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Abstrakt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

citlivou informací především pro zákazníka.  

Disertační práce sumarizuje přehled výzkumu šesti praktických případů, které byly 

řešeny ve slévárně přesného odlévání odlitků metodou vytavitelného modelu pro snížení 

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

možné posoudit významnost jednotlivých kontrolních uzlů pomocí metod testování 

statistických hypotéz. Pozornost byla zaměřena na snižování nejakostní výroby ve 

fázích výroby modelů na voskovně a na oddělení keramiky. Srovnávána byla data 

v technologickém toku před zavedením a po zavedení změn, byly zkoumány statisticky 

průkazné vlivy.  

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

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

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

nemůže existovat. 

 

Klíčová slova: vytavitelný model, nejakostní výroba, statistické zpracování dat, výrobní 

proces, zlepšování. 
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Abstract 

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

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

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

characteristics one.  

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

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

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

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

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

continuous checking, belongs to the scope of work of all of the company´s employees, who 

can exert an influence on this field, and this, within any extent. Information concerning the 

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

information especially for the customer.  

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

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

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

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

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

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

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

implementation of changes were compared, and statistically evidential impacts were 

examined.  

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

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

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

production process without which we cannot have a quality production. 

 

Key words: investment casting, poor quality production, statistical data processing, 

production process, improvement. 
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1 Úvod 

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

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

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

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

Metoda vytavitelného modelu je velmi nákladná. Proto je třeba rozhodnout ještě před 

vlastní výrobou, zda je daný odlitek vhodný pro tento typ odlévání. Metoda je uplatnitelná 

pouze pro přesné a tvarově složité části, které není možno vyrobit jinými metodami. Vhodné 

jsou proto větší výrobní série. Z tohoto důvodu je kvalita nedílnou součástí přípravy 

samotného výrobního procesu. Každý nejakostní kus sebou přináší velké finanční ztráty 

a časové prodlevy spojené s další výrobou. 

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

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

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

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

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

umění se tato metoda objevila – italský sochař Benvenuto Cellini. Ve svých zápiscích Cellini 

popisuje přípravu forem. Nanášel na voskovou formu hmotu z jílů ve formě bláta, 

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

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

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

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

automatizovaná, přesnější a stálejší [2]. 

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

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

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

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

příslušnou teplotu model vytaví a spálí (žíhací pec). Následně se již vzniklá forma vyplní 

roztaveným kovem a odlitek se po zchladnutí zbaví keramické formy částečně oklepem a poté 

tryskáním [3].  

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

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

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

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

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

a vysokou tvarovou přesností v tenkých rozměrových tolerancích bez nutnosti dalšího 

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

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

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

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

se stává významným faktorem kvality odlitků. 

Důkazem je přehled o stavu a výhledech prodeje odlitků na obr. 1 a obr. 2 

vyráběných touto technologií zveřejněný v roce 2012 na světové konferenci přesného lití [4]. 
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Obr. 1 Vývoj prodeje odlitků přesného lití dle regionů od roku 2002 [4] 

 

 

Obr. 2 Prodej přesných odlitků dle regionů v roce 2011 [4] 

 

Vysoký potenciál spočívá především z hlediska vyrábět vysoce náročné, 

komplikované, tenkostěnné odlitky [4]. 

Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků je nedílnou součástí 

finálních výstupů každé výroby a je součástí této práce. 
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2 Cíle disertační práce 

Práce je zaměřená na analýzu výrobního procesu ve slévárně přesného odlévání 

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

managementu jakosti. 

Použitím dostupných informací a návrhů z literatury, především z technologických 

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

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

hypotézami: 

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

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

pro posouzení stupně nejakostní výroby. 

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

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

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

závislá na způsobilosti operátora a kvalitě daného katalogu dle požadavků 

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

 

2. Vyhodnocování výsledků bude prováděno pomocí různých nástrojů managementu 

kvality, zejména statistických metod.  

- Zvolení vhodné metody pro vyhodnocení dat – existuje mnoho statistických 

metod jak postupovat při řešení nejakostní výroby. Vytvoření komplexního 

postupu jak postupovat při řešení je součástí této práce. 

 

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

slévárně CIREX s.r.o. 

- Návrh implementace zlepšení na základě kvantifikované analýzy dat – 

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

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

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

podrobeny kontrole a následně implementovány do výrobního procesu. 
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3 Systémy řízení kvality pro různá odvětví a 

slévárenství pro minimalizaci ztrát 

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

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

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

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

systém řízení kvality nefunguje.  

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

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

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

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

chybám, rizikům, nadbytečným nákladům aj. 

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

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

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

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

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

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

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

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

zákazníkům. 

Výsledkem jsou nejen spokojení zákazníci, ale také efektivita, snížené náklady, 

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

nejrůznějších dat a informací. 

Samotný zákazník posuzuje kvalitu více subjektivně, neboť koupě nekvalitního výrobku 

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

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

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

pozitivním milníkem dobře zavedeného systému řízení kvality [5]. 

Systémy managementu kvality rozdělujeme na: 

3.1 Základní normy pro systémy managementu kvality 

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

ČSN EN ISO 9001, Systém managementu kvality – Požadavky. 

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

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

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

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

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

managementu (ISO 14001 a další) [6].  

Pro zavedení systému managementu kvality existuje několik přístupů: vlastní přístup, 

přístup dle norem a přístup dle TQM.  
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3.1.1 Vlastní přístup  

I když si organizace může vytvořit vlastní systém, nelze toto doporučit pro praxi. Normy 

i TQM mají základ v dlouholetých zkušenostech světových firem a světových odborníků. Tudíž 

normy představují ověřené a vyzkoušené procedury pro zavádění, udržování a zlepšování 

systémů kvality. Vlastní přístup pouze objevuje "objevené" za cenu vlastních chyb a pozdějších 

nákladů s tím spojených. Výjimkou jsou velké nadnárodní podniky, kde se systém vyvíjel 

mnoho let, a proto vlastní přístup zde má opodstatnění. Avšak tento vlastní přístup je vlastně 

podobný normám nebo prvkům TQM. Jde v podstatě spíše o kombinovaný přístup. 

3.1.2 Přístup dle norem  

Zavádění QMS dle norem lze doporučit všem organizacím. Firma nemusí mít obavy, 

že norma neodpovídá jejím specifickým potřebám. Speciálně nová norma ISO 9001:2015 pro 

požadavky na QMS je napsána tak, že QM systém se aplikuje do praxe relativně snadněji. 

Firma se také může rozhodnout o ověření či neověření systému managementu kvality 

(certifikací) nezávislou třetí stranou.  

3.1.3 TQM (Total Quality Management) 

Zavádění QMS dle TQM lze aplikovat až po realizaci normativního přístupu. Normy 

totiž představují splnění minimálních požadavků na zabezpečování kvality. TQM je pak 

rozšiřuje, zejména o lidský faktor a používání pokročilých technik kvality. Systémy kvality 

dle TQM se necertifikují. Používá se pouze sebehodnocení, popř. národní cena za kvalitu 

(japonská Demingova cena za kvalitu; americká cena Malcolma Baldridge (MBNQA)) [6]. 

3.2 Ostatní normy systému kvality  

Kromě základních norem managementu kvality existuje celá řada norem speciálně 

určených pro jednotlivá odvětví.  

3.2.1 ISO 14001 

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem na použití. Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu (EMS). Základem je ochrana životního prostředí a prevence znečišťování. Je 

zde kladen speciálně důraz na dodržování legislativních požadavků v oblasti životního 

prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Nejsou zde specifikovány žádné požadavky na 

environmentální chování organizace. Zaměřuje se na identifikaci všech potenciálních vlivů, 

které mohou ovlivňovat životní prostředí. Organizace si poté sama může definovat, čím 

nejvíce jejich firma zatěžuje životní prostředí a hledat vhodné metody k postupnému 

snižování dopadů do životního prostředí.  

Norma je určena všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které 

chtějí zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí např. ke snižování materiálové 

náročnosti, k úspoře papíru, k omezování zbytečných cest vozidel apod. 

Zavedení normy přinese společnosti systematický a aktualizovaný přehled 

stanovených legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, snížení rizika případné 

pokuty z nedodržování těchto požadavků, celkové posílení reputace společnosti, 

hospodárnější využívání surovin, energií a dalších zdrojů, snížení rizika environmentálních 

nehod a havarijních stavů, zvýšení důvěryhodnosti organizace pro partnery, investory, 

peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost, snazší získání povolení 

a licencí, zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře 
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a v environmentálních odpovědnostech), zvýšení povědomí pracovníků o ochraně životního 

prostředí, možnost účastnit se výběrových řízení tam, kde je certifikát EMS požadován 

a v neposlední řadě dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí [7]. 

3.2.2 OHSAS 18001 

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

specifikace. Norma specifikuje posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP). Požadavky jsou zaměřeny na systémový přístup k plnění veškerých 

zákonných povinností, norem a předpisů, jež se týkají bezpečnosti při práci. Základním 

principem je identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby 

bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců i všech osob, které se na 

pracovišti nacházejí. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro 

osoby pohybujících se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním 

organizace. Norma je navržena tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001. 

Norma je určena organizacím, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na zdraví 

svých zaměstnanců. Pomůže vyloučit nebo minimalizovat rizika všech zúčastněných stran, 

jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace.  

Zavedení normy přinese společnosti plnění legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zlepšení image společnosti, systematická minimalizace rizik, resp. nebezpečí, 

které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob, ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo 

službami organizace, zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy, 

včasné rozpoznání problémů, spojených s riziky, jež ohrožují zdraví pracovníků, omezení 

výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů, možné snížení nákladů spojených s nehodami 

na pracovišti, úspory peněz na případných pokutách, při nedodržení legislativních předpisů, 

možnost účastnit se výběrových řízení, kde je certifikát OHSAS požadován [7]. 

3.2.3 ISO 13485 

ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – 

Požadavky pro účely předpisů. Norma [7] stanovuje požadavky na systémy řízení kvality 

v případech, kdy společnost potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické 

prostředky a příslušné služby, které splňují požadavky zákazníků, předpisů, jež se vztahují na 

zdravotnické prostředky a služby. Obecně jde o činnosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci 

a provádění servisu zdravotnických prostředků. Norma vychází z požadavků normy ISO 9001.  

Norma je určena zejména společnostem, které musí dodržovat evropské směrnice pro 

zdravotnické prostředky a závazný dokument Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

768/2008/ES, aby mohly opatřit své produkty označením CE. Norma slouží jako podklad 

k prokazování shody, jak s požadavky normy ISO 13485, tak i k možnému prokazování shody 

systému ISO 9001+ ISO 13485. 

Zavedení normy přinese společnosti posílení stávajícího systému managementu 

společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti a exportních možností, plnění požadavků 

zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti, snížení reklamací a nákladů plynoucích ze 

zjištěných neshod, zvýšení hodnoty společnosti, zlepšení image společnosti, lepší uplatnění 

ve výběrových řízeních, efektivnější rozložení zdrojů, snadnější využívání dokumentace, 

aplikace principu neustálého zlepšování, zlepšená komunikace a také zavedení pořádku 

(v provozu, v dokumentaci a v organizační struktuře). 
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3.2.4 ISO 27001 

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

managementu bezpečností informací – Požadavky. Norma [7] poskytuje podporu pro zavádění, 

provozování, udržování a zlepšování systému managementu bezpečnosti informací (ISMS). 

Specifikuje požadavky na zavedení bezpečnostních opatření a chrání informační aktiva 

organizace. Cílem je řídit rizika související s touto problematikou. Určuje procesy ochrany 

důležitých informací, jež jsou spojené se zajištěním jejich dostupnosti, integrity a důvěrnosti. 

Norma prosazuje procesní přístup a je kompatibilní se systémy ISO 9001, ISO 14001, atd. 

Normu lze uplatnit pro všechny typy organizací z oblasti výrobní, ale i správní, jako 

úřady, zdravotnická zařízení a podobně, které chtějí chránit svá informační aktiva s vysokou 

hodnotou a tím minimalizovat ztráty způsobené jejich únikem. Speciálně pro ty, kdo nakládají 

s citlivými informacemi nebo osobními údaji a mohou touto cestou předejít pokutám, 

popřípadě trestům, vyplývajícím ze zákona při úniku informací nebo neoprávněným 

nakládáním s osobními údaji. 

Implementovaný systém zajistí prokázání souladu s legislativou ve smyslu příslušných 

zákonů (Zákon 101/2000 Sb. ochrana osobních údajů a trestní odpovědnost dle § 178 trestního 

zákoníku 140/1961 Sb. (neoprávněné nakládání s osobními údaji)), zlepšení image společnosti, 

vyšší důvěryhodnost pro zákazníka i všechny ostatní partnery, celkové zlepšení stávajícího 

systému managementu organizace, analyzování slabých míst organizace z hlediska bezpečnosti 

informací, optimální alokaci nákladů na zvýšení bezpečnosti informací a jejich minimalizace. 

Systém minimalizuje obchodní ztráty a zajišťuje kontinuitu činnosti organizace, 

zabezpečuje informovanost uvnitř organizace, zajišťuje včasnou dostupnost informací, 

zamezuje nechtěné modifikace informací a zabraňuje zneužití nebo ztrátě informací.  

3.2.5 ISO 20000 

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

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

Soubor postupů. Normy stanovují požadavky, které jsou kladeny na poskytovatele služeb s 

ohledem na zajištění jejich dodávky v kvalitě, přijatelné pro jeho zákazníky. Nastavuje také 

procesní princip pro poskytování IT služeb. Základní požadavky, které jsou v systému 

specifikovány je neustálé zlepšování kvality, snižování nákladů u IT procesů a zvyšování 

jejich efektivity.  

Systém managementu IT služeb dle požadavků normy je určen pro společnosti, které 

chtějí oznámit zákazníkům, že mají definovaný a řízený systém managementu služeb IT. 

Zejména je vhodná pro společnosti, které poskytují outsourcing klíčových IT procesů pro 

svoje zákazníky. Také je vhodná pro společnosti, které vyhlašují výběrová řízení se službami, 

vyžadují shodný přístup od dodavatelů IT služeb a usilují o zlepšování v oblasti IT služeb. 

Zavedení tohoto systému přinese celkové posílení stávajícího systému managementu 

společnosti, plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti s IT službami, 

zvýšení konkurenceschopnosti, zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb, standardizaci 

procesů v organizaci, zvýšení hodnoty organizace, zlepšení image organizace, úsporu času 

a nákladů, neustálé zlepšování, zvýšenou ochranu dat a informací [7]. 

3.2.6 ISO/TS 16949; VDA 6.1 a 6.4 

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

zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Cílem 

této technické specifikace je vytvoření a implementace systému managementu kvality, který 
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zprostředkovává neustálé zlepšování, přičemž je zde kladen důraz na prevenci vad a snižování 

variability a ztrát u dodavatelů. Specifikace je navázána na normu ISO 9001. Jde o zpřesnění 

a zpřísnění požadavků, definovaných v normě ISO 9001, z hlediska požadavků 

automobilového průmyslu. Tudíž se jedná o sjednocení požadavků, které byly definovány 

v požadavcích VDA 6 a QS 9000. 

VDA 6.1 => jsou požadavky na dodavatele a subdodavatele dílů pro automobilový 

průmysl. Výhodou je zajistit jednotný přístup k systému managementu kvality organizací 

zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. ISO/TS 

16949 je celosvětově uznáván všemi výrobci automobilů. Je to jediná kvalifikovatelná norma 

automobilového průmyslu pro výrobní podniky, které nejsou certifikovatelné dle ISO/TS 

16949 

VDA 6.4 => jsou požadavky na dodavatele výrobních prostředků (výroba strojů, 

zařízení, přípravků, nářadí a kontrolních prostředků) pro automobilový průmysl jak pro 

kusovou, tak i pro výrobu sériovou. Tyto požadavky přihlíží ke specifickým požadavkům 

výrobců pro automobilový průmysl, používají analýzy procesů a kladou zvláštní důraz na 

hodnocení efektivity procesů [7]. 

3.2.7 CFCS 1004:2006  

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

Systém [7] vznikl za účelem ochrany lesů po celém světě a k zamezení jejich devastaci. 

Enviromentální postupy jsou vyžadovány i v tomto odvětví. Dřevo z certifikovaných lesů 

prochází přes řetězec několika těžebních, zpracovatelských, výrobních a obchodních subjektů, 

než se dostane k finálnímu zákazníkovi. Proto je potřeba znát tok certifikované suroviny tak, 

aby byl prokazatelný její původ. Držitel certifikátu s logem PEFC dokladuje, že materiál byl 

pořízen v lesích pěstovaných trvale udržitelným způsobem a byl pořízen legálně. 

Norma je určena pro všechny organizace, jejichž produkce je spojena se zpracováním 

dřeva, tedy jak organizace obchodující s dřevem (tedy i lesní závody), pily, papírny, tak i pro 

zpracovatele dřeva.  

Výhodou standardu je potvrzení odpovědného přístupu při obstarávání dřevní 

suroviny, zlepšení řízení výroby a také zachování dobrého jména společnosti. 

3.2.8 ISO 22000 

ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravin. Tato mezinárodní norma [7] 

specifikuje požadavky na systém bezpečnosti potravin pro všechny organizace 

v potravinovém řetězci, které musí být naplněny, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. 

Norma sjednocuje zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) 

a kroky k jeho zavedení, jež vypracovala mezinárodní komise. Analýza nebezpečí je klíčem 

k efektivnímu systému bezpečnosti potravin a organizace musí stanovit strategii, kterou lze 

použít k zajištění řízení nebezpečí a to pomocí programu nezbytných předpokladů (PNP) 

a plánu HACCP. Norma zahrnuje celkový systém managementu bezpečnosti potravin. Je 

aplikovatelná na všechny organizace, které jakýmkoliv způsobem jsou zapojeny 

do potravinářského řetězce, podporuje principy HACCP. 

Mezinárodní norma je určena pro organizace v potravinovém řetězci od zemědělské 

prvovýroby přes zpracovatelský průmysl, dopravce, provozovatele skladů, distribuci až po 

konečný prodej potravin či pokrmů, včetně provozování stravovacích zařízení.  

Zavedení systému přinese garantované plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků, 

prokázání plnění požadavků bezpečnosti potravin nad rámec minimálních požadavků daných 
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národní legislativou, zajištění stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu 

produktů a poskytovaných služeb, zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační 

struktury společnosti, zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, snížení rizika 

postihu ze strany kontrolních orgánů, optimalizaci nákladů, snížení ekonomických ztrát ve 

vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd., zvýšení důvěry veřejnosti a státních 

kontrolních orgánů a také snadnější získání státních zakázek. 

3.2.9 HACCP 

Systém zdravotní nezávadnosti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 

podle Vyhlášky MZe 147/1998 Sb. v aktuálním znění a Věstníku MZe 1/2001. Systém 

HACCP je metoda, která umožňuje identifikaci a hodnocení nebezpečí, jež se vztahuje 

k různým etapám výroby potravin. Tento systém musí být zavedený všude, kde se manipuluje 

s potravinami. HACCP je preventivní systém, který vede k zajištění zdravotní nezávadnosti 

potravin na základě minimalizace rizik. Systém kritických bodů zajišťuje preventivní 

a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho 

vzniku. Aplikace tohoto systému snižuje zdravotní rizika, ekonomické ztráty ve výrobě. 

HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí 

na potravinu a mohou porušit její závadnost. 

HACCP je určen pro všechny organizace v potravinovém řetězci, které musí 

prokazovat nezávadnost potravin. 

HACCP plní požadavky nejnáročnějších zákazníků, prokazuje plnění požadavků 

legislativou, garantuje stálost výrobního procesu a tím i stabilitu a vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb a produktů zákazníkům, prokazuje vhodnost, účinnost a efektivnost 

vybudovaného systému kritických bodů třetí nezávislou stranou, zvyšuje důvěru veřejnosti a 

kontrolních orgánů, usnadňuje získání státních zakázek, zkvalitňuje systém řízení, zlepšuje 

pořádek a zvyšuje efektivnost v celé organizaci, optimalizuje náklady [7]. 

3.2.10 BRC a IFS 

BRC a IFS standardy [7] se zaměřují na správnou provozní praxi v potravinářských 

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

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

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

německými řetězci. V normách jsou zahrnuty požadavky, které jsou v souladu s pravidly 

hygieny, systémem HACCP a ostatními požadavky legislativy EU. 

Požadavky se zaměřují na dodavatele obchodních značek příslušných distributorů. 

Výhody pro firmy jsou garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoká 

kvalita poskytovaných služeb a produktů zákazníkům, optimalizace nákladů - redukce 

provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších 

zdrojů, zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů, plnění požadavků obchodních 

řetězců a nadnárodních společností, prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních 

požadavků daných národní legislativou, zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační 

struktury organizace a zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci. 

3.2.11 AS 9100 

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

ISO 9001:2000). Norma [7] se zaměřuje na distributory v oblasti leteckého průmyslu, jejich 

zákazníky jsou letecké společnosti. Identifikuje všechny činnosti v organizaci, stanovuje jasné 
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pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění 

fungování organizace.  

Norma je určena pro všechny společnosti jakékoliv velikosti či zaměření, protože je 

založena na požadavcích normy ISO 9001:2000. Je jejím doplněním. Může se jednat 

například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou společnost a mnoho dalších.  

Tento systém přinese celkové posílení stávajícího systému managementu organizace, 

zvýšení konkurenceschopnosti a hodnoty organizace, plnění požadavků zákazníků a orgánů 

státní správy a zvyšování jejich spokojenosti, zlepšení image organizace a lepší úspěšnost ve 

výběrových řízeních, zvýšení exportních možností, efektivnější alokace zdrojů, podstatné 

snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod, zvýšená ochrana dat 

a informací, dokonalý přehled a kontrola všech zásob ve skladu i mimo něj, lepší interní 

komunikace a zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 

3.2.12 Standard SA 8000 

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

deklaraci lidských práv a dohodě UN o právech dětí. Standard SA 8000 certifikuje a rozvíjí 

systém managementu, který ctí sociálně a společensky akceptovatelné pracovní podmínky, 

včetně zaměstnávání dětí, dodržování pracovní doby, mzdové politiky, bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a všeobecných pracovních podmínek [7]. 

3.2.13 Certifikace on-line služeb a internetového obchodu 

Je posledním z řady systémů kvality. 

Všechny výše uvedené systémy jsou vodítkem pro konkurenceschopnost a úspěch společnosti 

v oblasti kvality a jejich systém řízení výroby. Všeobecně pro slévárenský průmysl je nutné 

a vhodné využívat systémy ISO 9000, ISO 9001 a ISO 14001. Pokud ovšem společnost 

vyrábí výrobky pro automobilový průmysl, je většinou nutné (dle požadavku zákazníka), aby 

společnost byla certifikována dle ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 a 6.4. V případě, že firma 

vyrábí produkty pro letecký průmysl, je nutná certifikace dle AS 9100.  
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4 Sledovatelnost – značení odlitků 

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

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

sledovatelnosti postupu výroby od prvotních dodavatelů surovin přes subdodavatele až 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jinými slovy, aby splňovala princip „seiban“. 

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

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

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

možnost sledovat odděleně zásoby pro specifické projekty nebo zvláštní priority. 

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

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

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

dle požadavku zákazníka, například gravírováním nebo naražením datakódu nebo laserem QR 

kód.  

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

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

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

je nutné individuální značení každého kusu. 
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5 Různé technologie přesného lití 

Metoda přesného lití ocelových odlitků je nejvhodnější z důvodu přesnosti rozměrů 

odlitku, minimalizace technologie obráběním a nižších výrobních nákladů. Na obr. 3 jsou 

znázorněny různé rozměrové přesnosti technologií lití odlitků. Obecně platí, že s rostoucím 

rozměrem odlitků se snižují možnosti přesnosti výrobních technologií.  

 
Obr. 3 Hodnoty rozměrových tolerancí u různých slévárenských technologií [8] 

 
Mrázek [8] rozděluje technologie přesného lití do dvou skupin: 

Odlévání s netrvalými formami: 

- technologie vytavitelného modelu 

- technologie spalitelného (vypařitelného) modelu 

- lití do skořepinových forem „Croning“. 

Odlévání s trvalými formami: 

- gravitační - lití do kokil 

- za zvýšených sil  - tlakové lití (nízkotlaké, vysokotlaké) 

  - odstředivé lití [8]. 

Herman [9] v následujících dvou tabulkách (tab. 1 a 2) popsal rozdíly pro níže 

uvedené metody. 
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Tab. 1 Charakteristiky ekonomické vhodnosti slévárenských technologií [9] 

Metoda lití Specifické vlastnosti a použití 

Vhodnost 

ekonomické 

série (ks) 

Pískové 

formy 

ručně 
Jednoduchá výroba, vhodné pro unikátní výrobky a všechny 

kovy, malá přesnost. 
1 až 10

2 

strojně 
Nejběžnější sériová výroba lehkých a středních odlitků ze 

všech kovů, malá přesnost. 
nad 10

2
 

Skořepinové formy 

(Croning) 

Rychlá výroba forem, přesné a hladké odlitky, omezená 
hmotnost, vysoké náklady. 

10
2
 až 10

4
 

Sádrové formy 

Přesné a hladké odlitky, tekutá formovací směs, pevný nebo 

pružný model, zdlouhavá výroba, pomalé tuhnutí, vhodné 

pro neželezné kovy. 

1 až 10
4 
 

Vakuové formy 

Formovací materiál bez pojiva, dokonalá reprodukce tvaru, 

snadné vytloukání a čištění, vhodné pro všechny kovy, 

omezené výškové rozměry modelu. 

10
2
 až 10

3
 

Vytavitelný model 

Vysoká přesnost, minimální obrábění, hladký povrch, 
vhodné pro všechny kovy, tvarové složité odlitky, omezená 

velikost, drahá výroba. 

10
2
 až 10

4
 

Spalitelný model 

Jednorázové použití modelu, nedělené formy, v kombinaci s 
keramickou formou vysoká přesnost, možnost použití písku 

bez pojiva, vhodné pro velké i malé odlitky. 

1 až 10
5
 

Keramické formy 

(Shaw) 

Přesné a hladké odlitky, tekutá formovací směs, pevný nebo 

pružný model, drahá výroba. 
1 až 10

3
 

Kokily 

Vysoká přesnost odlitku, lepší mechanické vlastnosti, drahá 

forma, s výstelkou vhodné i pro slitiny s vysokou tavící 

teplotou, vysoká produktivita. 

10 až 5.10
3
 

Odstředivé lití 
Jednoduchá výroba odlitků s dutinami rotačního tvaru, lepší 

mechanické vlastnosti, vhodné téměř pro všechny kovy. 
10

3
 až 10

4
 

Nízkotlaké lití 
Vysoká přesnost, zlepšení dosazování, lepší využití kovu, 

drahá výroba formy, vhodné téměř pro všechny kovy. 
10

3
 až 10

5
 

Vysokotlaké lití 

Vysoká přesnost a kvalita povrchu, vysoká produktivita. 
Drahá forma a strojí zařízení, pórovité odlitky. Vhodné pro 

slitiny Al, Mg, Zn, Cu, litinu. 

10
3
 až 10

5
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Tab. 2 Charakteristiky kvality slévárenských technologií [9] 

Metoda lití 
Rozměry 

(mm) 

Tolerance 

IT 

Hmotnost 

(kg) 

Tloušťka 

(mm) 

Drsnost Ra 

(μm) 

Pískové formy 5 až 5.10
3
 15 

2.10
-2

 až 

3.10
5
 

3 až 6.10
2
 12,5 až 2.10

2
 

Skořepinové formy 

(Croning) 
2 až 5.10

2
 13 2.10

-1
 až 150 2 až 40 6,3 až 25 

Sádrové formy 1 až 5.10
2
 12 1.10

-1
 až 15 1 až 20 1,6 až 12,5 

Vakuové formy 5 až 3.10
3
 14 1.10

-1
 až 10

3
 2 až 2.10

2 
12,5 až 2.10

2
 

Vytavitelný model 5 až 2.10
3
 10 1.10

-3
 až 10

2
 2.10

-1
 až 2.10

2 
1,6 až 25 

Spalitelný model 10 až 5.10
3
 13 1 až 10

5
 2 až 6.10

2
 12,5 až 10

2
 

Keramické formy 

(Shaw) 
1 až 5.10

2
 14 1 až 10

3
 2 až 40 3,2 až 25 

Kokily 5.10 až 3.10
3
 12 1 až 10

3
 2 až 6.10

2
 3,2 až 25 

Odstředivé lití 5.10 až 10
4
 12 5.10

-1
 až 10

3
 5 až 5.10

2
 6,3 až 25 

Nízkotlaké lití 5.10 až 10
3
 12 1.10

-3
 až 15 2 až 50 3,2 až 12,5 

Vysokotlaké lití 1 až 2.10
3
 10  4.10

-1
 až 15 1,6 až 12,5 

 

Současná provozní praxe je vedena způsobem, že požadavky na kvalitu slévárenských 

výrobních technologií odlitku jsou přímo spojovány s jejich ekonomickou náročností. Proto 

jsou metody přesného lití vyhledávány a využívány.  
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6 Vady  

6.1 Obecná klasifikace 

Správné stanovení druhu vady odlitku zastupuje významnou roli ve slévárenství 

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

V roce 2003 firma Hüttenes Albertus měla heslo „DOKONALÉ ODLITKY, 

ZDRAVÉ ODLITLY, MAGICKÉ ODLTIKY“. Byla to péče o „NEMOCNÉ ODLITKY“, 

u kterých bylo nejprve nutné diagnostikovat problém – „nemoc“, poté vyřešit - „léčit“ 

a v konečné fázi navrhnout prevenci [10]. K „léčení“ musí být správně identifikována příčina 

– diagnostikování. Korektní a rychlá diagnostika vady je základem k výrobě odlitků „bez 

vad“ a snížení nákladů ve slévárně.  

Byla sestavena nová klasifikace vad pro české a slovenské slévárny [27], vydána 

monografie o vadách odlitků [11]. Byla vypracována klasifikace vad odlitků, podle které jsou 

vady třízeny a diagnostikovány. Jako vadu odlitku označujeme odchylky (neshody) vzhledu, 

tvaru, rozměru, hmotnosti, struktury, celistvosti (homogenity) a sjednaných podmínek a norem.  

Pro klasifikaci vad odlitků existují různé systémy. Jednoduchá klasifikace, která měla 

základ z mezinárodního atlasu vad [12], byla v normě ČSN 42 1240 [13]. Rozvojem 

slévárenského průmyslu, nových expertních metod, přinesly nové znalosti o příčinách 

a vzniku vad, které vedly k tomu, že dvojciferné značení klasifikace vad byla již zastaralá. 

Proto byla klasifikace doplněna o nové vady. Vzniklo 108 možností jak popsat neshodu 

slévárenského výrobku - vadu odlitku [11, 14].  

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

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

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

Elbel [15] navrhl postup činností při diagnostice a prevenci vad:  

1. Anamnéza.  

2. Identifikace.  

3. Diferenciální diagnostika, expertní systémy.  

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

5. Konečná diagnóza.  

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

7. Preventivní opatření proti vzniku vady a jejich realizace.  

8. Vyhodnocení.  

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

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

k identifikaci vady [15].  

Anamnéza (vzpomínání, „předchorobí“) je prvním krokem k určení druhu. Pro případ 

odlitků, vycházeje z monografie Hasseho [16], lze použít specifické otázky. Zde jsou některé 

příklady: 

- Pro neshodný odlitek získat všechny informace o materiálu, vedení tavby, 

výrobě a materiálu forem a jader a slévárenské technologii (vtoková soustava, 

nálitky, výfuky).  

- Existuje simulační program technologie odlévání vadného odlitku?  

- Existují výrobní odlišnosti neshodného odlitku od procedury?  
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- Porovnání záznamů z dlouhodobého hlediska (trendová analýza).  

- Jde o specifický nebo opakovatelný výskyt?  

Identifikace vady je základním cílem diagnostiky, ze které lze určit příčiny vzniku 

vady, její odstranění a stanovení nápravných a preventivních opatření. Výchozí jsou 

vzhledové (morfologických) a technologické znaky. Speciální význam mají informace ze 

sběru dat o výrobě – tzv. identifikace a sledovatelnost. Zjišťování vad je možné šesti způsoby 

– vizuální prohlídka odlitku, měření a vážení, defektoskopie, mikroskopické a chemické 

rozbory, rozbor vlastností materiálů. Vady odlitků jsou velmi často značně variabilní. 

Identifikace vady je složitý proces, který mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci 

nejlépe s již praktickými zkušenostmi. V případě nesprávného závěru problém není vyřešen 

a naopak může přinést do výroby další nové neshodné výrobky. Základní metody nemusí být 

pro nalezení příčiny vzniku vady dostatečné, proto existují doplňkové rozbory - 

defektoskopické zkoušky odlitků, světelná a elektronová mikroskopie, metody rentgenové 

a elektronové difrakce, rentgenová spektrální mikroanalýza, odlévání pomocí simulačních 

programů aj. [15]. Obr. 4 simuluje odlévání stromečku s přehledem teplotního rozptylu 

v jednotlivých částech. 

 

Obr. 4 Ukázka odlévání pomocí vhodného simulačního programu 

Expertní systémy jsou počítačové programy, které řeší problémy ve specifických 

vědních a technických oborech formou logických informací. Například expertní systém 

ESVOD, který byl vytvořen na katedře metalurgie a slévárenství VŠB – TU Ostrava. Je to 

systém pro rychlou a správnou identifikaci vady odlitku na základě hodnocení vnějších 

příznaků. Základem každého expertního systému je databáze znalostí, která zachycuje 

znalosti expertů, inferenční (odvozovací) mechanismus a vstupní informace uživatele 

(databáze dat). Inferenční mechanismus se pokouší najít řešení problému na základě 

vstupních dat s využitím databáze znalostí [17].  

Postup pro určení příčin vzniku vady vychází z dat a informací o výrobním procesu. 

Lze použít metodu „brain storming“ při „work shop“, což je setkání odborníků, nejlépe mimo 

firmu, pro hledání příčiny vzniku vady. Nejznámější metoda je metoda rybí kosti Ishikawa 

diagram. Detailnější popis této metody je v kapitole Metody řízení jakosti. Příčinu vady lze 

rovněž určit zavedením statistického řízení procesu SPC (Statistical Process Control [18]). 

V první fázi SPC se provádí kontrola normality a stability procesu pro dané parametry, 

pomocí regulačních diagramů. Druhá fáze SPC využívá trendovou analýzu zpracování dat 

z procesu za několik dnů, týdnů a měsíců a porovnáním těchto trendů s výskytem vad. Třetí 

fáze SPC spočívá v rozhodnutí o příčině vady tzv. rozborem statistické významnosti rozdílu 

mezi různými soubory např. vadných a dobrých odlitků. 

Po návrhu a realizaci opatření je prováděna kontrola účinnosti. Hodnocení spočívá 

v porovnání dosažených výsledků před a po realizaci opatření. Nastává trvalá eliminace 

příčin. Pokud se potvrdí správnost určení příčiny, je provedena trvalá implementace opatření 

do sériové výroby. Zejména změna dokumentace, technologických postupů, záznamů aj. [15]. 
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Pomocí diagnostikování vad lze odhalit příčiny neshod, zavést nápravné a preventivní 

opatření k odstranění příčiny. Vyrábět průmyslově odlitky bez vad a neshodných výrobků – 

zmetků, je zatím nerealizovatelné. Každý neshodný odlitek je zdrojem pro další rozbory 

a určování příčiny vzniku této neshody.  

6.2 Vady voskových modelů 

Výroba na vytavitelný model se provádí vstřikováním do kovových forem na 

speciálních vstřikolisech. Nastavení procesu vstřikování, vstřikovací forma a modelová směs 

jsou základní faktory pro výrobu kvalitního voskového modelu s dokonalým povrchem, bez 

ostatních vad a v rozměrové toleranci. Nedílnou součástí je také optimální vtoková soustava 

(velikosti a umístění rozváděcích, vtokových kanálů, zářezů), funkční odvzdušnění formy 

a její chlazení [19]. 

V dnešní době se používají voskové směsmi, které jsou vstřikovány za zvýšeného 

tlaku v polo-tuhém, polo-tekutém stavu, kde je snaha o co nejnižší teplotu vstřikování do 

formy. Nastavování vstřikovacích tlaků je v rozmezí od 0 až cca 15 MPa. Nejčastější 

nastavení je kolem 5 MPa, dle vyráběného sortimentu modelů. Vosková směs, nejčastěji 

ve formě „čočky“, vytéká o teplotě kolem 90 °C [20]. 

Výsledná kvalita vytavitelného modelu, závisí především na použitém vstřikovacím 

zařízení, průběhu vstřikování, vstřikovací formě a vstřikovaném materiálu. Pro výrobu na 

vytavitelný model se používají tzv. vosky. Tyto vosky jsou dodávány do sléváren jako mnoho 

komponentní směsi, které lze použít přímo na výrobu vytavitelných modelů. Často se voskové 

směsi používají opakovaně nebo po vlastní úpravě u výrobce tzv. regenerací, rekonstitucí [20]. 

Moderní slévárenské „vosky“ nejčastěji obsahují přírodní uhlovodíkové vosky, 

přírodní esterové vosky, syntetické vosky, přírodní a syntetické pryskyřice, organická 

i syntetická plnidla a vodu [21]. 

Jsou známé čtyři hlavní skupiny voskových směsí: 

Vosky modelové - vosky plněné, neplněné a emulzifikované. Nejpoužívanější plněné vosky 

obsahují cca 20-40 % v základní matrici nerozpustného práškového plniva. Ty jsou 

vhodné pro tvarově nejsložitější, tenkostěnné modely. Zaručuje nízký obsah popela a 

vysokou kvalitu povrchu. Vosky emulzifikované – nejméně používané podmodelové 

vosky. Plnivem je vzduch nebo voda což způsobuje sníženou propadavost a vyšší 

rozměrovou stabilitu [21].  

Vosky na vtoky - zvýšená pevnost proti deformacím stromečku při manipulaci. Tyto vosky 

mají nižší teplotu tavení tak, aby se vtoková soustava začala při vytavování tavit jako 

první a nedocházelo k poškození skořepiny. V praxi se používají modelové voskové 

směsi regenerované ve slévárně [22]. 

Vodou rozpustné vosky - výroba vyplatitelných jader. Základní vlastnost je dobrá rozměrová 

stabilita a malý sklon k propadání. 

Speciální vosky - např. pro vytvoření rychle se tavící vrstvy na vtokové soustavě (namáčecí), 

pro ruční opravy povrchových vad voskových modelů [21]. 

Vosková směs by měla obsahovat minimum popela. V případě vyššího výskytu popel 

způsobuje vady odlitku – vměstky. Proces výroby voskového modelu je rozdělen do 4 fází – 

vstřikovací forma, vstřikolis, vstřikovaný materiál a lidský faktor. Všechny oblasti ovlivňují 

kvalitu voskového modelu, uvedl Hořáček [23]. Následující tab. 3 znázorňuje nejčastější 

vady voskových modelů.  
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Tab. 3 Hlavní vady voskových modelů a jejich nejčastější příčiny [24, 25] 

Název vady Možné příčiny vzniku vady 

Vstřikolis Forma Vosk Jiné 

Nezaběhnutí 

(obr. 5) 

Malý objem 
vstřikované dávky 

(popř. vstřikovacího 

válce). 

Nedostatečný průtok 
vosku (omezení stroje, 

nastavená hodnota). 

Nedostatečný tlak. 

Zatuhnutí vstřikované 

směsi. 

Nedostatečné 

odvzdušnění formy. 

Nevhodně navržená 
vtoková soustava 

(průřez, umístění 

vtokových kanálů, 
velikosti, umístění 

a počet vtoků, atd.) 

Nevhodné teplotní 

pole formy. 

Nízká teplota. Množství 
separačního 

prostředku.  

Umístění a 

velikost jader. 

Deformace 

(obr. 6) 

Krátký cyklus 

vstřikování.  

Vysoká teplota desky 

vstřikolisu.  

Příliš brzy otevřená 

forma. 

Vysoká teplota vosku. 

Příliš horká forma. 

Vznik vakua 

vlivem nevhodně 

umístěného jádra. 

Tvar a umístění 

vyhazovačů. 

 Rychlé otevírání 

formy.  

Nevhodný nebo 

nevhodně 
použitý 

separátor. 

Nevhodná 

manipulace 

operátora při 
vyjímání modelu 

z formy.  

Nevhodné 

skladování 

modelu. 

Tokové čáry 

(obr. 7) 

Chladná vosková 
směs.  

Nevhodně nastavený 

průtok. 

Nízký vstřikovací tlak. 

Studená forma. 

Vstřikolis není 
schopen zachovat 

nastavenou hodnotu 

průtoku po celou dobu 
plnění dutiny. 

Nevhodně navržený 
vtokový systém. 

Slabé odvzdušnění 

formy. 

 Příliš mnoho 
separačního 

prostředku. 

Pomerančová 

kůže 

 

Nízká teplota vosku. 

Nízký vstřikovací tlak.  

Nedostatečný průtok 

vosku. 

Separace plniva ve 

voskové směsi (tavič 
vosku – nevhodné 

tavení, zásobník vosku 

– nevhodné míchání). 

Studená forma. 

Nízká kvalita 

povrchu formy. 

 Vysoké 

množství 

separátoru. 
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Tab. 3 – Pokračování 1 

Název vady Možné příčiny vzniku vady 

Vstřikolis Forma Vosk Jiné 

Výronky Vysoký vstřikovací 

tlak.  

Nízká uzavírací síla.  

Vysoká teplota vosku.  

Nesprávné dovření 
formy. 

Vysoký průtok. 

Nadměrné zvýšení 

průtoku (často u 
elektronicky řízeného 

vstřik). 

Opotřebení, 

poškození formy. 

Forma není 
kompletně dovřená. 

 

  

Propadlina, 

staženina, 

smrštění 

Vysoká teplota vosku. 

Nízký tlak. 

Krátký čas vstřikování. 

Nevhodná teplota/ 
temperace formy. 

Nesprávný průtok. 

Nevhodné 

vystřikování za 
zvýšeného tlaku. 

Malá vtoková 

soustava. 

Nevhodné 
umístění, velikost 

vtoků.  

Příliš dlouhá 

vtoková soustava. 

 

Nevhodný typ 

voskové směsi 

pro vstřikování 
za zvýšeného 

tlaku. 

 

Praskání 

(obr. 8) 

Příliš dlouhý čas do 

vyjmutí modelu. 

Studená forma. 

Vysoký vstřikovací 

tlak, model lze obtížně 
vyjmout z formy. 

Nevhodné 
rozdělávání formy. 

Nevhodný postup 

při vyjmutí modelu. 

Nevhodný povrch 

formy.  

Nevhodné 
nastavení 

vyhazovačů.  

Ostré hrany. 

Křehký vosk. 

 

Nedostatečné 
množství 

separátoru. 

Vzduchové 

bubliny 

(obr. 9) 

Velký průtok vosku 

(turbulence, uzavíraní 

objemů). 

Vysoké zrychlení 
průtoku.  

Nesprávná teplota 

trysky. 

Nerespektování 

doporučení výrobce 
vosku. 

Vysoká teplota vosku. 

Vysoká uzavírací síla.  

Netěsnící vstřikovací 

systém. 

Příliš rychlé plnění 

vstřikovací komory. 

Nevhodně použité 

odvzdušnění. 

Nevhodný tvar/ 

umístění vtokové 

soustavy.  

Nevhodná teplota 

formy. 

 

Defektní vstupní 

bloky vosků. 

Poškozené 

bloky vosků. 

Nevhodný 
způsob přidávání 

vosku do 

zásobníku, 
nevhodné 

míchání. 

Nevhodný 
separátor, velké 

množství 

separačního 

prostředku. 
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Tab. 3 – Pokračování 2 

Název vady Možné příčiny vzniku vady 

Vstřikolis Forma Vosk Jiné 

Rozměrové 

změny 

Změny v hodnotě 

tlaku.  

Čím vyšší tlak, tím 
menší rozměrové 

změny.  

Změny v čase 

vstřikování. 

Krátký čas zvyšuje 
rozměrové změny. 

Kolísání v teplotě. 

Nízká teplota – malé 

změny.  

Změny v teplotě formy 
– adekvátní teplotní 

pole.  

Vysoká teplota trysky.  

Nedostatečný 
uzavírací tlak. 

Nevhodně navržená 

vtoková soustava. 

Nečistoty ve formě. 

Opotřebované 

vodící čepy. 

Opotřebení formy. 

Nevhodně 
zvolený faktor 

smrštění. 

Kontaminovaná 

vosková směs. 

Separace plniva 
ve vosku (tavič, 

zásobník vosku, 

doporučení 

výrobce směsi). 

Změny okolní 
teploty. 

Chybějící 

chladítka.  

Nesprávné 

uzavření formy. 

 

 

 

 

Obr. 5 Nezaběhnutí 

 

Obr. 6 Deformace 
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Obr. 7 Tokové čáry 

 

Obr. 8 Praskání 

 

Obr. 9 Vzduchové bubliny 

6.3 Vady přesných odlitků 

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

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

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

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

meze přípustnosti pro každý odlitek zvlášť [26]. 

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

opravitelnou nebo odstranitelnou. 

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

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

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

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

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

zapouzdřením, nepředpokládaným tepelným zpracováním [11]. 

Existují různé druhy vad z různých příčin. Níže jsou uvedeny vady keramiky - chybná 

příprava keramické břečky, problémy spojené se skořepinami během procesu sušení, 

problémy v průběhu vytavování vosku a vady při odlévání. 
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6.3.1 Vady keramiky  

Vady keramiky jsou uvedené v přehledných tab. 4 a tab. 5 s popisem příčiny, 

preventivního opatření a ilustrativního obrázku. 

Tab. 4 Hlavní vady keramiky a jejich preventivní opatření [27] 

Název vady Chybná příprava keramické břečky 

Příčina Preventivní opatření Obrázek 

Bubliny 

v rozích 

Vstřikovací tlak, čas 

cyklu, teplota 
voskové směsi a 

matečné formy, 

nevhodná konstrukce 
formy (vtoková 

soustava…), špatné 

rozměry formy, 
separace plniva. 

Snížení viskozity 

břečky, odstranění 
bublin z břečky před 

obalováním, správné 

pohyby při obalování. 

 

Hrubý 

povrch 

Řídká břečka, dlouhý 
čas okapání, příliš 

hrubý posyp, 

nesprávná funkce 
sprchového a 

fluidního 

posypávače, 

interakce kov-forma. 

Zvýšení viskozity 
břečky, optimalizace 

času okapání, užití 

jemnějšího posypu. 

 

„Přemostění“ Přebytek volného 
ostřiva v otvorech 

nebo rozích, hrubé 

ostřivo, nedostatečné 
vysušení, špatná 

orientace součásti při 

obalování robotem.  

Jemnější posyp, 
odstranění volných částí 

posypu z povrchu obalu, 

prodloužení času sušení, 
sladění pohybů 

obalování, předobal před 

prvním obalem, snížení 

viskozity břečky. 

 

Praskání 

skořepiny 

Porušení skořepiny 
tlakem vosku při 
vytavování, pomalý 

náběh tlaku 

v bojlerklávu, 

nedostatečná pevnost 
skořepiny před jejím 

vyžíháním, 

nedostatečné 
vysušení skořepiny. 

Stabilizace teploty 
formy před 
vytavováním, dodržení 

parametrů cyklu při 

vytavování – speciálně 

rychlosti náběhu na tlak 
páry, další zesilovací 

obalu, kontrola bodu 

tavení vtokového vosku 
(nižší než u vosku 

modelového). 
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Tab. 5 Vady vzniklé chybou sušení skořepin a vytavováním vosku [27] 

Název 

vady 

Vady vzniklé chybou sušení skořepin 

Příčina Preventivní opatření Obrázek 

Odloupnutí 

primární 

vrstvy 

Špatná přilnavost 

prvního obalu 
k modelu, špatné 

vysušení primárního 

obalu, slabá místa 
v ostrých rozích. 

Snížení viskozity 

břečky, odstranění 
bublin z břečky, správná 

manipulace při 

obalování. 

 

Odlupování Nedostatečná 
soudržnost mezi obaly 

(přebytek posypu, 

vysoká hustota břečky 

u druhého obalu, 
krátká doba okapání, 

příliš hrubé ostřivo), v 

případě odlupování ve 
fázi žíhání – rozdílná 

tepelná dilatace mezi 

obaly, fáze vytavování 
vosku – příliš rychlá 

dekomprese. 

Odstranění volných částí 
posypu, snížení 

viskozity břečky, užití 

předobalu, mezifáze 

použití další zrnitosti 
posypu mezi primárním 

a zesilovacími obaly, 

pozvolné uvolňování 
tlaku při otvírání 

bojlerklávu. 

 

Název 

vady 

Vady vzniklé chybou vytavováním vosku 

Příčina Preventivní opatření Obrázek 

Oddělování 

zesilovacích 

obalů 

Příliš rychlá 
dekomprese při 
ukončení vytavování 

vosku v bojlerklávu. 

Korekce dekomprese. 

 

Vměstky Volné zrna posypu, 

poškození skořepiny 
proudem kovu při lití, 

odloupnutí skořepiny 

uvnitř dutiny formy, 

poškození filtru. 

Vymytí / vyfoukání 

skořepiny před 
odléváním, pořádek na 

pracovišti pomocí 

předpisů (5S). 
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6.3.2 Vady při odlévání  

Tab. 6 reprezentuje vady odlévání s jejich popisem, příčinou vzniku, následkem a 

preventivním opatření. U některých vad jsou přiloženy obrázky. 

Tab. 6 Hlavní vady odlévání [28] 

Název 

vady 

Popis Příčina Následek Preventivní 

opatření 

Staženiny, 

řediny 

(obr. 10) 

Výrobek nemá po 
odlití požadovaný tvar 

– jsou viditelná 

nedotečená místa, 

studené. Studený spoj 
je nedokonalé spojení 

dvou protichůdných 

proudů kovu. 

Malá prodyšnost 
keramické formy - 

špatné složení 

keramického obalu, 

nebo nedokonalé 
vyžíhání. Nízká 

teplota kovu nebo 

formy během lití. 
Špatné nastavení 

vtokového systému 

- kov proudí do 
formy příliš 

pomalu, ztuhne 

dříve, než dokonale 

vyplní celou dutinu. 

Odlitek nemá 
požadovaný 

tvar. Vzniká 

neshodný 

výrobek. Tato 
vada je 

neopravitelná. 

Správné zvolení 
vtokového 

systému, aby byl 

proud kovu při lití 

dostatečně rychlý 
a stihl vyplnit 

celou formu dříve, 

než ztuhne. 
Dodržování 

teploty formy a 

kovu během 
samotného lití. 

Bubliny 

(obr. 11) 

Pravidelně ohraničená 
bublina těsně pod 

povrchem horizontálně 
umístěné stěny odlitku. 

Při lití materiálu do 
dutiny formy došlo 

turbulencí proudu k 
zamíchání vzduchu 

do tekutého kovu. 

Uzavřený vzduch 

ve formě větších či 
menších bublin 

stoupá v době, kdy 

je odlitek v tekuté 
fázi směrem nahoru 

a tuhne právě 

v horních oblastech 

odlitku. 

Bubliny jsou 
často skryty pod 

povrchem 
v hloubce 

několika desetin 

mm => po odlití 

není defekt 
patrný. 

K odkrytí 

dochází až 
během tryskání 

odlitku nebo 

obrábění. 

Šikmé nebo zcela 
vertikální 

postavení velkých 
rovinných ploch 

modelů odlitků. 

Klidné a pomalé 

odlévání po stěně 
licí jamky, 

vtokového kůlu, 

až ke spodním 
částem odlitku. 

Zbytek 

vosku, 

popel 

(obr. 12) 

Hrubý, drsný povrch 
odlitku, často viditelné 

začernění ve struktuře. 
Vyskytuje se ve špatně 

dostupných dutinách a 

zákoutích formy. 

Během vytavování 
voskového modelu 

nedošlo 
k dokonalému 

vytečení vosku ze 

špatně dostupné 

oblasti. Při obsahu 
vysokého procenta 

popelovin, 

zůstávají tyto i po 
žíhání v dutině 

formy.  

Nečistoty 
v dutině formy 

způsobí špatnou 
drsnost povrchu 

odlitku. 

Většinou se 

jedná o 
neshodný 

výrobek. 

Správné přilepení 
voskových 

modelů při lepení 
do stromečků. 

Jednotlivé modely 

musí být přilepeny 

tak, aby bylo 
zajištěno volné 

odtékání vosku 

během 
vytavování.  
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Tab. 6 Pokračování 1 

Název 

vady 

Popis Příčina Následek Preventivní 

opatření 

Naplynění 

(obr. 13) 

Obvykle po obrobení 
na povrchu odlitku 

větší množství drobné 
porezity. 

Velký rozdíl 
rozpustnosti vodíku 

ve slitině hliníku, 
v tuhém a tekutém 

stavu. Skutečný 

obsah vodíku ve 
slitině byl značně 

větší, než jaká je 

jeho rozpustnost 

v tuhém stavu. 

Vlivem velkého 
množství vodíku 

ve slitině se 
vodík začne 

vylučovat buď 

difuzí, nebo ve 
formě 

vznikajících 

bublin. Tyto 

bubliny pak 
putují 

tuhnoucím 

kovem směrem 
vzhůru a těsně 

pod povrchem 

odlitku zcela 
zatuhnou. Po 

obrobení se tato 

porozita odhalí.  

Nutnost tavit 
pouze ze suché a 

čisté vsázky. 
Roztavený 

materiál se nesmí 

přehřívat. Je 
vhodné používat 

odplyňovacích 

solí nebo zařízení. 

Trhliny, 

praskliny 

(obr. 14) 

Trhlina (prasklina) 
s ostrou konturou, 

většinou viditelnou 

pouhým okem. 

Vyskytuje se v ostrém 
rohu nebo ve velmi 

tenké části odlitku.  

Špatné nastavení 
technologických 

úkosů a rádiů, 

špatné složení 

keramické obalové 
směsi nebo vlivem 

velmi razantního 

odstraňování 
keramické formy. 

Při chladnutí a 
tuhnutí odlitého 

materiálu 

dochází ke 

smršťování jak 
keramické 

formy, tak 

samotného 
kovu. Skořepina 

se smršťuje v 

menším měřítku 
než kov, začnou 

vznikat tzv. 

trhliny za tepla. 

Pokud jde o 
trhliny za tepla, je 

nutné dodržovat 

správné 

technologické 
prvky (zaoblení, 

úkosy). Dodržovat 

přesné složení 
obalové břečky a 

posypového 

materiálu. Dbát 
zvýšenou 

pozornost při 

odstraňování 

keramické formy 
z odlitku.  

 

 
 

Obr. 10 Staženiny, řediny Obr. 11 Bubliny 



28 

Lakomá, R. Počítačová podpora řízení jakosti ve slévárně přesných ocelových odlitků s cílem výroby bez vad. 
Dizertační práce, VŠB-TU Ostrava, 2016 

 

 

Obr. 12 Zbytek vosku, popel Obr. 13 Naplynění 

 

14 Trhliny, praskliny 

6.3.3 Vady na dokončovacích operacích 

Tyto dokončovací operace jsou ovlivněny i lidským činitelem a z toho vyplývají 

i vzniklé vady. Mezi ně patří zařezání, deformace povrchu pískováním a deformace 

manipulací. 

6.3.4 Ostatní vady 

Nedodržené chemické složení, špatné tepelné zpracování a nedodržené mechanické 

vlastnosti jsou ostatní vady, které se mohou vyskytnout na vyrobených odlitcích.  

Aby výroba vytavitelného modelu minimalizovala vady a ztráty, je nutné dbát na 

kontrolu vstupních surovin, na kontrolu výrobního procesu a výstupní kontrolu. Nutná je také 

automatizace výrobních úseků a vývoj nových žáruvzdorných materiálů. V neposlední řadě je 

velmi důležitá zpětná kvalifikace a analýzy vad, poté jejich odstranění a minimalizace [23]. 
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7 Diagnostika vad odlitků 

Diagnostikou vad odlitků se zabýval Elbel [29], který vycházel ze skutečnosti, že 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1 Metody řízení jakosti s ohledem na výrobu produktů bez vad 

Jakost a metalurgie tavení záleží ve statisticky významném uplatnění vztahů mezi 

způsobem tavení a finálními vlastnostmi ocelových odlitků. Výroba jakostních odlitků 

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

nejsou hlavními příčinami nejakostních odlitků z dlouhodobého hlediska [30]. V současnosti 

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

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

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

významnosti, je základním předpokladem pro její úplné odstranění či omezení [31]. 

Zabezpečování a zlepšování kvality není pouze technickým problémem, ale 

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

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

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

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

a reklamací. Tento přístup není však dostačující. 

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

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

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

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

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

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

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

uživatele za celou dobu používání výrobku“ [32].  

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

1) Volba druhu výrobku a konkrétní vady. 

2) Analýza možných příčin vzniku vady. 

3) Sběr dat. 

4) Analýza dat. 

5) Hledání základní příčiny vzniku vady výrobku. 

6) Vytvoření modelu pro predikci vady. 

7.2 Volba druhu výrobku a konkrétní vady 

Nejvhodnějším nástrojem k určení priorit při řešení problému je Paretův diagram [33]. 

Aplikací lze stanovit, že na vznikající nejakostní výrobě se rozhodující měrou podílí jen určitá 

skupina činitelů – životně důležitá menšina. Zbylá část je nazývána užitečnou většinou. 

Princip metody: 

- Definování místa analýzy – výběr procesu, činností, kde je potřeba zvýšit zisk 

nebo efektivitu. Může se například jednat o reklamace, neshody ve výrobě, 

administrativě, úspěšnost produktů apod.  

- Sběr dat – pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich 

hodnoty se zapíší do tabulky. 

- Uspořádání dat – získaná data se seřadí dle největšího výskytu, četností, největší 

váhy, či jiného kritéria. Vždy se však seřadí od největší zvolené hodnoty po 

nejmenší. 

- Vytvoříme Lorenzovu kumulativní křivku – tato křivka vznikne kumulativním 

součtem hodnot a jejich vynesením do grafu. 

- Stanovení kritéria rozhodování – Paretovo pravidlo 80/20 nebo vlastní zvolené 

pravidlo. 

- Identifikování hlavních příčin – vynesení čáry (80 %) na kumulativní Lorenzovu 

křivku. Následně se pak spustí svislá čára, která oddělí ty případy, příčiny, 

kterými je nutno se zabývat. Ty, které mají největší vliv na následky. 

- Stanovení nápravných opatření k odstranění nebo rozvoji příčin, které způsobují 

nejvíce ztrát anebo naopak, vedou k navýšení zisku [33]. 

7.3 Analýza možných příčin vzniku vady 

Grafickým nástrojem pro analýzu příčin konkrétního následku je Ishikawův diagram, 

který je znázorněn na obr. 15. Tým je nezbytným předpokladem pro sestavení tohoto 

diagramu, nejlépe formou brainstormingu [33].  

Princip metody: 

- Definování problému – zaznamenáno na pravou stranu plochy a zakreslení hlavní 

vodorovné linie. 

- Stanovení kategorií možných příčin problému – materiál, zařízení, metody, lidé, 

prostředí, vedení – hlavní větve k vodorovné linii. 

- Analýza všech možných příčin v jednotlivých kategoriích a případné 

dekompozice příčiny příčin. 

- Vyhodnocení nejdůležitějších příčin – Paretova analýza pomocí bodového 

hodnocení [33]. 
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Obr. 1.15 Ishikawa diagram 

7.4 Sběr dat  

Z probíhajícího procesu jsou sbírána data v takovém časovém období, aby se projevily 

všechny možné zdroje variability. To znamená i v průběhu běžné změny obsluhy, seřizování 

výrobního zařízení, při běžné údržbě atp. [33]. 

Analyzované údaje pro analýzu mohou být data, která jsou zaznamenávána 

standardně, ale také se mohou sbírat i nová data, která se všeobecně nevedou. Mohou 

vycházet z diskuze v Ishikawa diagramu. 

7.5 Analýza dat 

Jsou různé metody jak analyzovat potřebná data. Při statistickém zpracování dat je 

vhodná kombinace numerické a grafické metody, protože nevýhody jedné metody mohou být 

nahrazeny druhou [31]. Důležité je uvědomit si, co má analýza poskytnout. Na začátku je 

nutné stanovit, zda data budou analyzována samostatně, jak byla zaznamenána, nebo zda 

budou seskupeny například dle výrobních dávek.  

7.5.1 Základní statistická analýza 

Základní analýza znamená zjistit základní informace o souboru, který je analyzován. 

Nenadál [31] uvádí počet hodnot, maximální, minimální hodnota, průměr vypočítaný dle 

rovnice (7.1) a směrodatnou odchylku, kterou lze vypočítat dle rovnice (7.2). 

𝑥 =
  xifi

n
                                                                                                                                                           (7.1)   

𝑠2 =
1

n − 1
 xi

2 fi − x
2

                                                                                                                                 (7.2)   

Kde:  𝑥 …  průměr (střední hodnota) 

 xi… hodnota 

 fi … četnost 

 n … počet hodnot 

 𝑠2 … směrodatná odchylka 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishikawa_Fishbone_Diagram_cz.svg&psig=AFQjCNHvVduNl6RlYFX78ZW8t8z_wn-Wpg&ust=1464621419963368
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7.5.2 Histogram 

Histogram znázorněný na obr. 16 umožňuje posouzení normality (symetrii) dat, 

identifikaci odlehlých hodnot. Sled výpočtů je uveden níže [34, 35]. 

- nalezení xmax a xmin; 

- výpočet variačního rozpětí 𝑉 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 ; 

- stanovení počtu tříd k: 

a) n ˃ 100 k =  10𝑙𝑜𝑔 𝑛   

b) 40 ˃ n ≤ 100 k =  2 𝑛  

c) n ≤ 40 k =  1 + 1.4426 𝑙𝑛 𝑛  ; 

- výpočet šířky třídy h = V/k; 

- volba dolní hranice x0 první třídy a rozdělení souboru do tříd; 

- určení třídních četností 

- vytvoření a analýza grafu. 

 
Obr. 16 Histogram 

7.5.3 Box-Plot 

Diagram Box-Plot znázorněný na obr. 17 posuzuje symetrii u konců rozdělení, 

identifikaci odlehlých hodnot jiným pohledem na rozdíl od histogramu. Opět níže je popsán 

sled výpočtů a grafické zobrazení [36, 37]: 

- výpočet kvantilů X25, X50, X75; 

- výpočet délky obdélníku R= X75 - X25 (kvantilové rozpětí); 

- určení konců vodorovných paprsků A= X25 – 1.5R; B= X75 + 1.5R; 

- konstrukce grafu se zobrazením mediánu; 

- analýza grafu. 

Obr. 17 Box-Plot 
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7.5.4 Korelační diagram 

V případě, že máme soubor o rozsahu n a ke každé hodnotě je přiřazena hodnota dvou 

argumentů, mluvíme o statistickém souboru se dvěma argumenty. Jednou z možností 

hodnocení hodnot je koeficient korelace (r), který slouží pro vyjádření míry lineární závislosti 

y a x. Korelační diagram je znázorněn na obr. 18. Hodnota koeficientu korelace se pohybuje 

v mezích od -1 do +1. Při r = +1 (resp. -1) se jedná o lineární funkční závislost rostoucí, 

eventuelně klesající. Hodnota blízká 0 neznamená, že mezi y a x není žádná závislost. 

Indikuje to pouze, že zde není významná lineární závislost. Může zde být i jiná než lineární 

závislost [36].  

 

Obr. 18 Korelační diagram 

 

7.5.5 Testování statistických hypotéz 

Statistická hypotéza je předpoklad o rozdělení pravděpodobnosti jedné nebo více 

náhodných veličin. Jedná se o předpoklad parametrů rozdělení náhodné veličiny v základním 

souboru, nebo se může vztahovat k zákonu rozdělení náhodné veličiny. Na základě výsledků 

stanovených z náhodného výběru se předepisuje rozhodnutí o zamítnutí nebo o přijetí testu 

statistické hypotézy [37]. 

Nulovou hypotézou nazýváme předpoklad, který chceme ověřit a značíme ji H0. Test 

rozhodne, zda ji přijmout či zamítnout. Alternativní hypotéza H1 je opakem nulové hypotézy. 

Přijímá se pouze tehdy, pokud je zamítnuta nulová hypotéza [34]. 

Obecné principy testování: 

Nejprve se zvolí testovací kritérium T, které je z hlediska pravděpodobnosti náhodná 

veličina. Vypočítané T je realizace této náhodné veličiny a poté se porovná s kritickou 

hodnotou. 

Postup testování: 

1) Formulace nulové H0 a alternativní hypotézy H1. 

2) Výpočet testovacího kritéria T. 

3) Nalezení kritické hodnoty K. 

4) Porovnání K a T – zamítnutí nebo přijetí H0. 

Obor hodnot náhodné veličiny T rozděluje kritická hodnota K na dvě části – kritický obor W 

a obor přijetí V.  

Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí: 

Je-li T ϵ W, H0 se zamítá, je-li T ϵ V, H0 se přijímá. 
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Při rozhodování je třeba brát v úvahu, že se můžeme dopustit dvou chyb: 

Chyba prvního druhu – zamítá se hypotéza, která platí. Pravděpodobnost chyby 

prvního druhu p resp. alfa (= hladina významnosti) je vyjádřen rovnicí (7.3): 

p = P(T ϵ W│H0). (7.3) 

Chyba druhého druhu – přijímá se hypotéza, která neplatí. Pravděpodobnost chyby 

druhého druhu beta je vyjádřen podmínkou pravděpodobnosti rovnicí (7.4): 

ß = P(T ϵ V│H1)  (7.4) 

Na obr. 19 je provedeno grafické znázornění obou možných chyb pravděpodobností. 

 

Obr. 19 Pravděpodobnost chyby 1. a 2. druhu 

ß můžeme vyjádřit:  

ß = 1 - P(T ϵ W│H1)    1 - ß = P(T ϵ W│H1) (7.5) 

Pravděpodobnost podle vztahu (7.5) zobrazuje sílu testu, což je pravděpodobnost, že hypotéza 

H0 bude oprávněně zamítnuta [34]. 

7.5.5.1  Test významnosti dvou rozptylů (F-test) 

Jako první je třeba provést test významnosti rozdílu mezi dvěma rozptyly (F-test), 

jehož výsledek vede ke zvolení správného druhu t-testu [34]. 

Předpoklady: 

Jsou dány dva výběry o rozsahu n1, n2 a rozptyly s1
2, s2

2 vybrané ze dvou základních souborů 

s rozděleními N(μ
1
, σ1

2) a N(μ
2

, σ2
2). 

Nulová hypotéza:  H0: σ1
2 = σ2

2 

Alternativní hypotéza:  H1: σ1
2 ≠ σ2

2 

Testovací kritérium se vypočítá dle rovnice (7.6): 

T =
S1

2

S1
2 (7.6) 

má Fischerovo-Snedecorovo rozdělení F(n1−1,n2−1). 

Kritická hodnota se určí z tabulek Fischerova rozdělení pro n1 − 1 a n2 − 1 stupně volnosti a 

hladinu významnosti p.  

Je-li T˃ F(n1−1,   n2−1) (p), H0 se zamítá a H1 se přijímá [34, 38]. 
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7.5.5.2 Test významnosti mezi dvěma výběrovými průměry (dvouvýběrový t-test)  

Je test, který se používá pro hodnocení experimentů, kde neznáme střední 

hodnotu základního souboru. Porovnáváme pouze 2 soubory výběrových dat. Data mohou být 

představována buď dvěma měřeními provedenými opakovaně u jedné skupiny jedinců, 

typické pro měření před a po daném experimentu nebo dvěma nezávislými skupinami měření 

[36]. 

U dvouvýběrového t-testu je nulová hypotéza: 

H0: μ1 = μ2   

Alternativní hypotéza: 

H1: μ1 ≠ μ2 

 

F-test, nulová hypotéza přijata 

V případě, že při F-testu je přijata nulová hypotéza (H0: σ1
2 = σ2

2) se testovací 

kritérium vypočítá dle rovnice (7.7): 

T =
X 1−X 2

  n1−1 S1
2+ n2−1 S2

2
.  

n1.n2 . n1+n2−2 

n1+n2
  (7.7) 

Kde X 1, X 2 .....výběrový průměr, 

        S1
2, S2

2 .....výběrové rozptyly, 

        n1, n2 ......rozsahy 1. a 2. výběru. 

 

Kritická hodnota tn1+n2−2  (p) se určí z tabulek Studentova rozdělení pro n1 + n2 − 2 

stupně volnosti a hladinu významnosti p. 

Je-li │T│˃ tn1+n2−2 (p), H0 se zamítá a H1 se přijímá. 

 

F-test, nulová hypotéza zamítnuta 

V případě, že při F-testu je nulová hypotéza zamítnuta (H0: σ1
2 ≠ σ2

2) se testovací 

kritérium vypočítá dle rovnice (7.8; 7.9): 

T =
X 1−X 2

 V1+V2
      (7.8) 

Kde Vi =
S i

2

n i −1
 (7.9) 

 i = 1, 2. 
 

Kritická hodnota K se vypočítá dle rovnice (7.10): 

K =
V1.tn 1−1 p +V2 .tn 2−1 p 

V1+V2
   (7.10) 

 

tn1−1 p ,  tn2−1 p  se určí z tabulek Studentova rozdělení pro n1 − 1 a n2 − 2 stupně volnosti 

a hladinu významnosti p. 
 

Je-li │T│ ˃ K, H0 se zamítá a H1 se přijímá. 
 

Předpoklad, že oba výběry musí pocházet z normálního rozdělení, nemusí být dodržen. T- test 

je počítán s průměry obou výběrů a ty mají přibližně normální rozdělení.  

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/strednih.htm#strednih
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/strednih.htm#strednih
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#nulovah
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7.6 Hledání základní příčiny vzniku vady odlitku 

Numerické a grafické výsledky přináší možnosti k odstranění základní příčiny 

problému. V tom nejlepším případě lze zabránit ve výrobním procesu opakování zjištěné 

příčiny [35]. Je mnoho metod, které se v praxi hojně využívají. Například 5xPROČ, nebo 

Ishikawův diagram. 

7.7 Vytvoření modelu pro predikci vady odlitku 

Ve výrobním procesu, při zjištění závislosti mezi sledovanými veličinami 

a odchylkami, existuje reálná možnost vytvoření databáze, pomocí které by mohl být 

predikován budoucí vývoj kvality odlitku [35]. 

7.8 Souhrn teoretické části 

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

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

z procesů: 

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

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

rizikům, nadbytečným nákladům aj. Pro automobilový průmysl je používána 

norma ISO/TS 16 949, která zabezpečuje nadstandardní požadavky než norma 

ISO 9001. 

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

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

i nutnost získání informací z výroby sledovaného výrobku. 

- Porovnání různých technologií lití, ze kterých vyplývá potřeba správného 

rozhodnutí při volbě použité výrobní metody. Pro správnou volbu technologie lití 

je nutné mít přesně definované požadavky zákazníka. Volba závisí od materiálu, 

ze kterého má být odlitek vyroben, přes jeho velikost, tvarovou složitost až po 

konečnou kvalitu a ekonomickou výhodnost. Metoda vytavitelného modelu je 

specifická pro svou přesnost a minimální obrábění. 

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

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

Na základě správné identifikace vady je možné odstranit hlavní příčinu problému 

ve výrobě.  

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

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

k dispozici relevantní data nebo žádná data, je velmi obtížné nebo nemožné řešit 

problematiku nejakostní výroby. Například Ishikwa diagram je vhodný pro 

identifikaci možných příčin vzniku problému. Statistické testování hypotéz jsou 

používány při důkazu vlivu provedené změny ve výrobním procesu PŘED a PO 

zavedení navržené změny. 
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8 Experimentální část - postup výroby přesných odlitků 

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

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

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

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

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

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

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

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

Filozofie „napoprvé dobře“, jak popisuje Kosour [40, 41], by měla být uplatněna na 

výrobu kvalitního modelu ve všech jeho výrobních fázích. To znamená, že všechny znalosti, 

vědomosti by měly být aplikovány s výrobou voskového modelu tak, aby model měl 

požadovanou jakost při nejnižších nákladech. Na obrázku obr. 20 níže jsou znázorněny 

výrobní fáze technologie lití na vytavitelný model, které mohou určitou silou ovlivnit výslednou 

jakost konečného odlitku [42, 43]. 

 

 

Obr. 20 Výrobní fáze technologie plnění dutiny voskovou směsí 
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8.1 Charakteristické znaky vytavitelného modelu  

Metoda vytavitelného modelu je relativně nákladný výrobní proces. 

Z tohoto důvodu je nutné pečlivě zvážit, zda je budoucí odlitek k této metodě 

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

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

 

8.1.1 Drsnost povrchu 

Drsnost u těchto druhů odlitků dosahuje 5-7 μHsk a je dána těmito činiteli: 

- jakostí povrchu modelů, 

- velikostí zrna výplňového křemenného písku v obalových směsích, 

- velikostí zrna zásypového písku + způsob zásypu 

- počtem obalů, 

- velikostí odlitku, 

- licí teplota. 

Jak uvádí Doškář [3], výhodou metody vytavitelného modelu je odlévání na hotovo 

bez dalšího opracování. Tryskání, konečná úprava odlitků, drsnost mírně zhorší. 

V případě tepelného zpracování je nutné toto provádět v ochranných obalech, interních 

atmosférách apod.  

Ve sledované slévárně je kvalita povrchu závislá na použitém druhu materiálu. 

Všeobecně se drsnost povrchu pohybuje kolem 3,2 Ra. 

8.1.2 Možné rozměry 

Rozměry odlitků jsou dány výrobním zařízením, která se v hromadné výrobě 

používají. Váha odlitků, které jsou odlévány metodou vytavitelného modelu, se pohybuje od 

0,6 g až 2,5 kg. Těžší odlitky nejsou výjimkou, popisuje Doškář [3]. 

Slévárna Cirex s.r.o. vyrábí odlitky od hmotnosti 20 g až po 30 kg. Výroba lehkých 

odlitků přináší problémy ve výrobě právě z důvodu velikosti odlitků. Například při 

uvolňování odlitků ze stromečku je obtížné je oddělit od zbylé keramiky a také při a po 

odřezu z větviček stromečku. 

8.1.3 Přídavky na opracování 

Díky této metodě se přídavky na opracování dávají pouze na ty plochy, kde je nutná 

větší přesnost než je možno dosáhnout odléváním. Volba přídavku na opracování: 

- pro broušení (na plocho i v otvorech) - max. 0,2 – 0,25 mm, 

- pro vystružení předlitých otvorů – max. 0,2 mm, 

- pro frézování, soustružení – 1 – 1,5 mm. 

Při broušení je úběr třísky poměrně malý, ale naopak u třískového obrábění soustružením 

nebo frézováním je větší [40]. 

Všeobecně přídavek pro mechanické opracování odlitků ve firmě CIREX s.r.o. je 

0,3 mm na plochu. Tzn., že pro otvor je přídavek 0,6 mm. 

8.1.4 Dosažitelná přesnost 

Rozměrová přesnost je ovlivňována řadou faktorů a u některých je nutné si ověřit 

přesnost zkušebními testy.  
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- smrštitelností vytavitelných, spalitelných modelů, 

- roztažností obalových směsí (kolem 0,3%), 

- tepelnou roztažností obalových směsí, 

- vlastním smrštěním odlitků. 

Samozřejmě, druh materiálu a použitá technologie jsou také faktory, které přesnost ovlivňují 

[40]. 

Stanovení přesnosti ve firmě CIREX s.r.o. se řídí standardem VDG 690, kde jsou 

jednotlivé přídavky pro opracování detailně specifikovány. Například tolerance pro otvor 

10 mm je stanovená tolerance +/-0,1 mm nebo pro otvor 60 mm je definovaná tolerance  

+/-0,4 mm. 

8.1.5 Hospodárnost 

Nedílnou součástí každé doby jsou náklady. V hojné míře u metody vytavitelného 

modelu hospodárnost nejvíce ovlivňují: 

-  jednotlivá nebo hromadná výroba modelů, 

- skladnost na stromečku, 

- zmetkovitost, 

- přejímací podmínky, 

- použitý materiál, 

- způsob sestavování nálitků, 

- druh použité technologie, 

- způsoby oddělování odlitků od vtoků a jejich úprava [46]. 

8.2 Základní požadavky na konstrukci, odlévání a obrábění 

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

postupné a od nejslabších míst až k nálitku. Ten by měl ztuhnout naposledy. 

V opačném případě vznikají v silnějších průřezech vnitřní staženiny nebo na 

přechodu do slabších průřezů vnější staženiny.  

Pokud se vyrábí metodou vytavitelného modelu součást, která byla 

vyráběna třískovým obráběním, je třeba provést revizi všech průřezů a tvarů dle 

určitých zásad. Níže je výčet dle Doškáře [3]: 

- vylehčení součásti z funkčního hlediska i slévárenské technologie 

(vylehčení nemusí být válcové jak je tomu u třískového obrábění, 

protože se forma vyrábí většinou zalitím matečného modelu), 

- zaoblením hran r = 0,8 – 1,6 mm => zabránění nepříznivému uspořádání 

primárních krystalů. V případě požadavků na ostré hrany, vytvoří se strojním 

obráběním, 

- délka přechodu se rovná nejméně čtyřnásobku rozdílu tlouštěk obou stěn, 

- pokud není z různého důvodu možné odstranit náhlé přechody, jsou ostré hrany 

nahrazeny velkým zaoblením => poloměr větší než jeden a půl násobek tloušťky 

menšího průřezu, 

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

dmin = 5 hrozí nebezpečí popraskání keramického jádra, 

- v případě předepsání hrubší rozměrové tolerance než je dosažitelná rozměrová 

přesnost odlitků, nemusí se po odlití dokončovat třískovým opracováním, 

- v případě přísnější přesnosti, se musí odlít s přídavky na opracování, 
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- otvory do ø 8 mm nejsou odlévány, protože ekonomický efekt odlití se téměř 

vytrácí, 

- odlévání závitů není běžné a nedosáhne se ani požadované jakosti povrchu závitu, 

proto ve většině případů prováděno není, 

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

možno odlít také. 

8.3 Příprava výroby  

Příprava výroby je jednou z nejdůležitějších etap v návaznosti na 

hospodárnost a jakostní výrobu a připravuje ji technolog. Kromě přípravy 

dokumentace jako je postupový výkres, výkres matečného modelu, výrobní 

karta, cena a náklady existují zásady pro přípravu výroby [45]:  

- způsob namáhání součásti a požadavky na pevnost materiálu, 

- konstrukční úpravy, 

- tvar surového odlitku, 

- poloha modelu na stromečku, 

- nálitkování, 

- forma na vytavitelné modely, 

- volba keramických forem,  

- kontrola odlitků a přejímací podmínky. 

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

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

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

malosériová nebo velkosériová. 

8.3.1 Konstrukce forem na vytavitelné modely  

V největší míře se uplatňuje typizace rozměrů, která je vhodná zvláště pro 

válcové i hranolové výměnné vložky a druhů forem. Proto konstruktér musí být 

velmi dobře obeznámen s principem přesného lití na vytavitelný model a znalost 

formovací techniky mu usnadní nakreslení matečného modelu. 

Druh formy je volen na základě přesnosti a tvarové náročnosti odlitku, dle 

množství, dle účelu použití, dle způsobu výroby například vstřikovaným litím 

z tekutého stavu, gravitačním litím, aj., dle konstrukce pro jeden model, pro řadu 

modelů, aj., dle stupně mechanizace, dle způsobu chlazení apod. [40]. 

8.3.2 Modelové hmoty  

Vytavitelný model má k dispozici dva druhy modelových hmot. Jeden 

z nich je pro výrobu gravitačním litím za normálního atmosférického tlaku a 

druhý je pro výrobu modelů vstřikovým litím pod tlakem v kašovitém tvaru.  

Modelová hmota by měla mít vhodné vlastnosti – malé smrštění a 

odpovídající nízkou roztažnost za vyšších teplot, dostatečnou stabilitu, pevnost a 

tvrdost, dostatečnou pružnost proti otřesům, nesmí být lepivá a korodující na 

stěny kovových forem, nesmí zanechávat po vytavení žádný zbytek v keramické 

formě, nesmí být napadána etylsilikátem, měla by být alespoň částečně 

regenerovatelná a v neposlední řadě levná a vyrobena z tuzemských surovin. 



41 

Lakomá, R. Počítačová podpora řízení jakosti ve slévárně přesných ocelových odlitků s cílem výroby bez vad. 
Dizertační práce, VŠB-TU Ostrava, 2016 

Z nejznámějších hmot pro vytavitelné modely jsou voskové směsi => reprodukují 

nejjemnější podrobnosti v povrchu forem, nezanechávají po vytavení žádný zbytek 

v keramické formě a jsou regenerovatelné. 

Složení modelových voskových hmot pro gravitační odlévání jsou popsány takto [40]: 

Modelová hmota 1 – výroba modelů všech velikostí: 

- 72,5 % parafínu nerafinovaného, 

- 15 % včelího vosku extrahovaného, 

- 10 % montánního vosku Riebeck, 

- 2,5 % kalafuny. 

Modelová hmota 2 – výroba slabostěnných odlitků: 

- 75 % parafínu nerafinovaného, 

- 10 % včelího vosku extrahovaného, 

- 10 % montánního vosku surového tuzemského, 

- 5 % kalafuny. 

Modelová hmota 3 – výroba velkých a středních modelů: 

- 75 % parafínu nerafinovaného, 

- 15 % včelího vosku extrahovaného, 

- 10 % montánního vosku surového tuzemského. 

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

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

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

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

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

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

kovových forem k pozdějšímu použití.  

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

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

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

8.3.3 Výroba vytavitelných modelů  

Základem výroby přesných odlitků je hromadná výroba vytavitelných 

modelů. Oddělení pro výrobu jsou klimatizované, s pracovní teplotou 21 až 23 °C, 

mechanizované, aby se zabránilo přímého styku ruky s modelem a aby byl 

pracovní cyklus pravidelný [3].  

Speciální klimatizované pracoviště s teplotní korekcí je ve firmě CIREX 
s.r.o. pouze na oddělení keramiky, kde je stálá teplota nutností. 

8.4 Sestavování modelů  

Odlitky větší váhy se odlévají jednotlivě většinou z vysocelegovaných 

slitin a s největšími nároky na hladkost povrchu.  

Drobné součásti, které se vyrábí jednotlivě nebo ve skupinách, anebo 

v celých etážích se sestavují v co největším množství kusů do stromečků. Ten se 

skládá z většího počtu modelů, spojených vtoky a vtokovou soustavou. Tvar 

stromečku závisí na [40]: 
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- způsobu lití (gravitační, sklopný, odstředivý, vakuový), 

- způsob výroby vytavitelných modelů, 

- sestavování modelů do stromečků, 

- obalování, 

- vytavování, 

- plnění formy tekutým forem, 

- snadné a ekonomické oddělování odlitků od vtokové soustavy, 

- součást vyrobená dokončením přesného odlitku. 

Sledovaná slévárna má 2 lokace. Jednu v NL, kde se většina voskových modelů lepí 

na větvičky a poté na stromeček robotizací. Druhá lokace v CZ používá pouze ruční lepení 

modelů proškolenými operátory. V obou lokacích je prováděna 100% vizuální kontrola 

hotových stromečků s možností opravy. Nedílnou součástí je i značení modelů pro 

sledovatelnost a budoucí traceabilitu. 

8.4.1 Úprava povrchu modelů k formování  

Každý voskový model musí být opatřen tenkým filmem dělícího 

prostředku, aby nedošlo k přilepení ke stěně formy. Vhodné jsou minerální i 

rostlinné oleje, silikonový olej, vyšší glykoly, mýdlová voda a neutralizační 

produkty některých mastných kyselin s primárními, sekundárními a terciárními 

aminy a diaminy. Podmínkou dokonalého obalení modelů je smáčivost, proto 

nesmí být na povrchu modelů žádné dělící prostředky. Pro omývání modelů se 

používá trichloretylén, chlorid uhličitý, lihobenzínová směs, mýdlová voda, 

metanol, benzen, alkoholický roztok. 

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

ponořením do roztoku lihu a následném oplachu vodou. Před další operací je 

nutné, aby modely byly suché, což je zajištěno sušícím procesem v sušárně. 

8.4.2 Formovací hmoty  

Doškář [3] popsal formovací hmoty pro přesné lití jako kašovitou 

konzistenci, ve které jsou žáruvzdorné látky určité zrnitosti. Vazné kapaliny jsou 

vodné, vodně alkoholické nebo jen alkoholické koloidní roztoky oxidu 

křemičitého (SiO2). Princip ztuhnutí hmot je způsoben stavovou změnou těchto 

koloidních roztoků. Některé vlastnosti koloidních roztoků jsou nedílnou součástí 

při výrobě hmoty – adsorpce, elektrická dvojvrstva, elektrický náboj koloidních 

částic a stabilita lyofobních solů, stavové změny solů, gelace, podstata tvorby 

lyogelů, tuhnutí apod. 

Tuhý podíl je složen ze žáruvzdorných směsí, jako je například křemen, 

silimanit, mullit, zirkon, oxid zirkoničitý, forsterit, korund. Tyto hmoty se od sebe 

liší teplotou tavení: 

- mletý křemen 1710 °C 

- silimanit (Al2O3 . SiO2) 1816 – 1860 °C 

- mullit (3Al2O3 . 2SiO2) 1810 – 1920 °C 

- zirkon (ZrO2 . SiO2) 2430 °C 

- oxid zirkoničitý (ZrO2) 2700 °C 

- forsterit (Mg2SiO4) 1910 °C 

- korund (Al2O3) 2200 °C 
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Oxid křemičitý reaguje s oxidy, které se tvoří na povrchu slitin nebo i přímo s kovy. 

Všechny žáruvzdorné látky se liší objemovou stálostí. Kromě mletého křemene se používá 

k výrobě keramických forem hlavně silimanitu a zirkonu. Nevýhodou mletého křemene je, že 

ohrožuje pracovníky plicní chorobou => silikózou.  

Poměr mezi tuhým a kapalným podílem kolísá při použití alkoholu nebo lyosolu od 

250 ml do 600 ml, u hydrosolů od 160 ml do 500 ml na 1000 g tuhého keramického podílu. 

Při obalovém způsobu se používá řidší formovací směsi než při přímém formování. Čím více 

je jemnější keramický podíl, tím více je potřeba tekutého pojiva pro formovací směs. 

Pojení změny sol gel spočívá ve vytváření žáruvzdorné vrstvičky na povrchu částic 

skládající se z křemenné moučky, korundu, mullitu, oxidu zirkoničitého, aj. [46].  

 

Pojivo pro míchání břeček - SiO2 koloidní roztok 

Koloidní roztok SiO2, nazývaný také SOL, je roztok, ve kterém částice nesedimentují, 

ale mají stejnou polaritu a navzájem se v roztoku odpuzují. Neobyčejnou vlastností tohoto 

řešení je, že při zvýšení koncentrace těchto částic, může dojít k přechodu do stavu gelovatění. 

Této reakci se říká SOL-GEL. Koloidní roztok SiO2 roztoku na vodní bázi je možno 

považovat za stabilní pod 30 % obsahu SiO2. Nad tyto hodnoty začíná gelovatění těchto 

částic. Je to stav, kdy se stejně nabité částice, začnou spojovat a okolní médium začne ubývat, 

jak je ukázáno na obrázku obr. 21. 

 

 

Obr. 21 Sušení koloidního roztoku SiO2 [47] 

To také znamená, že sušením každého obalu je dosaženo spojení těchto částic a 

vytvoření tetragonálních SiO2 sítí. Tyto, tuhé částice, vytvářejí pevnou kostru, která při 



44 

Lakomá, R. Počítačová podpora řízení jakosti ve slévárně přesných ocelových odlitků s cílem výroby bez vad. 
Dizertační práce, VŠB-TU Ostrava, 2016 

vypalování v cca 1000°C keramiku ještě zpevní, vytvořením krystalického krystobalitu 

s vysokou pevností. Někdy může dojít k narušení stability SiO2 částic a tím i ke snížení 

pevnosti, převážně vlivem zanesení nečistot do roztoku. Například použitím normální vody, 

místo vody řádně demineralizované. U koloidních roztoků na bázi vody se také musí dbát na 

vhodnou dopravu a skladování v zimních měsících. Teploty se musí pohybovat vždy nad 

nulou, jinak dojde k znehodnocení materiálu [47]. 

8.5 Formování pevné keramické formy obalováním  

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

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

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

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

vypalují. Následuje žíhání a odlévání.  

Stromečky se vnoří do kaše a otáčením, nakláněním se jimi otáčí, aby se 

směs dostala do všech koutů, drážek a otvorů. Totéž je prováděno po vyjmutí 

stromečku ze směsi pro odkapání. Taktéž je třeba odstranit případné bublinky 

v rozích a drážkách nebo otvorech. Následuje zasypání stromečku hrubším 

křemičitým pískem nebo jinou keramickou hmotou. Keramická směs zabraňuje 

stékání směsi, zesiluje jej, zamezuje praskání a urychluje schnutí. Poté se zasypané stromečky 

suší v sušícím zařízení, které musí být přesné. V opačném případě zcela neproběhne přeměna 

solu v gel a při dalším novém namočení do obalové směsi se vrstvy rozleptají. Doba sušení je 

dána charakterem vazné kapaliny sušícím zařízení, způsobem sušení a počtem obalů. 

Pohybuje se od 30 minut až 24 hodin. Všeobecně se první a druhý obal ze směsi 10% 

alkoholu SiO2 s mletým křemenným pískem suší vzduchem asi 1 hodinu, třetí a další obaly 

asi 90 minut. Proschlý stromeček se ponechává ve směsi nejméně 30 s, aby předchozí suché 

obaly dobře nasákly vaznou kapalinou, a aby se prostory mezi zrnky zásypového písku 

vyplnily řídkou obalovou kaší [3].  

Jak bylo již zmíněno dříve, firma CIREX s.r.o. má mateřskou firmu v NL a dceřinou 

firmu v CZ. V NL jsou formovací hmoty na lihovém základě a v CZ jsou na vodní bázi. 

Stromečky v CZ jsou poprvé obalovány v kašovité směsi ručně, operátorem. Je to 

nejdůležitější obal a zkušenosti ukazují, že lidské oko a ruce jsou v tomto případě lepší než 

robotizace. Nevýhodou je přístup operátora ke své práci, což může vést k velké variabilitě 

jakosti. Jsou případy, kdy se používá rozdílná hustota břečky, a to z důvodu tvarové složitosti 

modelu pro odstranění vzduchových bublinek. Všeobecně jsou první 2-3 vrstvy obaleny jinou 

keramickou vrstvou, čas posypu cca 20 s, než dalších 5-6 vrstev, čas posypu 40-60 s. Ve 

speciálních případech je v konečné fázi stromeček pouze namočen do břečky bez 

následujícího posypu. Ve slévárně se nejvíce používá oxid hlinitý Al2O3 a oxid zirkoničitý 

ZrO2. ZrO2 se používá převážně u prvních obalových břeček. Al2O3 + SiO2 pak u následných 

břeček a šamotových posypů. Vhodnými kombinacemi je rozpadavost keramiky na výborné 

úrovni. 

Keramické materiály:  

Keramické materiály jsou těženy v povrchových dolech a obsahují nečistoty, které 

mohou negativně ovlivnit vlastnosti keramiky. Jsou to například oxid sodíku a draslíku a 

kysličníky železa, které zvyšují kolísání pH faktoru a snižují bod tavení keramiky. Některé 

materiály tedy musí být po čištění tepelně ošetřeny a to zahřáním na 1300 °C a více, např. 

2000 °C. Takto jsou vyráběny syntetické keramické moučky, které jsou sice drahé, ale mají 

velmi konstantní vlastnosti. Po čištění a zahřání, nebo přetavení jsou přetvářeny do 

potřebných tvarů a velikostí, zejména drcením, mletím a následným proséváním. Většina 
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dosažených tvarů jsou tedy úlomkovitých, nebo hranatých tvarů jak je znázorněno na obr. 22. 

Speciální zaoblené tvary, jsou váté písky, nebo se tvaru docílí stálým mícháním ve vodní 

lázni. Tvary zrn jsou důležité jak pro kvalitu a tloušťku keramické vrstvy, tak i pro správně 

zvolený posypový materiál, zejména u prvních keramických vrstev. 

 

Obr. 22 Tvary zrn [47] 

Vlastnosti keramiky, podle požadované pevnosti a prodyšnosti, lze ovlivnit vhodně 

vybranou směsí zrn. K tomuto výběru správného rozložení zrn v použitých sypkých 

materiálech slouží Gaussova křivka. Na obrázku obr. 23 je znázorněna Gaussova křivka 

znázorňující četnost výskytu velikosti zrn v závislosti na hmotnosti zrn a také vlastnosti 

keramiky u těchto vybraných skupin [44]. 

 

Obr. 23 Četnost výskytu velikosti zrn v závislosti na hmotnosti zrn [47] 
 

Před obal prvního obalu:  

Povrchové napětí prvního obalu je zpravidla vysoké, díky vyšší viskozitě, a zabraňuje 

uzavřeným vzduchovým bublinám proniknout k povrchu keramické vrstvy, proto je vhodné 

použít tzv. před obal. V některých slévárnách je používaný vodný roztok smáčedla pro lepší 

smáčení povrchu voskového modelu. Voskový stromek se namočí do tohoto roztoku a potom 

je provedena první obalová vrstva, která může lépe proniknout do kritických oblastí. 

Vzduchové bubliny jsou takto vytlačeny dále od povrchu voskového modelu. Tento postup se 

nepovažuje za ideální, protože dochází ke kontaminaci první obalové vrstvy smáčedlem. 

Vlastnosti první břečky mohou být touto kontaminací nestabilní, z důvodu nekontrolo-
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vatelného přidávání smáčedla, které spíše směs napěňuje. V případech, kdy je potřeba snížit 

povrchové napětí v rozích a v problematických tvarech voskového modelu je vhodné používat 

stejnou směs, ze které se skládá první obal, u které je nutné stanovit podstatně nižší viskozitu, 

než je viskozita prvního obalu. Ukázka případu pro snížení povrchového napětí odlitku je 

znázorněna na obr. 24. V těchto případech mají vzduchové bubliny větší možnost vystoupat 

na povrch břečky a prasknout. Následné ponoření do břečky s prvním obalem nenarušuje jeho 

složení a tím je minimalizován výskyt bublin i následná kontaminace prvního obalu. 

 

Obr. 24 Znázornění případu pro snížení povrchového napětí 
 

První vrstva: 

Obecně u všech tekutých typů keramiky by se měly měřit tři základní parametry: 

- Viskozita, míra odporu kapaliny při tečení, měřená na průtokovém kelímku s určeným 

výtokovým otvorem. Běžně se používá například Fordův kelímek Ø 4mm. Otvor by 

měl být pravidelně měřen ve stanovených intervalech, z důvodu úbytku materiálu a 

zvětšování otvoru při průtoku tekuté abrazivní keramické směsi. Viskozita zaručuje 

nanášení vždy stejně silné vrstvy, při stejné manipulaci se stromkem. 

- Hustota, měřená buď, hustoměrem, nebo vážením stanoveného objemu břečky – 

nejlépe 100ml odměrná laboratorní baňka. Hustota zaručuje stejné rozložení použitých 

materiálů v používané směsi. 

- pH, měřená pH metrem s přesností 0,05 neboť hodnota o 0,1 vyšší, nebo nižší je již 

dvojnásobně silnější, nebo slabší. Hodnota pH ovlivňuje počet aktivních bodů SiO2 

částic. Vyšší hodnota pH u vodních bází je tedy bezpečnější, nejlépe kolem  

pH 9. Korekci pH lze, u vodních bází, provést vodným roztokem NaOH (4g/litr 

demineralizované vody). Což by mělo zvýšit pH cca o 0,3 zásaditosti v 200 litrech 

břečky. 

Kontrolami břeček je možno se ujišťovat o stabilitě procesu prvního obalu a jeho 

opakovatelnosti. Tloušťka vrstvy a stabilita procesu prosušování je důležitější než hustota 

břečky, která by viskozitu posouvala nad, nebo pod stanovenou hranici = tloušťky vrstvy. 

Také proto, aby v ní nevznikaly vady z prosušování. Hrubší vrstvy mají větší tendenci 

k tvorbě trhlin, než tenčí. Manipulace se stromečkem, s naneseným prvním obalem, musí být 

prováděna tak, aby bylo dosaženo, pokud možno, stejnoměrné vrstvy po celém obvodu 

stromku. To samozřejmě nelze tak snadno provést, protože z obvodu stromku stéká břečka ke 

středu stromku a současně odkapává pryč. Znamená to, že střed stromku obsahuje vždy více 

keramiky [47]. 
 

Míchání a udržování břeček na vodní bázi 

Již při míchání břeček dochází k odpařování kapalin, je nutné s tím počítat a uvědomit 

si, že vznikají komplikované situace v oblasti korekcí odpařené vody. Také je nutné mít 

v patrnosti, že teoretická hustota se může měnit s každou dodávkou jednotlivých materiálů 

a jeho specifickou hmotností, která je sice většinou zanedbatelná, ale může ovlivnit kvalitu 



47 

Lakomá, R. Počítačová podpora řízení jakosti ve slévárně přesných ocelových odlitků s cílem výroby bez vad. 
Dizertační práce, VŠB-TU Ostrava, 2016 

a vlastnosti směsi, hlavně v oblasti obsahu SiO2. Dále je potřeba vědět, že hustota směsi je jen 

druhořadou záležitostí a prioritou pro nanášení stejnoměrné vrstvy je viskozita. To znamená, 

že hustota ve stanoveném rozsahu musí být v toleranci s požadovanou viskozitou.  
 

Následné vrstvy 

Druhá a někdy třetí vrstva se provádí zpravidla ještě řídkou břečkou a jemným 

posypem, které jsou schopné kvalitně vyplnit všechny tvary a dutiny voskových modelů. 

Tloušťka obalu na plochách, hranách, nebo v otvorech voskových modelů není vždy stejná 

a je vždy poněkud odlišná. Z hran stéká hmota vždy na přilehlé plochy a ty obsahují více 

keramiky. U otvorů je to naopak, protože posypáním dochází nejdříve k nárůstu na vstupním 

tvaru otvoru, který se tímto zmenší a znesnadní posypání vnitřní dutiny. Příklad je znázorněn 

na obr. 25. Tato pak obsahuje slabší vrstvu a v některých případech se zde vytvoří dutina, 

která zeslabuje tuto část při lití. 

 

Obr. 25 Ukázka otvoru v modelu 

Další vrstvy jsou již jen potřeba pro zvýšení pevnosti keramiky. Tyto směsi a použitý 

posypový materiál jsou již z levných, avšak dostatečně kvalitních materiálů. To však 

neznamená, že na jejich kvalitu nemusí být brán takový zřetel. Tyto vrstvy musí mít stabilní 

tloušťku a pevnost, která je důležitá pro opakovatelnost a udržení procesu ve stanovených 

parametrech. Také konstrukce stromku, jako rozestupy mezi modely a větvemi, je tvořena na 

základě předpokládané tloušťky keramiky. Takže v místech, kde je potřeba mít volný prostor 

nesmí dojít v průběhu obalování ke srůstům a naopak [47]. 
 

Sušení jednotlivých nanesených vrstev  

Tento proces je stejný jak u břeček na vodních zásaditých bázích, tak u ještě stále 

hojně používaném kyselém ethylsilikátovém keramickém procesu. Tedy hlavně se oba 

procesy se zásadně liší v hodnotách pH a další rozdíly u těchto dvou základních principů je ve 

velikosti částic SiO2 a v délce sušení, každé vrstvy. U vodních bází musí být doba sušení 

delší, jelikož voda má jiný odpařovací čas, než líh. Také je potřeba si uvědomit, že v první 

fázi sušení probíhá odpařování konstantní rychlostí. S přibývajícím časem se začne projevovat 

už jen kapilární účinek směsi a pozvolný transport odpařovaného média k povrchu vrstvy. Pro 

tyto odpařovací vlastnosti je vhodné zajistit skořepinám proud vzduchu a potřebnou vlhkost 

a teplotu vzduchu v sušárně. Ve velkokapacitních sušárnách je většinou klimatizace vybavena 

sušárnou vzduchu. Vlhkost vzduchu zajišťuje, aby se skořepiny neprosušovaly rychleji, než je 

nezbytně nutné. Pro stanovení správné délky prosušování se používá graf, kterým se 

doporučuje vážit každou vrstvu keramiky v námi určených intervalech, nejlépe po hodinách, 

abychom si byli jisti, že skořepina pro přesné lití je dostatečně prosušena a je připravena pro 

nanesení další vrstvy. V tomto případě se jedná o tři stejné váhové hodnoty, které jsou 

indikátorem pro stanovení doby sušení, které jsou znázorněny na obr. 26. Je potřeba si také 

uvědomit, jaký tvar je prosušován. Zda se například nejedná o sušení slepých, nebo dlouhých 
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otvorů. V těchto případech je nutné přihlédnout k objemu keramiky, která v otvorech může 

být ještě vlhká, ale na váze skořepiny se již nemusí projevovat. Doporučuje se čas sušení u 

těchto skořepin nadhodnotit [47].  

 

Obr. 26 Sušení skořepin na vodní bázi 

Doba sušení je u vodních bází břeček velmi důležitá. Může totiž dojít k uzavření vody 

ve struktuře skořepin, nanesením další vrstvy a tím k destrukci struktury keramiky v průběhu 

vytavování vosku, které probíhá v páře a pod určitým tlakem. Sušení neprobíhá rovnoměrně, 

ve všech tvarech stejně, jelikož jednotlivé vrstvy nemají všude stejnou tloušťku, jak je 

znázorněno na obr. 27. Na stromečku se vyskytují ostré hrany i zákoutí. V dírách a koutech je 

vždy vrstva silnější, což může při prosušování přinášet problémy. Ostřiva se totiž vlivem 

sušení také k sobě nepatrně přibližují. Tímto se vytváří napětí, v ještě nevysušených místech, 

kde se mohou vytvořit trhlinky. Proto by první obal vždy měl mít daleko vyšší procentuální 

podíl ostřiv, aby se tento jev minimalizoval a zrna neměla tolik prostoru k přemisťování 

v průběhu sušení [47]. 

 

Obr. 27 Pevnost keramické skořepiny [47] 

Dalším hlavním rozdílem je přidání polymerů do břeček na vodní bázi. Účelem je 

zvýšení pevnosti za syrova před vytavením. Pozitivní na přidání polymerů je i jejich vyhoření 

během žíhání a tím zvýšení prodyšnosti keramické stěny v průběhu lití. Bohužel působí 

negativně při vytavování vosku, protože forma je strukturálně více uzavřená polymery a 

vytavovaný vosk nemůže penetrovat do stěn keramiky tak dobře jako u břeček bez polymerů. 

Může tak způsobit větší počet trhlin na hranách skořepiny, který je znázorněn na obr. 28. 

Proto je nutné stanovit obsah polymerů s ohledem na všechny výše uvedené faktory. Tedy 

zajistit dostatečnou pevnost za syrova, s ohledem na prodyšnost formy, jak při vytavování, tak 

i pro žíhání a lití.  
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Obr. 28 Trhliny na skořepině 

Do břeček se přidávají ještě další aditiva, jako smáčedla a odpěňovače, které v prvním 

případě zajistí, rychlejší smáčení žáruvzdorných ostřiv a ve druhém případě, odstranění 

vzduchových bublin z břečky, aby struktura keramiky byla více homogenní, tedy bez 

vzduchových bublin, které se mohou vytvářet při míchání a udržování směsi [47]. 

8.6 Vytavování vosku  

Stromečky obsahující voskové modely se vytavují pouze tepelným 

nárazem. V případě vytavování sálavým teplem nebo kondukčním ohřevem se 

stromečky musí vkládat do pece vyhřáté asi na 300 °C, aby se dosáhlo tepelného 

nárazu [40].  

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

Vytavování probíhá převážně v autoklávech. Ve firmě CIREX s.r.o. při tlaku 

10barů a teplotě 170°C. Jedná se o zařízení, které má dvouplášťovou nádobu a 

uzavírací mechanismus, který zajistí tlak páry uvnitř zařízení. Nejdůležitější na 

procesu vytavování je zabezpečit pokud možno co nejrychlejší náběh tlaku (8barů 

za 6s). V první fázi (ihned po naložení skořepin do vyhřátého prostoru) se začne 

nejprve rozpouštět vosk nejblíže keramické stěny, protože vosk má větší objem v kapalném 

stavu, má to za následek vytvoření tlaku na keramickou formu z vnitra stromku. Forma tedy 

může místně prasknout, protože některé voskové části uvnitř konstrukce jsou stále ještě 

pevné. Dosažení rychlého tlaku v nádobě tyto tlaky kompenzuje. V kritických případech je 

vhodné na konstrukci stromku přidat voskové výtokové kanálky, kterými se sníží vnitřní tlak. 

Tyto musí být před vytavením navrtány a vrtané otvory je nutné po vytavování zalepit. Také 

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

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

Vytečení vosku z modelů, skrze tyto kanálky, může být řešeno, připojením na voskový 
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systém – nemusí se vrtat a po procesu vytavování lepit otvory. Ve formách přesto zůstane 

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

Teplota páry se v autoklávech zvyšuje se stoupajícím tlakem, takže mnohdy přesahuje 

150 °C. V těchto podmínkách dochází k vytváření páry i z vody uzavřené ve struktuře 

skořepin. Dochází k trhlinám, odlamování keramiky do formy a někdy k naprosté destrukci 

(rozpadnutí) skořepin. Rychlost sušení je také velmi důležitá. Příliš rychlé sušení způsobuje 

trhliny v jednotlivých vrstvách, což způsobuje menší pevnost skořepiny a u prvních obalů, 

které jsou nejdůležitější pro kvalitu povrchu odlitku, pak může dojít k penetraci kovu do 

těchto trhlin, jak je znázorněno na obr. 1.29. 

 

Obr. 29 Penetrace kovu do trhlin 

8.7 Výroba samonosné skořepiny  

Postup výroby samonosné skořepiny je používán ve sledované slévárně 

ve střídavém namáčení stromečků do obalové směsi a v zasypávání pískem. 

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

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

do žhavých volných skořepin. 

Při této výrobě je obzvlášť nutné, aby obaly měly vysokou pevnost za 

syrova i po ohřátí na licí teplotu, protože musí snést tlak vlévaného kovu, aniž 

by došlo k roztržení keramické skořepiny. Tudíž skořepina musí být bez trhlin. 

Zabránit vzniku trhlin lze použitím méně těkavého disperzního prostředí, 

lyosolu SiO2, se smíšeným prostředím alkohol-voda, použitím hrubého 

křemenného zásypového písku nebo zvýšením počtu obalů, uvádí Doškář a kolektiv [3]. 

 

8.7.1 Vypalování a odlévání skořepin 

Suché skořepiny se vloží do pece 600 °C a rychle se vyhřejí na 900 °C až 1050 °C jak 

popisuje Doškář s Gabrielem [2, 3]. Vypalování probíhá jednu hodinu a ihned se žhavé 

odlévají. Odlévání musí nastat co nejrychleji při vytažení z pece, protože nejtenčí místa rychle 

chladnou. Proto mohou vznikat vady nedolitím. Pokud se stane, že skořepiny vychladnou na 

500 °C, může se stát, že skořepina po nalití žhavého kovu praskne. 

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

jak pro zpevnění skořepin, tak pro vypálení zbytkového vosku a zahřátí skořepiny. Žíhání je 

důležité hlavně pro vypálení vosku, protože pokud je zařízení v pořádku a teplota je zajištěna 

a doba žíhání stanovena dojde k ostatním zmiňovaným dvěma faktorům automaticky. Žíhání 

by mělo probíhat v první fázi v oxidační atmosféře (přebytku kyslíku). Tato by měla zajistit 
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správné vyhoření vosku. V poslední fázi by atmosféra měla být redukční, k minimalizaci 

kyslíku obsaženého ve formě. Na obr. 30 je ukázka špatně a správně vyžíhané skořepiny. 

 

Obr. 30 Vyžíhaná skořepina [47] 

 

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

se v průměru pohybuje od 4 s do 10 s.  

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

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

 

8.8 Uvolňování odlitků z forem  

Způsob formování ovlivňuje konečné uvolňování odlitků z forem a 

konečné čištění. Odlitky se vytloukají: 

- ručně za použití kladiva – velmi namáhavé a pracné, 

- strojním zařízením (vibrací). 

Po hrubém očištění odlitků se odlitky oddělují od vtokových soustav 

pomocí mechanizačních zařízení se zřetelem na druh materiálu odlitků, způsobu 

vtokování a sestavování a možnosti upínání. Pro oddělování lze použít vibrace 

(pro odlitky z uhlíkatých ocelí s více než 0,35 % C, které jsou po odlití poměrně 

křehké), urážením (použití dřevěných nebo gumových paliček, které jsou 

vhodné pro oceli kalitelné, rychlořezné, speciální slitiny i slitiny neželezných kovů), frikčním 

nebo anodomechanickým řezáním, rozbrušováním (nejuniverzálnější způsob oddělování 

odlitků od vtokových soustav) [3]. 

Odstraňování keramiky ve sledované slévárně se provádí na vibračních kladivech, kde 

se podle potřeby nastaví tlak a čas na odstranění keramiky s ohledem na tvar odlitku a jeho 

materiálové složení. Obecně lze odstraňování keramiky ovlivnit obsahem oxidu křemičitého 

ve formě ostřiva nebo posypového materiálu a je hojně používán v mnoha slévárnách pro 

svoje vlastní rozpadávaní po ochlazení pod 200 °C. Bohužel nemá vždy potřebnou 

rozměrovou stabilitu při lití. V našich podmínkách je proto přidáván jen v menším množství 

ve formě ostřiva do obalové směsi pro následné vrstvy.  
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8.9 Úprava odlitků  

Po oddělení vtoků a po očištění tryskáním nebo chemicky se provádí 

konečná úprava odlitků: 

- selekce na dobré a opravitelné, 

- úprava délky vtoku třískovým opracováním nebo broušením, 

- zabroušením ostrých hran dělící plochy z důvodu bezpečnosti 

pracovníků, 

- odstranění jemných kuliček v případě nepřípustnosti, 

- odstranění zbytků keramických obalů v otvorech, 

- vyrovnání hrubších deformací, 

- jemné tryskání odlitků. 

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

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

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

poté otryskány nerezovými brokami. 

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

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

kalibračními přípravky. 

Interní či externí tepelné zpracování, penetrační zkouška nebo chemické čištění 

odlitků jsou další z možných operací, které nechybí ani v této slévárně.  
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9 Sledovatelnost a názvosloví vad v praxi  

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

výrobků v procesu je schopnost sléváren vyrábět výrobky bez vad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Sledovatelnost odlitků ve slévárně 

Jak již bylo popsáno dříve, nutnost zpětné sledovatelnosti neodmyslitelně patří 

nejenom k reklamacím, ale hlavně pro řešení problémů při hledání příčiny vzniku vady. 

V konkrétní slévárně jsou prvotně odlitky značeny na oddělení voskovny číslem zakázky, 

číslem série a dávky na centrálním kůlu, poté na dvou větvích na stromečku a dole na nálevce 

jak je znázorněno na obr. 31.  

 

Obr. 31 Schéma pro ražení čísel 
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Na obr. 32 je průvodní lístek, kde je stejné značení zakázky na průvodních lístkách, 

tak jak je na centrálním kůlu a je umístěno na vozíky, které jsou transportovány na oddělení 

keramiky. Každý stromeček má svůj specifický průvodní lístek se specifickým číslem. 

Na oddělení keramiky se značí do lístků – oplach, namočení, a jednotlivé vrstvy obalů. 

Zároveň se tyto informace registrují do systému keramiky společně s časy prosušování 

a obalování. Dalšími procesy jsou boilerclave, tavírna a trojboj. Na těchto procesech se do 

průvodních lístků zapisuje pouze provedení dané operace. Na operaci rozbrus, broušení 

a tryskání se odlitky odřežou z větviček a centrálního kůlu, kde sledovatelnost je dále 

monitorována pomocí zakázky na lístku v podobě série a dávky. Průvodní lístek se otočí na 

rub a zapisují se jednotlivé kódy operací dle postupu. Výsledky vizuální kontroly a opravy 

odlitků jsou evidovány v programu CIFO pomocí počtu neshodných výrobků a kódu vad, 

které jsou popsány v následující kapitole. Průvodní lístky existují v několika barevných 

verzích, které velmi jednoduše a efektivně operátora informují, zda se jedná o normální, 

standardní výrobu - bílá barva lístku nebo o prototypovou šarži – žlutá barva lístku nebo 

pokud jsou odlitky transportovány na tepelné zpracování – zelená barva lístku.  

 

Obr. 32 Průvodní lístek pro každou šarži odlitků 

Pro konkrétní odlitky, které jsou posílány zákazníkovi je značení prováděno pomocí 

laseru, gravírováním, naražením datakódu přímo na odlitek, anebo laserem QR kód. 

Na expedici jsou některé odlitky značeny nesmyvatelným fixem. Všeobecně platí => všechny 

operace jsou zaznamenány do systému, kde lze z každé operace vyčíst zpětnou sledovatelnost 

– číslo výrobku, číslo stromečku, počet kusů, kdo prováděl danou operaci, kdy, jaká operace 

byla provedena. V následujícím popisu jsou všechna data, která jsou ve slévárně přesných 
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odlitků zaznamenávána, archivována a používána pro získávání zpětných informací při řešení 

kvalitativních problémů: 

- voskovna – teplota trysky, svírací tlak, plnící tlak, teplota desek, teplota výměníku 

- lepení stromečků - váha stromečků a do CIFA počet stromečků k dané sérii 

a dávce 

- oddělení matric – registrace použití matrice, pravidelné čištění a drobné opravy  

matric a jejich transport do NL 

- keramika - registrace břeček – míchání, identifikace jednotlivých vrstev keramiky,  

časy prosušování v sušárně, teploty a vlhkost v sušárnách a v robotové místnosti,  

viskozita břeček 

- boiler – čas a tlak, registrace do CIFa, tloušťka skořepiny 

- tavírna – příprava vsázky => registrace váhy materiálu a jednotlivých legur pro 

každou tavbu 

- tavírna – odlévání => pozice, délka výdrže na teplotě v žíhací peci, číslo 

stromečku, materiál, teplota, čas, jméno taviče, chemické složení na ARL nebo 

Spektru 

- chlazení – doba chlazení stromečku po odlití v ochranné atmosféře 

- trojboj, kladivo - délka oklepu, čas tryskání 

- rozbrus - čas, počet kusů ze šarže, série a dávka 

- broušení a tryskání – čas, počet kusů ze šarže příp. série a dávky do CIFa 

- kontrola a oprava – registrace zmetků, délka opravy, některé 100% kontroly 

a kontroly pomocí přípravků či kalibrů 

- tepelné zpracování - interně se zapisují do systému Fplus – číslo odlitku, vsázka, 

druh materiálu, jaký předpis byl použit, kolik kusů, výsledky měření z 5-ti 

náhodně vybraných kusů z dávky z pece, registrace průběhu teplot včetně 

náběhových křivek pecí, průběh chlazení, spotřeba ochranné atmosféry, spotřeby 

plynu 

- rovnání – čas, počet kusů ze šarže série a dávky do CIFa, nastavovací tlaky 

- penetrační zkouška, Magnaflux - penetrant, vývojka, emulgátor u PT a u MG 

procesní kontroly ohledně kapalin – koncentrace suspenze, kontaminace, účinnost, 

nastavení UV lamp, měření okolního bílého světla Lux metrem, kontrola průtoku 

el. proudu a měření silového pole 

- chemické čištění odlitků - analýzy roztoku, chip test, pravidelná údržba zařízení 

- montáž - zpětná sledovatelnost mikrospínačů pro BMW 

- mechanické opracování – životnost nástrojů, různé druhy měření dle kontrol plánů 

(kalibry, výškoměr, hloubkoměr, posuvka, mikrometr), koncentrace řezné emulze 

ve stojích, rzivost vřetene…). 

9.2 Používané názvosloví vad ve sledované slévárně 

Na obr. 33 je přehled používaných vad ve sledované slévárně, který operátoři 

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

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

vlastností a oblastí potencionálního výskytu. 

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

jednotlivých vad a porovnání popisu z teoretické části, jak je uvedeno v kapitole 6.2, 

s popisem ve slévárně CIREX s.r.o., je zmíněno u každé vady v následujících kapitolách. 

Kódování je dále použito pro analýzy a další zpracování, kde již není uvedena vada, ale 

příslušný kód vady. 
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Obr. 33 Seznam používaných vad ve slévárně přesných odlitků 

9.2.1 Vada nezaběhlé – KÓD 1 

V níže uvedené tab. 7 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 34. Dle odborné literatury je 

ekvivalent vady „nezaběhnutí“. V teoretické části je vada rozdělena na vady vosku a odlitku. 

Ve sledované slévárně je předpokladem vyřazení voskových modelů s touto vadou, a tudíž 

vada s kódem 1 je považována za vadu odlitku. Pro odlitek jsou v tab. 7 popsány všechny 

uvedené možné příčiny, které jsou uvedeny v teoretické části. 

Tab. 7 Vada - nezaběhlé [47] 

Popis Nedostatečné naplnění stromečku taveninou. 

Příčina 

Příliš nízká licí teplota. 

Nedostatečná prosputnost plynů. 

Tvar výrobku. 
Příliš nízká teplota skořepiny. 

Místo Na ostrých hranách a přechodových plochách. 

Charakteristické znaky Chybějící materiál. 
 

 

Obr. 34 Vada - nezaběhlé 

9.2.2 Vada keramiky – KÓD 2 

V níže uvedené tab. 8 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obrázku obr. 35. Dle odborné literatury je 

vhodný název „vměstky“. Pro odlitek nejsou v tab. 8 popsány všechny možné příčiny, které 
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jsou uvedeny v teoretické části. Další možnou příčinou jsou volná zrna posypu, poškození 

skořepiny proudem kovu při lití a poškození filtru.  

Tab. 8 Vada keramiky [47]  

Popis Vylomené vrstvy keramické skořepiny. 

Příčina 

Změny okolní teploty. 

Nedodržení času sušení. 

Nedodržení vytavovacího procesu v boilerclavu. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky 
Povrchové vady/vady do hloubky. 

Zřetelně viditelná popraskaná místa. 
 

 

Obr. 35 Vada keramiky 

9.2.3  Vada rozbrusu – KÓD 3 

V níže uvedené tab. 9 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 36. Dle odborné literatury je vhodnější 

název vady „mechanické poškození“. Pro odlitek nejsou v tab. 9 popsány všechny možné 

příčiny, které jsou uvedeny v teoretické části. Další možnou příčinou je nedodržení 

technologické kázně předčasným vytahováním odlitku z formy. 

Tab. 9 Vada rozbrusu [47] 

Popis Poškození výrobku řezným kotoučem. 

Příčina 

Použití nevhodného kotouče. 

Použití nevhodného mezikroužku. 

Složitý tvar stromečku. 

Nedodržena souosost při kompletaci stromečku. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky Chybějící materiál. 
 

  

Obr. 36 Vada rozbrusu 
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9.2.4 Vada voskový model – KÓD 4 

V níže uvedené tab. 10 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorné ukázky jednotlivých kódů vad jsou znázorněny na 

obr. 37. Dle odborné literatury je vhodnější název vady pro kódy 4.1 nezaběhnutí voskového 

modelu, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 mechanické poškození, 4.6 vzduchová bublina, a 4.7 otřep. 

V teoretické části jsou vady voskových modelů rozděleny mnohem detailněji, od nezaběhnutí 

přes deformaci, tokové čáry, pomerančovou kůži, propadliny, vzduchové bubliny až po 

výronky, praskání a rozměrové změny. Firma CIREX s.r.o. využívá pouze některé z nich na 

základě zkušeností z výrobního procesu. 

Tab. 10 Vada vosku [47] 

Popis (obr. 37) 

4.1 Posunuté voskové jádro.  

4.2 Podtlak / podsátí. 

4.3 Natavený voskový model.  

4.4 Poškozený voskový model plamenem, pájkou.  

4.5 Vylomení / odprýsknutí vosku.  

4.6 Vosková kapka, trhlina, vrása.  

4.7 Nota z dělení matrice. 

Příčina 

4.1 Špatná aplikace separátoru na matrici.  

4.2 Příliš krátký čas chlazení. Příliš vysoká vstřikovací teplota. Problém 

v přívodu vosku. 

4.3 Nezkušený pracovník. Při kompletaci stromečku došlo ke kontaktu pájky 
s modelem. Složitý tvar stromečku. 

4.4 Nezkušený pracovník. Při kompletaci stromečku došlo ke kontaktu pájky 
s modelem. Složitý tvar stromečku. 

4.5 Nesprávné vyjmutí modelu z matrice. Poškození manipulací. 

4.6 Kapka - nezkušený pracovník. Složitý tvar stromečku.  
Trhlina - nesprávné vyjmutí modelu z matrice. Špatná aplikace 

separátoru na matrici. Vrása - příliš nízká vstřikovací teplota. 

Nízký/vysoký vstřikovací tlak. Nedostatečné odvzdušnění matrice. 

4.7 Matrice není během vstřikování zcela uzavřena. 

Místo 
Na celém výrobku.  

Pro kód 4.1 jsou to otvory a prohlubně. Pro kód 4.2 je to oblast vtoku. 

Charakteristické 

znaky 

4.1 Povrchové vady/vady do hloubky. Deformace otvorů. 

4.2 Vada zasahující do hloubky. 

4.3 Hloubkové lokální poškození tavením. 

4.4 Hloubkové lokální poškození. 

4.5 Vady do hloubky, zřetelně viditelné odprýsknuté plochy. 

4.6.1 Kapka – povrchové vady. 4.6.2 Trhlina.4.6.3 Vrása – vady do hloubky.  

4.7 Povrchové vady/vady do hloubky. 
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Obr. 37 Vada voskový model 

4.1 4.2 

4.3 4.4 

4.7 

4.6.3 4.6.2 

4.6.1 4.5 
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9.2.5 Vada – plyn – KÓD 5 

V níže uvedené tab. 11 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 38. Dle odborné literatury je 

vhodnější název vady „plynové dutiny“.  

Tab. 11 Vada – plyn [47] 

Popis Plyn. 

Příčina 

Příliš rychlé odlití. 

Nedostatečná desoxidace. 

Příliš dlouhá manipulace s taveninou. 

Příliš krátký čas vypalování skořepiny. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické 

znaky 

Vady zasahující do hloubky. 

Kruhový tvar. 

Poměrně hluboká vada. 

Povrch vady je čistý, bez zbytků keramiky nebo strusky. 

 

  

Obr. 38 Vada - plyn 

9.2.6 Vada – staženiny – KÓD 6 

V níže uvedené tab. 12 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vad a simulace vzniku staženin na celém stromečku je 

na obr. 39. Dle odborné literatury je vhodnější název vady „staženina“. Jsou zde uvedeny 

další možné příčiny vzniku vady jako špatné složení keramického obalu, nedokonalé 

vyžíhání. 

Tab. 12 Vada – staženiny [47] 

Popis Pórovitost, porozita. 

Příčina 

Tvar výrobku. 

Licí teplota. 

Problém s tokem materiálu. 
Místo vtoku. 

Příliš nízký ferrostatický tlak. 

Místo Na celém výrobku, obzvláště v blízkosti vtoku nebo radiusu. 

Charakteristické znaky Vady zasahující do hloubky. 
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Obr. 39 Vada - staženiny 

Odlitky s nepříznivou tloušťkou stěn nebo s velkými tepelnými uzly, u kterých není 

možnost nálitkování, mají společnou vadu => staženiny. Příklad staženiny je na obr. 39, kde 

poslední z nich představuje simulace konkrétního druhu odlitku. Modrá místa jsou místa 

s možným výskytem staženin.  

9.2.7 Vada struska – KÓD 7 

V níže uvedené tab. 13 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 40. Dle odborné literatury je vhodnější 

název vady „vměstky, struskovitost“. 

Tab. 13 Vada struska [47] 

Popis Vměstky 

Příčina 

Oxidace. 

Nečistota základního materiálu. 

Špatné složení keramického materiálu (malá pevnost skořepiny). 
Odstranění strusky. 

Znečištěná tavenina. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky 

Vady do hloubky/povrchové vady. 
Možná přítomnost zbytků strusky (zelené, šedé nebo černé barvy). 

Kruhový nebo nepravidelný ohraničený tvar. 
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Obr. 40 Vada struska 

9.2.8 Vada broky – KÓD 8 

V níže uvedené tab. 14 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 41. Dle odborné literatury je vhodnější 

název vady „studený spoj - zavalenina“. 

Tab. 14 Vada broky [47] 

Popis Rozstříknutý materiál během lití 

Příčina Nepravidelné plnění stromečků. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky 

Vady do hloubky. 

Kruhový tvar. 

Nespojený materiál. 

Vznik trhlin, které mohou být podobné s nezaběhlými. 
 

  
Obr. 41 Vada broky 

9.2.9 Vada prosychání – KÓD 9 

V níže uvedené tab. 15 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 42. Dle odborné literatury je vhodnější 

název vady „hrubý povrch“, která ještě definuje další možné příčiny vzniku vady jako je 

dlouhý čas okapání, příliš hrubý posyp. 

Tab. 15 Vada prosychání [47] 

Popis Vada nedostatečné vysušení formy 

Příčina 

Nesprávný program pro robot. 
Špatná obalová vrstva. 

Špatná viskozita břečky. 

Prasknutí keramických vrstev. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky 

Povrchové vady. 

Nepravidelný tvar nebo zrnitá struktura. 

Četnější výskyt u vysoce legovaných ocelí. 
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Obr. 42 Vada prosychání 

9.2.10 Vada bublina – KÓD 10 

V níže uvedené tab. 16 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 43. Dle odborné literatury je 

vhodnější název vady „přemostění – bridging defects“ a jeho další možné příčiny vzniku, 

které nejsou popsané v tabulce ze sledované slévárny, jsou z důvodu volného ostřiva 

v otvorech, hrubého ostřiva nebo nedostatečného vysušení. 

Tab. 16 Vada bublina [47] 

Popis Vzduchové bubliny. 

Příčina 

Tvar výrobku. 

Složitý tvar stromečku. 
Prolomení/proražení keramických vrstev. 

Místo V otvorech a na okrajích. 

Charakteristické znaky 

Povrchové vady. 

Kruhový nebo nepravidelný, ohraničený tvar. 
Častý výskyt zbytků keramiky. 

 

  

Obr. 43 Vada bublina 

 

9.2.11 Vada výronky – KÓD 11 

V níže uvedené tab. 17 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 44. Dle odborné literatury je vhodnější 

název vady „praskání skořepiny – shell cracking, finning“ s dalšími možnými příčinami jako 

pomalý náběh tlaku v bojlerklávu a porušení skořepiny tlakem vosku při vytavování. 
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Tab. 17 Vada výronky [47] 

Popis Trhlina v keramickém obalu. 

Příčina 

1) Složitý tvar stromečku. Tvar výrobku. Nedodržení času sušení. 

Nerovnoměrné sušení.  

2) Složení keramiky. Nedodržení času sušení. Špatná zrnitost 

granulátu. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky 

Vady do hloubky/povrchové vady. 

Nepravidelný tvar. 

Lokální deformace. 

 

  

Obr. 44 Vada výronky 

9.2.12 Vada zálup – KÓD 12 

V níže uvedené tab. 18 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 45. Dle odborné literatury je 

vhodnější název vady „odlupování - spalling“ s dalšími možnými příčinami jako je 

nedostatečná soudružnost mezi obaly (přebytek posypu, vysoká hustota břečky u druhého 

obalu, krátká doba okapání) a příliš rychlá dekomprese při vytavování vosku. 

Tab. 18 Vada zálup [47] 

Popis Praskliny keramiky během lití nebo vytavování v Boilerclavu. 

Příčina 

Složení keramiky. 

Nedodržení času sušení. 

Špatný program pro robot. 

Místo Na celém výrobku, obzvláště v rozích nebo na hranách. 

Charakteristické znaky 
Povrchové vady. 

Nepravidelný tvar. 

 

  

Obr. 45 Vada zálup 
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9.2.13 Vada broušení – KÓD 13 

V níže uvedené tab. 19 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 46. Dle odborné literatury je vhodnější 

název vady „mechanické poškození“. 

Tab. 19 Vada broušení [47] 

Popis Ubroušeno, chybějící materiál. 

Příčina 

Špatné seřízení během broušení. 

Špatné nastavení dorazu. 

Odchylka v souososti výrobku. 

Místo Povrch v oblasti vtoku. 

Charakteristické znaky Rozměry mimo toleranční mez. 

 

  

Obr. 46 Vada broušení 

9.2.14 Vada zalomené – KÓD 14 

V níže uvedené tab. 20 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 47. Dle odborné literatury je 

vhodnější název vady „vyštípnutí“. 

Tab. 20 Vada zalomené [47] 

Popis Zalomený vtok. 

Příčina 

Špatně nastavený čas oklepu. 

Špatně nastavený tlak oklepu. 

Špatně zvolená podložka. 
Špatná konstrukce stromečku, vtoku. 

Místo Oblast vtoku. 

Charakteristické znaky 
Vady do hloubky. 

Chybějící materiál. 

 

  

Obr. 47 Vada zalomené 
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9.2.15 Vada voskové vměstky – KÓD 15 

V níže uvedené tab. 21 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 48. Dle odborné literatury je 

vhodný název vady „zbytek vosku-popel / zadrobeniny“. 

Tab. 21 Vada voskové vměstky [47] 

Popis Povrchová porozita. 

Příčina Přítomnost vosku nebo spálených zbytků vosku ve formě. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky 
Vady zasahující do hloubky. 

Nepravidelný tvar. 

 

  

Obr. 41 Vada voskové vměstky 

9.2.16 Vada mechanické poškození – KÓD 16 

V níže uvedené tab. 22 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. Názorná ukázka vady je na obr. 49. Vzhledem k povaze vyráběných 

odlitků ve slévárně byla v minulosti samostatně sledována tato konkrétní vada „poškození“ 

z důvodu vysoké nejakostní výroby a byla zavedena jako samostatný defekt. 

 

Tab. 22 Vada poškozeno [47] 

Popis Deformace výrobku. 

Příčina Manipulace. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky Deformace. 

 

  

Obr. 49 Vada mechanické poškození 

9.2.17 Vada pitting – KÓD 17 

V níže uvedené tab. 23 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 50. Dle odborné literatury je 

správný název vady „hrubý povrch-pomerančová kůra / dolíčky“. 
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Tab. 23 Vada pitting [47] 

Popis Oxidace materiálu. 

Příčina 

Reakce kovu s kyslíkem. 

Nedostatečná ochrana dusíkem při ochlazovacím procesu. 

Příliš krátký ochlazovací proces. 

Neprovedena dezoxidace. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky 

Vady do hloubky. 

„Pomerančová kůra.! 

Výskyt malých povrchových vad. 
Častá přítomnost zbytků oxidu (šedý, černý). 

 

  

Obr. 50 Vada pitting 

9.2.18 Vada trhliny – KÓD 18 

V níže uvedené tab. 24 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 51. Dle odborné literatury je 

vhodný název vady „trhlina“, kde je uveden výskyt v ostrém rohu nebo ve velmi tenké části 

odlitku. 

Tab. 24 Vada trhliny [47] 

Popis Trhliny po odlití, oklepu, kalení, rovnání. 

Příčina 

Deformace při rovnání, vznik trhlin. 

Tvrdost struktury je mimo specifikaci. 

Špatně nastavené parametry oklepu. 
Trhliny po kalení. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky Nelze je vždy odhalit pouze pomocí vizuální kontroly. 

 

  

Obr. 51 Vada trhliny 
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9.2.19 Vada tryskání – KÓD 19 

V níže uvedené tab. 25 je popis, příčina, místo a charakteristické znaky vady pro 

slévárnu CIREX s.r.o. [47]. Názorná ukázka vady je na obr. 52. Dle odborné literatury je 

vhodný název vady „mechanické poškození“. 

Tab. 25 Vada tryskání [47] 

Popis Přetryskání materiálu. 

Příčina 

Příliš vysoký tryskací tlak. 

Příliš mnoho písku. 

Příliš dlouhý čas tryskání na jednom místě. 

Místo Na celém výrobku. 

Charakteristické znaky Na ostrých a přechodových hranách. 

 

  

Obr. 52 Vada tryskání 
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10  Praktické řešení případů ve slévárně přesných 

ocelových odlitků 

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

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

výskytu vad, jejich zavedení a statistické vyhodnocení.  

Teoretické znalosti při řešení problémů byly aplikovány do praxe a zaznamenány 

formou vývojového diagramu, který je znázorněný na obr. 53. Návrh diagramu byl realizován 

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

s.r.o, ale taky pro ostatní slévárny.  
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Obr. 53 Vývojový diagram zlepšování kvality 

 

10.1 Případ 1 – KÓD 15 – voskové vměstky 

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

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

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

hledány potencionální příčiny vzniku vady. Mezi nejdůležitější příčiny voskových vměstků 

byly zařazeny: 

- kvalita vosku; 

- nedostatečně vytavený vosk v boilerclavu; 

- krátká doba žíhání stromečku před odléváním; 

- špatná konstrukce stromečku; 

- nízká teplota lití. 

Dále byla navržena detailní kontrola výroby ve všech jednotlivých výrobních etapách. 

Základní analýza vyrobených a nejakostních kusů z důvodu voskových vměstků 

ukázala základní statistické údaje, které jsou znázorněny v tab. 26. Uvedené hodnoty 

potvrdily velký odchylkový posun nejakostní výroby. V jedné výrobní dávce byly vyrobeny 

4 ks nejakostních odlitků a v jiné až 322 ks. Pouze tato vada vytvořila finanční ztrátu větší než 

6 000 EUR. 

Tab. 26 Základní hodnoty statistické analýzy 

Celkové množství 103 368 ks 

Nejakostní výroba – voskové vměstky 4 469 ks 

Střední hodnota 93,10  

Směrodatná odchylka 72,55  

xmax  22 ks 

xmin  4 ks 

 

Byly provedeny další analýzy: 

 Histogram znázornil na obr. 54 největší četnost počtu nejakostních odlitků v rozmezí 

0 - 54 ks odlitků, a to v 17-ti výrobních sériích (z celkového množství 48 výrobních 

sérií) a v rozmezí od 54 - 108 ks ve 14-ti sériích.  

 

Obr. 54 Četnost počtu nejakostních odlitků v jednotlivých výrobních sériích 

 Box-Plot na obr. 55 rozpoznal jednu odlehlou hodnotu. Zvýšené množství vyrobených 

zmetků bylo zapříčiněno největší výrobní dávkou. Z dostupných informací o této 

výrobní dávce nebyly zjištěny žádné větší odchylky. 
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Obr. 55 Box-Plot 

 Korelační diagram - závislost počtu vyrobených kusů na počtu vyrobených 

nejakostních odlitků je znázorněna na obr. 56. Koeficient korelace mezi těmito dvěma 

veličinami je 0,8. Jde o silnou lineární závislost. Lze říci, že čím se bude vyrábět větší 

výrobní dávka, tím bude větší počet zmetků. Všeobecně by měl počet nejakostních 

kusů s rostoucí výrobní dávkou klesat. Proto bylo nutné se touto závislostí zabývat. 

 
Obr. 56 Korelační diagram 

 Z Ishikawova diagramu vyplynula možná příčina nejakostní výroby odlitků - kvalita 

vosku. Byla analyzována data z oddělení voskovny pomocí korelačních diagramů 

mezi jednotlivými daty. Výsledky jsou uvedeny na obr. 57. Jsou to údaje o teplotě 

trysky (Col_12), teplotě levé desky (Col_13), teplotě pravé desky (Col_14), tlaku 

plnění (Col_15), početu zmetků na voskovně (Col_16) a vyrobených kusů (Col_17). 

 
Obr. 57 Korelační diagramy 
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 Hodnoty v tab. 27 výpočtu indexu korelace - první číslo, druhé číslo (v závorce) dává 

informaci o počtu analyzovaných dat a třetí je Dubrin-Watson test hypotéz potvrzují 

závislost chladících desek, což je předvídatelné a výrazná závislost se objevila také 

mezi počtem vyrobených kusů a počtem nejakostních kusů odlitků vyrobených 

v provozu voskovny.  

 

Tab. 27 Korelace dat – provoz voskovna 

 

10.1.1 Funkčnost vstřikolisu 

Jako první byla pozornost věnována funkci vstřikolisu. Pro cyklus vstřelování je 

nezbytné nastavit následující parametry: 

- teplota zásobníku, výměníku, trysky, chladících desek; 

- plnící tlak, tlak po přepnutí, přítisk; 

- rychlost vstřelování; 

- čas plnění matrice voskem, čas poklesu tlaku. 

Ze vstřikolisu vosku je možno zaznamenat hodnoty tlaku plnění, tlaku vosku, času 

plnění. 

Plnicí tlak  je tlak oleje na hydraulický válec, tento tlak je potřebný pro naplnění matrice. 

Tlak vosku  je tlak, který je registrován pomocí senzoru. Pokud tento senzor zaznamená 

nastavený tlak pro přepnutí, během plnění matrice, pošle signál do 

PLC/voskového válce tak, aby došlo k přepnutí z plnicího tlaku na tlak přítisku. 

Čas mezi počátečním plnicím tlakem do matrice (0 sec.) a dosažení tlaku pro přepnutí 

je čas plnění. Vstřikovací cyklus začíná časem plnění matrice voskem a konce vstřikovacího 

cyklu končí úplným poklesem tlaku. Matrice musí zůstat uzavřená, dokud čas poklesu tlaku 

neskončí. Funkční schéma vstřikolisu vosku je znázorněno na obr. 58. 
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Obr. 58 Vstřikolis vosku 

 

Obr. 59 Vstřikovací cyklus 

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

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

znázornění je na obr. 60 vlevo, který znázorňuje, že vstřikovací cyklus je standardní. 

 

Obr. 60 Vstřikovací cyklus standardní (vlevo) a nestandardní (vpravo) 

Naopak správný vstřikovací cyklus je znázorněn na následujícím obr. 60, vpravo 

znázorňuje, že vstřikovací cyklus je nestandardní. V první fázi, čas plnění dutiny, je matrice 
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naplněna za určitou časovou jednotku. Druhá fáze, přítisk, je nutný pro dodržení rozměru 

budoucího odlitku. Ve třetí fázi dochází k poklesu tlaku a poté je vstřikovací cyklus ukončen. 

Na základě výsledků celkové analýzy výrobního postupu bylo rozhodnuto o celkové 

opravě zařízení vstřikolisu. 

Vzhledem k závažnému zjištění management rozhodl o novém, dalším způsobu 

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

Tato „SPC matrice“ je používána při uvolňování vstřikolisů, které nebyly dosud uvolněny. 

Princip spočívá v použití SPC matrice/formy, která je znázorněna na obr. 61 na vstřikolisy, 

zapojení 4 konektorů, měření a vyhodnocení.  

 

Obr. 61 SPC matrice 

Před startem měření musí být nejdříve nastaveny teploty v souladu s předpisem. 

Potom musí být matrice SPC namontována. Minimální čas po nastavení teplot a startem 

měření je stanoven na 15 minut. Po 15-ti minutách čekacího času je potřeba nastřílet 20 tyčí 

pro vyrovnání teplot zařízení. Těchto 20 tyčí je vyhozeno. Poté měřicí program je 

odstartován. Je vstřeleno 10 větví a jsou zaznamenány parametry jednoho cyklu z desíti - 

dosažený přítisk a teplota. Na základě analýzy těchto parametrů je daný vstřikolis 

kontrolován, seřízen, eventuelně opraven.  

Dalším krokem je zavedení metody SPC produktu, jehož tvar je na obr. 62 pro 

kontrolu stability procesu na různých stupních výroby. Pro tyto účely byl firmou CIREX 

vyvinut zvláštní SPC produkt, jež obsahuje některé charakteristiky, které mohou mapovat 

standardní průběh a/nebo odchylky v procesu výroby. Aby se dosahovalo pravidelnosti při 

kontrole procesu, je nutné, aby se SPC stromek vyráběl ve slévárně každý týden.  

SPC-stromek musí být vyroben jako běžný produkt respektující výrobní proces v CIREX NL 

a CIREX CZ podle příslušného pracovního plánu. Zhotovení a kontrola dílů je provedena 

podle platného technologického postupu. Voskové modely mohou být vyrobeny pro potřebu 

maximálně 2 týdnů. Pro všechny odlité produkty vyrobené v CIREX CZ vždy platí, že musí 

být všechny odeslány do CIREX NL (mateřská firma). 
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Obr. 62 SPC produkt 

Výsledky jsou zapisovány a uchovávány v kontrolní kartě. V případě objevení 

významné odchylky nebo překročení tolerančních hranic během měření je provedena 

konzultace s materiálovým a procesním inženýrem a manažerem kvality k zahájení opatření. 

V případě, že dojde k překročení maximální tolerance, které jsou definovány v tab. 28 

je během 48 hodin zahájen „problem solving“ za účasti všech členů týmu k přijetí nápravných 

opatření. 

Tab. 28 Signalizační a maximální tolerance 

Rozměr č. Signalizační tolerance Maximální tolerance 

01 + 0,10 + 0,20 

02 + 0,10 + 0,20 

03 + 0,085 + 0,17 

03 (kruhovitost) + 0,045 + 0,09 

04 + 0,085 + 0,17 

05 + 0,085 + 0,17 

 

Z výsledků tohoto případu byly definovány přesné instrukce a kroky potřebné 

k uvolňování voskových modelů vyráběných na nových matricích a pro změnu na vstřikolisy, 

které nebyly doposud uvolněny. Instrukce je rovněž platná pro matrice po opravě, a také pro 

hnízda voskových modelů, které byly opraveny nebo změněny. Základem je nastavení 

vstřikolisu dle standardních parametrů – teplota výměníku, trysky, vstřikovacího bloku, 

chladících desek, plnícího tlaku, přítisku, přepínacího tlaku, plnícího času dle objemu 

produktu, času plnění dutiny matrice voskem, času poklesu tlaku. Po nastavení vstřikolisu je 

provedeno zkušební střílení, a to po dobu nejméně 15 minut. Tento čas zajistí, že celý systém 

(vstřikolis / matrice) dosáhne požadované pracovní teploty. Vyrobené voskové modely jsou 

poté sešrotovány. Voskový model se poté vizuálně překontroluje. Pokud je po vizuální stránce 

v pořádku, jsou parametry zahrnuty do vstřikovacího postupu. Pokud voskový model 

vykazuje odchylky, je upravena rychlost plnění a/nebo teplota. Pro uvolnění voskových 

modelů nebo provedeném referenčním měření k získání a srovnání dat pro start výroby jsou 

modely předány na metrologii. 

10.1.2 Statistické vyhodnocení významnosti zavedeného nápravného opatření 

Pro ověření a vyhodnocení významnosti zavedeného opatření na opravu funkce 

přítisku na zařízení vstřikolisu byl aplikován t-test pro určení významnosti rozdílu mezi 

dvěma výběrovými průměry. Pomocí použití statistického programu Statgraphics byla 

provedena analýza dat provozu voskovny a statistické vyhodnocení významnosti stavu PŘED 

a PO celkové opravě zařízení vstřikolisu na produktu, který byl vyráběn na tomto zařízení 
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dlouhodobě a v pravidelných intervalech. Dosažené výsledky jsou obsaženy v tab. 29. 

Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v procentech zmetkovitosti na vybraném produktu. Na první 

pohled je průměrná hodnota zmetkovitosti vyšší po opravě zařízení vstřikolisu, ale hodnota 

rozpětí dosažených výsledků je o více než 50 % nižší. Z toho vyplývá informace o správnosti 

zavedeného opatření na opravu zařízení vstřikolisu, případně o stabilizaci výrobního procesu. 

Tab. 29 Analýza dat provozu voskovna 

 

Obsahem tab. 30 je souhrn dosažených výsledků testování významnosti rozdílu mezi 

dvěma výběrovými průměry pomocí dvouvýběrového t-testu.  

 

Tab. 30 Statistická vyhodnocení významnosti dosažených výsledků provozu voskovna 

 

 

10.1.3 Shrnutí 

Pro určení správnosti, efektivnosti a účinnosti zavedeného opatření v provozu 

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

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

K tomu řešení byl použit F-test.  

Výsledek t-testu jednoznačně prokázal, že oprava funkce přítisku na zařízení 

vstřikolisu měla statisticky významný vliv na zmetkovitost produktu.  

Na základě dosažených výsledků použitých hypotéz bylo rozhodnuto o aplikaci této 

metody i na další projekty při zavádění změn technologie výroby posouzení jejich významu.  
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Pro účely provozní praxe byla vytvořena šablona v programu Excel, kde je možnost 

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

Výsledky jsou zapisovány do přesně definovaných buněk a pomocí vygenerovaných vzorců 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a poté uvolněno do výroby standardní cestou.  

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

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

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

implementaci není ještě rozhodnuto z důvodu delších časových prostojů.  

10.2 Případ 2 – KÓD 4.4 – poškozený voskový model 

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

a vada keramiky - pohybovala skokovitě jak ukazuje obr. 63, červený graf a finanční ztráta 

byla vysoká. Zelený graf na obr. 63 znázorňuje výskyt nejakostní výroby po zavedení 

opatření v procesu na oddělení voskovna. 

 

Obr. 63 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 

Při vysokém nárůstu nejakostní výroby, byla provedena kontrolní analýza 

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

Jako možná příčina vysoké zmetkovitosti bylo stanoveno neustále opakující se špatné 

zatažení spojů při lepení voskového stromečku, které je názorně popsáno na obr. 64. Při 

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

spojů. Na centrální kůl se nejdříve nalepily předem nařezané voskové tyče - větve, na které se 

následovně nalepily modely. Jakmile byly všechny části slepeny, byla kontrola všech spojů 

obtížná. Také proto, že roztavený vosk vytvářel dojem správného a bezchybného spoje. 

Při jeho ochlazování však docházelo ke smrštění a spoj se otevíral. V případě nedostatečného 

zatažení, nebo opakované následné kontroly a případné opravy, vznikaly mezi spojovanými 

částmi mezery, do kterých se při obalu dostávala břečka a vytvořila v dutině skořepiny stěnu, 

která byla při lití odlomena a rozplavena do odlitků. 
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Obr. 64 Vizualizace vady při lepení voskového stromečku 

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

Například zlepšením přístupu ke spojům a usnadnění jejich kontroly. Z těchto důvodů byl 

vytvořen lepicí přípravek na kompletaci modelů s větvemi, který je znázorněn na obr. 65. 

Tímto způsobem lepení vznikl blok čtyř modelů a dvou větví, který mohl být libovolně 

otáčen, zatahován a kontrolován. Po kontrole spojů byl celý blok nalepen na centrální kůl.  

Vzhledem k množství výrobních zakázek byla data sbírána po zavedení opatření od 

roku 2011. Analýza proběhla po 9-ti výrobách. V prvním kroku bylo vyhodnocení modelů 

provedeno pouze výpočtem v procentech nejakostní výroby a až poté, byla data vyhodnocena 

statistickými výpočty. 

 

Obr. 65 Přípravek na kompletaci modelů 

 

10.2.1 Dosažené výsledky 

Získaná data byla podrobena detailní analýze, a to od základní statistické analýzy, 

které jsou uvedeny v tab. 31 až po vyhodnocení statistické významnosti provedené změny, 

které obsahuje tab. 32. 
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Tab. 31 Základní hodnoty statistické analýzy 

  PŘED PO 

Celkové množství 14 976 ks 12 108 ks 

Nejakostní výroba – vada vosku + keramika 2 298 ks 683 ks 

Střední hodnota 157,1 66,4 

Směrodatná odchylka 108,0 42,7 

xmax 391 ks 165 ks 

xmin 41 ks 27 ks 

 

 

Z dosažených výsledků je patrné, že při téměř stejné množstevní výrobě odlitků byla 

ztrátovost po zavedení opatření v podobě přípravku o více než polovinu menší. Tento 

jednoznačně vizuální výsledek bylo nutné prokázat. Ideální pro srovnání dvou výběrů je test 

významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry (t-test). Výsledky jsou uvedeny 

v tab. 32. 

Tab. 32 Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků 

 

Základem k použití jednoho ze dvou testů je porovnání rozptylů F – testem. Na 

obr. 66 jsou znázorněny rozptyly PŘED a PO opatření ve dvou různých pohledech. Pomocí 

Box-plotu a také pomocí individuálních hodnot. Také zde je patrná vizuální rozdílnost a tudíž 

lze předpokládat, že zavedené opatření mělo významný vliv. 

 

Obr. 66 Sledované hodnoty pomocí Box-plotu a grafu individuálních hodnot 
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10.2.2 Shrnutí 

Při vysokém nárůstu nejakostní výroby, byla provedena kontrolní analýza 

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

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

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

statistické významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry. Tento princip statistické 

analýzy byl použit i v jiných případech, kdy bylo rozhodnuto o detailnějším sledování 

výrobního procesu. V případě neprokázání statistické významnosti zavedené změny, bylo 

pokračováno v analýzách dat. 

Výsledkem tohoto kontrolního testu bylo praktické prokázání a ověření statisticky 

významného vlivu na výrobní proces slévárny oceli.  

 

10.3 Případ 3 – KÓD 5 – konstrukční chyba 

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

z důvodu nestabilních výsledků nejakostní výroby. Obr. 67, červená křivka znázorňuje % 

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

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

nezměnilo. Níže je popis případové studie statistické významnosti provedených změn. 

 

 

Obr. 67 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 

10.3.1 Popis problému 

Detailní rozbor problému v rámci řešitelského týmu kvality odhalil neprávně řešenou 

větev již v konstrukční fázi. Na obr. 68 znázorňuje červená křivka, kde se nacházejí části 

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

vosku. Při špatném spalování vosku v průběhu žíhání (nedostatek kyslíku pro hoření, nebo 

přetlak plynů ve formě, zabraňující přístupu kyslíku) to znamená vytvoření nespalitelných 

podílů vosku a jeho následnému zplyňování v průběhu lití.  
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Obr. 68 Detail konstrukční vady 

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

bubliny do tvaru odlitku, která je viditelná na obr. 69. 

  
Obr. 69 Vzniklá vada odlitku z důvodu konstrukční chyby 

10.3.2 Návrh řešení 

Stromeček vykazoval srůsty keramiky mezi jednotlivými patry konstrukce, která 

zabraňuje dostatečnému okysličení, dostatečnému prohřevu povrchu skořepiny při žíhání. 

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

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

vytečených stromků). Dalším krokem bylo zvýšení doby žíhání pro lepší spalování vosku.  

10.3.3 Vyhodnocení 

Z dostupných dat, která jsou uvedena v tab. 33, byla provedena základní statistická 

analýza PŘED zavedením a PO zavedení daných opatření. Výrazné odchylky hodnot základní 

statistické analýzy nejsou nijak výrazné.  

Tab. 33 Základní hodnoty statistické analýzy 

  PŘED PO 
Celkové množství 154 110 ks 222 400 ks 

Nejakostní výroba 9 117 ks 11 441 ks 

Průměr 701 602 

Směrodatná odchylka 535,3 288,5 

xmax 1 693 ks 1 080 ks 

xmin 6 ks 209 ks 
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Následující tab. 34 potvrzuje jak grafické znázornění % nejakostních výrobků, tak 

i popisnou statistiku. Testování hypotéz významnosti rozdílů střední hodnoty prokázalo, že ze 

statistického hlediska provedená změna neměla vliv na výše uvedenou vadu. Taktéž box plot 

a graf individuálních hodnot nevykazuje výrazné změny.  

 Tab. 34 Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků 

 

 

Z tohoto důvodu bylo provedeno další statistické vyhodnocení, tentokrát celkového % 

nejakostní výroby bez ohledu na daný typ vady. Bylo rozhodnuto o zahájení „problem 

solving“ s týmem kvality k nalezení kořenové příčiny vzniku vady pomocí Ishikawa diagramu 

na obr. 70. Postupně byla provedena studie statistické hypotézy jednotlivých vad před a po 

změnách. Pouze jedna vada vykazovala statistickou významnost – staženiny.  

 

Obr. 70 Znázornění výskytu vad odlitků pomocí Ishikawa diagramu 
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Využitím brainstormingu byl logicky i odborně dokázán vliv na všechny statisticky 

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

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

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

pnutí zaručí pevnější skořepinu celé konstrukce. 

 Tab. 35 Základní hodnoty statistické analýzy 

  PŘED PO 
Celkové množství 154 110 ks 222 400 ks 

Nejakostní výroba 15 527 ks 13 926 ks 

Průměr 1 194 733 

Směrodatná odchylka 867,3 340,1 

xmax 2 975 ks 1 294 ks 

xmin 8 ks 223 ks 
 

V tab. 35 je viditelný rozdíl v hodnotách před a po zavedení změn. Statistické 

potvrzení významnosti je uvedeno v tab. 36, kde jsou graficky znázorněny výsledky i pomocí 

box plotu a individuálních hodnot. 

Tab. 36 Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků 

 

 

10.3.4 Shrnutí 

V této případové studii byl zkoumán vliv vad nezaběhlé a voskové zálupy na konstrukci 

stromečku (snížení počtu kusů na stromečku) a zvýšení času žíhání. Při statistickém 

vyhodnocení nebyl dokázán významný vliv provedené změny na tyto 2 druhy vad. Proto byly 

statisticky zpracovány i ostatní výsledky vad z nejakostní výroby pomocí Ishikawa diagramu a 

metodou brainstormingu k pochopení problematiky vzniku vady a jeho vlivu na změnu 

konstrukce stromečku. Při analýze ostatních druhů vad byl zjištěn statisticky významný vliv na 
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vadu – staženiny. Tímto příkladem bylo dokázáno, jak je významná správná identifikace a 

interpretace vzniku vady a předpoklad dopadu na konkrétní vady při zavedení změn může být 

mylný. Také bylo zjištěno, že výrobní změna může ovlivnit jiný druh vady.   

10.4 Případ 4 – KÓD 1 - prasklé a vytečené stromky 

Velkým problémem u jednoho druhu odlitku byla vada prasklých a vytečených 

stromků. Na obr. 71 je červenou křivkou znázorněna nejakostní výroba před zavedením 

opatření a zelená křivka po zavedení opatření. 

 

Obr. 71 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 

10.4.1 Popis problému 

Očištěné odlité centrální vtoky vykazovaly praskliny a možnost vytečení stromků ve 

velké míře. Obr. 72 s viditelnými drážkami na hranách. Na základě metody brainstormingu 

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

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

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

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

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

naruší celistvost stromečku. 

 
Obr. 72 Praskliny na hranách centrálních kůlů 
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10.4.2 Návrh řešení 

Výsledkem bylo provedení roztažení konstrukce a tím snížení počtu kusů na 

stromečku o 10 %. Roztažením konstrukce bylo dosaženo lepšího prosušování skořepin 

(hlavně v oblasti centrálního kůlu). 

10.4.3 Vyhodnocení 

Následující tab. 37 dává přehled o základní statistické analýze této studie. Jak je vidět 

z tabulky níže, maximální počet výroby nejakostních kusů po zavedení opatření byl více než o 

3,5 krát menší než před zavedením změny. 

 Tab. 37 Základní hodnoty statistické analýzy 

  PŘED PO 
Celkové množství 412 437 ks 54 054 ks 

Nejakostní výroba 26 655 ks 2 148 ks 

Průměr 720 307 

Směrodatná odchylka 709,8 263,8 

xmax 2 759 ks 761 ks 

xmin 48 ks 60 ks 

 

Statistickou významnost zavedené změny potvrzuje tab. 38 box plot a graf 

individuálních hodnot ukazuje, jak výrazně se hodnoty nejakostní výroby lišily před a po 

zavedení změny. 

Tab. 38 Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků 
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10.4.4 Shrnutí 

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

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

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

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

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

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

odlitků.  

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

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

problém. Níže na obr. 73 je červenou křivkou znázorněna nejakostní výroba před a zelenou 

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

 

Obr. 73 Porovnání % nejakostní výroby PŘED a PO zavedení opatření 

10.5.1 Popis problému 

Neustále opakující se vada odlomených hran odlitků a následně „rozplavení“ do 

odlitků, která je viditelná na obr. 74 byla příčinou užšího rozebrání problému v řešitelském 

týmu. Bylo obtížné vytvořit pro ostrou hranu odlitku v sériovém procesu stabilní keramickou 

vrstvu, stejně silnou a pevnou. Bylo provedeno několik různých testů s rozdílnou hustotou 

keramického obalu, speciální manipulace v keramické břečce a s variantami doby sušení mezi 

nanášením jednotlivých keramických vrstev na stromečku.  
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Obr. 74 Vada keramiky 

10.5.2 Návrh řešení 

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

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

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

a použita pro Lesson learn. 

10.5.3 Vyhodnocení 

Dosažené výsledky uvedené v tab. 39, podávají informace o základních statistikách 

obou podobně tvarových odlitků. Směrodatné odchylky se před a po zavedení změny výrazně 

odlišují, což nám může dát indikaci toho, že i statistická hypotéza potvrzení významnosti 

zásahu by mohla být potvrzena. 

Tab. 39 Základní hodnoty statistické analýzy 

 

Tab. 40 potvrzuje výše uvedený subjektivní předpoklad a to, že zavedené změny ze 

statistického hlediska měli významný vliv na zlepšení procesu. Grafická vizualizace pomocí 

box plotu a grafu individuálních hodnot je nejlepším způsobem pro rozdílnost výsledků před 

a po provedené změně. 

PŘED PO

21 800 ks 8 000 ks

9 855 ks 632 ks

1 231 126

796,2 40,5

2 995 ks 166 ks

661 ks 107 ksxmin

WCX

Celkové množství

Nejakostní výroba

Průměr

Směrodatná odchylka

xmax

PŘED PO

29 952 ks 14 400 ks

11 803 ks 1 104 ks

1 475 276

1 514,60 29

5 070 ks 682 ks

196 ks 64 ks

VCX

Celkové množství

Nejakostní výroba

Průměr

Směrodatná odchylka

xmax

xmin
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Tab. 40 Statistické vyhodnocení významnosti dosažených výsledků 

 

 

10.5.4 Shrnutí 

Tento další specifický případ prokázal jak důležité je používání statistických hypotéz, 

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

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

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

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

a celková zmetkovitost o cca 31 %.   
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11 Závěr 

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

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

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

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

z vývojového diagramu zlepšování kvality odlitků, který je uvedený na obr. 53. Formou 

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

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

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

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

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

pomocí testování statistických hypotéz formou dvouvýběrového t-testu. 

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

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

jednoduché.  

První příklad řešení nejakostní výroby již prokázal významnost využívání moderních 

statistických metod při stanovení příčiny vzniku slévárenských vad ocelových odlitků. 

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

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

grafických metod analýzy dat. Nejdůležitějším zjištěním byla nekontrolovatelná funkčnost 

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

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

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

zařízení systematicky kontrolováno. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a interpretace vzniku vady.  

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

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

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

studie přidána do Lessons learned pro techniky a inženýry do mateřské firmy v NL. 

Poslední 2 příklady se vyřešily až ve spolupráci se zákazníkem, kde byl nesprávně 

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

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

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

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

Technologie výroby ocelových odlitků metodou vytavitelného modelu vyžaduje 

mimořádné dodržování detailních pracovních postupů. Uvedené případy řešení nejakostní 
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výroby prokázaly významnost využívání moderních statistických metod při stanovení příčiny 

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

identifikace a interpretace vzniku vady odlitku.  

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

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

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

odlitku.  

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

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

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

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

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

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

s Elbelem [17], kde lze pomocí konkrétních, vytipovaných otázek dojít ke konkrétní a správné 

vadě odlitku. 

Výrobní společnosti vytváří průběžně podmínky pro snižování počtu neshodných 

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

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

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

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

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

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

materiálu navíc a výhody metody vytavitelného modelu jsou potom ztraceny.  

Snižování neshodných výroků tj. snižování nákladů na jakost je celosvětovou 

prioritou. Výrobu odlitků bez vad lze také interpretovat jako výrobu odlitků akceptovaných 

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

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

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

relevantních vstupů pro vytvoření odlitku je provedena počítačová simulace pro odlévání 

a opětovně se diskutuje se zákazníkem jaké vady (vnější, vnitřní) jsou přípustné 

a nepřípustné. Dochází k finální podobě odlitku a aktualizace výkresu, případně některých 

činností pro zpracování ve slévárně jako je například lepící schéma stromečku, čas odlévání, 

počet odlitků na stromečku, aj. Výsledkem mohou být odlitky s vadami, například na 

nefunkčních plochách, které jsou pro zákazníka přijatelné a pro dodavatele tudíž nulový počet 

neshodných produktů.  

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

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

publikovány v impaktovaných časopisech [1, 2] a ve sbornících [1 - 7]. 

Dosažené výsledky disertační práce přispěly k lepšímu pochopení toku provozních dat 

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

podobnou problematiky ve slévárenském průmyslu. 

11.1 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 

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

rozvoj vědního oboru. 

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

statistické významnosti dat převážně z oddělení voskovna, které je pro tuto technologii 
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rozhodujícím faktorem kvality, ze kterého lze rychle a efektivně reagovat na zvyšující se 

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

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

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

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

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

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

údržby s přesnými instrukcemi jak postupovat při údržbě. 

Taktéž byl nastaven systém uvolnění nových projektů na oddělení voskovna pomocí 

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

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

používána ve slévárně pomocí kódů s možností dalšího zpracování. 

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

slévárenství, kontrola a řízení jakosti v podobě souhrnného vývojového diagramu 

znázorněném na obr. 53 jak postupovat při zlepšování kvality s číselným, statistickým 

vyhodnocením významnosti a závěrečným potvrzením. Je mnoho analýz, zlepšování a 

implementací návrhů, ale bez statistického vyhodnocení provedené akce. Toto tvrzení se opírá 

o články, které byly publikovány v mnoha časopisech, kde jsou uváděny popisy problémů, 

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

vyhodnocením, které je základem při řešení problémů v této práci. Příklady článků jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury [48 - 50]. 

11.2 Summary  

This thesis combines the use of several quality management tools, including statistical 

evaluation and quality management for production, in a foundry using the precision casting 

process by the lost wax principle. 

The theoretical section was collected by basic standards of quality management with 

other quality system standards. There is a comparison between different casting technologies 

and criteria for their selection including defects on wax models and castings in the theoretical 

section. 

The end part of the theoretical section is dedicated to quality tools and statistical 

processing of data in problem solving and process improvement.  

Identified findings were studied and in selected cases the suggested improvements 

were implemented with subsequent statistical evaluation. There were designed and defined 

codes for the use of foundry defects in the study in order to create a clear overview which can 

be quantified and subsequently analyzed. There was created a flowchart for quality 

improvement, which was followed accordingly in individual cases. 

The aim was to create a design management quality system in foundry towards 

manufacturing by zero-defects principle: 

 The systematic collection of information from the production process in terms of 

results and quality production criteria in failure catalogs for visual inspection of 

castings. 

 Assessment of the relevant data using statistical methods. 

 Proposal for a comprehensive procedure on how to proceed in dealing with 

quality production using a flowchart. 
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 Implementation of the proposed improvements and statistical evaluation of the 

success of the implementation. 

This thesis is beneficial both for practical as for scientific use. Developing a system 

for collecting, analyzing and evaluating the statistical significance of the data is from the 

perspective of the practical use of great benefit to a foundry working on quality improvement 

projects. Also the SPC chart created for wax department in order to monitor the current 

quality of the production with the possibility of a rapid intervention in the process is a positive 

outcome for practice.  

Finally a classification of defects which is used for visual inspection of the castings is 

made. 

The scientific benefit is the general flow chart that describes how to proceed during 

quality improvement projects. 

The focus of this thesis is to find objective quality analysis tools, methods for the 

investment casting industry in serial production to reduce scrap rate with the goal of zero-

defects.  

The zero-defect concept is not be seen as realistic achievable goal but more as a target 

since the overall view of the company is to make parts on the most economical way. This can 

mean in the ideas of the casting company that zero-defect should be viewed as zero-scraps, 

meaning making functional good parts which are accepted by the customer but still contain 

small defects which are mostly not totally avoidable in the casting process. 

After studying the literature and analyzing the actual process analysis methods used at 

this moment several statistical methods were evaluated and tested in actual cases. As a result 

of this thesis we can conclude that using the flowchart for quality improvement brings a clear 

method of showing results in a complex data environment due to lots of various reasons 

causing scrap parts. 
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