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Úvod 
     Byl vytvořen Expertní systém pro identifikaci vad odlitků ESVOD, pomocí něhož lze 

identifikovat vady odlitků na základě jejich vizuálního posouzení. Systém ESVOD můžeme 

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. Prostřednictvím ESVOD lze uložit do databáze i vlastní snímky 

vad v elektronické podobě, což v budoucnosti může pomoci při identifikaci nejednoznačných 

případů výskytu dané vady. Ovšem i při identifikaci vady odlitků pomocí ESVOD hraje roli 

zkušenost a odbornost uživatele. Důležitá je i znalost technologických parametrů 
při výrobě odlitku. Než se uživatel definitivně rozhodne o výsledné identifikaci vady, měl by 

si přečíst její popis, zobrazit vadu či schéma a při volbě příznaků může zkoušet různé 

kombinace příznaků, než definitivně identifikuje vadu. 

1. Spuštění Expertního systému pro identifikaci vad odlitků 

– ESVOD 
     Informační systém ESVOD dostaneme na CD, ze kterého si po jeho otevření 

překopírujeme záložku instal3 na plochu našeho PC. Dvojitým klikem levým tlačítkem myši 

(LM) rozbalíme ikonu instal3. Otevře se nám okno, ve kterém opět dojitým klikem LM 

rozklikneme odkaz vadyodlitku.exe, jak je znázorněno na Obr. 1.. 

 

 
 

Obr. 1 – Spuštění ESVOD 
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    Otevře se nám úvodní obrazovka ESVOD, Obr. 2. 

 

 
 

Obr. 2 – Úvodní obrazovka ESVOD 

 

     Na úvodní obrazovce ESVOD jsou dva odkazy. Pokud chceme identifikovat vadu, 

označíme kliknutím LM odkaz „Identifikace vady podle vnějších příznaků“. Pokud 

potřebujeme informace o jednotlivých vadách, klikneme LM na odkaz „Seznam vad s jejich 

číselným označením“. 

2. Identifikace vady podle vnějších příznaků 
 

Pro názornější ukázku budeme identifikovat vadu zobrazenou na Obr. 3. 

 

 
 

Obr. 3 – Příklad identifikované vady 
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     Volby v jednotlivých obrazovkách vybereme vždy kliknutím LM na daný 

příznak/volbu. Po označení odkazu „Identifikace vady podle vnějších příznaků“ 

klineme na tlačítko .  Dostaneme se na druhou obrazovku ESVOD,  

na které je seznam příznaků ze skupiny Materiál vůči povrchu odlitku - Obr. 4. 

 

 
 

Obr. 4 – Skupina příznaků Materiál vůči povrchu odlitku 

 

     V uvedeném příkladě identifikace vady vybereme ve skupině příznaků Materiál 

vůči povrchu odlitku příznak v místě vady chybí materiál odlitku, porušená 

souvislost a klikneme na tlačítko . Následuje obrazovka se skupinou 

příznaků Umístění vady vůči povrchu – Obr. 5. 
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Obr. 5 – Skupina příznaků Umístění vady vůči povrchu 

 

     Po výběru příznaku vada je na povrchu a zabíhá pod povrch opět klikneme  

na tlačítko . Předchozí zvolená kombinace příznaků otevře další 

obrazovku ESVOD, ve které je uveden seznam příznaků ze skupiny Rozložení a 

průběh vady – Obr. 6. 

 

 
 

Obr. 6 – Skupina příznaků Rozložení a průběh vady 
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     V obrazovce s příznaky ze skupiny Rozložení a průběh vady vybereme 

v uvedeném příkladě příznak vada je na větší ploše a klikneme na tlačítko 

. Posuneme se do obrazovky se seznamem příznaků ze skupiny Tvar  

vady – Obr. 7. 

 

 
Obr. 7 – Seznam příznaků ze skupiny vad Tvar vady 

 

     Vybereme příznak vadu tvoří místní propadlý celistvý povrch odlitku  

a klikneme na tlačítko . Objeví se obrazovka se seznamem příznaků 

skupiny vad Technologické okolnosti – Obr. 8. 

 
Obr. 8 – Seznam příznaků ze skupiny vad Technologické okolnosti 
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     Jestliže v seznamu příznaků neodpovídá ani jeden příznak k identifikované vadě, 

jako v tomto příkladě, zvolíme volbu ani jedna z uvedených možností. Jakmile 

zvolíme dostatečný počet příznaků k identifikované vadě, aby ESVOD dokázal 

vyhodnotit vadu, otevře se okno s číselným označením vady, popisem jejího vzhledu, 

příčin vzniku a návrhem nápravných opatření – Obr. 9. Počet obrazovek do konečné 

identifikace se u jednotlivých vad liší.  

 

 
 

Obr. 9 – Výsledek identifikace vady 

 

     V horní části okna s identifikovanou vadou je uveden seznam zvolených příznaků. 

Kliknutím na tlačítko  se zobrazí schéma k dané vadě – Obr. 10. 

 

 
 

Obr. 10 – Schéma identifikované vady 
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Schéma obsahuje i cizojazyčné názvy dané vady. Okno se schématem vady zavřeme 

kliknutím na  v pravém horním rohu okna. 

     Kliknutím na tlačítko  se zobrazí obrázek dané vady. Pokud je 

v databázi ESVOD více obrázků k dané vadě, můžeme si vybrat, který obrázek 

chceme zobrazit – 0br. 11. 

 

 
Obr. 11 – Výběr obrázku 

 

Klikneme na tlačítko . Zobrazí se vybraný digitální snímek dané vady – 

Obr. 12. 
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Obr. 12 – Obrázek vady 

 

Obrázek zavřeme kliknutím na  v pravém horním rohu okna. 

     Pomocí tlačítka  si můžeme do databáze ESVOD přidat další 

obrázky vady. Postup nahrávání obrázku je  popsán v kapitole 4 této příručky. 

 

     Tlačítkem  zavřeme okno s identifikovanou vadou a vrátíme se  

do předchozí obrazovky.  

     V případě, že si nejsme jistí s volbou některého příznaku, můžeme se tlačítkem 

 vracet zpět do jednotlivých obrazovek a vybrat jiný příznak – Obr. 13.  

 

 
 

Obr. 13 – Ukázka volby jiného příznaku 
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Pokud chceme v dané obrazovce zvolit jiný příznak a tlačítko  je 

neaktivní, klikneme nejdříve na tlačítko , vybereme jiný příznak a dále 

pak pokračujeme v identifikaci vady, jak bylo popsáno výše. 

     Do úvodní obrazovky se dostaneme kliknutím na tlačítko . 

 

3. Seznam vad s jejich číselným označením 
 

     Pokud si potřebujeme pouze zobrazit informace k určité vadě, označíme v úvodní 

obrazovce ESVOD volbu „Seznam vad s jejich číselným označením“. Otevře se 

okno se seznamem vad – Obr. 14. 

 

 
 

Obr. 14 – Seznam vad 

 

     Vybereme si konkrétní vadu, listování se provádí pomocí posuvné lišty na pravé 

straně okna, a dvojitým klikem LM si zobrazíme informace k dané vadě – Obr. 15. 
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Obr. 15 – Zobrazené informace k vybrané vadě 

     Funkčnost tlačítek je stejná, jak byla popsána v kapitole 2. Tlačítkem  

se dostaneme zpět do seznamu vad. 

     Tlačítkem  se dostaneme do úvodní obrazovky ESVOD. 

 

4. Přidávání obrázků 
 

     UPOZORNĚNÍ: Než budeme ukládat nový obrázek do databáze ESVOD, musíme 

mít záložku instal3 zkopírovanou na ploše našeho PC a soubor digitálního snímku 

musíme mít uložený v adresáři našeho PC, nejlépe jako typ souboru JPG nebo GIF.  

     V úvodní obrazovce ESVOD zvolíme volbu „Seznam vad s jejich číselným 

označením“. Vybereme si dvojitým klikem LM vadu, ke které chceme přidat nový 

snímek vady. V okně s informacemi k vybrané vadě klikneme na tlačítko 

 - Obr. 16. 
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Obr. 16 – Výběr obrázku v adresáři PC 

Po výběru souboru obrázku v adresáři PC klikneme na tlačítko . Obrázek 

se uloží do databáze ESVOD a můžeme si jej zobrazit – Obr. 17. 
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Obr. 17 – Zobrazení nového obrázku 

 

 

     Vybereme v seznamu snímek kliknutím LM a až se jeho název objeví v okně, 

klikneme na tlačítko .  

 

     Z Expertního systému ESVOD se odhlásíme tak, že zavřeme okno 

s identifikovanou vadou i hlavní okno s příznaky kliknutím na ikonu  v pravém 

horním rohu okna. 

 


