
 

1 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Počítačová podpora řízení jakosti ve slévárně přesných ocelových 

odlitků s cílem výroby bez vad 
 

 

SOUHRN DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

 

Ing. Lakomá Renáta 

 

 

Studijní program: Metalurgie 

Studijní obor: Metalurgická technologie 

Školitel: doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. 

Školicí pracoviště: Katedra metalurgie a slévárenství 

 

 

 

 

 

Ostrava 2016 

  



 

2 

 

Forma doktorského studia: Distanční 

 

 
Oponenti: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. 

 VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba 

 Česká republika 

 

 prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. 

 Žilinská univerzita           

 Strojnická fakulta 

 Univerzitná 1, 010 26 Žilina 

 Slovenská republika 

 

 Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 

 ŽĎAS, a.s.  

 Strojírenská 6  

 591 71 Žďár nad Sázavou 

                                      

 

 

 

Obhajoba dizertační práce se koná dne 1.11.2016 před komisí pro obhajoby doktorských 

prací ve studijním programu Metalurgie, obor Metalurgická technologie na VŠB – Technické 

univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba, v místnosti A216 v 10.00 hod. 

 

S dizertační prací je možnost se seznámit na studijním oddělení Fakulty metalurgie a 

materiálového inženýrství, místnost A136, VŠB – Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 

15, 708 33 Ostrava – Poruba 

 

 

 

Prof. Ing. Karel Michalek, CSc. 

Předseda oborové rady 

 

  



 

3 

Obsah strana 

Abstrakt ................................................................................................................................5 

Abstract.................................................................................................................................6 

1 Cíle disertační práce ......................................................................................................7 

2 Úvod ...............................................................................................................................7 

3 Systémy řízení kvality pro různá odvětví a slévárenství pro minimalizaci ztrát ........8 

3.1 Základní normy pro systémy managementu kvality ........................................9 

3.2 Ostatní normy systému kvality .......................................................................9 

4 Sledovatelnost – značení odlitků ................................................................................. 10 

5 Vady ............................................................................................................................. 11 

5.1 Obecná klasifikace ....................................................................................... 11 

5.2 Vady přesných odlitků ................................................................................. 11 

6 Diagnostika vad odlitků .............................................................................................. 12 

6.1 Metody řízení jakosti s ohledem na výrobu produktů bez vad....................... 12 

6.2 Souhrn teoretické části ................................................................................. 13 

7 Experimentální část - postup výroby přesných odlitků ............................................. 14 

7.1 Charakteristické znaky vytavitelného modelu .............................................. 14 

7.2 Základní požadavky na konstrukci, odlévání a obrábění ............................... 14 

7.3 Příprava výroby ........................................................................................... 15 

7.3.1 Modelové hmoty ..................................................................................... 15 

7.3.2 Úprava povrchu modelů k formování ....................................................... 15 

7.4 Formování pevné keramické formy obalováním ........................................... 16 

7.5 Vytavování vosku ........................................................................................ 16 

7.6 Výroba samonosné skořepiny ...................................................................... 16 

7.6.1 Vypalování a odlévání skořepin ............................................................... 16 

7.7 Úprava odlitků ............................................................................................. 17 

8 Sledovatelnost a názvosloví vad v praxi...................................................................... 18 

8.1 Používané názvosloví vad ve sledované slévárně ......................................... 18 

8.1.1 Vada nezaběhlé – KÓD 1 ........................................................................ 19 

8.1.2 Vada keramiky – KÓD 2 ......................................................................... 19 

8.1.3 Vada rozbrusu – KÓD 3 .......................................................................... 19 

8.1.4 Vada voskový model – KÓD 4 ................................................................ 19 

8.1.5 Vada – plyn – KÓD 5 .............................................................................. 21 

8.1.6 Vada – staženiny – KÓD 6 ...................................................................... 21 

8.1.7 Vada struska – KÓD 7 ............................................................................. 21 

8.1.8 Vada broky – KÓD 8 ............................................................................... 21 

8.1.9 Vada prosychání – KÓD 9 ....................................................................... 22 

8.1.10 Vada bublina – KÓD 10 .......................................................................... 22 



 

4 

8.1.11 Vada výronky – KÓD 11 ......................................................................... 22 

8.1.12 Vada zálup – KÓD 12 ............................................................................. 23 

8.1.13 Vada broušení – KÓD 13......................................................................... 23 

8.1.14 Vada zalomené – KÓD 14 ....................................................................... 23 

8.1.15 Vada voskové vměstky – KÓD 15 ........................................................... 23 

8.1.16 Vada mechanické poškození – KÓD 16 ................................................... 23 

8.1.17 Vada pitting – KÓD 17 ............................................................................ 24 

8.1.18 Vada trhliny – KÓD 18............................................................................ 24 

8.1.19 Vada tryskání – KÓD 19 ......................................................................... 24 

9 Praktické řešení případů ve slévárně přesných ocelových odlitků ............................ 24 

9.1 Případ 1 – KÓD 15 – voskové vměstky ........................................................ 26 

9.2 Případ 2 – KÓD 4.4 – poškozený voskový model ........................................ 28 

9.3 Případ 3 – KÓD 5 – konstrukční chyba ........................................................ 30 

9.4 Případ 4 – KÓD 1 - prasklé a vytečené stromky ........................................... 32 

9.5 Případy 5 a 6 – KÓD 2 - odlomené ostré keramické hrany ........................... 33 

10 Závěr ............................................................................................................................ 35 

10.1 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi ............ 37 

11 Seznam použité literatury ........................................................................................... 38 

12 Publikační činnost autora ........................................................................................... 39 

12.1 Publikační činnost v impaktovaných časopisech .......................................... 39 

12.2 Publikace ve sbornících z konferencí ........................................................... 39 

 

  



 

5 

ABSTRAKT 

Technologie vytavitelného modelu („investment casting“ nebo „near net shape“) se za 

posledních 50 let stala rozšířenou technologií splňující požadavky zákazníků na odlitky jak 

z pohledu tvarové a rozměrové přesnosti, tak i z pohledu materiálové charakteristiky.  

V dnešní době se tato metoda využívá převážně ve strojírenství, v leteckém průmyslu, ve 

zbrojním průmyslu, v elektronice, v lékařství a dalších oborech. Speciální poznámka patří 

i uměleckému lití. S rozrůstajícím sortimentem rostou i požadavky nejen na rozměrovou 

přesnost, ale i na jakost povrchu a efektivní výrobu s příznivým ekonomickým dopadem. 

Řízení nejakostní výroby, jejíž součástí je denní průběžná kontrola celého výrobního toku, je 

náplní práce všech pracovníků firmy, kteří mohou tuto oblast ovlivnit v jakékoli míře. 

Informace o dosahované nejakostní výrobě jsou důležité nejenom pro výrobce, ale jsou 

citlivou informací především pro zákazníka.  

Disertační práce sumarizuje přehled výzkumu šesti praktických případů, které byly řešeny ve 

slévárně přesného odlévání odlitků metodou vytavitelného modelu pro snížení nejakostní 

výroby. Na základě statistického zpracování dat vytipovaných typů odlitků, bylo možné 

posoudit významnost jednotlivých kontrolních uzlů pomocí metod testování statistických 

hypotéz. Pozornost byla zaměřena na snižování nejakostní výroby ve fázích výroby modelů 

na voskovně a na oddělení keramiky. Srovnávána byla data v technologickém toku před 

zavedením a po zavedení změn, byly zkoumány statisticky průkazné vlivy.  

Cílem bylo nastavit takové způsoby kontroly, aby byly vytvořeny podmínky pro snižování 

nežádoucí zmetkovitosti již v průběhu výrobního procesu. Závěr poukazuje na důležitost 

všech vstupujících činitelů do výrobního procesu, bez kterého kvalitní výroba nemůže 

existovat. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vytavitelný model; nejakostní výroba; statistické zpracování dat; výrobní proces; zlepšování.  
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ABSTRACT 

For the past 50 years, investment casting or near net shape technology has become extended 

technology complying with the customers´ requirements regarding casts and this, from the 

shape and dimensional precision point of view as well as from the material characteristics 

one.  

Nowadays, this method is mainly used in machinery, aero industry, armament industry, 

electronics, medicine and other domains. Art foundry deserves a special note. As the 

assortment is growing, the requirements regarding dimensional precision as well surface 

quality and effective production with positive economic impact are also growing. 

Poor quality management, whose integral part consists in the production flow continuous 

checking, belongs to the scope of work of all of the company´s employees, who can exert an 

influence on this field, and this, within any extent. Information concerning the reached poor 

quality is important, and not for the producer only, but it is also sensitive information 

especially for the customer.  

This thesis summarizes the synopsis of a research regarding six practical examples that were 

resolved in a precision casting foundry by the mean of the investment casting method in order 

to reduce poor quality production. On the base of the selected cast types´ statistical data 

processing, it has been possible to evaluate the importance of each individual checkpoint by 

the mean of the statistical hypothesis testing method. Our attention focused on reducing poor 

quality production in the phases of the patterns making in the wax workshop and in the 

ceramic department. Data coming from the technological flow before and after the 

implementation of changes were compared, and statistically evidential impacts were 

examined.  

The aim of that consisted in setting checking in these manners in order to create all the 

conditions to reduce undesirable scrap and this, already within the course of the production 

process. The conclusion demonstrates the importance of all of the input factors into the 

production process without which we cannot have a quality production. 

 

KEY WORDS 

Investment Casting; Poor Quality Production; Statistical Data Processing; Production Process; 

Improvement 
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1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Práce je zaměřená na analýzu výrobního procesu ve slévárně přesného odlévání odlitků 

metodou vytavitelného modelu CIREX s.r.o. a následného řešení za použití nástrojů 

managementu jakosti. 

Použitím dostupných informací a návrhů z literatury, především z technologických 

postupů výroby a klasifikace vad, byly vymezeny cíle dizertační práce. Cílem bylo vytvořit 

návrh systému řízení kvality ve slévárně směřující k výrobě bez vad s těmito dílčími 

hypotézami: 

1. Systematický sběr informací z výrobního procesu a z výstupní kontroly odlitků:  

 Sběr relevantních vstupních dat z výrobních procesů v průběhu celé výroby a také 

pro posouzení stupně nejakostní výroby. 

 Ověření možnosti dodatečného sběru dat - k určení hlavní příčiny problému je 

nutné mít správná data (nutnost sběru dodatečně definovaných dat). 

 Ověření používání katalogů chyb - vizuální kontrola odlitků, kde je kontrola 

závislá na způsobilosti operátora a kvalitě daného katalogu dle požadavků 

zákazníka. Tento je milníkem pro výrobu odlitků „bez vad“. 

 

2. Vyhodnocování výsledků bude prováděno pomocí různých nástrojů managementu 

kvality, zejména statistických metod.  

 Zvolení vhodné metody pro vyhodnocení dat – existuje mnoho statistických 

metod jak postupovat při řešení nejakostní výroby. Vytvoření komplexního 

postupu jak postupovat při řešení je součástí této práce. 

 

3. Návrh bude ověřen v praxi na vybraných odlitcích a postupně implementován ve 

slévárně CIREX s.r.o. 

 Návrh implementace zlepšení na základě kvantifikované analýzy dat – 

kvantifikace dat a na jejich základě návrh zlepšení je klíčovým ukazatelem pro 

realizaci změny v procesu. Následné statistické vyhodnocení úspěšnosti zavedení 
je důkazem správného rozhodnutí. 

Doporučení pro změny ve výrobním procesu – navržené a realizované změny byly 

podrobeny kontrole a následně implementovány do výrobního procesu. 

 

2 ÚVOD 

Výroba přesných odlitků bez vad spočívá ve sběru všech relevantních dat z výrobního 

procesu a také velkou měrou ve správném vyhodnocení kvalitativních ukazatelů, které mezi 

sebou korelují. Tímto je možné najít „okna“ nebo „plochy“, které by mohly ovlivnit proces 

výroby tak, že by se procento zmetkovitosti přiblížilo k nule [1].  

Technologie vytavitelného modelu je technologie, která se neustále rozvíjí bez ohledu 

na ekonomickou situaci. Princip metody vytavitelného modelu je znám již z dávných dob. 

Používal se již před 4000 lety v Egyptě, také v Číně, Indii a později i v Evropě. Nejen lidé, ale 

i příroda v r. 79 n. l. prezentovala tento princip v podobě výbuchu Vesuvu, který zničil město 

Pompeje. Žhavý popel a láva byly materiálem na formy. Modely byly těla obětí. I v oblasti 

umění se tato metoda objevila – italský sochař Benvenuto Cellini. Ve svých zápiscích Cellini 
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popisuje přípravu forem. Nanášel na voskovou formu hmotu z jílů ve formě bláta, 

po vrstvách. Pro vypálení a tavení kovu měl zvláštní, upravenou pec.  

Rozvoj technologie začal v období druhé světové války, protože se zvýšila potřeba 

tvarově přesných odlitků. Přesné lití přešlo z umělecké výroby k výrobě průmyslové. Zvýšila 

se i možnost výběru druhu materiálů forem a modelových hmot. Výroba se stávala více 

automatizovaná, přesnější a stálejší [2]. 

Poté se metoda objevuje v upravené formě v zubním lékařství, bižuterii. V dnešní době 

metoda vytavitelného modelu spočívá ve výrobě modelu s vtokem z materiálu, který se taví 

při nízké teplotě (nebo shoří beze zbytku), namočí se do tzv. břečky (žáruvzdorný keramický 

materiál) a opatří se keramickým obalem. Po ztuhnutí pojiva se ohřátím na příslušnou teplotu 

model vytaví a spálí (žíhací pec). Následně se již vzniklá forma vyplní roztaveným kovem a 

odlitek se po zchladnutí zbaví keramické formy částečně oklepem a poté tryskáním [3].  

Lití na vytavitelný model je řazeno do skupiny tzv. „přesného lití“. Jsou to všechny 

výrobní postupy umožňující výrobu odlitků s přesností větší než ±0,25 %. Součástí je tlakové 

lití, lití do kokil, metoda lití na spalitelný model [2]. K výhodám technologie lití 

na vytavitelný model patří možnost vyrábět tvarově složité odlitky, s vnitřními dutinami 

a tenkými stěnami ze slévárenských slitin s vysokou kvalitou povrchu (po odlití Ra 3,2) 

a vysokou tvarovou přesností v tenkých rozměrových tolerancích bez nutnosti dalšího 

obrábění. V hodnocení technologie přesného lití s vytavitelným modelem nám vzniká 

významný přínos, který spočívá v tom, že se tyto odlitky nemusí mechanicky (třískově) 

obrábět a mohou se přímo montovat do různých strojů a zařízení. Nevýhodou je, že pro každý 

odlitek musí být jednorázově použitý model, což zvyšuje nároky na jejich zhotovení a model 

se stává významným faktorem kvality odlitků. 

 

3 SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY PRO RŮZNÁ ODVĚTVÍ A 

SLÉVÁRENSTVÍ PRO MINIMALIZACI ZTRÁT 

Kvalita a její řízení je jedním z rozhodujících faktorů pevného ekonomického růstu 

firem a jednotlivců. Není to jen papírování nebo pouze kontrola. Je to téma, které zahrnuje 

všechny procesy. Existují organizace, které mají zavedený systém řízení jakosti, bez 

certifikátu, aniž by to věděli. Naproti tomu jsou organizace, které mají certifikát, ale jejich 

systém řízení kvality nefunguje.  

Koncepce řízení kvality jsou založeny buď na normách a standardech (mezinárodních, 

národních či podnikových), nebo na koncepci TQM (Total Quality Management). Přístupy 

k řízení kvality se liší u firem poskytující služby a u výrobních firem, které produkují 

výrobky. Řízení kvality pomáhá firmám nastavit systém řízení tak, aby se zabránilo nekvalitě, 

chybám, rizikům, nadbytečným nákladům aj. 

Důraz na kvalitu míní především spokojeného zákazníka a vyšší produktivitu. Jsou 

obory, kde vznikly detailně zpracované metodiky a postupy řízení jakosti, protože nekvalita 

může dokonce ohrožovat lidské životy. Jedná se o letecký, chemický, jaderný nebo 

automobilový průmysl. Jak bylo uvedeno výše, jde především o postupy k neustálému 

zdokonalování a odstraňování chyb a nedostatků. Jeden z přístupů je cyklus zlepšování 

DMAIC. DMAIC – Define (definovat), Measure (měřit), Analyze (analyzuj), Improve 

(zlepšovat), Control (řídit). Firmy, kde systém řízení jakosti funguje, dosahují dlouhodobě 

mnohem lepších výsledků než ostatní firmy, a to nejen uvnitř podniku, ale také pozitivně vůči 

zákazníkům. 
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Výsledkem jsou nejen spokojení zákazníci, ale také efektivita, snížené náklady, zvýšená 

produktivita, snižuje se počet předělávání a oprav všeho druhu nebo dohledávání 

nejrůznějších dat a informací. 

Samotný zákazník posuzuje kvalitu více subjektivně, neboť koupě nekvalitního výrobku 

znamená pro něj přirozeně riziko ze selhání výrobku. Výsledkem této služby je riziko selhání, 

například nekvalitně opravená pračka pravděpodobně selže. Pro firmy je kvalita stejně důležitá - 

firma může přijít o zákazníky nebo podíl na trhu. Rostoucí spokojenost a loajalita zákazníků je 

pozitivním milníkem dobře zavedeného systému řízení kvality [4]. 

3.1 Základní normy pro systémy managementu kvality 

ČSN EN ISO 9000 Systém managementu kvality – Základní principy a slovník. 

ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality – Požadavky. 

ISO/TS 16949 odvětvová norma pro QM systémy v automobilovém průmyslu. 

V září 2015 byly vydány nové normy ISO 9000:2015 a 9001:2015. Jsou v nich 

významné změny. ISO 9000 zahrnuje úpravu pojmů a definicí. Nová norma ISO 9001 má 

10 článků (oproti osmi článkům předchozí normy z roku 2008) a struktura normy je tzv. "high 

level" => jde o strukturu a text, kdy normy mají analogickou strukturu pro ostatní systémy 

managementu (ISO 14001 a další) [5]. 

3.2 Ostatní normy systému kvality  

Kromě základních norem managementu kvality existuje celá řada norem speciálně 

určených pro jednotlivá odvětví.  

 ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem na použití. 

 ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

specifikace. 

 ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – 

Požadavky pro účely předpisů. 

 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečností informací – Požadavky. 

 ČSN ISO/IEC 20000 - 1 Informační technologie - Management služeb – část 1: 

Specifikace a ČSN ISO/IEC 20000 - 2 Informační technologie - Management služeb – 

část 2: Soubor postupů. 

 ISO/TS 16949 zahrnuje zvláštní požadavky na používání ISO 9001 v organizacích, 

zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. 

 CFCS 1004:2006 revize 2 - Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky. 

 ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravin. 

 Systém zdravotní nezávadnosti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 

podle Vyhlášky MZe 147/1998 Sb. v aktuálním znění a Věstníku MZe 1/2001. 
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 BRC a IFS standardy [6] se zaměřují na správnou provozní praxi v potravinářských 

provozech, vybudovanou na základě normativního dokumentu. BRC (British Retail 

Consortium) je organizace, sdružující většinu obchodních společností, působících ve 

Velké Británii, včetně prodejců potravin. IFS (International Food Standard) byl 

vytvořen německými řetězci. 

 ČSN EN 9120 Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality (založené na 

ISO 9001:2000). 

 Standard SA 8000 je založen na dohodě Mezinárodní organizace práce (ILO), světové 

deklaraci lidských práv a dohodě UN o právech dětí. 

 Certifikace on-line služeb a internetového obchodu. 

 

4 SLEDOVATELNOST – ZNAČENÍ ODLITKŮ 

Po intenzívním růstu průmyslové výroby a nasycení trhu zbožím se na kvalitu výrobků 

klade velký důraz. Je to jedna z konkurenčních výhod. Při výrobě výrobků vzniká požadavek 

sledovatelnosti postupu výroby od prvotních dodavatelů surovin přes subdodavatele až 

k hotovému produktu. Tento postup je nazýván sledovatelností a zpětnou sledovatelností 

výroby (traceability). Pro zjištění příčin neshod ve výrobním postupu je nutno znát, jaké 

technologie byly použity, kdo se na nich podílel, jaké byly výsledky zkoušek kvality 

a z jakých komponent byl výrobek sestaven. Proto je nutné znát dodavatele komponenty, číslo 

dodávky a podmínky její vyrobitelnosti (číslo šarže dodavatele, výrobní číslo apod.). 

V podstatě jde o to zpětně dohledat skutečnosti u každé komponenty výrobku po celé jeho 

struktuře. K tomu je nutná archivace dat, která dokumentuje celý průběh výroby. Archivy by 

měly vznikat na všech subdodavatelských úrovních, tedy u všech výrobců, kteří se na 

finálním produktu podílejí. Zajištění sledovatelnosti zásob je dnes již těžko představitelné bez 

informačního systému, který ji má zakomponován v samotném principu plánování a řízení 

výroby. Z účelu sledovatelnosti je dále nutné, aby identifikace sledovaných kvant (výrobního 

úkolu, výrobní dávky, obalu) měla jednoznačný adresný vztah k výrobní a odbytové zakázce. 

Jinými slovy, aby splňovala princip „seiban“. 

Seiban je tradiční japonská metoda řízení výroby vycházející z požadavků zákazníků. 

Umožňuje pomocí přidělených čísel k dílům, materiálu a objednávkám vázaným na zakázku 

snadno sledovat vše, co se vztahuje k určitému produktu, projektu nebo zákazníkovi. Dává tak 

možnost sledovat odděleně zásoby pro specifické projekty nebo zvláštní priority. 

Značení odlitků v rámci výroby, respektive voskových modelů pro vytavitelný model je 

nejčastěji prováděna značením na centrální kůl každého stromečku a poté jsou tyto jednotlivé 

malé „šarže“ dále zpracovávány. Před zasláním zákazníkovi jsou odlitky značeny dle 

požadavku zákazníka, například gravírováním nebo naražením datakódu nebo laserem QR kód.  

Pro malé objemy lze dohledat informace k desítkám kusů, pro velké jsou jednotlivé 

informace vztaženy na stovky kusů. Samozřejmě v závislosti na velikosti odlitku. Pro 

speciální případy, kdy musí být identifikován každý kus (letecký průmysl, kosmonautika, …) 

je nutné individuální značení každého kusu. 
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5 VADY  

5.1 Obecná klasifikace 

Správné stanovení druhu vady odlitku zastupuje významnou roli ve slévárenství 

z důvodu následného určení kořenové příčiny a prostředků k zabránění jejího vzniku. 

Existuje 7 tříd vad označených 100 až 700, 38 skupin vad, z toho 20 vyjadřuje přímo 

vadu, 18 skupin se dělí na 70 jednotlivých vad s trojciferným značením. První číslovka 

označuje třídu vad, druhá číslovka skupinu a třetí určuje jednotlivou vadu.  

Elbel [7] navrhl postup činností při diagnostice a prevenci vad:  

1. Anamnéza.  

2. Identifikace.  

3. Diferenciální diagnostika, expertní systémy.  

4. Speciální analýzy materiálu (chemické, strukturní, defektoskopické).  

5. Konečná diagnóza.  

6. Stanovení příčin vzniku vady, návrh opatření k odstranění vady („léčby“).  

7. Preventivní opatření proti vzniku vady a jejich realizace.  

8. Vyhodnocení.  

Základem je správná identifikace vady, ze které vyplývá stanovení konečné diagnózy 

(ad 5) a následují činnosti ad 6, 7, 8. Činnosti 1, 3 a 4 mohou probíhat paralelně a vedou 

k identifikaci vady [6].  

5.2 Vady přesných odlitků 

Na odlitcích přesného lití se vykytují téměř všechny druhy vad. Posuzování odlitků je 

obtížnější než v běžných slévárnách, protože se v nich vyskytuje mnohem větší počet obtížně 

zvládnutelných činitelů, které zvyšují zmetkovitost. Z tohoto důvodu musí být věnována 

velká pozornost každému druhu vady. Zavést pro ni jednotný znak, zjistit příčinu a definovat 

meze přípustnosti pro každý odlitek zvlášť [8]. 

„Vada odlitku“ může být odchylka s přípustnou vadou, jindy s nepřípustnou, 

opravitelnou nebo odstranitelnou. 

Přípustná vada je vada, kterou příslušné podmínky připouštějí bez nutnosti odstranění. 

Nepřípustná vada je ta, kterou nelze odstranit opravou nebo je jednoznačně definovaná jako 

nepřípustná. Opravitelnou vadou se rozumí taková vada, kterou lze vhodným způsobem 

opravit a která je danými podmínkami dovolena nebo není výslovně zakázána. Odstranitelnou 

vadu lze odstranit po dohodě se spotřebitelem jen zvláštními úpravami, například 

zapouzdřením, nepředpokládaným tepelným zpracováním [9]. 

Základní rozdělení vad přesných odlitků: 

- vady keramiky – chybná příprava keramické břečky, vady vzniklé chybou sušení 

skořepin, vady vzniklé chybou vytavování vosku; 

- vady při odlévání – staženiny, řediny, bubliny, zbytek vosku, popel, naplynění, 

trhliny, praskliny; 

- vady na dokončovacích operacích – zařezání, deformace povrchu pískováním a 

manipulací; 

- ostatní vady – nedodržené chemické složení, špatné tepelné zpracování a mechanické 

vlastnosti. 
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6 DIAGNOSTIKA VAD ODLITKŮ 

Diagnostikou vad odlitků se zabýval Elbel [10], který vycházel ze skutečnosti, že firmy 

utratí 20 až 30 % výnosů na kvalitu. Neshodné výrobky, které vznikají v průběhu celého 

výrobního cyklu, musí firma nahradit. To znamená zajistit opravu vad, řešit reklamace od 

zákazníků, nahradit jejich ztráty atd. Dnešní populace chce dostávat kvalitní výrobky 

a služby. Jedna z definic kvality říká, že je to určující hodnota věci, člověka nebo jevu. 

Kvalita je „dobrá“, když splňuje nebo převyšuje naše požadavky a očekávání. V případě, že 

tomu tak není, mluvíme o „špatné“ kvalitě. Firmy proto zavádějí programy, systémy 

zaměřené na neustálé zlepšování kvality, prevenci poruch a vad. Slévárenské procesy jsou 

využívány k výrobě hospodárným způsobem a touto cestou může být dosaženo složitých 

tvarů s malým nebo i žádným obráběním. Výroba litého polotovaru obnáší řadu kroků od 

návrhu konstrukce součásti a specifikace materiálu až po odlévání, například stanovení 

polohy odlitku při lití, návrh vtokové soustavy aj. a to tak, aby odlitek byl celistvý a „zdravý“, 

tzn. bez povrchových a vnitřních vad. Slévárenský průmysl je jeden z průmyslů, kde se těžko 

hledá jiný výrobní proces, který je tak vnitřně náchylný ke změnám. Různé vady jsou 

průvodním jevem přechodu materiálu z tekutého do pevného stavu, například v průběhu 

tuhnutí, smršťování a může se měnit – při nalití kovu do formy až po vychladnutí výrobku.  

Aby byla stanovena správná hlavní příčina vady a také odstraněna, je potřeba 

postupovat systematicky s použitím nástrojů kvality, které nejsou ničím jiným než 

pojmenované metody s pravidly, které každý používá nejen v práci, ale i v běžném životě. 

Výsledkem je nejen kvalitní výrobek, ale i minimalizace vad a úspora času a peněz. 

6.1 Metody řízení jakosti s ohledem na výrobu produktů bez vad 

Jakost a metalurgie tavení záleží ve statisticky významném uplatnění vztahů mezi 

způsobem tavení a finálními vlastnostmi ocelových odlitků. Výroba jakostních odlitků 

spočívá v respektování těchto vztahů a vlivů při řízení technologie. Metalurgické faktory 

nejsou hlavními příčinami nejakostních odlitků z dlouhodobého hlediska [11]. V současnosti 

jsou na prvním místě vady způsobené formovacími látkami, což je působením formy a tekuté 

oceli. Jedná se například o zadrobenky, nedodržení rozměrů, bubliny, staženiny, praskliny, 

trhliny a podobně. Správné určení vady co se týče původu, mechanismu vzniku a statistické 

významnosti, je základním předpokladem pro její úplné odstranění či omezení [12]. 

Zabezpečování a zlepšování kvality není pouze technickým problémem, ale 

i ekonomickou otázkou. Koncepce ISO se věnuje ekonomickým aspektům velmi málo 

a úvahy tohoto typu jsou pouze v normě ČSN EN ISO 9004:2001. Přitom ekonomika kvality 

by měla být nedílným a klíčovým prvkem managementu kvality. Pokud se firmy ekonomikou 

kvality zabývají, tak se nejčastěji omezují na evidování ztrát z neshodných výrobků 

a reklamací. Tento přístup není však dostačující. 

Každý výrobce vyrábí výrobky za použití výrobních nákladů s cílem uplatnit je na trhu 

za ceny, které pokryjí tyto náklady a navíc zabezpečí určitý zisk. Pro uživatele je prvotní 

jednorázová investice, a to cena výrobku. Používání výrobků znamená i vynakládání 

průběžných výdajů, označovaných jako provozní náklady, a u těch produktů, kde mezi znaky 

jakosti patří i charakteristiky spolehlivosti, přichází se vznikem poruch i nebezpečí vzniku 

významných ztrát z nedisponibility. „Součet těchto tří kategorií výdajů vytváří velmi 

závažnou ekonomickou koncepci jakosti, tzv. náklady na životní cyklus – tj. celkové výdaje 

uživatele za celou dobu používání výrobku“ [13].  

Součástí řízení nejakostní výroby je průběžná denní kontrola celého výrobního toku.  
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Teoretické možnosti hodnocení nejakostní výroby: 

1) Volba druhu výrobku a konkrétní vady (Paretův diagram). 

2) Analýza možných příčin vzniku vady (Ishikawa diagram). 

3) Sběr dat. 

4) Analýza dat (základní statistická analýza dat, histogram, box-plot, korelační analýza, 

testování statistických hypotéz a.j.). 

5) Hledání základní příčiny vzniku vady výrobku (Ishikawa diagram, 5xPROČ). 

6) Vytvoření modelu pro predikci vady. 

6.2 Souhrn teoretické části 

V teoretické části disertační práce jsou popsány níže uvedené oblasti, které bylo nutné 

znát pro výrobu odlitků „bez vad“. Jejich výběrem a použitím byly analyzovány výrobní data 

z procesů: 

 Základní normy systému managementu jakosti + ostatní normy systému kvality. Normy 

pomáhají firmám nastavit systém tak, aby se zabránilo nekvalitě, chybám, rizikům, 

nadbytečným nákladům aj. Pro automobilový průmysl je používána norma ISO/TS 

16 949, která zabezpečuje nadstandardní požadavky než norma ISO 9001. 

 Značení odlitků, které je nutné pro pozdější analýzy a zlepšování procesu výroby – 

nezbytnou součástí řešení problémů s nejakostní výrobou není jen analýza dat, ale 

i nutnost získání informací z výroby sledovaného výrobku. 

 Porovnání různých technologií lití, ze kterých vyplývá potřeba správného rozhodnutí při 

volbě použité výrobní metody. Pro správnou volbu technologie lití je nutné mít přesně 

definované požadavky zákazníka. Volba závisí od materiálu, ze kterého má být odlitek 

vyroben, přes jeho velikost, tvarovou složitost až po konečnou kvalitu a ekonomickou 

výhodnost. Metoda vytavitelného modelu je specifická pro svou přesnost a minimální 

obrábění. 

 Všeobecné vady voskových modelů a odlitků. Vady můžeme rozdělit do několika 

skupin. Klasifikace vad je nedílnou součástí posuzování vad modelů a odlitků. 

Na základě správné identifikace vady je možné odstranit hlavní příčinu problému 

ve výrobě.  

 Metody, které je možné použít při řešení problému a zlepšování procesu. Tato oblast 

napomáhá analýze a nejdůležitější je sběr dat. V případě, že nejsou k dispozici 

relevantní data nebo žádná data, je velmi obtížné nebo nemožné řešit problematiku 

nejakostní výroby. Například Ishikwa diagram je vhodný pro identifikaci možných 

příčin vzniku problému. Statistické testování hypotéz jsou používány při důkazu vlivu 

provedené změny ve výrobním procesu PŘED a PO zavedení navržené změny. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - POSTUP VÝROBY PŘESNÝCH 

ODLITKŮ 

Princip metody vytavitelného modelu je v tom, že model, vyrobený spolu s vtokem 

z materiálu, který se taví při nízké teplotě, nebo který shoří beze zbytku, zalije kašovitou 

směsí z vysoce žáruvzdorné keramické hmoty a tekutého pojiva, nebo se opatří keramickým 

obalem, namočeným do této kaše. Ztuhnutím pojiva vznikne keramická forma, v níž je 

uzavřen vytavitelný nebo snadno spalitelný model. Ohřátím na příslušnou teplotu se model 

i s vtokem vytaví nebo beze zbytku spálí, takže ve formě vznikne dutina, která je prostorovým 

negativem modelu s vtokem. Po vypálení se keramická forma vyplní roztaveným kovem.  

Odlitek, vytlučený po zchladnutí z keramické formy, je tvarově shodný s modelem [3]. 

7.1 Charakteristické znaky vytavitelného modelu  

Metoda vytavitelného modelu je relativně nákladný výrobní proces. Z tohoto 

důvodu je nutné pečlivě zvážit, zda je budoucí odlitek k této metodě vhodný. 

Metoda je uplatnitelná pouze u tvarově složitých (nelze jej jako celek vyrobit 

žádným jiným technologickým způsobem) a přesných částí [3]. 

Charakteristickými znaky vytavitelného modelu jsou: 

 drsnost povrchu; 

 možné rozměry; 

 přídavky na opracování; 

 dosažitelná přesnost; 

 hospodárnost. 

7.2 Základní požadavky na konstrukci, odlévání a obrábění 

Konstrukce odlitku by měla být koncipována tak, aby tuhnutí kovu bylo postupné a od 

nejslabších míst až k nálitku. Ten by měl ztuhnout naposledy. V opačném případě vznikají 

v silnějších průřezech vnitřní staženiny nebo na přechodu do slabších průřezů vnější 

staženiny.  

Pokud se vyrábí metodou vytavitelného modelu součást, která byla vyráběna třískovým 

obráběním, je třeba provést revizi všech průřezů a tvarů dle určitých zásad. Níže je výčet dle 

Doškáře [3]: 

 vylehčení součásti z funkčního hlediska i slévárenské technologie, 

 zaoblením hran r = 0,8 – 1,6 mm, 

 délka přechodu se rovná nejméně čtyřnásobku rozdílu tlouštěk obou stěn, 

 poloměr větší než jeden a půl násobek tloušťky menšího průřezu, 

 při větší délce odlévání průchozích otvorů do délky l = max. 3d a od velikosti 

dmin = 5 hrozí nebezpečí popraskání keramického jádra, 

 v případě předepsání hrubší rozměrové tolerance než je dosažitelná rozměrová 

přesnost odlitků, nemusí se po odlití dokončovat třískovým opracováním, 

 v případě přísnější přesnosti, se musí odlít s přídavky na opracování, 
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 otvory do ø 8 mm nejsou odlévány z ekonomického hlediska, 

 odlévání závitů není, 

 tloušťka stěn je minimálně 1mm, žebra min. 0,5 mm napojená na silnější stěny je 

možno odlít také. 

7.3 Příprava výroby  

Příprava výroby je jednou z nejdůležitějších etap v návaznosti na hospodárnost 

a jakostní výrobu a připravuje ji technolog. Kromě přípravy dokumentace jako je postupový 

výkres, výkres matečného modelu, výrobní karta, cena a náklady existují zásady pro přípravu 

výroby [14]:  

 způsob namáhání součásti a požadavky na pevnost materiálu, 

 konstrukční úpravy, 

 tvar surového odlitku, 

 poloha modelu na stromečku, 

 nálitkování, 

 forma na vytavitelné modely, 

 volba keramických forem,  

 kontrola odlitků a přejímací podmínky. 

Pro firmu CIREX s.r.o. je samozřejmostí příprava projektů včetně hospodárnosti 

výroby. Z tohoto důvodu také indikuje, zda daný odlitek bude vyráběn v CZ nebo NL. 

Vstupuje do toho celá řada aspektů, které jsou popsány výše, ale také zda výroba bude 

malosériová nebo velkosériová. 

7.3.1 Modelové hmoty  

Zvláštností pro firmu CIREX s.r.o. je regenerace a znovu použití vosku z boilerclavu. 

Regenerace je prováděna v NL a první krok spočívá v odstranění přebytečné vody ve vosku 

při 120 °C, která je v něm obsažena z předešlého vytavování. V dalším kroku je přídavek cca 

14 % nového, nepoužitelného vosku. Směs je poté zahřáta na 80-90 °C a potrubím je 

přiváděna přes filtr hrubých částic do centrifugy pro oddělení nečistot, kontaminace a malých 

částic. Takto zregenerovaná vosková směs je připravena k použití nebo se dávkuje do 

kovových forem k pozdějšímu použití.  

Hnědočervený vosk je specifický vosk, který není standardně používán. Tento vosk má 

vyšší viskozitu a proto je třeba dbát zvýšené pozornosti na vadu vosku – nezaběhlý. 

Na druhou stranu je tvarově, rozměrově stálý a lze jej regenerovat. 

7.3.2 Úprava povrchu modelů k formování  

Povrchy voskových modelů jsou ve slévárně CIREX s.r.o. čištěny ponořením do 

roztoku lihu a následném oplachu vodou. Před další operací je nutné, aby modely byly suché, 

což je zajištěno sušícím procesem v sušárně. 

  



 

16 

7.4 Formování pevné keramické formy obalováním  

Stromečky s modely se namočí 2x až 3x do řídké kašovité obalové směsi a 

jednotlivé vrstvy se suší. Použitím hrubšího obalového písku se jednotlivé obaly 

spojují. Stromečky se uloží do formovacích přípravků a zalijí se výplňovou 

směsí. U vytavitelného modelu se formy nejprve spalují a poté vypalují. 

Následuje žíhání a odlévání.  

Stromečky v CZ jsou poprvé obalovány v kašovité směsi ručně, 

operátorem. Je to nejdůležitější obal a zkušenosti ukazují, že lidské oko a ruce 

jsou v tomto případě lepší než robotizace. Nevýhodou je přístup operátora ke své 

práci, což může vést k velké variabilitě jakosti. Jsou případy, kdy se používá 

rozdílná hustota břečky, a to z důvodu tvarové složitosti modelu pro odstranění vzduchových 

bublinek. Všeobecně jsou první 2-3 vrstvy obaleny jinou keramickou vrstvou, čas posypu cca 

20 s, než dalších 5-6 vrstev, čas posypu 40-60 s. Ve speciálních případech je v konečné fázi 

stromeček pouze namočen do břečky bez následujícího posypu. Ve slévárně se nejvíce 

používá oxid hlinitý Al2O3 a oxid zirkoničitý ZrO2. ZrO2 se používá převážně u prvních 

obalových břeček. Al2O3 + SiO2 pak u následných břeček a šamotových posypů. Vhodnými 

kombinacemi je rozpadavost keramiky na výborné úrovni. 

7.5 Vytavování vosku  

Cílem vytavování je zajištění vytečení vosku z formy v co největší míře. Vytavování 

probíhá převážně v autoklávech. Ve firmě CIREX s.r.o. při tlaku 10barů a teplotě 170°C. 

Jedná se o zařízení, které má dvouplášťovou nádobu a uzavírací mechanismus, který zajistí 

tlak páry uvnitř zařízení. Nejdůležitější na procesu vytavování je zabezpečit pokud možno co 

nejrychlejší náběh tlaku (8barů za 6s). V první fázi (ihned po naložení skořepin do vyhřátého 

prostoru) se začne nejprve rozpouštět vosk nejblíže keramické stěny, protože vosk má větší 

objem v kapalném stavu, má to za následek vytvoření tlaku na keramickou formu z vnitra 

stromku. Forma tedy může místně prasknout, protože některé voskové části uvnitř konstrukce 

jsou stále ještě pevné. Dosažení rychlého tlaku v nádobě tyto tlaky kompenzuje. V kritických 

případech je vhodné na konstrukci stromku přidat voskové výtokové kanálky, kterými se sníží 

vnitřní tlak. Tyto musí být před vytavením navrtány a vrtané otvory je nutné po vytavování 

zalepit. Také pro odtečení vosku se v některých tvarově náročných případech používají tzv. 

odtokové kanálky, které jsou umístěny tak, aby zajistily vytečení vosku z formy, v co největší 

míře. Vytečení vosku z modelů, skrze tyto kanálky, může být řešeno, připojením na voskový 

systém – nemusí se vrtat a po procesu vytavování lepit otvory. Ve formách přesto zůstane 

zbytkový vosk. Který musí být beze zbytku spálen při procesu žíhání. 

7.6 Výroba samonosné skořepiny  

Postup výroby samonosné skořepiny je používán ve sledované slévárně ve 

střídavém namáčení stromečků do obalové směsi a v zasypávání pískem. 

Jednotlivé obaly se suší a poté je stromeček vytaven horkým vzduchem nebo ve 

vroucí vodě. Nakonec se skořepina vyhřeje na licí teplotu a dochází k odlévání 

do žhavých volných skořepin. 

7.6.1 Vypalování a odlévání skořepin 

Ve firmě CIREX s.r.o. se skořepiny žíhají při teplotě 1050 °C. Tento 

proces je důležitý jak pro zpevnění skořepin, tak pro vypálení zbytkového vosku 
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a zahřátí skořepiny. Žíhání je důležité hlavně pro vypálení vosku, protože pokud je zařízení 

v pořádku a teplota je zajištěna a doba žíhání stanovena dojde k ostatním zmiňovaným dvěma 

faktorům automaticky. Žíhání by mělo probíhat v první fázi v oxidační atmosféře (přebytku 

kyslíku). Tato by měla zajistit správné vyhoření vosku. V poslední fázi by atmosféra měla být 

redukční, k minimalizaci kyslíku obsaženého ve formě. Na obr. 1 je ukázka špatně a správně 

vyžíhané skořepiny. 

 

 

 

Obr. 1 Vyžíhaná skořepina [15] 

 

Licí teplota ve slévárně je podle odlévaného materiálu kolem 1 600 °C a rychlost lití se 

v průměru pohybuje od 4 s do 10 s.  

Chlazení se taktéž provádí na základě odlévaného materiálu. U sledovaných odlitků se 

pohybovala kolem 60 minut pod inertním plynem dusíku s eventuálním přídavkem parafínu. 

7.7 Úprava odlitků  

Po oddělení vtoků a po očištění tryskáním nebo chemicky se provádí 

konečná úprava odlitků: 

 selekce na dobré a opravitelné, 

 úprava délky vtoku třískovým opracováním nebo broušením, 

 zabroušením ostrých hran dělící plochy z důvodu bezpečnosti pracovníků, 

 odstranění jemných kuliček v případě nepřípustnosti, 

 odstranění zbytků keramických obalů v otvorech, 

 vyrovnání hrubších deformací, 

 jemné tryskání odlitků. 
 

Ve sledované slévárně se provádí tryskání nerezovými brokami v bubnech. Čas a počet 

kusů závisí na tvaru odlitku, materiálu a hmotnosti. U některých odlitků, u kterých by mohlo 

dojít k poškození tvaru odlitku, jsou odlitky navěšovány na věšák nebo na háky a až poté 

otryskány nerezovými brokami. 

Vizuální kontrola a oprava operátory dle chybových katalogů a norem je nedílnou 

součástí závěrečné fáze výroby odlitků. V případě požadavků zákazníka je součástí i kontrola 

kalibračními přípravky. 

Interní či externí tepelné zpracování, penetrační zkouška nebo chemické čištění odlitků 

jsou další z možných operací, které nechybí ani v této slévárně.  
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8 SLEDOVATELNOST A NÁZVOSLOVÍ VAD V PRAXI  

Ideální stav - s nadsázkou lze říci, že řešením výskytu jakýchkoli neshodných výrobků 

v procesu je schopnost sléváren vyrábět výrobky bez vad.  

Co by pro společnosti znamenalo mít vstupy, výstupy a procesy nastaveny tak, aby 

dodržely tuto „hypotézu“? Aby výstupem byl kvalitní výrobek a výroba byla bez vad je 

potřeba mít kvalitní a stabilní vstupy. Nabízí se hned další otázka. Je možné dostávat stále 

stejné a stabilní vstupy? Teoreticky samozřejmě ano. Ale každé vstupy mají své kontrolní 

hodnoty, které mají své tolerance. Tyto tolerance by měly být stabilní a způsobilé sami 

o sobě. V případě, že slévárna používá ve výrobě více vstupů, se díky tolerancím pro každý 

vstup, variabilita stále zvětšuje. Například v případě voskovny jsou vstupy vstřikolis a jeho 

funkční parametry - teplota vosku v zásobníku, teplota vstřikování, teplota trysky, tlak 

vstřikování, tlak přítisku, čas plnění, čas přítisku, čas poklesu tlaku, celkový čas vstřikování, 

mechanické vlastnosti vstřikolisu, aj. V případě operátora - vytahování voskového modelu 

z formy, manipulace s modelem, charakterové vlastnosti operátora, aj. Následně kvalitu 

voskového modelu může ovlivnit roční období, pracovní směny, teplota okolí a další faktory. 

Z výše uvedených důvodů by měla být pravidelně prováděna analýza veškerých dostupných 

dat z procesu, aby se předcházelo vzniku vad a neshodných výrobků. 

8.1 Používané názvosloví vad ve sledované slévárně 

Na obr. 2 je přehled používaných vad ve sledované slévárně, který operátoři používají 

při kontrole a opravě odlitků pro následnou kategorizaci zjištěných vad na odlitcích. Součástí 

je rovněž také stručný popis možných příčin vzniku vad, jejich specifických vlastností a 

oblastí potencionálního výskytu. 

Byl vytvořen systém vad pomocí jedinečného kódu pro každou vadu. Kódování je dále 

použito pro analýzy a další zpracování, kde již není uvedena vada, ale příslušný kód vady.  
 

 

Obr. 2 Seznam používaných vad ve slévárně přesných odlitků 
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8.1.1 Vada nezaběhlé – KÓD 1 

Názorná ukázka vady je na obr. 3. Dle 

odborné literatury je ekvivalent vady 

„nezaběhnutí“. V teoretické části je vada 

rozdělena na vady vosku a odlitku. Ve 

sledované slévárně je předpokladem vyřazení 

voskových modelů s touto vadou, a tudíž 

vada s kódem 1 je považována za vadu 

odlitku.  

8.1.2 Vada keramiky – KÓD 2 

Názorná ukázka vady je na obrázku obr. 4. 

Dle odborné literatury je vhodný název „vměstky“. 

Mezi možné příčiny vady patří změny okolní 

teploty, nedodržení času sušení a vytavovacího 

procesu v boirelclavu, volná zrna posypu, poškozeni 

skořepiny proudem kovu při lití a poškození filtru. 

 

 

8.1.3 Vada rozbrusu – KÓD 3 

Názorná ukázka vady je na obr. 5. Dle odborné literatury je 

vhodnější název vady „mechanické poškození“. Použití 

nevhodného kotouče, použití nevhodného mezikroužku, 

nedodržení technologické kázně předčasným vytahováním odlitku 

z formy, složitý tvar stromečku a nedodržení souososti při 

kompletaci stromečku jsou možné příčiny vzniku této vady [15]. 

 

 

8.1.4 Vada voskový model – KÓD 4 

Názorné ukázky jednotlivých kódů vad jsou znázorněny na obr. 6. Dle odborné 

literatury je vhodnější název vady pro kódy 4.1 nezaběhnutí voskového modelu, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 mechanické poškození, 4.6 vzduchová bublina, a 4.7 otřep. V teoretické části jsou vady 

voskových modelů rozděleny mnohem detailněji, od nezaběhnutí přes deformaci, tokové čáry, 

pomerančovou kůži, propadliny, vzduchové bubliny až po výronky, praskání a rozměrové 

změny. Firma CIREX s.r.o. využívá pouze některé z nich na základě zkušeností z výrobního 

procesu. Možných příčin pro výše popsané vady voskových modelů je velká řada, například 

špatná aplikace separátoru na matrici, příliš krátký čas chlazení, příliš vysoká vstřikovací 

teplota, problém v přívodu vosku, kontakt pájky s modelem, složitý tvar stromečku, 

nesprávné vyjmutí modelu z matrice, příliš nízká vstřikovací teplota, nízký/vysoký 

vstřikovací tlak, nedostatečné odvzdušnění matrice, matrice není během vstřikování zcela 

uzavřena [15]. 

 

Obr. 3 Vada – nezaběhlé [15] 

 

Obr. 4 Vada keramiky 

 

Obr. 5 Vada rozbrusu 
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Obr. 6 Vada voskový model 

4.1 4.2 

4.3 4.4 

4.7 

4.6.3 4.6.2 

4.6.1 4.5 



 

21 

8.1.5 Vada – plyn – KÓD 5 

Názorná ukázka vady je na obr. 7. Dle odborné literatury 

je vhodnější název vady „plynové dutiny“. Možné příčiny 

vzniku vady jsou příliš rychlé odlití, nedostatečná desoxidace, 

příliš dlouhá manipulace s taveninou, příliš krátký čas 

vypalování skořepiny. 

 

 

8.1.6 Vada – staženiny – KÓD 6 

Názorná ukázka vad a simulace vzniku staženin na celém stromečku je na obr. 8. Dle 

odborné literatury je vhodnější název vady „staženina“. Tvar výrobku, licí teplota, problém 

s tokem materiálu, místo vtoku a příliš nízký ferrostatický tlak jsou možné příčiny vzniku 

vady. 

  

Obr. 8 Vada - staženiny 

8.1.7 Vada struska – KÓD 7 

Názorná ukázka vady je na obr. 9. Dle odborné literatury je vhodnější název vady 

„vměstky, struskovitost“. Možnými příčinami vad jsou nidace, nečistota základního 

materiálu, špatné složení keramického materiálu (malá pevnost skořepiny), odstranění 

strusky, znečištěná tavenina [15]. 

 

  

Obr. 9 Vada struska 

 

8.1.8 Vada broky – KÓD 8 

Názorná ukázka vady je na obr. 10. Dle odborné literatury je vhodnější název vady 

„studený spoj - zavalenina“. V tomto případě je pravděpodobná příčina nepravidelné plnění 

stromečků. 

 

Obr. 7 Vada – plyn [15] 
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Obr. 10 Vada broky 

8.1.9 Vada prosychání – KÓD 9 

Názorná ukázka vady je na obr. 11. Dle 

odborné literatury je vhodnější název vady „hrubý 

povrch“, která ještě definuje možné příčiny vzniku 

vady jako je dlouhý čas okapání, příliš hrubý 

posyp, nesprávný program pro robot, špatná 

obalová vrstva, špatná viskozita břečky, prasknutí 

keramických vrstev. 

 

8.1.10 Vada bublina – KÓD 10 

Názorná ukázka vady je na obr. 12. Dle odborné literatury je vhodnější název vady 

„přemostění – bridging defects“. Možnými příčinami jsou tvar výrobku, složitý tvar 

stromečku, prolomení/proražení keramických vrstev. 

 

  

Obr. 12 Vada bublina 

8.1.11 Vada výronky – KÓD 11 

Názorná ukázka vady je na obr. 13. Dle odborné literatury je vhodnější název vady 

„praskání skořepiny – shell cracking, finning“ s možnými příčinami jako pomalý náběh tlaku 

v bojlerklávu, porušení skořepiny tlakem vosku při vytavování, složitý tvar stromečku, 

zrnitost materiálu, nerovnoměrné sušení a tvar výrobku. 

  

Obr. 13 Vada výronky 

 

Obr. 11 Vada prosychání 
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8.1.12 Vada zálup – KÓD 12 

Názorná ukázka vady je na obr. 14. Dle 

odborné literatury je vhodnější název vady 

„odlupování - spalling“ s možnými příčinami jako je 

nedostatečná soudružnost mezi obaly (přebytek 

posypu, vysoká hustota břečky u druhého obalu, 

krátká doba okapání), příliš rychlá dekomprese při 

vytavování vosku, složení keramiky, nedodržení času 

sušení a například také špatný program v robotu.  

 

 

8.1.13 Vada broušení – KÓD 13 

Názorná ukázka vady je na obr. 15. Dle odborné 

literatury je vhodnější název vady „mechanické 

poškození“. Možnými příčinami jsou například špatné 

seřízení během broušení, špatné nastavení dorazu, 

odchylka v souososti výrobku. 

 

 

8.1.14 Vada zalomené – KÓD 14 

Názorná ukázka vady je na obr. 16. Dle odborné 

literatury je vhodnější název vady „vyštípnutí“. Špatně 

nastavený čas oklepu, špatně nastavený tlak oklepu, špatně 

zvolená podložka, špatná konstrukce stromečku, vtoku. 

 

8.1.15 Vada voskové vměstky – KÓD 15 

Názorná ukázka vady je na obr. 17. Dle odborné 

literatury je vhodný název vady „zbytek vosku-popel / 

zadrobeniny“. Možnéu příčinou vzniku vady je přítomnost 

vosku nebo spálených zbytků vosku ve formě [15]. 

8.1.16 Vada mechanické poškození – KÓD 16 

Názorná ukázka vady je na obr. 18 Vzhledem 

k povaze vyráběných odlitků ve slévárně byla v 

minulosti samostatně sledována tato konkrétní vada 

„poškození“ z důvodu vysoké nejakostní výroby a byla 

zavedena jako samostatný defekt. Příčinou byla špatná 

manipulace. 

 

 

Obr. 14 Vada zálup [15] 

 

Obr. 15 Vada broušení 

 

Obr. 16 Vada zalomené 

 

Obr. 17 Vada voskové vměstky 

 

Obr. 18 Vada mechanické poškození 
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8.1.17 Vada pitting – KÓD 17 

 Názorná ukázka vady je na obr. 19. Dle odborné 

literatury je správný název vady „hrubý povrch-pomerančová 

kůra / dolíčky“. Reakce kovu s kyslíkem, nedostatečná ochrana 

dusíkem při ochlazovacím procesu, příliš krátký ochlazovací 

proces a neprovedena dezoxidace jsou možnými příčinami 

vzniku vady. 

 

 

8.1.18 Vada trhliny – KÓD 18 

Názorná ukázka vady je na obr. 20. Dle odborné 

literatury je vhodný název vady „trhlina“, kde je uveden 

výskyt v ostrém rohu nebo ve velmi tenké části odlitku. 

Možnými příčinami vad jsou deformace při rovnání, tvrdost 

struktury je mimo specifikaci, špatně nastavené parametry 

oklepu a trhliny po kalení. 

 

8.1.19 Vada tryskání – KÓD 19 

Názorná ukázka vady je na obr. 21. Dle odborné 

literatury je vhodný název vady „mechanické 

poškození“. Možnými příčinami vad jsou například 

příliš vysoký tryskací tlak, příliš mnoho písku, příliš 

dlouhý čas tryskání na jednom místě.  

 

 

 

9 PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ VE SLÉVÁRNĚ PŘESNÝCH 

OCELOVÝCH ODLITKŮ 

Obsahem této části práce jsou jednotlivé praktické případy ve zkoumané slévárně, 

kde ze získaných dat z procesu byla provedena analýza dat, navrženo opatření na snížení 

výskytu vad, jejich zavedení a statistické vyhodnocení.  

Teoretické znalosti při řešení problémů byly aplikovány do praxe a zaznamenány 

formou vývojového diagramu, který je znázorněný na obr. 22. Návrh diagramu byl realizován 

při řešení níže uvedených případových studiích a je cenným přínosem nejen pro firmu CIREX 

s.r.o, ale taky pro ostatní slévárny.  

 

Obr. 19 Vada pitting 

 

Obr. 20 Vada trhliny [15] 

 

Obr. 21 Vada tryskání 
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Obr. 22 Vývojový diagram zlepšování kvality 

 

9.1 Případ 1 – KÓD 15 – voskové vměstky 

Pomocí Paretovy analýzy byl zvolen odlitek, kde se zmetkovitost pohybovala ve 

velkých odchylkách a také finanční ztráta byla vysoká. Na tomto odlitku se výrazně 

vyskytoval jeden druh vady – voskové vměstky. 
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Tým vytvořil formou brainstormingu Ishikawův diagram, pomocí kterého byly hledány 

potencionální příčiny vzniku vady. Mezi nejdůležitější příčiny voskových vměstků byly 

zařazeny - kvalita vosku, nedostatečně vytavený vosk v boilerclavu, krátká doba žíhání 

stromečku před odléváním, špatná konstrukce stromečku, nízká teplota lití. Dále byla 

navržena detailní kontrola výroby ve všech jednotlivých výrobních etapách. 

Jako první byla pozornost věnována funkci vstřikolisu. Funkční schéma vstřikolisu 

vosku je znázorněno na obr. 23. 

 

Obr. 23 Vstřikolis vosku 

 

Analýzou funkčnosti vstřikolisu dle sledovaných parametrů jako je čas plnění dutiny, 

přítisk, pokles tlaku vyplynulo, že náběh a přepnutí do přítisku není funkční. Grafické 

znázornění je na obr. 24 vlevo, který znázorňuje, že vstřikovací cyklus je standardní. 

 

 

Obr. 24 Vstřikovací cyklus standardní (vlevo) a nestandardní (vpravo) 

 

Naopak správný vstřikovací cyklus je znázorněn na následujícím obr. 24, vpravo 

znázorňuje, že vstřikovací cyklus je nestandardní. Na základě výsledků celkové analýzy 

výrobního postupu bylo rozhodnuto o celkové opravě zařízení vstřikolisu. 

Vzhledem k závažnému zjištění management rozhodl o novém, dalším způsobu 

uvolňování voskových modelů vyráběných na matricích pomocí zařízení „SPC matrice“. 

Tato „SPC matrice“ je používána při uvolňování vstřikolisů, které nebyly dosud uvolněny. 
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Dalším krokem bylo zavedení metody SPC produktu pro kontrolu stability procesu na 

různých stupních výroby.  

Pro určení správnosti, efektivnosti a účinnosti zavedeného opatření v provozu voskovna 

byl použit t-test s určením významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry. Před 

samotným výpočtem t-testu bylo nutné rozhodnout, který ze dvou možných druhů zvolit. 

K tomu řešení byl použit F-test. Výsledek jednoznačně prokázal, že oprava funkce přítisku na 

zařízení vstřikolisu měla statisticky významný vliv na zmetkovitost produktu. Na základě 

dosažených výsledků použitých hypotéz bylo rozhodnuto o aplikaci této metody i na další 

projekty při zavádění změn technologie výroby posouzení jejich významu.  

Pro účely provozní praxe je vytvořena šablona v programu Excel, kde je možnost 

vyhodnotit jednotlivé zásahy do technologie výroby ihned po obdržení dosažených výsledků. 

Výsledky jsou zapisovány do přesně definovaných buněk a pomocí vygenerovaných vzorců 

dostaneme ihned informaci o výkyvu ve výrobě anebo naopak, že daný zásah do technologie 

výroby byl úspěšně implementován. Podmínkou je přesná definice pravidel pro tuto metodu. 

Nepředpokládá se, že na základě správného výsledků F-testu budou prováděny zásahy přímo 

do technologie výroby. Dosažené hodnoty však budou významným ukazatelem o stavu 

probíhajícího výrobního procesu. První myšlenka spočívala v zapisování hodnot do časového 

diagramu, avšak z důvodu nepravidelné výroby, kde se časová prodleva mezi jednotlivými 

výrobami pohybovala i několik měsíců, byl vytvořen klasický Shewhartův diagram. 

Regulační meze byly vypočteny ze stávající výroby. V okamžiku překročení počtu 

neshodných kusů mimo tyto regulační meze, je informován team leader a vstřikolis a všechny 

jeho nadefinované parametry jsou zkontrolovány. V případě nutnosti je zařízení vyčištěno 

a poté uvolněno do výroby standardní cestou.  

Nevýhodou je lidský faktor, kde je nutná rychlá a včasná reakce při zápisu počtu 

neshodných výrobků do SPC karty. V současnosti je metoda v testovacím módu, tudíž 

dochází k častějším a mnohdy zbytečným zásahům do zařízení. Rozhodnutí o finální a trvalé 

implementaci není ještě rozhodnuto z důvodu delších časových prostojů.  

9.2 Případ 2 – KÓD 4.4 – poškozený voskový model 

Na základě Paretovy analýzy byl zvolen odlitek, kde se zmetkovitost – vada vosku 

a vada keramiky - pohybovala skokovitě jak ukazuje obr. 25, červený graf a finanční ztráta 

byla vysoká. Zelený graf na obr. 25 znázorňuje výskyt nejakostní výroby po zavedení 

opatření v procesu na oddělení voskovna. 

 

Obr. 25 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 
 

Při vysokém nárůstu nejakostní výroby, byla provedena kontrolní analýza 

technologického procesu na daném odlitku se zaměřením na vady vosku a vady keramiky. 
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Jako možná příčina vysoké zmetkovitosti bylo stanoveno neustále opakující se špatné 

zatažení spojů při lepení voskového stromečku, které je znázorněno na obr. 26. Při slepení 

celé konstrukce, nebyl dostatečný přístup ke všem spojům na kvalitní zatáhnutí všech spojů. 

V případě nedostatečného zatažení, nebo opakované následné kontroly a případné opravy, 

vznikaly mezi spojovanými částmi mezery, do kterých se při obalu dostávala břečka a 

vytvořila v dutině skořepiny stěnu, která byla při lití odlomena a rozplavena do odlitků.  

  

Obr. 26 Lepení voskového stromečku Obr. 27 Přípravek na kompletaci modelů 

 

Vyřešit problémy se špatně zataženými spoji bylo možno jen změnou systému lepení. Z 

těchto důvodů byl vytvořen lepicí přípravek na kompletaci modelů s větvemi, který je 

znázorněn na obr. 27. Po zavedení opatření v podobě přípravku byla ztrátovost o více než 

polovinu menší. Statistické prokázání pozitivního účinku je test významnosti rozdílu mezi 

dvěma výběrovými průměry (t-test) a porovnání rozptylů F – test. Na obr. 28 jsou znázorněny 

rozptyly PŘED a PO opatření ve dvou různých pohledech. Pomocí Box-plotu a také pomocí 

individuálních hodnot. Také zde je patrná vizuální rozdílnost a tudíž lze předpokládat, že 

zavedené opatření mělo významný vliv. 

 

Obr. 28 Sledované hodnoty pomocí Box-plotu a grafu individuálních hodnot 
 

Při vysokém nárůstu nejakostní výroby, byla provedena kontrolní analýza 

technologického procesu na daném odlitku se zaměřením na vady vosku a vady keramiky. 

Dosažené výsledky rozboru stavu výrobní technologie vedly k zavedení opatření v podobě 

nového výrobního přípravku na oddělení voskovna. Následně byl proveden kontrolní test 

statistické významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry. Výsledkem tohoto 

kontrolního testu bylo praktické prokázání a ověření statisticky významného vlivu na výrobní 

proces slévárny oceli.  



 

30 

9.3 Případ 3 – KÓD 5 – konstrukční chyba 

Dalším řešeným příkladem byl odlitek, který byl vybrán z Paretovy analýzy a také 

z důvodu nestabilních výsledků nejakostní výroby. Obr. 29, červená křivka znázorňuje % 

nejakostní výroby před zavedeným opatřením a zelený graf po zavedení opatření v procesu. 

Z grafu je patrné, že po zavedení změn se procento nejakostní výroby nijak výrazně 

nezměnilo.  

 

 

Obr. 29 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 
 

Detailní rozbor problému v rámci řešitelského týmu kvality odhalil nesprávně řešenou 

větev již v konstrukční fázi. Na obr. 30 znázorňuje červená křivka, kde se nacházejí části 

odlitku, které jsou pod úrovní vytékajícího vosku v průběhu vytavování. Zde zůstávají zbytky 

vosku.  

 

Obr. 30 Detail konstrukční vady 
 

 

Plyn vytvořil na hranách odlitku „bubliny“. Vada se projevila v podobě obrácené 

bubliny do tvaru odlitku, která je viditelná na obr. 31. 
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Obr. 31 Vzniklá vada odlitku z důvodu konstrukční chyby 

Bylo navrženo snížit počet pater na konstrukci o 15 % kusů na jednom stromečku. 

Tímto krokem skořepina vykazuje lepší vlastnosti při sušení, vytavování a lití (snížení počtu 

vytečených stromků). Testování hypotéz významnosti rozdílů střední hodnoty prokázalo, že 

ze statistického hlediska provedená změna neměla vliv na výše uvedenou vadu. Z tohoto 

důvodu bylo provedeno další statistické vyhodnocení, tentokrát celkového % nejakostní 

výroby bez ohledu na daný typ vady. Bylo rozhodnuto o zahájení „problem solving“ s týmem 

kvality k nalezení kořenové příčiny vzniku vady pomocí Ishikawa diagramu. Postupně byla 

provedena studie statistické hypotézy jednotlivých vad před a po změnách. Pouze jedna vada 

vykazovala statistickou významnost – staženiny.  

Využitím brainstormingu byl logicky i odborně dokázán vliv na všechny statisticky 

významné vady. Konstrukce stromečku ovlivňuje dosazování. V případě správného dosazení, 

nedochází k vytečení stromečku. Koncentrace tepla v případě optimální konstrukce má 

vhodnou polohu a dochází k snadnějšímu prosychání. Nižší obsah vody a menší dilatační 

pnutí zaručí pevnější skořepinu celé konstrukce. 

Statistické potvrzení významnosti je graficky znázorněno na obr. 32 výsledky i pomocí 

box plotu a individuálních hodnot. 

 

Obr. 32 Grafické znázornění dosažených výsledků 

 

Závěrem lze konstatovat, že v této případové studii byl zkoumán vliv vad nezaběhlé a 

voskové zálupy na konstrukci stromečku (snížení počtu kusů na stromečku) a zvýšení času 

žíhání. Při statistickém vyhodnocení nebyl dokázán významný vliv provedené změny na tyto 2 

druhy vad. Proto byly statisticky zpracovány i ostatní výsledky vad z nejakostní výroby pomocí 

Ishikawa diagramu a metodou brainstormingu k pochopení problematiky vzniku vady a jeho 

vlivu na změnu konstrukce stromečku. Při analýze ostatních druhů vad byl zjištěn statisticky 

významný vliv na vadu – staženiny. Tímto příkladem bylo dokázáno, jak je významná správná 

identifikace a interpretace vzniku vady a předpoklad dopadu na konkrétní vady při zavedení 

změn může být mylný. Také bylo zjištěno, že výrobní změna může ovlivnit jiný druh vady.   
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9.4 Případ 4 – KÓD 1 - prasklé a vytečené stromky 

Velkým problémem u jednoho druhu odlitku byla vada prasklých a vytečených 

stromků. Na obr. 33 je červenou křivkou znázorněna nejakostní výroba před zavedením 

opatření a zelená křivka po zavedení opatření. 

 

Obr. 33 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 

 

Očištěné odlité centrální vtoky vykazovaly praskliny a možnost vytečení stromků ve 

velké míře. Obr. 34 s viditelnými drážkami na hranách. Na základě metody brainstormingu 

byla jako pravděpodobná příčina stanovena špatně prosušená oblast kolem centrálního kůlu, 

na které se vždy nachází nejsilnější vrstva keramik. Důvodem bylo stékání keramické hmoty 

při manipulaci nad břečkou, od okrajů ke středu stromku. Špatně prosušené keramické vrstvy 

poté obsahují zbytky vody, která je schopná při dalších operacích s vysokou teplotou vytvářet 

páru a lokálně vytvářet trhliny. Vyšší licí teplota, která proniká i do nejjemnějších trhlinek, 

naruší celistvost stromečku. 

 

Obr. 34 Praskliny na hranách centrálních kůlů 

Výsledkem bylo provedení roztažení konstrukce a tím snížení počtu kusů na stromečku 

o 10 %. Roztažením konstrukce bylo dosaženo lepšího prosušování skořepin (hlavně v oblasti 

centrálního kůlu). Box plot a graf individuálních hodnot na obr. 35 ukazuje, jak výrazně se 

hodnoty nejakostní výroby lišily před a po zavedení změny. 
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Obr. 35 Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků 

Projevená vada na tomto druhu odlitku se může objevit v rámci úspornosti finančních 

prostředků i při výrobě ostatních produktů. Případová studie jednoznačně dokazuje, že 

zákonitosti a dodržování pravidel při sestavování konstrukce stromečku není možno brát na 

lehkou váhu! Výsledkem bylo snížení jen u vytečených stromků o 1,45 %. Celková 

zmetkovitost se snížila o 3,55 % a snížily se taky vady keramiky o 0,87 %, které byly 

způsobeny menším počtem trhlin ve skořepině a vyplavováním uvolněné keramiky z trhlin 

odlitků.  

9.5 Případy 5 a 6 – KÓD 2 - odlomené ostré keramické hrany 

Poslední 2 případové studie jsou dva druhy odlitků, u kterých se vyskytl stejný problém. 

Níže na obr. 36 je červenou křivkou znázorněna nejakostní výroba před a zelenou křivkou 

po zavedení dané změny. V obou případech je viditelné zlepšení. 

 

Obr. 36 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 
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Neustále opakující se vada odlomených hran odlitků a následně „rozplavení“ do odlitků, 

která je viditelná na obr. 37 byla příčinou užšího rozebrání problému v řešitelském týmu. 

Bylo obtížné vytvořit pro ostrou hranu odlitku v sériovém procesu stabilní keramickou vrstvu, 

stejně silnou a pevnou.  

Vzhledem k neúspěšným snahám vyřešení problému v procesu, byl osloven zákazník ve 

změnovém řízení o zvětšení rádiusu v inkriminované oblasti. Po vyřešení všech nutných 

legislativních úkonů, včetně výroby vzorků, byla tato změna aplikována do sériové výroby 

a použita pro Lesson learn. Grafická vizualizace obr. 38 pomocí box plotu a grafu 

individuálních hodnot je nejlepším způsobem pro rozdílnost výsledků před a po provedené 

změně.  

 

Obr. 37 Vada keramiky 

 

Obr. 38 Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků 
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Tento další specifický případ prokázal jak důležité je používání statistických hypotéz, 

kde bylo ověřeno, že zavedená změna statisticky významný vliv na zlepšení kvality odlitku. 

Téměř ihned po zkouškách nového provedení (zvětšení rádiusu) se podařilo vadu téměř 

odstranit. Pouze tato specifická vada klesla u prvního odlitku (WCX) cca o 38 % a celková 

zmetkovitost klesla cca o 37 %. U druhého odlitku klesla specifická vada cca o 32 % 

a celková zmetkovitost o cca 31 %.   

 

10 ZÁVĚR 

Tato práce vznikala ve spolupráci s firmou CIREX s.r.o., která řešila vysokou 

zmetkovitost odlitků, jako nutnost odstranění vysoké nejakostní výroby ve výrobním procesu 

pro vybrané druhy odlitku. Základem způsobu výběru zaměření na konkrétní odlitek byl 

Paretův diagram, ze kterého byly vybrány případy, na které byl aplikován postup 

z vývojového diagramu zlepšování kvality odlitků, který je uvedený na obr. 22. Formou 

brainstormingu a ve spolupráci s odborníky a pracovníky z výroby byly pro jednotlivé 

případy navrženy změny technologie. V některých případech se objem nejakostní výroby 

snížil, ale bylo potřeba dokázat, že právě změna, která byla provedena, měla statisticky 

významný vliv na snížení nejakostní výroby. Z tohoto důvodu byla již získaná data podrobena 

statistickému vyhodnocení a to nejenom v rámci základní statistické analýzy, ale hlavně 

pomocí testování statistických hypotéz formou dvouvýběrového t-testu. 

Ve slévárně bylo celkem řešeno 6 typických případů. Ve dvou případech bylo potřeba 

se zaměřit na kroky ve výrobním procesu, které byly v konečném důsledku poměrně 

jednoduché.  

První příklad řešení nejakostní výroby již prokázal významnost využívání moderních 

statistických metod při stanovení příčiny vzniku slévárenských vad ocelových odlitků. 

Řešením byly testy významnosti mezi dvěma rozptyly, předpokladu o střední hodnotě 

základního souboru, významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry a také použitím 

grafických metod analýzy dat. Nejdůležitějším zjištěním byla nekontrolovatelná funkčnost 

vstřikolisu. Implementací statistické kontroly pomocí (SPC) karty, na jejímž základě lze vidět 

možný trend výroby vysokého procenta nejakostní výroby a zavedením tzv. jednobodové 

lekce, která stručně a v bodech jasně popisuje jednotlivé kroky kontroly vstřikolisu, je 

zařízení systematicky kontrolováno. 

Další případ poukázal na důležitost komunikace s operátory slévárny. Výroba nového 

přípravku pro lepení modelů snížila podíl nejakostní výroby na oddělení voskovna o přibližně 

10 %. Byla ověřena nutnost aktivní a přímé komunikace a spolupráce managementu 

s pracovníky výroby. Z toho vyplývá poučení nejenom pro slévárnu CIREX s.r.o., ale také 

pro ostatní slévárny. Třetí případ byl specifický v tom, že ačkoli byla prokázána finanční 

úspora na nejakostní výrobě, statisticky významný vliv na vadách keramiky prokázán nebyl. 

Proto byly statisticky analyzovány i ostatní výsledky vad z nejakostní výroby a bylo zjištěno, 

že statisticky významný vliv na provedenou změnu byla vada – staženiny. Bylo rozhodnuto 

zrealizovat nový brainstorming pro lepší pochopení problematiky vzniku vady a jeho vlivu na 

provedenou změnu. Tímto příkladem bylo dokázáno, jak je významná správná identifikace 

a interpretace vzniku vady.  

Čtvrtý příklad byl z hlediska sériové výroby velmi důležitý z důvodu prasklin na 

centrálním kůlu. Změna počtu odlitků na stromečku vyřešila tento problém. Nejakostní 

výroba se snížila o 3,55 %. Z důvodu velkého rizika možnosti opakování této vady byla tato 

studie přidána do Lessons learned pro techniky a inženýry do mateřské firmy v NL. 
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Poslední 2 příklady se vyřešily až ve spolupráci se zákazníkem, kde byl nesprávně 

definován radius na hranách odlitků ve vývojové fázi. Docházelo k odlamování keramiky 

a následného rozplavení do odlitků. Po zavedení se celková zmetkovitost snížila o 30 %. Opět 

byli informováni kolegové v NL formou Lessons learned, protože i odlévání metodou 

vytavitelného modelu má svá základní pravidla a je nutné je dodržovat. 

Technologie výroby ocelových odlitků metodou vytavitelného modelu vyžaduje 

mimořádné dodržování detailních pracovních postupů. Uvedené případy řešení nejakostní 

výroby prokázaly významnost využívání moderních statistických metod při stanovení příčiny 

vzniku slévárenských vad ocelových odlitků. Bylo prokázáno, jak je významná správná 

identifikace a interpretace vzniku vady odlitku.  

Významné bylo také poznání, že v krajních specifických stavech řešení nejakostní 

výroby je ekonomicky příznivé zvolit metodu změnového řízení se zákazníkem s následnými 

testy, které v daných příkladech potvrdily statisticky významný vliv na zlepšení kvality 

odlitku.  

V provozní praxi není reálné třídit neshodné výrobky do všech již existujících 

a popsaných vad. Z tohoto důvodu jsou v práci popsány a specifikovány vady, které jsou 

v praxi používány pro jejich diagnostiku. V některých případech nemusí být určení vady 

správné a přesné, což může vést k mylným závěrům při řešení jednotlivých příkladů a také to 

bylo v práci potvrzeno. Firmě CIREX s.r.o. bylo doporučeno seznámit se s programem 

Znalostní expertní systém vad odlitků (ESVOD), který vytvořila Králová ve spolupráci 

s Elbelem [16], kde lze pomocí konkrétních, vytipovaných otázek dojít ke konkrétní a správné 

vadě odlitku. 

Výrobní společnosti vytváří průběžně podmínky pro snižování počtu neshodných 

výrobků zaváděním různých automatizovaných jednotek, kde je snížen vliv operátora a také 

využívají různé statistické metody, nástroje pro snižování počtu neshodných výrobků. 

Investují do moderních technologií, které přináší rovněž větší stabilitu procesu a kvalitnější 

výrobky. Každá výrobní společnost má určitý podíl neshodných výrobků. Pro slévárny je 

typickou vadou například porozita (otevřená, uzavřená), která se nachází v každém odlitku. 

Pokud by zákazník požadoval odlitek bez porozity, muselo by se přidat velké množství 

materiálu navíc a výhody metody vytavitelného modelu jsou potom ztraceny.  

Snižování neshodných výroků tj. snižování nákladů na jakost je celosvětovou prioritou. 

Výrobu odlitků bez vad lze také interpretovat jako výrobu odlitků akceptovaných finálním 

zákazníkem. Tento stav je kontinuální a je vždy na dodavatelích a zákaznicích jak přistoupí ke 

svým požadavkům na kvalitu výroby. V první a nejdůležitější fázi je příprava odlitku na 

základě výkresu a požadavků zákazníka na kvalitu odlitku. Po zapracování všech relevantních 

vstupů pro vytvoření odlitku je provedena počítačová simulace pro odlévání a opětovně se 

diskutuje se zákazníkem jaké vady (vnější, vnitřní) jsou přípustné a nepřípustné. Dochází 

k finální podobě odlitku a aktualizace výkresu, případně některých činností pro zpracování ve 

slévárně jako je například lepící schéma stromečku, čas odlévání, počet odlitků na stromečku, 

aj. Výsledkem mohou být odlitky s vadami, například na nefunkčních plochách, které jsou pro 

zákazníka přijatelné a pro dodavatele tudíž nulový počet neshodných produktů.  

Tato práce ukazuje, jak jsou jednotlivé články celého výrobního procesu slévárny 

propojeny a jak je důležitá jejich synchronizace. Výsledky výše uvedených případů byly 

publikovány v impaktovaných časopisech [1] a ve sbornících [1 - 6]. 

Dosažené výsledky disertační práce přispěly k lepšímu pochopení toku provozních dat 

slévárny a k možnosti jejich zpracování. Mohou být také odrazovým můstkem při řešení 

podobnou problematiky ve slévárenském průmyslu. 
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10.1 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 

Přínos disertační práce je možno rozdělit do dvou částí. Přínos pro praxi a přínos pro 

rozvoj vědního oboru. 

Přínosem pro praxi je vypracování systému pro sběr, analýzu a vyhodnocení 

statistické významnosti dat převážně z oddělení voskovna, které je pro tuto technologii 

rozhodujícím faktorem kvality, ze kterého lze rychle a efektivně reagovat na zvyšující se 

počet nejakostních modelů a oddělení dokončovacích operací firmy CIREX s.r.o. Poznatky 

a návrhy změn, které vzešly z této práce, byly převedeny do praxe a minimalizovaly vznik 

analyzovaných vad o 2-3 % a současně snížily náklady na nejakostní výrobu.  

Byla vytvořena SPC karta, na základě které je možno předcházet možného problému 

s budoucím výskytem zvýšeného výskytu nejakostní výroby, která je aplikovatelná i na jiné 

procesy ve slévárně. V návaznosti byla vytvořena tzv. jednobodová lekce pro pracovníky 

údržby s přesnými instrukcemi jak postupovat při údržbě. 

Taktéž byl nastaven systém uvolnění nových projektů na oddělení voskovna pomocí 

SPC matrice, který lze aplikovat i v ostatních slévárnách přesného lití.  

Dalším přínosem pro praxi byla klasifikace vad uvedené v této práci, která je používána 

ve slévárně pomocí kódů s možností dalšího zpracování. 

Vědním přínosem je sjednocení, použití a aplikace dvou vědních oborů – slévárenství, 

kontrola a řízení jakosti v podobě souhrnného vývojového diagramu znázorněném na obr. 22 

jak postupovat při zlepšování kvality s číselným, statistickým vyhodnocením významnosti a 

závěrečným potvrzením. Je mnoho analýz, zlepšování a implementací návrhů, ale bez 

statistického vyhodnocení provedené akce. Toto tvrzení se opírá o články, které byly 

publikovány v mnoha časopisech, kde jsou uváděny popisy problémů, jejich řešení 

s číselnými rozdíly, efektivností a finančními úsporami, ale ne se statistickým vyhodnocením, 

které je základem při řešení problémů v této práci. Příklady článků jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury [17 - 19]. 
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