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1.   ÚVOD 

V současné době vlivem celosvětové ekonomické, hospodářské krize dochází  

i v České republice nevyjímaje k významným změnám v celém průmyslu. Hutnictví  je jedno 

z nejvíce zasažených odvětví. Některé podniky ukončují svoji činnost, jiné omezují svou 

výrobu. Sériovost výroby je menší z důvodu objednávání v kratších časových intervalech. 

Do popředí se často dostává  kusová výroba. Tyto, ale i jiné změny jsou charakteristické co 

nejvíc snižováním nákladů na výrobu, zvyšováním produktivity práce, snižováním emisí 

a zátěže na životní prostředí, zvyšováním nároků na jakost a kvalitu vyráběných produktů 

a vstupních surovin přecházejících do výroby. 

Zároveň se zvyšováním nároků jak na jakost odlitků, tak i na snižování nákladů rostou 

rovněž nároky na kvalitu formovacích směsí. Z důvodů ekonomických a ekologických 

slévárny taktéž investují do moderních zařízení pracujících v oblasti regenerace slévárenských 

tuhých odpadů z formovacích a jádrových směsí. Tento proces regenerace umožňuje vrátit 

zpět do oběhu ostřivo jako základní složku směsi, čímž směřuje ke snížení nákladů a tím i ke 

zvýšení konkurenceschopnosti. Investice sléváren do regeneračních jednotek byly a jsou 

nadále využívány hlavně při výrobě odlitků do ST směsí, na rozdíl od směsí na syrovo, kde se 

využívá princip řízeného doplňování komponent do kvalitně upravené vratné směsi.  

K moderním zařízením, které se v poslední době instalovalo v prostorách Sléváren Třinec, a.s. 

je automatická formovací linka HWS pro výrobu odlitků z LLG a LKG a také nová úpravna 

jednotné formovací směsi s vířivým mísičem zn. EIRICH (2500 kg na jednu dávku). 

1.1   Cíl diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je posouzení typických vad odlitků a rozbor příčin těchto 

vad u odlitků vyráběných do jednotné bentonitové směsi na automatické formovací lince 

HWS ve společnosti Slévárny Třinec, a.s.. Součásti diplomové práce jsou také návrhy 

k odstranění nebo omezení vzniku slévárenských vad, a to hlavně v oblasti úpravy jednotné 

formovací směsi. 
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2.   CHARAKTERISTIKA AUTOMATICKÉ 
FORMOVACÍ LINKY HWS 

Výroba forem probíhá na automatické formovací lince HWS (typ EFA-SD5), v plně 

automatickém režimu. 

Velikost rámů – 1100 × 800 × 250/250 (300)mm 

Způsob formování – Procesem SEIATSU – vstřelováním proudem vzduchu s dolisováním. 

Výkon AFL je 80 kompl. forem/h. 

Počet míst k zakládání jader – 4 otevřené formy. 

Počet licích míst – 10 forem. 

Doba chlazení – 87,5 min. 

 

 

 

 

Obr. 1.  Stůl s nosičem modelového zařízení - pěchovaní forem. 
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Obr. 2.  Pásový dopravník-místo pro zakládání jader – COLD BOX, HOT BOX, 

sítka a filtry. 

 

Obr. 3.  Spodní polovina formy. 
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Obr. 4.  Obracečka a skládačka forem. 

 

Obr. 5.  Poloautomatické odlévací zařízení -WÖHR s kapacitou pánve 1500 kg. 
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Obr. 6.  Průběh odlévání. 

 

Obr. 7.  Vychlazovací pole. 
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Obr. 8.  Komorový tryskač na odlitky. 

2.1.   Příprava k formování 

2.1.1   Kontrola modelového zařízení 

Před upevněním modelových desek do stroje zkontroluje obsluha automatické 

formovací linky (AFL) -  stav modelového zařízení a stlačeným vzduchem zkontroluje 

průchodnost odvzdušňovacích sítek, včetně kanálku pod nimi. V případě zanesení je nutno 

provést jejich vyčištění (ocel.kartáčem, stlačeným vzduchem apod.). 

Pokud se jedná o složitější modelové zařízení (různé kapsy apod.), je vhodné dle 

provozních a technických podmínek  zajistit s dostatečným předstihem jeho nahřátí. K tomuto 

účelu je připraveno zařízení poblíž linky. Stupeň zahřátí se kontroluje pohmatem.  

2.1.2   Upevnění modelového zařízení do stroje 

Modelové desky vkládá obsluha AFL do nosiče modelových desek pomocí zvedáku 

a upevní šrouby. Po upevnění modelových desek do stroje se zkontroluje  jejich rovinnost 

(pravítkem nebo rovnou destičkou) a provede celkové očištění. V případě, že je modelové 

zařízení ve stavu, který zabraňuje výrobě kvalitních forem, není možné pokračovat dál ve 

výrobě, je nutné provést opatření k nápravě. [13] 
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Obr. 9.  Vršek formy- materiál:  model necuron + deska AL. 

 

 

Obr. 10.  Spodek formy - materiál:  model necuron + deska necuron. 
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Obr. 11.  Spodek formy - materiál: model kovový + deska AL. 

 

Obr. 12.  Vršek formy – materiál: model kovový + deska AL. 
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2.1.3   Nastavení parametrů 

Před započetím formování je třeba zvolit parametry formování pro daný model.     Parametry 

pro každý model se nastavuje během zkušební výroby. Po odformování několika forem se 

změří na AFL tvrdost formy na místě vyznačeném v „technologickém pokynu pro formování 

a odlévání“ a vizuálně se zkontroluje kvalita  formy. Technologický pokyn pro formování 

a odlévání vyplňuje technolog po ověřovací sérii výroby, během níž se ziskávají potřebné 

údaje a zhotovují se fotodokumentace.  

Pokud tvrdost formy a její kvalita neodpovídá předepsaným údajům, provádí se 

opatření vedoucí k jejímu dosažení: změna parametrů stroje, příp. výměna formovací 

směsi,atd. Výslednou tvrdost formy zapíše obsluha do „provozního deníku“. Pokud je nutné 

změnit způsob formování, je technolog jediným, který jediný může odsouhlasit změnu 

(zaznamenat tuto změnu v příslušných dokumentech). [13] 

 

2.2   Formování 

2.2.1   Obecné zásady formování (výroby forem) 

Během formování se musí na AFL neustále kontrolovat kvalita forem. Odplyňovací 

průduchy, které jsou částečně předformovány, se musí propíchnout bodcem, příp. provrtat. 

Dle informací v „technologickém pokynu pro formování a odlévání“ umístí obsluha do formy 

předepsané exotermické nástavce, licí filtry, chladítka, podpěrky a jádra, vše v následné 

kvalitě: 

- exotermické nástavce musí být zbaveny prachu a nesmí být navlhlé 

- licí filtry je nutno před založením do formy profouknout stlačeným vzduchem 

- vnitřní a vnější chladítka mohou být použité pouze čisté (bez stop koroze), suché a otrýskané 
bezprostředně před použitím 

- podpěrky musí být čisté, suché a bez stop koroze 

Jádra musí být opatřena nátěrem (pokud je to stanoveno v technologické kartě), 

vysušená, zbavená prachu a před založením do formy očištěná. Založení jader se provádí  

pozorně, aby nedošlo k poškození formy. [13] 
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2.2.2   Složení forem 

Před složením se formy důkladně vyfoukají stlačeným vzduchem, aby došlo 

k odstranění zdroleného písku a jiných nečistot (pokud není v „technologickém pokynu pro 

formování a odlévání“ stanoveno jinak). Dále je třeba zajistit  dočištění vozíků pod formy, 

aby nemohlo dojít ke křivému složení forem (nebezpečí zadrobenin). Složené formy na licím 

poli vizuálně zkontroluje operátor linky. [13] 

2.3   Identifikace a zkušební tělesa 

2.3.1   Vnitřní identifikace 

Před započetím formování se zkontrolují identifikační znaky (číslo modelu, pořadové 

číslo odlitku, znak sléváren a ročníkové číslo). Poté provede upevnění čísla tavby, které je 

vzestupné. Místo pro umístění tohoto čísla je na modelu určeno za ročníkovým číslem. 

 Číslem tavby je u LKG (litina s kuličkovým grafitem) označen počet forem pro odlití 

1 licí pánve a u LLG (litina s lupínkovým grafitem) počet forem pro odlití celé tavby 

(kelímku EIP – elektrická indukční pec), pokud není v „technologické kartě odlitků“ 

stanoveno jinak. [13] 

2.3.2   Vnější identifikace 

Během formování na AFL je třeba označit první a poslední rám tavby kartičkou 

s napsaným číslem tavby, upevněnou do spodní poloviny formy tak, aby volně přečnívala 

a byla viditelná i po složení formy.  Po složení spodní a vrchní poloformy se označí  tyto 

formy v horní části křídou a odstraní kartičku. Počet označených forem nesmí být během 

odlévání v žádném případě překročen! [13] 

2.3.3   Zkušební tělesa pro LKG 

Zkušební těleso pro metalografické rozbor. 

Umístění do posledních dvou forem tavby zkušební tělísko s označením daného čísla tavby 

(umístění je vyznačeno na modelové desce). [13] 
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2.3.4   Zkušební těleso pro mechanické vlastnosti 

Pokud je v „technologické kartě odlitků“ předepsáno odlití zkušebních těles, musí se 

tyto tělesa s označením daného čísla tavby umístit do posledních tří forem tavby (umístění je 

vyznačeno na modelové desce). V případě, že v důsledku poruchy během odlévání nejsou 

odlity formy s těmito zkušebními tělesy, je považována celá tavba za neshodnou! Tato 

skutečnost se zapíše do „licího listu“. [13] 

2.3.5   Zkušební tělesa pro LLG 

Pokud je v „technologické kartě odlitků“ předepsáno odlití zkušebních těles „Tyč“, je 

třeba zjistit pořadové čísla těchto zkušebních těles ( v „licím listu“), zajistit jejich dopravu 

k tavírně a následné odlití. Formy pro tyto zkušební tělesa jsou zhotoveny z jádrové směsi na 

vstřelovacích strojích, jsou označeny písmenem H (linka HWS) a vzestupným číslem. Číslo 

zkušebních těles se přidělí k danému číslu tavby a toto zapíše do „licího listu“. V případě, že 

nejsou zkušební tělesa odlita, je považována celá tavba za neshodnou! Veškeré skutečnosti 

a změny musí být zaevidovány do „licího listu“. [13] 

2.4   Odlévání 

Vedle kvalitně vypracované a připravené formy má způsob odlévání značný vliv na 

konečnou kvalitu odlitku. Odlévání forem je prováděno licím strojem, který je manuálně 

ovládán odlévačem, z čajníkových pánví. Před vlastním odléváním zkontroluje odlévač 

čistotu licích nálevek. Dále nutno zkontrolovat čistotu a vyhřátí licí pánve (do červeného 

žáru). Licí hubice pánve musí být bez zbytku kovu a strusky a nepoškozená vyzdívka.  

Objednávání kovu na tavírně, požadavky na tavbu : 

 - jakost litiny 

- hmotnost tavby 

- maximální počet forem na licí pánev 

- licí teplotu 

- požadavek na atest 

- dobu odlévání jednoho nebo všech rámů (pokud je to stanoveno v technologické kartě)[13] 
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2.4.1   Lití a ošetřování odlitých forem 

Po naplnění licí pánve předepsaným množstvím kovu stáhne se hrablem řádně struska 

a dá se pokyn k převozu do licího stroje, kde se ponorným pyrometrem změří teplota kovu. Po 

změření teploty je dán  pokyn k odlévání.  Poté zajede  licí stroj k označené formě a silným 

proudem naplní licí nálevku až k okraji. Vzdálenost mezi licí nálevkou a hubicí pánve má být 

co nejmenší, aby se zamezilo rozrušování licí nálevky, a aby proud kovu pohltil co nejméně 

plynů (100až 200mm). Při lití se udržuje licí nálevka plná až k okraji a nesmí se přerušit 

proud kovu, aby nedošlo k vniknutí strusky do formy. Jakmile se kov ukáže ve výfucích nebo 

nálitcích, zmírní licí rychlost a kov slabým proudem dolévá, až se licí nálevka zaplní. [13] 

2.4.2   Měření licí teploty 

Měření teploty kovu v licí pánvi před zahájením odlévání se provádí  ponorným 

pyrometrem.  Hodnota licí teploty je dána hodnotou uvedenou v technologické kartě v PC 

(nutno dohledat dle pracovního čísla!). Teplota se měří u každé pánve a licí teplota se 

zaznamená  do licího listu. 

2.4.3   Chladnutí a vytloukání odlitku 

Doba chladnutí je dána taktem linky. Pokud je v rozpisce předepsaná doba chlazení 

delší než je takt linky, provede se opatření k jejímu dosažení (odstavením forem do jedné 

chladicí dráhy apod.).  

2.4.4   Suroviny a jejich skladování, jejich kontrola 

Křemenné písky pro přípravu formovacích směsí jsou skladovány odděleně podle 

druhu ve venkovních zásobnících, odkud jsou odebírány ke zpracování. Pojiva a ostatní 

přísady, jako bentonit, kamenouhelná moučka, musí být skladovány v krytých skladech 

odděleně podle druhů a chráněné před znehodnocením. [13] 
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2.4.5   Kontrola křemenného písku pro HWS: 

SZ 21: granulometrie (d50:0,20-0,24mm) - KP-V28 

            obsah SiO2 (min 99%) - KP-V28 

SZ 16: granulometrie (d50:0,13-0,17mm) - KP -V28 – zvýšený obsah jemnějších                  

              podílů v písku 

              obsah SiO2 (min 99%) – KP – V28   

Četnost: čtvrtletně (písková laboratoř, chemická laboratoř) 

2.4.6   Kontrola bentonitu pro HWS: 

 Kontrola hodnoty atestu s hodnotami uvedenými v kontrolním postupu. Namátkově 

2x ročně kontrola vzorku na VŠB TU Ostrava. 

Absorpce metylenové modři v bentonitu 

Obsah pyrolýzního  uhlíku (PC) 

Stanovení těkavé látky (ztráta žíháním) 

Chladnička vratného písku – CFM – 5016C 

Základní parametry: výkon 70 t směsi/hodin 

teplota ochlazeného písku 15 oC nad teplotou okolí 

vlhkost ochlazeného písku 1,2 – 2 % H2O  

Kvalita vratného písku má významný vliv na výrobu forem a následně jakost odlitku. 

Jako hlavní faktor ovlivňující kvalitu formovací směsi je teplota vratné směsi, která by 

neměla přesáhnout 35 oC a vlhkost (optimální 1,7-2,0 % H2O). Pro dosažení maximální 

ochlazovací účinnosti je nutno pravidelně čistit trysky, vibrační síta v chladničce, termočlánky 

a filtry na chladící vodě do jednotlivých řad trysek. Detailní postup je uveden v MPR. 

Optimální zvlhčování v chladničce se zaručí nastavením parametrů časových prodlev 

v MENU řídícího počítače (parametr A, B, TEPLOTNÍ PRAH, ČASOVÁ PRODLEVA), tyto 

parametry nastavuje technolog (zodpovědný za kvalitu formovací směsi) nebo mistr po 

konzultaci s technologem. [13] 
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Technologie jednotných bentonitových směsí (JBS) je velmi rozšířenou a aplikovanou 

technologií výroby slévárenských forem odlitků ze šedé litiny. Princip technologie spočívá 

v oběhu velkého objemu bentonitové směsi, která se po vybití z rámu drtí, „odmagnetován“, 

chladí a upravuje tak, abychom získali opět kvalitní směs konstantních požadovaných 

vlastností. Není proto vyžadována regenerace ostřiv. [4] 

           Kvalita směsi pojených jílem závisí v rozhodující míře na obsahu vody, respektive na 

stupni navlhčení. Spěchovatelnost, formovatelnost, zpracovatelnost a plasticita formovací 

směsi dosahují svých optimálních hodnot při rozdílných obsazích vody. Malá kolísání 

v obsazích vody mohou vést ke značným změnám ve vlastnostech formovacích směsí. [4] 

Křehkost směsi výrazně ovlivňuje obsah bentonitu. Čím je směs chudší, tím nižší je 

pevnost v rozštěpu i když je vaznost v tlaku dostatečně vysoká vlivem silného spěchování. Při 

stoupajícím obsahu aktivního bentonitu ve směsi, vzrůstá velmi rychle i houževnatost. Velmi 

nízké hodnoty pevnosti v rozštěpu, případně pevnosti v tahu v zóně kondenzace vody mají 

prakticky přímou souvislost s těžkostmi při vytahování modelu z formy, transportu forem 

a zakládání jader. [4] 

2.4.7   Označení formovacích směsí 

JBS – jednotná bentonitová směs pro formovací linku HWS 

Jednotná formovací směs pro linku HWS se připravuje v turbinovém mísiči 

„EIRICH RV 24“. 

  

Obr. 13.  Turbinový mísič - „EIRICH RV 24“. 
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Základní údaje: 

- obsah mísiče – 3000 litrů 

- výkon – 60 tun směsi/hod. 

- plně automatický chod mísiče je řízen PC-operačním systémem „Microsoft Windows XP“ 

- k obsluze a dozorování zařízení slouží vizualizace procesu „VISU“, která obsahuje tyto 

soubory: databáze receptů 

   protokol dat vsázek    

   bilance spotřeb komponent pro přípravu formovací směsi 

  vsázkový archiv 

  výrobní bilance 

  spotřební bilance na komponentu 

  kalibrační křivku 

 

Obr. 14.  Turbinový mísič - „EIRICH RV 24“. 
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2.4.8   Příprava směsi 

Příprava směsi pro linku HWS probíhá automaticky dle zadaného čísla receptury 

sestavené technologem – metalurgem pro určitou skupinu nebo jednotlivé čísla modelu. 

Seznam receptur obsahuje tyto údaje: 

- číslo receptury 

- číslo a název modelu 

- hmotnost vratného písku 

- hmotnost nového písku 

- hmotnost bentonitu 

- procento spěchovatelnosti 

Pro linku HWS jsou přidělená tato čísla receptur: č.1 až 49. Čísla receptur jsou nahrávána 
a uložena do paměti řídícího PC.  

Základní nastavení: 

- doba míchání za sucha a stanovení vlhkosti – 15 s 

- doba domíchání po navlhčení – 60 s 

- doba vyprázdnění mísiče – 28 s   [13] 

2.4.9   Složení formovací směsi: 

nový písek  Š22ŠH sušený, Grudzeń Las 

vratná formovací směs z linky 

Bentonit „KERIBENT – C30“ – modifikovaný: kamenouhelná moučka + přidaný grafit – 
upraveno pro Slévárny Třinec 

Požadované vlastnosti směsi: 

- pevnost v tlaku  180 – 220 kPa 

- pevnost ve štěpu min.  30 kPa 

- prodyšnost min.   120 j. p. Si 

- vyplavitelné látky max. 12 % 

- vlhkost   2,6 – 3,6 % 

- spěchovatelnost  25 – 40%    [15] 
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3.   VLASTNOSTI A ZKOUŠENÍ FORMOVACÍCH SM ĚSÍ 

 Jedna z dalších, důležitých věcí je pravidelná kontrola a zkoušení kvality formovacích 

směsí. Ve Slévárnách Třinec a.s., se tyto kontroly provádějí ve zkušebně formovacích hmot 

dle přesně vymezených pravidel, předpisů, stanov dané firmy. 

3.1   Stanovení vlhkosti formovací směsi - základní  

Postupy měření, vzorkování : 

50±0,2g zkoušené formovací směsi se při laboratorní teplotě naváží do předem 

vysušené a zvážené misky. Vzorek se vysuší v sušicí peci při teplotě 110°C do ustálené 

hmotnosti, přičemž ustálená hmotnost je taková, kdy při dalším patnáctiminutovém sušení 

není větší úbytek hmotnosti než 0,1 % ( při opakovaném měření vlhkosti lze při použité 

navážce stanovit čas sušení ). Čas sušení pro 50 g navážku pro všechny druhy směsi je 

minimálně 2 hodiny. Po vysušení se navážka nechá vychladnout a zváží se. Váhu je nutné 

před vážením sušeného vzorku nastavit na udávání výsledku v  % ( 50 g = 10 % ).  Z úbytku 

hmotnosti váha ukáže přímo % obsahu vody ve zkoušeném vzorku. [14] 

3.2  Stanovení prodyšnosti směsi za syrova 

Postupy měření, vzorkování : 

a) Příprava zkušebních těles Ze zkoušené směsi se upěchují 3 zkušební tělesa ve tvaru 

válce o průměru základny 50 mm a výšce 50± 0,3mm. Předběžnou zkouškou se stanoví 

množství směsi, které je třeba navážit, aby výška válečku po upěchování byla 

50+ 0,3mm.Takto zjištěné množství směsi se volně nasype do pěchovacího pouzdra 

a upěchuje třemi rázy pěchovadla. Upěchovaný zkušební váleček se ponechá v pouzdře 

a použije se pro stanovení prodyšnosti za syrova.  

b) Stanovení prodyšnosti za syrova. Pro zkoušku se použijí 3 zkušební tělesa, která se 

bez vytlačování z pěchovacího pouzdra nasadí na pryžový trn přístroje pro stanovení 

prodyšnosti. Do provozního stavu se přístroj uvede zapnutím vypínače, přičemž  přepouštěcí 

kohout se nastaví na pozici "B", počká se na ustálení ukazatele manometru a odečte se 

hodnota prodyšnosti. Přepouštěcí kohout se přesune do pozice "E" (odvzdušnění) a sejme se 

pěchovací pouzdro se vzorkem. Po skončení měření nasadíme na pryžovou zátku ochrannou 

čepičku. Prodyšnost se stanovuje na třech vzorcích a z naměřených hodnot se určí aritmetický 

průměr. [14] 
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3.3   Stanovení pevnosti směsi v tlaku za syrova 
Postupy měření, vzorkování : 

a)Příprava zkušebních těles. 

 Ze zkoušené směsi se upěchují 3 zkušební tělesa ve tvaru válce o průměru základny 

50 mm a výšce 50 ± 0,3mm.Předběžnou zkouškou se stanoví množství směsi, které je třeba 

navážit, aby výška válečku po upěchování byla 50 ± 0,3mm.Takto zjištěné množství směsi se 

volně nasype do pěchovacího pouzdra a upěchuje třemi rázy pěchovadla. Upěchovaný 

zkušební váleček se vytlačí z pouzdra pístem rovnoměrně bez nárazů. 

b)Stanovení pevnosti zkušebního vzorku v tlaku za syrova: 

Vytlačený zkušební váleček se vloží mezi paralelní plochy rovných tlakových destiček 

přístroje pro měření pevnosti a zatěžuje se uvedením hydraulického pohonu přístroje až do 

porušení zkušebního tělíska. Dílčí výsledky odečítáme na vnější stupnici a uvádíme 

v g/cm
2
.Konečný výsledek se stanovuje  jako aritmetický průměr ze 3 dílčích měření 

a přepočítá se na kPa. [14] 

3.4   Stanovení pevnosti směsi ve štěpu 

  Postupy měření, vzorkování.  

a) Příprava zkušebních těles : 

Ze zkoušené směsi se upěchují 3 zkušební tělesa ve tvaru válce o průměru základny 50 mm 

a výšce 50 ± 0,3mm. Předběžnou zkouškou se stanoví množství směsi, které je třeba navážit, 

aby výška válečku po upěchování byla 50 ± 0,3mm. Takto zjištěné množství směsi se volně 

nasype do pěchovacího pouzdra a upěchuje třemi rázy pěchovadla. Upěchovaný zkušební 

váleček se vytlačí z pouzdra pístem rovnoměrně bez nárazů. 

b) Stanovení pevnosti zkušebního vzorku ve štěpu : 

Vytlačený zkušební váleček se vloží mezi paralelní plochy rovných tlakových destiček 

přístroje pro měření pevnosti a zatěžuje se uvedením hydraulického pohonu přístroje až do 

porušení zkušebního tělíska. Dílčí výsledky odečítáme na střední stupnici(stupnice pro 

pevnost ve střihu) a uvádíme v g/cm
-2

.Konečný výsledek se stanovuje  jako aritmetický 

průměr ze 3 dílčích měření a přepočítá se na kPa. [14] 
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3.5   Informativní stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků 

Postupy měření, vzorkování : 

 Naváží se 50 g ± 0,05 g vysušeného vzorku (sušení dle P1), nasype do kádinky a přidá 

se 500 ml pitné vody. Obsah kádinky se pak míchá 5 minut vrtulovým míchadlem při 

otáčkách 8 500 ot/min. Míchadlo se opláchne a kádinka se doplní proudem vody do výše 

hladiny cca 100 mm (měřeno od dolního okraje sacího okraje násosky). Po 10 minutách stání 

se suspenze odtáhne násoskou. Zbytek v kádince se doplní proudem vody a znovu nechá 

odstát a suspenze se odsaje. Tento postup se opakuje tak dlouho, až voda nad ostřivem 

zůstane čistá. Poté se voda odsaje a ostřivo z kádinky se uloží do keramické misky a nechá 

vysušit za podmínek jak je stanoveno v P1. Po vysušení se navážka nechá vychladnout 

a znovu se zváží s přesností 0,01 g. [14] 

3.6   Stanovení granulometrické skladby ostřiva 

Postupy měření, vzorkování : 

 Granulometrická skladba se stanovuje sítovým rozborem. Nejdříve se stanoví 

množství vyplavitelných látek (< 0,02 mm). Následně se ostřivo (cca 150 g) vysuší v sušárně  

při teplotě 110°C po dobu 2 hodin. Z takto připravené směsi odvážíme 100 g zkušebního 

vzorku a pak 10 minut vysíváme na sadě sít o parametrech 4,0-2,0-1,60-1,40-1,25-1,00-0,710-

0,630-0,500-0,355-0,250-0,180-0,125-0,090-0,063- pod 0,063 mm. Sada sít obsahuje víko 

a dno. Všechna zkušební síta musí obsahovat stejný typ prosévacího prostředku (drátěná mříž) 

a stejný geometrický tvar otvorů. Po přesetí se částice zachycené na sítě beze ztrát sesypou na 

papír a zváží se. Tento postup se opakuje u každého síta ze sady a u dna. Pro dané síto se pak 

vypočte podíl částic na sítě (%): 

podíl částic (%)= 100*mp / mc  

kde:  mp - hmotnost podílu částic na daném sítě (g) 

 mc - celková hmotnost vysušeného vzorku. 

 Čištění jednotlivých sít se provádí po každém použití pomocí ultrazvukové vany. [14] 
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4.  PŘEHLED - SORTIMENT VYRÁB ĚNÝCH ODLITK Ů 

Sortiment odlitků vyráběných na automatické formovací lince HWS je odvislý od 

rozměrů formovacích rámů: 1200 x 800 x 250 mm (pro vrchní i spodní form. rám). Výběr 

odlitků je nutno dále zúžit i podle objemu licí pánve, která může pojmout tekutý kov o 

hmotnosti v rozmezí 800 až 1500 kg. Dále je optimální, aby množství odlévaného kovu pro 

jeden formovací rám byl v rozmezí 50 až 150 kg. 

Výsledkem je sortiment odlitků z LLG a LKG ve váhových kategoriích od 3 kg do 

130 kg. Tvarově jsou odlitky různorodé od velmi jednoduchých kompaktních, plošných, 

bezjádrových až po velmi komplikované s nepravidelnou tloušťkou stěn při použití cold-

boxových jader vlastní výroby (v některých případech se používají hot-boxová jádra, 

nakupovaná v zahraničí pro odlitky s dutinami, které se velmi pracně čistí).  

Konkrétní odlitky je možno rozdělit do kategorií dle oblasti použití:  

- strojírenství - odlitky ozubených kol, převodovové skříně, příruby, části elektromotorů  

- zemědělství - závaží, části kultivátorů 

- železniční doprava - podkladnice železničního svršku, součásti podvozků vagónů 

- nákladní doprava - součástí převodových skříní, motorů a náprav 

Na významnou část vyráběných odlitků jsou zákazníkem kladeny velmi náročné 

požadavky jak na vnitřní homogenitu, materiál tak i v neposlední řadě na povrchovou kvalitu 

odlitků. Odlitky je proto nutno vyrábět s vysokou technologickou kázní a stabilitou výrobního 

procesu. I při zabezpečení podmínek pro výrobu takovýchto náročných odlitků, u některých 

typů je výskyt vad, které zvyšují pracnost cídírenských prací.  

Přehled odlitků vyráběných ve společnosti Slévárny Třinec, a.s. včetně 

fotodokumentace: 
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Typ  odlitku :  SCATOLA 

Číslo odlitku :  53396423 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 42 kg 

Teplota lití :  1350oC 

Doba lití :  15 – 18 sek. 

Rozměry odlitku : 525 × 425 × 136 mm 

 

 

 

Obr. 15.  Odlitek - SCATOLA 
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Typ odlitku   COPPA OLIO 

Číslo odlitku :  504101687 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku  27 kg 

Teplota lití :  1350oC 

Doba lití :   20 – 21 sek. 

Rozměry odlitku :  865 × 560 × 237 mm 

 

 

 

Obr. 16.  Odlitek – COPPA OLIO 
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Typ odlitku : WHELL  

Číslo odlitku : 7109407  

Materiál odlitku :  LLG  

Hmotnost odlitku :  12,8 kg  

Teplota lití : 1350oC  

Doba lití : 13 – 14 s  

Rozměry odlitku :      D 265 × 125 mm 

 

 

 

Obr. 17.  Odlitek - WHELL 
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 Typ odlitku  KOSTRA 

Číslo odlitku : 9913121 

Materiál odlitku : LKG 

Hmotnost odlitku : 9,8 kg 

Teplota lití : 1390oC 

Doba lití : 10 – 12 s 

Rozměry odlitku : D 191 × 245 mm 

 

 

 

Obr. 18.  Odlitek - Kostra. 
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Typ odlitku : COPPA OLIO 

Číslo odlitku :  504101067 

Materiál odlitku  LLG 

Hmotnost odlitku : 63,8 kg 

Teplota lití : 1365oC 

Doba lití : 14 – 17 s 

Rozměry odlitku  640 × 480 × 220 mm 

 

 

 

Obr. 19.  Odlitek – COPPA OLIO 
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Typ odlitku : NOSIČ ZÁVAŽÍ 

Číslo odlitku : 17248001 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 45 kg 

Teplota lití : 1350oC 

Doba lití : 21 – 23 s 

Rozměry odlitku : 726 × 188 × 250 mm 

 

 

 

Obr. 20.  Odlitek - Nosič závaží 
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5.   VADY ODLITK Ů – JEJICH KLASIFIKACE, P ŘÍČINY 

  A  PREVENCE 

Vady odlitků jsou ve svém důsledku nežádoucím a velmi nepříjemným problémem, 

který značně komplikuje plynulost výroby. Kromě ekonomických ztrát jsou také příčinou 

četných nedorozumění mezi pracovníky zajišťujícími výrobu odlitků, neboť téměř každá vada 

je výslednicí mnoha příčin. Jejich podíl na konečné zmetkovostí je možno obvykle 

rekonstruovat jen s jistou přibližností, zatímco pracovníci ve výrobě zpravidla požadují jeho 

co nepřesnější vymezení. Všechny vady zároveň snižují jakost vyráběných odlitků a jestliže je 

nezachytí výstupní kontrola a stanou se předmětem reklamací, pak poškozují dobré jméno 

příslušné slévárny a snižují její konkurenční schopnost na trhu s odlitky. [7] 

Vady odlitků zjištěné u odběratele znamenají i vysoké ekonomické ztráty, protože jsou 

již zatíženy dalšími náklady, jako je doprava, opracování apod. Z tohoto hlediska představují 

největší nebezpečí vady skryté a z nich zejména ty, které znamenají zhoršení funkční 

schopnosti odlitku a jejichž nepříznivý účinek se z nejrůznějších příčin projeví až ve fázi 

exploatace odlitku. Víme, že jakost odlitku, zejména jeho garantovaná jakost, má 

v současnosti v řadě případů větší váhu než jeho cena a že je jí dávána přednost jako kritériu, 

které rozhoduje o tom, zda se zákazník pro odlitky vyráběné tou či onou slévárnou rozhodne 

nebo nikoli. [7] 

Vyrobit jakostní odlitek vyžaduje snížit vady, které jsou způsobeny neshodami podle 

požadavků a specifikace zákazníka. Ne každý odlitek nebo zákazníkovy potřeby jsou stejné. 

Znehodnocující vady pro určitou součást nebo zákazníka by mohly být přijatelnou úrovní pro 

jinou součást nebo jiného zákazníka. Správná identifikace vady je hlavní problém slevačů po 

celou dobu historie slévárenství. Umět řídit jakost ve slévárenství znamená umět určit 

neshody (vady) a znát postupy, jak těmto neshodám předcházet. Diagnostika vady je klíčem 

ke snížení nákladů ve slévárně. Přitom je známo, že moderní přístup k zajištění výroby 

jakostních odlitků spočívá v prevenci, v předcházení vadám a plánování jakosti. Neměli 

bychom tedy vady následně vyhledávat, ale pokud jsme k tomu okolnostmi donuceni, je třeba 

znát racionální postupy identifikace vad odlitků a stanovení příčin jejich vzniku. [8] 
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5.1   Způsoby a postup zjišťování vad odlitků      

 Identifikace vad spojená se stanovením příčin jejich vzniku a se stanovením opatření 

k zamezení jejich výskytu a prevenci vychází nejprve ze vzhledových (morfologických) a 

technologických znaků. Rozhodující význam pak mají informace pocházející ze sběru dat o 

podmínkách výroby. Odlitky, nebo alespoň skupiny odlitků, mají být adresné, to znamená 

opatřené číselným nebo jiným znakem, v němž je zakódováno např. datum výroby, číslo 

tavby a jiné skutečnosti důležité pro bližší určení původu vady. Nejčastější metodou 

zjišťování vad odlitků je vizuální kontrola odlitků, pak následuje stanovení mikrostruktury a 

prozařování odlitků. Často však musíme metody kombinovat a stává se, že k určení vady 

musíme použít postupně několik způsobů. [8] 

Vady odlitků jsou velmi mnohotvárné a ve svých příznacích značně variabilní. 

Identifikace vady je složitý intelektuální výkon, který vyžaduje kromě kvalifikace též 

zkušenosti a intuici. Aby kontrolor, metalurg nebo jiný slévárenský technik byl dobrým 

diagnostikem vad, je třeba, aby používal vhodnou měřicí a laboratorní techniku, měl dobrou 

paměť, schopnost kritického myšlení, analýzy a syntézy vztahů mezi různými činiteli a 

dokázal být objektivní. K chybám v identifikaci vad odlitků dochází z důvodu neznalosti, 

nesprávného úsudku a nedostatku informací. [8] 

Většina vad však má mnoho příčin – některé, jako např. zadrobeniny, sekundární 

struskovitost, povrchové trhliny aj., mohou mít desítky příčin. V zásadě bychom vždy měli 

znát co nejvíce údajů o výrobním procesu a o podmínkách výroby jednotlivých odlitků. 

Zejména u sériové výroby by měla být zajištěna sledovatelnost výroby, u kusové výroby 

většinou nebývá problémem, aby odlitky byly opatřeny číselným kódem. Vycházíme dále 

z toho, že slévárna provádí různá měření a výsledky eviduje a archivuje. Známe tak chemické 

složení jednotlivých taveb kovu, parametry formovacích směsí, teploty formy, kovu a jiné 

vlastnosti. [8] 

Pokud nejsme schopni určit příčiny vady z její definice, vybereme několik možných příčin a 

z těch se pak snažíme v následujících krocích vybrat jednu nebo více dominantních. Přitom 

porovnáváme různé znaky jakosti a jejich konkrétní realizace, které mohou proces od procesu, 

výrobek od výrobku kolísat. 

K určení druhu vady odlitku slevačům většinou slouží pouze vizuální kontrola, a tak se často 

stává, že vadu může jeden pozorovatel označit jiným termínem než druhý kontrolor, který 

když se dívá na stejný odlitek, vysvětluje vadu jako jiný druh se zcela odlišnou genezí vzniku.  
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5.2   Identifikace vad odlitků – expertní systém 

Jednou z dalších metod identifikace vad odlitků je expertní systém posuzování 

jednotlivých vad odlitků. Tato metoda je založena na prvotní, co nejpřesnější identifikaci vad 

odlitku zkušeným pracovníkem slévárny. Pomocí tohoto systému můžeme zjistit předem 

správně navolených příznaků  přesný popis a název  vady. Tento expertní systém bude do 

budoucna velkým pomocníkem, usnadní a urychlí identifikovat vady odlitků.  [12] 

Odlitek 

 

 

Vada            

identifikovaná 

pracovníkem 

slévárny 

Identifikace vady pomocí Expertního 

systému:                                                      

příznaky vady volené v jednotlivých 

obrazovkách ES 

Vady 

identifikovaná 

pomocí 

expertního 

systému 

Příklad:    

Koleno 

výfuku 

                    

Vyštípnutí  

vada č.123 

                                                                     

V místě vady chybí materiál odlitku         

ani jedna z níže uvedených možností    

mechanické poškození odlitku  při 

odstraňování vtoku a nálitku 

                      

Vada č. 123  

Vyštípnutí 

Vodící 

váleček 

Plynové 

staženiny      

vada č.446  

V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost                                        

vada je na povrchu a zabíhá pod povrch     

vada je místně lokalizovaná                        

vada má nepravidelný tvar                       

vada je v blízkosti tepelných úzlů                

okraj vady je hladší, směrem do hloubky 

odlitku drsnější 

Vada č. 446  

Plynové 

staženiny 

Pouzdro 

zadní 

nápravy 

Povrchové 

připečeniny  

vada č.212 

V místě vady materiál přesahuje povrch 

odlitku                                                        

vada je na povrchu a zabíhá pod povrch 

povrch vady je drsnější než standartní      

vada je v místě vysokého metalostatického t 

Vada č. 212 

povrchové 

připečeniny 
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6.   VÝBĚR TYPICKÝCH VAD A ROZBOR P ŘÍČIN 

Typické vady odlitků vyráběných na automatické formovací lince ve Slévárnách 

Třinec a.s. se soustřeďují do několika hlavních oblastí. Mezi tyto vady patří nejčastěji vady 

povrchu (třída vad 200) a to drsný povrch, připečeniny, zapečeniny, utržení,sesutí, zálupy. 

Vady povrchu vznikají nejčastěji v dutinách odlitků, které mají navíc větší tloušťky stěn. 

Odlitky jsou sice použitelné, ale s vynaložením většího množství času a energie na opravu 

těchto povrchových vad. [1] 

Příklady odlitků s těmito vadami, včetně fotodokumentace : 

6.1   Drsný povrch 

Vada definovaná jako hrubý, drsný povrch odlitku, způsobený dokonalým smočením 

líce formy (jádra) kovem do hloubky poloviny průměru středního zrna ostřiva. Vrstva písku 

přilehlá k povrchu odlitku se lehce odděluje. Zvláště grafitizující slitiny se vyznačují vysokou 

zabíhavostí a detailně kopirují nerovnosti povrchu formy. 

6.2   Povrchové připečeniny  

Povrchové připečeniny jsou vadou charakteristickou pro tenké vrstvy písku pevně spojené 

s povrchem odlitku, kdy kov penetruje do větší hloubky než je průměr zrna ostřiva. Vysoká 

adhese připečenin k povrchu je způsobena tvorbou vícesložkových skel – amorfních silikátů. 

Nejčastěji je možné tuto vadu pozorovat v místech zvětšeného tepelného namáhání, při 

nedostatečném ošetření líce formy, zvýšené teplotě odlévání kovu. [1]  

 

Typ odlitku :   SWING 

Číslo odlitku :   7173598 

Materiál odlitku :  LKG 

Hmotnost odlitku :  40 kg 

Teplota lití :   1360oC 

Doba lití :  15 – 16 s 

Rozměry odlitku :  408 × 384 × 225 mm 
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Obr. 21.  Drsný povrch .    

 

 

Obr. 22.  Povrchové připečeniny, utržení, sesutí . 
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Typ odlitku :     POUZDRO ZADNÍ NÁPRAVY 

Číslo odlitku :  62112802 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 40,1 kg 

Teplota lití :  1370oC 

Doba lití :  26 – 28 s 

Rozměry odlitku : D 358 × 230 mm 

 

 

Obr. 23.  Povrchové připečeniny 
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Typ odlitku :  COPPA OLIO 

Číslo odlitku :  504101687 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 127 kg 

Teplota lití :  1350oC 

Doba lití :  20 – 21 s 

Rozměry odlitku : 865 × 560 × 237 mm 

 

 

Obr. 24.  Drsný povrch, zapečeniny 
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6.3   Hluboké připečeniny - zapečeniny  

Pokud kov vniká do značné hloubky, často několika mm pak hovoříme o hluboké 

připečenině, která vzniká v silně tepelně exponovaných místech formy (jádra) a  většinou jej 

lze velmi obtížně oddělit od povrchu odlitku (vypalováním, vysekáváním, broušením). [1] 

 

Typ odlitku :  SCATOLA 

Číslo odlitku :  53396423 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 42 kg 

Teplota lití :  1350oC 

Doba lití :   15 – 18 s 

Rozměry odlitku : 525 × 425 × 136 mm 

 

 

 

Obr. 25.  Zapečeniny 
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Typ odlitku :   Mostová trouba 

Číslo odlitku :  10161001 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 35 kg 

Teplota lití :  1370oC 

Doba lití :  15 – 17 s 

Rozměry odlitku : D 360 × 415 mm 

 

 

Obr. 26.  Zapečeniny 
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 Typ odlitku :  VEKO PREDNÉ 

Číslo odlitku :  GTN100124 

Materiál odlitku :  LLG 

Hmotnost odlitku :  13,3 kg 

Teplota lití :  1340oC 

Doba lití :  14 – 15 s 

Rozměry odlitku : 250 × 235 × 80 mm 

 

 

Obr. 27.  Zapečeniny 
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Typ odlitku :   COPPA OLIO 

Číslo odlitku :   504248411 

Materiál odlitku :  LLG 

Hmotnost odlitku : 67 kg 

Teplota lití :  1350oC 

Doba lití :   15 – 17 s 

Rozměry odlitku : 590 × 420 × 225 mm 

 

 

Obr. 28.  Zapečeniny 
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6.4.   Zálupy 

Mělké prohlubně otevřené nebo překryté vrstvičkou kovu, které mohou být vyplněny 

formovacím materiálem. Tvoří se oddělením lícní části formy, jsou způsobeny sníženou 

pevností v zóně kondenzace vody a napětím z brzděné tepelné dilatace. 

6.5.   Utržení, sesutí 

Nepravidelný nárost na povrchu odlitku, který má tvar utržené části formy při jejím 

oddělování od modelu nebo po samovolném sesutí části formy před odlitím. Na horních 

plochách se současně objevují zadrobeniny. Příčinou těchto utržení části formy ještě před 

litím je nízká pevnost v tahu dané směsi. Vada je častá zvláště při použití jednotných 

bentonitových směsí. [1] 

Typ odlitku :  COPPA OLIO   Teplota lití :  1350oC 

Číslo odlitku :  504248411   Doba lití :  15 – 17 s 

Materiál odlitku : LLG    Rozměry odlitku     590 × 420 × 225 mm 

Hmotnost odlitku : 67 kg 

 

Obr. 29.  Zálup na dně formy 
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Typ odlitku : BELLOW CAP 

Číslo odlitku : 358062 

Materiál odlitku : LKG 

Hmotnost odlitku : 28,7 kg 

Teplota lití : 1390oC 

Doba lití : 10 – 13 s 

Rozměry odlitku :     D 530 × 108 mm 

 

 

Obr. 30.  Utržení, sesutí 
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Dutiny (třída vad 400), ke kterým se nejčastěji řadí zahlcený plyn, odvařeniny od 

formy nebo jádra a bubliny. Vady jsou velmi častou příčinou zmetkování odlitků, i když 

jejich určování je problematické (často se tyto vady zaměňují mezi sebou, nebo se označují 

jiné vady jako vytryskané dutiny po zadrobeninách a sesypaném písku).  

Příklady odlitků s těmito vadami, včetně fotodokumentace : 

6.6   Zahlcený plyn 

Dutiny nejčastěji s hladkými zaoblenými stěnami ve tvaru zploštělých rozměrných bublin 

(puchýřů) zachovávajících bochníkovitý tvar. Vyskytují se nejčastěji na povrchu odlitku buď 

izolovaně nebo ve shlucích. Většinou jsou otevřené, ale mohou být i zalité pod tenkou vrstvou 

kovu. [1] 

Typ odlitku :   COPPA OLIO Teplota lití :  1350oC 

Číslo odlitku :  504248411  Doba lití :  15 – 17 s 

Materiál odlitku :  LLG    Rozměry odlitku : 590 × 420 × 225 mm 

Hmotnost odlitku : 67 kg 

 

Obr. 31.  Zahlcený plyn 
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6.7   Plynové staženiny 

Plynové staženiny jsou dutiny v odlitku, vyúsťující až na jeho povrch, přičemž okraje 

dutin jsou vlivem průchodu plynu hladké. V hlubší části dutiny, pokračující do hloubky 

odlitku se nachází jemná dendritická struktura, takže dutina má někdy charakter otevřené 

stařeniny. [1] 

Typ odlitku :  ROLLER 

Číslo :   7109406 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 6 kg 

Teplota lití :  1350oC 

Doba lití :   8 – 10 s 

Rozměry odlitku : D127 × 123 mm 

 

Obr. 32.  Plynové staženiny 
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6.8   Odvařeniny od formy, jádra 

Odvařenina od formy tvoří většinou otevřené, hladké dutiny na povrchu odlitku, 

nejčastěji se zoxidovaným povrchem. Odvařeniny se vyskytují velice často v různých koutech 

odlitku, kde je písek oblitý kovem a navíc bývá toto místo méně upěchované. Další druh 

povrchových odvařenin od formy se může vyskytovat na kterékoliv ploše odlitku a vyznačuje 

se plochým, dolíčkovým tvarem. Různý charakter a tvar může mít odvařenina od jádra. [1] 

Typ odlitku :  COPPA OLIO 

Číslo odlitku :  504248687 

Materiál odlitku : LLG 

Hmotnost odlitku : 127 kg 

Teplota lití :  1350oC 

Doba lití :  20 – 21 s 

Rozměry odlitků : 865 × 560 × 237 mm 

 

Obr. 33.  Odvaření od formy, jádra 
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7.   NÁVRHY K ODSTRANĚNÍ VAD, DISKUZE 
  DOSAŽENÝCH VÝSLEDK Ů 

Výše popsané vady odlitků mají různé příčiny vzniku a pro jejich odstranění, nebo 

alespoň omezení je zapotřebí provézt změny jak ve složení formovací směsi, tak 

i v technologických úpravách provedení modelového zařízení, případně i ve způsobu odlévání 

tekutého kovu. 

Doporučené návrhy změn: 

1) Rozborem technologických vlastností používané směsi (dlouhodobé sledování 

hodnot vaznosti, pevnosti ve štěpu, vlhkosti, prodyšnosti a vyplavitelných látek) je  patrné, že 

jednotná formovací směs používaná pro výrobu forem nemá optimální složení a to hlavně  

v přechodném období roku 2009 – 2010.  

Základní technologické vlastnosti JBS mají kolísavé hodnoty, přičemž hodnoty 

prodyšnosti jsou nedostatečné ( klesající v některých obdobích pod hodnotu 120 j.p.SI)  

a vlhkost má tendenci překračovat povolená kritéria (hodnoty často převyšující 4 % H2O – viz 

regulační diagramy formovací směsi: 
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Tabulka 1.  Regulační diagram pro prodyšnost. 

Regulační diagram : form.směsí - slév. šedé lit. II - H W S  (JBSL) 
Listopad 

2009 2 3 4 5 9 10 11 12 19 20 23 24 25 26 30 
I.vzorek ( 

kPa ) 159 142 150 150 134 134 130 150 140 140 134 125 125 125 128 
II.vzorek ( 

kPa ) 167 166 160 150 134 142 134 150 149 139 134 134 134 125 132 
III.vorek ( 

kPa ) 184 150 155   134 150 142 150 149 142 134   134 125 134 
MIN 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34.  Graf pro prodyšnost- listopad 2009. 
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Tabulka 2.  Regulační diagram pro vlhkost. 

Regulační diagram : form.směsí - slév. šedé lit. II - H W S  (JBSL) 
Listopa
d 2009 2 3 4 5 9 10 11 12 16 19 20 23 24 25 26 30 
I.vzore
k ( % ) 

3,6
4 

3,6
5 

3,4
9 

3,6
4 

3,5
1 

3,8
3 

3,9
2 

3,9
3 

3,8
5 

3,8
5 

3,7
7 

3,7
0 

3,6
0 

3,9
2 

3,5
9 

3,7
8 

II.vzore
k ( % ) 

3,9
6 

3,7
6 

3,6
2 

3,6
8 

3,9
1 

3,9
4 

3,8
0 

3,7
8 

3,9
3 

3,9
3 

3,9
3 

3,9
1 

3,8
3 

3,9
0 

3,7
7 

4,0
1 

III.vore
k ( % ) 

4,0
6 

3,5
7 

3,5
6   

3,9
6 

4,0
5 

3,9
0 

3,7
5 

4,0
5 

4,0
5 

3,7
5 

3,9
8   

3,9
1 

3,8
0 

3,8
7 

MAX 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
MIN 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

 

 

 

 

 

Obr. 35.  Graf pro vlhkost -listopad 2009. 
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Tabulka 3.  Regulační diagram pro vyplavitelné látky.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36.  Graf pro vyplavitelné látky -listopad 2009. 
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Tabulka 4.  Regulační diagram pro tlak.  

 

 
 Regulační diagram : form.směsí - slév. šedé lit. II - H W S  (JBSL) 

Listopad 2009 2 3 4 5 9 10 11 12 19 20 23 24 25 26 30 
I.vzorek ( kPa 

) 196 215 205 216 199 212 226 225 229 222 212 202 217 214 221 
II.vzorek ( 

kPa ) 189 212 209 189 205 211 206 228 220 219 216 223 221 216 210 
III.vorek ( kPa 

) 180 222 218   209 211 215 228 225 219 203   217 217 223 

MAX 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

MIN 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
 

 

 

 

Obr. 37.  Graf pro tlak- listopad 2009. 
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Tabulka 5.  Regulační diagram pro vlhkost. 

 

Regulační diagram : form.sm ěsí - slév. šedé lit. II - H 
W S  (JBSL) 

Duben 2010 1 2 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 
VZOREK 7,00                             
 VZOREK 9,00 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,3   3,0 3,2 3,1 2,9 3,3 3,4 3,1 

 VZOREK 12,00 3,0 3,1 3,1 3,4 3,3 3,3   3,4 3,0   3,0 3,2 3,4 3,0 
VZOREK 16,00 3,1   2,9 3,2 2,9   3,2 3,3 3,2 3,1   3,1 3,1   
VZOREK 20,00 3,1   3,0 3,3 3,0   3,3 3,5 3,3 3,2   3,1 3,1   

MAX 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
MIN 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 

 

 

 

 

Obr.38.  Graf pro vlhkost - duben 2010. 
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Tabulka 6.  Regulační diagram pro prodyšnost. 

 

Regulační diagram : form.sm ěsí - slév. šedé lit. II - 
H W S  (JBSL) 

Duben 2010 1 2 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 

VZOREK 7,00                             

 VZOREK 9,00 180 167 184 188 184 187   175 177 167 167 167 176 178 

 VZOREK 12,00 176 167 183 175 184 184   176 167   164 167 184 178 

VZOREK 16,00 169   170 166 162   167 181 165 167   167 181   

VZOREK 20,00 167   175 167 167   167 183 174 164   166 167   

MIN 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

 

 

 

 

 

Obr.39.  Graf pro prodyšnost - duben 2010. 
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Tabulka 7.  Regulační diagram pro tlak. 

 

Regulační diagram : form.sm ěsí - slév. šedé lit. II - 
H W S  (JBSL) 

Duben 2010 1 2 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 
VZOREK 7,00                             
 VZOREK 9,00 198 210 194 207 221 191   205 221 224 187 186 201 190 
 VZOREK 12,00 204 202 201 210 200 219   203 200   195 203 184 176 
VZOREK 16,00 195   202 204 191   224 180 219 223   193 181   

VZOREK 20,00 194   196 207 198   223 181 214 218   211 188   
MAX 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
MIN 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

 

 

 

 

 

Obr.40.  Graf pro tlak - duben 2010. 
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Tabulka 8.  Regulační diagram pro vyplavitelné látky 

 

1 1 2 6 6 7 7 8 8 9 12 13 13 14 14 15 15 16 19 19 20 20 21 

HWS 10,8 11,0 10,8 11,5 11,6 11,6 11,5 11,2 10,8 10,8 11,7 10,7 10,8 11,2 11,7 12,3 11,0 10,8 11,2 11,0 11,4 10,5 10,0 

MAX 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MIN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.41.  Graf pro vyplavitelné látky - duben 2010. 
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Jako optimální změnu pro JBS doporučuji postupně snížit obsah vyplavitelných látek na 
hodnotu 11 – 12 %, pro možnost postupného snížení vlhkosti (optimálně na hodnotu cca 3 – 
3,5 % H2O). Tímto opatřením se dosáhne i zvýšené prodyšnosti směsi (zmenší se množství 
jemných podílů). 

Tyto změny vytvoří předpoklad pro snížení zmetkovitosti odlitků v oblasti 

slévárenských vad jako bubliny a zahlcený plyn, případně i připečeniny. 

2) Z dalších rozborů formovací směsi vyplývá, že obsah pyrolýzního uhlíku je na 

velmi nízké úrovni (cca 0,02 – 0,08%), což pravděpodobně způsobuje zhoršení povrchové 

kvality odlitků (připečeniny – drsný povrch). Proto by bylo vhodné upravit složení JBS tak, 

aby obsah PC byl alespoň nad 0.2%. Toto lze dosáhnout používáním směsného bentonitu 

s větším podílem uhlíkatých látek, snížením obsahu vlhkosti (vyšší obsah vlhkosti zvyšuje 

oxidační potenciál atmosféry po odlití ve formě a způsobuje intenzívnější spalování PC). 

Zvýšeným dávkováním stávajícího směsného bentonitu lze také dosáhnout vyšších hodnot PC 

ale  na úkor předávkování směsi bentonitem, ze všemi důsledky této změny (snížení 

žárovzdornosti směsi, sníženi prodyšnosti při nutnosti zvýšeného dávkování vody pro 

zamezení přílišné osýchavosti směsi a nebezpečí vzniku zadrobenin). 

Jako optimální způsob zvýšení PC ve směsi lze doporučit samostatné dávkování 

uhlíkaté látky do směsi dle aktuálních rozborů a sortimentu vyráběných odlitků. 

3) Při používání ostřiva o velikosti středního zrna d50=0,21 mm je směs dobře 

prodyšná, ale více náchylná na mechanickou penetraci a vznik připečenin. Proto by bylo 

vhodné přidávat cca 30% ostřiva o středním zrnu d50=0,16 mm tak, aby sítovým rozborem 

bylo dosaženo obsahu jemných podílů ve směsi (části pod 0,125 mm) v rozmezí 8 – 10 %. 

Tímto se dosáhne hladší povrchy odlitků. Vyrovnávání granulometrie se provádí přidáním 

ostřiva z použitých PUR Cold – Box jader. 

Granulometrie ostřiva JBS : d75 – 0,177 mm   ;  d25 – 0,293 mm 

Pravidelnost zrnitosti ostřiva : d75/ d25 × 100 % = 60,5 % 

SZ 34 : granulometrie (d50 = 0,26mm) 
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8.   ZÁVĚR – DOSAŽENÍ CÍLE.  

Cílem této diplomové práce bylo posouzení typických vad odlitků a rozbor příčin 

těchto vad u odlitků vyráběných do jednotné bentonitové směsi na automatické formovací 

lince HWS ve společnosti Slévárny Třinec, a.s.. Součásti diplomové práce jsou také návrhy 

k odstranění nebo omezení vzniku slévárenských vad, a to hlavně v oblasti úpravy jednotné 

formovací směsi.  

V bodě č. 5 této diplomové práce byl podrobně a názorně zhodnocen výskyt 

povrchových vad litinových odlitků. Rozbor byl proveden pouze pro vady, kde je 

předpokládán hlavní vliv formovací směsi. Rozbor byl proveden dvojím způsobem – běžným 

rozborem a posouzením provozním technologem a také s využítím podpory expertního 

programu pro posouzení druhu vady podle postupného upřesňování a popisu vzhledu a místa 

vady. Lze říci, že expertní program ve většině případů určil vadu stejně jako technolog, ale 

v některých případech nemá program dostatek podpůrných informací pro správné určení vady 

odlitku. 

V bodě 7 bylo navrženo několik možností, jak ještě vylepšit kvalitu jednotné 

bentonitové směsi pro dosažení optimální povrchové jakosti odlitků. Některá opatření byla 

provedena v posledních měsících (únor – březen 2010) s výrazným zlepšením v oblasti 

zmetkovitosti (podařilo se snížit obsah vyplavitelných látek a vlhkosti a zvýšit prodyšnost 

směsi). Zavedením dalších navržených optimalizačních kroků lze posunout povrchovou 

kvalitu litinových odlitků vyráběných ve Slévárnách Třinec a.s. tak, aby mohly konkurovat 

nejenom , ale i nízkými náklady na dokončovací cídírenské práce. 

 


