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ABSTRACT 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním technologické dokumentace pro odlitek ze 

slitiny EN-GJL. Cílem práce je zhotovit výrobní postup a popsat sled operací, které tento 

výrobní postup provázejí. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the processing of technological documentation for a cast of 

EN-GJL. The aim of the work is to make manufacturing process and describe the sequences 

that accompany the production process. 
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1. Úvod 

Slévárenství je řemeslo velmi starého původu a vzniklo snad 2000 – 2500 let před n.l. Jeho 

vznik byl podmíněn objevem kovu s poměrně nízkou teplotou tavení (bronz – doba bronzová) 

Bronzová doba se ve slévárenství udrţela aţ do počátku 17. století. Na počátku 

průmyslové revoluce byl vynález parního stroje, který na straně jedné osvobodil průmysl 

včetně ţelezářství od závislosti na vodní energii, na straně druhé vyvolal potřebu výroby 

tvarově sloţitých součástí z pevných a vyšším teplotám odolávajícím materiálů. Tu do 

popředí zájmu vstupuje šedá litina. 

 Dosaţením vysoké rozpustnosti uhlíku v ţeleze ve vysoké peci vedlo k podstatnému 

sníţení bodu tavení litiny. První odlitky ze šedé litiny vznikají jiţ koncem 14. století, avšak 

širšího rozšíření dosáhla aţ v 16. – 17. století (dělové koule – dělové hlavně). V roce 1794 

Wilkinson vynalézá první kuplovnu, v principu dodnes nejpouţívanější tavící agregát pro 

litinu. Budují se gigantické slévárny, řízené samočinnými počítači, umoţňující i výstavbu 

nákladných zařízení pro zlepšení pracovního prostředí. 

Slévárenství umoţňuje nejrychlejší výrobu poţadované součásti ze surovin, Lze odlévat 

tak sloţité tvary, které nelze vyrobit jinými technologiemi. Při výrobě součástí litím vzniká 

opracováním 10 – 50% odpadu (podle tvaru, druhu kovu odlitku a technologie výroby), 

kdeţto např. tvářením odpadá aţ 80%. Odlévat lze výrobky o hmotnosti několika gramů aţ 

několik stovek tun, s tloušťkou stěny několika desetin do několika tisíc milimetrů.[1] 

Cílem mé práce je specifikace poţadavků na odlitek skříně polonápravy. Při zpracování 

této práce jsem vyuţil teoretických vědomostí načerpaných na VŠB – TUO. Tato práce je 

koncipována pro výrobní moţnosti slévárny Heunisch Brno, která se zabývá výrobou 

litinových odlitků.
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2. Slévárna Heunisch Brno, s.r.o. 

Slévárna Heunisch v posledních letech prošla rukama několika majitelů. Nic méně, teprve 

pan Heunisch, díky vlastnictví několika dalších sléváren, dokázal nashromáţdit dostatek 

financí, aby bývalou slévárnu Zetor dokázal uvést do plného provozu a modernizovat ji. 

Slévárna se zaměřuje převáţně na velkosériovou výrobu středně sloţitých aţ sloţitých odlitků 

z LLG. Ve slévárně se průměrně za měsíc vyrobí 6500 forem a odlije 1 140 000 kg tekutého 

kovu (jen pro představu to činní 37 500 000kč). Dříve se ve slévárně uţívaly tři formovací 

linky. Lehká, střední a těţká, pracující na principu střásání s dolisováním. Všechny linky byli 

zrušeny a nahrazeny linkou HWS. Taví se kampaňovou, horkovzdušnou kuplovnou 

s přívodem kyslíku pro zvýšení teploty a sníţení spotřeby koksu. 

3. Litiny 

Jako litiny označujeme slitiny ţeleza s uhlíkem, křemíkem a dalšími přísadovými prvky, 

které tvoří ve struktuře eutektikum. Obsah uhlíku mají vyšší neţ je jeho mezní rozpustnost 

v austenitu za eutektické teploty. Vedle vyššího obsahu uhlíku litiny obsahují i vyšší mnoţství 

příměsí. Zejména křemíku , manganu, fosforu a síry neţ-li je tomu u oceli. K nejdůleţitějším 

přísadám patří křemík, pohybující se v rozmezí 0,3-4%. Litiny proto bývají povaţovány za 

ternární slitiny Fe-C-Si. [4] 

Litiny nejsou velmi starým konstrukčním materiálem, i kdyţ první stopy litinových odlitků 

pocházejí z Číny 700 př. n. l. Odlitky z litin bylo moţné vyrábět ve větším mnoţství aţ se 

zavedením dmýchadel poháněných vodní energií, díky kterým dosáhli teploty v pecích 

takových hodnot, ţe se dalo ţelezo vypouštět tekuté. [1] V Evropě jsou jako první odlitky 

z litiny známě dělové koule z roku 1372 vyrobené v Augsburku. Výroba litin přetavením ze 

surového Fe se pouţila uţ v roce 1450 – 1500 v Německu a Itálii. Roku 1794 vynalezl sir 

Wilkinson kuplovnu a od té doby se litina stala významným materiálem. Největší rozvoj 

odlévání litiny spadá do druhé poloviny 19. století. Významný metalurgický vynález přišel na 

svět v roce 1946, kdy britští badatelé Morough a Williams patentovali způsob výroby litiny 

s kuličkovým grafitem přísadou céru. Byl tak získán materiál s vlastnostmi oceli a 

slévatelností litiny. 
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3.1.  Druhy litin 

Základním kriteriem pro určení druhu litin je tvar vyloučeného grafitu. Názvy, které budou 

uvedeny, respektují normu ČSN EN 1560. 

3.1.1. LLG (GJL) – litina s lupínkovým grafitem 

Tato práce se zabývá odlitky z LLG a proto je tato kapitola nejrozsáhlejší.  

LLG, dříve nazývaná jako šedá litina, obsahuje grafit ve tvaru prostorových útvarů, které 

se na metalografickém výbrusu jeví jako lupínky. Jejich délka je podstatně větší neţ-li jejich 

tloušťka, konec lupínku je ostrý. Tento typ litiny je nejobvyklejší. 

Litina s lupínkovým grafitem (šedá) je slitina: ţeleza s uhlíkem, křemíkem, manganem, 

fosforem, sírou a dalšími prvky. Obsah uhlíku je obvykle 2,8 aţ 4%, při čemţ převáţná část 

uhlíku je vyloučena jako lupínkový grafit. Kromě výrobně nutného mnoţství základních 

přísadových prvků můţe LLG obsahovat řadu dalších prvků ve stopovém mnoţství a 

obsahuje vţdy plynné prvky: vodík, kyslík, dusík. Můţe téţ obsahovat legující prvky (křemík, 

mangan). Odlitky z LLG se obvykle tepelně nezpracovávají. Litina krystalizuje přibliţně 

podle stabilní soustavy rovnováţného diagramu Fe – C. Skutečný průběh krystalizace je však 

odlišný v závislosti na přítomných doprovodných nebo legujících prvcích a rychlosti 

ochlazování. 

LLG je nejdůleţitějším materiálem na odlitky na bázi ţeleza, cca 55% objemu odlitků 

vyrobených v hlavních průmyslových zemích světa je právě z této litiny. Je to hlavně díky 

dobrým slévárenským vlastnostem a ekonomické výhodnosti. 

LLG se vyznačuje relativně vysokou pevností v tlaku. Ostatní mechanické vlastnosti jsou 

nepříznivě ovlivněny lamelárním tvarem grafitu. Grafitové lamely působí jako vruby 

v kovové hmotě a sniţují pevnost v tahu na 100 aţ 350 MPa, hodnoty tvrdosti jsou v rozmězí 

180 aţ 270HB. LLG je křehkým materiálem, který má velmi nízkou taţnost (A < 1 %). Litina 

skvěle tlumí kmity (vibrace). 

Uţívá se na odlitky, kde nejsou kladeny vysoké nároky na pevnost a houţevnatost, ve 

výrobě strojů, automobilovém průmyslu, na umělecké odlitky, kanalizační trouby a armatury, 

odlitky pro stavební průmysl, radiátory ústředního topení apod. V současné době je LLG 

v mnoha oblastech pouţití vytlačována lehkými kovy a tvárnou litinou. 
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3.1.2. LKG (GJS) – litina s kuličkovým grafitem 

Také nazývána jako litina tvárná, obsahuje grafit ve formě kuliček. Z hlediska vlastností 

litiny je ideálním tvarem dokonalá kulička grafitu. Často se však vyskytují podoby grafitu 

jako „nedokonale zrnitý“. 

3.1.3. GJV – litina s červíkovitým grafitem 

Také nazývána jako litina vermikulární. Litina s červíkovitým grafitem má ve struktuře 

zvláštní tvar grafitu a to červíkovitý či vermikulární. Někdy obsahuje i malé mnoţství 

nedokonale zrnitého grafitu. 

3.1.4.GJM – temperovaná litina 

Temperované litiny jsou svým chemickým sloţením podeutektické bílé litiny s nízkým 

stupněm eutektičnosti, které jsou tepelně zpracovány tzv. temperováním. Temperování je 

dlouhotrvající ţíhání odlitků z bílé litiny, kdy se začíná rozpadat ledeburitický či perlitický 

cementit. Tímto procesem vzniká vločkový grafit, který je typický pro tuto litinu. [5] 

3.2. Vliv tvaru grafitu na vlastnosti litiny 

Tvar a rozloţení grafitu mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti litin. Samotný grafit 

má velmi malou pevnost. Proto grafit sniţuje pevnost litiny. Současně na koncích tvaru 

grafitu dochází ke koncentraci napětí – grafit působí vrubovým účinkem. Čím ostrohranější je 

zakončení útvarů grafitu, tím větší je vrubový účinek. Z tohoto hlediska je nejméně výhodný 

lupínkový grafit, naopak nejpříznivější je grafit kuličkový (viz obr. 1). Proto má litina 

s kuličkovým grafitem podstatně vyšší mechanické vlastnosti, neţ litina s lupínkovým 

grafitem. Litina s červíkovým a vločkovým grafitem svými vlastnostmi leţí těmito krajními 

body. 
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1 - lupínkový 2 - vločkový 3 – červíkovitý (vermikulární) 

   

4 - pavoučkovitý 5 – nedokonale zrnitý 6 – zrnitý (kuličkový) 

Tab.1: Etalony tvarů grafitu podle ČSN  EN 1560 
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4. Formovací směsi 

Formovací směs sestává ze dvou základních komponent: 

Ostřivo - zrnitý, ţáruvzdorný materiál, tvoří aţ 98% hmotnosti formovací směsi, s velikostí 

částic nad 20μm. 

Pojivo  - látka nebo směs látek organického nebo anorganického původu, dávající formovací 

směsi: 

- vaznost – plasticitu (pevnost  v syrovém stavu směsi) 

- pevnost po vysušení (vypálení) ne vytvrzení chemickou cestou 

- pevnost za vysokých teplot (poddajnost a odpor forem a jader při 

smršťování odlitku) 

- pevnost po odlití (tepelné expozici) určuje rozpadavost (zbytková pevnost) 

Dále můţe formovací směs obsahovat: 

Vodu -  u jílových a anorganických pojiv (cement, vodní sklo) 

Přísady -  látky, které zlepšují vlastnosti připravené směsi ze základních komponent. 

Např. přísady pro zlepšení rozpadavosti po odlití, zlepšení povrchové jakosti 

(pro odlitky z litiny jsou to uhlíkaté látky) ad. 

Podle obsahu volné vody pak dělíme formovací směsi a jimi určované technologie výroby 

odlitků: 

A. Bezvodé směsi – do 0,1% vody (plastifikátorem pojiva jsou organické sloučeniny, 

např. alkoholy 

B. Polosuché směsi – do 3% vody (směsi pro technologii lisování vyššími měrnými 

tlaky). 

C. Směsi „na syrovo“ – do 5% vody. Lití do syrových forem můţe probíhat bez 

jakéhokoliv sušení. Nejprogresivnější technologie výroby forem. 

D. Směsi „na přisoušení“ (sušení na kůru) – do 6-7% vody. Forma se krátkodobě 

intenzivně suší a pak se musí bezprostředně odlévat. 

E. Směsi „na sušení“ (vypalování) – více neţ 7% vody. Formy a jádra se  suší (za účelem 

odstranění volné vody), ale i vypalují s cílem odstranit i chemicky vázanou vodu 
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Je-li směs připravována z jednotlivých komponent (pojiva, ostřiva aj.), hovoříme o 

syntetických směsích. Vedle toho se stále ještě pouţívají ve slévárnách přírodní písky. 

Obsahují křemenný písek (ostřivo), jílové pojivo a vodu. Těţí se v různých přírodních 

lokalitách. Pouţívají se hlavně na výrobu sušených forem a jader ve slévárnách neţelezných 

kovů a některých slévárnách litiny. Jejich ústup lze vysvětlit čtoucími poţadavky na 

povrchovou jakost odlitků. vysokou produktivitu práce a klesající kvalitu dříve jakostních 

lokalit. 

4.1. Bentonitové směsi 

Je-li obsah montmorillonitu vyšší neţ 75-80%, nazývají se tyto jíly bentonity. bentonity 

patří dodnes k nejrozšířenějším jílovým pojivům a slouţí k přípravě bentonitových směsí pro 

formování na syrovo. jejich výborná pojivová vlastnost (2,5 krát vyšší neţ u kaolinitů) 

umoţňuje přípravu směsí s minimálním obsahem pojiva (6-8%) a tudíţ i s min. potřebným 

obsahem vody (pod 5%), coţ je předurčuje pro výrobu syrových forem na nejmodernějších 

automatických formovacích linkách po celém světě. Neméně důleţitou roli v tom rovněţ hraje 

ekonomická dostupnost pojiva, hygienická nezávadnost při lití i deponování. 

Bentonitové směsi umoţňují vyuţívat vysokého stupně mechanizace a automatizace, 

potřebné zvláště při výrobě jader a předností technologie „na syrovo“ i pro masivní odlitky 

(nízké pevnosti směsí). Proto je uţívají i ve slévárně Heunisch na kterou je tato práce 

zaměřena 

4.2.Polyuretany a technologie výroby forem a jader 

Základ tvoří dvousloţkové pojivo, tekutá fenolická pryskyřice a tekutý polysokyanát. Směs 

ostřiva s dvousloţkovým pojivem je pak vytvrzována terciárními amíny (např. TEA –

trietylamín). 

Výsledkem je polyuretanová pryskyřice, dávající jádrům vysokou pevnost a dlouhou 

skladovatelnost. 

Tyto směsi jsou základem pro technologii COLD-BOX-Ashland (chem. spolčnost v USA, 

Ashland Chemici Co.), technologii jader s ovládaným ztvrzováním (ztuţováním) zvenčí. Na 

základě polyuretanových pryskyřic lze připravit i samotvrdnoucí směsi typu PEP-SET. 

Široké zavedení organických pojiv, zvláště pak umělých pryskyřic, přivedlo mnoho 

pozitivních prvků do výroby slévárenských jader (vysoká pevnost jader, moţnost výroby 

tvarově sloţitých jader, vysoká produktivita práce při vyuţití automatizace výroby, dlouhá 
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skladovatelnost, snadná regenerovatelnost ostřiva mechanickou nebo termickou cestou, 

vysoká rozpadavost po odlití).  

 

5. Výrobní uzly slévárny Heunisch 

5.1. Modelárna 

Modelárna slouţí pouze pro opravu a úpravu modelového zařízení, nikoliv pro jeho 

výrobu. Opravy i úpravy provádí zaměstnanci modelárny ručně, nebo za pomoci 

jednoduchých nástrojů.  

5.2.  Jaderna 

Jádra se vyrábí metodou COLD-BOX  na strojích Laempe s jaderníky rozebíratelnými 

do šesti stran. Po vyjmutí jádra z jaderníku je jádro připevněno na manipulační přípravek a 

opatřeno ochranným nátěrem. 

5.3. Tavírna 

Litina se taví v horko větrné kuplovně o průměrném výkonu 14t/hod. Kov z kuplovny 

odtéká do předpecí, které pojme aţ 40t tekutého kovu. V předpecí se také upravuje 

chemické sloţení taveniny tak, aby odpovídalo poţadavkům zákazníka. 

5.4. Formovna, linka HWS 

Formování, zakládání jader i odlévání probíhá na automatické formovací lince HWS. 

Průměrný čas na výrobu jedné formy je 65 sec. Linka je z velké části automatizována.  

Dělí se na několik uzlů:   

1) Formovací uzel 

2) Licí pásmo 

3) Chladící tunel 

4) Vytloukací rošt 
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5.4.1. Formovací uzel 

Ve formovacím uzlu probíhá: 

a) Výměna modelového zařízení 

b) Nasazení rámu na modelovou desku 

c) Nasypání směsi 

d) Zhutnění směsi 

e) Otočení poloformy 

f) Zakládání jader, filtrů 

Obsluha tohoto uzlu je zcela automatizována, pracovník na počítači pouze zvolí modelové 

zařízení a sloţení směsi pro daný odlitek. 

Pro upevnění modelů se poţívají kazetové modelové desky, ve kterých jsou ukotveny 

kovové nebo pryskyřičné modely budoucích odlitků. Tyto desky (vrchní i spodní část 

modelu) jsou připevněny na otočné hlavě. Ta se otáčí po odformování kaţdé poloformi. 

 Z důvodu zhutnění směsi tlakovým vzduchem musí být modelové desky opatřeny sítky, 

které odvádí tlakový vzduch ven z formy. Pokud by sítka na modelovém zařízení nebyla, 

mohlo dojít k poškození zařízení. 

Jádra se podle váhy a sloţitosti zakládají pomocí ručně obsluhovaného jeřábu, nebo plně 

automatizovaným jeřábem. Ten je napojen na linku a řídí se podle nastaveného programu. 

Následuje zaloţení filtrů, které se vkládají z důvodu zachycení strusky a nečistot, které se 

v roztaveném kovu mohou vyskytovat. 

Po zaloţení jader a filtrů je kaţdá poloforma překontrolována a případně opravena. Formy, 

které jsou poškozeny neopravitelně (např. při špatném zaloţení, nebo uvolnění jádra z jeřábu 

a dopadu na formu) se označí a po odlití, zchladnutí a vytlučení jde odlitek do vratného 

materiálu na přetavení. 
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5.4.2. Licí pole 

Na licím poli se vrchní a spodní poloforma sloţí v jednu formu. Vzájemná poloha je 

zajištěna čepy, které jsou součástí vrchního rámu formy. Po sloţení se forma musí zatíţit, aby 

nedošlo k nadzvednutí vrchní poloformy a vytečení kovu ven při lití. To se provádí tzv. 

úkladky. Kaţdý úkladek váţí 1250kg. 

Vlastní odlévání probíhá velice jednoduše. Do sloţené a zatíţené formy se pomocí 

segmentové pánve upevněné v odlévací lokomotivě obsluhované pracovníkem nalije tekutý 

kov. Lokomotiva je pojízdná, pohybuje se po kolejnici dvěma směry (dopředu, dozadu). 

Segmentová pánev 

Segmentová pánev představuje část válcové výseče. Při stejném úhlu natočení vyteče vţdy 

stejné mnoţství kovu. Pracovník tedy ví, o kolik má pánev natočit aby vyteklo poţadované 

mnoţství kovu. 

5.4.3. Chladící tunel 

Po nalití kovu do formy trvá neţ kov zchladne natolik, aby se mohl vytlouci ven. Protoţe 

z chladnoucí formy v jednom kuse onikají plyny vznikající při nalití kovu do formy, je nutné 

odsávání a zabránění jejich vstupu do ovzduší. Aby bylo moţno tyto plyny efektivně odsát je 

celý tunel zakrytován. Odsáváním plynů je také zajištěno stálé proudění  vzduchu v tunelu coţ 

napomáhá ochlazování forem. 

V chladícím tunelu jsou 3 řady vedle sebe. To jak z důvodu úspory místa, tak z důvodu 

moţnosti střídat druhy modelů. Kaţdý model je jiný a odlitek má tedy jinou dobu chladnutí.  

 

 



15 
 

 

5.4.4. Vytloukací rošt 

Jak jiţ bylo zmíněno, po odlití se odlitek musí dostat ven z formy. Dostatečně vychladlá 

forma je vsunuta do zařízení, ve kterém se zajistí rám proti posunutí a ze spodu se pomocí 

ocelové desky umístěné na pístu vytlačí směs i s odlitkem nad úroveň rámu. V této poloze je 

směs s odlitkem odtlačena a padá z výšky cca. 1m na vytloukací rošt. Dopadem na rošt se 

vlastní vahou směs rozpadne na menší kousky, které propadnou otvory v roštu. 

Protoţe rošt neustále vibruje a je pod náklonem 3°, odlitek se dostává na vibrační rošt který 

je součástí vytloukacího roštu a posouvá se k manipulu. Manipul je jeřáb obsluhovaný 

pracovníkem. Ulamuje vtoky a nálitky, ty dává do jedné bedny, zatímco odlitky do bedny 

jiné. 

 

6. Postup řešení výroby odlitku 

6.1. Poloha odlitku ve formě 

Poloha odlitku při lití rozhoduje do značné míry o způsobu formování, uspořádání vtokové 

soustavy, velikosti přídavků na obrábění, velikosti formovacích rámů atd. Při stanovení 

polohy odlitku ve formě je důleţité dodrţovat několik zásad [2]: 

 Geometrický tvar odlitku. Je třeba stanovit všechny moţné alternativy dělení 

odlitku v závislosti na tvaru. 

 U odlitků ze slitin s velkým smrštěním musí poloha odlitku umoţňovat správné 

umístění nálitku za účelem dosazování tekutého kovu při tuhnutí odlitku a 

dosaţení usměrněného tuhnutí. 

 Tenké stěny odlitků se umisťují do spodní části formy z důvodu moţného výskytu 

tzv. nezaběhnutí tekutého kovu. 

Další zásady, které se snaţíme dodrţet při volbě polohy odlitku ve formě, jsou zásady 

jednoduchosti kompletace slévárenské formy: 

 snadné zakládání jader a filtrů do formy 

 moţnost snadné aplikace nástřiků nebo nátěrů 

 přístupnost dutiny formy pro případné opravy 
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Velikost rámu je 1400 x 850 x 400/400. Ve formě budou umístěny dva odlitky. S ohledem 

na výše uvedené zásady se bude formovat tak, aby odlitek byl v horizontální poloze. 

 

Obr.1 - Horizontální umístění odlitků 
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6.2. Volba dělící roviny 

Dělící rovina je plocha, v níţ se stýkají dvě poloformy. Určuje způsob formování. U 

neděleného modelu se dělící rovina značí zelenou čarou, která se ukončí kříţkem a šipkou 

s písmenem „V“ znázorňující vrchní polovinu formy (modelu). Volba dělící roviny má 

rozhodující vliv na výrobu formy, modelu i jader. Také pro volbu dělící roviny existují určitá 

pravidla, která by se měla brát v potaz[2]: 

 Dělící rovina pokud moţno rovinná 

 minimální počet dělících rovin 

 nutnost co nejniţšího počtu jader a volných částí 

 umístění jader do spodní poloformy 

 dodrţení zásady usměrněného tuhnutí odlitku 

S ohledem na výše uvedené zásady byla zvolena dělící rovina tvarová.  

 

 

 

Obr.2 -  Spodní poloforma - tvarová dělící rovina  
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 6.3. Stanovení přídavků na obrábění 

Přídavek na obrábění je vrstva materiálu na vnější nebo vnitřní ploše odlitku, která 

umoţňuje dosáhnout mechanickým obráběním přesnosti rozměrů a jakosti povrchů, 

předepsaných na výkresu součásti. Mezi technologické přídavky zahrnujeme: přídavky na lité 

otvory, dráţky, osazení a dutiny, přídavky vyplívající z ůkosú stěn odlitku, přídavky 

v místech po odstranění nálitku, výztuhy které mají odlitek chránit proti deformaci atd. Pro 

stanovení velikosti přídavku musíme znát tyto údaje: stupeň přesnosti odlitku, materiál 

odlitku, základní rozměr, směrodatný rozměr, polohu obráběné plochy. [2] 

6.4. Slévárenské úkosy modelů a odlitků 

Jsou normovány v ČSN 04 2021. Všeobecně platí, ţe by se na modelu neměla vyskytovat 

plocha, která je kolmá k dělící rovině. Kaţdá by měla mít tzv. slévárenský úkos. Podle polohy 

úkosu vzhledem k rozměrům se rozlišují tři druhy technologických úkosů. 

 

Obr.3 slévárenské úkosy  

Úkos A - Je proveden u ploch, které nebudou obrobeny. Nelze jej pouţít, jestliţe není 

povoleno zmenšení příslušného rozměru. 

Úkos B - Volí se na neobrobené ploše tehdy, je li povoleno zmenšení příslušného rozměru. 

Úkos C - Nemusí být na výkrese předepsán, je-li pouţit na plochu, která se nebude obrábět. 

[2] 
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6.5. Jádra a jejich použití 

Hlavní úkol při řešení jader na slévárenském postupovém výkrese spočívá především ve 

stanovení počtu jader, stanovení a zakreslení známek jader a určení vzájemné polohy jader ve 

formě. Pro značení jader se pouţívá zelená barva. Pokud je jader více a ty na sebe vzájemně 

navazují, pouţíváme i dalších barev (modrá, hnědá aj.) Jednotlivé jádra je vhodné číslovat 

arabskými číslicemi v pořadí, v jakém budou do formy vkládány. Jádra můţeme podle funkce 

rozdělit na: 

 Pravá jádra – tvoří vnitřní dutinu odlitku 

 Nepravá jádra – mohou tvořit vnější povrch odlitku 

Jádro pro můj odlitek je jádro pravé, slepované ze dvou částí, vyrobených metodou   

COLD – BOX na stroji Laempe 65 a H12. Hmotnost jádra je 15,7kg a 0,3kg. Je opatřeno 

ochranným nátěrem s označením Silico K7K. Nátěr se nanáší máčením po horní známku. 

 

Obr.4 - Laempe  
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Obr. 5 -  Jádro 15,7 kg 
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Obr.6 - Jádro 0,3 kg 
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Obr.7 - Slepené, namočené jádro 
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6.5.1. Známky jader 

Známka je prodlouţená část jádra, slouţící k uloţení jádra ve formě. Mají rozhodující 

význam pro zajištění polohy a při přenosu sil z jádra na formu. 

Jádra mohou mít jednu nebo více známek. Pokud má pouze jednu známku, je nutné, aby 

dokázala spolehlivě zajistit polohu jádra ve formě jak při působení vlastních hmotnostních sil, 

tak i při působení vztlakových a tlakových sil tekutého kovu při odlévání kovu do formy. [2] 

Pro náš odlitek je jádro uloţeno ve vertikální poloze se spodní i horní známkou. Poloha 

tvarově sloţitého jádra je zajištěna spodní známkou, která je ve tvaru kapky (tzv. zámek). 

Díky tomuto navrţení není moţné jádro špatně zaloţit či pootočit. 

 

Obr.8 - Zámek jádra  
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6.6. Vtoková soustava 

Vtoková soustava musí zajistit: 

 rovnoměrné, stálé a klidné plnění formy tekutým kovem 

 zaběhnutí tekutého kovu do všech částí odlitku 

 eliminovat poškození stěn formy a jader 

 zachytit strusku 

 

6.6.1. Prvky vtokové soustavy 

Vtoková soustava se skládá z řady prvků, majících rozdílný geometrický tvar i funkci. 

Jelikoţ litiny mají vysokou zabíhavost, odlévají se z pánví přes hubičku. S tím souvisí i 

strhávání lehčí strusky proudem tekutého kovu a nutnost odstruskování ve vtokové soustavě. 

Klasické provedení vtokové soustavy odformované pomocí modelů vtokové soustavy nebo 

zhotovené ručně jsou na obr.9. Prvky vtokové soustavy pro šedou litinu jsou: vtoková jamka, 

vtokový kůl, struskový kanál (struskovák) a zářezy. 

 

 

 

 

Obr.9 - vtoková soustava 
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Vtoková jamka 

Svým tvarem umoţňuje zadrţení strusky na hladině kovu v jamce, pokud je v průběhu lití 

zcela zaplněna. 

Vtokový kůl 

Zpravidla kruhový průřez. U přetlakových vtokových soustav se směrem dolů zuţuje. 

Struskový kanál 

Většinou lichoběţníkového průřezu, formuje se nad dělící rovinu, můţe slouţit pro rozvod 

kovu do více odlitků. 

Zářezy 

Spojují vtokovou soustavu s budoucím odlitkem.[1] 

6.6.2. výpočet navržené vtokové soustavy 

Plocha průřezú vtokové soustavy se můţe počítat následujícím způsobem. 

Určí se doba lití odlitku v sekundách [2] 

 [s]  

  

τ – doba lití [s] 

S – časový koeficient (šedá litina do 1t dle tabulek 1,2 – 1,6) 

 – převládající, nebo průměrná tloušťka stěny 

G – Hmotnost taveniny odlité přes vtokovou soustavu 
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Vypočítá se nejmenší průřez vtokové soustavy [2] 

 [m
2
] 

  

  - nejmenší průřez vtokové soustavy 

τ   - doba lití [s] 

    - součinitel celkového odporu vtokové soustavy 

   - hustota tekutého kovu [kg·m
-3

] 

   - gravitační zrychlení [m·s
2
] 

   - střední výška lití [m] 

  [m] 

  

H - rozdíl výšek mezi hladinou taveniny v licí jamce a zářezem [m] 

P - výška odlitku nad zářezem [m]  

C - celková výška dutiny formy [m] 

Poměr mezi vtokovými průřezy  

Známe-li celkovou plochu průřezu zářezů Sz, můţeme vypočítat plochu zářezu struskováku 

Ss a licího kanálu Sk za předpokladu, ţe platí pro odlitky do 10t poměr 

Sz:Ss:Sk = 1:1,2:1,4 
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Velikost obdélníkového zářezu se vypočítá pomocí rovnice 

  

=  

a  - strana obdélníka 

Sz - plocha zářezu 

 

Odlitky jsou umístěny dva v rámu. Do kaţdého ústí jeden zářez. 

Plochu struskováku pro dva zářezy vypočítáme ze vztahu: 

  

   =    

H – výška struskováku 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tvar a velikost struskovákku 
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Velikost průřezu vtokového kůlu 

 

 

 

d – průměr vtokového kůlu 

Hmotnost vtokové soustavy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Procento vyuţití tekutého kovu 

 

mH – Hrubá hmotnost odlitku (Hmotnost odlitku bez nálitků a vtokové soustavy) 

mS – Surová hmotnost odlitku (Hmotnost odlitku včetně nálitků a vtokové soustavy) 
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Na obr.10 je znázorněna výše počítaná vtoková soustava. Je zde brána v potaz maximální 

velikost rámu. Umístěním a navrţením se příliš neliší od soustavy navrţené technology ve 

slévárně Heunisch ve které je odlitek vyráběn proto, ţe radikální změna v tomto případě ani 

není moţná.

Obr.10 - počítaná vtoková soustava 
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6.7. Výpočet vtokové soustavy ve slévárně Heunisch 

Do níţe uvedené tabulky se zadají vyznačené hodnoty. 

 

Obr.11 - výpočtová tabulka  

6.8. Ukázka řešení výroby formy odlitku 

Na obr.12 je moţné vidět řešení části vtokové soustavy a sice struskováku, zářezů a filtru. 

Toto řešení je velice efektivní z hlediska úspory kovu na vtokové soustavě i z hlediska plnění 

formy. 

 

Obr.12- hotová poloforma (spodek) 
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Při plnění vzniká značné mnoţství plynů, které je nutno dostat ven. Tyto plyny prochází 

jádrem a ven z formy otvory, které se musí vrtat do horní poloformy. Tyto otvory je moţné 

vidět na obr.13 

 

Po kompletaci formy, odlití, vytlučení z rámu a vychladnutí je nutné odlitek očistit a 

zkontrolovat. Čištění odlitku probíhá v závěsném komorovém tryskači, kde je odlitek 

otryskán ocelovými broky. Po očištění je kaţdý odlitek překontrolován. Jestliţe je odlitek 

neopravitelně poškozen, jde do vratného materiálu a na přetavbu. Pokud odlitek odpovídá 

poţadavkům zákazníka, nebo má jen opravitelné vady, putuje na brusírnu, kde se začistí dělící 

rovina a zářezy. 

 

 

Struskovák + 

zářezy 

Filtr 

Obr. 13 - Výfukové otvory 
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Na obr.14 je vidět jiţ hotový, začištění odlitek. Jako takový je převezen na balení. Zde 

je připraven na expedici k zákazníkovi. 

Obr.14 - odlitek 
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7. Závěr 

Ve svojí bakalářské práci jsem se zaměřil na výrobu odlitku z LLG. Ze slévárny Heunisch 

jsem si vyţádal technologické podklady jiţ exitujícího odlitku a veškeré výrobní postupy jsem 

vztáhl na jiţ zmiňovanou slévárnu. 

V první části jsem stručně popsal druhy litin, vliv tvaru grafitu na vlastnosti litin. Dále 

jsem zmínil druhy směsí pro formy i jádra a jejich vyuţití. 

V další části práce jsem popsal výrobní uzly slévárny Heunisch Brno, ve které se odlitek 

vyrábí. Navrhl jsem a vypočítal jednoduchou vtokovou soustavu pro tento odlitek s ohledem 

na velikost formovacích rámů ve slévárně. Odlitky jsou umístěny dva v rámu, dělící rovina 

byla zvolena tvarová. 

Vtoková soustava, kterou jsem navrhl, se příliš neliší od vtokové soustavy pouţívané ve 

slévárně Heunisch a to proto, ţe vzhledem k velikosti rámu a nejvýhodnějšího umístění 

odlitku více odlišná soustava není moţná. 

Materiál odlitku je EN – GJL - 300 s 3,25 – 3,35 %C, 1,65 – 1,85 %Si. Litina bude 

legována (Mn 0,75 – 0,85%) i očkována (0,27% SB5). Teplota lití je stanovena na 1360 – 

1370°C.  

Odlitek se po vytlučení pouze otryská a začistí. Ţádné další dokončovací operace nejsou 

vyţadovány. 
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