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1    Úvod 

 

Slévárenskou výrobu často provázejí různé povrchové nebo vnitřní vady odlitku. Vada 

odlitku bývá identifikována aţ na konci výrobního procesu, ale samotné příčiny vzniku vad 

musíme hledat hlavně v procesech předvýrobních a výrobních. V minulosti se za rozhodující 

etapu z hlediska jakosti konečného produktu povaţovala vlastní výroba. V současné době se 

však všeobecně uznává, ţe o výsledné jakosti produktu se aţ z osmdesáti procent rozhoduje 

jiţ v předvýrobních etapách, tedy v průběhu plánování jakosti produktů [1].  Sami zákazníci 

vyţadují po svých dodavatelích sníţení nákladů na nejakostní výrobu, z důvodů sniţování 

vlastních výrobních kapacit ve svých společnostech, na které vynakládají nemalé finanční 

náklady. 

V praxi se to můţe projevit tak, ţe odběratel slévárny po zvyšujícím se procentu 

zmetkovitosti odlitků touto firmou dodaných, vyţaduje docílit hranice 1 % nákladů na 

nejakostní výrobu, aniţ by vzal v potaz jak náročné (tvarově nebo technologicky) jsou 

vyráběné odlitky. 

Dalším problémem je samotný trh, zákazník si určuje cenu, za kterou je ochoten odlitek 

koupit. Slévárna, aby tuto zakázku dostala, se snaţí minimalizovat výrobní náklady, kdy můţe 

být ohroţena i samotná technologie. Technolog navrhne kompromisní, někdy ne tu 

nejvhodnější technologii i s vědomím rizika vzniku vad jen aby maximálně sníţil náklady na 

výrobu. 

Ve slévárně Tafonco a.s. je v současné době z ekonomických důvodů zaveden kampaňovitý 

systém výroby, tak aby byla firma konkurenceschopná. Při tomto systému výroby je vţdy 

vyráběn jen jeden druh kovu (v této slévárně jsou vyráběny tři druhy kovu litina s lupínkovým 

grafitem, litina s kuličkovým grafitem a nelegovaná ocel), protoţe z ekonomických důvodů je 

omezena dodávka elektrické energie. Při překročení těchto limitů slévárna musí zaplatit 

pokutu, za překročení. Kovy jsou vyráběny v týdenních intervalech, tak aby byl spuštěn jen 

jeden tavící agregát a nedocházelo k překračování limitů elektrické energie. Tato kampaňovitá 

výroba má však i svá negativa, které mohou ovlivnit výslednou zmetkovitost a následně i 

hodnocení ze strany zákazníků z pohledu plnění poţadovaných termínů dodání. 

      Samostatným a sloţitým procesem je pak plánování výroby. Mnohdy do jiţ  
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odsouhlaseného plánu vstupují nové nebo pozměňující poţadavky zákazníků, které mohou 

zapříčinit i porušování daných výrobních postupů např. při výrobě jader, jejich době odstátí, 

namáčení a sušení. 

     Kaţdá vada můţe mít více příčin, které musíme prověřit a eliminovat. Zde je velmi 

důleţitá správná identifikace této příčiny, zda se jedná o vědomé či nevědomé nedodrţení 

výrobního postupu, zda byly pouţity vhodné vstupní suroviny a pracovníci podílející se na 

výrobě provádějí svoji práci zodpovědně a kvalitně. 

     Cílem diplomové práce je řešení vad odlitku „Skříň zadní“, u které se objevují vady 

řediny a výronky. Posouzení zda je nutné, u těchto dvou vad při hledání příčin, vyuţit 

statistických metod. 
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2   Vady ve slévárně Tafonco, a.s. Kopřivnice 

      Abychom správně určili příčinu vady a následně přijali vhodné nápravné opatření, musí 

být vada přesně identifikována. Pokud tato identifikace proběhne, měl by následovat rozbor, 

jak se nám tato vada podílí na celkové zmetkovitosti. Je-li tato zmetkovitost významná, zda je 

nutné se touto vadou zabývat. Existuje takzvaná technologická zmetkovitost, kterou stanovuje 

technolog jiţ při poptávkovém řízení na určitý odlitek a která zohledňuje specifika výroby 

daného odlitku. Technologická zmetkovitost je ve slévárně Tafonco a.s. aktualizována kaţdé 

tři měsíce, s ohledem na vyvíjející se zmetkovitost daného odlitku. 

      Z grafu (obr.1) je patrné, ţe největší podíl na zmetkovitosti ve slévárně Tafonco a.s. má 

vada bublina, následována vadou řediny, zadrobeniny, rozplavený písek a připečeniny. 

Odstranit tyto vady by znamenalo pro tuto firmu sníţit náklady na zmetkovitost o 52,4%.  

 

Obr 1. Graf zmetkovitosti ve slévárně Tafonco za rok 2010 

                       (graf zmetkovitosti všech tří kovů vyráběných v Tafoncu ) 



Vyhodnocení příčin vad odlitků ve slévárně pomocí statistických metod a expertního systému  

Roman Pecka, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra slévárenství  

                                                                                                                                                                                          5 

 

     Vada bublina je ve slévárně Tafonco největší problém. Je nutné zanalyzovat, u kterých 

odlitků se tato vada vyskytuje nejčastěji. U všech etap výroby je vyuţíván informační systém 

v počítačové síti, ve kterém jsou zaznamenávány informace týkající se výroby konkrétního 

druhu odlitku a je tak moţná zpětná vazba v různých fázích výroby. Podle čísla tavby nebo 

pořadového čísla na odlitku tak lze přiřadit zmetkové odlitky k daným tavbám a lze o 

neshodných odlitcích zjistit potřebné údaje k přesné analýze k určení vady. To jsou údaje 

například o typu odlévaného materiálu, o chemickém sloţení konkrétní tavby, o teplotě lití, 

technologické vlastnosti připravené formovací směsi, na které směně byl tento odlitek 

vyráběn, takţe lze dohledat i kdo daný odlitek vyráběl.  

 Při analýze vady si pokládáme základní otázky a na tyto otázky je dohledatelná odpověď 

právě ve zmíněném informačním systému: 

 Z jakého materiálu je daný odlitek odléván? 

 Z jakého materiálu je vyrobena forma a jaké byly její hodnoty? 

 Jakou technologií byl odlitek vyráběn? 

 Jaká byla teplota lití? 

 Pokud technologie odlitku vyţaduje jádro, kdy bylo toto jádro vyrobeno, bylo  

ošetřeno nátěrem? 

 

    Taktéţ důleţitou otázkou je dodrţování technologické kázně, záleţí na přesném 

dodrţování všech technologických předpisů, které jsou k danému odlitku vydány. V této 

otázce jde i o poctivost zaměstnanců, kteří mnohdy ze svých osobních důvodů (nedůslednost, 

lenost) zatají zásadní skutečnosti, které mnohdy přímo vedou k nalezení příčiny vady. 

Odhalování těchto příčin bývá vůbec nejtěţší úkol, který stojí před řešiteli. 

       V pátrání po příčině vzniku vady bychom neměli opomenout i poznatky které se na 

první pohled zdají bezvýznamné, jako jsou například, kde bylo jádro před zaloţením 

skladováno, jaká byla teplota výchozích surovin, teplota formovací směsi, doba stání forem, 

čistota zakládaných chladítek atd. 
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     PodleT. Elbela, se nejčastějších chyb při stanovení příčin vad dopouštíme těmito způsoby [2]: 

1. Nesystematický přístup - „střelba nazdařbůh“  

2. Místo řešení problému se především hledá „viník“ nemoci  

3. Předčasné (zavádějící) závěry. 

4. Ve snaze o co nejrychlejší řešení se začne měnit technologie odlévání. 

5. Po určení příčiny se realizuje současně několik opatření k léčbě. 

6. Po „vyléčení nemoci“ se na problém zapomene a nenajde se čas na vyhodnocení a  

poučení do budoucnosti. Nepřijmou se preventivní opatření. 

 

       V mnoha slévárnách by si po přečtení uvedených bodů uvědomili, ţe k těmto chybám 

u nich opravdu dochází a ţe se těchto chyb dopouští i vrcholový management.  Konkrétně bod 

2. je ukázkovou chybou vedoucích pracovníků, kdy místo řešení hledají jen viníka, protoţe 

někdo přece musí „zaplatit“ vzniklou škodu a dále pak jiţ opomenou hledat řešení jak předejít 

tomu, aby se tato chyba neopakovala. 

    V bodě 5. je zmíněna souběţná realizace několika opatření najednou (např. změna 

technologie a zároveň úprava chemického sloţení a licí teploty). Důvodem ve většině případů 

bývá, ţe není čas pro systematický a postupný přístup a je vyţadováno s ohledem na termín 

zakázky, aby aspoň jedno opatření zafungovalo, bohuţel pak nelze dohledat, které opatření 

bylo to hlavní a rozhodující. V posledním bodě je uvedeno, ţe se pro eliminaci vady 

nepřijmou ţádná preventivní opatření, popřípadě se přijmou, ale bez zaznamenání poznatků a 

důvodů, které ke konkrétnímu preventivnímu opatření vedly. Často se pak stane, ţe po 

odchodu pracovníků si jiţ pak nikdo nevzpomene na „anamnézu“ dané vady. Jediná správná 

cesta, jak sníţit náklady na zmetkovitost je důsledné hledání příčin vad, stanovení vhodných a 

účinných nápravných opatření bez kompromisů (např. nepouţívání nejlevnějších vstupních 

surovin s nejistým původem) a v neposlední řadě i přesná identifikace vady. 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení příčin vad odlitků ve slévárně pomocí statistických metod a expertního systému  

Roman Pecka, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra slévárenství  

                                                                                                                                                                                          7 

 

3  Identifikace vad odlitků s využitím statistických metod  

a expertních systémů. 

 

3.1. Vizuální kontrola a statistické metody 

 

     Přesná identifikace vady je vůbec nejdůleţitější krok k tomu, abychom dokázali správně 

řešit vadu. Při této identifikaci můţe být pouţita jedna nebo více metod kontroly. V případě, 

ţe si pracovník výstupní kontroly není svým rozhodnutím jistý, provádí se další metoda 

kontroly, vše by mělo trvat tak dlouho, aţ se stoprocentní jistotou stanoví o jakou jde vadu.  

     Nejrozšířenější pouţívanou kontrolou je vizuální kontrola, u této metody identifikace 

se však nejčastěji řešitelé dopouštějí chyby, jelikoţ je ve velké míře závislá na provozních 

zkušenostech řešitelů. Pokud nejsou tito pracovníci dostatečně vzdělaní v problematice 

identifikace vad a nemají dostatek zkušeností, mohou vznikat chyby. 

      Pokud je vada chybně identifikována, je pak špatně stanovena příčina a i přijaté 

nápravné opatření je pak nefunkční. Řešení vady se tak vrací na úplný začátek a vada se 

podrobuje nové analýze. 

    Pokud je vada identifikována a není známa příčina vzniku vady, je nutné prověřit 

všechny procesy výroby, zda nedošlo k odchylkám ve výrobě. K tomuto prověřování procesů 

se vyuţívají statistické metody. 

    Vyhodnocujeme pak základní statistické charakteristiky a pouţíváme různé statistické 

metody, podle různého stupně zavedení statistického řízení procesu SQC (Statistical Quality 

Control). V první úrovni SQC kontrolujeme normalitu a stabilitu procesu pro jednotlivé 

sledované parametry. Jedná se o výsledky hodnocení regulačních diagramů, vyhodnocení 

aritmetických průměrů aj. 

    Druhá úroveň SQC vyuţívá trendovou analýzu zpracování údajů o procesu výroby za 

několik následujících dnů, týdnů a měsíců a porovnáváme tyto trendy s výskytem vad. Zde uţ 

je třeba ke zpracování tak velkého počtu dat, vyuţít výpočetní techniku. 

    Třetí analytická úroveň SQC vyuţívá pro rozhodnutí o příčině vady rozbor statistické 

významnosti rozdílu mezi různými soubory např. vadných a dobrých odlitků. Tato úroveň 
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není zázračným prostředkem, ale většinou bývá konečnou moţností k určení příčiny vady. Ale 

i zde se musí uplatnit zkušenost a intuice technika, který provádí hodnocení [3].                                        

                                 Obr. 2 Graf hodnot pískové směsi 

    Graf na obr. 2 bychom mohli zařadit do první úrovně SQC, kde byla kontrolována 

normalita a stabilita procesu výroby pískové směsi po dobu jednoho měsíce.  Předpisem můţe 

být stanoveno, např. rozmezí hodnot vlhkosti. Pokud vlhkost bude mít na vzniklou vadu 

zásadní vliv, tak díky grafickému znázornění byla objevena odchylka od předepsaného 

rozmezí. Tato odchylka mohla zapříčinit vznik vady. Přijatým opatřením proto bude sníţit 

obsah vody ve formovací směsi a toto opatření je posléze vyhodnocováno trendovou 

analýzou. Pokud trend výskytu vady klesá, bylo nápravné opatření účinné, pokud stagnuje 

nebo stoupá, je nápravné opatření neúčinné. Trendová analýza není záleţitostí jedné tavby, 

danou hodnotu je zapotřebí sledovat v delším časovém úseku, neţ můţe být rozhodnuto, zda 

něco funguje nebo ne.  

    V kaţdodenní praxi nám můţe statistika pomoci i v případech, kdy je dodrţeno rozmezí 

hodnot, ale kdyţ jsou hodnoty vyneseny v grafu, je vidět jejich rozptyl, kolik je jich u spodní 

hranice rozmezí a kolik u horní hranice. V tomto případě můţe být opatřením, drţet hodnoty 

na spodní hranici nebo horní hranici daného rozmezí. Nebo lze zúţit rozmezí hodnot 

sledované veličiny pro přesnější posouzení vlivu těchto veličin. 
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3.2.   Expertní systémy 

   V dnešní době, kdy slévárny bojují o přeţití na trzích, by se měl čas vynaloţený na 

identifikaci vady co nejvíce zkracovat. Rychlá a přesná identifikace můţe slévárně ušetřit 

nemalé finanční prostředky, v mnoha případech i zachránit dobré jméno firmy. K těmto 

účelům by měly slouţit expertní systémy pro určení vady odlitků. Jde o počítačový program, 

který byl jiţ několikrát vyzkoušen a ověřen v praktickém slévárenském ţivotě. Autor této 

práce se tímto tématem zabýval v bakalářské práci „Analýza vad odlitků ve slévárně“[4]. S 

pouţitím Expertního systému pro určování vad odlitků od autorů Y. Králové a T. Elbela [5], 

bylo posouzeno pracovníky výstupní kontroly ve slévárně Tafonco, celkem 20 vad odlitků. 

   V tomto programu jde o popis vady podle vnějších příznaků. Tyto příznaky jsou 

rozděleny do 13 skupin, kde jsou popisovány vady například podle vzhledu, tvaru, co samotné 

vady obsahují, zda se jedná o písek či jiné vměstky. V kaţdé z uvedených 13 skupin je různý 

počet příznaků (průměrně 9, maximálně 22) [5].   

Mezi poznatky a vylepšeními bylo doplnění tohoto systému o fotodokumentaci vad 

odlitků. Tyto fotografie by mohly být obsaţeny v seznamu vad s jejím číselným označením 

[4].  

Fotodokumentace vady je z hlediska určení klíčová. Vada můţe mít více modifikací 

(například s ohledem na tvar odlitku) a je nutné si uvědomit, ţe můţe jít o tutéţ vadu, jen 

v jiné podobě. 

Konkrétním příkladem je posuzování vady na obr 3. 

                              Obr 3. Exogenní struskovitost 
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 U tohoto ocelového odlitku je vada patrná, dá se určit vizuální kontrolou. Je však důleţité 

vědět, jakým způsobem je odlitek odléván. V Tafoncu a.s. jsou ocelové odlitky odlévány 

pánvemi se spodní výpustí. Riziko vzniku této vady je větší u odlévání pánvemi vrchem, 

můţe se však tato vada objevit při odlévání spodem. Vada byla identifikována jako exogenní 

struskovitost, pořadové číslo vady 511. 

 Pro ověření identifikace byl pouţit i expertní systém: 

1. v místě vady chybí materiál odlitku, porušená souvislost 

2. vada je na povrchu a zabíhá pod povrch 

3. vada je místně lokalizována 

4. vada má nepravidelný tvar 

5. vada je na horní ploše formy 

6. vada obsahuje částečně nebo úplně exogenní strusku 

Dle expertního systému byla vada identifikována jako exogenní struskovitost, poř.č.511. 

Obě identifikace se shodují . 

      

Bylo posuzováno celkem dvacet různých vad odlitků, u některých vad se identifikace 

rozcházela, ale vady se nacházely ve společné třídě. Pak následovaly vady, které nebyly ve 

společné třídě, ale měly společné příznaky. Uvedený expertní systém bychom měli brát jako 

velice zdařilou pomůcku k identifikaci vad, ne jako nástroj, který nám bezpracně sdělí 

správný výsledek, protoţe na začátku je vţdy člověk, který můţe chybovat [4]. 

     Vady si mohou být podobné jen v některých příznacích, ale právě tyto příznaky mohou 

celou identifikaci urychlit a řešitele problému navést na „správnou stopu“.  

     V experimentální části této práce bude popsáno, jakým způsobem byly řešeny konkrétní 

vady ve slévárně Tafonco a.s., jaké chyby se v průběhu řešení vyskytly a následně bude 

identifikace vady srovnána s expertním systémem a názory odborníků, kteří se zabývají 

vadami odlitků.  
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4  Příčiny, odstranění a prevence vad 

 

    Tato problematika by měla být ve slévárnách na předních místech zájmu. Řešení vad ve 

slévárně je vţdy týmová práce, proto by měl být řešitelský tým sloţený z odborníků, kteří této 

problematice dostatečně rozumí. Proto je vhodné, aby dané závěry, řešení a i identifikace, 

která byla provedena ve slévárně, byla konfrontována z názory, řešeními a popisy vad 

z různých příspěvků a publikací autorů, kteří se  problematikou vad intenzivně zabývají. Tato 

konfrontace vede k větší osvětě celého řešitelského týmu. Do problematiky vad odlitků by se 

měl zapojit co největší okruh zaměstnanců, tito zaměstnanci by měli být v dané oblasti 

intenzivně vzděláváni. Kaţdý člověk můţe přijít s novým nápadem nebo myšlenkou. Proto 

tato část práce bude věnována různým názorům a radám autorů, kteří se zabývají vadami 

„řediny“ a „výronky“. 

 

4.1  Řediny  

 

        Jak uţ bylo zmíněno cílem této práce, bylo řešení vad odlitku „Skříň zadní“, u které 

se objevují vady řediny a výronky. Vybrané rešerţe autorů byly proto zaměřeny na jmenované 

vady.  

     Řediny lze charakterizovat jako malé staţeniny, vyskytující se v tepelném centru 

konečné fáze tuhnutí. Řediny vytvářejí řídká místa ve stěně odlitku, z nichţ mohou vycházet 

tenké kapiláry aţ k povrchu (tím spíše po jeho opracování), takţe činí stěnu odlitku porézní, 

coţ se projeví tečením kapaliny při tlakových zkouškách [6]. 

     Smrštěná dutina je zubatá díra (vada) nebo houbovitá plocha vyplněná (lemovaná) 

strukturou připomínající tvarem list kapradiny nazývaná tzv. dendrity [7]. 

     Řediny jsou malé, často rozptýlené staţeniny, které se vyskytují nejčastěji v tepelných 

osách a jiných tepelných centrech odlitku [8]. 

     Popisy vady, tak jak je popsali různí autoři se shodují. I vada, která byla identifikována  

ve slévárně Tafonco, se s těmito popisy shoduje. Lze říci, ţe tato vada je dutina, která je 

vyplněna dendritickými útvary. 

     Pokud byla vada identifikována, měla by být určena příčina vzniku vady. Moţné příčiny 

jak jsou popsány v literatuře: 
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    Tak jako u staţenin, je příčinou vzniku ředin objemové smrštění kovu při tuhnutí a 

naproti tomu nedokonale vyřešena konstrukce odlitku i technologicky nezajištěné podmínky 

pro dokonale usměrněné (řízené) tuhnutí [6]. 

    Řediny vznikají v těch místech odlitku, kde není zajištěno dostatečně progresivně 

usměrněné tuhnutí odlitku [8]. 

    Jako moţnou příčinu oba autoři udávají nedokonale řízené tuhnutí odlitku. Příčina, 

kterou řešili v Tafoncu, byla taktéţ z nedokonale usměrněného tuhnutí odlitku. Proto byl 

zrušen zářez do tlustší části odlitku, aby tuhnutí bylo usměrněnější. I podle autorů, bylo 

postupováno v hledání příčiny vady správně. 

    Další moţností, jak si ověřit správnou identifikaci vady, je v dnešní době moţnost 

pouţití expertního systému pro určování vad odlitku. Proto byla vada ředina podrobena i této 

identifikaci pomocí tohoto systému a zde je výsledek. 

 

 

            Obr. 4 RTG snímek ředin 
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Identifikace vady dle expertního systému: 

        - v místě vady chybí materiál 

   - vada tvoří místní shluky nebo řetězce vad 

   - vadu tvoří drobné póry  

    Vada byla identifikována jako ředina i podle expertního systému. Tento program 

obsahuje seznam vad s číselným označením, kdyţ dojde k identifikaci, je moţné v tomto 

seznamu najít vadu, kde je popsána i moţná příčina vzniku vady. 

 

4.2 Výronky  

 

  Identifikace této vady, je podstatně jednodušší neţ u předchozí vady řediny, protoţe tato 

vada vystupuje nad povrch odlitku a tudíţ je dobře viditelná. Vadu lze identifikovat vizuální 

kontrolou. Vada je popisována autory takto:  

    Ţíly se objevují na odlitcích jako nepravidelná ploutev nebo ploutve kovů vyčnívajících 

z povrchu odlitků [7]. 

    Síťové ţebroví často síť výrůstků na povrchu odlitku vznikající zatečením kovu do 

trhlinek ve formě (jádře) [9]. 

    Výronky jsou specifickou vadou povrchu odlitků ze slitin s vysokou zabíhavostí, 

odlévaných do forem (jader) pojených především umělými pryskyřicemi [10]. 

    Výronky jsou vystouplé ţebroví nebo ţilkové síťoví na povrchu odlitku, které vzniká 

tím, ţe kov zatéká do trhlinek, tvořících se z dilatace formovacího materiálu [11].   

    Z rešerţí autorů vyplývá, ţe vada výronky je popisována jako ţilkové síťoví. Všichni 

autoři se shodují, a proto vadu ve slévárně identifikovali správně, coţ bude prokázáno další 

části této práce. Vada vzniká z brţděné dilatace křemenného zrna, v zrnu je vyvoláno tepelné 

pnutí. Tato skutečnost je popisována v různých pracích autorů, kteří se zabývají vadami 

odlitků. 

   Některé názory autorů na příčinu vzniku této vady: 

Na vznik této vady existuje řada teorií, většina však vychází z tepelného pnutí křemenných 

forem, a to především proto, ţe jiná nekřemenná ostřiva ve směsích s umělými pryskyřicemi 

výronky netvoří [6]. 
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Objemové změny jsou výsledkem diskontinuální dilatace při transformaci beta-křemene na 

alfa-křemen. Písky vysoké mineralogické čistoty vedou k výronkům [10]. 

Iniciátory výronků jsou pravděpodobně trhliny na líci tepelně exponovaných jader, jako 

důsledek tahového napětí při šokovém ohřevu [10]. 

Dle autorů zabývajících se touto vadou je příčina vzniku vady brţděná dilatace zrna, při 

které ohřívané zrno prodělává modifikační přeměnu, kdy zrno zvětšuje svůj objem. Při tomto 

zvětšení objemu se vyvolá tahové napětí, které je iniciátorem trhlin v jádře. Při posuzování 

příčiny vzniku vady ve slévárně, byla tato příčina vzniku stanovena správně. 

Moţnost jak odstranit výronky byla popsána v experimentální části. Vada byla odstraněna 

pomocí relaxační přísady, coţ bylo dokázáno jako fungující opatření. Pouţitím relaxačních 

přísad pro potlačení brţděné dilatace se zabývá mnoho autorů například [12], [13], [14], [15]. 

Kaţdý autor vytvoří zkušební odlitek, do kterého zakládá vyrobená jádra. Po odlití je 

vyhodnocován povrch odlitku a případně vzniklé vady.  

Vadu podrobíme identifikaci i v tomto případě expertnímu systému na určení vad. 

Posoudíme, zda se identifikace neliší od rešerţí odborníků.  

 

 

                                         Obr.5 Vada výronky 
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Vada byla dle expertního systému identifikována tímto postupem: 

 v místě vady materiál přesahuje povrch odlitku 

 vada je ve vnitřní dutině (u jádra) 

 vadu tvoří ţilkové výrostky 

 

Vada byla identifikována i podle expertního systému jako výronky, identifikace se shodují. 

Jak uţ bylo popsáno, expertní systém obsahuje seznam vad, kde bychom mohli nalézt i moţné 

příčiny a nápravná opatření.  

Poté co vady na tomto odlitku byly konfrontovány s názory autorů, kteří se zabývají 

vadami odlitků, můţeme konstatovat, ţe vady byly správně identifikovány a následně dobře 

řešeny. 

 

5  Vlastní řešení vad odlitků „Skříň zadní“ 

 

Odlitek skříně zadní byl záměrně vybrán, protoţe vady vyskytující se na tomto odlitku, 

byly objeveny aţ u zákazníka, který po zvyšujícím se procentu zmetkovitosti, podmínil další 

spolupráci dosaţením hranice 1 % zmetkovitosti u všech svých odlitků vyráběných v této 

slévárně. Tato externí zmetkovitost stála slévárnu nemalé finanční prostředky a taktéţ dobré 

jméno firmy.  

Od zákazníka přišla reklamace, ve které se uvádělo, ţe z dodaných odlitků po natlakování 

vzduchem, určité mnoţství odlitků propouštělo tento vzduch. Od zákazníka přicházely 

neúplné informace a mnohdy s mnoha měsíčním zpoţděním, kdy z tavby, která čítala 60 kusů 

odlitků, vyřadili například 2 kusy, které odloţili a aţ se nasbíral větší počet kusů zmetkových 

odlitků, byly zaslány do slévárny. Bohuţel na dva zmetky z takovéto dávky se reaguje velice 

špatně. Kdyţ se u zákazníka nashromáţdily zmetky v průřezu půlroku, zákazník se rozhodl 

zastavit výrobu a vada se musela intenzivně řešit. Vada, jak bude dále uvedeno, byla 

identifikována jako řediny. Tyto řediny nebylo moţné zjistit ultrazvukem, protoţe leţely v 

rozích odlitku, kde se lámal paprsek ultrazvuku.  

Dalším problémem, který u odlitku nastal, byla vada výronky. Tato vada je vadou 

opravitelnou, má však negativní vliv na plnění termínů dodávek. 
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 Vada výronky musí být odstraněna ze všech míst odlitku, kde se vyskytuje a to je v mnoha 

případech značně pracné, vznikají vícenáklady na apretaci odlitku. Při neodstranění vady se 

mohou výronky odlomit při běţném pouţití odlitku a způsobit škodu na celém montovaném 

dílu. 

Tyto dvě vady byly postaveny před kolektiv slévárny Tafonco a.s. a jejich řešení muselo 

být rychlé a přesné.  První krok pro zdárné řešení příčin vad řediny a výronky, by měl být 

přesný popis odlitku a stanovení moţných příčin vzniku vad. K tomuto byla vyuţita i 

spolupráce s VŠB – TU Ostrava v rámci této diplomové práce.  

 

5.1 Popis odlitku a výrobních parametrů - „ Skříň zadní“ 

 

Jedná se o odlitek s hrubou hmotností 100 kg a surovou hmotností 125 kg, vyuţití tekutého 

kovu je tedy 80%. Vyuţití tekutého kovu bylo vypočítáno dle vzorce: 

 

   η =  mh  / ms * 100 

 

Materiál odlévaného kovu:  EN - GJL - 300 

Materiál formy: jednotná bentonitová směs 

Jádra jsou vyrobeny metodou „PUR COLD BOX“, odlitek je tvořen čtyřmi kusy jader. 

Teplota lití: 1380°C – 1400°C 

 

Toto je hrubý popis řešeného odlitku, jednotlivé poloţky musí být dopodrobna popsány, 

aby vznikl dokonalý obraz o řešeném odlitku a jeho výrobních parametrech. Na obr 6 je 

zachycen řešený odlitek.  
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                                          Obr. 6 Odlitek „Skříně zadní“ 

 

Mechanické hodnoty této litiny se pohybují v rozmezích: Rm = 300 aţ 400 MPa, HB=195-

260, taţnost se u litin s lupínkovým grafitem zanedbává, protoţe její hodnota je pod jedno 

procento. 

Chemické sloţení ani obsah strukturních sloţek není normalizován je jen doporučen, ale 

vţdy musí být dosaţeno poţadovaných  hodnot mechanických vlastností. 

Těmto hodnotám by mělo odpovídat i doporučené chemické sloţení[16]:  

 

GJL - 300 C Si  Mn Pmax Smax 

 3,0-3,2 1,6-1,8 0,9-1,1 0,3 0,15 
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Toto jsou pro zmíněnou litinu nejdůleţitější prvky, které ovlivňují výslednou strukturu. 

Stupeň eutektičnosti by se měl pohybovat v rozmezí 0,81 – 0,87, poměr je dán těmito prvky: 

 

SE = C/ 4,25-0,3(Si+P)  

 

Stupeň eutektičnosti je jedním ze způsobů jak vyjádřit chemické sloţení. Je definován jako 

poměr skutečného obsahu uhlíku k obsahu uhlíku, který odpovídá eutektické koncentraci při 

daném obsahu křemíku a fosforu [16]. 

Dalšími důleţitými prvky v litinách je mangan (váţe na sebe síru, zvyšuje pevnost, 

zjemňuje perlit), fosfor (zvyšuje křehkost, proto se musí obsah hlídat), síra (zabraňuje 

grafitizaci a způsobuje křehkost)[16]. Mangan podporuje vznik perlitické struktury. 

Perlitická struktura litiny s lupínkovým grafitem: 

 

                          

 

                                              Obr. 7 Perlitická struktura 

 

Tato litina s lupínkovým grafitem je vyráběná v kuplovně. Vsázkové suroviny se od 

minulosti liší, v dnešní době se více přidává ocelový odpad, protoţe jsou kladeny větší nároky 

na mechanické vlastnosti litin a z ekonomického hlediska, ocelový odpad je levnější neţ 

surové ţelezo. S přibývajícím obsahem ocelového odpadu se zvyšuje pevnost a tvrdost, ale 

tato litina má velký sklon ke stahování, často se musí nálitkovat. Dalo se tedy očekávat, ţe u 

tohoto odlitku budou problémy s jeho homogenitou. 
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Doba lití tohoto odlitku je stanovena na 32 sekund dle výrobního postupu. Dalším 

důleţitým parametrem, o kterém by se mělo, vědět je teplota lití, která se pohybuje v rozmezí 

1380°C– 1400°C. 

Materiál formy je jednotná bentonitová směs, je to směs, která se skládá z ostřiva, pojiva a 

přísad. Ostřivem je v této směsi křemenný písek, který je nejběţnějším typem ostřiva. Ve 

zmíněné slévárně se pouţívá ostřivo z lokality Grudzeň Las. Pojivem je zde bentonit. Sloţení 

směsi je následující: ostřivo – křemenný písek, pojivem je bentonit Keribent K v mnoţství 4 

kg, směsný bentonit Keribent K50 s 50% uhlíkaté přísady mnoţství 3 kg a dextrin v mnoţství 

1 kg. Celková váha směsi je 630 kg. V následující tabulce je uvedeno doporučené rozmezí 

některých technologických vlastností pouţívané jednotné formovací směsi. 

 

spěchovatelnost % 28 - 42 

prodyšnost n.j.p 170 - 240 

vaznost kPa 170 - 230 

vlhkost % 2,9 - 3,5 

pevnost v kondenzační zóně kPa 1,8 - 2,4 

aktivní bentonit % 6,5 - 8,5 

granulometrie (d50) mm 0,23 - 0,25 

   

  

 Dle výrobního postupu je formování tohoto odlitku prováděno na těţké formovací lince, 

kde předepsané tvrdosti jsou v rozmezí 87 – 95 jednotek pro vrchní díl formy i spodní díl 

formy. Rozměr rámu je 1450 x 900 x 400 mm. V rámu jsou formovány 2 kusy odlitku. Na 

obr. 8 a 9 je zachycena rozloţená forma. Do formy je zakládán komplet čtyř jader. 
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                                                      Obr. 8 Vrchní díl formy 

 

                                               Obr. 9 Spodní díl formy         
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Forma se na vadě ředina můţe taktéţ podílet. Kdyţ není dostatečně tvrdá forma, můţe při 

grafitizaci můţe dojít k vyboulení stěny a vzniku tepelného uzlu, ve kterém mohou při tuhnutí 

vznikat řediny. 

Jádra odlitku jsou vyráběny metodou PUR COLD BOX. V původním postupu COLD BOX 

na bázi polyuretanu představuje pojivo dvousloţkový systém sloţený z polyolu a 

polyizokyanátu. Polyol je fenolformaldehydová pryskyřice vykazující benzyléterový 

charakter [17]. Pro urychlení reakce se směs profukuje zplyněným aminem. Toto pojivo se 

skládá ze dvou sloţek. Sloţka „A“ je pryskyřičná komponenta, její obchodní název je 

ASKOCURE 300 EP 3929. Sloţkou „B“ je polyizokanátová komponenta s obchodním 

názvem ASKOCURE 600 FW 3. Hmotnostní poměr obou sloţek je 0,7 % sloţky „A“ a 0,72 

% sloţky „B“. Vlastnosti obou sloţek jsou uvedeny v materiálových listech viz přílohy této 

práce (příloha 1 a 2). Toto pojivo je smícháno s ostřivem, kterým je křemenný písek, směs je  

vstřelena do jaderníku a zvenčí vytvrzena. Po vytvrzení, jádro dosahuje okamţitě 

poţadovanou tvrdost. To je obrovská výhoda této metody. Nevýhodou je nepříjemný zápach z 

katalyzátoru, katalyzátor se musí neutralizovat pomocí kyseliny sírové v pračce aminu.  

Obr. 10 zachycuje komplet jader uloţený ve formě:  
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                                         Obr. 10 Komplet jader zaloţený do formy 

 

Na obrázku jde vidět, ţe činné plochy jader jsou ošetřeny nátěrem na bázi ohnivzdorných 

magnesiumsilikátů a grafitu s obchodním názvem Alko SGB. Tento nátěr se pouţívá jako 

ochrana proti penetraci.  

Komplet jader se skládá ze čtyř jader na odlitek, hmotnost kompletu je 79,3 kg. Na 

obrázku 11 je patrné sloţení dvou jader. 

Pouţité ostřivo na tyto jádra je křemenné ostřivo z lokality Grudzeň Las z Polska. Střední 

zrnitost tohoto ostřiva je d50 = 0,27 mm. Hranatost zrna je Wk = 1,1.  
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                                     Obr. 11 Pohled na jádro, které je tvořeno dvěma polovinami 

 

 

 

 

5.2 Vada „řediny“ 

 

Jak uţ bylo zmíněno, zákazník reklamoval po tlakové zkoušce průnik vzduchu v místech, 

kde byly vyvrtány závity. Aby byla dobře identifikována vada, tak kromě vizuální kontroly 

byla provedena kontrola penetrační i kontrola rentgenem (viz. příloha č.3).  

Na obrázcích číslo 12 a 13 jsou zachycena kritická místa, kde byl zjištěn průnik vzduchu u 

zákazníka. Zákazník nestanovil stupeň homogenity.  
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      Obr. 13 Graficky znázorněné 

           Obr. 12 Řez odlitkem v kritické oblasti                                        kritické místa 

                                                                                                                               

V obrázku číslo 13, jsou místa průniku rozděleny na deset pozic, ve kterých by docházelo 

k průsakům oleje. Místa jsou označena čísly od 1 do 10, aby se zjistilo, které místo na odlitku 

je nejčastěji prosakujícím. Pracovník výstupní kontroly, který prováděl kontrolu těsnosti 

odlitků přímo u zákazníka, zaznamenal pořadové číslo odlitku a prosakující pozici.  

 

 Tyto záznamy byly prováděny nejenom, abychom zjistili podle pořadového čísla odlitku 

parametry výroby odlitku, ale téţ, přes kterou pozici odlitek nejčastěji prosakuje. Bylo 

zjištěno, ţe častější průsak je v pozicích 6 aţ 10, které se nachází ve spodní části formy a 

z těchto pozic je nejkritičtější pozice číslo 10. 

 

 

3 
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5.2.1 Kontrola rentgenem 

 

Vrácené odlitky od zákazníka, které byly označeny jako netěsné, pracovníci výstupní 

kontroly prohlédli a zjistili, ţe v daných otvorech se vyskytují dutiny, které by mohly, 

ukazovat na vadu ředina potaţmo staţenina. Celá tato kritická oblast byla zrentgenována a 

v pozicích 5 aţ 10 objeveny vady, v pozici číslo 10 byla tato vada v největším rozsahu. Coţ 

dokládají pořízené rentgenové snímky na obr. 14 aţ 17.                                                                                                                                                                              

 

                              

                                                Obr. 14 Vada v pozici 10 
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                                                     Obr. 15 Vady v pozici 5 

 

Vady v pozici 5 jsou v menším rozsahu na RTG snímku nepatrné, tyto drobné vady mohou 

být opracováním zcela odstraněny, kdeţto vada na obrázku číslo čtrnáct je v takovém rozsahu, 

ţe ani opracování tuto vadu neodstraní. I v pozicích 6 aţ 8 byly shledány nepatrné vady 

v okrajích daných pozic, ale tyto vady nejsou tak velké, aby došlo k prosakování (obr. 16 a 

17). 

Ze snímků pořízených rentgenem je zřejmé, ţe největší vada je v pozici číslo 10. Byl 

zhotoven výřez z reklamovaného odlitku, který byl prohlédnut v laboratoři a na základě těchto 

skutečností byl vydán protokol o vadě viz příloha č.3 (Protokol č. 182/2010). 
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                                                      Obr. 16  Pozice číslo 6 

                                       

 

 

                                                    Obr. 17 Pozice číslo 7 a 8 
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Rentgenové snímky, které byly pouţity v této práci, jsou pořízeny z odlitku odlitého 

20.1.2010 s pořadovým číslem 25. Odlitky z tohoto data lití, byly po upozornění zákazníkem 

na zvyšující se počet zmetkových odlitků ve slévárně odstaveny. Toto rozhodnutí se ukázalo 

jako správné, protoţe v pozici číslo deset, se vada skutečně objevila. Vada na těchto snímcích 

byla identifikována jako ředina.  

Výřez z odlitku, který byl pořízen z reklamovaného kusu s pořadovým číslem 167, datum 

lití 8.10.2009, popsaný v příloze č. 3 protokol č. 182/2010 ukazuje, ţe jde o vadu ředina. 

Z protokolu je vidět poněkud špatná komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem, který 

ve své firmě hromadil vadné odlitky, neţ je reklamoval jako špatné. Výřez je z odlitku, který 

byl odlit 8.10.2009 a vada byla v laboratoři slévárny identifikována aţ v březnu 2010. Pokud 

by byla lepší komunikace, mohla být vada odstraněna daleko dříve a dodavatel by nemusel 

mít špatné jméno u odběratele. 

Kdyţ byla identifikována vada, musela být stanovena i příčina této vady. Moţných příčin 

této vady, jak se ukázalo, bylo více, proto se musely všechny moţné příčiny prověřit a 

eliminovat. 

 

5.2.2 Stanovení možných příčin vzniku vady „ ředina“  

 

Ředina je vada, která můţe vznikat při tuhnutí odlitku. Objem taveniny se s klesající 

teplotou zmenšuje a to je jeden z důvodů, proč vznikají v odlitku tyto vady. Pokud se tento 

úbytek objemu tekutého kovu nevyrovnává, například nálitkem vzniká ředina. Dalším 

důvodem můţe být i chemické sloţení, některé prvky mohou bránit grafitizaci a tudíţ 

podporovat vznik ředin. Při grafitizaci dochází u litin, ke grafitickému roztaţení a tudíţ 

k zvětšení objemu. Toto zvětšení objemu, můţe zabránit vzniku této vady. 

Příčina, která moţná mohla vyvolat tuto vadu u tohoto odlitku, vzhledem k tvořícím se 

výronkům, je hrudka písku a nátěru (vměstku), která mohla změnit tuhnutí v tomto tepelném 

uzlu. Dané příčiny musely být důkladně prověřeny. 

Jedna z nejrychleji prověřených příčin vzniku vady je chemické sloţení. Chemické sloţení 

bylo prověřeno na vzorku z tavby, tento vzorek je odebrán z kaţdé vyráběné tavby, neţ je 

tavba uvolněna k lití. V následující tabulce je uvedeno chemické sloţení ze vzorku 

odebraného z tavby: 
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Výsledky z Kvantometru: 

 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al 

% % % % % % % % % 

3,37 2,061 0,69 0,065 0,101 0,245 0,024 0,063 0,0068 

Co Cu Nb Ti V W Pb Sn Mg 

% % % % % % % % % 

0,00802 0,172 0,00623 0,0078 0,016 0,0088 0,00306 0,009 0,0002 

As Zr      CE                    Sc  

% %   

0,01 0,0008    4,01            0,93  

 

Další hodnoty chemického sloţení, byly získány ze vzorku výřezu z odlitku, kdy byla 

provedena spektrometrická analýza. Srovnání bylo provedeno, aby bylo potvrzeno stejné 

chemické sloţení u vzorku z tavby a odlitku, abychom vyloučili rozdílné sloţení u vzorku a 

odlitku, které by mohlo být příčinou vzniku vady.  

Chemické sloţení z výřezu odlitku: 

 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al 

% % % % % % % % % 

3,35 2,13 0,66 0,057 0,093 0,25 0,02 0,063 0,0008 

Co Cu Nb Ti V W Pb Sn Mg 

% % % % % % % % % 

0,006 0,17 0,005 0,007 0,0142 0,0064 0,0006 0,0095 0,0002 

As Zr       CE               Sc  

% %   

0,0065 0,0004      4,00            0,93  
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Chemické sloţení u obou zkoumaných vzorků je téměř shodné. Ţádná hodnota prvků 

bránících grafitizaci, není tak vysoká, aby byla příčinou této vady (Cr, V, Mg, S). Musíme si, 

ale povšimnout vyššího chromu, který podporuje metastabilní tuhnutí a zvyšuje pevnost a 

tvrdost odlitku.  

Dle normy ZF 104 (jedná se o specifickou normu zákazníka), která byla předána 

dodavateli tohoto odlitku a kde bylo stanoveno chemické sloţení a mechanické hodnoty 

odlitku nebyl nalezen rozpor. Norma uvádí následující chemické sloţení a mechanické 

hodnoty: 

 

C Si Mn P S 

% % % % % 

3 - 3,5 1,6 - 2,5 0,6 - 0,8 max 0,15 max 0,12 

  

Očkování se u této litiny provádí primárně (přímo do pánve) a to očkovadlem s obchodním 

názvem SB 5, v poměru 4 kg očkovadla na 2 tuny taveniny. Chemické sloţení očkovadla je: 

Si 64-70%, Ba cca 2%, Al cca 1,5%, Ca 1% . Přímo po licí kůl se vkládá lisované očkovadlo 

Tenbloc, mnoţství je stanoveno na 150 gramů na formu. Moţnost špatného očkování, bychom 

mohli taktéţ vyloučit. 

Tyto příčiny byly vyloučeny. 

Další moţnou příčinou vzniku vady, mohl být vměstek, který by mohl obsahovat písek a 

nátěr z jádra. Tento názor vznikl po zhlédnutí odlitků, na kterých se od strany jader začaly 

vyskytovat výronky. 
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                                   Obr. 18 Vada výronky – domnělá příčina vzniku vady ředina 

 

Po prasknutí jádra, které je patrné na obrázku 18, se mohla uvolnit z jádra hrudka písku s 

nátěrem, která mohla vniknout do oblastí, které byly reklamovány jako netěsné. Jak je moţné 

vidět na obrázku, výronek končí v zesílené části odlitku, tato část tvoří tepelný uzel. V tomto 

uzlu mohlo dojít ke změně teplotního pole, uzel mohl být delší dobu prohříván od této hrudky 

písku, která působila jako pravé jádro. Pravé jádro se při tuhnutí odlitku prohřívá a v první 

fázi odvádí teplo, přičemţ vzniká pevná kůrka okolo jádra. S postupujícím časem se 

schopnost jádra odvádět teplo vyčerpá a kůrka, která vznikla v první fázi tuhnutí, se znova 

roztaví. Takţe tímto způsobem mohla v odlitku vzniknout ředina v zesílené části (v tepelném 

uzlu). Bylo proto nutno prověřit zda vada, která byla nalezena v pozici 10 (obrázek č. 14 

rentgenový snímek) neobsahuje písek. Pokud by vada obsahovala písek, tento písek by mohl 

být příčinou vzniku vady. 
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Aby mohla být zjištěna přítomnost písku, musel být výřez z pozice deset rozřezán přes 

vadu. Vada byla prohlédnuta pod mikroskopem na VŠB-TU v Ostravě. Následující snímky 

zachycují vadu a i to co vada obsahuje. 

 

               Obr. 19 Pohled na vadu 

                                     Obr. 20  Dentridické útvary ve vadě 
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Na obr. 20 se ve vadě objevují dentridické útvary, které jenom potvrzují, ţe jde skutečně o 

vadu ředina. Vada po zhlédnutí pod mikroskopem neobsahovala písek ani jiný vměstek, který 

by zapříčiňoval tuto vadu. Proto začal převládat názor, ţe tato vada vzniká, protoţe nejsou 

zajištěny podmínky usměrněného tuhnutí a tato litina extrémně stahuje. 

Technolog se proto rozhodl změnit vtokovou soustavu, přidat nálitek a pro rychlejší 

zachlazení spodního tepelného uzlu pouţít chladítko. Dříve neţ bude popsána celková změna 

vtokové soustavy, musí být popsáno staré provedení vtokové soustavy. Obr. 21 zachycuje 

staré provedení vtokové soustavy, u které vznikaly vady. 

 

        

                                     Obr. 21 Staré provedení vtokové soustavy 
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Z obrázku je patrné, ţe vtoková soustava je umístěna do horní poloviny formy. Zářezy jsou 

umístěny tak, ţe prohřívají tepelné uzly. Hlavně zářez, který je v pořadí od vtokového kůlu na 

druhém místě, dělá z pozice číslo 10 průtočné místo, kdyţ tato pozice tvoří tepelný uzel, tento 

uzel chladne vzhledem k členitosti této stěny jako jedno z posledních míst. Toto místo při 

chladnutí, napájí tenčí stěnu a z nedostatku kovu vznikaly řediny. Neţ začne technolog 

zasahovat do technologie a měnit například vtokovou soustavu, měl by být přesvědčen, ţe 

jsou eliminovány všechny moţné příčiny vzniku vady, protoţe některé technologické úpravy 

a změny mohou být nákladné a nevratné. Tyto změny se musely zkontrolovat simulačním 

programem Magmasoft, který dokáţe predikovat vznik vady odlitku, spojené s tuhnutím 

odlitku. Velkou nevýhodou je ve slévárně Tafonco a.s., ţe tato slévárna nevlastní tento 

simulační program, velmi by to urychlilo stanovení vhodné vtokové soustavy a predikci vad 

odlitku. Tato simulace byla vytvořena ve Vítkovických slévárnách, Ing. Burianem.                     

Technolog navrhl dvě varianty nové vtokové soustavy, simulací si chtěl ověřit, která 

varianta bude vhodnější. 

Návrh první varianty změny vtokové soustavy, která byla prověřena simulací (obrázek 22). 

 

                              Obr. 22 Návrh č. 1 (Pohled na horní stranu odlitku) 
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                                 Obr. 23 Pohled na spodní díl odlitku (návrh č. 1) 

 

Změna nastala oproti stávajícímu vtoku, byl zkrácen a protaţen na levou stranu od 

vtokového kůlu, na pozicích číslo 5 a 10 byl přidán průtočný nálitek. Na horní stranu v rohu 

byl umístěn nálitek s exotermickým obkladem. Spodní strana odlitku je opatřena spirálovitým 

chladítkem, v návrhu číslo 1 má zachladit pozici číslo 8 uprostřed stěny odlitku. V této pozici 

se při simulaci objevovaly vady (obr. 24). 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení příčin vad odlitků ve slévárně pomocí statistických metod a expertního systému  

Roman Pecka, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra slévárenství  

                                                                                                                                                                                          36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

                                      Obr. 24 Moţná vada v pozici č. 8 při predikci vad 

 

Proto byla podrobena i druhá varianta návrhu vtokové soustavy simulaci plnění. Při druhé 

variantě se odstranil průtočný nálitek a spirálové chladítko se posunulo z pozice 8 do pozice 

číslo 10. Celý vtok byl prodlouţen za roh odlitku a na konci struskováku byl proveden zářez. 

Na obrázcích číslo 25 a 26 je celý návrh vtokové soustavy číslo 2 zobrazen.  
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                             Obr. 25 Návrh č. 2 (Pohled na horní stranu odlitku) 

                             Obr. 26  Pohled na spodní díl odlitku ( návrh č.2) 
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Bylo nutno srovnat moţný výskyt vad při návrhu číslo 1 a 2. Na obrázku číslo 27 je 

zobrazena predikce vady návrhu č. 2, potom bude provedeno srovnání obou návrhů. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Obr. 27 Predikce vady návrhu č. 2 

 

Po zhlédnutí obou návrhů a hlavně predikcí vad, se návrh číslo 1 zdá mnohem účinnější 

neţ návrh č. 2. Technolog se i přesto rozhodl pro návrh číslo 2 a to z několika hledisek, které 

budou popsány v závěru práce. Kdyţ přihlédneme ke členitosti této stěny, jde vidět, ţe tepelné 

uzly se vyskytují, v kaţdé ze zmíněných pozic a proto se vada mohla při předchozí 

technologii, nacházet kdekoli v této stěně. 
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Coţ také je dokázáno v tabulce na obr. 28, kde jsou zaznamenány netěsné pozice. Je 

zapotřebí dokázat, ţe nápravné opatření opravdu zafungovalo. 

Návrh č. 2 nové technologie byl podroben rentgenové kontrole. 

Rentgenové snímky, které jsou v příloze č. 4 na obrázcích 38 – 41, zachycují kritickou 

oblast po technologické úpravě vtokové soustavy. Vada se na těchto snímcích nevyskytuje v 

ţádné pozici, ve které se vyskytovala při předchozí technologii výroby tohoto odlitku. 

Abychom však mohli s jistotou říci, jestli bylo nápravné opatření účinné, jenom RTG snímky 

nestačí. Pracovník výstupní kontroly jezdil k zákazníkovi, kontrolovat tyto odlitky na těsnost. 

Kontrola probíhala od 20.1.2010, kdy nám zákazník oznámil, ţe zastavuje výrobu aţ do 8. 

září 2010. Všechny zkontrolované netěsné odlitky byly zapsány do tabulky, k těmto odlitkům 

bylo přiřazeno datum lití a za pořadovým číslem odlitku byla zapsána pozice, která netěsnila. 

Na základě kontroly pracovníka VTK Tafonco a.s. byly odlitky uvolňovány dále do výroby u 

zákazníka. 
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                          Obr. 28 Tabulka s počtem testovaných a netěsných odlitků 

 

V tabulce je označeno datum lití (1.6.2010), kdy byla provedena změna technologie podle 

návrhu č. 2. 

Jak je vidět z tabulky, od této změny se nevyskytovaly odlitky, které by byly vyřazeny z 

výrobního procesu na vadu ředina (u zákazníka označeny jako netěsné). Po zhlédnutí RTG 

snímků a počtu netěsných odlitků od 1.6.2010, kdy počet netěsných klesl na nulu, bylo 

posouzeno nápravné opatření (změna vtokové soustavy) jako velmi účinné. Vada „ředina“ 

byla vyřešena vhodnou volbou vtokové soustavy. 

 

ZKOUŠKA TĚSNOSTI U Č.O. 82098401011 

DATUM LITÍ POČET NETĚSNÝ CH POŘ. ČÍSLO/ + POZICE

20.1.2010 7 KS 2 KS

21.1.2010 3 KS 0 KS 0

16.2.-2010 6 KS 2 KS

3.3.2010 56 KS 2 KS

24.3.2010 60 KS 7KS

8.4.2010 42 KS 1 KS

6.5.2010 98KS 8 KS

21.5.2010 27 KS 1 KS

1.6.2010 76 KS 0 KS

17.6.2010 39 KS 0 KS

1.7.2010 24 KS 0 KS

25.8.2010 16 KS 0 KS

8.9.2010 21 KS 0 KS

4,8%

POČET 

TESTOVANÝ CH

28/2/+2 , 1/2/+10

81 /+ 10,  108 /+ 7   

135/2 /+ 2 , 136/2 /+ 7 

222/1/+2 ,225/2/+7,227/2/+10, 229/1/+10 ,

228/2+6 ,196/1/+8,226/1/+5

238/1/+10

278/1/+10 , 280/1/+10 ,282/2/+5 ,317/2/+8 ,328/2+6, 

294/2/+7,8 ,  265/2/+7, 275/2/+5

342/2/+3

celkem 475 KS celkem 23 KS
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5.3 Vada „výronky“ 

 

Další vada, která musela být vyřešena, v co nejkratší době byla vada výronky. Tato vada 

slévárnu, jak jiţ bylo zmíněno, zatěţovala z pohledu zvyšování pracnosti při čistění odlitků. 

Na rozdíl od vady ředina, je tato vada v mnoha případech vadou opravitelnou, pokud není 

díky této vadě změněn poţadovaný rozměr. Oprava této vady tkví v odstranění výronků ze 

všech ploch a rohů odlitku. Tato oprava musí být provedena precizně, pokud tomu tak není, 

hrozí, ţe se tento výčnělek utrhne a můţe skončit například mezi ozubenými koly, které můţe 

poničit.  

 

5.3.1 Popis vady 

 

Výronky jsou ţilkovité výrostky, kdy kov zatéká do vzniklých trhlinek ve formě nebo na 

jádře. Výronky lze nalézt na povrchu odlitku. Vadu lze identifikovat pomocí vizuální kontroly. 

Výronky se vyskytovaly na hranách i v rozích odlitku, kde jsou nejvíce tepelně exponovaná 

místa na odlitku. Jak je patrné z detailů na fotografiích.  

V případě tohoto odlitku se jednalo o výronky vzniklé ze strany od jádra, jak dokládají nás 

následující obrázky 33 aţ 35.  

 

                                            Obr. 29 Vada „výronky“ 



Vyhodnocení příčin vad odlitků ve slévárně pomocí statistických metod a expertního systému  

Roman Pecka, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra slévárenství  

                                                                                                                                                                                          42 

 

                                 Obr. 30 Výronky v různých zákoutích odlitku 

                    Obr. 31 Detail vady – ţilkové výrostky na povrchu odlitku            
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5.3.2 Příčina vzniku vady 

 

Kdyţ se rozhodujeme o příčině této vady musíme znát : 

- polohu vady  

- rozsah vady 

- moţnost opravy odlitku, to znamená, zda se dá vada odstranit broušením, sekáním, 

popřípadě trýskáním. 

V případě, který nastal v Tafonco a.s., je vada ze strany od jádra, je ve větším rozsahu a v 

málo přístupných místech, coţ je moţné vidět na obrázcích (obr. 29 – 31). Při hledání příčiny 

této vady je nutno se zaměřit na jádrovou směs z čeho je vyrobena, z jakého ostřiva a co pojí 

tuto směs. Jak uţ bylo uvedeno ostřivem u těchto druhů jader je křemenný písek z lokality 

Gruzeň Las, střední zrnitost podle výrobce je d50= 0,27 mm. Hranatost zrna je Wk= 1,1. Na 

obr. 32 je zrno vyfotografováno ve zvětšeném měřítku. Obrázky jsou pouţity z literatury [17]. 

                                                       

                                             Obr. 32 Ostřivo z lokality Gruzeň Las       

 

Výhodou tohoto ostřiva je nízká spotřeba pojiva, protoţe jeho tvar je kulatého charakteru. 

Tudíţ malá spotřeba pojiva a malý vývin plynů, ale křemenné ostřivo při ohřevu prodělává 

polymorfní přeměny, které se projevují objemovými změnami. Tepelná roztaţnost 

křemenného ostřiva je aţ 15% objemových. Kdyţ zrno zvětší svůj objem, narazí na druhé 

zrno, vyvolá se takzvaná brţděná dilatace zrna. Tato brţděná dilatace způsobí v zrnu tahové 
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napětí a to má za následek prasknutí jádra. Tak byla vysvětlována příčina vady ve slévárně 

Tafonco. 

 Abychom předešli tahovému napětí, které bylo vyvoláno brţděnou dilatací, bylo přidáno 

do jádrové směsi relaxační přísady FERANEX 7046. Dle výrobce se tento přípravek skládá 

z rostlinného granulátu, nosiče lesklého uhlíku, oxidu ţeleza a pryskyřice. Zápalná teplota 

tohoto přípravku je 138°C. Přípravek je dodáván ve formě černého prášku. 

Přípravek je přidáván do jádrové směsi v obsahu 1 – 2 % hmotnosti směsi a se směsí je 

smícháván při mísení. Celý princip relaxace spočívá v tom, ţe relaxační přípravek při styku 

s tekutým kovem vyhoří a tak uvolní prostor pro dilataci křemenného zrna, které můţe 

dilatovat. Na obrázku 33 a 34 je zachyceno jádro, kde byl pouţit Feranex 7046. Oxid ţelezitý 

působí příznivě na zvýšení termostability jádrových směsí [18]. 

 

 

 

                                            Obr. 33 Jádro s relaxační přísadou 
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                                              Obr. 34 Směs je viditelně tmavší 

 

Po domluvě pískového metalurga s mistrem jádrovny bylo mnoţství přísady stanoveno v 

poměru 5 kilogramů na 400 kg směsi. Toto mnoţství bylo stanoveno po zkušenostech s jádry, 

které po odlití zvětšily svůj rozměr, díky brţděné dilataci, ale nedocházelo k prasknutí jádra a 

tudíţ k vadě výronky. I v případě těchto jader byl pouţit Feranex 7046, který dokázal 

eliminovat tuto změnu rozměru. Na základě těchto vědomostí byla stanovena dávka relaxační 

přísady.                                                                                                                                                                     

O funkčnosti nápravného opatření byl důkaz hned po odlití odlitků s jádry, kde byla 

pouţita tato přísada. Po odlití byly odlitky otrýskány a celá produkce byla podrobena vizuální 

kontrole. U ţádného odlitku (produkce čítala 54 kusů), nebyla zaznamenána vada „výronky“, 

coţ dokládají následující snímky odlitku.  
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                                     Obr. 35 Odlitek bez výronků  

                                    Obr. 36 Pozice 10 bez výronků 
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                                         Obr. 37 Řez odlitkem bez vady   

   

I na řezu odlitku obr. 37 není vidět vada, která byla patrná na obr. 12. Po zhlédnutí těchto 

odlitků se usoudilo, ţe nápravné opatření je účinné a mnoţství relaxační přísady je správně 

nastaveno. Coţ bylo ověřeno i při následující výrobě odlitku, kdy se vada neobjevila. 
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6. Závěr 

 

Práce byla zaměřena na řešení vad konkrétního odlitku z litiny s lupínkovým grafitem z 

výrobního programu slévárny Tafonco a.s. Pomocí expertního systému a dalších metod 

identifikace vad bylo konstatováno, ţe příčinou reklamací a zvýšených nákladů na opravu vad 

jsou dvě vady: řediny a výronky. Na odstranění těchto vad odlitku byla pak zaměřena vlastní 

experimentální práce autora.  

Vada řediny byla vyřešena změnou technologie, kdy stávající vtoková soustava byla 

nahrazena novou vtokovou soustavou, a bylo docíleno usměrněného tuhnutí odlitku. Návrh 

technologie č. 2 se ukázal jako účinný, protoţe do oblastí pozic 5 a 10, které byly vadou 

nejvíce zasaţeny, nám po úpravě, zářezy dosazovaly relativně nejstudenější kov. Navíc pozice 

číslo 5 a 10 s největší relativní tloušťkou, byla opatřena shora nálitkem s exoobkladem a 

v dolní části byla vada eliminována vnitřním chladítkem. To, ţe vada jiţ nevzniká, dokládají 

rentgenové snímky v příloze č. 4 a také tabulka na obr. 28.  

Co se týče samotného řešení vzniklé vady odlitku, zde se řešitelský tým nedopustil většího 

pochybení. Při řešení vady řediny, byla vada podrobena více kontrolám, coţ pomohlo k tomu, 

ţe byla vada identifikována se 100% jistotou a příčina této vady byla jednoznačně určena i 

bez pouţití statistických metod.   

Statistické metody jsou mnohdy jediným moţným způsobem, jak stanovit příčinu vady, a 

taktéţ funkčnost nápravného opatření, které bylo zvoleno.  

Vada výronky byla vyřešena pomocí přidání relaxační přísady, coţ dokládají obr. 35, 36, 

37, na kterých se vada jiţ nevyskytovala. Řešení bylo popsáno v předchozích kapitolách, i v 

tomto případě nemuselo být pouţito statistických metod pro určení příčiny vady. Při určení 

příčiny vady byla pro daný případ odlitku „skříň zadní“ dosaţeno shody s názory odborníků 

zabývajících se v minulosti touto vadou. Vada je vyvolána tahovým napětím, které vzniká při 

brzděné dilataci ostřiva. Abychom zabránili této brzděné dilataci, máme k dispozici několik 

nápravných opatření. Zde bylo taktéţ důleţité, přihlédnout k ekonomicky schůdnému řešení, 

které je vhodné pro danou slévárnu. Taktéţ je na zváţení, jestli navrţené nápravné opatření 

nevyvolá další vadu odlitku.  

Cíle diplomové práce tak byly splněny. Jednalo se vlastně o nápravu chyb, ke kterým 

nemuselo dojít. Chyb, kterých se mohou dopouštět pracovníci sléváren je celá řada, chybuje 

se jak v předvýrobních etapách, kdy například mohou být nepochopeny poţadavky zákazníka 
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nebo nejsou zcela přesně definovány samotným zákazníkem (v daném případě stanovení 

homogenity odlitku). Taktéţ při samotné výrobě odlitku, nemusí být zcela zrealizován 

poţadavek technologa. Z tohoto hlediska je důleţitá komunikace všech článků výrobního 

procesu, jak dokládá například vada výronky, která mohla být vyřešena daleko dříve, neţ 

začala ohroţovat termíny dodávek odlitků. 
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Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Materiálový list ASKOCURE 300 EP 3929 

 

VLASTNOSTI      ASKOCURE 300 EP 3929  je pryskyřičná komponenta pro postup  

        ASHLAND 

                                Cold-Box a vykazuje spolu s ASKOCURE 600 FW 3 dobré   

                                pevnosti. Silně redukuje tvorbu výronků, vyznačuje se dobrou     

                                odolností vůči vlhkosti a vodním  nátěrům. Zlepšená          

                                vyjímatelnost jader z jaderníků.  

 

                

PARAMETRY       Chem. označení: benzyléterová pryskyřice 

                                Měr. hmot.při 20°C:                   1,05 – 1,10 g/cm3                                                               

                                Viskozita při 25°C:                     150 - 280 mPa.s                                                                             

                                Bod vzplanutí DIN 53213:         56°C 

                                                     v rozpouštědlech                             

 

SKLADOVATELNOST      6 měs. za normálních podmínek 

 

 

TECHOLOGICKÉ        Písková směs: 100 kg H32 

SMĚRNÉ HODNOTY                             0,8 % ASKOCURE 300 EP 3929 

                                                                0,8 % ASKOCURE 600 FW 3 

 

 Pevnost v ohybu: N/cm2 okamţitá    30min.     60min.     24hod. 

 (20 °C, 50 % rel.v.v.) 180              450          500          550 
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ZACHÁZENÍ S  Žádné zbytky pojiv nesmíchávat s ASKOCURE díl 2. Materiály reagují za 

ASKOCURE 300 FW 2 silného vývoje tepla. Skladování mezi 10 - 30°C. Chránit před otevřeným 

 ohněm. Výpary z rozpouštědel mohou dráždit sliznici. Vyvarujte se vde- 

 chování výparů. Potřísněnou pokožku omývejte větším množstvím vody 

 a mýdla, popř. použijte „ Lutrol“, je-li k dispozici. Při vniknutí do očí 

 vyplachujte větším množstvím vody. Vyhledejte očního lékaře.  

 

OZNAČENÍ                     Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Materiálový list  ASKOCURE 600 FW3 

 

VLASTNOSTI      ASKOCURE 600 FW 3  ( díl 2 ) je polyisokyanátová komponenta    

                                pro postup ASHLAND Cold-box. Optimálních vlastností se         

                                dosáhne zpracováním s  ASKOCURE 300 EP 3929. 

 

PARAMETRY      Chem. označení: polyisokyanát v rozpouštědlech 

                               Měr. hmot.při 20°C:  1,10 – 1,17 g/cm3 

                               Viskozita při 25C:  15-27 mPas  

                               Bod vzplanutí DIN 53213:  58C 

                                                                                                                                                                  

SKLADOVATELNOST      6 měs. za normálních podmínek 

 

TECHOLOGICKÉ         Písková směs:  100 kg H32 

SMĚRNÉ HODNOTY                               0,8 % ASKOCURE 300 EP 3929 

                       0,8 % ASKOCURE 600 FW 3 

 

                           Pevnost v ohybu: N/cm2        okamţitá    30min.     60min.     24hod. 

                           (20 °C, 50 % rel.v.v.) 180         450          500           550 
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              ZACHÁZENÍ S                Askocure složky 1 a 2 se nesmí smíchat dohromady. Materiály reagují za 

   ASKOCURE 600 FW 2    silného vývinu tepla. S vodou reaguje ASKOCURE díl 2 za vývinu CO2. 

                                       Nárůst tlaku v uzavřených nádobách. Skladování mezi 10 - 30C.Chránit 

                                       před otevřeným ohněm, chladem a vlhkostí. Výpary z rozpouštědel mohou 

                                       dráždit sliznici a při vyšších koncentracích mohou působit narkoticky. 

                                       Vyvarujte se proto vdechování výparů. Potřísněnou pokožku omývejte 

                                       větším množstvím vody a mýdla, popř. použijte „ Lutrol“, je li k dispozici. 

                                       Při vniknutí do očí vyplachujte větším množstvím vody. Vyhledejte 

                                       očního lékaře. Láhve s tekutinou k výplachu očí nutno umístit v blízkosti 

                                       pracoviště. 

 

OZNAČENÍ Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu 
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Příloha č. 3 – Protokol č. 182/2010 

 

Tafonco a.s. 
      Protokol č.182/2010 

                  Test certificate No. 

 Areál Tatry 1448/5       Material Testing Laboratories 

742 21 Kopřivnice Tel. +420 556 493 736      Fax.+420 556 494 170       E-mail :miroslav.vermirovsky@tatra.cz 

Certifikát dle ČSN EN 10204 3.1  

INSPECTION CERTIFICATE ČSN EN 10204 3.1 

 

Vzorek  :    Skříň č.v.  82098101011 

PART NAME + NUMBER 

Zákazník  :   Tafonco a.s.; p. Hanke, stř. 3291 

CUSTOMER 

Materiál, norma :   EN-GJL- 250  

MATERIAL, STANDARD 

Interní označení zakázky : RS 030 SS 014 

IDENTIFICATION 

Dodáno dne :            5.3.2010     List / listů : 1  / 3 

DATE OF SUPLY         PAGE / PAGES 

Požadavek :              Posouzení vady na reklamovaném odlitku pro ZF STEYR. Netěsnost  

REQUIREMENT  na zadním čele v oblasti závitu M14. 

 

                                                            VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

                  LABORATORY  RESULTS 

 

Č.tavby:    S 61011F 089   Odlito:  8.10.2009 

PART NAME + NUMBER 

Č. vzorku:    167           Předpis:  EN - GJL – 250          

SAMPLE  No 

Pevnost v tahu   Rm    MPa  325    250–350                                     

TENSILE  STRENGTH 

Mez kluzu      Rp 0.2     MPa      ---- 

YIELD  STRENGTH 

Tažnost          A 5           %        ----                                           

ELONGATION                                                                                                                                                                                                             

Tvrdost    HBW 5/750   209                                         ----                                                              

HARDNESS 
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Chemické složení  C 3.35                                                                                                  

CONTENS  CHEMICAL  Mn 0.74 

Si 2.03       

 P 0.059 

S            0,094     

Cr 0.15    

Cu 0.20  

 

Metalografické hodnocení   (podle ČSN EN ISO 945) 

70%IA3/4 + 30%IC3/4       

P1 (perlit lamelární)  

Ferit 0%            

cementit 0% 

 

Tepelné zpracování:    Bez  tepelného zpracování. 
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Tafonco a.s. 
         Protokol č.182/2010 

                       Test certificate No. 

Areál Tatry 1448/5           Material Testing Laboratories 

742 21 Kopřivnice Tel. +420 556 493 736      Fax.+420 556 494 170     E-mail :miroslav.vermirovsky@tatra.cz 

List / listů : 2 / 3 

PAGE / PAGES 

Makrofoto reklamovaných odlitků 

Na snímku je označena oblast , kde zákazník reklamuje netěsnosti. 

 

Zkouška na těsnost 

V oblasti vývrtu se závitem byla reklamovaná netěsnost.  Pomocí penetrační červené 

tekutiny jsme tento fakt ověřili. V označeném místě pronikala penetrační tekutina přes vývrt 

se závitem  M14  na vnitřní povrch odlitku. V této oblasti byl proveden rtg snímek. 
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Tafonco a.s. 
           Protokol č.182/2010 

                        Test certificate No.  

Areál Tatry 1448/5              Material Testing Laboratories 

742 21 Kopřivnice Tel. +420 556 493 736      Fax.+420 556 494 170     E-mail :miroslav.vermirovsky@tatra.cz 

List / listů :  3 / 3 

PAGE / PAGES 

 

RTG hodnocení 

 

RTG snímek č.225/2010 potvrdil výskyt ředin v oblasti vývrtu se závitem. Na základě 

těchto výsledků byl odlitek v ose závitu rozřezán.   

 

 

Makroskopické posouzení 

 

Snímek ukazuje výskyt ředin v oblasti závitu. 
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Příloha č. 4 – RTG snímky (obr. 38 – 41) 

 

                                    

             Obr. 38 Rentgenový snímek pozice 10 (návrh technologie č. 2)                               
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               Obr. 39 Rentgenový snímek pozice č. 5 (návrh technologie č. 2) 



Vyhodnocení příčin vad odlitků ve slévárně pomocí statistických metod a expertního systému  

Roman Pecka, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, katedra slévárenství  

                                                                                                                                                                                          59 

 

         Obr. 40 Rentgenový snímek pozice č. 7 a  8 (návrh technologie č. 2) 
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                Obr. 41 Rentgenový snímek pozice č. 6 (návrh technologie č. 2) 
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