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Anotace 
 

     Již od posledního desetiletí minulého století se výpočetní technologie stávají 

hybnou silou lidské společnosti. Zasahují do mnoha vědních oborů, výrazně se 

dotýkají podnikatelské oblasti, stále více ovlivňují i náš osobní život. Jejich úloha 

roste i v slévárenské technologii, kde se různé programy využívají v oblasti 

statistického řízení jakosti odlitků, sledování významných technologických 

parametrů a v neposlední řadě roste množství informačních systémů, pomocí 

kterých lze efektivně řešit problematiku identifikace vad odlitků. Tyto programy 

se nazývají expertní systémy, jsou založeny na znalostních databázích, jež čerpají 

i ze znalostí lidských expertů – odborníků, pracujících ve slévárnách. V této práci 

je představen Expertní systém pro identifikaci vad odlitků, který identifikuje vady 

podle jejich vnějších příznaků na základě vizuálního hodnocení. Tento počítačový 

program byl nazván ESVOD, byl vytvořen v informačním systému Visual FoxPro 

a lze jej použít na běžných osobních počítačích uživatelů – pracovníků sléváren.    

     Vyšší formou řešení identifikace vad odlitků pomocí informační technologie je 

využití umělých neuronových sítí. Neuronové expertní systémy, jako moderní 

prvek informačních technologií, jsou stále častěji používány jako predikční  

a optimalizační nástroje pro sledování slévárenských procesů. Využití 

neuronových umělých sítí nachází stále širší uplatnění nejen v oblasti slévárenství, 

ale i v ostatním hutním průmyslu.    

 

 

Abstract 
 

The computer technologies have been become the moving by force human 

community already from last decade of past century. They intervene in to many 

science branchies, they touch business area, they influence our personal life more 

and more. Their meaning shoots up in the foundry technologies too, where the 

various programmes make use of the area of statistic drive quality control of 

castings, they make use of the following of significant technological parameters, 

in primary row a lot of information systems shoot up by means of that it´s 

possible effectively to solve problems of the identification casting defects. These 

programmes are called the knowledge-based systems, they are based on the 

knowledges databases, which draw from the knowledges of human experts to 

working in foundries. The Expert system for identification casting defects is 

introduced in this paper, this system identifies defects according to their external 

symptoms on the basis visual classification. This programme was called ESVOD, 

it was generated in the information system Visual FoxPro and can be used  

in common personal computer of foundry users.    

     Higher form solving of identification casting defects by the help of information 

technology is using of artifical neuronal nets. Neuronal experts systems as modern 

element of  information technologies continue to be more often used as predictor 

and optimalization tools for the following foundry processes. The using  

of neuronal artificial nets finds always wider exercise not only in the area foundry 

industry, but also in other metallurgic industry.  
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1 Úvod 
     Moderní slévárenská výroba je charakteristická různorodými způsoby 

odlévání odlitků, které nacházejí využití ve všech oblastech průmyslu. Jak uvádějí 

M.Pater a W.Kutera [1], okamžité reakce na komerční požadavky zákazníků, 

výběr optimálních technologických postupů související se zkrácením výrobních 

cyklů a snížením nákladů na výrobu odlitků, zvyšování kvality odlitků a jejich 

výroba bez vad je zásadní úkol každé slévárny pro udržení své schopnosti 

konkurence na trhu.  

K výhodám výroby součástí odléváním patří např.: 

 výroba odlitků přesného tvaru; 

 menší odpad materiálu; 

 možnost odlévání složitých tvarů; 

 možnost vytváření velkých dutin; 

 výroba odlitků neomezených rozměrů. 

     Nevýhody odlévání: 

 vznik staženin, porosity, trhlin; 

 materiál nelze zpevnit tvářením za studena, což může způsobit jeho 

křehkost; 

 obrábění může být nákladné, jelikož výsledný tvar odlitku závisí  

na tvaru dutiny formy; 

 může být obtížná kontrola mikrostruktury – nerovnoměrné ochlazování 

odlitku.  

     Je zřejmá nutnost nového přístupu k inteligentní analýze dat v komplexním 

procesu výroby odlitku. Dle autora R.Suareze [2], rovněž každodenní zjišťování 

počtu zmetků a správná identifikace vad je důležitou součástí managementu 

jakosti. Spolu s vyhodnocením vedení tavby, kvality formovací směsi a dalších 

parametrů výroby forem a jader lze vyvodit důsledky k odstranění příčin dané 

vady. T.Elbel se v [3, 4] zmiňuje, že identifikace vady odlitku je složitý proces, 

protože na vznik vad odlitků mají dále vliv i fyzikální a fyzikálně chemické jevy, 

které probíhají během lití, tuhnutí a chladnutí ve formě. Své sehrává také lidský 

faktor. Dokonalý technologický postup může být zcela znehodnocen nekvalitní 

prací formíře nebo jádraře, stejně tak jako vyrobením nekvalitní formovací směsi, 

tekutého kovu, způsobem lití, ošetřením nálitků, čistírenským zpracováním atp. 

Identifikace vady je komplikovaný výkon, který vyžaduje kromě teoretických 

znalostí, také praktické zkušenosti a intuici. 

     Správná identifikace vady je hlavním problémem slévačů 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. Důležitou součástí správné identifikace 

vady je určení příčiny jejího vzniku. Je potřeba znát co nejvíce údajů o výrobním 

procesu a o podmínkách výroby jednotlivých odlitků. Zejména u sériové výroby 

by měla být zajištěna možnost sledovat a zaznamenávat co nejvíce parametrů 

technologie výroby odlitků. Slévárna provádí různá měření a výsledky eviduje  

a archivuje. Jsou tak známy chemická složení jednotlivých taveb kovu, parametry 

formovacích směsí, teploty formy, kovu a jiné vlastnosti. Výpočetní technika  

a různé programy, které jsou ve slévárnách dnes k dispozici, umožňují vytvářet 

databanky informací o vadách odlitků, jejich příčinách a výsledcích realizace 
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přijatých opatření k odstranění vady a jejich prevenci, jak uvádí v článku [5] 

T.Elbel. Vyžaduje to precizní značení každého odlitku, pečlivé nahrávání všech 

významných technologických dat celého procesu výroby odlitku, což dovolí 

výzkumnému týmu stanovit souvztažnost mezi výrobními parametry a kvalitou 

hotových odlitků, a to následně vede k odstranění případných technologických 

nedostatků  a výrobě odlitků beze zmetků. Tuto problematiku zpracoval B.Scheel 

a kol. v [6, 7]. 

     Rozvoj výpočetní techniky umožňuje vytvoření expertních systémů (ES). Jsou 

to počítačové programy, které řeší problémy ve specifických vědních  

a technických oborech formou logických informací, které jsou v nich uloženy. 

Existuje velký prostor pro tvorbu těchto programů, které následně mohou sloužit 

slévačům a přispívat k rychlé a správné identifikaci vady, stanovení příčiny jejího 

vzniku a provedení nápravných opatření, což vede k růstu jakosti odlitků  

i zvyšování produktivity práce ve slévárně. 

     Další možností řešení diagnostiky vad odlitků je aplikace umělých 

neuronových sítí, jež v poslední době nacházejí uplatnění v řadě vědních disciplín. 

 

2 Teoretická část 

2.1 Analýza vad odlitků, klasifikace 

     V normě [8] se uvádí, že vada odlitku je každá odchylka rozměrů, váhy, 

vzhledu, makrostruktury nebo vlastností, zjištěných laboratorními zkouškami,  

od příslušných norem nebo sjednaných technických podmínek. Vady odlitků 

mohou být: 

 zjevné – vady, které se dají zjistit při prohlídce neobrobeného odlitku 

prostým okem nebo jednoduchými pomocnými měřidly; 

 skryté – vady, které je možno zjistit až po obrobení odlitku nebo 

prorýsováním nebo pomocí vhodných přístrojů či laboratorními 

zkouškami.  

     Podle normy ČSN 42 0060 [9] rozdělujeme vady odlitků na: 

1. přípustné, které připouští technické normy, popř. smluvní vzorek,  aniž by 

bylo třeba její odstranění opravou; 

2. opravitelné, jež lze opravit, aniž by to mělo vliv na kvalitu a funkčnost 

odlitku, nebo zcela odstranit (např. u povrchových vad dojde k odstranění 

vady po povoleném obrobení povrchové vrstvy odlitku); 

3. nepřípustné, tyto vady nelze odstranit, aniž by se zachovala požadovaná 

funkčnost a kvalita odlitku. Vada je nepřípustná a odlitek je vyřazen jako 

zmetek. 

     Vady odlitků mohou být identifikovány bezprostředně po vytlučení z formy, 

po očištění a tryskání odlitku, po odstranění povrchové vrstvy při obrábění,  

po celkové kontrole na výstupu slévárny, v horším případě pak u zákazníka. Čím 

později je v technologickém procesu vada odhalena, tím vyšší jsou ekonomické 

ztráty. 

     K usnadnění identifikace vad odlitků byla vydána celá řada atlasů a 

přehledných manuálů [10, 11, 12], ve kterých jsou vady označeny 

několikamístným kódem, je zde uveden popis vady, její snímek, popřípadě 
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schéma, jsou popsány příčiny jejího vzniku a doporučení nápravných opatření. 

Efektivní pomůckou při identifikaci vad odlitků je celá řada příruček  

a kapesních průvodců, které může mít technolog slévárny stále při ruce na rozdíl 

od rozsáhlých vázaných publikací.[13, 14, 15]  

     Výroba odlitků bez určitého procenta vadných odlitků není prakticky možná. 

Náklady investované do preventivních opatření zabraňujících vzniku vad odlitků 

se slévárně vrátí snížením výskytu vadných odlitků a tím i nižšími náklady  

na jejich opravu nebo náhradní výrobu. Správná identifikace vady a odhalení 

příčin jejího vzniku jsou základním předpokladem, aby se slévárna v další výrobě 

této vady vyvarovala. Proto je vhodné identifikovat vady před tryskáním odlitku  

a pokud se na odlitku vyskytuje více druhů vad, snažit se je identifikovat každou 

odděleně a vzít v úvahu i technologické okolnosti výroby odlitku. V tomto ohledu 

je užitečné shromažďovat a ukládat veškeré údaje o výrobě odlitků. Velkým po-

mocníkem v shromažďování a využívání informací o vadách odlitků se stávají 

expertní systémy pro identifikaci vad odlitků.   

 

2.2 Využívání výpočetní techniky pro zvyšování kvality odlitků 

2.2.1 Statistické řízení jakosti ve slévárně 

 

     Rostoucí poptávka po odlitcích s nulovými závadami v zásobovacím řetězci 

pro automobilový průmysl vedla k zvýšení zájmu o využívání 

automatických systémů kontroly v technologickém postupu. Tyto systémy měly 

dvě klíčové role. Nejdříve se využívaly jako klasické funkce ke kontrole různých 

parametrů součástek v reálném čase, později se data získaná měřením mohla 

využívat v technologickém postupu výroby jako statistická procesová řídící data. 

S rozvojem výpočetní techniky nastala možnost uchovávat rozsáhlé spektrum 

slévárenských technologických parametrů v počítačových databázích a jejich 

následné statistické vyhodnocování pak využívat ke zvyšování jakosti odlitků. 

Statistical process control (SPC) byla jednou z mnoha možností, jak 

vyhodnocovat technologické postupy nejen ve slévárenství. Statistické řízení 

jakosti ve slévárnách předchází využívání modernějších nástrojů – expertních 

systémů, které se začaly vyvíjet na stále se zdokonalující výpočetní technice.  

 

2.2.2 Co jsou to expertní systémy ( ES ) 

 

     Myšlenka využít ES pro řešení vad odlitků je stará více než dvacet let. Jejími 

průkopníky ve slévárenství byli  H. Roshan a  H. Sudesh [16, 17, 18]. Umělá 

inteligence (Artificial Intligence/AI) je oblast počítačové vědy, která se zabývá 

návrhem a vývojem inteligentních počítačových systémů. Velmi úspěšnou oblastí 

AI jsou počítačové systémy založené na vědomostech (Knowledge Based 

Computer Systems/KBCS) neboli Expertní systémy, jak se jim populárně říká. 

Tyto systémy obsahují kolekci faktů, základních pravidel a relevantních dat  

o dané oblasti. Dokáží řešit konkrétní problémy v dané oblasti s použitím logiky 

uvedené v programech. 
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    V článku [19] autorka této práce uvádí, že existuje několik základních 

požadavků na tvorbu ES jako jsou: 

a) Musí existovat uznávaný profesionál nebo skupina lidí, kteří mají 

expertní znalosti potřebné k vyřešení problému v dané oblasti. 

b) Tyto osoby by měly mít tyto znalosti nebo by měly být schopny úsudku 

na základě značně pokročilé expertizy.  

c) Daný profesionál by měl být schopen vyjádřit své znalosti nebo úsudek 

a zkušenosti logickým nebo metodickým způsobem. Série studií a jejich 

řešení odvozená logickým způsobem by pomohly řádnému návrhu ES.  

d) Zvolený úkol musí být jasně specifikovaný. 

e) Velmi všeobecná a povrchní datová základna jako je přiřazování 

jednoduchých atributů (jako v případě výběru materiálů pouze  

na základě fyzikálních vlastností) nemůže vyvodit žádné konkrétní 

výhody KBCS. 

     Autoři E.Ehmet a V.Kondic [20] se ve svém příspěvku zabývají 

systémy založenými na vědomostech tzv. KBS (Knowledge-based  Systems). 

Mnoho problémů ve slévárenské výrobě je příliš komplexních a nemohou být 

snadno odděleně řešeny pomocí tradičních algoritmických technik. Jejich 

řešení často spoléhá na využití empirických znalostí nebo expertizy získávané 

po mnoho let. Počítačové expertní systémy však mohou řešit některé 

specifické slévárenské problémy, které jinak nemohou být řešeny 

konvenčními počítačovými programy a kde lidská expertiza není rychle 

dostupná. Navíc takové systémy umožňují efektivní prostředky k podchycení 

zkušeností slévárenských expertů na trvalé bázi. 

 

2.3 Možnosti využití expertních systémů ve slévárenství 

 

     U nás i v zahraničí  se objevují nové informace o využití ES pro řešení vad 

odlitků. Ve svých pracích se tuto problematiku zkoumají např. autoři [21, 22] 

.Výzkumem využití ES v oblasti diagnostiky penetrace kovu a povrchových vad 

od nátěrů se zabývá G.Moynihan a kol.v [23]. Systém má široké využití  

ve slévárenském průmyslu a je považován za počáteční krok směrem k vývoji 

komplexnějších systémů.   

     Další příspěvek [24] G. Moynihana a kol.se zabývá možností aplikovat 

diagnostiku a analýzu vad odlitků na webových stránkách  internetu. 

Implementace ES na internetu připouští širokou distribuci expertizy do různých 

sléváren. Účelem těchto výzkumů je vyvinout prototyp webového ES  

pro diagnostiku a analýzu vad. Tato práce naznačila další možnost využití 

internetu v této problematice. 

     Rychlé odhalení příčiny vzniku vady odlitku zabraňuje tvorbě dalších vad  

při výrobě odlitků a umožňuje opravu již existujících vad. V tomto procesu se 

expertní systémy diagnózy vad odlitků stávají velmi užitečným nástrojem. Jejich 

efektivita závisí na vložených datech a na způsobu prezentace znalostí. Problémy 

spojené s využíváním expertních systémů v oblasti identifikace vad odlitků jsou 

předmětem početných bádání a existuje mnoho aspektů, které nejsou 

prozkoumány. Souvisí to s neúplnými specifikacemi, jako jsou znalosti 
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technologických parametrů a hodnot, nebo se využívané znalosti z různých zdrojů 

rozcházejí.  

     Možnost využití ES k rychlé a správné identifikaci vady, stanovení příčiny 

vzniku vady a provedení nápravných opatření inspirovala také pracovníky závodu 

sléváren TATRA a.s. [25] k vytvoření vlastního ES vyhodnocování vad odlitků 

počítačem, který bude hodnotit vadu podle jejich vizuálních příznaků. Jádrem 

každého ES je databáze znalostí, která zachycuje znalosti expertů, inferenční 

(odvozovací) mechanismus a vstupní informace uživatele (databáze dat). 

Inferenční mechanismus hledá řešení problému na základě vstupních informací 

uživatele, a to s využitím databáze znalostí. Urychlení celé realizace podpořily 

zprávy z literatury, že takové systémy existují a dále skutečnost, že pro vytvoření 

báze znalostí mohli autoři použít znalosti kolektivu expertů z různých pracovišť 

Program pro rozhodování byl vypracován v TURBO Pascalu 5.0 pro osobní 

počítač kompatibilní s IBM PC AT (pro češtinu byl použit kód Kamenických). 

Tento ES nebyl upraven pro spuštění aplikace v Microsoft na moderních 

počítačích a z tohoto důvodu se přestal používat.     

 

2.4 Neuronové sítě 

     Umělá inteligence je vědní disciplína, která využívá poznatky založené nikoliv 

na platnosti obecných, objektivních přírodních zákonů, nýbrž na lidských 

zkušenostech, tedy na znalostech subjektivních, heuristických. Zabývá se tvorbou 

algoritmů a systémů projevujících v jistém smyslu inteligentní chování.  

Pro umělou inteligenci jako vědní disciplínu je specifická skutečnost, že zatím 

nejde o disciplínu s pevně vymezeným předmětem a s jednotícím teoretickým 

základem, ale spíše jde o soubor metod teoretických přístupů a algoritmů, které 

sjednocuje úsilí o řešení velmi složitých počítačových úloh. Při studiu 

problematiky umělých neuronových sítí (UNS) a jejich využití čerpala autorka 

disertace převážně z monografie Z.Jančíkové [26], která uceleně pojednává  

o UNS a jejich aplikaci. 

     Neuronové sítě jsou jedním z prostředků umělé inteligence,  který slouží pro 

popis a řízení složitých soustav. Snaží se napodobovat procesy probíhající  

v lidském mozku. Jsou vhodné pro modelování složitých soustav, protože mají 

schopnost se učit.[26] 

 

2.4.1 Využití umělých neuronových sítí 

     Umělé neuronové sítě mají schopnost napodobit komplex matematických 

funkcí (zejména by měla být zdůrazněna jejich nelineárnost). Jejich schopnost učit 

se a adaptovat se má široké využití v dnešním výrobním průmyslu, například  

při kontrole tavení v kuplovně, projektování odlitků a vtokových soustav, kontrole 

procesu přípravy formovacích směsí, prognóze vlastností odlévaných slitin nebo 

pro výběr parametrů tlakového odlévání. První aplikací pro slévárenství naznačil 

Vondrák a kol. [27] 

     Autoři J.Jakubski a M.Dobosz [28] se zabývají využitím umělých neuronových 

sítí pro kontrolu kvality syrových formovacích směsí. Nalezení parametrů syrové 

formovací směsi, které jsou zejména citlivé na aktivní pojivo a obsah vlhkosti, by 
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mohlo pomoci vybudovat model neuronové sítě, který by se mohl využívat  

ve slévárnách.  

     Využitím umělých neuronových sítí v oblasti pyrolýzy se zabývá H.Talašová 

[29]. Jako vstupní data byly určeny: hmotnostní procenta uhlíku, vodíku, kyslíku  

a dusíku, dále pak teplota pyrolýzy, zdržení v peci, délka pyrolýzy a spotřeba 

energie. Výstupem neuronové sítě byly množství plynné fáze a její výhřevnost.  

      V oblasti řízení vysokopecního pochodu lze rovněž využít umělé neuronové 

sítě. Popisuje to práce autorů R.Lužného a J.Bilíka [30]. Tato práce potvrdila 

možnost budování lokálních systémů využívajících neuronového expertního 

systému, které mohou být v praxi úspěšně využívány především k předpovědi 

směru vývoje obsahu křemíku v surovém železe, což usnadňuje obsluze 

rozhodování o způsobu řízení chodu vysoké pece.   

     Odlévání odlitků pod tlakem je významným technologickým postupem  

ve slévárenství. První nastavení parametrů procesu je založeno na odhadu. Experti 

využívají své předešlé zkušenosti a znalosti pro řešení a vývoj nových aplikací. 

Byla vyvinuta neuronová síť k vygenerování  parametrů procesu pro tlakové 

odlévání odlitků. Z výsledků práce P.Yarlagadda [31] vyplývá, že s využitím této 

UNS lze jednodušeji a přesněji nastavit parametry tlakového odlévání.  

     Expertní systémy většinou slouží k diskusi a analýze vady až po jejím vzniku  

a pomáhají k tomu, aby se daná vada příště nevyskytovala. Z tohoto důvodu 

pojednává práce D.Karunakar a G.Datta [32] o vytvoření umělé neuronové sítě, 

která by dokázala předpovídat nejčastěji se vyskytující vady odlitku jako trhliny, 

nedolití, nárosty, bubliny a staženiny. Trénovací data byla naměřena v slévárně 

ocelových odlitků. Po natrénování sítě se vložil do neuronové sítě vstupní soubor 

odlitků a síť uměla předpovědět, zda bude odlitek zdravý nebo defektní. 

     Autor I. Žmak a kol. [33] se zabývali modelováním pevnosti v tahu tvárné 

litiny pomocí UNS. Jejich práce prokázala, že UNS mohou být účinným 

nástrojem pro předpovídání pevnosti v tahu tvárné litiny na základě významných 

tepelných parametrů roztaveného kovu. 

     Výše uvedené příklady aplikování UNS dokazují, že UNS mají i v oblasti 

slévárenství velkou budoucnost. 

 

3 Cíle práce 
 

     Vady na odlitcích se nejčastěji vyhodnocují vizuálně podle vzhledu, pak teprve 

nastupují další metody zkoumání odlitku jako stanovení mikrostruktury  

a prozařování. Ve slévárnách se toto provádí v útvarech řízení jakosti, kde vady 

posuzují více či méně zkušení odborníci. Správná identifikace vady bývá často 

předmětem sporu, protože vizuální posuzování vady může být vysoce subjektivní, 

zvláště u komplikovaných a nejednoznačných případů. Žádný z účastníků 

technologického postupu výroby odlitku pak nechce přiznat vinu na vzniku dané 

vady, snaží se zbavit své zodpovědnosti za eventuální pochybení. Za takových 

okolností se pak těžko pátrá po příčinách vzniku dané vady a nelze pak ani 

nastolit nápravná opatření. Z toho důvodu se expertní systémy mohou stát 

objektivním pomocníkem při identifikaci vad odlitků stejně jako vyšší úroveň 

počítačové podpory- umělé neuronové sítě.       
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     Cílem této práce je vytvořit s využitím literárních poznatků a databáze vad 

odlitků Expertní systém pro identifikaci vad odlitků (ES), který by se mohl 

používat na současných PC. Tento knowlege-based system může pomoci  

ke správné a rychlé identifikaci vady na základě posouzení jejího vizuálního 

vzhledu. ES může rovněž sloužit jako pomůcka při výuce o vadách odlitků  

a jejich identifikaci. 

     Databáze Expertního systému bude obsahovat odkazy na digitální snímky vad, 

které si uživatel bude moci zobrazit a také bude moci ukládat do databáze i další, 

ve své slévárně pořízené snímky vad. 

     Dalším krokem je ověření ES přímo v praxi při kontrole vadných odlitků  

v provozu sléváren a na základě těchto testování připravit verzi ES pro praktickou 

aplikaci ve slévárnách. 

     Vyšší formu využití umělé inteligence pro identifikaci vad odlitků představují 

umělé neuronové sítě ( UNS ). V současné době nacházejí stále širší uplatnění  

v různých vědeckých i průmyslových oblastech, jak bylo naznačeno výše 

v teoretické části. Dalším cílem této práce je ověřit možnost využití UNS  

na souboru prasklin. 

     Dále bude testovaný soubor prasklin vyhodnocen i pomocí metod matematické 

statistiky. 

 

4 Praktická část 

4.1 Třídění a označení vad odlitků v ES 

 

Vytvořený Expertní systém je označen zkratkou ESVOD vytvořené z názvu 

Expertní Systém Vad ODlitků. Byl vytvořen v informačním systému Visual 

FoxPro. Tento IS lze spustit na osobním počítači uživatele - pracovníka slévárny. 

V ES je zachováno číslování a označení vad odlitků podle knihy „Vady odlitků ze 

slitin železa“ [3], vady jsou roztříděny do sedmi základních tříd, jež jsou označeny 

číslicemi 100 – 700: 

     100 – vady tvaru, rozměrů a hmotnosti 

     200 – vady povrchu 

     300 – porušení souvislosti 

     400 – dutiny 

     500 – makroskopické vměstky a vady makrostruktury 

     600 – vady mikrostruktury 

     700 – vady chemického složení a vlastností odlitků . 

     Každá třída se dále dělí na skupiny, pod kterými již jsou zatříděny jednotlivé 

vady. Např. vada odlitku „zálup na horní ploše“  označená číslem 221, patří  

do třídy 200 – vady povrchu, skupiny 220 – Zálupy.   

    Systém je zaměřen na klasifikaci vad odlitků ze slitin železa a vada je určována 

podle vnějších příznaků, tj. jejího vzhledu, umístění vůči povrchu odlitku, jejího 

tvaru, rozložení, povrchu, popřípadě makrostruktury. Proto ES slouží 

k identifikaci vad převážně  tříd 100 až 500, kdy identifikaci lze provést vizuálně. 

Identifikace vad tříd 600 a 700 již vyžaduje další zkoušky i destruktivní a metalo-
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grafické strukturní rozbory. Seznam vad s tříd 100 – 500 s jejich číselným 

označením je uveden v příloze 1. 

 

4.2 Popis ESVOD 

      

ESVOD obsahuje tři úrovně: 

- identifikace vady podle vnějších příznaků 

- diagnóza a příčiny vady 

- prevence a léčba. 

     Při vytváření ESVOD byly příznaky vad rozděleny do 13 skupin. Uvnitř 

skupin je určitý počet možných variant příznaků. U každé skupiny se mlčky 

(automaticky) předpokládá příznak „0“ – ani jedna z níže uvedených možností. 

Seznam skupin příznaků je uveden v Tab. 1. 

 

Tab. 1 – Seznam skupin příznaků slévárenských vad 

 

Číslo 

skupiny 

Příznak vady 

1 Poloha materiálu vůči povrchu odlitku  

2 Drsnost povrchu vady 

3 Umístění vady vůči povrchu odlitku 

4 Tvar vady 

5 Rozložení, průběh vady 

6 Umístění vady vůči formě 

7 Barevný vzhled a jiné zvláštní aspekty 

8 Doprovodná vada 

9 Technologické okolnosti související 

s vadou 

10 Vada obsahuje 

11 Materiál odlitku 

12 Materiál formy 

13 Vzhled lomové plochy 

 

 

     V každé z uvedených 13 skupin je různý počet příznaků (průměrně 9, 

maximálně 22). Na první obrazovce aplikace si uživatel vybere ze dvou voleb:  

1. Identifikace vady podle vnějších příznaků 

2. Seznam vad s jejich číselným označením . 

     Pokud uživatel zvolí volbu ad 1, bude podle vnějšího vzhledu vady na odlitku 

volit v jednotlivých obrazovkách aplikace příznaky vady tak dlouho, až se  

na poslední obrazovce objeví  číslo vady s jejím názvem, popisem, příčinou jejího 

vzniku, způsobem zjištění vady a opatřením k odstranění dané vady, eventuálně 

odkazem na literaturu. Popis příznaku vady byl vypracován pro 72 druhů vad dle 

nové klasifikace vad odlitků [3], včetně jejich číselného označení.  
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     Při volbě ad 2 se na další obrazovce zobrazí seznam všech vad, uživateli se 

kliknutím na číslo vady  zobrazí popis zvolené vady, příčiny jejího vzniku, způsob 

zjištění vady a opatření k odstranění dané vady, eventuálně odkazy na literaturu. 

V databázi vad odlitků jsou uloženy i digitální snímky jednotlivých vad, které si 

uživatel může zobrazit a porovnávat je s konkrétní novou situací. Tento postup je 

vhodný pro ty uživatele, kteří určí vadu odlitku sami a chtějí získat údaje o této 

vadě a místo listování v knize komunikují s počítačem. Prostřednictvím ESVOD 

si uživatel může ke každé vadě uložit i více snímků, než jeden.         

 

4.3 Příklad identifikace vady pomocí ESVOD 

 

 
 

Obr. 1 - Zadrobenina, skupina vad 520  

      

     Pokud chce uživatel identifikovat vadu, zvolí v úvodní obrazovce ESVOD 

volbu „Identifikace vady podle vnějších příznaků“  a klikne na tlačítko 

 . 
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Obr. 2  - Úvodní obrazovka ESVOD  

      

     Na druhé obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících polohu materiálu vůči povrchu odlitku. Uživatel si opět zvolí 

jeden z příznaků a klikne na tlačítko  .      

 
Obr. 3 - Druhá obrazovka ESVOD, poloha materiálu vůči povrchu odlitku 

      

     Na třetí obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících umístění vady vůči povrchu odlitku. Uživatel si opět zvolí 

jeden z příznaků a klikne na tlačítko  . 
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Obr. 4 - Třetí obrazovka ESVOD, umístění vady vůči povrchu odlitku  

      

     Na čtvrté obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících rozložení – průběh vady. Uživatel si zvolí jeden z příznaků  

a klikne na tlačítko  .  

 

 
Obr. 5 - Čtvrtá obrazovka ESVOD, rozložení, průběh vady  

     

     V uvedeném příkladu se na páté obrazovce ESVOD objeví seznam příznaků 

charakterizujících jaké nečistoty vada obsahuje. Uživatel si zvolí jeden 

z příznaků a klikne na tlačítko  . 
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Obr. 6 - Pátá obrazovka ESVOD, vada obsahuje nečistoty  

 

     Na šesté obrazovce ESVOD si uživatel zvolí jeden z příznaků týkajících se 

technologických okolností při výrobě odlitku  a klikne na tlačítko  . 

 

 
Obr. 7 - Šestá obrazovka ESVOD, technologické okolnosti      

      

     Po zvolení posledního příznaku se objeví výsledek identifikace vady, otevře se 

další obrazovka s číselným označením vady dle [3], jejím popisem, příčinou jejího 

vzniku, způsobem zjištění vady a opatřením k odstranění dané vady, eventuálně 

odkazem na literaturu.     



                                                                                                                               17 

 

__________________________________________________________________ 

 Králová Y.: Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

Autoreferát disertační práce, VŠB – TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie  

a slévárenství, 2012  

 

 
Obr. 8 - Sedmá obrazovka ESVOD, výsledná identifikace vady  

      

     V horní části formátu s popisem vady je pro přehlednost uveden seznam 

příznaků, které si uživatel postupně volil při identifikaci vady. V databázi ESVOD 

jsou k jednotlivým vadám uložena jejich schémata, která se zobrazí kliknutím  

na tlačítko . Název vady ke schématu je uveden kromě češtiny i 

v angličtině a němčině. Příklad je uveden na Obr. 9.  

 

 
Obr. 9 – Schéma vady Zadrobenina 

     Kliknutím na tlačítko  se zobrazí k identifikované vadě fotografie 

této vady. Pokud je v databázi ESVOD uloženo k dané vadě více obrázků, může si 

uživatel vybrat ze seznamu. Uživatel si může sám ukládat do databáze ESVOD 

obrázky vad, což mu v budoucnosti může pomoci při sporných nebo nejedno-

značných identifikacích.   

     Tlačítkem  si uživatel zavře okno s popisem vady a kliknutím  

na tlačítko  se dostane na úvodní obrazovku ESVOD a může 

pokračovat v identifikaci další vady. Jestliže se během identifikace uživatel splete 

v některém z příznaků, může se pomocí tlačítka  vrátit o jednu i více 



                                                                                                                               18 

 

__________________________________________________________________ 

 Králová Y.: Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

Autoreferát disertační práce, VŠB – TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie  

a slévárenství, 2012  

 

obrazovek zpět a svou volbu příznaku může opravit a dále pokračovat 

v identifikaci vady.  

     Jednotlivé vady mají různý počet příznaků potřebných pro jejich identifikaci, 

proto se počet obrazovek potřebných k zvolení jednotlivých příznaků  

u jednotlivých vad liší. Některé vady, jako například vadu číslo 133 – 

Nevyhovující rozměry, již lze identifikovat na druhé obrazovce ESVOD. Tento IS 

může sloužit jako zdroj informací o vadách odlitku místo literatury. V tom 

případě uživatel zvolí v úvodní obrazovce ESVOD volbu „Seznam vad s jejich 

číselným označením“ . Objeví se seznam vad, označených podle [3]. 

 
Obr. 10 - Seznam vad  

     Dvojitým kliknutím na danou vadu se zobrazí podrobné informace k zvolené 

vadě. (obr. 11), stejně jako při identifikaci vady si může uživatel zobrazit schéma 

nebo digitální snímek vady kliknutím na tlačítka  nebo  . 

Pokud je v databázi ESVOD uloženo k dané vadě více snímků, vybere si uživatel 

ze seznamu pomocí tzv. match kódu  jeden konkrétní 

snímek, který si zobrazí. 
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Obr. 11 - Zobrazené informace k zvolené vadě  

     Pomocí tlačítek   a  se uživatel dostane zpět  

na úvodní obrazovku ESVOD. 

5 Testování ESVOD 

5.1 Testování na VŠB TU Ostrava 

      

     První testování ESVOD proběhlo mezi studenty na VŠB - TU Ostrava  

ve cvičení na Katedře slévárenství. Studentům bylo předloženo patnáct odlitků  

s různými vadami. Jednotlivé vady identifikoval nejdříve vyučující vizuálně a pak 

vadu identifikovali studenti pomocí ESVOD. Na jednom odlitku se mohlo 

vyskytovat i více různých druhů vad. Z celkových 39 identifikací pomocí ESVOD 

bylo 11 shodných s identifikací vizuální. Vysoký počet neshodných identifikací 

mohl být způsoben jednak nezkušeností studentů a rovněž tím, že neznali 

technologické podmínky výroby daných odlitků.  

5.2 Testování ve slévárně Tafonco a.s. Kopřivnice 

      

     První slévárna, ve které byl ESVOD testován přímo v provozních podmínkách, 

byla slévárna Tafonco a.s. Kopřivnice, která je dceřinou společností firmy 

TATRA, a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů. Výsledky testování byly 

zpracovány v bakalářské práci R.Pecky [34], jejímž cílem bylo zhodnotit 

navržený expertní systém z hlediska použitelnosti v praktickém životě sléváren.  

     Z celkového počtu 20 identifikovaných vad se v šesti případech neshodovala 

vizuální identifikace technologem při výstupu ze slévárny s identifikací pomocí 

ESVOD. Zásadně se identifikace rozcházejí u jednoho odlitku, kdy kontrolor 

identifikoval vadu č. 445 - Povrchovou propadlinu, kdežto s pomocí ESVOD byla 
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identifikována vada č.114 – Špatná oprava formy. Obě identifikace se rozcházejí  

i ve třídě vad. K další neshodné identifikaci do dvou různých tříd vad došlo díky 

některým shodným příčinám vzniku obou vad. U ostatních neshodných 

identifikací došlo k rozdílům v rámci jedné třídy vad. 

 5.3 Testování ve slévárně Unex a.s. Uničov 

      

     Ve slévárně Unex byl ESVOD testován na 45 odlitcích, ovšem dva odlitky 

nemohly být zahrnuty do testovaného souboru, jelikož v diplomové práci 

J.Smékala [35] chybí v identifikacích pomocí ESVOD některá příznaky 

k příslušným vadám. Z celkového počtu 43 identifikovaných vad bylo  

8 neshodných identifikací mezi technologem slévárny a ESVOD. 

        

5.4 Testování ve slévárně ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava s.r.o. 

     V provozu Slévárna spadající pod ArcelorMittal Engineering Products Ostrava 

s.r.o. (dále AMEPO) byl ESVOD testován na sedmi těžkých odlitcích z šedé 

litiny, na některých se vyskytovalo i více vad najednou Při testování nebylo 

možno pořídit snímky vad. Z devíti identifikovaných vad došlo ke čtyřem 

neshodným identifikacím mezi technologem slévárny a ESVOD. Vady byly 

identifikovány na otryskaných, popřípadě obrobených odlitcích, což mohlo 

zkreslit vizuální posuzování při identifikaci vady. 

      

5.5 Testování ve slévárně GIFF a.s. – slévárna šedé litiny  

ve Frýdlantu nad Ostravicí 

     Ve slévárně GIFF a.s. Frýdlant nad Ostravicí byl ESVOD testován na 12 

odlitcích. Z celkového počtu 12 identifikovaných vad bylo 6 neshodných identifi-

kací mezi technologem slévárny a ESVOD. Podobně jako ve slévárně Unex byla 

u dvou odlitků identifikována pomocí ESVOD vada Erose místo Zadrobenina. Jak 

už bylo popsáno výše, tyto dvě vady spolu úzce souvisí. Problém byl v tom, že 

vada se spíše jevila jako nepravidelná prohlubeň, než jako nárůst materiálu, jak to 

viděl technolog slévárny. Rozdílnou volbou již u první skupiny příznaků došlo 

v těchto dvou případech k neshodné identifikaci mezi technologem slévárny a 

identifikací pomocí ESVOD. U další neshodné identifikace technolog slévárny 

identifikoval vadu Nedolití, kdežto pomocí ESVOD byla určena vada Špatný 

model. Pro identifikaci vady Nedolití byla databáze ESVOD rozšířena o další 

příznak 1.8 – nedokonale vytvořený tvar odlitku ve skupině 1 - Materiál vůči 

povrchu odlitku. U jednoho odlitku byla posuzována díra oválného tvaru, která 

procházela celou stěnou odlitku. Tato vada byla odhalena až po obrobení. 

Technolog vyslovil domněnku, že mohlo dojít ke styku jádra s formou. 

V klasifikaci vad [3] pro tuto vadu není číselné označení. Na základě vizuálního 

posouzení byly určeny pomocí ESVOD vady Bublina nebo Zahlcený plyn. Právě 
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s ohledem na výsledky testování ESVOD byla jeho databáze rozšířena o nový 

druh vady 118 – Nesprávné založení jádra do formy pod skupinou vad 110 a byl 

dodán další příznak 1.9 - posunutí jádra ve formě. 

5.6 Testování v ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS 

      

     VIADRUS je tradičním, ryze českým výrobcem litinové tepelné techniky.      

Z 24 provedených identifikací došlo k 9 neshodným identifikacím  

mezi technologem slévárny a ESVOD, přičemž u čtyř neshod se jednalo  

o Zadrobeninu a stejné příčiny neshodné identifikace. Identifikace vad probíhala 

na otryskaných odlitcích, což znamená, že otvory vzniklé po zadrobeninách již 

byly čisté nebo byly tak malé, že nešlo blíže identifikovat vnitřní obsah dutiny 

pouhým vizuálním posouzením. Pro přesnější identifikaci by se v těchto 

případech musela provést podrobnější analýza vnitřního povrchu dutin. 

5.7 Testování ve Slévárně Třinec a.s 

      

     Ve Slévárně Třinec a.s. se vyrábějí odlitky ze šedé litiny, tvárné litiny a oceli. 

Součástí slévárny jsou provozy výroby neželezných kovů a opracování odlitků.  

Z celkového počtu 10 identifikovaných vad bylo 6 vad identifikováno systémem 

ESVOD neshodně oproti identifikaci vady technologem slévárny.  

Určování příznaků v systému ESVOD bylo ztíženo tím, že odlitky již byly po 

otryskání, čímž se odstranily zbytky případného formovacího materiálu či strusky 

z otvorů a pak se již těžce identifikovalo, zda se jedná o Struskovitost, 

Zadrobeninu či Rozplavený písek. Musely by se pak použít podrobnější analýzy 

vad např. pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu Scanning.  

5.8 Testování ve Slévárně DSB EURO s.r.o. Blansko 

 

     Ve slévárně DSB EURO s.r.o. Blansko se vyrábí odlitky ze šedé litiny, tvárné 

litiny a ocelolitiny, jak na klasické dřevěné modelové zařízení, tak i na spalitelný 

model. Hrubá hmotnost odlitků dosahuje až 30 tun. ESVOD byl v slévárně DSB 

EURO s.r.o. Blansko testován na deseti odlitcích. Z celkových deseti identifikací 

vad na odlitcích došlo ke čtyřem neshodným identifikacím mezi technologem 

slévárny a ESVOD. U dvou odlitků uznal technolog slévárny chybu u své 

identifikace, u jednoho odlitku byla neshodná identifikace sporná, jelikož by se 

pro přesnější určení vady muselo udělat vyhodnocení pomocí mikroskopu. 

K neshodné identifikaci u jednoho odlitku došlo v rámci jedné třídy. 

 

     K nejčastěji se vyskytujícím vadám ve slévárnách, které odlévají odlitky do 

pískových forem, patří zadrobeniny. Za tuto vadu se často zaměňují další vady 

jako rozplavený písek, sekundární struskovitost, eroze, odření, sesutí a jiné vady. 

Jak uvádí T.Elbel v knize [3] Zadrobeniny mohou být navíc kombinovány  

i s dalšími vadami jako jsou bubliny, struskové vměstky, či zálupy nebo nárosty, 

což při identifikaci vyžaduje vysokou kvalifikaci a odbornost . Proto i identifikace 
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pomocí ESVOD může vést u těchto vad k neshodným výsledkům oproti vizuální 

identifikaci technologem slévárny. Důležité je v takovýchto případech sporné 

identifikace vzít v úvahu i technologický postup při výrobě odlitku. Znalost celé-

ho technologického procesu může pomoci při správné volbě příznaků, což vede ke 

správné identifikaci dané vady.    

     Po vyhodnocení výsledků testování v jednotlivých slévárnách byla databáze 

ESVOD doplněna o nové příznaky vad:   

1.8  – nedokonale vytvořený tvar odlitku 

1.9  – posunutí jádra ve formě 

4.23 - rýhy, zvrásněný povrch se zaoblenými kraji 

6.14 – vada je v místě napojení vtoků, výfuků, nálitků 

8.11 – erose (nárůst kovu) 

9.17 – neopravená místa poškozené formy ( jádra ) 

9.18 – možný velký otěr formy / jádra, erose ve vtokové soustavě. 

 

     Neshodné identifikace se staly podkladem pro rozšíření databáze ESVOD u 

neshodně identifikovaných vad o nové kombinace příznaků.  

     Správná identifikace vady a určení příčin jejího vzniku je vysoce odborná 

práce, která se odvíjí i od teoretických znalostí a praktických zkušeností 

technologa slévárny. Proto i příznaky vad nabízené systémem ESVOD mohou dva 

lidé volit u stejné vady jinak a mohou se pak dobrat k rozdílnému výsledku. 

Hodně záleží na tom, v jakém stavu je odlitek při identifikaci vady, zda je 

bezprostředně po vytlučení z formy, nebo po otryskání. Velkou úlohu hraje  

i znalost celého technologického pozadí výroby odlitku při výběru příslušného 

příznaku vady. Než se technolog definitivně rozhodne o výsledné identifikaci 

vady pomocí ESVOD, měl by si přečíst v aplikaci její popis, zobrazit si danou 

vadu a pak se teprve rozhodovat o volbě příznaků. Pokud se na jednom odlitku 

vyskytne více než jedna vada, je vhodné identifikovat pomocí ESVOD každou 

vadu zvlášť, pokud je možné jednotlivé vady od sebe rozlišit. 

     Tento expertní systém může pomoci technologům ve slévárnách s identifikací 

a analýzou příčin vzniku vady na odlitku, což usnadní zavedení opatření proti 

vzniku dané vady. Tím ESVOD přispěje k zajištění vyšší jakosti odlitků a snížení 

nákladovosti na zmetky.  

 

6 Aplikování metod statistické matematiky a umělých 

neuronových sítí na soubor prasklin 

    6.1 Teorie vzniku prasklin 

      

     Vada Praskliny (vada č. 320) se projevuje jako porušení souvislosti materiálu, 

praskliny bývají rovné nebo mírně zakřivené, vznikají při nízkých teplotách i po 

úplném vychladnutí odlitku ve formě. Mohou vzniknout i po předčasném vyjmutí 
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odlitku z formy nebo po jeho tepelném zpracování. Příčinou vzniku prasklin bývá 

napětí v odlitku způsobené nerovnoměrným chladnutím různě silných částí 

odlitku, nepoddajná forma, která nedovolí odlitku se smršťovat, nevhodným 

umístěním nálitků, jež vedou k velkým gradientům teplot v odlitku [3]. Co se týká 

chemického složení materiálu odlitku, dominantní vliv u železných slitin má 

uhlík. Vyšší odolnost proti vzniku trhlin mají oceli s nižším obsahem uhlíku než je 

peritektický bod, tj. do 0,2 % C, jak uvádí F.Havlíček v článku [36]. U šedých 

litin bývá příčinou vzniku prasklin brzděné smršťování litiny při chladnutí odlitku. 

Čím větší je podíl grafitu z celkového obsahu uhlíku v litině, tím menší je její 

smrštění a tedy i menší sklon ke vzniku prasklin. U litinových odlitků mohou 

vznikat praskliny i na vychladlých odlitcích, kdy se při nárazech sčítají vnitřní 

pnutí a pnutí od vnějšího zatížení. [3] Vyšší obsah manganu působí příznivě proti 

vzniku trhlin a prasklin. Naopak negativní vliv na vznik prasklin má zvýšený 

obsah fosforu a síry u ocelí.  

 

6.2 Soubor prasklin 

      

     Byl použit soubor dat shromážděných ve slévárně  bývalé SIGMA Lutín. 

Praskliny na odlitcích kruhů ze šedé litiny s perlitickou strukturou se začaly 

objevovat po změně vsázky do kuplovny. Snížil se podíl surového železa  

ve vsázce z důvodu zvýšení ceny. Následně se zvýšil výskyt prasklin na odlitcích. 

Soubor obsahuje data k jednotlivým tavbám, jedná se o chemické složení 

odlévaného materiálu a údaje o vzniklých prasklinách přímo ve slévárně nebo  

u zákazníka. Dále je uveden počet odlitků odlitých z jedné tavby. Vzorec pro 

výpočet uhlíkového ekvivalentu CE:  

CE = %C + 0,3* ( %Si + %P )             [37]                                                       ( 1 ) 

     Z celkového počtu 65 taveb bylo odlito 282 odlitků, z toho se praskliny 

objevily u 38 odlitků ještě ve slévárně a u 40 odlitků byly zjištěny praskliny až  

u zákazníka. Původní soubor byl pro testování UNS upraven, údaje o chemickém 

složení byly omezeny na obsah nejdůležitějších prvků, které mohou mít vliv  

na vznik prasklin u odlévaného materiálu – podeutektické litiny. Pro zpracování 

pomocí UNS byly údaje rozbaleny až na jednotlivé odlitky, které byly odlity 

z uvedených taveb, tzn. že soubor obsahoval 282 záznamů.  

     Pro statistické výpočty byl soubor prasklin rozdělen na dva soubory, soubor 

taveb, u kterých se neobjevily praskliny na odlitcích a soubor taveb, kdy došlo 

k popraskání odlitků. Cílem výpočtů bylo určit pomocí kritérií F a t významnost 

rozdílu mezi dvěma rozptyly u uhlíkového ekvivalentu CE a obsahu Si v litině.   

 

6.3 Statistické výpočty 

 

Použité vzorce [38] 

 

Aritmetický  průměr :     x  = 
n

1
 



n

i
ix

1

                                                             (2)  
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n                počet naměřených hodnot 

x1…….xi   naměřené proměnné 

 

Stupeň volnosti:              υ = n – 1                                                                     (3) 

 

                                                             

Výběrový rozptyl:           s
2
= 
n

1



n
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ix
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2
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Odhad rozptylu:             
2

1
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Testovací kritérium  F:  F = 
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Testovací kritérium t:   t = 
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Výpočet dle CE- uhlíkového ekvivalentu 

 

Tab. 2 - Výpočet rozptylu a testy významnosti pro CE 

 Soubor bez prasklých odlitků Soubor s prasklými odlitky 

Počet n1 = 25  = 40 

Suma CE x1 = 100,907  = 160,95 

Průměrná hodnota  = 100,907 / 25 = 4,0363           = 160,95 / 40 = 4,0238 

Suma  Ʃ  = 407,4067                           Ʃ  = 647,8225 

  = 16,2917  = 16,1910 

Výběrový rozptyl 
  = 
25

1
 . 407,4067 – 16,2917 

=  0,00455 

  
=  
40

1
 . 647,8225 – 16,1910 = 

0,00460 

Odhad rozptylu 


2

1
 0,00455 . 

125

25


= 

0,004740 


2

2
= 0,00460 . 

140

40


= 0,004718 

 

Stupeň volnosti ν = 25 – 1 = 24 ν = 40 – 1 = 39 

Hladina 

významnosti 

p = 0,05 

Testovací 

kritérium F F = 
004718,0

004740,0
  = 1,005                  = 2,16    F <  

Stupeň volnosti υ = 25 + 40 – 2 = 63 

Testovací 

kritérium t 
t = ( 4,0363 – 4,0238 ) / . 

4025

)24025(40.25




 = 0,7132      = 2,0    t <  
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     Z výpočtů uvedených v tab. 2 vyplývá dle kritéria F, že rozdíl mezi rozptyly  

u souboru s prasklými odlitky a bez prasklých odlitků z hlediska CE není 

statisticky významný. Rovněž testovací kritérium t prokázalo, že rozdíl průměrů 

CE u obou souboru není významný. 

 

Výpočet dle Si – obsahu křemíku 

 

Tab. 3 - Výpočet rozptylu a testy významnosti pro Si 

 
 Soubor bez prasklých odlitků Soubor s prasklými odlitky 

Počet n1 = 25  = 40 

Suma Si x1 = 46,680  = 71,480 

Průměrná hodnota  = 46,680 / 25 = 1,8672           = 71,480 / 40 = 1,7870 

Suma  Ʃ  = 88,1956                           Ʃ  = 128,7334 

  = 3,4864  = 3,1934 

Výběrový rozptyl 
  = 
25

1
 . 88,1956 – 3,4864 = 

0,04142 

  
=  

40

1
 . 128,7334 – 3,1934 = 

0,02494 

Odhad rozptylu 


2

1
 = 0,04142 . 

125

25


=  

0,04315    


2

2
 = 0,02494 . 

140

40


= 0,02554 

Stupeň volnosti ν = 25 – 1 = 24 ν = 40 – 1 = 39 

Hladina významnosti p = 0,05 

Testovací kritérium 

F F = 
02554,0

04315,0
  = 1,69                  = 2,16    F <  

Stupeň volnosti υ = 25 + 40 – 2 = 63 

Testovací kritérium 

t 
t = ( 1,8672 – 1,7870 ) / 02494,0.4004142,0.25  . 

4025

)24025(40.25




 = 2,5      = 2,0    t >  

 

     Z výpočtů uvedených v tab. 3 vyplývá dle kritéria F, že rozdíl mezi rozptyly  

u souboru s prasklými odlitky a bez prasklých odlitků z hlediska Si není 

statisticky významný. Testovací kritérium t prokázalo, že rozdíl průměrů Si  

u obou souborů  významný je. Průměrný obsah Si u taveb bez prasklin u odlitků 

byl vyšší, než u taveb, jejichž odlitky praskliny měly. Si zvyšuje aktivitu uhlíku  

a snižuje tím jeho rozpustnost v tavenině, čímž se podporuje jeho vylučování  

ve formě grafitu, což snižuje smršťování a tím je menší i sklon k prasklinám. 

Zvýšený výskyt prasklin po změně vsázky bylo způsobeno snížením podílu 

surového železa ve vsázce a z toho vyplývajícího snížení obsahu Si v tavenině. 

Statistické výpočty potvrdily, že mohou být účinným nástrojem pro zjišťování 

příčin vzniku vad  
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6.4 Aplikování umělých neuronových sítí 

      

     Umělé neuronové sítě (UNS) umožňují vyhodnocování výskytu dané vady 

v závislosti na technologických okolnostech výroby odlitku, chemickém složení 

taveniny, vlastnostech formovací směsi apod. K tomu je potřeba mít 

nashromážděno dostatečné množství technologických údajů z celého výrobního 

procesu výroby odlitku. Pro ověření možnosti využití UNS k identifikaci vad 

odlitků se prakticky nepodařilo najít dostatečně velkou databázi dat pro dokonalé 

naučení sítě. UNS byla testována na ad hoc získaných datech o vzniku prasklin  

na odlitcích. Data jsou omezena na chemické složení jednotlivých taveb a UNS 

byla testována pro vyhodnocení vlivu chemického složení materiálu odlitku  

na vznik prasklin na odlitcích kruhů. 

 

6.4.1 Program STATISTIKA.CZ 

    Systém STATISTICA.CZ Automatizované neuronové sítě je jednou  

z nejpokročilejších a nejvýkonnějších aplikací technologie neuronových sítí 

dostupná na současném trhu.Podrobnější informace lze nalézt na internetových 

stránkách firmy StatSoft. [39] Systém nabízí množství jedinečných prostředků a je 

určen nejen pro specialisty v oboru neuronových sítí, ale i pro nové uživatele této 

technologie. 

 

6.4.2 Zadání souboru prasklin do UNS 

     Pro zpracování souboru pomocí UNS byl použit program STATISTICA.CZ, 

verze 9.0. Při definování vstupů byla použita klasifikace vada ANO / vada NE. 

Vícevrstvá perceptronová síť měla lepší výsledek než síť s radiální funkční bází. 

V aplikaci bylo zvoleno kolem 1000 sítí . Aplikace pak vybrala podle výsledků  

5 nejlepších sítí a ty zobrazila.  
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Obr. 12 – Soubor výsledků 

     Ukázka výsledného souboru je zobrazena na obrázku č. 12. Ve sloupci B jsou 

uvedeny hodnoty na vstupu, ve sloupci C jsou pak uvedeny výsledné hodnoty 

z UNS, v obou platí ANO – prasklina byla, NE – prasklina nebyla. Údaj VVPS 

11-4-2 znamená, že byla použita vícevrstvá perceptronová síť s dvanácti vstupy, 

čtyři vstupy byly ve skryté vrstvě a výstupy byly vždy dva ANO/NE. Řádky,  

ve kterých se hodnoty z obou sloupců neshodují, jsou chyby. Z celkového počtu 

88 testovaných vzorků bylo 31 chybných. V tomto případě UNS nedokázala určit 

vliv chemického složení na výskyt prasklin na odlitcích. UNS by dokázala určit, 

jaký by měl být nejoptimálnější obsah testovaných prvků, aby praskliny 

nevznikaly, pokud by se optimalizační výpočty ohledně vlivu chemického složení 

na výskyt prasklin naprogramovaly přímo v programu STATISTICA.CZ.  

     Učení UNS znamená adaptaci vah tak, aby se odezvy sítě co nejméně lišily  

od požadovaných výstupů v trénovací množině. Použitý soubor prasklin měl  

pro dokonalé naučení UNS málo vstupů. Spíše než pro identifikaci vad by bylo 

vhodnější UNS použít pro určování příčin vzniku dané vady. To znamená, že  

ke konkrétní vadě by se musel připravit velký soubor dat pro učení a testování 

UNS s technologickými údaji o výrobě odlitku, chemickém složení taveniny  

a vlastnostech formovací směsi, informacemi , zda se vada vyskytla, či ne. UNS 

by pak po naučení dokázala předpovídat, kdy vady vzniknou v souvislosti se 

sledovanými parametry. Časově je takovýto sběr dat náročný a vyžaduje přesné  

a systematické značení taveb a z nich odlévaných odlitků.  
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7 Závěr 
      

     Byl vytvořen Expertní systém pro identifikaci vad odlitků ESVOD, pomocí 

něhož lze identifikovat vady odlitků na základě jejich vizuálního posouzení. 

Systém ESVOD lze nainstalovat na současné PC uživatelů – slévárenských 

technologů, aby byl nápomocen při identifikaci vad odlitků. Databáze ESVOD 

byla rozšířena o schémata vad s jejich českým i cizojazyčným názvem, dále  

o digitální snímky vad. Schémata i snímky vad si uživatel může zobrazit 

v aplikaci ESVOD. Uživatel si také může prostřednictvím ESVOD uložit  

do databáze i vlastní snímky vad v elektronické podobě, což mu v budoucnosti 

může pomoci při identifikaci nejednoznačných případů výskytu dané vady. 

ESVOD byl testován v sedmi slévárnách a na základě těchto testů byla databáze 

ESVOD rozšířena o další kombinace příznaků k identifikovaným vadám.    

     V systému ESVOD jsou uloženy popisy vad, informace o příčinách vzniku 

jednotlivých vad a návrh nápravných opatření, která by v budoucnu zabránila 

vzniku dané vady. Spolu se schématy a snímky vad může proto systém sloužit  

i jako učební pomůcka při výuce o vadách odlitků a jejich identifikaci.  

     Ovšem i při identifikaci vady odlitků pomocí ESVOD hraje roli zkušenost  

a odbornost uživatele. Velkou roli hraje i znalost technologických parametrů  

při výrobě odlitku. A to bývá často klíčovým problémem řízení jakosti sléváren – 

poctivé značení odlitků. Systematické značení odlitků umožňuje shromažďování 

informací o formovací směsi, chemickém složení taveniny, licí teplotě a dalších 

parametrech a ukládání těchto informací ke každému odlitku do databáze. Takto 

shromážděné informace umožňují systematické vyhodnocování kvality odlitků, 

výskyt vad a zavádění nápravných opatření k zabránění jejich vzniku. 

     Dostatečně rozsáhlá databáze obsahující technologické parametry při výrobě 

odlitku by mohla být zpracována i pomocí UNS.  Ovšem aplikace UNS vyžaduje 

pro její kvalitní učení a testování dostatečně velký soubor informací . V této práci 

byl proveden pokus o aplikaci UNS na souboru prasklin, ale soubor obsahoval 

malý počet záznamů pro dokonalé naučení UNS. Nicméně vyplynulo, že spíše než 

pro identifikaci vad odlitků, by bylo vhodnější využít UNS pro ověření vlivu 

chemického složení taveniny i dalších technologických okolností na vznik 

konkrétní vady.      

     Dále byl soubor prasklin vyhodnocen pomocí statistických výpočtů, které 

potvrdily význam vlivu obsahu křemíku na vznik prasklin. Příklad statistického 

hodnocení prasklin ukázal, že je to účinný nástroj pro určení příčin vzniku vady. 

     Jsem ráda, že má práce má konkrétní výstup. ESVOD byl v roce 2011 

zaregistrován v Centru transferu technologií na VŠB - TU Ostrava jako software 

pod evidenčním číslem 012/14-11_2011_SW a je konkrétním výstupem mé práce. 

Pracovní verze ESVOD byla poskytnuta k posouzení oponentům. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Seznam vad odlitků 

Seznam vad odlitků tříd 100 a 200 

Třída vad Skupina vad Druh vad 

Poř.čís. Název 

Poř. 

čís. Název 

Poř. 

Čís. Název 

100 

V
ad

y
 t

v
ar

u
, 

ro
zm

ěr
ů

 a
 h

m
o

tn
o

st
i 

 

110 Chybějící část odlitku 

bez lomu 
111 Nezaběhnutí 

112 Nedolití 

113 Vytečený kov 

114 Špatná oprava formy 

115 Přetryskaný odlitek 

116 Omačkání, potlučení, pohmož. 

117 
Nesprávně upálený, odřezaný a 

obroušený odlitek 

118 
Nesprávné založení jádra do 

formy 

120 Chybějící část odlitku 

s lomem 
121 Ulomené části odlitku za tepla 

122 Ulomené části odlitku za studena 

123 Vyštípnutí 

130 Nedodržení rozměrů, 

nesprávný tvar 
131 Špatný model 

132 Přesazení 

133 Nevyhovující rozměry 

134 Zborcení, deformace 

140 Nedodržení hmotnosti odlitku 

200 

V
ad

y
 p

o
v

rc
h
u

 

210 Připečeniny 211 Drsný povrch 

212 Povrchové připečeniny 

213 Hluboké připečeniny, zapečeniny 

220 Zálupy 221 Zálup na horní ploše formy 

222 Zálup na dně formy 

223 Zálupové síťoví 

230 Nárosty 231 Vyboulení 

232 Odření, shrnutí 

233 Utržení, sesutí 

234 Erose 

240 Výronky 

250 Výpotky 

260 Zatekliny 261 Zatekliny způsobené netěsností 

formy 

262 Prasklé jádro 

263 Prasklá forma 
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Seznam vad odlitků tříd 200, 300 a 400 

Třída vad Skupina vad Druh vad 

Poř.čís. Název 

Poř. 

čís. Název 

Poř. 

Čís. Název 

200 

V
ad

y
 p

o
v

rc
h
u
 

270 Nepravidelnosti 

povrchu odlitku 
271 Pomerančová kůra 

272 Zvrásnění povrchu 

273 Neštovice místní a čárové 

274 Okujení, opálení 

275 Krupičky 

276 Dolíčková a kanálková koroze 

277 Chemická koroze 

280 Vady povrchové ochrany odlitku 

300 

P
o

ru
še

n
í 

so
u

v
is

lo
st

i 

310 Trhliny 311 Povrchové trhliny 

312 Podpovrchové trhliny 

313 Vnitřní trhliny 

320 Praskliny 

330 Porušení souvislosti z 

důvodu mech. 

poškození odlitku  

331 Lom za tepla 

332 Lom za studena 

340 Porušení souvislosti z 

důvodu nespojení 

kovu  

341 Zavaleniny 

342 Nedokonalý svar 

400 

D
u

ti
n

y
 

410 Bubliny 411 Bubliny způsobené kyslíkem 

412 Bubliny způsobené vodíkem 

413 Bubliny způsobené dusíkem 

414 Zahlcený plyn 

415 Síťkovité bubliny 

420 Bodliny 

430 Odvařeniny 431 Odvařeniny od formy, jádra 

432 Odvařeniny od chladítek a 

zalévaných předmětů 

433 Odvařeniny od vměstků 

440 Staženiny 441 Otevřené staženiny 

442 Vnitřní uzavřené staženiny 

443 Řediny 

444 Staženiny od jader nebo ostrých 

hran formy 

445 Povrchové propadliny 

446 Plynové staženiny 
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Seznam vad odlitků třídy 500 

Třída vad Skupina vad Druh vad 

Poř.čís. Název 

Poř. 

čís. Název 

Poř. 

Čís. Název 

500 

M
ak

ro
sk

o
p

ic
k

é 
v

m
ěs

tk
y

 a
 v

ad
y

 m
ak

ro
st

ru
k

tu
ry

 

510 Struskovitost 511 Stuskovitost exogenní 

512 Sekundární struskovitost 

520 Nekovové vměstky 521 Zadrobeniny 

522 Rozplavený písek 

523 Odpadnutý nátěr 

524 Oxidické pleny 

525 Grafitové pleny 

526 Černé skvrny 

530 Makrosegregace a 

vycezeniny 
531 Gravitační odmíšení 

532 Makroodmíšení 

533 Stvolové vycezeniny 

534 Mezerové vycezeniny 

540 Broky 

550 Kovové vměstky 

560 Nevyhovující lom 

 

 


