
Příloha č.7  

Slévárenské vady při tavení v elektrických indukčních 

 středofrekvenčních  kelímkových pecích  

 

 

Obr.č.70: Odlitek z GJS, hmotnost cca 2,5 kg  

 

 

Obr.č.71: Odlitek z GJS, hmotnost cca 2,5 kg, 

 

 

 



Příloha č.8  

Slévárenské vady při tavení v elektrických indukčních  

středofrekvenčních kelímkových pecích  

  

Obr.č.72: Řez uzavřenou endogenní 
bublinou, tavba GJS, REM,           

zvětšeno 50x 

Obr.č.73: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.72, tavba GJS, REM,               

zvětšeno 300x 

  

  

Obr.č.74: Detail horní části u bubliny 
z obr.č.72 - trhlina, tavba GJS, REM, 

zvětšeno 1000x 

Obr.č.75: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.72, tavba GJS, REM,               

zvětšeno 1000x 

 



Příloha č. 9 

Slévárenské vady při tavení v elektrických indukčních  

středofrekvenčních  kelímkových pecích  

 

Obr.č.76: Řez trhlinou, tavba GJS, REM, 
zvětšeno 50x 

 

 

Obr.č.77: Detail trhliny z obr.č 76 s dendrity 
Fe,  tavba GJS, REM, zvětšeno 1000x 

 



Příloha č. 10 

Slévárenské vady při tavení v elektrických indukčních  

středofrekvenčních kelímkových pecích  

 

Obr.č.78: Řez uzavřenou endogenní bublinou 
s přítomností nekovových vměstků (struska), 

tavba GJS, REM, zvětšeno 60x 

 

 

  

Obr.č.79: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.78, s dendrity Fe,  tavba GJS, 

REM, zvětšeno 300x 

Obr.č.80: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.78, tavba GJS, REM,              

zvětšeno 500x 



Příloha č. 11 

Slévárenské vady při tavení v elektrických indukčních  

středofrekvenčních kelímkových pecích 

 

Obr.č.81: Řez otevřenou exogenní bublinou, tavba 
GJS, REM, zvětšeno 100x 

 

  

Obr.č.82: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.81, tavba GJS, REM,              

zvětšeno 300x 

Obr.č.83: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.81, tavba GJS, REM,                

zvětšeno 1000x 

 

 



Příloha č. 12 

Slévárenské vady při tavení v bubnových rotačních plynových pecích  

 

Obr.č.84: Odlitek z GJS,             
hmotnost cca 2 kg  

 

 

Obr.č.85: Příčný řez odlitkem s vyznačením slévárenské vady, 

materiál GJS, hmotnost cca 2 kg, 

 

 



Příloha č. 13 

Slévárenské vady při tavení v bubnových rotačních plynových pecích  

 

Obr.č.86: Řez uzavřenou endogenní bublinou, 
tavba GJS, REM, zvětšeno 50x 

 

  

Obr.č.87: Detail vnitřku bubliny z obr.č.86, 
tavba GJS, REM, zvětšeno 300x 

Obr.č.88: Detail vnitřku bubliny z obr.č.86, 
tavba GJS, REM, zvětšeno 300x 

 

 



Příloha č. 14 

Slévárenské vady při tavení v bubnových rotačních plynových pecích  

 

Obr.č.89: Řez uzavřenou endogenní 
bublinou, tavba GJS, REM, zvětšeno 50x 

 

  

Obr.č.90: Detail dna bubliny z obr.č.89   
s vrstvou nekovových vměstků (struska) , 

tavba GJS, REM, zvětšeno 300x 

Obr.č.91: Detail dna bubliny z obr.č.89  
s vrstvou nekovových vměstků (struska), 

tavba GJS, REM, zvětšeno 1000x 

 

 

 



Příloha č. 15 

Slévárenské vady při tavení v bubnových rotačních plynových pecích  

 

Obr.č.92: Řez uzavřenou endogenní bublinou, 
tavba GJS, REM, zvětšeno 50x 

 

  

Obr.č.93: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.92, v pravé horní části s vrstvou 
nekovových vměstků (struska), tavba 

GJS, REM, zvětšeno 300x 

Obr.č.94: Detail vnitřku bubliny 
z obr.č.92, tavba GJS, REM, zvětšeno 

1000x 

 

 


