly klíny pod nálitky  

a umisťujeme na předepsané místo podnálitkové vložky pro snadnější odstraňování nálitku  

a francouzské kolíky. Dělící rovinu ošetříme stejně jako v předchozím případě. Po zatuhnutí 

pokládáme na podnálitkové vložky nálitky SL10 zakryté víkem s do středu umístěnou 

kulatinou směřující do vršku formy pro odplynění nálitku. Ještě přiložíme jádro číslo 4, 

doložíme vtokový kanál a můžeme položit další rámy 750 mm a 300 mm, které dosypeme 

formovací směsí do výšky modelu. Poté přikládáme podnálitkové vložky a nálitky SL5, OX7 

a opět dosypeme směsí do vršku rámu. 

 

Obr. 12. Umístění horní části modelového zařízení 

 

Po zatuhnutí směsi a vytažení kulatin na odplynění nálitků můžeme horní polovinu formy 

rozebrat pomocí jeřábu a vyjmout model, volné části modelu, rozvodový kanál  
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a známku ze spodní části formy. Poté necháme formu odstát z důvodu dokončení chemické 

reakce tuhnutí a odpaření nežádoucích látek z povrchu formy. 

Po odvětrání je nutné z dutiny formy odstranit stopy po volných dílech, tzv. švy,  

a vady vzniklé při formování, tzv. řediny, což jsou nezatuhlé části formovací směsi. Po opravě 

založíme filtry a jádro číslo 1 do známky ve spodní části formy. Poté natíráme dutiny formy  

a jádro číslo 1 ochranným nátěrem. Pro pánev jsme zvolili alusilikát s grafitem, který 

nanášíme ve dvou vrstvách. Nátěr zabraňuje zapečení formovací směsi do odlitku. Po 

dostatečném zaschnutí nátěru, přibližně 15 hodin, je forma připravená ke skládání. 

Skládání začíná položením těsnících šňůr na spodní část formy, která slouží k utěsnění 

dělících rovin formy a brání vytečení tekutého kovu při odlévání. Pomocí jeřábu postupně 

usazujeme horní polovinu formy, která je složena ze dvou částí, mezi které opět umisťujeme 

těsnící šňůry. 

Následně je třeba vyrobit vtokovou jamku, která je tvořena kovovým rámem položeným na 

vtokový kůl. Do otvoru vložíme dřevěný vtokový kůl stejného průměru  

a spodek vtokové jamky zasypeme formovací směsí. Po zatuhnutí směsi vyjmeme dřevěný 

vtokový kůl a se zvýšenou opatrností srovnáme dno vtokové jamky. Při srovnávání je nutné 

dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k napadání přebytku formovací směsi do vtokové 

soustavy. Zabráníme tím nežádoucím vměstkům v odlitku. Vtokovou jamku můžeme taktéž 

ošetřit ochranným nátěrem. 

Složenou formu je třeba zajistit proti působení metalostatického tlaku a vztlaku, v našem 

případě pomocí skob a klínů. Poté je forma připravena k odlévání. 

8. Konečná úprava odlitku 

Po odlití a zchladnutí je třeba vyjmout odlitek z formy, odstranit z něj části vtokové soustavy, 

nálitky a tepelně jej zpracovat. 

1) Vyjmutí z formy 

Po vytlučení je třeba odlitek zbavit formovací směsi na mechanickém střásacím stroji. Poté 

můžeme na hrubo odstranit vtokovou soustavu a nálitky pomocí kyslíko-acetylenového 

plamene. Následně v tryskací komoře otryskáme celý odlitek, čímž jej zbavíme zbytku 

formovací směsi. 
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2) Tepelné zpracování 

Náchylnost tvárné litiny k vnitřnímu pnutí je přibližně dvojnásobná oproti šedé litině. Je 

vyvolána citlivostí na nerovnoměrný průběh tuhnutí a chladnutí jednotlivých míst odlitku. 

Očištěný odlitek vložíme do studené pece a žíháme dle diagramu na obrázku číslo 13. 

Obr. 13. Diagram žíhání na odstranění pnutí 

Po vyžíhání dočistíme zbytky vtokové soustavy, nálitku a drobné vady na odlitku pomocí 

kotoučové brusky. Následně bude hotový odlitek připraven na kontrolu jakosti. 
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Obr 14. Odlitek připravený na kontrolu jakosti 

9. Vyhodnocení chemického složení a mechanických hodnot odlitku 

K ověření a kvantitativnímu stanovení obsahu chemických prvků nebo jejich sloučenin 

v kovových vzorcích, slouží analyzátor OBLF, vakuový jiskrový emisní spektrometr. 

Tabulka 3.  Požadované a dosažené chemické složení LKG 

Chemické složení C Mn Si Mg P S 

Požadované 3,2 – 3,7% < 0,35% 0,8 – 2,6% >0,035 % < 0,1% < 0,02% 

Dosažené 3,57 % 0,32 % 2,38 % 0,045 % 0,058 % 0,011 % 
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Mechanické hodnoty byly prováděny na odděleně lité zkoušce dle ČSN EN 1563 typ „III“ 

Tabulka 4. Požadované a dosažené mechanické hodnoty 

Mechanické hodnoty Rp Rm A 

Požadované 250 MPa 400 MPa 15 % 

Dosažené 282 MPa 438 MPa 16,6 % 

 

10. Závěr 

Tato bakalářské práce byla zaměřena na výrobu odlitku pánve z litiny s kuličkovým grafitem 

EN GJS 400-15. Jednotlivé kapitoly se zabývaly rozborem výrobních podkladů odlitků  

a zhotovením slévárenského postupového výkresu. 

Další kapitoly se věnují materiálu na výrobu modelových zařízení a zásadám vypracování 

technologického výrobního postupu odlitku. 

V praktické části bakalářské práce se jednalo o technologii odlitku pánve a konkrétní výpočty 

vtokové soustavy a počtu nálitků. Navržená technologie byla ověřena na simulačním 

programu MAGMA SOFT. Dále je uveden způsob výroby modelového zařízení a formy na 

slévárně. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 33 - 

 

Seznam použité literatury 

[1] Herman, A.: Nástroje pro výrobu odlitku [online]. 2009 [cit. 2014-02-15]. Dostupné z 

<http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/NVPO/modelova_zarizeni_1.pdf> 

[2] Kořený, R.: Výrobní postupy odlitků (učební pomůcka pro cvičení), ES VŠB-TU 

Ostrava, 1989, 161 s. 

[3] Jelínek, P.: Slévárenství, ES VŠB-TU Ostrava, 1992, ISBN 978-80-248-1282-3 

[4] Vondrák, V.: Metalurgie litin vtokové soustavy a nálitkování, ES VŠB-TU Ostrava, 

1999, ISBN 80-7078-626-4 

[5] Vondrák, V.; Hampl, J.; Hanus, A.: Metalurgie litin mimopecní zpracování roztavené 

litiny, ES VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0777-7 

[6] Skarbiński, M.: Navrhování technologických postupů ve slévárnách, SNTL, Praha, 

1959, 448 s. 

[7] Větiška, A. a kolektiv: Teoretické základy slévárenské technologie, SNTL, Praha, 

1973, 372 s. 

[8] Málek, M.: Výroba dřevěných modelů, SNTL, Praha, 1959, 352 s. 

[9] Davies, V.: Foundry Sand Control, United Steel Cos., 1950, 212 s. 

[10] Beely, P.R.: Foundry technology, Butterworths Velká Británie Londýn, 1972, 544 s. 

ISBN 0-408-70348-2 

[11] Hamilton, Ed.: Paternmaking guide, 2. Vydání, American foundrymen’s society, Inc, 

1990 

http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/NVPO/modelova_zarizeni_1.pdf

