
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
Katedra metalurgie a slévárenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTNÍ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI VAD 

ODLITKŮ 
 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Yvetta Králová 
 

 

 

Obor PSG: Metalurgická technologie 

 

Školitel: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. 

 

 

Ostrava, 2012 

 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
 

Anotace 

 

     Již od posledního desetiletí minulého století se výpočetní technologie stávají 

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

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

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

statistického řízení jakosti odlitků, sledování významných technologických 

parametrů a v neposlední řadě roste množství informačních systémů, pomocí 

kterých lze efektivně řešit problematiku identifikace vad odlitků. Tyto programy 

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

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

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

podle jejich vnějších příznaků na základě vizuálního hodnocení. Tento počítačový 

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

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

     Vyšší formou řešení identifikace vad odlitků pomocí informační technologie je 

využití umělých neuronových sítí. Neuronové expertní systémy, jako moderní 

prvek informačních technologií, jsou stále častěji používány jako predikční  

a optimalizační nástroje pro sledování slévárenských procesů. Využití 

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

ale i v ostatním hutním průmyslu.    
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Abstract 
 

The computer technologies have been become the moving by force human 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in common personal computer of foundry users.    

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

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

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

and optimalization tools for the following foundry processes. The using  

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

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

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

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

výběr optimálních technologických postupů související se zkrácením výrobních 

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

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

konkurence na trhu.  

K výhodám výroby součástí odléváním patří např.: 

 výroba odlitků přesného tvaru; 

 menší odpad materiálu; 

 možnost odlévání složitých tvarů; 

 možnost vytváření velkých dutin; 

 výroba odlitků neomezených rozměrů. 

     Nevýhody odlévání: 

 vznik staženin, porosity, trhlin; 

 materiál nelze zpevnit tvářením za studena, což může způsobit jeho 

křehkost; 

 obrábění může být nákladné, jelikož výsledný tvar odlitku závisí  

na tvaru dutiny formy; 

 může být obtížná kontrola mikrostruktury – nerovnoměrné ochlazování 

odlitku.  

     Je zřejmá nutnost nového přístupu k inteligentní analýze dat v komplexním 

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

počtu zmetků a správná identifikace vad je důležitou součástí managementu 

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

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

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

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

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

faktor. Dokonalý technologický postup může být zcela znehodnocen nekvalitní 
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prací formíře nebo jádraře, stejně tak jako vyrobením nekvalitní formovací směsi, 

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

Identifikace vady je komplikovaný výkon, který vyžaduje kromě teoretických 

znalostí, také praktické zkušenosti a intuici. 

     Správná identifikace vady je hlavním problémem slévačů po celou dobu 

historie slévárenství. Umět řídit jakost ve slévárenství znamená umět určit 

neshody (vady) a znát postupy, jak těmto neshodám předcházet. Diagnostika vady 

je klíčem ke snížení nákladů ve slévárně. Důležitou součástí správné identifikace 

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

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

by měla být zajištěna možnost sledovat a zaznamenávat co nejvíce parametrů 

technologie výroby odlitků. Slévárna provádí různá měření a výsledky eviduje  

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

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

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

databanky informací o vadách odlitků, jejich příčinách a výsledcích realizace 

přijatých opatření k odstranění vady a jejich prevenci, jak uvádí v článku [5] 

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

významných technologických dat celého procesu výroby odlitku, což dovolí 

výzkumnému týmu stanovit souvztažnost mezi výrobními parametry a kvalitou 

hotových odlitků, a to následně vede k odstranění případných technologických 

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

a kol. v [6, 7]. 

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

to počítačové programy, které řeší problémy ve specifických vědních  

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

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

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

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

i zvyšování produktivity práce ve slévárně. 

     Další možností řešení diagnostiky vad odlitků je aplikace umělých 

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

2.1 Analýza vad odlitků, klasifikace 

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

vzhledu, makrostruktury nebo vlastností, zjištěných laboratorními zkouškami,  

od příslušných norem nebo sjednaných technických podmínek. Vady odlitků 

mohou být: 

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

prostým okem nebo jednoduchými pomocnými měřidly; 

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

prorýsováním nebo pomocí vhodných přístrojů či laboratorními 

zkouškami.  

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

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

bylo třeba její odstranění opravou; 

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

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

vady po povoleném obrobení povrchové vrstvy odlitku); 

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

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

zmetek. 

     Vady odlitků mohou být identifikovány bezprostředně po vytlučení z formy, 

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

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

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

ztráty. 

     Výroba odlitků bez určitého procenta vadných odlitků není prakticky možná. 

Překročení tohoto povoleného množství vadných odlitků je signálem toho, že se 

změnily výrobní a technologické podmínky. Dle autorů W.Łbacki  

a K.Zawadska [10] existuje sedm primárních nástrojů řízení jakosti, které 

zasluhují pozornost. Je to diagram Pareto-Lorenza, který vychází z nalezení 

empirické pravidelnosti, že 20–30 % příčin rozhoduje 60-70 % o vzniku vady  

a diagram příčina-vada od Ishikawy, který graficky znázorňuje vztah mezi faktory 
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ovlivňujících proces výroby i účinky, které vyvolávají - Obr. 1.  

 

Obr. 1 – Znázornění grafu dle Ishikawy [10] 

 

     Je proto důležité udržovat úplnou dokumentaci všech výrobních parametrů  

pro určení příčin zvýšení výskytu vad. 

     Postup je následující: 

 po potvrzení pravidelného výskytu vady je podstatné identifikovat druh 

vady; 

 po identifikaci vady je důležité stanovit příčiny vzniku dané vady. 

     Je to složitý úkol, protože, jak už bylo uvedeno v úvodu, vznik vady ovlivňuje 

velký počet různorodých technologických činitelů. Daná vada může mít více 

příčin a naopak, jedna příčina může způsobovat vznik různých vad. Z.Falecki 

uvádí v [11], že skutečně cílená a systematická válka s vadami odlitků, určení 

příčin jejich vzniku umožňuje vyrábět odlitky vysoké kvality.  

     Náklady investované do preventivních opatření zabraňujících vzniku vad 

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

na jejich opravu nebo náhradní výrobu. Toto je znázorněno v grafu  Wootona  

a Knighta na Obr. 2.  
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     Obr. 2 – Závislost nákladů na úrovni kvality při výrobě odlitků [12] 

      

     Graf znázorňuje vztah mezi náklady a kvalitou. Jsou zde zachyceny dvě 

základní skupiny nákladů na jakost: náklady na neshodné výrobky a odstraňování 

jejich následků a náklady na prevenci. Při nízké úrovni kvality jsou náklady  

na prevenci minimální a náklady na neshodné výrobky maximální. Při vysoké 

úrovni kvality se vynakládá více na prevenci a náklady na neshodné výrobky 

dosahují minima, jak popisuje T.Elbel v [13]. 

     Ke správné identifikaci vad odlitků napomáhají spolu se znalostmi 

technologického procesu výroby odlitku i normy a atlasy vad odlitků. V Tab. 1 je 

uvedeno roztřídění vad odlitků podle výše zmíněné ČSN 42 1240. [8] Vady jsou 

zde roztříděny do sedmi skupin a v rámci každé skupiny jsou dvoumístným číslem 

označené jednotlivé vady. V normě jsou pak ke každé vadě uvedeny stručné 

popisy vady, nejčastější příčiny vzniku vady a způsoby zjišťování. Dále pak 

výstižné schéma vady, popř. fotografie zobrazující co nejlépe danou vadu. 
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Tab. 1 – Roztřídění vad odlitků podle skupin a druhů 

 

Číslo 

skupiny 

vad Název skupiny vad 

Číselné 

označení 

vady Název druhu vady 

1 Vady tvaru, rozměrů a váhy 11 Nezaběhnutí 

12 Přesazení 

13 Zatekliny 

14 Vyboulení 

15 Zborcení 

16 Mechanické poškození 

17 Nedodržení rozměrů 

18 Nedodržení váhy 

2 Vady povrchu 21 Připečeniny 

22 Zavaleniny 

23 Zálupy 

24 Nárosty, strupy 

25 Výronky 

26 Výpotky 

27 Okujení, opálení 

28 Omačkání, otlučení, 

pohmoždění 

3 Přerušení souvislosti 31 Trhliny 

32 Praskliny 

4 Dutiny 41 Bubliny 

42 Bodliny 

43 Staženiny 

44 Řediny 

45 Mikrostaženiny 

46 Mikrobubliny 

5 Vměstky 51 Struskovitost 

52 Zadrobeniny 

53 Nekovové vměstky 

54 Broky 

55 Kovové vměstky 

6 Vady struktury 61 Odmíšení 

62 Nevyhovující lom 

63 Zatvrdlina, zákalka 

64 Obrácená zákalka 

65 Nesprávná struktura 

7 Vady chemického složení, 

nesprávné fyzikální nebo 

mechanické vlastnosti 
71 

Nesprávné chemické 

složení 

72 

Nevyhovující mechanické 

vlastnosti 

73 

Nevyhovující fyzikální 

vlastnosti 
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Zatímco v ČSN 42 1240 jsou vizuálně zjistitelné vady rozčleněny do jednotlivých 

skupin podle druhů vad, v normě ČSN 42 0060 [9] jsou tyto vady odlitků 

z neželezných kovů rozčleněny do dvou skupin podle místa výskytu vady, třetí 

skupina se pak týká chemického složení a čtvrtá skupina nedodržení předepsaného 

značení výrobků. Zde číselné označení vady představuje čtyřmístné číslo. I tato 

norma obsahuje popisy vady, nejčastější příčiny vzniku vady,způsoby zjišťování  

a rovněž fotografie vad. Roztřídění vad odlitků z neželezných slitin je uvedeno 

v Tab. 2. 

Tab. 2 – Roztřídění vad odlitků z neželezných kovů 

 

Číslo 

skupiny 

vad Název skupiny vad 

Číselné 

označení 

vady Název druhu vady 

01 Vady zjistitelné na povrchu 

odlitku 
01.01 Studený svar 

01.02 Vměstky na povrchu 

01.03 Odvařená pata čepu 

01.04 Vady způsobené nesprávným 

postavením kokily nebo nálevky 

01.05 Trhliny přes hranu čepu 

01.06 Podélné trhliny 

01.07 Výronky na povrchu čepu 

01.08 Nesprávné odstranění vady 

01.09 Vady vzniklé od popraskané kokily 

02 Vady zjistitelné na řezu 

nebo na lomu odlitku 
02.01 Transkrystalizace 

02.02 Vady způsobené nátěrem 

02.03 Staženiny 

02.04 Řediny 

02.05 Pozdní dolití 

02.06 Vnitřní trhliny 

02.07 Gravitační odmíšení 

02.08 Pásmové odmíšení 

02.09 Naplynění 

02.10 Vměstky 

03 Nedodržení chemického 

složení 03.01 

Nedodržení obsahu slitinových 

prvků 

03.02 

Překročení obsahu dovolených 

přimíšenin 

04 Nedodržení předepsaného 

značení výrobků 
04.01 Nedodržení číselného značení 

04.02 Nedodržení značení barvou 

04.03 

Nedodržení značení jiným 

předepsaným způsobem 

 

     Identifikaci vady odlitku lze přirovnat k lékařské diagnostice. Podobně jako 

lékař stanoví na základě různých zdravotních symptomů a výsledků vyšetření 
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diagnózu a následně způsob léčení pacienta, tak i technologové ve slévárnách 

analyzují příznaky dané vady, aby ji mohli identifikovat a odstranit příčiny jejího 

vzniku. Kromě norem existuje celá řada atlasů, které se zabývají klasifikací vad 

odlitků a napomáhají tak slévačům k snadnější identifikaci vad. S rozvojem 

technologií a prohlubujícími se znalostmi o vadách odlitků se klasifikace vad stále 

rozvíjela a zdokonalovala.  

     Atlas [14] byl publikován pod záštitou Mezinárodního výboru slévárenského 

odborného sdružení. Poprvé vyšel pod titulem „Album slévárenských vad“ v roce 

1952. Současné vydání atlasu je výsledkem francouzsko-německé spolupráce. 

Podílela se na něm i celá řada specialistů z různých oblastí slévárenského 

průmyslu. Anglická verze tohoto atlasu byla přeložena z francouzštiny Mervinem 

T. Rowley pod záštitou Amerického slévárenského sdružení a nese titul 

„Mezinárodní atlas vad odlitků“. Kniha se skládá ze čtyř částí: 

 roztřídění vad formou tabulky; 

 detailní popisy jednotlivých vad; 

 bibliografie – umožňuje další studium v uvedené literatuře; 

 rejstřík. 

     Použitý systém pro roztřídění vad vychází z jejich fyzického popisu, 

založenému na pozorování odlitku. Výsledkem je přesný popis vady, jejího tvaru, 

místa výskytu. Vady jsou roztříděny do sedmi základních tříd označených 

písmenem:  

     A – kovové výčnělky; 

     B – dutiny; 

     C – porušená souvislost; 

     D – vady povrchu; 

     E – neúplný odlitek; 

     F – nesprávný rozměr nebo tvar; 

     G – vměstky a strukturální anomálie. 

     Každá vada je tak označena písmenem určujícím třídu a tříciferným číslem, je 

uveden obvyklý název vady, příčiny jejího vzniku a doporučená opatření k nápra-

vě. V Tab. 3 je uveden příklad označení vady.  
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Tab. 3 – Příklad označení vady 

Třída Popis Skupina Popis Druh Popis Vada Popis 

C 
Porušená 

souvislost 
C200 

Způsobené 

vnitřním pnutím 

a potlačením 

stahování 

C210 

Trhliny a 

praskliny za 

studena 
C211 

Porušení souvislosti s 

obdélníkovým okrajem v 

oblastech vyskytujícího se 

tlakového pnutí při chladnutí 

odlitku 

 

Německý překlad výše zmiňované publikace [14] byl vydán v roce 1955 

Společností slévárenských odborníků pod názvem „Atlas vad odlitků“ [15] Zde 

jsou vady odlitků setříděné do devíti tříd: 

1. 1000 – nerovnosti, nárůsty; 

2. 2000 – dutiny; 

3. 3000 – porušení souvislosti; 

4. 4000 – vadný povrch; 

5. 5000 – neúplný odlitek (chybějící část odlitku); 

6. 6000 – nesprávný rozměr; 

7. 7000 – nekovové vměstky; 

8. 8000 – deformace; 

9. 9000 – zjistitelné pouze speciálními testovacími metodami.  

    V rámci každé třídy jsou dále vady rozčleněny do skupin, výsledná vada je 

označena čtyřmístným číslem. Např. vada 3 211 Kalt-schweiβe (Studený svar) 

patří do třídy 3000 a skupiny 3 200. Na Obr. 3 je znázorněn příklad snímku této 

vady, který je uveden v atlase. 

 

 

Obr. 3 – Studený svar [15] 
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     Od prvního vydání příručky k vadám odlitků se uvažovalo 35 let o vydání 

kapesního atlasu slévárenských vad, který by sloužil pracovníkům sléváren. Toto 

vydání bylo přepracováno pod vedením Americké slévárenské společnosti Divize 

litinových a ocelových odlitků. Publikace G.Goodricha [16] kombinuje všechny  

údaje stejně, jako zahrnuje pozdější průmyslové aktualizace se zaměřením  

na slitiny železa. Text je formátovaný do snadno použitelného přehledného stylu, 

doplněného ilustračními fotkami příslušné vady. Každá vada je popsána 

v samostatné kapitole, která obsahuje popis vady a příčiny jejího vzniku, které 

jsou rozděleny vždy následovně: 

 Odlévání a konstrukce modelu 

 Konstrukce příslušenství (vtokové soustavy,nálitky) 

 Formovací rámy a ruční nástroje 

 Vtoky a nálitky 

 Formovací směs 

 Výroba jader 

 Výroba formy 

 Složení slitiny 

 Průběh tavení 

 Postup při odlévání 

 Ostatní . 

     Ve slévárenské odborné společnosti je velký zájem o informace týkajících se 

vad odlitků souvisejících s pískovou formovací směsí. Kniha J.Baiera [17] 

pojednává  o vadách odlitků odlévaných do pískových formovacích směsí  

a preventivních opatřeních pro zabránění jejich vzniku. Soustředí se  

na bentonitové formovací směsi a především na jejich vliv při odlévání slitiny 

železa a uhlíku, protože představuje nejvíce využívaný materiál pro výrobu 

odlitků. První část obsahuje ilustrovaný přehled vad, následovaný jejich popisem 

a výskytem, příčinami a nápravou. Následují fotografické příklady plus přehled 

odkazů na literaturu pro dohledání více informací k dané vadě. Druhá část 

poskytuje slévačům diagramy pro napomáhání v rozhodování opatření  

pro zabránění vzniku vady.  
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       Popis a ilustraci 31 nejběžnějších druhů vad odlitků, popis příčin jejich 

vzniku a nápravných opatření poskytuje kniha Americké slévárenské společnosti 

[18] . 

     ICME (Institute of Cast Metals Engineers) vydal manuál [19], jehož mottem je 

„Poznání je klíčem k eliminaci“. Prvním krokem snižování počtu zmetků je 

vyloučení vzniku vady.     

     Efektivní pomůckou při identifikaci vad odlitků je celá řada příruček  

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

od rozsáhlých vázaných publikací. V příručce D.M.Stefanescu [20] jsou vady 

rozděleny do stejných  tříd jako v publikaci [14]. Pro snadnější identifikaci vady 

jsou zde uvedena přehledná schémata jednotlivých vad, příklad je uveden  

na Obr. 4. 

 

 

 

Obr. 4 – Příklad schémat vad [20] 
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          Názorná schémata nejčastěji se vyskytujících vad odlitků uvádí práce 

J.Coltona [21] – Obr. 5. 

 

 

Obr. 5 – Názorná schémata vad odlitků [21] 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

19 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

     Odborníci a vědci přispěli svými zkušenostmi a vědomostmi k sestavení 

kapesního průvodce „Quick Reference Handbook of Casting Defects“ [22]. 

Prvotním cílem této práce je popis výskytu vad odlitků odlévaných do pískových 

forem a zabránění jejich vzniku. Je zde stručně a přehledně popsán vliv 

technologických, fyzikálních a chemicko-metalurgických parametrů na výskyt 

vad odlitků. Výhodou této formy přehledu vad odlitků je, že příručka je skladná  

a přehledná a tím snadno použitelná přímo v provozu slévárny. Navržená 

opatření, jak se vyhnout příčinám i následnému vzniku vad, jsou neocenitelná  

pro každého slévače. Na Obr. 6 je uveden příklad kapesního atlasu vad [22] 

 

Obr. 6 – Quick Reference Handbook [22] 

      

     Výše zmíněné normy a atlasy napomáhají ke zvyšování kvality odlitků tím, že 

se o vadách více ví, rozšiřují se znalosti o příčinách jejich vzniku, což umožňuje 

zavádět opatření k omezení jejich výskytu.  

     Vady povrchu odlitků a makroskopické vměstky patří mezi nejčastěji se 

vyskytující vady odlitků odlévaných do pískových forem. Identifikace těchto vad 

může být komplikovaná, protože se výskyt těchto vad může navzájem 

podmiňovat. Např. při vzniku vady zálupy nebo nárostu kovu může dojít 
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k uvolnění části formovací směsi, která se pak v jiném místě po směru proudění 

kovu objeví jako nekovový vměstek – zadrobenina nebo rozplavený písek, jak 

popisují, autoři [23, 24, 25] Příklad vzájemné souvislosti pískových vměstků  

a některých jiných vad je uvedený na Obr. 7.  

 

 

Obr. 7 – Vzájemné souvislosti pískových vměstků a některých jiných vad [23] 

 

     Po otryskání odlitku se mohou částice formovacího materiálu, popřípadě 

strusky z prohlubní v povrchu odlitku odstranit a pak je správná identifikace vady 

rovněž obtížná. Přitom správná identifikace vady a odhalení příčin jejího vzniku 

jsou základním předpokladem, aby se slévárna v další výrobě této vady 

vyvarovala. Proto je vhodné identifikovat vady před tryskáním odlitku a pokud se 

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

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

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

níkem v shromažďování a využívání informací o vadách odlitků se stávají právě 

expertní systémy pro identifikaci vad odlitků.   
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2.2 Využívání výpočetní techniky pro zvyšování kvality odlitků 

 

2.2.1 Statistické řízení jakosti ve slévárně 

 

     Dle autora .[26] koncem osmdesátých let byl export japonských automobilů 

6,6 mil. a import více než 68 tis., z toho 80 % připadal na prestižní západoevrop-

ské značky Merce-des a BMW. Amerických automobilů se dovezlo do Japonska 

okolo 2,5 tis., kdežto export japonských automobilů do USA činil okolo 3 mil. 

vozů. Bylo to dáno mnohem vyšší jakostí japonských výrobků. Jak je uvedeno 

v odkaze [27], rostoucí poptávka po odlitcích s nulovými závadami v zásobova-

cím řetězci pro automobilový průmysl vedla k zvýšení zájmu o využívání 

automatických systémů kontroly v technologickém postupu. Tyto systémy měly 

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

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

využívat v technologickém postupu výroby jako statistická procesová řídící data. 

Jedním z příkladů je kontrola hlavy válců.  

     S rozvojem výpočetní techniky nastala možnost uchovávat rozsáhlé spektrum 

slévárenských technologických parametrů v počítačových databázích a jejich 

následné statistické vyhodnocování pak využívat ke zvyšování jakosti odlitků. Jak 

uvádí V.S.Lafay [28], koncem 80. let minulého století se např. využíval  

ve slévárnách systém Cejchování R&R (gage Repeatability and Reliability), který 

vyhodnocoval změny testovacího zařízení a operátor pak vykonával a řešil 

týmově orientované problémy související s jakostí hotového odlitku tak, aby 

vyhovoval požadavkům zákazníka. 

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

vyhodnocovat technologické postupy nejen ve slévárenství. V článku [29] se 

zmiňuje M.Bralower, že řada významných podniků v USA investovala čas  

i peníze na zavedení SPC, pořízení výpočetní techniky a proškolení zaměstnanců 

od řídících pracovníků po řádové  zaměstnance, což přineslo dobré výsledky. SPC 

byl svého času doporučován dodavatelům jako cesta, jak dosáhnout odpovídající 

kvality dodávaných výrobků. Americké  sdružení slévačů (The American 

Foundrymen's Society) nabídlo SPC na konferenci „SPC ve slévárnách – dobré 
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výsledky“ (SPC in Foundries – Success Stories) konané 2.-3. prosince 

1986. Okolo 80 zodpovědných pracovníků sléváren vyslechlo sedmnáct příkladů 

studií o využití SPC ve větších i menších slévárnách. 

    Předpokladem pro uplatnění SPC je pořízení dostatečně velkých souborů dat. 

Musí se zavést pozorování a zaznamenávání měřených hodnot, které mají vztah 

k posuzování jakosti. Naměřená data musí být objektivní. Například lze sledovat 

na odlitcích četnost zmetků podle druhu vady. Cílem analýzy je pak zjistit 

nejvýznamnější příčiny vzniku vady, což umožní zavést nápravná opatření a snížit 

tak výskyt vady. Autoři [30, 31, 32, 33] se zabývali ve svých pracích statistickým 

řízením jakosti ve slévárnách. Významný podíl na vzniku vad odlitků mají 

formovací směsí. Příklad aplikace SPC při řízení jakosti formovací směsi 

s bentonitem uvádí autor [31]. Ve slévárnách je možné využít SPC ve všech 

provozech. Statistické vyhodnocování údajů o formovací směsi, chemickém 

složení odlévaného kovu, nátěrů forem a jader a dalších technologických 

parametrů je cestou k zvyšování produktivity, snižování množství odpadu, 

rostoucí kvalitě odlitků a snižování počtu vyrobených zmetků. 

     Základním předpokladem pro správnou implementaci informačního systému 

pro zabezpečení vysoké jakosti odlitku je, aby informační systém umožnil úplný 

popis způsobu jeho výroby. Jak uvádí F.Kristoň ve svém příspěvku [34] , odlitek 

odlévaný do pískových forem by měl být popsán ve struktuře: 

 Jádrové a formovací směsi 

 Tekutý kov 

 Jádra 

 Sestavy jader 

 Hrubý odlitek 

 Odlitek ohrubovaný, případně opracovaný načisto. 

Pro každou skupinu výrobků musí být umožněna celá technická specifikace 

odlitku a úplný popis technologického postupu jeho výroby.  

     Statistické řízení jakosti ve slévárnách předchází využívání modernějších 

nástrojů – expertních systémů, které se začaly vyvíjet na stále se zdokonalující 

výpočetní technice.  
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2.2.2 Co jsou to expertní systémy ( ES ) 

  

     V porovnání s historií výroby odlitků se využívání výpočetní techniky  

ve slévárenství vyvíjelo méně než tři desetiletí. Proces intenzivního shromažďo-

vání znalostí umožňuje v procesu výroby odlitků vývoj softwarových nástrojů 

„šitých na míru“, uvádí B.Ravi [35]. 

     Podle E.Nawareckého [36] jsou typické úlohy řešené systémy následující: 

1. Pomoc při odkazování na literaturu týkající se oblasti obvyklých postupů 

při výrobě odlitků 

2. Analýzy výrobních technologií 

3. Expertizy  v oblasti diagnózy vad odlitků 

4. Analýzy výroby odlitků – modul znalostí pro řešení v budoucnosti.  

     Expertní systémy představovaly koncem 20. století jeden z nových způsobů 

využívání výpočetní techniky. Byly vytvořeny jako praktický důsledek využívání 

poznatků a zkušeností získávaných v oblasti výzkumu umělé inteligence a vědy  

o programování. Nacházely uplatnění v různorodých oborech, od matematiky,  

přes právo a medicínu, až po technické systémy pro diagnostiku. Ucelenou 

publikaci o problematice ES vydali M.Popper a J.Kelemen [37] Rozdíl mezi 

tradičními programy a expertními systémy je schematicky znázorněn  

na Obr. 8.  

 

Obr. 8 – Srovnání tradičních softwarových programů a expertních systémů [38] 
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     Myšlenka využít ES pro řešení vad odlitků je stará více než dvacet let. Jejími 

průkopníky ve slévárenství byli  H. Roshan a  H. Sudesh [39, 40, 41]. Umělá 

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

návrhem a vývojem inteligentních počítačových systémů. Velmi úspěšnou oblastí 

AI jsou počítačové systémy založené na vědomostech (Knowledge Based 

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

Tyto systémy obsahují kolekci faktů, základních pravidel a relevantních dat  

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

uvedené v programech. Slévárny mohou získat značný užitek z těchto systémů.  

     Ve své nejjednodušší formě se ES snaží přiřadit fakta, která jsou do něj zadána 

se symptomy, nebo podmínkami, o kterých ví. Program používá tuto evidenci buď 

k doporučení, nebo k podniknutí nějakého opatření. 

     Jak uvádí autorka této práce v [42], většina ES má čtyři základní komponenty: 

akviziční modul, datovou základnu, dedukční nástroj a obslužný interface. 

Akviziční modul je interface mezi zbytkem programu a lidským expertem, který 

instaluje speciální poznatky, jež z programu činí specifický druh experta. 

Akviziční modul se stará o interakce mezi lidským expertem, který vytváří 

požadovanou strukturu datového stromu, a datovým technikem, jež definuje 

datovou základnu ve formě, která je srozumitelná pro počítačový systém. Datový 

strom je jednou formou vyjádření dat, kde vztahy mezi objekty a kritériem  

pro provedení rozhodnutí se zobrazují ve formě stromu a/nebo. 

     Uživatelský interface požaduje po uživateli informace a zobrazuje rady 

z programu. Vysvětluje také, proč systém pokládá konkrétní dotazy nebo jak 

došel ke konkrétnímu závěru. Dedukční nástroj obsahuje řídící mechanismus  

pro daný program a poskytuje strategii pro vyřešení problémů. V podstatě určuje, 

v jakém sledu se mají provést jednotlivé dedukce, zkontrolovat teorie nebo 

shromáždit důkazy.  

     Jádrem ES je soubor Pravidel a Dedukční nástroj. Když se ES vyvíjí zcela 

nově, pak je většina práce zaměřena na definování souboru Pravidel, která budou 

uložena spolu s programem, a na výběr strategie pro Dedukční nástroj pro využí-

vání dat/vědomostí. Data/vědomosti mohou být v ES reprezentovány celou řadou 

způsobů a struktura IF-THEN/KDYŽ-TAK je jedním z nich. 
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    V článku [43] autorka této práce uvádí, že existuje několik základních 

požadavků na tvorbu ES jako jsou: 

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

expertní znalosti potřebné k vyřešení problému v dané oblasti. 

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

na základě značně pokročilé expertizy.  

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

a zkušenosti logickým nebo metodickým způsobem. Série studií a jejich 

řešení odvozená logickým způsobem by pomohly řádnému návrhu ES.  

d) Zvolený úkol musí být jasně specifikovaný. 

e) Velmi všeobecná a povrchní datová základna jako je přiřazování 

jednoduchých atributů (jako v případě výběru materiálů pouze  

na základě fyzikálních vlastností) nemůže vyvodit žádné konkrétní 

výhody KBCS.       

    Bylo rozhodnuto, že pro program CDAD (Casting Defect Analysis and 

Diagnosis) je ideální 3-úrovňová struktura. První krok DEFCHAR obsahuje 

pravidla pro určení vady odlitku na bázi  jejího vzhledu. Druhý krok CAUSE 

analyzuje příčinu vady (kterou určil modul DEFCHAR) s konkrétním odkazem  

na nesprávný postup při tavení v indukční peci/nebo v kuplovně. Třetí a poslední 

krok „RECOMMENDATIONS“(„DOPORUČENÍ“) spočívá ve výběru vhodného 

řešení k odstranění dané vady. Takto konstruované logické podmínky pro analýzu 

vady jsou vhodné pro libovolný typ expertního systému, který dokáže akceptovat 

pravidla ve formě podmínek IF-THEN-ELSE. Blokový diagram zobrazující kroky 

při analýze slévárenských vad je znázorněn na Obr. 9.     
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Obr. 9 - Blokový diagram znázorňující jednotlivé kroky v analýze slévárenských 

vad [39] 

       

     Autoři E.Ehmet a V.Kondic [44] se ve svém příspěvku rovněž zabývají 

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

Mnoho problémů ve slévárenské výrobě je příliš komplexních a nemohou být 

snadno odděleně řešeny pomocí tradičních algoritmických technik. Jejich řešení 

často spoléhá na využití empirických znalostí nebo expertizy získávané po mnoho 

let. Ačkoliv algoritmicky založené konvenční programy umí zpracovávat data 

k výslednému řešení, neumí pohotově pracovat s lidskými zažitými znalostmi  

a jejich heuristickými úvahami z pracovních procesů. Navíc zažité znalosti a sami 

experti jsou vzácní a může být obtížné a nákladné je získat. Počítačové expertní 

systémy však mohou řešit některé specifické slévárenské problémy, které jinak 

nemohou být řešeny konvenčními počítačovými programy a kde lidská expertiza 

není rychle dostupná. Navíc takové systémy umožňují efektivní prostředky 

k podchycení zkušeností slévárenských expertů na trvalé bázi. 
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     KBS poskytují systémové prostředí, kde lze spojit lidské zkušenosti  

se schopností počítačů k řešení specifických problémů. Mohou být aplikovány  

při řešení širokého okruhu problémů ve slévárenské výrobě a jedním z dobrých 

příkladů je identifikace vad odlitků. Bylo prokázáno, že takové systémy se mohou 

rychle vyvíjet s využitím komerčních nástrojů, které nevyžadují zkušené 

softwarové programátory.  

     Vzorový prototyp KBS, který využívá expertní systém založený na výrobních 

pravidlech, byl vytvořen pro kontrolu slévárenských vad. Systém se nyní skládá 

ze tří oddělených modulů:  

 

 Modul pro diagnózu slévárenských vad, 

 Modul pro identifikaci příčin a prevenci vzniku vad, 

 Modul pro zobrazení vad . 

 

     Současný stav vývoje systému je omezen na odlitky ze slitin železa odlévaných 

do pískových forem. Nicméně o dalším rozmachu těchto KBS se uvažuje. Když 

mohou plně rozvinuté a naimplementované takovéto KBS poskytnout řadu výhod 

v kontrole vad odlitků napříč celým spektrem slévárenské výroby, stejně tak 

mohou být efektivním výcvikovým nástrojem pro identifikaci vad odlitků.  

2.3 Možnosti využití expertních systémů ve slévárenství 

 

     Vyřazené odlitky kvůli neopravitelným vadám se významně podílejí  

na snižování produktivity ve slévárnách. Obecně se vady odlitků stále vyskytují, 

protože technologické postupy jejich výroby jsou složité a některé kroky výroby 

nejsou řádně kontrolovány. U nás i v zahraničí  se objevují nové informace  

o využití ES pro řešení vad odlitků. Ve svých pracích se tuto problematiku 

zkoumají např. autoři [45, 46] .Výzkumem využití ES v oblasti diagnostiky 

penetrace kovu a povrchových vad od nátěrů se zabývá G.Moynihan a kol.v [47]. 

Záměrem těchto výzkumů bylo prozkoumat používání objektově orientovaných 

ES v technologii diagnostikování a analýzy zmíněných vad a k doporučení 

nápravných opatření. Systém doporučení zahrnuje kvantitativní předpisy pro 

změny v technologii a postupů, které vedou k odstranění vady. Systém byl 
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implementován na mikropočítačový program, který s rozšířenými grafickými 

schopnostmi podporuje identifikaci vad. Systém má široké využití ve 

slévárenském průmyslu a je považován za počáteční krok směrem k vývoji 

komplexnějších systémů.   

     Další příspěvek [48] G. Moynihana a kol.se zabývá možností aplikovat 

diagnostiku a analýzu vad odlitků na webových stránkách internetu. Autoři 

vycházeli ze skutečnosti, že mnoho malých sléváren může postrádat 

vnitropodnikovou expertizu k dostatečnému řešení problematiky vad odlitků. 

Implementace ES na internetu připouští širokou distribuci expertizy do různých 

sléváren. Účelem těchto výzkumů je vyvinout prototyp webového ES pro 

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

v této problematice. 

     Rychlé odhalení příčiny vzniku vady odlitku zabraňuje tvorbě dalších vad  

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

expertní systémy diagnózy vad odlitků stávají velmi užitečným nástrojem. Jejich 

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

spojené s využíváním expertních systémů v oblasti identifikace vad odlitků jsou 

předmětem početných bádání a existuje mnoho aspektů, které nejsou 

prozkoumány. Souvisí to s neúplnými specifikacemi, jako jsou znalosti 

technologických parametrů a hodnot, nebo se využívané znalosti z různých zdrojů 

rozcházejí. V článku [49] se autorka S.Kluska-Nawarecka zabývá využitím 

systému Logic of Plausible Reasoning ( LPR ) v oblasti diagnózy vad odlitků  

na příkladu praskliny za studena. Do systému LPR byla vložena data související 

s touto vadou z různých zdrojů. Podstata LPR spočívá v tvorbě pravidel logických 

závislostí. Závislost kvality odlitku na vzniku vad umožňuje stanovit hierarchii 

příčin vzniku vady podle významu. Hierarchie na Obr. 10 byla vytvořena  

na základě vad rozdělených do tříd, skupin podskupin.    
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Obr. 10 – Příklad hierarchie založené na využití různých klasifikacích vad [49] 

      

     Hierarchie na Obr. 11 je založena na příčinách vzniku vady. Vytvoření 

hierarchie je prvním krokem při tvorbě systému založeném na LPR. 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

30 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

 

Obr. 11 – Příklad hierarchie založené na příčinách vzniku vady [49] 

 

     Z článku [49] vyplývají dvě výhody využití systému LPR při prezentaci 

znalostní databáze: 

 bere v úvahu možnost různých forem nejasností pocházejících ze zdrojů 

nejasných znalostí, které mohou být k dispozici; 

 schopnost integrace znalostí pocházejících z různých zdrojů (zvláště 

v případě norem a různých národních katalogů vad). 

Takové možnosti neexistují ve známých realizacích expertních systémů v oblasti 

diagnózy vad odlitků a LPR zde vytváří zajímavé vyhlídky. 

     Vysoký počet faktorů, který ovlivňují výslednou kvalitu odlitku předpokládá, 

že je nutné se zabývat prevencí vzniku vad odlitků. Slévači stojí tváří v tvář úkolu 

rozpoznat příčinu vzniku vady odlitku a pak vybrat nejlepší technologický postup 
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pro zhotovení kvalitního odlitku bez vad. Bez zkušeného slévače může slévárna 

ztratit čas i peníze při hledání řešení odstranění příčiny vady. V takových 

situacích je ideální využít expertní systém pro identifikaci, analýzu a návrh 

odstranění příčiny vzniku vady. V práci [50] se G. Moynihan rozepisuje o sérii 

takových systémů, které se objevily mezi ranými aplikacemi ve slévárnách. 

Creese a kol. vyvinuli expertní systém metodologie pro vyřazení zmetkových 

odlitků. Metodika využívala identifikaci vady, její zatřídění, diagramy příčina-

výsledek a monitorování procesu. Expertní systém byl navržený tak, aby určil 

příčinu vzniku vady a navrhl způsob jejího odstranění. Expertní systém zabývající 

se identifikací vad odlitků vyvinul Sudesh a kol.. Zabýval se nedolitím, dutinami, 

porušením materiálu a vadami povrchu. Byl navržen modul ve více rozsáhlém 

knowledge-based systému, který zahrnoval zjištění příčiny vzniku vady  

a doporučení odstranění těchto příčin. Systém s podobnými charakteristikami 

vyvinul i Law. Kulkarni a Stone. Sestavili komplexnější systém pro identifikaci 

vad se stejným obecným přístupem. Expertní systém vad odlitků (CDAES - The 

Casting Defects Analysis Expert System) byl omezený na ocelové odlitky 

odlévané do syrových slévárenských písků. Jako u předchozích systémů, uživatel 

volil v obrazovkách systému řadu příznaků co by vstupní data.  

     Expertní systém známý jako „ Sandmaster“ obsahoval lidskou odbornou 

znalost týkající se pískových forem. Sandmaster spojoval vliv významných 

výrobních dat (např. procento písek - kov, hmotnost odlitku), složení písku,  

(např. vlhkost) a vlastnosti písku (např. spěchovatelnost, propustnost). Využitím 

tohoto systému nebyl operátor již závislý na vyvozených historických datech. 

Sandmaster byl schopný plánovat výslednou jakost dané pískové formy  

a upozornit na problémy, doporučit úpravu možných vnějších přípustných 

odchylek.  

     Fyzikálně-chemické procesy, které doprovázejí jednotlivé technologické 

kroky, významně mění vlastnosti formovací směsi. Řádné obnovení formovací 

směsi představuje komplexní kontrolní problém, protože dokonce malé nevhodné 

změny parametrů směsi mohou mít za následek nepředvídatelné hromadění vad 

odlitku. Tuto problematiku řeší J.Voráček v článku [51], který pojednává o řešení 

problému složení formovací směsi, protože většina vad odlitku je způsobena 
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nepřiměřenou kvalitou formy. Původní učební metoda a architektura systému byla 

navržená k tomu, aby zajistila jednoduchou interakci a údržbu báze znalostí stejně 

jako jednoznačný výklad jejího obsahu. Vyloučení lidského faktoru bylo dosaženo

 plně automatizovanými, v reálném čase získanými daty. Navrhovaná metoda byla 

úspěšně testovaná v standardních průmyslových podmínkách během doby dvou 

let. Byly popsány návrh, provedení a praktické provozní zkušenosti v porovnání  

s původním učícím se systémem ovládajícího kvalitu stále obíhající formující 

směsi ve slévárně. Dále byla popsána struktura vyvinutého knowledge-based ( na 

znalostech založeném ) systému . Během učební fáze se vytvořila znalostní 

databáze, která obsahovala dlouholetá operační data z výrobní linky. Měření byla 

spojena s ověřenými znalostmi expertů. Adaptace systému byla rychlá ve srovnání 

s časovými konstantami řízeného procesu.  

     RoughCast System představuje ve své práci [52] S.Kluska-Nawarecka. 

RoughCast System je internetová aplikace dostupná prohlížečem, který nabízí 

funkčnost expertního systému. Má zvláště schopnost k tomu, aby klasifikoval 

objekty založené na jejich atributech. Systém operuje s tabulkami  rozhodování, 

tato struktura dat umožňuje použití závěru nástroje založeného na hrubé logice. 

Systém podporuje dialog s uživatelem dotazujícím se otázkami na následné 

atributy. Kvůli tomuto systému se utváří otázka, takže uživatel nemusí znát 

syntaxe a sémantiku dotazů v hrubé logice. Předpokládá se, že nejpohodlnější 

způsob, jak budovat dotazy v případě vad odlitku, je výběr ze seznamu atributů 

požadovaných pro danou vadu. Uživatel vybírá atributy – příznaky, které 

identifikovaná vada má. Tento přístup se shoduje s případy denního použití, kdy 

se uživatel musí vypořádat se specifickými případy vad, a ne s hypotetickými 

druhy.  Na podobném principu je založen Expertní systém, který je popsán 

v praktické části této práce. 

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

vzniku vady a provedení nápravných opatření inspirovala také pracovníky závodu 

sléváren TATRA a.s. [53] k vytvoření vlastního ES vyhodnocování vad odlitků 

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

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

(odvozovací) mechanismus a vstupní informace uživatele (databáze dat). 
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Inferenční mechanismus hledá řešení problému na základě vstupních informací 

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

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

báze znalostí mohli autoři použít znalosti kolektivu expertů z různých pracovišť 

Program pro rozhodování byl vypracován v TURBO Pascalu 5.0 pro osobní 

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

Tento ES nebyl upraven pro spuštění aplikace v Microsoft na moderních 

počítačích a z tohoto důvodu se přestal používat.     

2.4 Neuronové sítě 

 

     Umělá inteligence je vědní disciplína, která využívá poznatky založené nikoliv 

na platnosti obecných, objektivních přírodních zákonů, nýbrž na lidských 

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

algoritmů a systémů projevujících v jistém smyslu inteligentní chování.  

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

nejde o disciplínu s pevně vymezeným předmětem a s jednotícím teoretickým 

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

sjednocuje úsilí o řešení velmi složitých počítačových úloh. Při studiu 

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

disertace převážně z monografie Z.Jančíkové [54], která uceleně pojednává  

o UNS a jejich aplikaci. 

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

popis a řízení složitých soustav. Snaží se napodobovat procesy probíhající  

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

schopnost se učit.[54] 

 

2.4.1 Formální neuron 

      

Základem matematického modelu neuronu a neuronové sítě je formální neuron 

Obr. 12. 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

34 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

 

 Obr. 12 – Schéma formálního neuronu [54] 

     Formální neuron má n obecně reálných vstupů x1….xn. Všechny vstupy jsou 

ohodnoceny příslušnými synaptickými váhami w1…wn, které jsou obecně rovněž 

reálné. Váhy určují míru propustnosti vstupního signálu. Zvážená suma vstupních 

hodnot představuje vnitřní potenciál neuronu z: 

Z = 


n

i
iw

1
xi                                   [54]                                                                  (1) 

 

     Výstup (stav) neuronu γ modelující elektrický impuls axonu je dán obecně 

nelineární přenosovou funkcí σ, jejímž argumentem je vnitřní potenciál z. Pokud 

vnitřní potenciál neuronu překoná jeho prahovou hodnotu h, dojde k excitaci 

neuronu na hodnotu danou příslušnou přenosovou funkcí. Tento výstup je pak 

zároveň vstupem do dalších neuronů, Obr. 13. 
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Obr. 13 – Schéma umělého neuronu inspirovaného biologickým vzorem a způsob  

               Jeho spojení s jinými neurony [54] 

 

2.4.2 Perceptron 

      

Perceptron je nejpoužívanějším modelem neuronu. Vstupy perceptronu jsou 

reálná čísla, výstup nabývá diskrétních hodnot z množiny {0,1}. Pokud vnitřní 

potenciál neuronu překoná jeho prahovou hodnotu h, dojde k excitaci neuronu  

na hodnotu 1. V opačném případě je neuron inhibitován a jeho hodnota je 0. 

Zavedením stálého neuronu na vstupu se stavem excitace x0 = 1 a vazbou 

k původnímu neuronu w0  = -h lze výše uvedený postup vyjádřit pomocí funkce 

signum: 

            

y = sgn (


n

i
iw

1

. xi  )                         [54]                                                           ( 2 ) 
 

      

Ke stanovení vah neuronu je potřebné perceptron adaptovat na základě trénovací 

množiny prostřednictvím nějakého algoritmu. Jeden z nejznámějších principů je 

adaptace (učení) neuronu podle Hebbova pravidla [54], které je definováno 

následujícím způsobem: 

 Váhy se nastaví náhodně. 

 Je-li výstup správný, váhy se nemění. 
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 Má-li být výstup roven 1, ale je 0, zvětší váhy na aktivních vstupech. 

 Má-li být výstup roven 0, ale je1, zmenší váhy na aktivních vstupech. 

 

     Vstupy jsou přitom aktivní tehdy, když je jejich hodnota nad prahem, tedy 

nenulová. Velikost změny vah závisí na konkrétně zvolené jedné ze tří možných 

variant: 

 Při zvětšení i zmenšení vah se aplikují pevné přírůstky. 

 Přírůstky se mění v závislosti na velikosti chyby. Je výhodné, jsou-li 

při větší chybě větší a naopak. Takto dosažené zrychlení konvergence 

však může mít za následek nestabilitu učení. 

 Proměnné a pevné přírůstky se kombinují v závislosti na velikosti 

chyby. 

 

2.4.3 Spojitý perceptron 

      

Nejčastějšími přenosovými funkcemi jsou standardní sigmoida Obr. 14  

a hyperbolický tangens. Rovnice standardní sigmoidy má tvar : 

 

y = σ ( z ) =  

e
z

1

1
                        [54]                                                             ( 3 ) 

                     

kde λ udává strmost sigmoidy a vnitřní potenciál z je dán vztahem ( 1 ).     

 

 
Obr. 14  - Sigmoidální aktivační funkce neuronu [54] 
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     Z výše uvedených faktů vyplývají následující závěry: 

 Excitace neuronu se pohybuje v rozmezí 0 a 1, kde hodnota 1 znamená plnou 

excitaci neuronu na rozdíl od hodnoty 0, která odpovídá stavu inhibice. 

 V případě, že se vnitřní potenciál neuronu blíží hodnotě +∞, pak dochází 

k plné excitaci neuronu, tedy y = σ ( +∞ ) = 1. 

 Naopak v případě, že se vnitřní potenciál neuronu blíží hodnotě -∞, dochází 

k úplné inhibici neuronu, tedy y =  σ ( -∞ ) = 0. 

 

Rovnice tangenty na Obr. 15 má tvar: 

 

y = tanh (z)                            [54]                                                                        ( 4 ) 

 

kde vnitřní potenciál z je dán vztahem (1). 

 

 

 

Obr. 15 – Aktivační funkce neuronu hyperbolický tangens [54] 
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2.4.4 Umělé neuronové sítě 

                  

Za umělou neuronovou síť se obecně považuje taková struktura pro distribuované 

paralelní zpracování dat, která se skládá z jistého počtu vzájemně propojených 

výkonných prvků. Každý z nich může současně přijímat libovolný konečný počet 

různých vstupních dat. Každý výkonný prvek transformuje vstupní data  

na výstupní podle určité přenosové funkce. 

         Neuronová síť jako celek uskutečňuje transformační funkci F. Jedná se  

o přiřazení vektoru jejích výstupů Y k vektoru jejích výstupů X vyjádřený 

vztahem: 

 

Y = F (X)                               [54]                                                                       ( 5 )    

 

     Aplikace Kolmogorovova teorému na problematiku neuronových sítí vede 

k poznatku, že k tomu, aby bylo transformační funkcí F možno aproximovat 

libovolnou funkci f, postačí aby příslušná neuronová síť měla alespoň tři vrstvy  

o odpovídajících počtech neuronů v jednotlivých vrstvách.  

     Učení je základní a podstatná vlastnost neuronových sítí. Fáze učení určuje, 

jakým způsobem se budou vstupní data transformovat na data výstupní. Je 

založená na expozici vzorů popisující řešenou problematiku, tzv. trénovací  

množině. Neuronové sítě mají schopnost nejen pamatovat si všechny vzorové 

příklady dané trénovací množinou, ale umí zobecňovat jejich zákonitosti a tím 

řešit i příklady, se kterými se síť ještě nesetkala. Tato schopnost se nazývá 

generalizace. 

     Všechny typy neuronových sítí jsou složeny ze stejných stavebních jednotek – 

neuronů. Technické neuronové sítě se dělí podle několika kritérií. 

Podle počtu vrstev: 

 jednovrstvá – sítě s jednou či dvěma vrstvami; 

 vícevrstvá – sítě se třemi a více vrstvami. 

Podle typu algoritmu učení: 

 s učitelem – síť se snaží přizpůsobit svou odezvu na vstupní informace tak, 

aby se její momentální výstup co nejvíce podobal požadovanému originálu; 
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 bez učitele – síť vychází z informací, které jsou obsaženy ve vstupních 

vektorech. 

Podle stylu učení na sítě s učením: 

 deterministickým – zjištění vah výpočtem; 

 stochastickým – získávání vah pomocí generátoru náhodných čísel. 

Podle toku informací přes neuronovou síť: 

 dopředná – vazba neuronů nižších úrovní na vyšší; 

 rekurentní – vazby neuronů na stejné úrovni a zpětné vazby neuronu 

k neuronům do nižších úrovní. 

Pro většinu možných aplikací je stále nejvíce preferovanou neuronovou sítí 

dopředná vícevrstvá neuronová síť. 

     Neuronová síť se v čase vyvíjí, mění se propojení a stav neuronů, adaptují se 

váhy. Tento proces je dán třemi druhy dynamik: 

 Organizační (změna topologie) – specifikuje architekturu sítě a její případnou 

změnu. Je určen počet neuronů, jejich uspořádání a způsob jejich vzájemného 

propojení. Topologie je stanovena zpravidla heuristicky na základě zkušeností 

a znalostí navrhovatele. 

 Aktivní režim – neuronová síť je používána buď pro realizaci požadované 

transformační funkce, nebo je využívána pro jeden z kroků v adaptivním 

režimu, kdy je nutné vypočítat výstup sítě a porovnat jej s požadovaným 

výstupem. Aktivní dynamika specifikuje přenosovou funkci jednoho neuronu. 

Jestliže je předpis této funkce pro všechny neurony v síti stejný, jedná se  

o homogenní síť. V opačném případě se jedná o síť heterogenní. 

 Adaptivní režim – dochází k učení sítě tak, aby v aktivním režimu prováděla 

požadovanou funkci. Při učení s učitelem se neuronová síť učí srovnáním 

aktuálního výstupu s výstupem požadovaným a nastavováním vah synapsí tak, 

aby se snížil rozdíl mezi skutečným a žádaným výstupem. Metodika snižování 

rozdílu je určena učícím algoritmem. Při učení bez učitele je algoritmus učení 

navržen tak, že hledá ve vstupních datech určité vzorky  se společnými 

vlastnostmi. Síti jsou předkládány pouze vstupy a síť se samo organizačním 

procesem adaptuje tak, aby byla schopna dostatečně mezi vstupy rozlišovat. 

V adaptivním režimu se na počátku stanoví váhy všech spojů v síti  
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na počáteční konfiguraci. Poté následuje adaptace, jejímž cílem je nalezení 

takové konfigurace sítě ve váhovém prostoru, která by v aktivním režimu 

realizovala předepsanou funkci sítě s minimální chybou. 

Aktivní režim se využívá k výpočtu funkce sítě, zatímco adaptivní režim slouží 

k jejímu nalezení. Jednotlivé režimy se mohou navzájem prolínat.  

     Správná funkce neuronové sítě silně závisí na volbě vhodné trénovací 

množiny. Reálné jsou trénovací množiny s desítkami, stovkami, resp. tisíci vzory. 

Nevhodně zvolená trénovací množina se projeví vysokou chybovostí sítě  

při testování. 

2.4.5 Vícevrstvé neuronové sítě 

      

     Vícevrstvé neuronové sítě jsou díky své jednoduchosti a flexibilitě 

nejpoužívanějším modelem neuronových sítí. Někdy se pro ně též užívá názvu 

dopředné sítě, protože se v nich signál šíří od vstupu k výstupu. Na Obr. 16 je 

znázorněno uspořádání neuronů a vazeb charakteristické pro vícevrstvé sítě. 

Základním elementem tohoto typu sítí je spojitý perceptron. Síť je tvořena 

minimálně třemi vrstvami neuronů: vstupní, výstupní a alespoň jednou vnitřní 

vrstvou. Každý neuron nižší vrstvy je spojen se všemi neurony vrstvy. Šíření 

signálu u tohoto typu sítě je šíření dopředné. Odezva neuronové sítě se získává 

dopředným šířením vstupního vektoru sítí k výstupním neuronům následujícím 

algoritmem: 

 

Obr. 16 – Topologie vícevrstvých sítí s charakteristickým úplným propojením  

               neuronů jedné vrstvy s neurony sousedních vrstev [54] 
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 Nejprve jsou excitovány na úroveň odpovídající vstupnímu vektoru neurony 

vstupní vrstvy (na vstup se zavede vektor čísel, nejčastěji v intervalu <0,1> 

nebo <1,1>).  

 Takto excitované signály jsou pomocí vazeb přivedeny k následující vyšší 

vrstvě a zesíleny či zeslabeny pomocí synaptických vah. 

 Každý neuron této vyšší vrstvy provede sumaci upravených signálů  

od neuronů nižší vrstvy a je excitován na úroveň danou svou přenosovou 

funkcí, což může být např. vztah (3). 

 Tento proces probíhá přes všechny vnitřní vrstvy až k vrstvě výstupní, kde pak 

získáme stavy všech jejích neuronů. [54]   

     Učení sítě spočívá v předkládání jednotlivých vzorů ( vektorů ) z trénovací 

množiny, jejíž jednotlivé prvky tvoří uspořádané dvojice vstup-výstup. Každý 

vzor trénovací množiny popisuje, jakým způsobem jsou excitovány neurony 

vstupní a výstupní vrstvy. Učení znamená adaptaci vah tak, aby se odezvy sítě co 

nejméně lišily od požadovaných výstupů v trénovací množině. 

2.4.6 Učení vícevrstvých neuronových sítí a metoda Backpropagation 

      

     Trénovací množina T  je definována jako množina prvků, které jsou 

definovány jako uspořádané dvojice následujícím způsobem[54]:  

T = {{ I1, O1 } { I1, O1 }…{ Ip, Op }}                                                                  ( 6 ) 

Ii = [ i1  i2…ik ]        ij = <0,1> 

Oi = [ o1 o2 ... on ]   oj = <0,1> 

 

kde: p     je      počet vzorů trénovací množiny 

       Ii     -        vektor excitací vstupní vrstvy tvořené k neurony 

       Oi     -        vektor excitací výstupní vrstvy tvořené n neurony 

       ij, oj -        excitace j-tého neuronu vstupní resp. výstupní vrstvy. 

 

     Výstupy naučené sítě by měly s minimální odchylkou kopírovat výstupní 

vektory z trénovací množiny. Dále by síť měla být schopná vyvodit správné 

výstupy pro nové vzory. Tomuto zobecnění nad naučným materiálem se říká 

generalizace. Je to schopnost neuronové sítě na základě naučeného usuzovat  



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

42 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

na jevy, které nebyly součástí učení, lze je však nějakým způsobem odvodit 

z předchozího. 

     Trénovací množina se rozděluje na dvě podmnožiny: 

 podmnožina určená k učení sítě; 

 podmnožina sloužící na ověření, tzv. testovací množina . 

K tzv. přeučení sítě dochází tehdy, je-li chyba odezvy naučené sítě pro testovací 

množinu příliš velká v poměru k chybě pro trénovací množinu. Tomu lze zabránit 

rozdělením množiny dat na tři podmnožiny vyčleněním další, tzv. ověřovací 

množiny. 

     Algoritmy pro adaptaci perceptronových vrstevnatých neuronových sítí lze 

rozdělit na dvě základní skupiny: 

 Algoritmy, které vyhledávají minimum tzv. váhové neboli energetické funkce 

v n-rozměrném prostoru, kde n závisí na počtu vstupních a výstupních 

neuronů. Nejčastěji používanou energetickou funkcí je součet kvadrátů 

odchylek skutečných výstupů od požadovaných pro všechny prvky trénovací 

množiny. V případě těchto algoritmů není omezen definiční obor 

prohledávaného zobrazení, což může vést ke značně pomalému vyhledávání 

globálního minima. 

 Algoritmy, které zúží definiční obor prohledávaného stavového prostoru. Tím 

je dosaženo rychlejší konvergence algoritmu k minimu a navíc je možno 

vhodným matematickým postupem vybrat takovou část definičního oboru, kde 

jsou předpoklady na dobrou schopnost generalizace naučené neuronové sítě. 

      

Algoritmus zpětného šíření (Backpropagation) je nejznámější a nejpoužívanější 

metodou  pro adaptaci vícevrstvé neuronové sítě. Spočívá v opačném šíření 

informace směrem od vrstev vyšších k vrstvám nižším. Princip této metody je 

následující [54]: 

1. Na vstup je zaveden vektor Ii i-tého prvku trénovací množiny, kterým jsou 

excitovány neurony vstupní vrstvy na odpovídající úroveň. 

2. Známým způsobem je provedeno dopředné šíření tohoto signálu až k výstupní 

vrstvě neuronů. 
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3. Je srovnán požadovaný stav daný vektorem Oi  i-tého prvku trénovací 

množiny se skutečnou odezvou sítě pro aktuální nastavení synaptických vah. 

4. Rozdíl mezi skutečnou a požadovanou odezvou definuje chybu neuronové 

sítě. Tato chyba se pak v určitém poměru vrací zpět do neuronové sítě formou 

úpravy synaptických vah mezi jednotlivými vrstvami směrem od horních 

vrstev k vrstvám nižším tak, aby chyba byla při následující odezvě menší. 

5. Po vyčerpání celé trénovací množiny se vyhodnotí celková chyba pro všechny 

vzory trénovací množiny a pokud je tato vyšší než požadovaná, celý proces se 

opakuje znovu. 

 

     Výběr vzorů z trénovací množiny nemusí být jen sekvenční, často se používá 

např. náhodný výběr. Celkovou chybou je v učícím algoritmu míněna např. 

střední kvadratická odchylka počítaná přes všechny vzory trénovací množiny.  

Tato chyba vypovídá o míře naučenosti sítě. Odchylky mezi skutečnými  

a požadovanými hodnotami výstupů neuronové sítě pro danou trénovaní množinu 

lze vyjádřit energií neuronové sítě, která představuje míru naučenosti sítě.  

Pro neuronovou síť typu Backpropagation je energetická funkce E definována: 

 

E = 
2

1
 



p

i 1

 


n

j 1

( y
j
- o j )

2

i
                         [54]                                              ( 7 ) 

 

yj  -  skutečná odezva j-tého neuronu výstupní vrstvy 

oj -   požadovaná odezva j-tého neuronu výstupní vrstvy daná vzorem trénovací  

        množiny 

p  -   celkový počet vzorů trénovací množiny 

n  -   počet neuronů výstupní vrstvy 

 

     Minimální chyby lze dosáhnout úpravou synaptických vad mezi neurony i a j 

podle následujícího vztahu [7]:   

  

∆wi = - η 
wi

E




                             [54]                                                                ( 8 ) 

  
∆wi  -  změna synaptické váhy 
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Η   -   koeficient učení 

 

      Velká a kladná hodnota derivace znamená, že chyba odezvy neuronové sítě 

s kladnou změnou váhy strmě roste. Naopak pro záporné hodnoty derivace klesá. 

Koeficient η udává míru změny váhy. Jeho optimální hodnota je významná  

pro efektivní adaptaci neuronové sítě.  

     Během učení neuronové sítě dochází k poklesu energetické funkce E.  

Na Obr. 17 je znázorněn typický průběh chybové funkce pro dobře naučenou 

neuronovou síť. Na Obr. 18 je znázorněn průběh chybové funkce v případě, kdy 

se nepodaří síť naučit s dostatečně malou chybou a dojde k tzv. uvíznutí 

v lokálním minimu.  

     Faktory, které zásadně ovlivňují úspěšnost učení: 

 vlastní příprava vzorů trénovaní množiny, 

 vhodná strategie výběru vzorů z trénovacích množin, 

 struktura a parametry neuronové sítě. 

     

 

Obr. 17 – Průběh chybové funkce během učení neuronové sítě [54] 
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Obr. 18 – Průběh chybové funkce při uvíznutí v lokálním minimu [54] 

      

     Při přípravě trénovací množiny je třeba zajistit: 

 dostatečné množství vzorů, 

 zastoupení členů ze všech tříd, 

 transformace vzorů trénovaní množiny do intervalu 0 - 1 . 

Nejúčinnější metodou pro překonání lokálních minim je náhodný výběr.  

Při navrhování struktury vícevrstvé neuronové sítě je třeba se rozhodnout  

o optimálním počtu vrstev a o optimálním počtu neuronů ve skryté vrstvě. 

Vícevrstvé sítě mají obvykle tři nebo čtyři vrstvy. Třívrstvé sítě mají kratší dobu 

učení a obvykle rychlejší a stabilnější vývoj chybové funkce. Síť se čtyřmi 

vrstvami má lepší aproximaci, ale má delší dobu učení a pomalejší a méně stabilní 

vývoj chybové funkce. Co se týká počtu neuronů ve skryté vrstvě, je lepší menší 

počet neuronů.  

     Problém uvíznutí v lokálním minimu lze řešit vhodnou volbou parametrů sítě: 

 Koeficientem učení η, který udává míru změny vah v jednotlivých krocích. 

Větší hodnota parametru η vede k překročení malých lokálních minim. Ale 

příliš velký parametr η způsobí nežádoucí oscilace funkce E. Při příliš malé 

hodnotě η bude učící se proces konvergovat do oblasti minima chybové 

funkce velmi pomalu.  
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 Koeficientem momentu μ, který vyjadřuje, jak dlouho se je třeba držet 

určitého směru, než se zabočí podle nové změny gradientu. Parametr μ přidává 

do postupu váhovým prostorem setrvačnost. Při dostatečné setrvačnosti si 

algoritmus udrží stejný směr, i když se dostane do lokálního minima a takto 

lokální minimum překoná. 

 Vhodným počátečním nastavením vah lze značně ovlivnit rychlost adaptace  

a dosažení globálního minima algoritmu. 

Optimální stanovení všech těchto parametrů neuronové sítě je věcí 

experimentu, zkušeností a intuice. Všechny tyto parametry jsou silně závislé 

na trénovací množině.[54]     

 

2.4.7 Využití umělých neuronových sítí 

      

     Neuronové sítě jsou již poměrně dlouhou dobu předmětem pozornosti mnoha 

vědeckých a výzkumných pracovníků v oblasti informatiky a výpočetní techniky 

po celém světě, ale též řady pracovníků jiných oborů, kteří v nich vidí velmi 

atraktivní nástroj pro účelnější a ekonomičtější řešení řady konkrétních úloh, než 

které jsou schopny poskytnout dosud obvyklé metody počítačové a informační 

technologie. Jak už bylo uvedeno v úvodu kapitoly o UNS, systematickou práci  

o využití umělých neuronových sítí v metalurgii a materiálovém inženýrství 

publikovala Z.Jančíková [54]. 

     Umělé neuronové sítě mají schopnost napodobit komplex matematických 

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

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

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

procesu přípravy formovacích směsí, prognóze vlastností odlévaných slitin nebo 

pro výběr parametrů tlakového odlévání. První aplikací pro slévárenství naznačil 

Vondrák a kol. [55] 

     Autoři J.Jakubski a M.Dobosz [56] se zabývají využitím umělých neuronových 

sítí pro kontrolu kvality syrových formovacích směsí. Nalezení parametrů syrové 

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

slévárnách.  

     V současné době se začínají neuronové sítě uplatňovat v různých oblastech 

diagnostiky a stávají se součástí systému řízení jakosti ocelárenských výrobků 

(CAQ). Vstupy do neuronové sítě jsou parametry diagnostikovaného objektu  

a výstupy např. logické hodnoty určující přítomnost určitého příznaku, který se 

vyskytne u zkoumaného objektu. Neuronové sítě se stále více využívají v oblasti 

znalostního inženýrství v aplikaci na problém diagnostiky a predikce vad různých 

typů ocelárenských výrobků, k rozpoznávání a klasifikaci jako např. rozpoznávání 

a klasifikace mikrostruktury a velikosti zrna apod.  

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

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

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

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

      V oblasti řízení vysokopecního pochodu lze rovněž využít umělé neuronové 

sítě. Výroba surového železa a samotný agregát vysoké pece poskytují široké pole 

působnosti pro její aplikaci. Cílem práce R.Lužného a J.Bilíka [58] bylo 

navrhnout, realizovat a funkčně ověřit možnosti a metody tvorby neuronového 

expertního systému na základě statistického průzkumu vstupních dat trénovací 

množiny za předpokladu širokého spektra vstupních parametrů, z nichž ne 

všechny musí mít silnou statistickou závislost na výstupním parametru. Práce 

potvrdila možnost budování lokálních systémů využívajících neuronového 

expertního systému, které mohou být v praxi úspěšně využívány především 

k předpovědi směru vývoje obsahu křemíku v surovém železe, což usnadňuje 

obsluze rozhodování o způsobu řízení chodu vysoké pece.   

     Odlévání odlitků pod tlakem je významným technologickým postupem  

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

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

Byla vyvinuta neuronová síť k vygenerování  parametrů procesu pro tlakové 

odlévání odlitků. Trénovaní data byla vytvořena s využitím zinkové slitiny 

odlévané na tlakovém stroji s horkou komorou. Z výsledků práce P.Yarlagadda 
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[59] vyplývá, že s využitím této UNS lze jednodušeji a přesněji nastavit parametry 

tlakového odlévání.  

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

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

pojednává práce D.Karunakar a G.Datta [60] o vytvoření umělé neuronové sítě, 

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

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

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

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

     Autor I. Žmak a kol. [61] se zabývali modelováním pevnosti v tahu tvárné 

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

nástrojem pro předpovídání pevnosti v tahu tvárné litiny na základě významných 

tepelných parametrů roztaveného kovu. 

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

slévárenství velkou budoucnost. 
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3 Cíle práce 
 

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

nastupují další metody zkoumání odlitku jako stanovení mikrostruktury  

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

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

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

zvláště u komplikovaných a nejednoznačných případů. Žádný z účastníků 

technologického postupu výroby odlitku pak nechce přiznat vinu na vzniku dané 

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

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

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

objektivním pomocníkem při identifikaci vad odlitků stejně jako vyšší úroveň 

počítačové podpory- umělé neuronové sítě.       

     Cílem této práce je vytvořit s využitím literárních poznatků a databáze vad 

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

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

ke správné a rychlé identifikaci vady na základě posouzení jejího vizuálního 

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

a jejich identifikaci. 

     Databáze Expertního systému bude obsahovat odkazy na digitální snímky vad, 

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

ve své slévárně pořízené snímky vad. 

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

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

aplikaci ve slévárnách. 

     Vyšší formu využití umělé inteligence pro identifikaci vad odlitků představují 

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

v různých vědeckých i průmyslových oblastech, jak bylo naznačeno výše 

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

na souboru prasklin. 
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     Dále bude testovaný soubor prasklin vyhodnocen i pomocí metod matematické 

statistiky. 

 

 

4 Praktická část 

4.1 Třídění a označení vad odlitků v ES 

 

Vytvořený Expertní systém je označen zkratkou ESVOD vytvořené z názvu 

Expertní Systém Vad ODlitků. Byl vytvořen v informačním systému Visual 

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

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

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

číslicemi 100 – 700: 

     100 – vady tvaru, rozměrů a hmotnosti 

     200 – vady povrchu 

     300 – porušení souvislosti 

     400 – dutiny 

     500 – makroskopické vměstky a vady makrostruktury 

     600 – vady mikrostruktury 

     700 – vady chemického složení a vlastností odlitků . 

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

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

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

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

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

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

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

Identifikace vad tříd 600 a 700 již vyžaduje další zkoušky i destruktivní a metalo-

grafické strukturní rozbory. Seznam vad s tříd 100 – 500 s jejich číselným 

označením je uveden v tab. 4. 
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Tab. 4 – Seznam vad odlitků 

Seznam vad odlitků tříd 100 a 200 

Třída vad Skupina vad Druh vad 

Poř.čís. Název 

Poř. 

čís. Název 

Poř. 

Čís. Název 

100 

V
ad

y
 t

v
ar

u
, 

ro
zm

ěr
ů

 a
 h

m
o

tn
o

st
i 

 
110 Chybějící část odlitku 

bez lomu 
111 Nezaběhnutí 

112 Nedolití 

113 Vytečený kov 

114 Špatná oprava formy 

115 Přetryskaný odlitek 

116 Omačkání, potlučení, pohmož. 

117 
Nesprávně upálený, odřezaný a 

obroušený odlitek 

118 
Nesprávné založení jádra do 

formy 

120 Chybějící část odlitku 

s lomem 
121 Ulomené části odlitku za tepla 

122 Ulomené části odlitku za studena 

123 Vyštípnutí 

130 Nedodržení rozměrů, 

nesprávný tvar 
131 Špatný model 

132 Přesazení 

133 Nevyhovující rozměry 

134 Zborcení, deformace 

140 Nedodržení hmotnosti odlitku 

200 

V
ad

y
 p

o
v

rc
h
u

 

210 Připečeniny 211 Drsný povrch 

212 Povrchové připečeniny 

213 Hluboké připečeniny, zapečeniny 

220 Zálupy 221 Zálup na horní ploše formy 

222 Zálup na dně formy 

223 Zálupové síťoví 

230 Nárosty 231 Vyboulení 

232 Odření, shrnutí 

233 Utržení, sesutí 

234 Erose 

240 Výronky 

250 Výpotky 

260 Zatekliny 261 Zatekliny způsobené netěsností 

formy 

262 Prasklé jádro 

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

Třída vad Skupina vad Druh vad 

Poř.čís. Název 

Poř. 

čís. Název 

Poř. 

Čís. Název 

200 

V
ad

y
 p

o
v

rc
h
u
 

270 Nepravidelnosti 

povrchu odlitku 
271 Pomerančová kůra 

272 Zvrásnění povrchu 

273 Neštovice místní a čárové 

274 Okujení, opálení 

275 Krupičky 

276 Dolíčková a kanálková koroze 

277 Chemická koroze 

280 Vady povrchové ochrany odlitku 

300 

P
o

ru
še

n
í 

so
u

v
is

lo
st

i 

310 Trhliny 311 Povrchové trhliny 

312 Podpovrchové trhliny 

313 Vnitřní trhliny 

320 Praskliny 

330 Porušení souvislosti z 

důvodu mech. 

poškození odlitku  

331 Lom za tepla 

332 Lom za studena 

340 Porušení souvislosti z 

důvodu nespojení 

kovu  

341 Zavaleniny 

342 Nedokonalý svar 

400 

D
u

ti
n

y
 

410 Bubliny 411 Bubliny způsobené kyslíkem 

412 Bubliny způsobené vodíkem 

413 Bubliny způsobené dusíkem 

414 Zahlcený plyn 

415 Síťkovité bubliny 

420 Bodliny 

430 Odvařeniny 431 Odvařeniny od formy, jádra 

432 Odvařeniny od chladítek a 

zalévaných předmětů 

433 Odvařeniny od vměstků 

440 Staženiny 441 Otevřené staženiny 

442 Vnitřní uzavřené staženiny 

443 Řediny 

444 Staženiny od jader nebo ostrých 

hran formy 

445 Povrchové propadliny 

446 Plynové staženiny 
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Seznam vad odlitků třídy 500 

Třída vad Skupina vad Druh vad 

Poř.čís. Název 

Poř. 

čís. Název 

Poř. 

Čís. Název 

500 

M
ak

ro
sk

o
p

ic
k

é 
v

m
ěs

tk
y

 a
 v

ad
y

 m
ak

ro
st

ru
k

tu
ry

 

510 Struskovitost 511 Stuskovitost exogenní 

512 Sekundární struskovitost 

520 Nekovové vměstky 521 Zadrobeniny 

522 Rozplavený písek 

523 Odpadnutý nátěr 

524 Oxidické pleny 

525 Grafitové pleny 

526 Černé skvrny 

530 Makrosegregace a 

vycezeniny 
531 Gravitační odmíšení 

532 Makroodmíšení 

533 Stvolové vycezeniny 

534 Mezerové vycezeniny 

540 Broky 

550 Kovové vměstky 

560 Nevyhovující lom 

 

4.2 Popis ESVOD 

      

ESVOD obsahuje tři úrovně: 

- identifikace vady podle vnějších příznaků 

- diagnóza a příčiny vady 

- prevence a léčba. 

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

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

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

Seznam skupin příznaků je uveden v Tab. 5. 
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Tab. 5 – Seznam skupin příznaků slévárenských vad 

 

Číslo 

skupiny 

Příznak vady 

1 Poloha materiálu vůči povrchu odlitku  

2 Drsnost povrchu vady 

3 Umístění vady vůči povrchu odlitku 

4 Tvar vady 

5 Rozložení, průběh vady 

6 Umístění vady vůči formě 

7 Barevný vzhled a jiné zvláštní aspekty 

8 Doprovodná vada 

9 Technologické okolnosti související 

s vadou 

10 Vada obsahuje 

11 Materiál odlitku 

12 Materiál formy 

13 Vzhled lomové plochy 

 

 

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

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

1. Identifikace vady podle vnějších příznaků 

2. Seznam vad s jejich číselným označením . 

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

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

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

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

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

nové klasifikace vad odlitků [3], včetně jejich číselného označení.  



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

55 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

     Při volbě ad 2 se na další obrazovce zobrazí seznam všech vad, uživateli se 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.3 Příklad identifikace vady pomocí ESVOD 

 

 

 

Obr. 19 - Zadrobenina, skupina vad 520  

      

     Pokud chce uživatel identifikovat vadu, zvolí v úvodní obrazovce ESVOD 

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

 . 
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Obr. 20  - Úvodní obrazovka ESVOD  

      

     Na druhé obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících polohu materiálu vůči povrchu odlitku. Uživatel si opět zvolí 

jeden z příznaků a klikne na tlačítko  .      

 

Obr. 21 - Druhá obrazovka ESVOD, poloha materiálu vůči povrchu odlitku 

      

     Na třetí obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících umístění vady vůči povrchu odlitku. Uživatel si opět zvolí 

jeden z příznaků a klikne na tlačítko  . 
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Obr. 22 - Třetí obrazovka ESVOD, umístění vady vůči povrchu odlitku  

      

     Na čtvrté obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

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

a klikne na tlačítko  .  

 

 

Obr. 23 - Čtvrtá obrazovka ESVOD, rozložení, průběh vady  

     

     V uvedeném příkladu se na páté obrazovce ESVOD objeví seznam příznaků 

charakterizujících jaké nečistoty vada obsahuje. Uživatel si zvolí jeden 

z příznaků a klikne na tlačítko  . 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

58 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

 

Obr. 24 - Pátá obrazovka ESVOD, vada obsahuje nečistoty  

 

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

technologických okolností při výrobě odlitku  a klikne na tlačítko  . 

 

 

Obr. 25 - Šestá obrazovka ESVOD, technologické okolnosti      

      

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

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

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

odkazem na literaturu.     
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Obr. 26 - Sedmá obrazovka ESVOD, výsledná identifikace vady  

      

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

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

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

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

v angličtině a němčině. Příklad je uveden na Obr. 27.  

 

 

Obr. 27 – Schéma vady Zadrobenina 

     Kliknutím na tlačítko  se zobrazí k identifikované vadě fotografie 

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

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

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

značných identifikacích.   
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     Tlačítkem  si uživatel zavře okno s popisem vady a kliknutím  

na tlačítko  se dostane na úvodní obrazovku ESVOD a může 

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

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

obrazovek zpět a svou volbu příznaku může opravit a dále pokračovat 

v identifikaci vady.  

     Jednotlivé vady mají různý počet příznaků potřebných pro jejich identifikaci, 

proto se počet obrazovek potřebných k zvolení jednotlivých příznaků  

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

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

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

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

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

 

Obr. 28 - Seznam vad  

     Dvojitým kliknutím na danou vadu se zobrazí podrobné informace k zvolené 

vadě. (obr. 29), stejně jako při identifikaci vady si může uživatel zobrazit schéma 

nebo digitální snímek vady kliknutím na tlačítka  nebo  . 

Pokud je v databázi ESVOD uloženo k dané vadě více snímků, vybere si uživatel 
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ze seznamu pomocí tzv. match kódu  jeden konkrétní 

snímek, který si zobrazí. 

 

Obr. 29 - Zobrazené informace k zvolené vadě  

     Pomocí tlačítek   a  se uživatel dostane zpět  

na úvodní obrazovku ESVOD. 

      

 

 

5 Testování ESVOD 

 

5.1 Testování na VŠB TU Ostrava 

      

     První testování ESVOD proběhlo mezi studenty na VŠB - TU Ostrava  

ve cvičení na Katedře slévárenství. Studentům bylo předloženo patnáct odlitků  

s různými vadami. Jednotlivé vady identifikoval nejdříve vyučující vizuálně, 

seznam odlitků a jejich vad je uveden v tab. 6. Na jednom vzorku mohlo být  

i více různých vad. 
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Tab. 6 – Seznam testovaných odlitků 

Označení 

odlitku Vada 

F Nedolití / Zavalenina 

94 Vytečený kov 

I Propadlina / Staženina 

A Výronky / Odvařenina 

7 Drsný povrch 

C Propadlina / Staženina 

H Nevyhovující rozměry 

K 

Nazaběhnutí/ 

Zavalenina 

G Penetrace / Staženina 

B Staženina 

E Zálup 

13 Připečeniny 

KA Připečeniny 

6 Připečeniny 

D Přesazení / Připečeniny 

 

     Studenti byli seznámeni s Expertním systémem pro identifikaci vad odlitků 

ESVOD a pomocí něj identifikovali jednotlivé vady. Jedna vada mohla být 

identifikována více studenty. Výsledky identifikace jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Z celkových 39 identifikací pomocí ESVOD bylo 11 shodných s identifikací 

vizuální. Vysoký počet neshodných identifikací mohl být způsoben jednak 

nezkušeností studentů a rovněž tím, že neznali technologické podmínky výroby 

daných odlitků. Seznam příznaků vad s jejich číselným označením je uveden 

v příloze č. 1. 

5.2 Testování ve slévárně Tafonco a.s. Kopřivnice 

      

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

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

TATRA, a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů. Vyrábějí se zde odlitky 

ze šedé a tvárné litiny, oceli a slitin hliníku pro firmy automobilového, stavebního 

a strojírenského průmyslu, zajišťují se zde dodávky pro zemědělskou techniku, 

traktory a vysokozdvižné vozíky. Slévárna poskytuje služby jako lakování, 
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tepelné zpracování a opracování odlitků. Výsledky testování byly zpracovány  

v bakalářské práci R.Pecky [62], jejímž cílem bylo zhodnotit navržený expertní 

systém z hlediska použitelnosti v praktickém životě sléváren.  

     V příloze č. 3 jsou očíslovány odlitky, na kterých se prováděla identifikace, 

dále jsou zde uvedeny identifikace jednotlivých vad technologem slévárny   

a pomocí ESVOD, tabulka je doplněna o digitální snímky vad [62]. Na odlitku  

č. 3 technolog identifikoval vadu Nezaběhnutí (č. vady 111),  pomocí ESVOD 

pak zvolil jako druhý příznak 3.8 - Vada prochází celou stěnou odlitku, což ho 

dovedlo k rozdílné identifikaci vady č. 341 – Zavalenina. U těchto dvou vad je 

shodná příčina jejich vzniku, což je předčasné ztuhnutí čela proudu kovu, tyto  

vady nejsou ve stejné třídě. Databáze ESVOD byla u vady Nezaběhnutí doplněna 

o další příznaky ze skupiny 3 - Umístění vady vůči povrchu  a  4 - Tvar vady. 

     Další neshoda nastala při identifikaci u odlitku č. 5, kdy vizuálně byl 

identifikován Zahlcený plyn (č. vady 414) a ESVOD zobrazil vadu Odvařenina  

od formy, jádra (č. vady 431). Obě vady se nacházejí ve stejné třídě 400 – Dutiny, 

mají podobný tvar a shodují se v některých příznacích.  

     Odlitek č. 8 byl vyřazen pro vadu č. 445 – Povrchová propadlina. Při identifi- 

kaci pomocí ESVOD byla určena vada Špatná oprava formy (vada č. 114). První 

odchylka během identifikace nastala při výběru příznaku skupiny 3 - Umístění 

vady vůči povrchu, kdy technolog typoval v ESVOD příznak 3.1 – vada je  

na povrchu, kdežto v databázi ESVOD se u Povrchové propadliny připouští 

příznak 3.3 – vada je na povrchu a zabíhá pod povrch. Dále mají vady č. 114  

a 445 mimo jiných i společný příznak 4.16 - místně propadlý celistvý povrch 

odlitku. V databázi byla rozšířena kombinace příznaků u vady č. 445 v rámci 

příznaků skupiny 5 – Rozložení a průběh vady o příznak 5.2 – vada je na větší 

ploše a v obrazovce s příznaky skupiny 9 - Technologické okolnosti byla přidána 

volba 9.0 - ani jedna z níže uvedených možností, takže nyní kombinace příznaků 

1.2 ->  3.3 -> 5.2 -> 4.16 -> 9.0 identifikuje vadu č. 445. 

     K neshodné identifikaci u odlitku č. 10 došlo v důsledku volby příznaku 3.6 – 

vada začíná na povrchu a vybíhá nad povrch, kdy u vady č. 262 – Prasklé jádro se 

ze skupiny příznaků 3 - Umístění vady vůči povrchu připouští příznaky 3.1 – vada 

je na povrchu nebo 3.5 – vada je ve vnitřní dutině (u jádra). Databáze ESVOD 
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byla u vad č. 261 – Zatekliny způsobené netěsností formy a č. 262 – Prasklé jádro 

doplněny o kombinace příznaků s příznakem 3.6 – vada začíná na povrchu  

a vybíhá nad povrch.   

     U odlitku č. 15 se identifikace mezi technologem a ESVOD rozcházejí 

v určení drsnosti povrchu a tvaru vady. Technolog identifikoval vadu Prasklá 

forma (vada č. 263). V databázi ESVOD se u této vady připouští příznak 2.1 - 

povrch vady je standardně drsný. U identifikace pomocí ESVOD zvolil technolog 

příznak 2.2 – povrch vady je drsnější než standardní a 4.2 – vada má tvar 

nepravidelného síťoví, tím se dostal k jiným kombinacím příznaků, což vedlo 

k neshodné identifikací vady než identifikoval pomocí ESVOD.  

     V posledním případě neshodné identifikace u odlitku č. 20 technolog 

identifikoval vadu, kterou označil jako Nezaložené jádro (vada č. 136), ale 

v publikaci [3] v rámci klasifikace vad není tato vada uvedena a není uvedena ani 

v databázi ESVOD. Pomocí ESVOD tak byla identifikována vada Špatný model  

(vada č. 131).  

     Z celkového počtu 20 identifikovaných vad se v šesti případech neshodovala 

vizuální identifikace technologem při výstupu ze slévárny s identifikací pomocí 

ESVOD. Zásadně se identifikace rozcházejí u odlitku č. 8, kdy kontrolor 

identifikoval vadu č. 445 - Povrchovou propadlinu, kdežto s pomocí ESVOD byla 

identifikována vada č.114 – Špatná oprava formy. Obě identifikace se rozcházejí  

i ve třídě vad. Neshodná identifikace vedla do dvou různých tříd vad i u odlitku  

č. 3, ale zde jsou některé shodné příčiny vzniku obou vad, jak bylo uvedeno výše. 

U ostatních neshodných identifikací došlo k rozdílům v rámci jedné třídy vad. 

 

 5.3 Testování ve slévárně Unex a.s. Uničov 

     Strojírensko – metalurgický komplex UNEX se specializuje na vývoj, výrobu, 

montáž a modernizaci kolesových rýpadel vlastní značky pro těžbu nerostných 

surovin. K jeho produkci rovněž patří velké svařované ocelové konstrukce. Díky 

vlastním slévárnám a kovárně je UNEX soběstačný v zajišťování načisto 

opracovaných odlitků a výkovků. Slévárna umístěná přímo v areálu UNEX a.s. 

vyrábí uhlíkové, nízko, středně a vysokolegované ocelové odlitky v hrubé 
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hmotnosti od 5 kg až do 18 tun a odlitky z tvárné litiny v hrubé hmotnosti od cca 

6,5 kg do 3,5 tuny. Odlitky nacházejí uplatnění v železničním průmyslu, těžkém 

strojírenství pro stavební a důlní stroje i pro manipulační techniku a další průmys-

lová odvětví. 

     Ve slévárně Unex byl ESVOD testován na 45 odlitcích, ovšem odlitek č. 8 

nelze zahrnout do testovaného souboru, jelikož v diplomové práci J.Smékala [63] 

chybí v uvedené kombinaci příznaků za ESVOD příznak ze skupiny 5 – 

Rozložení a průběh vady pro identifikaci vady Rozplavený písek (vada č. 

522). Odlitek č. 11 rovněž nelze zahrnout do testovaného souboru, protože 

uvedené kombinace příznaků ESVOD, které uvádí autor DP [63], vedou 

k identifikaci vady č. 111 –Nezaběhnutí, nikoliv k vadě č. 441 – Otevřené 

staženiny. Z celkového počtu 43 identifikovaných vad bylo 8 neshodných 

identifikací mezi technologem slévárny a ESVOD. V příloze č. 4 je zpracováno 

testování odlitků ve slévárně UNEX.  

    U odlitku č. 12 byla technologem identifikována Zadrobenina (vada č. 521), 

kdežto identifikace pomocí ESVOD vedla k vadě č. 262 – Prasklé jádro.  

V databázi ESVOD je uveden dle autorů [3] popis vady č. 521 jako „Otevřené – 

povrchové nebo uzavřené – vnitřní dutiny ve stěně odlitku, které mohou být zcela 

nebo částečně vyplněné formovacím materiálem, jejichž vznik souvisí 

bezprostředně se zadrobením formy nebo jádra.“ Při testování ESVOD zvolili 

jako první příznak 1.1 – v místě vady materiál přesahuje povrch odlitku, což se 

neslučuje s výše uvedeným popisem vady, který předpokládá příznak 1.2 –

 v místě vady chybí materiál odlitku, porušená souvislost. Rozdílná volba již  

u prvního příznaku tak vedla k neshodné identifikaci vady mezi technologem  

slévárny a ESVOD. U vady Zadrobenina se může stát, že se např. při vytahování 

modelu z formy naruší některé ostré hrany formy a při odlévání dojde v těchto 

místech k erosi, tzn., že kov zateče za narušené vrstvy formovací směsi a ve výs-

ledku se zde vytvoří nárůst kovu. V jiném místě se pak na povrchu odlitku  

vyplaví zbytky utržené formovací směsi a vznikne zde zadrobenina.   

     K neshodné identifikaci u odlitku č. 20 došlo v důsledku rozdílné volby 

příznaku ze skupiny 3 – Umístění vady vůči povrchu, kdy ESVOD nepřipouští  

u vady Zahlcený plyn (vada č. 414) identifikované technologem nezvolit žádný 
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příznak (ani jedna z níže uvedených možností)  ze skupiny 3 – Umístění vady vůči 

povrchu. U odlitku č. 28 se identifikace technologa a ESVOD u vady č. 521 –

 Zadrobenina rozešly v důsledku rozdílné volby příznaku ze skupiny 3 – Umístění 

vady vůči povrchu odlitku. Otázkou je, zda  dutinu lze brát jako vadu pouze  

na povrchu (volba technologa při testování ESVOD), nebo zasahuje i pod povrch 

odlitku. ESVOD u vady Zadrobeniny připouští příznaky 3.3 – vada je na povrchu 

a zabíhá pod povrch nebo 3.7 – vada je uvnitř odlitku. 

     Zvolením příznaku 1.6 – zmenšení nebo zvětšení rozměrů odlitku došlo 

k neshodné identifikaci u odlitku č. 30. Vyboulení (vada č. 231) předpokládá 

v ESVOD příznak 1.1 – v místě vady materiál přesahuje povrch odlitku, jelikož se 

jedná o nepravidelné místní deformace povrchu odlitku, způsobené namožením 

formy . 

      

Zatekliny způsobené netěsností formy (vada č. 261) u odlitku č. 34 předpokládá  

dle ESVOD příznak 3.1 - vada je na povrchu ze skupiny 3 – Umístění vady vůči 

povrchu odlitku, kdežto technolog volil při testování ESVOD příznak 3.4 - vada je 

na hraně a/nebo na rohu, což vedlo k neshodné identifikaci vady č. 213 - Hluboké 

připečeniny (penetrace), protože v těchto místech bývá forma velmi 

tepelně exponovaná. 

     K neshodné identifikaci u odlitku č. 36 došlo pravděpodobně v důsledku 

kombinace dvou vad: Staženiny (vada č. 440) a Zatekliny způsobené netěsností 

formy (vada č. 261). Dle [63] ESVOD identifikoval vadu č. 272 – Zvrásnění 

povrchu. Není zde jednoznačné, ke které z identifikovaných vad byly voleny 

technologem příznaky v ESVOD. Identifikování kombinovaných vad může být 

pomocí ESVOD problematické, proto je vhodné, pokud to je možné, obě vady 

identifikovat s pomocí ESVOD každou zvlášť.  

     Neshodná identifikace mezi technologem a ESVOD u odlitku č. 40 opět 

způsobila rozdílná volba příznaku ze skupiny 3 – Umístění vady vůči povrchu.  

U Praskliny (vada č. 320) se v ESVOD nepřipouštěl příznak 3.3 - vada je  

na povrchu a zabíhá pod povrch. Ovšem z pohledu uživatelů se může jevit, že 

prasklina začínána povrchu a zabíhá i pod povrch, proto byla databáze ESVOD 

doplněna u vady č. 320 – Praskliny o tento příznak. 
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     Poslední neshodná identifikace nastala u odlitku č. 43, u kterého technolog 

identifikoval vadu Chybějící část odlitku bez lomu (skupina vad 110 / vada č. 117 

– Nesprávně upálený, odřezaný a obroušený odlitek), s pomocí ESVOD byla 

identifikována vada č. 342 – Nedokonalý svar. Neshodná identifikace této vady 

byla způsobena výběrem příznaku 3.3 - vada je na povrchu a zabíhá pod povrch, 

kdežto ESVOD u vady č. 117 připouští pouze umístění vady na povrchu odlitku.     

    Na základě výsledků testování ESVOD byly provedeny změny kombinace 

příznaků o vady č. 261 – Zatekliny způsobené netěsností formy, vady č. 262 – 

Prasklé jádro a vady č. 263 - Prasklá forma. Tyto tři vady mají řadu společných 

příznaků a liší se drsností povrchu. Proto byl v databázi ESVOD u vady č. 262  

a 263 změněn příznak skupiny 2 – Povrch vady, drsnost vůči drsnosti povrchu 

z příznaku 2.1 – povrch  vady je standardně drsný na příznak 2.2 – povrch vady je 

drsnější než standardní. 

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

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

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

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

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

což při identifikaci vyžaduje vysokou kvalifikaci a odbornost . Proto i identifikace 

pomocí ESVOD může vést u těchto vad k neshodným výsledkům oproti vizuální 

identifikaci technologem slévárny. Důležité je v takovýchto případech sporné 

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

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

správné identifikaci dané vady.    

5.4 Testování ve slévárně ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava s.r.o. 

     V provozu Slévárna spadající pod ArcelorMittal Engineering Products Ostrava 

s.r.o. (dále AMEPO) se zaměřují na výrobu těžkých odlitků z oceli a šedé litiny.  

Jednotnou technologií ve slévárně šedé litiny je pro výrobu odlitků ruční 

formování do rámů a do země do formovacích směsí na bázi furanových 

pryskyřic. Hmotnost vyráběných odlitků ze šedé litiny se pohybuje od 150  
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do 150 000 kilogramů. Do výrobního sortimentu odlitků ze šedé litiny patří např. 

kokily a příslušenství, stojany, lože obráběcích strojů, základové desky, 

převodové skříně, ozubená a řetězová kola a kladky, kolena atd. Ocelové odlitky  

o hmotnosti 150 – 4 500 kilogramů se vyrábějí ručně, hmotnosti do 150 kilogramů 

pak strojně do CT směsí na bázi vodního skla a fenol-resolu. Mezi vyráběné 

odlitky z oceli patří např. skříně hydromotorů, kladky a řemenice, rošty a roštnice, 

struskové pánve, kotouče a kola pro železniční dvojkolí, válce, dopravní šneky, 

odlitky pro těžební stroje atd. Ke slévárně patří i modelárna, která zajišťuje 

výrobu modelového zařízení. 

     ESVOD byl testován na sedmi těžkých odlitcích z šedé litiny, na některých se 

vyskytovalo i více vad najednou, příloha č. 5. Při testování nebylo možno pořídit 

snímky vad. Z devíti identifikovaných vad došlo ke čtyřem neshodným 

identifikacím mezi technologem slévárny a ESVOD. Vady byly identifikovány  

na otryskaných, popřípadě obrobených odlitcích, což mohlo zkreslit vizuální 

posuzování při identifikaci vady. 

     U odlitku č. 1 se identifikace neshodly v rámci jedné třídy, volba příznaku 5.4 

– vada má křivolaký průběh vedla k identifikaci vady č. 320 - Prasklina, přestože 

křivolaký průběh mají trhliny. Byly přehodnoceny příznaky skupiny 5 – 

Rozložení a průběh vady u prasklin, byl vyloučen příznak 5.4 – křivolaký průběh. 

Tento příznak se týká spíše trhlin.   

     K neshodě při identifikaci druhé vady Struskovitost exogenní ( vada č. 511 )  

na odlitku č. 2 došlo zvolením příznaku 6.5 – vada souvisí s jádrem a následující 

kombinace příznaků pak vedla k vadě č. 446 – Plynové staženiny.  

     Vada u odlitku č. 6 byla technologem slévárny identifikována jako Zavalenina 

(vada č. 341), kdežto pomocí ESVOD byla určena vada č. 523 – Odpadnutý 

nátěr. K neshodné identifikaci došlo v důsledku rozdílné volby příznaku  

ve skupině 5 - Rozložení a průběh vady. Zavalenina připouští v této skupině 

pouze volbu 5.0 – ani jedna z níže uvedených možností, kdežto technolog zvolil 

příznak 5.2 – vada je na větší ploše. Databáze ESVOD byla pro vadu Zavalenina 

rozšířena o další kombinace příznaků včetně příznaků skupiny 5.  
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5.5 Testování ve slévárně GIFF a.s. – slévárna šedé litiny ve 

Frýdlantu nad Ostravicí 

     Slévárna vyrábí odlitky do strojírenské výroby, dále odlitky pro elektro-

technický průmysl patří ke stěžejnímu sortimentu vyráběné litiny. Jde převážně  

o odlitky pro SIEMENS Elektromotory s.r.o., u kterých je kladen velký důraz  

na kvalitu povrchů, dokonalou povrchovou ochranu a jakost litiny. Dalším 

sortimentem jsou šachtové poklopy pro vstupní šachty, vtokové mříže pro uliční  

a dvorní vpusti včetně kalových košů. Výroba odlitků se řídí konstrukčními 

zásadami, které zajišťují vysokou kvalitu, dlouhou životnost a výborné 

uživatelské vlastnosti výrobků. Tyto zásady, které musí výrobci dodržovat, 

vycházejí z praxe získané při dlouholetém používání v zemích EU. Seznam 

testovaných vad technologem slévárny a pomocí ESVOD je uveden v příloze č. 6. 

     Technolog slévárny identifikoval u odlitku č. 1 a 2 vadu č. 234 – Erose.  

V knize [3] je tato vada popsána jako „nepravidelný nárost v blízkosti vtoku nebo 

ve spodních částech formy ve směru proudění kovu“. Pomocí ESVOD byla učena 

vada č. 521 – Zadrobenina, takže došlo k neshodným identifikacím. Problém byl 

v tom, že vada se spíše jevila jako nepravidelná prohlubeň (příznak 1.2 – v místě 

vady chybí materiál odlitku, porušená souvislost), než jako nárůst materiálu  

(příznak 1.1 – v místě vady materiál přesahuje povrch odlitku). Rozdílnou volbou 

již u první skupiny příznaků došlo v těchto dvou případech k neshodné 

identifikaci mezi technologem slévárny a identifikací pomocí ESVOD. 

K neshodné identifikaci došlo i u druhé vady na odlitku č. 2. Technolog 

slévárny identifikoval vadu Nedolití (vada č. 112), kdežto pomocí ESVOD byla 

určena vada Špatný model (vada č. 131). Pro identifikaci vady Nedolití byla 

databáze ESVOD rozšířena o další příznak 1.8 – nedokonale vytvořený tvar 

odlitku ve skupině 1 -  Materiál vůči povrchu odlitku. 

     U odlitku č. 4 byla posuzována díra oválného tvaru, která procházela celou 

stěnou odlitku. Tato vada byla odhalena až po obrobení. Technolog vyslovil 

domněnku, že mohlo dojít ke styku jádra s formou. V klasifikaci vad [3] pro tuto 

vadu není číselné označení. Na základě vizuálního posouzení byly určeny pomocí 

ESVOD vady Bublina (vada č. 410) nebo Zahlcený plyn (vada č. 414). Právě 

s ohledem na výsledky testování ESVOD byla jeho databáze rozšířena o nový 
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druh vady 118 – Nesprávné založení jádra do formy pod skupinou vad 110 – 

Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti. Kvůli této vadě byl doplněn příznak 1.9 – 

posunutí jádra ve formě.  

     Neshodná identifikace mezi technologem slévárny a ESVOD nastala u odlitku 

č. 5 na první straně, kdy technolog určil vadu č. 111 – Nezaběhnutí, ale pomocí 

ESVOD byla identifikována vada č. 415 – Síťkovité bubliny. V důsledku výběru 

příznaku 9.0 – ani jedna z níže uvedených možností v ESVOD došlo k výše 

uvedené neshodné identifikaci . Výběrem příznaku 9.10 – předčasné ztuhnutí čela 

proudu by se identifikace mezi technologem a ESVOD shodovala.   

     Při vizuálním posuzování nárostu materiálu u odlitku č. 6  byly zvoleny 

kombinace příznaků v ESVOD, které vedly k neshodné identifikaci vady Výronky 

(vada č. 240), kdežto technolog určil vadu Zadrobeniny (vada č. 521). V databázi 

ESVOD se u vady Zadrobeniny připouští ze skupiny 1 – Materiál vůči povrchu 

odlitku pouze příznak 1.2 – v místě vady chybí materiál odlitku, porušená 

souvislost, což vyplývá z popisu vady citované z [3] již výše u odlitku č. 12 

testovaného ve slévárně UNEX a.s. Uničov. Ovšem pokud kov zateče za vrstvu 

odloupnuté formovací směsi ( narušení pevnosti formy při vytahování modelu 

z formy ), v tomto místě dochází k nárůstu kovu, ale jinde na povrchu odlitku se 

objeví vada Zadrobenina (vada č. 521) nebo Rozplavený písek (vada č. 522). 

Databáze ESVOD byla u vady Zadrobeniny rozšířena o kombinace příznaků 

s příznakem 1.1 – v místě vady materiál přesahuje povrch odlitku a skupina 

příznaků 8 – Doprovodná vada byla rozšířena o příznak 8.11 – erose.  

     U odlitku č. 7 určil technolog jako příčinu vzniku oválné dutiny skrz celou 

stěnu odlitku styk jádra se stěnou formy. Došlo proto k neshodné identifikaci vady 

č. 410 – Bublina nebo vady č. 414 – Zahlcený plyn pomocí ESVOD. Jednalo se o 

stejný problém jako u odlitku č. 4. Z celkového počtu 12 identifikovaných bylo 6 

neshodných mezi identifikací technologem slévárny a ESVOD. 
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5.6 Testování v ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS 

      

     VIADRUS je tradičním, ryze českým výrobcem litinové tepelné techniky. 

Používaný materiál je zárukou vysoké účinnosti, spolehlivosti a životnosti kotlů  

i radiátorů. Ve výrobním programu této slévárny jsou litinové radiátory  

s klasickým i originálním designem, teplovodní kotle na plynná, tekutá i pevná 

paliva. Dále vyrábí OEM litinové kotlové články a kotlová tělesa i další 

topenářské a netopenářské zakázkové odlitky z šedé litiny. Závod VIADRUS 

zavedl do svého portfolia hliníkové a bimetalové radiátory, dále designové 

radiátory z barevného broušeného skla a solární sestavy pro ohřev teplé užitkové 

vody, které jsou zařazeny v dotačním programu Zelená úsporám. 

     V příloze č. 7 je uveden seznam odlitků a vady, které byly identifikovány  

ve slévárně VIADRUS. U odlitku č. 1 došlo k neshodné identifikaci mezi techno-

logem slévárny a ESVOD v rámci stejné skupiny 520 – Nekovové vměstky. 

Technolog identifikoval vadu č. 522 – Rozplavený písek, kdežto při identifikaci 

pomocí ESVOD se dospělo volbou příznaků 5.3 – vada je místně lokalizovaná  

a 4.17 – vada má ostrohranný tvar k vadě č. 521 – Zadrobeniny. ESVOD u vady 

Rozplavený písek nezahrnuje příznaky 5.3 a 4.17. Vizuální vzhled obou 

zmíněných vad se liší velmi nepatrně. Rozplavený písek se od Zadrobenin liší 

pouze tím, že dutiny nejsou tvořeny celistvými částmi formy nebo jádra, ale 

jednotlivými zrnky nebo shluky zrn formovací nebo jádrové směsi – po tryskání 

se jeví jako malé dírky. V uvedeném případě se navíc identifikace prováděla  

na tryskaných odlitcích, což rozlišení obou vad ztížilo.    

     K další neshodné identifikace došlo u odlitku č. 9, kdy technolog určil vadu 

Vyštípnutí (vada č. 123), kdežto pomocí ESVOD byla identifikována vada 

Okujení, opálení (vada č. 274). U vady Vyštípnutí byly přehodnoceny příznaky 

této vady a byly rozšířeny o příznak 5.1 – vada je plošně rozložená.      

     Neshodná identifikace u odlitku č. 10 je v rámci jedné třídy 400 – Dutiny. 

Vzhledem k tomu, že se bublina, identifikovaná technologem slévárny, vyskytuje 

v blízkosti podpěrky, mohlo se stát, že ESVOD identifikoval vadu č. 432 - 

Odvařeniny od chladítek a zalévaných předmětů.   
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       U odlitků č. 11, 13, 17 a 19 identifikoval technolog slévárny vadu Zadrobeni-

ny (vada č. 521), ESVOD se pak volbou příznaku 6.6 – vada je v blízkosti 

vtokových zářezů, proudění kovu dostal k vadě č. 443 – Řediny. Proto byla 

databáze ESVOD rozšířena pro vadu Zadrobeniny o kombinaci příznaků s přízna-

kem 6.6.  

     Vada na odlitku č. 14 byla identifikována technologem slévárny jako vada  

č. 123 – Vyštípnutí. Neshodná identifikace ESVOD vycházela ze stejné 

kombinace příznaků navolených jako u odlitku č. 9, což vedlo k identifikaci vady 

č. 274 – Okujení, opálení. Zavedení nových kombinací příznaků, jak je uvedeno  

u odlitku č. 9, vyřeší neshody i zde u odlitku č. 14.   

     K neshodné identifikaci mezi technologem slévárny a ESVOD u odlitku č. 16   

došlo v rámci třídy 500 – Makroskopické vměstky a vady makrostruktury, kdy  

identifikace byla prováděna na otryskaném odlitku. Technolog identifikoval 

Zadrobeninu (vada č. 521), ESVOD určil vadu Struskovitost exogenní (vada  

č. 511). Skutečnost, že se vada nacházela v rohu odlitku, způsobila výběr příznaku 

3.4 – vada je na hraně a/nebo na rohu a následná kombinace příznaků vedla 

k chybné identifikaci vady č. 511. Opět zde sehrál roli fakt, že identifikace byla 

prováděna na otryskaných odlitcích a nebylo možné určit případné zbytky strusky 

v prohlubních.  

     Z 24 provedených identifikací došlo k 9 neshodným identifikacím  

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

o Zadrobeninu a stejné příčiny neshodné identifikace. Identifikace vad probíhala 

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

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

pouhým vizuálním posouzením. Pro přesnější identifikaci by se v těchto 

případech musela provést podrobnější analýza vnitřního povrchu dutin. 

5.7 Testování ve Slévárně Třinec a.s 

      

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

Součástí slévárny jsou provozy výroby neželezných kovů a opracování odlitků. 

Výroba odlitků je kusová, malosériová, sériová i hromadná. Slévárna dodává 

např. odlitky pro automobilový průmysl, zemědělství, sériově vyráběné odlitky  
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na automatické formovací lince HWS, olejové vany, skříně, víka, kostry 

elektromotorů, odlitky protizávaží pro manipulační stroje a zařízení, ocelárenské  

a kovárenské kokily, licí desky, struskové bedny, mísy a příslušenství, hutní válce 

pro různé válcovací tratě, náhradní díly pro hutní agregáty, chladnice a výfučny 

pro vysoké pece, opotřebitelné díly pro stroje na úpravu kamene a uhlí a jiné. 

Seznam odlitků a identifikovaných vad je uveden v příloze č. 8. 

     Neshodná identifikace mezi technologem slévárny a ESVOD nastala u první 

vady na odlitku č. 2, kdy technolog identifikoval vadu č. 222 – Zálup na dně 

formy, kdežto pomocí zvolených příznaků v ESVOD byla identifikována vada  

č. 213 – Hluboké připečeniny ( penetrace ). ESVOD připouští u zálupu ze skupiny 

příznaků 1 – Materiál vůči povrchu odlitku pouze první příznak 1.2 - v místě vady 

chybí materiál odlitku, ovšem u tohoto odlitku se vada jevila jako nárůst materiálu 

v důsledku odloupnutí vrstvy formovací směsi a zatečení kovu za odloupnutou 

vrstvu. Databáze ESVOD byla u vad č. 221 – Zálup na horní ploše formy a č. 222 

– Zálup na dně formy rozšířena o možnost volby příznaků 1.1 – v místě vady 

materiál přesahuje povrch odlitku a 3.6 – vada začíná na povrchu a vybíhá  

nad povrch. U třetí identifikované vady Zadrobenina ( vada č. 521 ), jak 

identifikoval technolog slévárny, nastala neshodná identifikace pomocí ESVOD 

kvůli odlišné volby příznaku ze skupiny 6 – Umístění vady vůči formě, kdy 

Zadrobeniny předpokládají výběr 6.0 – ani jedna z níže uvedených 

možností. Databáze ESVOD byla ve skupině příznaků 6 doplněna o kombinaci 

příznaků pro Zadrobeniny s příznakem 6.1 – vada je na horní ploše formy a 6.6 – 

vada je v blízkosti vtokových zářezů, proudění kovu. 

     U odlitku č. 6 identifikoval technolog slévárny Povrchovou propadlinu (vada 

č. 445), kdežto ESVOD identifikoval vadu Odpadnutý nátěr (vada č. 523). Stalo 

se tak v důsledku volby příznaku 4.1 – Vada má nepravidelný tvar místo příznaku 

4.16 – místně propadlý celistvý povrch odlitku. Databáze ESVOD byla doplněna 

u vady č. 445 o kombinaci příznaků s příznakem 5.2 – vada je na větší ploše. 

     Neshodná identifikace u druhé vady odlitku č. 7 nastala v rámci  stejné třídy 

400 – Dutiny volbou příznaku 4.4 – vada má zakulacený (zaoblený) tvar  

v ESVOD. Při vizuálním posuzování vady mohlo dojít k rozdílnému posouzení 
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tvaru vady mezi technologem a při volbě příznaku ze skupiny 4 – Tvar vady 

v ESVOD a to vedlo k neshodné identifikaci.   

     K neshodné identifikaci mezi technologem slévárny a ESVOD u odlitku č. 9 

došlo díky volbě příznaku 5.1 - vada je plošně rozložená, kdy ESVOD u vady  

č. 512 – Struskovitost sekundární tento příznak nepředpokládá. Pokud by se 

v ESVOD zvolil ze skupiny příznaků 5- Rozložení a průběh vady příznak č. 5.6 – 

místní shluky nebo řetězce vad, následující kombinace příznaků by mohly vést 

k vadě č. 512. 

     Neshodná identifikace u odlitku č. 10 nastala z podobné příčiny jako u odlitku 

č. 9, kdy byl v ESVOD zvolen příznaku 5.2 – vada je na větší ploše a tento 

příznak se pro vadu č. 512 v ESVOD nepředpokládá. U obou posledních odlitků 

by navíc nešlo identifikovat zbytky sekundární reoxidační strusky v prohlubních, 

protože odlitky již byly po otryskání. 

     Z celkového počtu 10 identifikovaných vad bylo 6 vad identifikováno 

systémem ESVOD neshodně oproti identifikaci vady technologem slévárny.  

Jak už bylo uvedeno výše, určování příznaků v systému ESVOD bylo ztíženo tím, 

že odlitky již byly po otryskání, čímž se odstranily zbytky případného 

formovacího materiálu či strusky z otvorů a pak se již těžce identifikovalo zda se 

jedná o Struskovitost, Zadrobeninu či Rozplavený písek. Musely by se pak použít 

podrobnější analýzy vad např. pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu 

Scanning.  

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

 

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

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

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

EURO s.r.o. Blansko testován na deseti odlitcích, jejich seznam je uveden  

v tab. 7. 
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Tab. 7 – Seznam testovaných odlitků v DBS EURO s.r.o. Blansko 

 

Poř. 

číslo 

odlitku Označení odlitku 

Vada určená vizuálně 

expertem DBS EURO 

Vada identifikovaná 

pomocí ESVOD 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek 

č.1  

skříň, tvárná litina Zadrobeniny 521 Zadrobeniny 521 Shoda 

Odlitek 

č. 2  

skříň 2 / X11, tvárná litina Vyplavené jádro   Bubliny 410 Neshoda 

Odlitek 

č. 3 

disk, chromniklová ocel Studený spoj 341 Zavaleniny 341 Shoda 

Odlitek 

č. 4 

pojezdové kolo, tvárná litina Odpadnutý nátěr 523 Sekundární 

struskovitost/      

Rozplavený písek 

512/   

522 

Neshoda 

Odlitek 

č. 5 

kellybox, nízkolegovaná 

ocel 

Staženiny od 

jádra 

444 Odvařeniny od 

jádra 

431 Neshoda 

Odlitek 

č. 6  

skříň 2, tvárná litina Řediny 443 Řediny 443 Shoda 

Odlitek 

č. 7  

turbodmych. PBS, uhlíková 

ocel 

Vybouleniny/            

Připečeniny 

231/   

212 

Zatekliny 260 Neshoda 

Odlitek 

č. 8 

turbodmych. PBS 2, 

uhlíková ocel 

Mechanické 

poškození 

110 Omačkání, 

potlučení, 

pohmoždění 

116 Shoda 

Odlitek 

č. 9 

skříň 2 / X11, tvárná litina 

 

Okujení, opálení 274 Okujení 274 Shoda 

Odlitek 

č. 10 

skříň 2, hrubý odlitek, 

tvárná litina 

Sruskovitost 

exogenní 

511 Sruskovitost 

exogenní 

511 Shoda 

 

     Z celkových deseti identifikací vad na odlitcích došlo ke čtyřem neshodným 

identifikacím mezi technologem slévárny a ESVOD. U odlitků č. 2 a 4 uznal 

technolog slévárny chybu u své identifikace, u odlitku č. 5 je neshodná 

identifikace sporná, jelikož by se pro přesnější určení vady muselo udělat 

vyhodnocení pomocí mikroskopu. K neshodné identifikaci u odlitku č. 7 došlo 

v rámci jedné třídy. 

     Po vyhodnocení výsledků testování byla databáze ESVOD doplněna o nové 

příznaky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Seznam nových příznaků:   
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1.8  – nedokonale vytvořený tvar odlitku 

1.9  – posunutí jádra ve formě 

4.23 - rýhy, zvrásněný povrch se zaoblenými kraji 

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

8.11 – erose (nárůst kovu) 

9.17 – neopravená místa poškozené formy ( jádra ) 

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

 

    Správná identifikace vady a určení příčin jejího vzniku je vysoce odborná 

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

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

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

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

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

i znalost celého technologického pozadí výroby odlitku při výběru příslušného 

příznaku vady. Než se technolog definitivně rozhodne o výsledné identifikaci 

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

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

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

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

     Tento expertní systém může pomoci technologům ve slévárnách s identifikací 

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

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

nákladovosti na zmetky.  
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6 Aplikování metod statistické matematiky a umělých 

neuronových sítí na soubor prasklin 

      

6.1 Teorie vzniku prasklin 

     

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

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

úplném vychladnutí odlitku ve formě. Mohou vzniknout i po předčasném vyjmutí 

odlitku z formy nebo po jeho tepelném zpracování. Příčinou vzniku prasklin bývá 

napětí v odlitku způsobené nerovnoměrným chladnutím různě silných částí 

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

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

chemického složení materiálu odlitku, dominantní vliv u železných slitin má 

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

peritektický bod, tj. do 0,2 % C, jak uvádí F.Havlíček v článku [64]. U šedých 

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

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

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

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

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

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

obsah fosforu a síry u ocelí.  

 

6.2 Soubor prasklin 

       

     Byl použit soubor dat shromážděných ve slévárně  bývalé SIGMA Lutín. 

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

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

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

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



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

78 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

odlévaného materiálu a údaje o vzniklých prasklinách přímo ve slévárně nebo  

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

výpočet uhlíkového ekvivalentu CE:  

CE = %C + 0,3* ( %Si + %P )             [65]                                                       ( 9 ) 

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

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

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

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

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

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

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

prasklin je zobrazený v příloze č. 9.  

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

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

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

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

 

6.3 Statistické výpočty 

 

Použité vzorce [66] 

 

Aritmetický  průměr :     x  = 
n

1
 



n

i
ix

1

                                                             (10)  

 

n                počet naměřených hodnot 

x1…….xi   naměřené proměnné 

 

Stupeň volnosti:              υ = n – 1                                                                     (11) 

 

                                                             

Výběrový rozptyl:           s
2
= 
n

1



n

i
ix

1

2
 - x

2
                                                    (12) 

 

Odhad rozptylu:             
2

1
 = s

2
 

1n

n
                                                            (13) 
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Testovací kritérium  F:  F = 
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1                                                                      (14) 

Testovací kritérium t:   t = 
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             (15) 

 

Výpočet dle CE- uhlíkového ekvivalentu 

 

Tab. 8 – Soubor taveb bez prasklých odlitků, počet záznamů n1 

 

Poř. 

Číslo tavba 

uhl. 
ekv.CE 

Chemické složení 
CE ne 

% CE CE2 C Si P S 

1 1362 4,10% 3,350 2,170 0,259 0,103 0,0410 4,1000 16,8100 

2 1363 4,02% 3,400 1,790 0,225 0,115 0,0402 4,0200 16,1604 

3 1364 3,99% 3,350 1,790 0,255 0,086 0,0399 3,9900 15,9201 

4 1365 4,00% 3,280 2,060 0,252 0,088 0,0400 4,0000 16,0000 

5 1366 4,06% 3,380 1,900 0,275 0,102 0,0406 4,0600 16,4836 

6 1367 4,06% 3,310 2,170 0,271 0,127 0,0406 4,0600 16,4836 

7 1368 4,17% 3,430 2,120 0,274 0,123 0,0417 4,1700 17,3889 

8 1373 4,16% 3,400 2,200 0,238 0,122 0,0416 4,1600 17,3056 

9 1375 4,07% 3,340 2,080 0,272 0,137 0,0407 4,0700 16,5649 

10 1376 4,14% 3,400 2,140 0,242 0,092 0,0414 4,1400 17,1396 

11 1377 3,92% 3,330 1,670 0,245 0,118 0,0392 3,9200 15,3664 

12 1378 4,03% 3,390 1,710 0,329 0,095 0,0403 4,0300 16,2409 

13 1386 3,96% 3,360 1,690 0,254 0,109 0,0396 3,9600 15,6816 

14 1387 3,97% 3,370 1,670 0,262 0,109 0,0397 3,9700 15,7609 

15 1388 3,90% 3,320 1,610 0,256 0,112 0,0390 3,9000 15,2100 

16 1389 4,01% 3,440 1,560 0,256 0,112 0,0401 4,0100 16,0801 

17 1390 4,04% 3,370 1,900 0,278 0,097 0,0404 4,0400 16,3216 

18 1395 4,01% 3,400 1,670 0,306 0,101 0,0401 4,0100 16,0801 

19 1401 3,97% 3,380 1,630 0,273 0,128 0,0397 3,9700 15,7609 

20 1407 4,02% 3,430 1,680 0,197 0,100 0,0402 4,0200 16,1604 

21 1412 4,05% 3,370 1,950 0,242 0,105 0,0405 4,0500 16,4025 

22 1416 4,00% 3,390 1,720 0,248 0,134 0,0400 4,0000 16,0000 

23 1418 4,15% 3,430 2,080 0,268 0,116 0,0415 4,1500 17,2225 

24 1419 4,04% 3,400 1,800 0,252 0,125 0,0404 4,0400 16,3216 

25 1430 4,07% 3,390 1,920 0,275 0,118 0,0407 4,0670 16,5405 

    100,91% 84,410 46,680 6,504     100,907 407,4067 
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Tab. 9 – Soubor taveb s prasklými odlitky, počet záznamů n2 

 

Poř. 

číslo tavba 

uhl. 
ekv.CE 

Chemické složení   

CE ne % CE CE2 C Si P S 

1 1370 4,13% 3,370 2,190 0,274 0,129 0,0413 4,1300 17,0569 

2 1371 4,04% 3,300 2,150 0,221 0,120 0,0404 4,0400 16,3216 

3 1372 4,11% 3,420 2,050 0,191 0,091 0,0411 4,1100 16,8921 

4 1374 4,19% 3,420 2,230 0,265 0,123 0,0419 4,1900 17,5561 

5 1379 4,05% 3,430 1,730 0,270 0,119 0,0405 4,0500 16,4025 

6 1380 3,94% 3,280 1,790 0,323 0,124 0,0394 3,9400 15,5236 

7 1381 4,00% 3,390 1,670 0,281 0,142 0,0400 4,0000 16,0000 

8 1382 4,07% 3,440 1,720 0,311 0,148 0,0407 4,0700 16,5649 

9 1384 3,99% 3,370 1,680 0,296 0,128 0,0399 3,9900 15,9201 

10 1385 3,94% 3,360 1,600 0,260 0,103 0,0394 3,9400 15,5236 

11 1391 4,00% 3,400 1,650 0,274 0,109 0,0400 4,0000 16,0000 

12 1392 4,05% 3,420 1,750 0,295 0,119 0,0405 4,0500 16,4025 

13 1393 4,00% 3,360 1,760 0,306 0,104 0,0400 4,0000 16,0000 

14 1394 4,01% 3,370 1,770 0,311 0,105 0,0401 4,0100 16,0801 

15 1396 3,90% 3,300 1,650 0,291 0,102 0,0390 3,9000 15,2100 

16 1397 4,00% 3,370 1,730 0,283 0,128 0,0400 4,0000 16,0000 

17 1398 4,04% 3,450 1,610 0,285 0,127 0,0404 4,0400 16,3216 

18 1399 3,97% 3,380 1,610 0,282 0,124 0,0397 3,9700 15,7609 

19 1400 3,86% 3,310 1,500 0,275 0,150 0,0386 3,8600 14,8996 

20 1402 3,99% 3,350 1,750 0,294 0,124 0,0399 3,9900 15,9201 

21 1403 3,98% 3,380 1,640 0,293 0,111 0,0398 3,9800 15,8404 

22 1405 3,87% 3,270 1,670 0,283 0,122 0,0387 3,8700 14,9769 

23 1408 3,95% 3,400 1,640 0,163 0,094 0,0395 3,9500 15,6025 

24 1409 3,99% 3,420 1,640 0,190 0,128 0,0399 3,9900 15,9201 

25 1410 4,02% 3,400 1,740 0,236 0,123 0,0402 4,0200 16,1604 

26 1411 3,98% 3,380 1,700 0,254 0,097 0,0398 3,9800 15,8404 

27 1420 4,06% 3,400 1,950 0,234 0,136 0,0406 4,0600 16,4836 

28 1421 4,07% 3,430 1,880 0,172 0,110 0,0407 4,0700 16,5649 

29 1422 4,08% 3,410 1,790 0,217 0,132 0,0408 4,0800 16,6464 

30 1423 4,07% 3,420 1,830 0,246 0,117 0,0407 4,0700 16,5649 

31 1424 4,10% 3,480 1,750 0,242 0,115 0,0410 4,1000 16,8100 

32 1425 4,11% 3,470 1,800 0,257 0,120 0,0411 4,1100 16,8921 

33 1426 3,93% 3,270 1,840 0,286 0,154 0,0393 3,9300 15,4449 

34 1427 4,12% 3,490 1,810 0,244 0,121 0,0412 4,1200 16,9744 

35 1428 4,04% 3,360 1,930 0,253 0,144 0,0404 4,0400 16,3216 

36 1429 4,07% 3,410 1,870 0,253 0,149 0,0407 4,0700 16,5649 

37 1432 4,01% 3,33 1,92 0,279 0,125 0,0401 4,0100 16,0801 

38 1433 4,04% 3,380 1,850 0,280 0,120 0,0404 4,0400 16,3216 

39 1434 4,09% 3,430 1,810 0,290 0,120 0,0409 4,0900 16,7281 

40 1435 4,09% 3,430 1,830 0,290 0,130 0,0409 4,0900 16,7281 

    160,95% 135,450 71,480 10,550 4,887   160,9500 647,8225 
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Tab. 10 - Výpočet rozptylu a testy významnosti pro CE 

 Soubor bez prasklých 

odlitků 

Soubor s prasklými odlitky 

Počet n1 = 25  = 40 

Suma CE x1 = 100,907  = 160,95 

Průměrná 

hodnota 

 = 100,907 / 25 = 

4,0363          

 = 160,95 / 40 = 4,0238 

Suma  Ʃ  = 407,4067                           Ʃ  = 647,8225 

  = 16,2917  = 16,1910 

Výběrový rozptyl 
  = 

25

1
 . 407,4067 – 

16,2917 =  0,00455 

  
=  
40

1
 . 647,8225 – 16,1910 

= 0,00460 

Odhad rozptylu 


2

1
 0,00455 . 

125

25


= 

0,004740 


2

2
= 0,00460 . 

140

40


= 

0,004718 

 

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

Hladina 

významnosti 

p = 0,05 

Testovací 

kritérium F 
F = 

004718,0

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

Stupeň volnosti υ = 25 + 40 – 2 = 63 

Testovací 

kritérium t 

t = ( 4,0363 – 4,0238 ) / . 

4025

)24025(40.25




 = 0,7132      = 2,0    t <  

 

Z výpočtů uvedených v tab. 10 vyplývá dle kritéria F, že rozdíl mezi rozptyly  

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

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

CE u obou souboru není významný. 
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Výpočet dle Si – obsahu křemíku 

 

Tab. 11 – Soubor taveb bez prasklých odlitků, počet záznamů n1 

                         

Poč. 

číslo tavba 

uhl. ekv. 

CE 

Chemické složení 

Si2 C Si P S 

1 1362 4,10% 3,350 2,170 0,259 0,103 4,7089 

2 1363 4,02% 3,400 1,790 0,225 0,115 3,2041 

3 1364 3,99% 3,350 1,790 0,255 0,086 3,2041 

4 1365 4,00% 3,280 2,060 0,252 0,088 4,2436 

5 1366 4,06% 3,380 1,900 0,275 0,102 3,6100 

6 1367 4,06% 3,310 2,170 0,271 0,127 4,7089 

7 1368 4,17% 3,430 2,120 0,274 0,123 4,4944 

8 1373 4,16% 3,400 2,200 0,238 0,122 4,8400 

9 1375 4,07% 3,340 2,080 0,272 0,137 4,3264 

10 1376 4,14% 3,400 2,140 0,242 0,092 4,5796 

11 1377 3,92% 3,330 1,670 0,245 0,118 2,7889 

12 1378 4,03% 3,390 1,710 0,329 0,095 2,9241 

13 1386 3,96% 3,360 1,690 0,254 0,109 2,8561 

14 1387 3,97% 3,370 1,670 0,262 0,109 2,7889 

15 1388 3,90% 3,320 1,610 0,256 0,112 2,5921 

16 1389 4,01% 3,440 1,560 0,256 0,112 2,4336 

17 1390 4,04% 3,370 1,900 0,278 0,097 3,6100 

18 1395 4,01% 3,400 1,670 0,306 0,101 2,7889 

19 1401 3,97% 3,380 1,630 0,273 0,128 2,6569 

20 1407 4,02% 3,430 1,680 0,197 0,100 2,8224 

21 1412 4,05% 3,370 1,950 0,242 0,105 3,8025 

22 1416 4,00% 3,390 1,720 0,248 0,134 2,9584 

23 1418 4,15% 3,430 2,080 0,268 0,116 4,3264 

24 1419 4,04% 3,400 1,800 0,252 0,125 3,2400 

25 1430 4,07% 3,390 1,920 0,275 0,118 3,6864 

    100,91% 84,410 46,680 6,504   88,1956 
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Tab. 12 – Soubor taveb s prasklými odlitky, počet záznamů n2 

   

Poř. 

Číslo tavba 

uhl. 

ekv.CE 

Chemické složení 

Si2 C Si P S 

1 1370 4,13% 3,370 2,190 0,274 0,129 4,7961 

2 1371 4,04% 3,300 2,150 0,221 0,120 4,6225 

3 1372 4,11% 3,420 2,050 0,191 0,091 4,2025 

4 1374 4,19% 3,420 2,230 0,265 0,123 4,9729 

5 1379 4,05% 3,430 1,730 0,270 0,119 2,9929 

6 1380 3,94% 3,280 1,790 0,323 0,124 3,2041 

7 1381 4,00% 3,390 1,670 0,281 0,142 2,7889 

8 1382 4,07% 3,440 1,720 0,311 0,148 2,9584 

9 1384 3,99% 3,370 1,680 0,296 0,128 2,8224 

10 1385 3,94% 3,360 1,600 0,260 0,103 2,5600 

11 1391 4,00% 3,400 1,650 0,274 0,109 2,7225 

12 1392 4,05% 3,420 1,750 0,295 0,119 3,0625 

13 1393 4,00% 3,360 1,760 0,306 0,104 3,0976 

14 1394 4,01% 3,370 1,770 0,311 0,105 3,1329 

15 1396 3,90% 3,300 1,650 0,291 0,102 2,7225 

16 1397 4,00% 3,370 1,730 0,283 0,128 2,9929 

17 1398 4,04% 3,450 1,610 0,285 0,127 2,5921 

18 1399 3,97% 3,380 1,610 0,282 0,124 2,5921 

19 1400 3,86% 3,310 1,500 0,275 0,150 2,2500 

20 1402 3,99% 3,350 1,750 0,294 0,124 3,0625 

21 1403 3,98% 3,380 1,640 0,293 0,111 2,6896 

22 1405 3,87% 3,270 1,670 0,283 0,122 2,7889 

23 1408 3,95% 3,400 1,640 0,163 0,094 2,6896 

24 1409 3,99% 3,420 1,640 0,190 0,128 2,6896 

25 1410 4,02% 3,400 1,740 0,236 0,123 3,0276 

26 1411 3,98% 3,380 1,700 0,254 0,097 2,8900 

27 1420 4,06% 3,400 1,950 0,234 0,136 3,8025 

28 1421 4,07% 3,430 1,880 0,172 0,110 3,5344 

29 1422 4,08% 3,410 1,790 0,217 0,132 3,2041 

30 1423 4,07% 3,420 1,830 0,246 0,117 3,3489 

31 1424 4,10% 3,480 1,750 0,242 0,115 3,0625 

32 1425 4,11% 3,470 1,800 0,257 0,120 3,2400 

33 1426 3,93% 3,270 1,840 0,286 0,154 3,3856 

34 1427 4,12% 3,490 1,810 0,244 0,121 3,2761 

35 1428 4,04% 3,360 1,930 0,253 0,144 3,7249 

36 1429 4,07% 3,410 1,870 0,253 0,149 3,4969 

37 1432 4,01% 3,33 1,92 0,279 0,125 3,6864 

38 1433 4,04% 3,380 1,850 0,280 0,120 3,4225 

39 1434 4,09% 3,430 1,810 0,290 0,120 3,2761 

40 1435 4,09% 3,430 1,830 0,290 0,130 3,3489 

    160,95% 135,450 71,480 10,550   128,7334 
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 Tab. 13 - Výpočet rozptylu a testy významnosti pro Si 

 

 Soubor bez prasklých 

odlitků 

Soubor s prasklými odlitky 

Počet n1 = 25  = 40 

Suma Si x1 = 46,680  = 71,480 

Průměrná 

hodnota 

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

Suma  Ʃ  = 88,1956                           Ʃ  = 128,7334 

  = 3,4864  = 3,1934 

Výběrový rozptyl 
  = 

25

1
 . 88,1956 – 

3,4864 = 0,04142 

  
=  

40

1
 . 128,7334 – 

3,1934 = 0,02494 

Odhad rozptylu 


2

1
 = 0,04142 . 

125

25


=  

0,04315    


2

2
 = 0,02494 . 

140

40


= 

0,02554 

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

Hladina 

významnosti 

p = 0,05 

Testovací 

kritérium F 
F = 

02554,0

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

Stupeň volnosti υ = 25 + 40 – 2 = 63 

Testovací 

kritérium t 

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

4025

)24025(40.25




 = 2,5      = 2,0    t >  

 

     Z výpočtů uvedených v tab. 13 vyplývá dle kritéria F, že rozdíl mezi rozptyly 

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

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

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

byl vyšší, než u taveb, jejichž odlitky praskliny měly. Si zvyšuje aktivitu uhlíku  
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a snižuje tím jeho rozpustnost v tavenině, čímž se podporuje jeho vylučování  

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

Zvýšený výskyt prasklin po změně vsázky bylo způsobeno snížením podílu 

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

Statistické výpočty potvrdily, že mohou být účinným nástrojem pro zjišťování 

příčin vzniku vad  

 

 

6.4 Aplikování umělých neuronových sítí 

 

     Umělé neuronové sítě (UNS) umožňují vyhodnocování výskytu dané vady 

v závislosti na technologických okolnostech výroby odlitku, chemickém složení 

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

nashromážděno dostatečné množství technologických údajů z celého výrobního 

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

odlitků se prakticky nepodařilo najít dostatečně velkou databázi dat pro dokonalé 

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

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

byla testována pro vyhodnocení vlivu chemického složení materiálu odlitku  

na vznik prasklin na odlitcích kruhů. 

    

6.4.1 Program STATISTIKA.CZ 

    Systém STATISTICA.CZ Automatizované neuronové sítě je jednou  

z nejpokročilejších a nejvýkonnějších aplikací technologie neuronových sítí 

dostupná na současném trhu.Podrobnější informace lze nalézt na internetových 

stránkách firmy StatSoft. [67] Systém nabízí množství jedinečných prostředků a je 

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

technologie. K jejím výhodám patří: 

 Výjimečná snadnost použití a překvapivý analytický výkon. Automatický 

vyhledávač sítě provede uživatele krok po kroku postupem pro vytvoření 

skupiny rozdílných sítí a výběrem nejvhodnější sítě s nejlepším výkonem. 
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 Integrovaný pro a post-processing obsahující výběr dat, kódování 

jmenovitých hodnot, škálování, normalizaci a nahrazování chybějících 

hodnot s interpretací pro klasifikaci, regresi a problematiku časových řad.  

 Vyspělé, vysoce optimalizované trénovací algoritmy, kontrola nad všemi 

aspekty, které ovlivňují chování neuronové sítě, jako je aktivační  

a chybová funkce nebo komplexnost sítě.  

 Podpora kombinací sítí a síťových architektur prakticky neomezené 

velikosti organizovaných v sadách neuronových sítí pro vytváření kolekcí.  

 Komplexní grafická a statistická zpětná vazba poskytující interaktivní 

průzkumné analýzy.  

 Plná integrace v rámci systému STATISTICA; všechny výsledky, grafy, 

reporty atd. mohou být dále upravovány pomocí grafických  

a analytických nástrojů systému STATISTICA. Lze tak např. provádět 

další analýzy reziduí, vytvářet komentované souhrnné reporty apod.  

 Plná integrace s nástroji STATISTICA pro automatizaci.  

     Zahrnuje nejen vyspělé architektury neuronových sítí a trénovací algoritmy, 

ale též inovativní přístup k návrhu síťové architektury s použitím specifických 

 a smysluplných chybových funkcí, které umožňují interpretaci dosažených 

výsledků. 

6.4.2 Zadání souboru prasklin do UNS 

      

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

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

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

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

5 nejlepších sítí a ty zobrazila. Na obr. 30 – 38 je zobrazen postup při zpracování 

souboru prasklin pomocí UNS. 
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Obr. 30 – Výběr testovaného souboru 

 

 

Obr. 31 – Zobrazení testovaného souboru 
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Obr. 32 – Zadání klasifikace 

 

 

Obr. 33 – Výběr proměnných pro analýzu 
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Obr. 34 – Tvorba sítí 

 

 

Obr. 35 – Trénování sítí 
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Obr. 36 – Zobrazení tabulky výsledků v programu STATISTIKA.CZ 

 

 

Obr. 37 – Výběr sítí s nejlepšími výsledky 
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Obr. 38 – Soubor výsledků 

     Ukázka výsledného souboru je zobrazena na obrázku č. 38, celý soubor je 

uveden v příloze č. 10. Ve sloupci B jsou uvedeny hodnoty na vstupu, ve sloupci 

C jsou pak uvedeny výsledné hodnoty z UNS, v obou platí ANO – prasklina byla, 

NE – prasklina nebyla. Údaj VVPS 11-4-2 znamená, že byla použita vícevrstvá 

perceptronová síť s dvanácti vstupy, čtyři vstupy byly ve skryté vrstvě a výstupy 

byly vždy dva ANO/NE. Řádky, ve kterých se hodnoty z obou sloupců neshodují, 

jsou chyby. Z celkového počtu 88 testovaných vzorků bylo 31 chybných. V tomto 

případě UNS nedokázala určit vliv chemického složení na výskyt prasklin  

na odlitcích. UNS by dokázala určit, jaký by měl být nejoptimálnější obsah 

testovaných prvků, aby praskliny nevznikaly, pokud by se optimalizační výpočty 

ohledně vlivu chemického složení na výskyt prasklin naprogramovaly přímo 

v programu STATISTICA.CZ.  

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

od požadovaných výstupů v trénovací množině. Použitý soubor prasklin měl  

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

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

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

UNS s technologickými údaji o výrobě odlitku, chemickém složení taveniny  
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a vlastnostech formovací směsi, informacemi , zda se vada vyskytl, či ne. UNS by 

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

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

systematické značení taveb a z nich odlévaných odlitků.  
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7 Závěr 
      

     Byl vytvořen Expertní systém pro identifikaci vad odlitků ESVOD, pomocí 

něhož lze identifikovat vady odlitků na základě jejich vizuálního posouzení. 

Systém ESVOD lze nainstalovat na současné PC uživatelů – slévárenských 

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

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

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

v aplikaci ESVOD. Uživatel si také může prostřednictvím ESVOD uložit  

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

může pomoci při identifikaci nejednoznačných případů výskytu dané vady. 

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

ESVOD rozšířena o další kombinace příznaků k identifikovaným vadám.    

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

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

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

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

     Ovšem i při identifikaci vady odlitků pomocí ESVOD hraje roli zkušenost  

a odbornost uživatele. Velkou roli hraje i znalost technologických parametrů  

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

poctivé značení odlitků. Systematické značení odlitků umožňuje shromažďování 

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

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

shromážděné informace umožňují systematické vyhodnocování kvality odlitků, 

výskyt vad a zavádění nápravných opatření k zabránění jejich vzniku. 

     Dostatečně rozsáhlá databáze obsahující technologické parametry při výrobě 

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

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

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

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

pro identifikaci vad odlitků, by bylo vhodnější využít UNS pro ověření vlivu 
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chemického složení taveniny i dalších technologických okolností na vznik 

konkrétní vady.      

     Dále byl soubor prasklin vyhodnocen pomocí statistických výpočtů, které 

potvrdily význam vlivu obsahu křemíku na vznik prasklin. Příklad statistického 

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

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

zaregistrován v Centru transferu technologií na VŠB TU Ostrava jako software 

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

Pracovní verze ESVOD byla poskytnuta k posouzení oponentům. 
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Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam a označení příznaků vad 

 

1 Materiál vůči povrchu odlitku 

1.1 v místě vady materiál přesahuje povrch odlitku  

1.2 v místě vady chybí materiál odlitku, porušená souvislost 

1.3 v místě vady materiál chybí i přesahuje povrch odlitku 

1.4 

v místě vady materiál nechybí ani nepřesahuje povrch odlitku, 

jedná se o nehomogenitu ( chemickou, barevnou, strukturní aj. ) 

1.5 posunutí jedné části tvaru odlitku proti druhé 

1.6 zmenšení nebo zvětšení rozměru odlitku 

1.7 změna tvaru nebo rozměru odlitku 

1.8 nedokonale vytvořený tvar odlitku 

1.9 posunutí jadra ve formě 

2 Povrch vady, drsnost vůči drsnosti odlitku (standard) 

2.1 povrch vady je standardně drsný 

2.2 povrch vady je drsnější než standardní 

2.3 povrch vady je hladší než standardní 

2.4 povrch vady je zoxidovaný 

2.5 povrch vady je zrnitý a čistý 

2.6 povrch má charakter jemné síťky 

2.7 okraj vady je hladší, směrem do hloubky odlitku drsnější 

3 Umístění vady vůči povrchu 

3.1 vada je na povrchu 

3.2 vada je pod povrchem (těsně) 

3.3 vada je na povrchu a zabíhá pod povrch 

3.4 vada je na hraně a/nebo na rohu 

3.5 vada je ve vnitřní dutině (u jádra) 

3.6 vada začíná na povrchu a vybíhá nad povrch 

3.7 vada je uvnitř odlitku 

3.8 vada prochází celou stěnou odlitku 

4 Tvar vady 

4.1 vada má nepravidelný tvar 

4.2 vada má tvar nepravidelného síťoví 

4.3 vada je nožovitě ostrá 

4.4 vada má zakulacený (zaoblený) tvar 

4.5 vada má tvar pomerančové kůry 

4.6 vada je zvlněná, zvrásněná, se záhyby 

4.7 žilkovité výrostky 

4.8 dolíčky 
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4.9 úzká, táhlá mezera 

4.10 sevřená, stěží viditelná mezera 

4.11 studený spoj 

4.12 vada má kapkovitý tvar 

4.13 zploštělé rozměrné puchýře, bochníkový tvar 

4.14 malé kapilární otvory 

4.15 drobné póry 

4.16 místně propadlý celistvý povrch odlitku 

4.17 ostrohranný tvar 

4.18 vada má tvar skvrny 

4.19 póry, stvoly 

4.20 mezery, dutiny, vyplněné příměsemi 

4.21 část odlitku chybí 

4.22 plochy a obrysové hrany jsou deformovány 

4.23 rýhy, zvrásněný povrch se zaoblenými kraji  

5 - Rozložení a průběh vady 

5.1 vada je plošně rozložená 

5.2 vada je na větší ploše 

5.3 vada je místně lokalizovaná 

5.4 křivolaký průběh 

5.5 rovný nebo mírně zakřivený průběh 

5.6 místní shluky nebo řetězce vad 

5.7 pásy ve tvaru písmene A 

5.8 pásy, mezery ve tvaru písmene V 

6 - Umístění vady vůči formě 

6.1 vada je na horní ploše formy 

6.2 vada je na dně formy 

6.3 vada je v bočních stěnách formy 

6.4 vada je v dělících rovinách 

6.5 vada souvisí s jádrem 

6.6 vada je v blízkosti vtok. zářezů, proudění kovu 

6.7 vada je v blízkosti nálitku 

6.8 vada je v blízkosti tepelných uzlů 

6.9 vada je v různých koutech odlitku 

6.10 

vada souvisí s chladítky nebo cizími zalévanými předměty v 

odlitku 

6.11 vada je v tepelné ose 

6.12 vada je na místě vysokého metalostatického tlaku 

6.13 vada není na místě vysokého metalostatického tlaku 

6.14 vada je v místě napojení vtoků, výfuků, nálitků 
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7 - Barevný vzhled a jiné zvláštní znaky 

7.1 lesklá 

7.2 normální jako vzhled odlitku 

7.3 leskle černá - třpytivě šedá 

7.4 bílá, světlá 

7.5 černá 

7.6 na neotryskaném povrchu a ve formě bílé skvrny 

8 - Doprovodná vada 

8.1 zadrobenina 

8.2 rozplavený písek 

8.3 bublina 

8.4 nezaběhnutí 

8.5 připečenina 

8.6 struskovitost 

8.7 vměstky 

8.8 staženiny 

8.9 řediny 

8.10 trhliny 

8.11 erose (nárůst kovu) 

9 - Technologické okolnosti 

9.1 

existuje možnost styku jádra s formou před kompletací nebo 

skládáním 

9.2 

existuje možnost stržení formy při vytahování modelu nebo při 

skládání 

9.3 vada není na surovém odlitku (před tepelným zpracováním) 

9.4 

vada vzniká při chemických způsobech odstraňování keramiky z 

přesných odlitků 

9.5 masivní odlitek 

9.6 vada vzniká při nešetrném zacházení s odlitkem 

9.7 odlitek byl opravován zavařením 

9.8 vada vzniká pronikáním plynu z formy ( jádra ) do kovu 

9.9 forma nebo jádro jsou opatřeny nátěrem 

9.10 předčasné ztuhnutí čela proudu 

9.11 nedostatek kovu při lití 

9.12 vytečení kovu do dutiny formy 

9.13 špatná oprava formy (jádra) 
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9.14 erozivní působení tryskacího prostředku  

9.15 mechanické poškození odlitku při odstraňování vtoku a nálitku 

9.16 špatný model 

9.17 neopravená místa poškozené formy (jádra) 

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

10 - Vada obsahuje 

10.1 písek 

10.2 stejné složení jako materiál odlitku a je bez písku 

10.3 částečně s pískem a je částečně bez písku 

10.4 konglomerát písku a kovu 

10.5 odlišné složení od materiálu odlitku a je bez písku 

10.6 oxidy základního kovu 

10.7 jsou patrné dendrity kovu 

10.8 vada obsahuje částečně nebo úplně exogenní strusku 

10.9 oxidické pleny 

10.10 sekundární reoxidační strusku 

10.11 grafitové šumy, pleny 

10.12 částečně nátěr, částečně bez nátěr. hmoty 

10.13 zřetelné oddělení dvou slitin odlišného složení 

10.14 odmíšení různých prvků slitin 

11 - Materiál odlitku 

11.1 šedá litina 

11.2 tvárná litina 

11.3 temperovaná litina 

11.4 ocel uhlíková a nízkolegovaná 

11.5 legované oceli 

12 - Materiál formy (jádra) 

12.1 formování na syrovo do bentonitové směsi 

12.2 formování na sušení a přisoušení 

12.3 směsi s vodním sklem (CO2 proces, ST směsi) 

12.4 metoda Croning (obalená směs) 

12.5 metoda horkých jaderníků (Hot Box) 

12.6 metoda studených jaderníků (Cold Box)  

12.7 ST směsi s organickými pojivy (furany, alkydy…) 

12.8 přesné lití 

12.9 jiné metody odlévání do pískových forem 

12.10 kovová forma 
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Příloha č. 2 – Výsledky testování ESVOD na VŠB 

 

Označení 

odlitku 

Vada určená 

vizuálně  Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených příznaků 

Shoda/  

Neshoda 

Název 

vady 

Č. 

vady Seznam příznaků Název vady 

Č. 

vady 

Odlitek F/ 

Student 1 

Nedolití                            112 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.4 Vada je na hraně nebo/a na 

rohu / 6.3 Vada je v bočních stěnách                                       

Struskovitost                      511 Neshoda                 

Odlitek F/ 

Student 2 

Staženina 341 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.8 Vada prochází celou stěnou 

odlitku 

Zavalenina 341 Shoda   

Odlitek 94 

/ Student 1 

Zateklina 260 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.1 Vada je na povrchu / 5.2 

Vada je na větší ploše / 9.0 / 6.1 Vada je na 

horní ploše formy  

Rozplavený 

písek 

522 Neshoda            

Odlitek 94 

/ Student 2 

Zateklina 260 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.2 Vada je na povrchu a zabíhá 

pod povrch / 5.3 Vada je místně 

lokalizovaná / 4.21 Část odlitku chybí  

Špatná 

oprava 

formy 

114 Neshoda 

Odlitek 94 

/ Student 3 

Zateklina 260 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.1 Vada je na povrchu / 5.0 / 

4.6 Vada je zvlněná, zvrásněná, se záhyby  

Zavalenina 341 Neshoda 

Odlitek I / 

Student 1 

Propadlina 

(Staženina) 

445 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.3 Vada je na povrchu, zabíhá 

pod povrch / 5.6 Vada tvoří místní shluky 

nebo řetězce vad / 10.1 Vada obsahuje písek 

/ 2.2 Povrch vady je drsnější než standardní 

Zadrobeniny 521 Neshoda 

Odlitek I / 

Student 2 

Propadlina 

(Staženina)  

445 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.3 Vada je na povrchu, zabíhá 

pod povrch / 5.6 Vada tvoří místní shluky 

nebo řetězce vad / 10.1 Vada obsahuje písek 

/ 2.2 Povrch vady je drsnější než standardní 

Zadrobeniny 521 Neshoda 

Odlitek I / 

Student 3 

Propadlina 

(Staženina) 

445 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.1 Vada je na povrchu / 5.3 

Vada je místně lokalizovaná / 4.16 Vadu 

tvoří místní propadlý celistvý povrch 

odlitku 

Špatná 

oprava 

formy 

114 Neshoda 
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Označení 

odlitku 

Vada určená 

vizuálně  Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených příznaků 

Shoda/  

Neshoda 

Název 

vady 

Č. 

vady Seznam příznaků Název vady 

Č. 

vady 

Odlitek A / 

Student 1 

Výronky 240 1.1 V místě vady materiál přesahuje povrch 

odlitku / 3.5 Vada je ve vnitřní dutině 

(jádra) / 4.3 Vada je nožovitě ostrá 

Prasklé jádro 262 Neshoda 

Odlitek A / 

Student 2 

Výronky 240 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.3 Vada je na povrchu, zabíhá 

pod povrch / 5.1 Vada je plošně rozložená / 

4.2 Vada má tvar nepravidelného síťoví 

Zálupové 

síťoví 

223 Neshoda 

Odlitek A / 

Student 3 

Výronky 240 1.1 V místě vady materiál přesahuje povrch 

odlitku / 3.5 Vada je ve vnitřní dutině ( 

jádra ) / 4.7 Vadu tvoří žilkovité výrostky 

Výronky 240 Shoda 

Odlitek A / 

Student 4 

Výronky 240 1.1 V místě vady materiál přesahuje povrch 

odlitku / 3.1 Vada je na povrchu / 2.1 

Povrch vady je standardně drsný / 4.1 Vada 

má nepravidelný tvar / 6.3 Vada je 

v bočních stěnách 

Prasklá 

forma 

263 Neshoda 

Odlitek 7 / 

Student 1 

Drsný 

povrch 

211 1.1 V místě vady materiál přesahuje povrch 

odlitku / 3.1 Vada je na povrchu / 2.2 

Povrch vady je drsnější než standardní 

Výronky 240 Neshoda 

Odlitek 7 / 

Student 2 

Drsný 

povrch 

211 1.4 V místě vady materiál nechybí ani 

nepřesahuje povrch odlitku, jedná se o 

nehomogenitu (chem., barevnou, strukturní 

/ 10.2 Stejné složení jako materiál odlitku a 

je bez písku 

Broky 540 Neshoda 

Odlitek C / 

Student 1 

Propadlina  445 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.7 Vada je uvnitř odlitku / 5.3 

Vada je místně lokalizovaná / 4.8 Vadu 

tvoří dolíčky / 2.3 Povrch vady je hladší než 

standardní / 8.3 Doprovodná vada je bublina 

Odvařeniny 

od formy, 

jádra 

431 Neshoda 

Odlitek C / 

Student 2 

Propadlina  445 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.3 Vada je na povrchu, zabíhá 

pod povrch / 5.6 Vada tvoří místní shluky 

nebo řetězce vad / 10.0 / 4.8 Vadu tvoří 

dolíčky 

Dolíčková a 

kanálková 

koroze 

276 Neshoda 

Odlitek C / 

Student 3 

Propadlina  445 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.1 Vada je na povrchu / 5.2 

Vada je na větší ploše / 9.0 / 6.1 Vada je na 

horní ploše formy 

Rozplavený 

písek 

522 Neshoda 
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Označení 

odlitku 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Č. 

vady Seznam příznaků Název vady 

Č. 

vady 

Odlitek H / 

Student 1 

Nevyhovující 

rozměry 

133 1.7 Změna tvaru nebo rozměru odlitku Zborcení, 

deformace 

134 Neshoda 

Odlitek H / 

Student 2 

Nevyhovující 

rozměry 

133 1.5 Posunutí jedné části tvaru odlitku proti 

druhé 

Přesazení 132 Neshoda 

Odlitek K / 

Student 1 

Zavalenina 341 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.8 Vada prochází celou 

stěnou odlitku 

Zavalenina 341 Shoda 

Odlitek K / 

Student 2 

Zavalenina 341 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.8 Vada prochází celou 

stěnou odlitku 

Zavalenina 341 Shoda 

Odlitek K / 

Student 3 

Zavalenina 341 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.8 Vada prochází celou 

stěnou odlitku 

Zavalenina 341 Shoda 

Odlitek K / 

Student 4 

Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.0 / 9.11 Nedostatek kovu při 

lití 

Nedolití 112 Neshoda 

Odlitek G / 

Student 1 

Hluboké 

připečeniny, 

zapečeniny 

213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku /  3.4 Vada je na hraně 

nebo/a na rohu /  4.1 Vada má 

nepravidelný tvar 

Hluboké 

připečeniny, 

zapečeniny 

213 Shoda 

Odlitek B / 

Student 1 

Staženina 440 1.2 V místě vady chybí materiál, porušená 

souvislost / 3.3 Vada je na povrchu, 

zabíhá pod povrch / 5.2 Vada je na větší 

ploše / 4.16 Vadu tvoří místní propadlý 

celistvý povrch odlitku / 9.13 Špatná 

oprava formy ( jádra ) 

Špatná 

oprava formy 

114 Neshoda 

Odlitek B / 

Student 2 

Staženina 440 1.7 Změna tvaru nebo rozměru odlitku  Zborcení, 

deformace 

134 Neshoda 

Odlitek E / 

Student 1 

Zálup 220 1.3 V místě vady materiál chybí i 

přesahuje povrch odlitku / 2.2 Povrch 

vady je drsnější než standardní / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 5.2 

Vada je na větší ploše   

Pomerančová 

kůra 

271 Neshoda 

Odlitek 13 

/ Student 1 

Povrchové 

připečeniny 

212 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.5 Vada je ve vnitřní 

dutině(u jádra) / 4.7 Vadu tvoří žilkovité 

výrostky 

Výronky 240 Neshoda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

110 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

Označení 

odlitku 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda 

Název 

vady Č. vady Seznam příznaků Název vady 

Č. 

vady 

Odlitek 

KA / 

Student 1 

Připečeniny 212/213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku /  3.5 Vada je ve vnitřní 

dutině(u jádra) / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 5.3 Vada je místně 

lokalizovaná /  2.2 Povrch vady je 

drsnější než standardní 

Hluboké 

připečeniny, 

zapečeniny 

213 Shoda 

Odlitek 

KA / 

Student 2 

Připečeniny 212/213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku /  3.5 Vada je ve vnitřní 

dutině(u jádra) / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 5.3 Vada je místně 

lokalizovaná /  2.2 Povrch vady je 

drsnější než standardní 

Hluboké 

připečeniny, 

zapečeniny 

213 Shoda 

Odlitek 

KA / 

Student 2 

Připečeniny 212/213 1.7 Změna tvaru nebo rozměru odlitku Zborcení, 

deformace 

134 Neshoda 

Odlitek 6 / 

Student 1 

Připečeniny 212/213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.3 Vada je na povrchu a 

zabíhá pod povrch / 2.2 Povrch vady je 

drsnější než standardní / 6.12 Vada je 

v místě vysokého metalostatického tlaku 

Povrchové 

připečeniny 

212 Shoda 

Odlitek 6 / 

Student 2 

Připečeniny 212/213 1.4 V místě vady materiál nechybí ani 

nepřesahuje povrch odlitku, jedná se o 

nehomogenitu (chem., barevnou, 

strukturní / 10.2 Stejné složení jako 

materiál odlitku a je bez písku 

Broky 540 Neshoda 

Odlitek 6 / 

Student 2 

Připečeniny 212/213 1.5 Posunutí jedné části tvaru odlitku 

proti druhé 

Přesazení 132 Neshoda 

Odlitek D / 

Student 1 

Přesazení 132 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.5 Vada je ve vnitřní 

dutině ( u jádra ) / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 5.1 Vada je plošně 

rozložená 

Prasklé jádro 262 Neshoda 

Odlitek D / 

Student 2 

Přesazení 132 1.5 Posunutí jedné části tvaru odlitku 

proti druhé 

Přesazení 132 Shoda 

Odlitek D / 

Student 3 

Přesazení 132 1.5 Posunutí jedné části tvaru odlitku 

proti druhé 

Přesazení 132 Shoda 

Odlitek D / 

Student 4 

Přesazení 132 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.4 Vada je na 

hraně nebo/a na rohu / 6.1 Vada je na 

horní ploše formy                                      

Struskovitost  

exogenní                    

511 Neshoda 
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Označení 

odlitku 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda 

Název 

vady Č. vady Seznam příznaků Název vady 

Č. 

vady 

Odlitek D / 

Student 5 

Připečeniny 212/213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na povrchu / 

2.2 Povrch vady je drsnější než standardní 

/ 4.2 Vada má tvar nepravidelného síťoví 

Výronky 240 Neshoda 
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Příloha č. 3 – Výsledky testování ESVOD ve slévárně Tafonco a.s. Kopřivnice 

 

Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

 

 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

0dlitek č.1 - 

Otočný čep 

 Rozplavený písek 522 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je 

na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.2 Vada je na větší ploše / 10.1 

Vada obsahuje písek                                        

Rozplavený 

písek 

522 Shoda 

Odlitek č. 2 - 

Skříň 

nápravy 

 Struskovitost exogenní 511 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je 

na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizována / 

4.1 Vada má nepravidelný tvar / 

6.1 Vada je na horní ploše formy 

/ 10.8 Vada obsahuje částečně 

nebo úplně exogenní strusku 

Struskovitost 

exogenní 

511 Shoda   
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 3 - 

Svislý otočný 

čep 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.8 Vada 

prochází celou stěnou odlitku   

Zavalenina 341 Neshoda            

Odlitek č. 4 - 

Pouzdro 

pohonu 

 Nedolití 112 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z uvedených možností / 

9.11 Nedostatek kovu při lití  

Nedolití 112 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 5 - 

Pouzdro 

ložiska 

 Zahlcený plyn 414 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je 

na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizována/ 

4.13 Vadu tvoří zploštělé, 

rozměrové puchýře, bochníkový 

tvar / 2.3 Povrch vady je hladší 

než standardní / 8.3 Doprovodná 

vada je bublina 

Odvařenina 

od formy, 

jádra 

431 Neshoda 

Odlitek č. 6 - 

Víko zadní 

 Povrchová připečenina 212 1.1 V místě vady materiál 

přesahuje povrch odlitku / 3.3 

Vada je na povrchu, zabíhá pod 

povrch / 2.2 Povrch vady je 

drsnější než standardní / 6.12 

Vada je v místě vysokého 

metalostatického tlaku 

Povrchová 

připečenina 

212 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 7 - 

Kryt motoru 

 Otevřená staženina 441 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je 

na povrchu, zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizována / 

4.1 Vada má nepravidelný tvar / 

6.6 Vada je v blízkosti vtokového 

zářezu, proudění kovu / 10.7 Ve 

vadě jsou patrné dendrity kovu 

Otevřená 

staženina 

441 Shoda 

Odlitek č. 8 - 

Víko těhlice 

 Povrchová propadlina  445 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je 

na povrchu / 5.3 Vada je místně 

lokalizovaná / 4.16 Vadu tvoří 

místní propadlý celistvý povrch 

odlitku 

Špatná 

oprava formy 

114 Neshoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 9 - 

Koleno 

výfuku 

 Vyštípnutí 123 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 

Ani jedna z níže uvedených 

možností / 9.15 Mechanické 

poškození odlitku při 

odstraňování vtoku a nálitku 

Vyštípnutí 123 Shoda 

Odlitek č. 10 

- Tělo 

chladiče 

 Prasklé jádro 262 1.1 V místě vady materiál 

přesahuje povrch odlitku / 3.6 

Vada začíná na povrchu a vybíhá 

nad povrch / 2.2 Povrch vady je 

drsnější než standardní / 9.1 

Existuje možnost styku jádra s 

formou při kompletaci 

(skládání)Vada má tvar 

nepravidelného síťoví 

Odření, 

shrnutí 

232 Neshoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 11 

- Těleso 

 Zadrobenina 521 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 

Vada je na povrchu a zabíhá pod 

povrch / 5.6 Vada tvoří místní 

shluky nebo řetězce vad / 10.1 

Vada obsahuje písek / 2.2 Povrch 

vady je drsnější než standardní 

Zadrobenina 521 Shoda 

Odlitek č. 12 

- Skříň řazení 

rychloběhu 

 Vytečený kov 113 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 

Ani jedna z uvedených možností 

/ 9.12 Vytečení kovu z dutiny 

formy 

Vytečený 

kov 

113 Shoda 

 

 

 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

118 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 13 

- Skříň z 

litiny s 

lupínkovým 

grafitem 

 Utržená forma 233 1.1 V místě vady materiál 

přesahuje povrch odlitku / 3.6 

Vada začíná na povrchu a vybíhá 

nad povrch / 2.2 Povrch vady je 

drsnější než standardní / 9.1 

Existuje možnost utržení formy 

při vytahování modelu nebo 

skládání  

Utržená, 

sesutí 

233 Shoda 

Odlitek č. 14 

- Skříň 

 Zavalenina 341 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušena souvislost / 3.8 

Vada prochází celou stěnou 

odlitku 

Zavalenina 341 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 15 

- Brzdový 

buben 

 Prasklá forma 263 1.1 V místě vady přesahuje 

materiál povrch odlitku / 3.1 

Vada je na povrchu / 2.2 Povrch 

vady je drsnější než standardní / 

4.2 vada má tvar nepravidelného 

síťoví 

Výronky 240 Neshoda 

Odlitek č. 16 

- Páka pedálu 

 Přesazení 132 1.5 Posunutí jedné části odlitku 

proti druhé 

Přesazení 132 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 17 

- Kostra 

motoru 

 Ulomená část odlitku za 

studena 

122 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností 

/ 9.6 Vada vzniká při nešetrném 

zacházení s odlitkem / 2.5 Povrch 

vady je zrnitý a čistý / 5.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností 

Ulomená část 

odlitku za 

studena 

122 Shoda 

Odlitek č. 18 

- Kostra 

motoru 

 Deformace odlitku 134 1.7 Změna tvaru nebo rozměru 

odlitku 

Zborcení, 

deformace 

134 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 

  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam 

volených příznaků 

  

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 19 

- Těleso 

rozvaděče  

 Zateklina způsobená 

netěsností formy 

261 1.1 V místě vady materiál 

přesahuje povrch odlitku / 3.1 

Vada je na povrchu / 2.1 

Povrch vady je standardně 

drsný / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.4 Vada je 

v dělící rovině 

Zateklina 

způsobená 

netěsností 

formy 

261 Shoda 

Odlitek č. 20 

- skříň 

převodovky 

 Nezaložené jádro Neexistuje 

v seznamu 

vad v [3] 

1.1 V místě vady přesahuje 

materiál povrch odlitku / 3.1 

Vada je na povrchu / 2.1 

Povrch je standardně drsný / 

4.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností 

Špatný 

model 

131 Neshoda 
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Příloha č. 4 – Výsledky testování ESVOD ve slévárně Unex a.s. Uničov 

 

Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

0dlitek č.1 - 

Unašeč GE 

058 

 Odvařeniny od 

chladítek 

432 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.2 Vada je pod 

povrchem (těsně) / 4.8 Vadu tvoří 

dolíčky                                        

Odvařeniny od 

chladítek a 

zalévaných 

předmětů 

432 Shoda 

Odlitek č. 2 - 

Polo- 

náprava GE 

010 

 Přípečeniny  212 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 2.2 

Povrch vady je drsnější než standardní 

/ 6.12 Vada je v místě vysokého 

metalostatického tlaku   

Povrchové 

připečeniny 

212 Shoda   
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 3 - 

Polo- 

náprava GE 

010  

 Zatekliny v 

místě založení 

jádra  

260 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na 

povrchu / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný / 4.3 Vada je 

nožovitě ostrá / 6.5 Vada souvisí s 

jádrem / 5.3 Vada je místně 

lokalizovaná / 8.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností 

Zatekliny 

způsobené 

netěsností 

formy 

261 Shoda 

Odlitek č. 4 - 

Polo náprava 

GE 010  

 Struskovitost 

exogenní 

511 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.3 Vada je místně 

lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar  

Struskovitost 

exogenní 

511 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 5 - 

Talíř TP 034 

 Otevřené 

staženiny 

441 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 

Vada je místně lokalizována/ 4.1 Vada 

má nepravidelný tvar / 6.7 Vada je v 

blízkosti nálitku / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný 

Otevřené 

staženiny 

441 Shoda 

Odlitek č. 6 - 

Čep LS 012 

 Řediny 443 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu, zabíhá pod povrch / 5.3 

Vada je místně lokalizovaná / 4.1 

Vada má nepravidelný tvar / 6.7 Vada 

je v blízkosti nálitku / 2.0 ani jedna z 

níže uvedených možností 

Řediny 443 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam 

volených příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 7 

- Deska A2 

 Utržení, sesutí 233 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.6 Vada začíná na 

povrchu a vybíhá nad povrch / 2.2 

Povrch vady je drsnější než 

standardní / 9.2 Existuje možnost 

utržení formy při vytahování nebo 

skládání  

Utržení, sesutí 233 Shoda 

Odlitek č. 8 

- Deska B2 

 Rozplavený 

písek 

522 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 10.1 

Vada obsahuje písek 

    Nelze 

zahrnout do 

testovaného 

souboru 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam 

volených příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 9 - 

Rozsocha 

obyčejná TP 

003 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 

9.10 Předčasné ztuhnutí čela proudu  

Nezaběhnutí 111 Shoda 

Odlitek č. 10 

- Rozsocha 

bachratá TP 

005 

 
 

Nedodržení 

rozměrů, 

nesprávný tvar 

(nezaložené 

jádro) 

133 1.6 Zmenšení nebo zvětšení odlitku  Nedodržení 

rozměrů, 

nesprávný tvar 

(nezaložené 

jádro) 

133 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam 

volených příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 11 

- Rozsocha 

bachratá TP 

005 

 Staženina pod 

nálitky 

440 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 

Ani jedna z níže uvedených 

možností / 9.10 předčasné ztuhnutí 

čela proudu  

Autor [63] - 
Otevřené 

staženiny                       

ESVOD - 

Nezaběhnutí 

  Nelze 

zahrnout do 

testovaného 

souboru 

Odlitek č. 12 

- Obyčejná 

rozsocha TP 

003 

 Zadrobenina 

(ulomená část 

formy) 

521 /1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na 

povrchu / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.5 Vada souvisí 

s jádrem / 5.3 Vada je místně 

lokalizována / 8.1 Doprovodná vada 

je zadrobenina 

Prasklé jádro 262 Neshoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam 

volených příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 

13 - 

Obyčejná 

rozsocha TP 

003 

 Zateklina do jádra 260 1.1 V místě vady materiál 

přesahuje povrch odlitku / 3.5 

Vada je ve vnitřní dutině (u 

jádra) / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 5.1 Vada je 

plošně rozložená  

Prasklé jádro 262 Shoda 

Odlitek č. 

14 - 

Obyčejná 

rozsocha TP 

003 

 Zatekliny v dělící 

rovině 

261 1.1 V místě vady materiál 

přesahuje povrch odlitku / 3.5 

Vada je ve vnitřní dutině (u 

jádra) / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar  / 5.1 Vada je 

plošně rozložená 

Zatekliny 

způsobené 

netěsností 

formy 

261 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 15 

- Skříň SL 

972 

 Přesazení od 

jádra 

(zeslabená 

stěna odlitku) 

132 1.5 Posunutí jedné části odlitku proti 

druhé 

Přesazení 132 Shoda 

Odlitek č. 16 

- Planetová 

skříň SL 972 

 Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu, zabíhá pod povrch / 5.6 

Vada tvoří místní shluky nebo řetězce 

vad / 10.1 Vada obsahuje písek / 2.2 

Povrch vady je drsnější než standardní 

Zadrobeniny 521 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 17 

- Skříň SL 

1005 

 Staženiny pod 

nálitky 

441 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 

Vada je místně lokalizovaná / 4.1 

Vada má nepravidelný tvar / 6.7 Vada 

je v blízkosti nálitku / 2.1 Povrch vady 

je standardně drsný 

Otevřená 

staženina 

441 Shoda 

Odlitek č. 18 

- Dvojklátík 

TP 065 

 Zatekliny do 

jader 

260 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.5 Vada je ve vnitřní 

dutině (u jádra) / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný 

Prasklé jádro 262 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně 

Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 19 

- Vidlice KE 

010 

 Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.6 

Vada tvoří místní shluky nebo řetězce 

vad / 10.1 Vada obsahuje písek / 2.2 

Povrch vady je drsnější než standardní  

Zadrobeniny 521 Shoda 

Odlitek č. 20 

- Lopatka 

trojprstá MN 

017 

 Zahlcený plyn 414 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.0 Ani jedna z 

níže uvedených možností / 9.10 

Předčasné ztuhnutí čela proudu   

Nezaběhnutí 111 Neshoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 

21 - Čep 

otočný SL 

228 

 Zálupy ve 

spodní části 

odlitku 

222 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 

Vada je na povrchu a zabíhá pod 

povrch / 5.1 Vada je plošně 

rozložená / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.2 Vada je na 

dně formy  

pod povrch  

Zálupy na dně 

formy 

222 Shoda 

Odlitek č. 

22 - Kolo 

pojezdové 

SW 745 

 Odvařeno na 

spodní 

přírubě 

430 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.2 

Vada je pod povrchem (těsně) / 

4.8 Vadu tvoří dolíčky 

Odvařeniny od 

chladítek a 

zalévaných 

předmětů 

432 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 

23 - Kolo 

pojezdové 

SW 745 

 Staženiny 

pod nálitky 

440 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.7 

Vada je uvnitř odlitku / 5.3 Vada 

je místně lokalizovaná / 4.1 Vada 

má nepravidelný tvar / 6.7 Vada je 

v blízkosti nálitku / 2.2 Povrch 

vady je drsnější než standardní 

Vnitřní uzavřené 

staženiny  

442 Shoda 

Odlitek č. 

24 - Kladka 

RY 9380 

 Částice 

exogenní 

strusky 

511 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.1 

Vada je na povrchu / 5.3 Vada je 

místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar 

Struskovitost 

exogenní 

511 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně 
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam 

volených příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 

25 - Držák 

SL 887 

 Praskliny v oblasti 

nálitku 

320 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 

3.1 Vada je na povrchu / 5.4 

Vada má křivolaký průběh 

Praskliny 320 Shoda 

Odlitek č. 

26 - 

Pojezdové 

kolo SW 

125 

 Bubliny v oblasti 

izolační části 

410 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 

3.2 Vada je pod povrchem 

(těsně) / 4.4 Vada má 

zakulacený tvar / 2.3 Povrch 

vady je hladší než standardní / 

5.3 Vada je místně lokalizovaná 

/ 6.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností 

Bubliny 410 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená vizuálně Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam 

volených příznaků 

  Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 

27 - Článek 

MN 019 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 

3.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností / 9.10 Předčasné 

ztuhnutí čela proudu 

Nezaběhnutí 111 Shoda 

Odlitek č. 

28 - Čelist 

SL 849 

 Zadrobenina  520 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 

3.1 Vada je na povrchu / 5.1 

Vada je plošně rozložená / 2.1 

Povrch vady je standardně 

drsný / 4.4 Vada má zakulacený 

tvar 

Bubliny 420 Neshoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 29 

- Horní torna 

TP 100 

 

 Zadrobenina 520 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.2 Vada je na větší ploše / 4.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností  

pod povrch  

Rozplavený 

písek 

522 Shoda 

Odlitek č. 30 

- Kluznice 

TP 057 

 

 Vyboulení 230 1.6 Zmenšení nebo zvětšení rozměrů 

odlitku  

Nevyhovující 

rozměry 

133 Neshoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 31 

- Článek MN 

019 

 

 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 

9.10 Předčasné ztuhnutí čela proudu 

Nezaběhnutí 111 Shoda 

Odlitek č. 32 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 Zatekliny 261 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na 

povrchu / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.4 Vada je v dělící 

rovině 

Zatekliny 

způsobené 

netěsností 

formy  

261 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 33 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizovaná / 4.1 

Vada má nepravidelný tvar / 6.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností 

Zadrobeniny 521 Shoda 

Odlitek č. 34 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 Zatekliny 

způsobené 

netěsností 

formy 

261 1.1 • V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.4 Vada je na hraně a 

/ nebo na rohu / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar 

Hluboké 

připečeniny 

zapečeniny  

213 Neshoda 

 

 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

139 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 35 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 Staženiny 440 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizovaná / 4.1 

Vada má nepravidelný tvar / 6.6 Vada 

je v blízkosti vtokového zářezu, 

proudění kovu / 10.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností 

Řediny 443 Shoda 

Odlitek č. 36 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 Staženina a 

netěsnost 

formy 

(zatekliny) 

440 1.3 V místě vady materiál chybí i 

přesahuje povrch odlitku / 2.1 Povrch 

vady je standardně drsný / 4.6 Vada je 

zvlněná, zvrásněná, se záhyby     

Zvrásnění 

povrchu 

272 Neshoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 37 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 

9.10 Předčasné ztuhnutí čela proudu 

Nezaběhnutí 111 Shoda 

Odlitek č. 38 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 

9.10 Předčasné ztuhnutí čela proudu 

Nezaběhnutí 111 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 
Vada určená 

vizuálně Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda  Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 39 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prasklina 320 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.1 Vada 

je na povrchu / 5.4 Vada má křivolaký 

průběh 

Prasklina 320 Shoda 

Odlitek č. 40 

- Článek MN 

019 

 Prasklina 320 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizovaná / 4.0 

Ani jedna z níže uvedených možností / 

7.0  Ani jedna z níže uvedených 

možností  

Nedokonalý 

svar 

342 Neshoda 
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Označení 

odlitku 
Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 41 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 

9.10 Předčasné ztuhnutí čela proudu 

Nezaběhnutí 111 Shoda 

Odlitek č. 42 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 

9.10 Předčasné ztuhnutí čela proudu 

Nezaběhnutí 111 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 43 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chybějící část 

odlitku bez 

lomu 

110 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizovaná / 4.0 

Ani jedna z níže uvedených možností / 

7.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností 

Nedokonalý 

svar 

342 Neshoda 

Odlitek č. 44 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Netěsnost 

formy 

261 1.1 V místě vady materiál 

přesahuje povrch odlitku / 3.1 Vada je 

na povrchu / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný / 4.3 Vada je 

nožovitě ostrá / 6.4 Vada je v dělící 

rovině 

Zatekliny 

způsobené 

netěsností 

formy  

261 Shoda 
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Označení 

odlitku Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  
Číslo 

vady 

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  
Číslo 

vady 

Shoda/  

Neshoda Název vady Seznam příznaků Název vady 

Odlitek č. 45 

- Článek MN 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedolití 112 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku, porušená souvislost / 3.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 

9.11 Nedostatek kovu při lití 

Nedolití 112 Shoda 
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Příloha č. 5 - Výsledky testování ESVOD ve slévárně ArcelorMittal Engineering Ostrava a.s. 

 

Označení 

odlitku Popis vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků 

Název 

vady 

Číslo 

vady 

0dlitek č.1 - 

Brzdový 

kotouč 

  Povrchová 

trhlina  

311 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu  / 5.2 Vada má křivolaký 

průběh                                        

Prasklina 320 Neshoda 

Odlitek č. 2 

- Špule                  

1. vada 

  Povrchová 

trhlina 

311 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.4 Vada má křivolaký 

průběh 

Povrchová 

trhlina 

311 Shoda 

Odlitek č. 2 

- Špule                   

2. vada 

  Struskovitost 

exogenní 

511 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 

Vada je místně lokalizovaná / 4.1 

Vada má nepravidelný tvar / 6.5 Vada 

souvisí s jádrem  

Plynové 

staženiny 

446 Neshoda            
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Označení 

odlitku Popis vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

  

  Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 3 

- Pojezdové 

kolo 

  Řediny 443 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 

Vada je místně lokalizovaná / 4.15 

Vadu tvoří drobné póry  

Řediny 443 Shoda 

Odlitek č. 4 

- Lanová 

kladka 

Zadrobenina nebo 

vměstek, povrch již byl 

otryskaný beze zbytků 

eventuální strusky, 

která vytvořila 

nepravidelnou 

prohlubeň na povrchu 

odlitku 

Struskovitost 

exogenní 

511 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 

Vada je místně lokalizovaná / 4.1 

Vada má nepravidelný tvar / 6.1 

vada je na horní ploše formy / 10.8 

vada obsahuje částečně nebo úplně 

exogenní strusku  

Struskovitost 

exogenní 

511 Shoda 

Odlitek č. 5 

- Segment 

Pórovitost nebo 

bubliny na povrchu 

odlitku 

Bubliny 410 1.2 V místě vady chybí materiál, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.6 Vadu tvoří místní 

shluky nebo řetězce vad / 8.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností 

Bubliny 410 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 6 

- Kokila 

Stěnou kokily prochází 

rýha se zaobleným 

okrajem 

Zavalenina 341 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku,porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.2 Vada je na větší ploše / 4.1 Vada 

má nepravidelný tvar 

Odpadnutý 

nátěr 

523 Neshoda 

Odlitek č. 7 

- Skříň 

Potlučení, pohmoždění 

nebo přetryskaný 

odlitek 

Omačkání, 

potlučení, 

pohmoždění 

116 1.2 V místě vady chybí materiál 

odlitku,porušená souvislost / 3.1 Vada 

je na povrchu / 5.2 Vada je na větší 

ploše / 9.6 Vada vzniká při nešetrném 

zacházení s odlitkem 

Omačkání, 

potlučení, 

pohmoždění 

116 Shoda 
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Příloha č. 6 - Výsledky testování ESVOD ve slévárně GIFF a.s. Frýdlant nad Ostravicí 

 

Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

0dlitek č.1   Erose 234 1.2 v místě vady materiál odlitku 

chybí, porušená souvislost / 3.3 vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 vada je místně lokalizovaná / 4.1 

vada má nepravidelný tvar / 6.0    

Zadrobenina 521 Neshoda 

Odlitek č. 

2 

 Erose 234 1.2 V místě vady materiál odlitku 

chybí, porušená souvislost / 3.3 Vada 

je na povrchu a zabíhá pod povrch / 

5.3 Vada je místně lokalizovaná / 4.1 

Vada má nepravidelný tvar / 6.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností   

Zadrobenina 521 Neshoda 
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Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 

2  

  Nedolití 112 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na 

povrchu / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný / 4.0 Ani jedna z 

níže uvedených možností 

Špatný 

model 

131 Neshoda            

Odlitek č. 

3  

 Výronky 240  1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na 

povrchu / 2.2 Povrch vady je drsnější 

než standardní  / 4.7 Vadu tvoří 

žilkovité výrostky 

Výronky 240 Shoda 
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Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda 

Název 

vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 

4 

 

Díra skrz stěnu odlitku se objevila až 

po opracování 

 

Bubliny / 

Zahlcený 

plyn 

410 / 

414 

1.2 V místě vady matriál chybí, 

porušená souvislost / 3.2 Vada je pod 

povrchem těsně / 4.4 Vada má 

zakulacený tvar / 2.4 Povrch vady je 

zoxidovaný /                                                                          

1.2 V místě vady matriál chybí, 

porušená souvislost / 3.2 Vada je pod 

povrchem těsně / 4.13 Zploštělé 

rozměrné puchýře, bochníkový tvar / 

2.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností 

Bubliny / 

Zahlcený 

plyn 

410 / 

414 

Shoda 
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Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 

5 - 1. 

strana 

 Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady materiál chybí, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.2 Vada je na větší ploše / 

9.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností / 6.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností                                                                                       

Síťkovité 
bubliny                            

415 Neshoda  
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Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 

5 - 2. 

strana 

Stěnou odlitku prochází rýha se 

zaobleným okrajem 

Zavalenina 341 1.2 V místě vady materiál chybí, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností / 4.6 Vada je 

zvlněná, zvrásněná 

Zavalenina 341 Shoda 

Odlitek č. 

6 

 Zadrobeniny 521 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.6 Vada začíná na 

povrchu a vybíhá nad povrch / 2.2 

povrch vady je drsnější než standardní 

/ 9.12 Vytečení kovu do dutiny formy                                                                             

Výronky                                                                                                240 Neshoda  
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Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 

7 

 Styk jádra 

se stěnou 

odlitku. 

Díra skrz 

celou stěnu 

odlitku. 

  1.2 V místě vady matriál chybí, 

porušená souvislost / 3.2 Vada je pod 

povrchem těsně / 4.4 Vada má 

zakulacený tvar / 2.4 Povrch vady je 

zoxidovaný /                                                                          

1.2 V místě vady matriál chybí, 

porušená souvislost / 3.2 Vada je pod 

povrchem těsně / 4.13 Zploštělé 

rozměrné puchýře, bochníkový tvar / 

2.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností 

Bubliny / 

Zahlcený 

plyn 

410 / 

414 

Neshoda 

Odlitek č. 

8 

 Ulomená 

část odlitku 

za studena 

122 1.2 V místě vady materiál chybí, 

porušená souvislost / 3.0 Ani jedna z 

níže uvedených možností / 9.6 vada 

vzniká při nešetrném zacházení s 

odlitkem / 2.5 povrch vady je zrnitý a 

čistý / 5.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností                                       

Ulomená 

část odlitku 

za studena 

122 Shoda 
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Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 

9 

 Utržená 

forma 

233 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.6 Vada začíná na 

povrchu a vybíhá nad povrch / 2.2 

Povrch vady je drsnější než standardní 

/ 9.2 Možnost utržení formy při 

vytahování modelu nebo při skládání 

Utržení, 

sesutí 

233 Shoda 

Odlitek č. 

10 

 Vytečený 

kov 

261 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na 

povrchu / 2.1 Povrch vady je 

standardně drsný / 4.3 Vada je 

nožovitě ostrá / 6.5 Vada souvisí s 

jádrem / 5.1 Vada je plošně rozložená 

/ 8.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností 

Zatekliny 

způsobené 

netěsností 

formy 

261 Shoda 
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Označení 

odlitku  Obrázek vady 

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 

11 

 Připečenina, 

explozivní 

penetrace 

213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na 

povrchu / 2.2 Povrch vady je drsnější 

než standardní / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.12 Vada je v 

místě vysokého metalostatického 

tlaku 

Hluboké 
připečeniny, 
zapečeniny 
(penetrace) 

213 Shoda 
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Příloha č. 7 - Výsledky testování ESVOD ve slévárně ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS 

 

Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků Shoda/  

Neshoda 

 Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

0dlitek č.1 - 

Článek kotle 

U26 

V dělící rovině porušená 

souvislost v blízkosti 

vtokových zářezů, odlitek již 

po otryskání, tzn. eventuální 

zadrobený písek byl již 

otryskán a vznikla 

prohloubenina  

Rozplavený 

písek  

522 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada 

je místně lokalizovaná / 4.17 Vada má 

ostrohranný tvar / 10.1 Vada obsahuje 

písek 

Zadrobenina 521 Neshoda 

Odlitek č. 2 

- Článek 

kotle U26 

Nevycentrované otvory  Nevyhovující 

rozměry 

133 1.6 Zmenšení nebo zvětšení rozměru 

odlitku 

Nevyhovující 

rozměry 

133 Shoda 

Odlitek č. 3 

- Článek 

kotle U26 

Vada se nachází v dělící rovině 

v blízkosti zářezu, povrch vady 

je drsnější než standardní 

povrch odlitku,  je porušená 

souvislost odlitku v důsledku 

otryskání formovací směsi  

Rozplavený 

písek 

522 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.2 Vada 

je na větší ploše / 4.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností 

Rozplavený 

písek 

522 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 4 

- Článek 

kotle U26 

Vada je na povrchu a zabíhá 

pod povrch, jedná se o 

porušenou souvislost, odlitek je 

po otryskání, povrch vady je 

hladší než standardní  

Vměstek - 

Struska 

exogenní 

511 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada 

je místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.6 Vada je v 

blízkosti vtokových zářezů, proudění 

kovu / 10.8 Vada obsahuje částečně nebo 

úplně exogenní strusku  

Exogenní 

struska 

511 Shoda    

Odlitek č. 5 

- Článek 

kotle U26 

Odlitek měl v místě vady jiný 

tvar v důsledku posunutí 

podpěrky proudem kovu. 

Nevyhovující 

rozměry 

133 1.6 Zmenšení nebo zvětšení rozměru 

odlitku 

Nevyhovující 

rozměry 

133 Shoda 

Odlitek č. 6 

- Článek 

kotle U26 

Malý nepravidelný otvor 

nepravidelného tvaru v 

blízkosti vtokového kůlu  

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada 

je místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností  

Zadrobenina 521 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 7 - 

Článek kotle 

U26 

V místě vady nárůst kovu, 

drsnější povrch   

Připečenina 213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na povrchu / 

2.2 Povrch vady je drsnější než standardní 

/ 4.1 Vada má nepravidelný tvar / 6.12 

Vada je v místě vysokého 

metalostatického tlaku 

Hluboká 

připečenina 

213 Shoda 

Odlitek č. 8 - 

Článek kotle 

U26 

Poblíž výfuku jsou zadrobeniny 

způsobené udrobením 

formovací směsi při tvorbě 

výfuku, na konci modelu 

výfuku se zachytí částečky 

formovací směsi, které pak 

způsobí zadrobeniny, po 

otryskání zůstanou drobné 

otvory 

Zadrobeniny 522 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada je 

místně lokalizovaná / 4.17 Vada má 

ostrohranný tvar / 10.1 Vada obsahuje 

písek  

Zadrobenina 521 Shoda 

Odlitek č. 9 - 

Článek kotle 

U26 

U výfuku vyštípnutý odlitek Vyštípnutí 123 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.1 Vada je plošně rozložená / 

2.1 Povrch vady je standardně drsný / 4.0 

Ani jedna z níže uvedených možností 

Okujení, 

opálení 

274 Neshoda                 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 10 

- Článek 

kotle U26 

Důlek v blízkosti podpěrky - 

bublina 

Bubliny 410 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.3 Vada je místně lokalizovaná 

/ 4.8 - vadu tvoří dolíčky 

Odvařeniny 

od chladítek 

a 

zalévaných 

předmětů 

431 Neshoda 

Odlitek č. 11 

- Článek 

kotle U26 

Díra nepravidelného tvaru 

poblíž vtokového zářezu - 

zadrobenina 

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada je 

místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.6 Vada je v blízkosti 

vtokových zářezů, proudění kovu / 10.0 

Ani jedna z níže uvedených možností 

Řediny 443 Neshoda 

Odlitek č. 12 

- Článek 

kotle U26 

U hrany odlitku zvlněný 

povrch s dírami  

Zvrásnění 

povrchu 

272 1.3 V místě vady materiál chybí i 

přesahuje povrch odlitku / 2.1 Povrch 

vady je standardně drsný / 4.6 Vada je 

zvlněná, zvrásněná, se záhyby 

Zvrásnění 

povrchu 

272 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 13 

- Článek 

kotle U26 

Malý nepravidelný otvor v 

blízkosti výfuku - zadrobenina 

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada je 

místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.6 Vada je v blízkosti 

vtokových zářezů, proudění kovu / 10.0 

Ani jedna z níže uvedených možností 

Řediny 443 Neshoda 

Odlitek č. 14 

- Článek 

kotle U26 

Vyštípnutý odlitek, vada je     

na povrchu, má nepravidelný 

tvar 

Vyštípnutí 123 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.1 Vada je plošně rozložená / 

2.1 Povrch vady je standardně drsný / 4.0 

Ani jedna z níže uvedených možností 

Okujení, 

opálení 

274 Neshoda                 

Odlitek č. 15 

- Článek 

kotle U26 

Nárůst kovu v důsledku utržení 

formy pod výfukem 

Utržení, sesutí 233 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.6 Vada začíná na 

povrchu a vybíhá nad povrch / 2.2 Povrch 

vady je drsnější než standardní / 9.2 Je 

možnost utržení formy při vytahování 

modelu nebo při skládání  

Utržení, 

sesutí 

233 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 16 

- Článek 

kotle U26 

Díra nepravidelného tvaru v 

rohu, čistý povrch po otryskání, 

způsobená zadrobeninou 

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.4 Vada je na 

hraně a/nebo v rohu / 6.6 Vada je v 

blízkosti vtokových zářezů, proudění 

kovu  

Struskovitost 

exogenní 

511 Neshoda  

Odlitek č. 17 

- Článek 

kotle U26 

Díra nepravidelného tvaru v 

dělící rovině způsobená 

zadrobeninou 

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada 

je místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.6 Vada je v blízkosti 

vtokových zářezů, proudění kovu / 10.0 

Ani jedna z níže uvedených možností 

Řediny 443 Neshoda 

Odlitek č. 18 

- Článek 

kotle U26 

Ulomená část odlitku 

způsobená nešetrným 

vytloukáním 

Omačkání, 

potlučení, 

pohmoždění 

116 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.1 Vada je na 

povrchu / 5.2 Vada je na větší ploše / 9.6 

Vada vzniká při nešetrném zacházení s 

odlitkem 

Omačkání, 

potlučení, 

pohmoždění 

116 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 19 

- Článek 

kotle U26 

V blízkosti zářezu díra 

nepravidelného tvaru 

způsobená zadrobeninou 

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada 

je místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.6 Vada je v 

blízkosti vtokových zářezů, proudění 

kovu / 10.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností 

Řediny 443 Neshoda 

Odlitek č. 20 

- Článek 

kotle U26 

Řada děr nepravidelného tvaru 

přes celou stěnu odlitku  

Řediny 443 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.6 Vadu 

tvoří místní shluky nebo řetězce vad / 

10.0 Ani jedna z níže uvedených 

možností / 4.15 Vadu tvoří drobné póry  

Řediny 443 Shoda 

Odlitek č. 21 

- Článek 

kotle U26 

Nedokonalý tvar odlitku v 

důsledku nezaběhnutí, v jedné 

formě se odlévají tři odlitky, na 

opačné straně oproti vyústění 

vtokové soustavy došlo k 

nezaběhnutí některých žeber  

Nezaběhnutí 111 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností / 9.10 Předčasné 

ztuhnutí čela proudu 

Nezaběhnutí 111 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků Název vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 22 

- Článek 

kotle U26 

Ostohranná díra po nečistotě z 

výfuku způsobená 

zadrobeninaou 

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada je 

místně lokalizovaná / 4.17 Vada má 

ostrohranný tvar / 10.1 Vada obsahuje 

písek  

Zadrobenina 521 Shoda  

Odlitek č. 23 

- Článek 

kotle U26 

Vytečený kov v důsledku 

pokřiveného formovacího rámu 

Vytečený kov 113 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností / 9.12 Vytečení kovu 

do dutiny formy 

Vytečený 

kov 

113 Shoda 

Odlitek č. 24 

- Článek 

kotle U26 

Vada nepravidelného plošného 

tvaru na horní ploše, drsnější 

povrch 

Zálup na horní 

ploše formy 

221 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.1 Vada je 

plošně rozložená / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.1 vada je na horní 

ploše formy  

Zálup na 

horní ploše 

formy 

221 Shoda 
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Příloha č. 8 - Výsledky testování ESVOD ve Slévárně Třinec a.s. 

 

Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků 

Název 

vady 

Číslo 

vady 

0dlitek č.1 - 

Hokejka z 

šedé litiny 

Po uražení nálitku se 

vyštípl kousek odlitku a 

objevila se staženina 

Otevřené 

staženiny 

441 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada je 

místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.7 Vada je v blízkosti 

nálitku / 2.1 Povrch vady je standardně 

drsný 

Otevřené 

staženiny 

441 Shoda 

Odlitek č. 2 - 

Olejová vana 

ze šedé litiny, 

vada 1 

Nárůst materiálu 

nepravidelného tvaru, 

drsnější povrch než 

povrch odlitku  

Zálup na 

dně formy 

222 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na povrchu / 

2.2 Povrch vady je drsnější než standardní 

/ 4.1 Vada má nepravidelný tvar    

Hluboké 

připečeniny 

(panetrace) 

213 Neshoda 

Odlitek č. 2 - 

Olejová vana 

ze šedé litiny, 

vada 2 

Nárůst materiálu v rohu 

vany, povrch drsnější než 

povrch odlitku  

Připečenina 213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.1 Vada je na povrchu / 

2.2 Povrch vady je drsnější než standardní 

/ 4.1 Vada má nepravidelný tvar / 6.12 

Vada je v místě vysokého metalostatického 

tlaku 

Hluboké 

připečeniny 

( panetrace 

) 

213 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků 

Název 

vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 2 - 

Olejová vana 

ze šedé litiny, 

vada 3 

Z druhé strany odlitku v 

místě zálupu je čistá 

prohlubeň nepravidelného 

tvaru, povrch je 

standardně drsný 

Zadrobeniny 521 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.3 Vada je 

místně lokalizovaná / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.1 Vada je na horní 

ploše formy / 10.7 Jsou patrné dendrity 

kovu nebo 10.8 Vada obsahuje částečně 

nebo úplně exogenní strusku 

Otevřená 

staženina / 

Exogenní 

struska 

441 / 

511 

Neshoda 

Odlitek č. 3 - 

Planetary 

carrier, šedá 

litina 

Odlitek měl v místě vady 

jiný tvar v důsledku 

posunutí podpěrky 

proudem kovu. 

Vyštípnutí 123 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností / 9.15 Mechanické 

poškození odlitku při odstraňování vtoku 

nebo nálitku 

Vyštípnutí 123 Shoda 

Odlitek č. 4 - 

Mostová 

trouba,  šedá 

litina 

Propadlý povrch v dělící 

rovině 

Povrchové 

propadliny 

445 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.0 Ani 

jedna z níže uvedených možností / 4.16 

Místně propadlý celistvý povrch odlitku 

Povrchové 

propadliny 

445 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků 

Název 

vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 5 - 

Olejová vana 

804, šedá 

litina, vada 1 

 Vystouplá vada 

nepravidelného tvaru na 

horní ploše odlitku 

ohraničená rýhou 

Zálup 221 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.1 Vada je 

plošně rozložená / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.1 Vada je na horní 

ploše formy   

Zálup na 

horní 

ploše 

formy 

221 Shoda 

Odlitek č. 5 - 

Olejová vana 

804, šedá 

litina, vada 2 

Puchýřovitý povrch, 

otvory těsně pod 

povrchem, vada na horní 

ploše odlitku 

Zahlcený 

plyn 

414 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.2 Vada je pod 

povrchem (těsně) / 4.13 Zploštělé puchýře, 

bochníkový tvar / 6.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností 

Zahlcený 

plyn 

414 Shoda 

Odlitek č. 6 - 

Karter,              

šeda litina 

Propadlý povrch 

nepravidelného tvaru 

Povrchové 

propadliny 

445  1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.2 Vada je 

na větší ploše / 4.1 Vada má nepravidelný 

tvar  

Odpadnutý 

nátěr 

523 Neshoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků 

Název 

vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 7 - 

E288 ,              

Ocel, vada 1 

Drobné dírky rozseté na 

větší ploše  

Bodliny 420 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.6 Místní 

shluky nebo řetězce vad/ 10.0 Ani jedna z 

níže uvedených možností / 4.14 Vadu tvoří 

drobné kapilární otvory  

Bodliny 420 Shoda 

Odlitek č. 7 - 

E288 ,              

Ocel, vada 2 

Zvlněná stěna odlitku s 

dírami oválného tvaru 

Zahlcený 

plyn 

414 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.2 Vada je pod 

povrchem (těsně) / 4.4 Vada má zaoblený 

tvar / 2.1 Povrch vady je standardně drsný 

/ 5.1 Vada je plošně rozložená 

Bubliny 410 Neshoda 

Odlitek č. 8 - 

Poutní válec, 

ocel 

Velký nárůst materiálu 

mezi přírubou a tělem 

válce, směs kovu a písku , 

drsný povrch 

Připečenina 

( penetrace) 

213 1.1 V místě vady materiál přesahuje 

povrch odlitku / 3.4 Vada je na hraně nebo 

a/nebo na rohu / 4.1 Vada má nepravidelný 

tvar 

Hluboké 

připečeniny 

(panetrace) 

213 Shoda 
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Označení 

odlitku Popis vady  

Vada určená 

vizuálně  

Identifikace vady pomocí ESVOD, seznam volených 

příznaků 

Shoda/  

Neshoda Název vady 

Číslo 

vady Seznam příznaků 

Název 

vady 

Číslo 

vady 

Odlitek č. 9 - 

Magnet, ocel  

Plošné nerovnosti 

nepravidelného tvaru, 

drsnější povrch než 

povrch odlitku 

Sekundární 

struska 

512 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 - Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.1 Vada je 

plošně rozložená / 4.1 Vada má 

nepravidelný tvar / 6.1 Vada je na horní 

ploše formy 

Zálup na 

horní ploše 

formy 

221 Neshoda 

Odlitek č. 10 - 

Deska, ocel 

Drobné otvory na povrchu 

na větší ploše, povrch 

standardně drsný nebo 

drsnější, odlitek je po 

otryskání 

Sekundární 

struskovitost 

512 1.2 V místě vady chybí materiál odlitku, 

porušená souvislost / 3.3 Vada je na 

povrchu a zabíhá pod povrch / 5.2 Vada je 

na větší ploše / 4.0 Ani jedna z níže 

uvedených možností 

Rozplavený 

písek 

522 Neshoda 
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Příloha č. 9 – Původní soubor prasklin  

 

          přímá externí 

prasklých 
celkem 

            

        lito Z praskliny Z praskliny 
praskliny 
celkem 

uhl. 
ekv. obsah obsah obsah obsah 

tavba datumovka datum č.m. ks ks  (%) ks (%) ks (%) CE sur. Fe zlomků oceli vratu 

1362 4331 9.8. 023346 3   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,10% 19,20% 32,10% 19,3 29,40% 

1363 4332 10.8. 023346 2   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,02% 18,00% 26,90% 17,20% 37,90% 

1364 4333 11.8. 023346 3   0,0%   0,0% 0 0,0% 3,99% 18,60% 30,40% 15,70% 35,30% 

1365 4334 12.8. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,00% 14,90% 42,40% 17,10% 25,50% 

1366 4335 13.8. 023346 3   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,06% 16,20% 34,50% 18,10% 31,20% 

1367 4341 16.8. 023346 6   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,06% 14,70% 34,60% 15,20% 35,30% 

1368 4342 17.8. 023346 3   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,17% 15,80% 35,20% 17,00% 32,00% 

1370 4344 19.8. 023346 3 1 33,3%   0,0% 1 33,3% 4,13% 15,80% 35,80% 18,30% 30,20% 

1371 4345 20.8. 023346 5   0,0% 1 20,0% 1 20,0% 4,04% 14,90% 24,00% 20,30% 38,30% 

1372 4351 23.8. 023346 5   0,0% 1 20,0% 1 20,0% 4,11% 15,10% 35,70% 19,60% 29,60% 

1373 4352 24.8. 023346 3   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,16% 15,80% 27,20% 19,90% 30,00% 

1374 4353 25.8. 023346 3 1 33,3%   0,0% 1 33,3% 4,19% 15,10% 28,40% 19,00% 37,50% 

1375 4354 26.8. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,07% 12,30% 31,60% 20,90% 35,10% 

1376 4355 27.8. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,14% 13,40% 22,80% 18,50% 45,30% 

1377 4361 30.8. 023346 5   0,0%   0,0% 0 0,0% 3,92% 12,90% 28,70% 17,60% 40,80% 

1378 4362 31.8. 023346 2   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,03% 11,20% 33,60% 15,10% 40,10% 

1379 4363 1.9. 023346 4 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 4,05% 12,10% 28,50% 15,00% 44,40% 

1380 4364 2.9. 023346 3   0,0% 2 66,7% 2 66,7% 3,94% 0,00% 37,00% 29,90% 32,20% 

1381 4365 3.9. 023346 4   0,0% 1 25,0% 1 25,0% 4,00% 10,70% 30,30% 18,20% 40,90% 

1382 4371 6.9. 023346 3   0,0% 3 100,0% 3 100,0% 4,07% 12,70% 33,90% 17,30% 28,80% 

1384 4373 8.9. 023346 6 1 16,7% 1 16,7% 2 33,3% 3,99% 9,10% 34,20% 16,60% 38,60% 
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Chemické složení 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Nb Ti V W Pb Sn Mg Zn 

3,350 2,170 0,720 0,259 0,103 0,086 0,005 0,038 0,005 0,010 0,123 0,002 0,019 0,016 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,400 1,790 0,590 0,225 0,115 0,097 0,005 0,040 0,001 0,010 0,125 0,002 0,020 0,014 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,350 1,790 0,640 0,255 0,086 0,090 0,005 0,036 0,001 0,010 0,113 0,002 0,016 0,017 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,280 2,060 0,630 0,252 0,088 0,089 0,005 0,034 0,002 0,010 0,110 0,002 0,012 0,017 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,380 1,900 0,440 0,275 0,102 0,088 0,005 0,034 0,001 0,010 0,150 0,002 0,011 0,017 0,010 0,002 0,010 0,001 0,000 

3,310 2,170 0,620 0,271 0,127 0,100 0,005 0,038 0,001 0,010 0,138 0,002 0,012 0,017 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,430 2,120 0,620 0,274 0,123 0,086 0,005 0,031 0,002 0,010 0,141 0,002 0,016 0,020 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,370 2,190 0,640 0,274 0,129 0,106 0,005 0,037 0,002 0,010 0,122 0,002 0,014 0,018 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,300 2,150 0,630 0,221 0,120 0,072 0,005 0,033 0,002 0,010 0,113 0,002 0,008 0,012 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,420 2,050 0,580 0,191 0,091 0,073 0,005 0,037 0,001 0,010 0,117 0,002 0,011 0,013 0,010 °0,002 0,008 0,001 0,000 

3,400 2,200 0,670 0,238 0,122 0,080 0,005 0,039 0,004 0,010 0,152 0,002 0,012 0,014 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,420 2,230 0,640 0,265 0,123 0,081 0,005 0,039 0,003 0,010 0,166 0,002 0,015 0,016 0,010 0,002 9,008 0,001 0,000 

3,340 2,080 0,600 0,272 0,137 0,076 0,005 0,034 0,001 0,010 0,151 0,002 0,012 0,015 0,010 0,002 0,007 0,001 0,000 

3,400 2,140 0,570 0,242 0,092 0,081 0,005 0,043 0,001 0,010 0,108 0,002 0,011 0,015 0,010 0,002 0,007 0,001 0,000 

3,330 1,670 0,590 0,245 0,118 0,086 0,005 0,045 0,001 0,010 0,125 0,002 0,015 0,015 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,390 1,710 0,610 0,329 0,095 0,095 0,005 0,044 0,001 0,010 0,163 0,002 0,015 0,015 0,010 0,002 0,013 0,001 0,000 

3,430 1,730 0,520 0,270 0,119 0,091 0,005 0,037 0,001 0,010 0,132 0,002 0,010 0,015 0,010 0,002 0,009 0,001 0,001 

3,280 1,790 0,590 0,323 0,124 0,088 0,005 0,039 0,002 0,010 0,141 0,002 0,013 0,015 0,010 0,002 0,017 0,001 0,001 

3,390 1,670 0,550 0,281 0,142 0,102 0,005 0,038 0,001 0,010 0,131 0,002 0,014 0,014 0,010 0,002 0,012 0,001 0,000 

3,440 1,720 0,650 0,311 0,148 0,102 0,005 0,042 0,001 0,010 0,140 0,002 0,014 0,015 0,010 0,002 0,012 0,001 0,001 

3,370 1,680 0,600 0,296 0,128 0,089 0,005 0,036 0,001 0,010 0,141 0,002 0,011 0,015 0,010 0,002 0,010 0,001 0,001 
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          přímá externí 

prasklých 
celkem 

            

        lito Z praskliny Z praskliny 
praskliny 
celkem 

uhl. 
ekv. obsah obsah obsah obsah 

tavba datumovka datum č.m. ks ks  (%) ks (%) ks (%) CE sur. Fe zlomků oceli vratu 

1385 4374 9.9. 023346 4 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 3,94% 13,00% 32,90% 16,30% 37,70% 

1386 4375 10.9. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 3,96% 13,70% 32,90% 14,90% 38,50% 

1387 4381 13.9. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 3,97% 13,90% 32,00% 15,30% 38,80% 

1388 4382 14.9. 023346 5   0,0%   0,0% 0 0,0% 3,90% 13,60% 32,50% 18,30% 31,20% 

1389 4383 15.9. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,01% 12,90% 35,80% 14,80% 30,70% 

1390 4384 16.9. 023346 7   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,04% 12,90% 35,80% 14,80% 30,70% 

1391 4385 17.9. 023346 4   0,0% 1 25,0% 1 25,0% 4,00% 12,40% 33,60% 14,60% 39,40% 

1392 4391 20.9. 023346 7   0,0% 1 14,3% 1 14,3% 4,05% 13,10% 36,40% 15,30% 35,20% 

1393 4392 21.9. 023346 5   0,0% 3 60,0% 3 60,0% 4,00% 13,00% 46,70% 14,10% 26,10% 

1394 4393 22.9. 023346 5   0,0% 3 60,0% 3 60,0% 4,01% 11,80% 39,00% 13,80% 35,40% 

1395 4394 23.9. 023346 5   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,01% 13,00% 38,70% 17,50% 30,80% 

1396 4395 24.9. 023346 5   0,0% 1 20,0% 1 20,0% 3,90% 13,40% 37,90% 16,10% 32,60% 

1397 4403 29.9. 023346 5   0,0% 1 20,0% 1 20,0% 4,00% 12,70% 36,70% 14,60% 36,00% 

1398 4404 30.9. 023346 6 1 16,7% 1 16,7% 2 33,3% 4,04% 12,70% 36,40% 14,20% 36,70% 

1399 4405 1.10. 023346 4 1 25,0%   0,0% 1 25,0% 3,97% 11,80% 34,80% 15,40% 38,00% 

1400 4411 4.10. 023346 5   0,0% 2 40,0% 2 40,0% 3,86% 13,30% 35,20% 15,30% 36,10% 

1401 4412 5.10. 023346 5   0,0%   0,0% 0 0,0% 3,97% 12,40% 44,30% 14,00% 29,30% 

1402 4413 6.10. 023346 5 1 20,0%   0,0% 1 20,0% 3,99% 12,50% 36,00% 17,30% 34,20% 

1403 4414 7.10. 023346 5   0,0% 1 20,0% 1 20,0% 3,98% 12,60% 39,00% 15,40% 33,10% 

1405 4421 11.10. 023346 6   0,0% 1 16,7% 1 16,7% 3,87% 12,30% 37,70% 13,60% 36,40% 

1407 4423 13.10. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,02% 12,80% 36,10% 12,80% 38,30% 

1408 4424 14.10. 023346 5   0,0% 1 20,0% 1 20,0% 3,95% 13,30% 20,70% 16,90% 32,00% 

1409 4425 15.10. 023346 4   0,0% 1 25,0% 1 25,0% 3,99% 15,90% 36,00% 16,70% 31,30% 

1410 4431 18.10. 023346 4   0,0% 4 100,0% 4 100,0% 4,02% 13,00% 38,30% 13,20% 35,50% 
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Chemické složení 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Nb Ti V W Pb Sn Mg Zn 

3,360 1,600 0,600 0,260 0,103 0,086 0,005 0,037 0,001 0,010 0,138 0,002 0,008 0,013 0,010 0,002 0,009 0,001 0,002 

3,360 1,690 0,660 0,254 0,109 0,106 0,005 0,042 0,001 0,010 0,145 0,002 0,012 0,015 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,370 1,670 0,620 0,262 0,109 0,091 0,005 0,048 0,001 0,010 0,134 0,002 0,012 0,015 0,010 0,002 0,008 0,001 0,002 

3,320 1,610 0,530 0,256 0,112 0,131 0,005 0,050 0,001 0,010 0,111 0,002 0,012 0,015 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,440 1,560 0,530 0,256 0,112 0,131 0,005 0,050 0,001 0,010 0,212 0,002 0,011 0,017 0,010 0,002 0,010 0,001 0,000 

3,370 1,900 0,660 0,278 0,097 0,086 0,005 0,034 0,002 0,010 0,145 0,002 0,012 0,017 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,400 1,650 0,520 0,274 0,109 0,120 0,005 0,049 0,001 0,010 0,137 0,002 0,015 0,017 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,420 1,750 0,620 0,295 0,119 0,099 0,005 0,033 0,001 0,010 0,147 0,002 0,017 0,017 0,010 0,002 0,009 0,001 0,002 

3,360 1,760 0,570 0,306 0,104 0,100 0,005 0,045 0,001 0,010 0,126 0,002 0,022 0,020 0,010 0,002 0,008 0,001 0,002 

3,370 1,770 0,650 0,311 0,105 0,110 0,005 0,034 0,001 0,010 0,137 0,002 0,020 0,021 0,010 0,002 0,008 0,001 0,001 

3,400 1,670 0,670 0,306 0,101 0,086 0,005 0,035 0,001 0,010 0,141 0,002 0,017 0,020 0,010 0,002 0,009 0,001 0,010 

3,300 1,650 0,600 0,291 0,102 0,102 0,005 0,039 0,001 0,010 0,133 0,002 0,015 0,019 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,370 1,730 0,740 0,283 0,128 0,147 0,005 0,060 0,001 0,010 0,135 0,002 0,013 0,017 0,010 0,002 0,010 0,001 0,000 

3,450 1,610 0,480 0,285 0,127 0,094 0,005 0,033 0,001 0,010 0,132 0,002 0,018 0,020 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,380 1,610 0,320 0,282 0,124 0,109 0,005 0,043 0,001 0,010 0,131 0,002 0,016 0,018 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,310 1,500 0,630 0,275 0,150 0,078 0,005 0,042 0,001 0,010 0,131 0,002 0,017 0,018 0,010 0,004 0,009 0,001 0,006 

3,380 1,630 0,610 0,273 0,128 0,090 0,005 0,036 0,001 0,010 0,125 0,003 0,017 0,019 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,350 1,750 0,590 0,294 0,124 0,088 0,005 0,037 0,001 0,010 0,130 0,003 0,017 0,020 0,010 0,002 0,011 0,001 0,000 

3,380 1,640 0,680 0,293 0,111 0,078 0,005 0,031 0,001 0,010 0,113 0,003 0,019 0,020 0,010 0,002 0,009 0,001 0,005 

3,270 1,670 0,530 0,283 0,122 0,085 0,005 0,035 0,001 0,010 0,114 0,002 0,016 0,020 0,010 0,002 0,008 0,001 0,002 

3,430 1,680 0,530 0,197 0,100 0,073 0,005 0,034 0,001 0,010 0,097 0,003 0,016 0,016 0,010 0,002 0,008 0,002 0,000 

3,400 1,640 0,560 0,163 0,094 0,087 0,005 0,030 0,001 0,010 0,140 0,002 0,016 0,014 0,010 0,002 0,010 0,001 0,001 

3,420 1,640 0,570 0,190 0,128 0,117 0,005 0,028 0,001 0,010 0,132 0,002 0,012 0,013 0,010 0,002 0,010 0,001 0,002 

3,400 1,740 0,560 0,236 0,123 0,100 0,005 0,034 0,001 0,010 0,147 0,002 0,017 0,018 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 



Expertní systém pro identifikaci vad odlitků 

 

173 
Yvetta Králová, VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                

 

          přímá externí 

prasklých 
celkem 

            

        lito Z praskliny Z praskliny 
praskliny 
celkem 

uhl. 
ekv. obsah obsah obsah obsah 

tavba datumovka datum č.m. ks ks  (%) ks (%) ks (%) CE sur. Fe zlomků oceli vratu 

1411 4432 19.10. 023346 5 1 20,0%   0,0% 1 20,0% 3,98% 12,30% 39,80% 13,80% 34,20% 

1412 4433 20.10. 023346 5   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,05% 12,70% 38,90% 18,60% 29,70% 

1416 4442 26.10. 023346 4   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,00% 12,50% 39,20% 17,70% 30,50% 

1418 4451 1.11. 023346 2   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,15% 9,90% 42,80% 17,80% 29,60% 

1419 4452 2.11. 023346 5   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,04% 10,50% 40,10% 18,00% 31,50% 

1420 4453 3.11. 023346 4   0,0% 1 25,0% 1 25,0% 4,06% 10,70% 46,30% 16,40% 26,60% 

1421 4454 4.11. 023346 5 1 20,0% 1 20,0% 2 40,0% 4,07% 11,20% 11,50% 18,30% 59,00% 

1422 4455 5.11. 023346 2   0,0% 2 100,0% 2 100,0% 4,08% 10,30% 32,60% 15,30% 41,80% 

1423 4461 8.11. 023346 6   0,0% 3 50,0% 3 50,0% 4,07% 10,80% 31,20% 15,40% 42,60% 

1424 4462 9.11. 023346 2 1 50,0%   0,0% 1 50,0% 4,10% 3,10% 34,90% 14,50% 47,40% 

1425 4463 10.11. 023346 5 1 20,0%   0,0% 1 20,0% 4,11% 0,00% 33,50% 14,90% 50,20% 

1426 4464 11.11. 023346 4 3 75,0%   0,0% 3 75,0% 3,93% 0,00% 35,50% 15,70% 40,80% 

1427 4465 12.11. 023346 4 4 100,0%   0,0% 4 100,0% 4,12% 0,00% 47,20% 15,60% 37,10% 

1428 4471 15.11. 023346 5 4 80,0%   0,0% 4 80,0% 4,04% 0,00% 46,80% 15,70% 37,00% 

1429 4472 16.11. 023346 5 3 60,0%   0,0% 3 60,0% 4,07% 0,00% 43,60% 17,40% 38,60% 

1430 4474 18.11. 023346 5   0,0%   0,0% 0 0,0% 4,07% 0,00% 49,20% 16,30% 34,50% 

1432 4481 22.11. 023346 5 2 40,0% 1 20,0% 3 60,0% 4,01% 0,00% 44,60% 15,20% 40,20% 

1433 4482 23.11. 023346 5 4 80,0%   0,0% 4 80,0% 4,04% 0,00% 43,90% 18,30% 37,90% 

1434 4483 24.11. 023346 3 3 100,0%   0,0% 3 100,0% 4,09% 0,00% 44,60% 17,90% 37,50% 

1435 4484 25.11. 023346 6 3 50,0%   0,0% 3 50,0% 4,09% 0,00% 43,80% 18,60% 37,60% 

                  0             

tavby 
nezařazené             17   17             

      CELKEM 282 38 13,5% 57 20,2% 95 33,7%           
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Chemické složení 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Nb Ti V W Pb Sn Mg Zn 

3,380 1,700 0,540 0,254 0,097 0,109 0,005 0,056 0,001 0,010 0,155 0,002 0,015 0,018 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,370 1,950 0,580 0,242 0,105 0,102 0,005 0,038 0,004 0,010 0,146 0,002 0,018 0,016 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,390 1,720 0,630 0,248 0,134 0,097 0,005 0,035 0,001 0,010 0,121 0,003 0,015 0,016 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,430 2,080 0,640 0,268 0,116 0,109 0,005 0,042 0,003 0,010 0,127 0,002 0,020 0,018 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,400 1,800 0,630 0,252 0,125 0,129 0,005 0,039 0,001 0,010 0,133 0,003 0,016 0,017 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,400 1,950 0,600 0,234 0,136 0,105 0,005 0,040 0,001 0,010 0,129 0,003 0,012 0,015 0,010 0,002 0,009 0,001 0,001 

3,430 1,880 0,610 0,172 0,110 0,078 0,005 0,028 0,001 0,010 0,110 0,003 0,011 0,012 0,010 0,002 0,007 0,001 0,001 

3,410 1,790 0,530 0,217 0,132 0,180 0,005 0,035 0,001 0,010 0,119 0,002 0,011 0,014 0,010 0,002 0,009 0,001 0,001 

3,420 1,830 0,630 0,246 0,117 0,103 0,005 0,046 0,002 0,010 0,118 0,002 0,012 0,016 0,010 0,002 0,007 0,001 0,000 

3,480 1,750 0,620 0,242 0,115 0,086 0,005 0,033 0,001 0,010 0,112 0,002 0,013 0,014 0,010 0,002 0,007 0,001 0,000 

3,470 1,800 0,590 0,257 0,120 0,089 0,005 0,037 0,001 0,010 0,127 0,002 0,011 0,014 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,270 1,840 0,620 0,286 0,154 0,089 0,005 0,037 0,001 0,010 0,157 0,002 0,018 0,018 0,010 0,004 0,011 0,001 0,000 

3,490 1,810 0,590 0,244 0,121 0,172 0,005 0,035 0,001 0,010 0,119 0,003 0,010 0,015 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,360 1,930 0,640 0,253 0,144 0,122 0,005 0,037 0,001 0,010 0,136 0,003 0,012 0,018 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,410 1,870 0,520 0,253 0,149 0,113 0,005 0,039 0,001 0,010 0,142 0,003 0,015 0,017 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,390 1,920 0,550 0,275 0,118 0,113 0,005 0,043 0,001 0,010 0,156 0,002 0,013 0,017 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 

3,33 1,92 0,54 0,279 0,125 0,112 0,005 0,044 0,005 0,01 0,14 0,002 0,01 0,016 0,01 0,002 0,011 0,001 0,001 

3,380 1,850 0,520 0,280 0,120 0,110 0,005 0,043 0,001 0,010 0,151 0,001 0,012 0,015 0,010 0,002 0,008 0,001 0,000 

3,430 1,810 0,560 0,290 0,120 0,120 0,005 0,043 0,001 0,010 0,206 0,003 0,011 0,016 0,010 0,002 0,011 0,001 0,000 

3,430 1,830 0,610 0,290 0,130 0,100 0,005 0,047 0,001 0,010 0,158 0,002 0,012 0,018 0,010 0,002 0,009 0,001 0,000 
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Příloha č. 10 –Soubor výsledků při testování UNS 

 

 
Vzorek 

 

ks ks - 
Výstupní 

prom. 

        
  Výstup 

(cíl) 
 

1. MLP 
(VVPS) 
11-4-2 

 

        

Trénovací NE NE         

Testovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Validaèní NE NE         

Trénovací NE NE         

Validaèní NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Validaèní NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE ANO         

Testovací NE ANO         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Validaèní NE NE         

Trénovací NE ANO         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE ANO         

Trénovací NE NE         

Validaèní NE ANO         

Trénovací NE ANO         

Trénovací NE NE         

Testovací NE ANO         

Trénovací NE ANO         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE ANO         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

aaaasa
s  

původni 
hodnoty 

aaaasa
s  

predikovane hodnoty 
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Vzorek 

 

ks 

ks - 
Výstupní 

prom.         

  
Výstup 

(cíl) 

 
1. MLP 
(VVPS) 
11-4-2 

 

        

Trénovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Testovací NE NE         

Validaèní NE NE         

Trénovací NE NE         

Validaèní NE ANO         

Trénovací NE ANO         

Trénovací NE ANO         

Trénovací NE ANO         

Testovací NE ANO         

Trénovací NE NE         

Testovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Testovací NE NE         

Trénovací NE NE         

Trénovací ANO NE         

Testovací ANO NE         

Trénovací ANO NE         

Trénovací ANO NE         

Testovací ANO ANO         

Validaèní ANO NE         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Validaèní ANO NE         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Testovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Validaèní ANO NE         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Testovací ANO ANO         

Trénovací ANO NE         

Trénovací ANO NE         

aaaasa
s  

Původni 
hodnoty 

aaaasa
s  

predikovane hodnoty 
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Vzorek 

 

ks 

ks - 
Výstupní 

prom.         

  
Výstup 

(cíl) 

 
1. MLP 
(VVPS) 
11-4-2 

 

        

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO NE         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO NE         

Validaèní ANO ANO         

Trénovací ANO NE         

Trénovací ANO ANO         

Testovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Validaèní ANO ANO         

Trénovací ANO ANO         

Trénovací ANO NE         

Testovací ANO NE         

Validaèní ANO NE         

Trénovací ANO NE         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaasa
s  

původni 
hodnoty 

aaaasa
s  

predikovane hodnoty 
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