
 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

Poděkování 

 Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Jiřímu Hamplovi Ph.D. za 

cenné rady, připomínky a metodické vedení práce. 

  



 
 

Abstrakt 

 Cílem řešení závěrečné práce byl návrh a ověření technologie lití odlitků KOŠE FS 

1000 ve slévárně společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. Původně 

navržené technologie lití byla dále optimalizována s využitím simulačního software MAGMA 

SOFT. 

 Cílem optimalizace bylo ověření navržené technologie a současně i dosažení 

maximálního stupně technologického využití tekutého kovu pro hospodárnou výrobu celého 

odlitku. Součásti práce bylo i vyhodnocení testů, které dokumentovaly splnění požadovaných 

mechanických vlastnosti odlitku. 

Klíčová slova: simulace tuhnutí, nálitek, vtoková soustava 

 

 

Abstract 

The aim of the thesis was the design and verification of casting technology BASKET 

FS 1000 in foundry owned by ArcelorMittal Engineering Products Ostrava Ltd. Originally 

designed casting technology was further optimized using simulation software MAGMA 

SOFT. 

The aim was to verify the proposed technologies, while also achieving a maximum 

degree of technological use of liquid metal for the economical production of the casting. Part 

of the study was also the assessment of the tests documented compliance with the required 

mechanical  properties of the cast. 

Keywords: simulation of solidification,  riser,  inflow  system
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1. Úvod 

Nejvyššího objemu výroby odlitků ze všech slitin bylo dosaženo v bývalém 

Československu v roce 1979. Z celkové výroby 1 563,2 tisíc tun bylo 1 067 tisíc tun odlitků  

z litiny s lupínkovým grafitem, 32,8 tisíc tun z litiny s kuličkovým grafitem, 32,8 tisíc tun 

z temperované litiny, 363,2 tisíc tun z oceli na odlitky a 76 tisíc tun odlitků ze všech 

neželezných slitin. 

Tato výroba začala po roce 1990 prudce klesat až na 406,1 tisíc tun. V roce 1993 

nastává opět mírný růst až na 560,21 tisíc tun v roce 1995. Další citelný pokles výroby odlitků 

byl zaznamenán v roce 1999. Zatímco objem litiny s lupínkovým grafitem a oceli na odlitky 

systematicky klesá, pak objem výroby odlitků z tvárné litiny s kuličkovým grafitem a odlitků 

z neželezných slitin roste. Nárůst výroby neželezných slitin je spjat především s prudkým 

nárůstem automobilového průmyslu a jejich využití v tomto průmyslu. Tvárná litina 

s kuličkovým grafitem je jediný materiál, jehož objem absolutně převýšil výrobu z let 1979. 

Podíl LLG klesá z 71% v roce 1995 na 60,4% v roce 2000. Podobně klesá ocel na odlitky 

z 23,5% v roce 1979 na 17% v roce 2000. LKG roste z 1,5% v roce 1979 na 7,3% v roce 

2000. Obdobně rostou slitiny neželezných kovů z 5% na 13%. Podíl temperované litiny  

se udržuje okolo 2%.  

V první polovině roku 2008 si zachovávala výroba odlitků tendencí mírného růstu, 

neboť bylo vyrobeno celkem 287 741 tun odlitků, což by odpovídalo celkové roční výrobě 

cca 570 až 580 tisíc tun. 

Ve skutečnosti v roce 2008 klesla výroba odlitků celkem ze železných a neželezných 

slitin na 536 789 tun.  

V roce 2010, ve shodě s celkovým oživením průmyslové výroby nastává obrat  

i ve vývoji výroby odlitků. Výroba odlitků vzrostla ve srovnání s rokem 2009 o 82 902 tun, 

index 2010/2009 = 129,73%, tedy o cca 30%. 

Výroba odlitků z železných a neželezných slitin pokračovala v růstu i v roce 2011. Oproti 

předcházejícímu roku 2010 vzrostla o 98 229 tun, index 2011/2010% = 127,1%, a to  

na hodnotu 495 956 tun, což je úroveň let 2002 až 2003. 
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V současné době je věnována velká pozornost nákladům na výrobu odlitku jak  

ze strany prodejce, tak ze strany kupujícího. Vzhledem k současné ekonomické situaci je 

zapotřebí respektovat především potřeby zákazníka a požadavky trhu. Proto patří náklady 

mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují chod podniku. 

Se stále rostoucím podílem kusových zakázek a stoupajících nároků na technickou 

přípravu výroby a homogenitu odlitku se stal pro zpracování technologie nepostradatelný 

technologický software MAGMASOFT, který je využíván od roku 1995. Tento software nám 

umožňuje snížit jak náklady na odlitek, tak předchází výrobě nehomogenních odlitků. 

Program je využíván jak v oblasti lité oceli, tak i v oblasti litin. V roce 2013 bylo toto 

pracoviště modernizováno a po zakoupení nového počítače byl instalován novější software 

MAGMA5.1.  

Téma bakalářské práce je zavedení odlitku KOŠE FS 1000 do výroby a jeho 

optimalizace technologie v provoze Slévárna společnosti ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava s.r.o. 

Cílem je návrh technologie lití odlitku KOŠE FS 1000 s cílem maximálního 

technologického využití tekutého kovu. První odlitky sloužily pro zákazníka jako vzorové  

a byly zpracovány na hranici ceny, kterou byly tyto odlitky limitovány. Pro snížení spotřeby 

tekutého kovu, optimalizaci nálitku a snížení nákladů, jsme se rozhodli vzhledem 

ke stoupajícím počtům kusů odlitých za rok. 

2. Rozbor výrobních podkladů 

Úspěch každé výroby je dán dokonalostí a důkladností její přípravy v předvýrobních 

etapách. To se týká v plné míře i výroby odlitků. V prvé řadě je nutno rozhodnout, jaká 

technologie je pro dané odlitky optimální (lití do pískových forem, do kovových forem, 

odstředivé lití, nízkotlaké lití, přesné lití, skořepinové formování), a to s ohledem na materiál 

a rozměry odlitku i počet celkem vyráběných kusů (sériovost výroby). V rámci přípravy 

výroby sléváren je pak nutno zpracovat základní technické výrobní podklady – slévárenský 

postupový výkres a výrobní postup. 

2.1  Slévárenský postupový výkres 

Slévárenský postupový výkres – je technický (strojnický, výrobní) výkres odlitku 

(součásti), do něhož je určitým způsobem zakreslená slévárenská technologie jeho výroby. 

Slévárenský postupový výkres slouží hlavně jako výrobní podklad pro zhotovení modelového 
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zařízení v modelárně, pro vyhotovení definitivního výrobního postupu odlitku a dále pak při 

řešení sporných případů v dalších etapách výroby odlitku (vnitřní a vnější kvalita odlitku, 

dodržení rozměrů, velikost přídavků, volba dělící roviny apod.).[1] 

2.1.1 Volba dělící roviny 

Forma bývá obvykle dělená, složená ze dvou polorovin tak, že se buď model 

(v případě formování do pískových forem) nebo odlitek (lití do kovových forem) mohl  

z formy vyjmout. Rovina nebo plocha, která rozděluje daný odlitek na jednu nebo více částí 

se nazývá dělící rovina. [2] 

Při stanovení dělící roviny se řídíme zásadami: 

- Geometrický tvar odlitku – je jedním z rozhodujících činitelů. Dělící rovina může být 

rovinná stěna odlitku. Dělící rovina zpravidla protíná odlitek v jeho plošně největším 

průmětu. 

- Zásada kladně usměrněného tuhnutí – to je postupné tuhnutí odlitku od jeho nejspodnější 

části k částem odlitku nejvýše umístěným ve formě při odlévání za působení zemské tíže. 

- Tenké stěny velkých odlitků do spodní části formy se umisťují hlavně z důvodu 

dokonalého zaplnění těchto stěn s ohledem na možný výskyt vady, která je označována 

jako nezaběhnutí. [2] 

2.1.2 Volba přídavku na opracování 

Přídavky na obrábění jsou vrstva materiálu na vnější nebo vnitřní ploše odlitku, která 

umožňuje dosáhnout mechanickým obráběním přesnosti rozměrů a jakosti povrchu povrchů, 

předepsaných na výkresu součástí. [2] 

Pro stanovení přídavku na plochy, které budou mechanicky opracovány, je potřeba 

znát základní údaje: 

- Stupeň přesnosti odlitku – se navrhuje podle počtu vyrobených kusů s ohledem  

na předpokládané použití určité technologie výroby. Odlitky se vyrábějí v 6ti stupních 

přesnosti, označených ČSN 01 4470. První stupeň znamená nejpřesnější odlitek, nejmenší 

tolerance v rozměrech. Šestý stupeň značí nejméně přesný odlitek, největší tolerance 

v rozměrech. Nejpřesnější jsou vytavitelné modely a kovové formy. Nejméně přesné jsou 

formování na šablonu a kostrový model. 
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- Materiál odlitku - musí být v souladu s příslušnými materiálovými listy ČSN. 

- Základní rozměr – rozměr určující velikost přídavku na obrábění. 

-  Směrodatný rozměr – největší kótovaný rozměr nebo součet kót největšího rozměru 

odlitku v rovině kolmé na základní rozměr. 

- Poloha obráběné plochy - se určuje podle polohy plochy při odlévání a může být horní, 

spodní a boční. O horní části je hodnota přídavku větší asi o 50% z důvodu výskytu 

vměstku. 

- Zvláštní požadavky: zvětšit nebo zmenšit přídavky.[2] 

2.1.3 Volba jádra 

Jádra podle jejich funkce dělíme na jádra pravá, která vytvářejí vnitřní dutiny odlitku, 

při lití jsou zalitá kovem a jádra nepravá – vytvářejí obvykle vnější vpadlé části odlitku nebo 

jejich vnější povrch. Plochy jádra, jež tvoří při lití funkční povrch odlitku, jsou dány přímo 

rozměry a tvarem odlitku. [1] 

2.1.4 Karta výrobního postupu odlitku 

Je tiskopis, ve kterém jsou vypsány a zakresleny všechny údaje, jejichž dodržení 

v procesu výroby zajišťuje po všech stránkách jakostní odlitky. Jsou zde údaje o velikosti 

nálitku, vtokové soustavě, formovacích rámech atd. Součásti přípravy výroby je rovněž 

vyhotovení základních technologických podkladů o výrobě každého jednotlivého odlitku. 

3. Výpočet pro plnění a dosazování tekutého kovu 

Vtoková soustava musí u odlitku zajistit rovnoměrné a stálé vtékaní kapalného kovu 

do dutiny formy, zachycení strusky a nečistot, které by mohly mít vliv na jakost odlitku 

a v některých případech dosazování tekutého kovu během tuhnutí odlitku. Pro určení řídícího 

průřezu vtokové soustavy vycházíme ze vzorce (1). 

      
      

      √ 
                                                                                                                            

kde: G - hmotnost odlitku + hmotnost nálitku 

 ρ - měrná hmotnost tekutého kovu pro ocel 7,6         
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 τ - doba odlévání (s) 

 ξ - rychlostní faktor 

 h - tlaková výška (cm) 

-  Rychlostní faktor – definuje rychlostní ztráty vzniklé třením v kanálcích a změnou 

směru toku, což souvisí s konstrukcí vtokové soustavy. Tato hodnota se stanovuje 

z grafu závislosti rychlostního faktoru na teplotě lití. Z čehož vyplývá, že čím je vyšší 

teplota, tím vyšší je hodnota ξ. Dále pak platí, že čím více se mění směr toku, tím je ξ 

nižší, přičemž horní vtok má hodno ty ξ vyšší než vtok spodní. [3] 

- Tlaková výška – rozdíl výšek mezi hladinou licího kulu (včetně licí jamky) a výškou, 

kde ústí zářez do dutiny formy. 

       
 

 
                                                                                                                                            

kde: hc - výška licího kůlu (včetně licí jamky) do roviny zářezu. (cm) 

 C - celková výška odlitku (cm) 

Použitý vzorec odpovídá plnění dutiny formy ze spodu.[3] 

 Vtokovou soustavu můžeme rozdělit na přetlakovou a podtlakovou, toto rozdělení je 

dáno poměrem mezi průřezem zářezu, průřezem struskového kanálu a průřezem vtokového 

kůlu. 

Přetlaková vtoková soustava má poměry průřezů: 

Fz: Fs : Fk = 1 : 1,2 : 1,4 

Fz - průřez zářezů 

Fs - průřez struskového kanálu 

Fk - průřez vtokového kůlu 

Podtlaková vtoková soustava – kov vytéká z nezaplněného zářezu do dutiny formy. 

Fz: Fs : Fk = 1 : 0,83 : 0,71 
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3.1  Výpočet vtokové soustavy a nálitků. 

Chladnutí slitin je doprovázeno jejich objemovým smršťováním. K tomu dochází v důsledku 

změny měrné hmotnosti ρ, která s klesající teplotou roste. Protože platí zákon o zachování 

hmoty, musí se změna rostoucí hustoty projevit při ochlazování odlitku zmenšováním jeho 

objemu. Rozdíl mezi objemem tekutého kovu před tuhnutím a pevného kovu po ztuhnutí 

určuje sklon slitiny ke stahování. Stahování lze kompenzovat vhodně zvolenými nálitky, 

technologickými přídavky, nebo změnou konstrukce odlitku. 

1) Výpočet modulu odlitku 

Modul odlitku je objem odlitku dělený plochou ochlazovaného povrchu. 

        (cm
3
)                                    (3) 

Kde: a,b - jsou strany odlitku (cm) 

 c - délka odlitku (cm) 

                (cm
2
)                        (4) 

Kde: a,b - jsou strany počítaných ploch odlitku (cm) 

 c - je délka počítané plochy (cm) 

 2 - počet počítaných ploch 

      
      

      
                                                                                                                                      

Kde: Mc - modul odlitku (cm)
 

V - objem odlitku (cm
3
) 

S - plocha ochlazované plochy (cm
2
)[4] 

 

Modul odlitku můžeme stanovit výpočtem, nebo s využití programu MAGMA SOFT, 

který ve svém modeláři tuto funkci nabízí. Pokud nevyjde přesný modul odlitku, zvolíme 

nejbližší větší. Dle dodavatele EXO-ISO nálitku by se měla hodnota modulu odlitku 

vynásobit vyrovnávacím faktorem smrštění, který je 1,2. Tato vypočtená hodnota bude 

odpovídat modulu nálitku. 
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2) Výpočet modulu nálitku 

Mf = Mc x 1,2 (cm)                             (6) 

Kde: Mf - modul nálitku (modulsoffeeder) 

 1,2 - vyrovnávací faktor smrštění[4] 

Z tabulky podle této hodnoty určíme typ a rozměry EXO-ISO nálitku. V oblasti 

modulu musí být často použito více nálitků, pokud dosazování jednoho nálitku není 

dostačující. Dosazovací vzdálenost nálitků je hlavně závislá na průběhu tuhnutí odlévaného 

materiálu a na geometrii odlitku.[4] 

1) Výpočet počtu nálitků  

   
      

                 
                                                                                                                

Kde: nf  - počet nálitku 

 L - potřebná dosazovací (mm) 

 d - uvažovaný průměr nálitku (mm) 

 T - nejtenčí průřez, přes který probíhá dosazování (mm) 

 FD - Faktor dosazovací vzdálenosti[4] 

4. Vypracování technologického postupu výroby zadaného odlitku 

Postupový výkres byl zhotoven ve spolupráci se zadavatelem zakázky. Nejprve 

technolog dostal strojírenský výkres, na kterém stanovil dělící rovinu a přídavky na obrábění, 

které byly konzultovány se zadavatelem zakázky. Přídavky na opracování se staly součásti 

strojírenského výkresu. Konstruktér a technolog se takto dohodli z důvodu obrábění  

a zjednodušení programování obráběcího stroje. Po překreslení a doplnění přídavku byl 

výkres přeposlán zpátky do společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., 

kde byly dokresleny jádra, která budou vytvářet žebra ve spodní části formy, železa na 

vytažení z formy, podložka a další potřebné, pro zhotovení modelového zařízení. Jelikož kov 

během tuhnutí zmenšuje své lineární rozměry, bylo modelové zařízení zhotoveno o 1,75 % 

větší. Dále bylo provedeno v jakostní třídě EN 12820.H3 a stupni přesnosti EN ISO8062-

3DCTG.14. 



- 9 - 
 

 Na obr. 1, 2 a 3 je vidět změnu výkresové dokumentace od čistého strojírenského 3D výkresu 

až po postupový výkres který sloužil ke zhotovení modelového zařízení. 

 

Obr. 1 - Pohled na koš bez přídavku na opracování ve 3D 

 

 

Obr. 2 - Nárys půdorysu a bokorys koše již s přídavky na opracování 
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Obr. 3 - Postupový výkres připraven pro zhotovení modelového zařízení 
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4.1  Technologie lití prototypového odlitku KOŠE FS 1000 

Ocelové koše jsou vyrobeny z oceli běžné jakosti EN G20Mn5-ČSN 422712. 

Formovány do chemicky tvrzených směsí na bázi vodního skla s křemenným případně 

chromitovým ostřivem. Po očištění bude odlitek normalizačně žíhaný ve vozové peci 

vytápěné směsným plynem. Odlitky se používají jako součásti dolisovacího stroje na výrobu 

řepkového oleje. Koše musí splňovat předepsané technické požadavky, jako jsou atest na 

chemické složení pevnost v tahu a tažnost. Atest na chemické složení odlitku a mechanické 

vlastnosti se bude provádět na oddělené lité zkoušce typu „B“. Tuto zkoušku vyhodnotí 

kontrolní oddělení. Na obr. 4 je znázorněn technický výkres zvlášť odlité zkoušky typu ,,B“. 

 

Obr. 4 - Technický výkres zvlášť odlité zkoušky typ ,,B“ 

Požadované mechanické vlastnosti odlitku: 

-pevnost v tahu: Rm = 500-650 MPa. 

-minimální tažnost: A= 20 % 
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Chemické složení lité oceli je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1 - požadované chemické lité oceli 

C Mn Si P-max S-max Cr-max Ni-max Cu-max 

0,17-0,25% 0,9-1,4% 0,2-0,5% 0,45% 0,45% 0,30% 0,40% 0,30% 

 

Při výrobě koše musely být splněny následující základní výrobní parametry: 

-rozměry odlitku KOŠ: 1925 x 612 x 330 mm 

-čistá hmotnost: mč = 940 kg/ks 

-průhyb na celkové délce 1925 mm musí být v toleranci ± 5 mm 

-celková délka odlitku v toleranci ± 3 mm 

-vzdálenost mezi osami žeber 91 mm 

-tloušťka jednotlivých žeber 26/30 mm 

-chemické složení a mechanické vlastnosti dle EN1559-2  

4.2  Návrh a odlití prototypu odlitku KOŠE FS 1000 

Obr. 5 znázorňuje pohled na prototypovou technologii odlitku, pro kontrolní 

opracování. Technologie je navržena tak, aby odlitek byl bez vnitřních vad. Použito bylo 

deset exotermických nálitku SL9 s vnějším průměrem 250 mm, vnitřním průměrem 200 mm  

a výškou 300 mm. Velikost nálitků a počet nálitků byly stanoveny orientačním výpočtem přes 

modul odlitku vzorec (5) a modul nálitků vzorec (6). Počet těchto nálitků byl určen tak, aby 

bylo s co největší jistotou zabezpečeno dosazování do tepelných uzlů odlitku. Vtoková 

soustava byla navržena dle zkušeností technologa s ohledem na rozměry odlitku a dostupnost 

šamotových trubek a rozváděcích kanálu.  
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 Obr. 5 - Prototypová technologie 

Na obr. 6, 7 a 8 je znázorněn průběh tuhnutí odlitku v čase. Šedou barvou je znázorněn 

tekutý kov a světle modrá až bílá znázorňuje ztuhlá místa. Obr. 9 ukazuje velikost staženiny. 

 

Obr. 6 - Odlitek po 1min. 21s. od odlití. 
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Obr. 7 - Odlitek po 34min. 51s. od odlití. 

 

Obr. 8 - Poslední tekuté místo po 1h.49min. od odlití. 
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Obr. 9 - Velikost staženiny v nálitcích. 

 Takto navrženy koše byly odlévány a dodány zákazníkovi. Po opracování se potvrdilo, 

že navržená technologie je vyhovující. Z důvodu odstraňování nálitku a začišťování stop  

po nálitcích, byl odlit jeden kus koše, obr. 10, s podložkami pod nálitek. Při opracování byl 

zjištěn v místech podložky písek a docházelo k poškozování obráběcích nástrojů. Po dohodě  

se zákazníkem bylo od této technologie upuštěno. 

 

Obr. 10 - Ověřená technologie s podložkami v simulačním programu MAGMA SOFT. 
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5. Technologie lití sériového odlitku 

 Pro novou technologii zejména v oblasti nálitků jsme se rozhodli z důvodu navýšení 

počtu objednaných kusů za rok a snížení nákladu na jeden kus. Původní technologie sice plně 

vyhovovala, ale náklady na jeden kus byly skoro srovnatelné s prodejní cenou. 

5.1  Výpočet nálitku a vtokové soustavy pro sériový odlitek 

1) Výpočet hmotnosti odlitku 

Pro výpočet vtokové soustavy je zapotřebí znát následní základní údaje: 

-čistá hmotnost odlitku - mč 

-hrubá hmotnost odlitku - mh= mč + mp 

-surová hmotnost odlitku - ms = mč + mp + mn + mvs 

mč - čistá součást bez přídavku na opracování. (kg) 

mp - hmotnost přídavku (kg) - (pro odlitek byly stanoveny přídavky v dělící rovině  

a na opracovaných plochách v rozmezí +20/+30 mm. K těmto přídavkům se musí připočítat  

i zaplnění montážních otvorů, přes které se po opracování bude odlitek spojovat s jinými 

součástmi. Tyto přídavky jsou již součástí čisté hmotnosti odlitku. Hmotnost odlitku byla  

i s přídavky dodána zadavatelem zakázky. Pro odlitek bylo stanoveno smrštění 1.75%). 

mn - hmotnost nálitku (kg) - (pro výpočet hmotnosti nálitku musíme stanovit nejdříve modul 

odlitku. Z vypočteného modulu odlitku stanovíme potřebné množství dosazovaného kovu  

a počet nálitku) 

mvs - hmotnost vtokové soustavy (kg) - ( pro výpočet hmotnosti vtokové soustavy je potřeba 

znát objem vtokové soustavy a hustotu odlévaného kovu. Pokud odlitek simulujeme 

v programu MAGMA SOFT, hmotnost je zjištěna z údajů v modeláři tohoto SW). 

2) čistá hmotnost odlitku 

mč = 940 kg 

3) Hrubá hmotnost odlitku 

mh = 940 + 0=940 kg 
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4) Surová hmotnost odlitku 

                        

 

5) Výpočet modulu odlitku. 

       
      

      
                                                                                                                                

Kde: Mc – modul odlitku (cm) 

V- objem odlitku (cm
3
) 

S- plocha ochlazované plochy (cm
2
) [4] 

Pro zjednodušení budeme počítat jen polovinu odlitku. Celkový výsledek vynásobíme dvěma. 

Hodnoty pro objem a povrch získáme z kreslícího programu, který je součástí programu 

MAGMA SOFT. 

V = 36652 (cm
3
) 

S = 8701 (cm
2
) 

    
      

      
 

     

    
          

Modul odlitku má hodnotu 4,2 cm. Dle dodavatele EXO-ISO [4] nálitku by se měla 

hodnota modulu odlitku vynásobit vyrovnávacím faktorem smrštění, který je 1,2 cm. Tato 

vypočtená hodnota bude odpovídat modulu nálitku. 

6) Výpočet modulu nálitku 

Mf = Mc x 1,2 (cm) 

Mf = 4,5 x 1,2 (cm) 

Mf = 5 

Kde: Mf - modul nálitku (modulsoffeeder) 

 1,2 - vyrovnávací faktor smrštění [4] 

 Modul nálitku má hodnotu 5 cm. Z tabulky podle této hodnoty určíme typ a rozměry 

EXO-ISO nálitku. Jelikož odlitek nemá symetrický tvar, navýšíme tuto hodnotu na 5,6 cm  
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a tím pokryjeme zanedbané, tvarově složité části odlitku. Tomuto modulu nálitku odpovídá 

EXO-ISO nálitek SL9 s vnějším průměrem 250 mm, vnitřním průměrem 200 a výškou 300 

mm. Vzhledem k délce odlitku je potřeba určit potřebný počet nálitků. 

7) Výpočet počtu nálitků 

   
      

                 
 

Kde: nf - počet nálitků 

 L- potřebná dosazovací vzdálenost (mm) 

 d - uvažovaný průměr nálitku (mm) 

 T - nejtenčí průřez, přes který probíhá dosazování (mm) 

 FD - faktor dosazovací vzdálenosti [4] 

    
    

         
 

nf = 2,9 

 Z výpočtu vyplývá, že použijeme 3 nálitky na jednu polovinu odlitku. 

8) Výpočet hmotnosti nálitku 

Pro výpočet hmotnosti nálitku bude používat vzorec pro objem válce: 

d = 200 (mm) 

v = 280 (mm) 

  
   

 
                                                                                                                                                  

  
         

 
                   

m = ρ * V                                                                                                                               (9) 

m = 7600 * 0,00942 = 72 kg/ks 

Hmotnost nálitku mn = 430 kilogramů pro všech šest nálitků. 
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9) Doba odlévání 

Dobu odlévání můžeme vypočítat, nebo stanovit z grafu. V našem případě stanovíme 

dobu odléváni z grafu dle Soboleva. Doba odlévání, dle Soboleva obr. 11 odpovídá 

zvyklostem na naší slévárně vzhledem k průměrům otvoru výpusti z pánve.  

 

Obr. 11 - Doba odlévání dle Soboleva 

Doba odlévání vzhledem k průměru otvoru činí 58 sekund, což odpovídá grafu. 

10) Rychlost plnění dutiny formy 

  
 

 
                                                                                                                                            

   
    

  
               

Dutina formy se plní rychlosti 23,6 kilogramu za sekundu. 
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11) Poměry vtokové soustavy 

Podtlaková vtoková soustava - kov ze zářezu volně teče do dutiny formy, kov se  

do zářezu nasává z rozváděcího kanálu a ten zase z vtokového kůlu. 

Sz : Sr : Sk =1,66 : 1,33 : 1 

Szmin – minimální průřez zářezu (cm
2
) 

Sz – průřez zářezu (cm
2
) 

Sr – průřez rozváděcího kanálu (cm
2
) 

 Sk – průřez vtokového kanálu (cm
2
) 

12) Minimální průřez podtlakové vtokové soustavy 

      
      

      √ 
                                                                                                                          

kde: G - hmotnost odlitku (kg) 

 ρ – měrná hmotnost tekutého kovu pro ocel počítáme 7,6          

 τ - doba odlévání (s) 

 ξ – rychlostní faktor 

 h - tlaková výška (cm) 

       
 

 
                                                                                                                                          

kde: hc – výška licího kulu (včetně licí jamky) do roviny zářezu 

 C - celková výška odlitku (cm) 

Tento vzorec jsme použili z důvodu plnění dutiny formy ze spodu. 
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           √    
       

                  

Minimální plocha průřezu je 22,64 cm
2
. 

13) Plocha zářezu 

                
 

 
                                                                                                                        

          
 

  
            

                
 

 
           

Minimální průřez jednoho zářezu činí 9,4 cm
2
. 

14) Průměr zářezů 

      √
  

 
                                                                                                                                        

      √
   

    
          

Minimální průměr jednoho zářezu činí 3,5 cm. 

15) Plocha rozváděcího kanálu 
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Minimální průřez jednoho rozváděcího kanálu je 15,05 cm
2
. 

 

16) Průměr rozváděcího kanálu 

      √
  

 
                                                                                                                                        

      √
     

    
          

Minimální průměr jednoho rozváděcího kanálu činí 4,4 cm. 

17) Průřez vtokového kůlu 

               
                                                                                                                                 

                  

               

 Minimální průřez vtokového kůlu je 22,64 cm
2
. 

18) Průměr vtokového kůlu 

      √
    

 
                                                                                                                                    

      √
     

    
          

Minimální průměr vtokového kůlu činí 5,4 cm. 

Vypočtena vtoková soustava nelze vždy dodržet z důvodu dostupnosti materiálu. V našem 

případě jsme volili vtokovou soustavu ze šamotových trubek, viz obr. 12. Vtoková soustava 

byla volena 4x d40 jako zářezy 2x d60 jako rozváděcí kanál a 1x d75 jako vtokový kůl. Tato 

vtoková soustava byla použita u obou technologií. 
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Obr. 12 - Vtoková soustava 

Takto vypočítaná nová technologie byla ověřená v programu MAGMA SOFT  

a vyhovuje požadované jakosti odlitku. Na obr. 13, 14 a 15 je znázorněn průběh tuhnutí 

odlitku za určitý čas. Šedou barvou je znázorněn tekutý kov a světle modrá až bílá znázorňuje 

ztuhlá místa. Obr. 16 ukazuje velikost staženiny v nálitcích sériového odlitku. 

 

Obr. 13 - Odlitek po 1min. 29s. od odlití. 
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Obr. 14 - Odlitek po 34min. 11s. od odlití. 

 

Obr. 15 - Poslední tekuté místo po 1h. 45min. od odlití. 
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Obr. 16 Velikost staženin v nálitcích sériového odlitku. 

15) Využití tekutého kovu u obou technologií 

1)  Prototypová technologie 

  

  
      

   

    
                                                                                                                  

2) Sériová technologie 

  

  
      

   

    
                                                                                                                  

 Využití tekutého kovu stouplo z 55% na 67%. 
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Na obr. 17 je takto navržený odlitek koše zbaven písku a připraven pro dokončovací práce. 

 

 

Obr. 17 - Odlitek koše zbaven písku a připraven pro dokončovací práce. 

 

6. Porovnaní nákladu na výrobu Koše FS 1000 

V tab. 2 budou znázorněny náklady na jeden Koš, který je vyroben na původní 

technologii. Tab. 3 nám ukáže náklady na výrobu pomocí sériové technologie. 
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Tab. 2 -Náklady na jeden koš (prototypová technologie) 

Koš polovina FS 1000       

Číslo výkresu 1905176     

Hmotnost čistý kus 940 kg     

Potřeba tekutého kovu 1700 kg 6,8934Kč 11 719 Kč 

Vrat -760 kg 6,7Kč  -5 092 Kč 

Celkem     6 627 Kč 

Formovací směs CT 2292 kg 1,4142Kč 3 241 Kč 

Formovací směs VP 1082 kg 0,116Kč 126 Kč 

Formovací směs Chromit 200 kg 12,42 Kč 2 484 Kč 

Sestava jader 1ks 2484 Kč 2 484 Kč 

Exo nálitky SL 9 15 ks 120,95Kč 1 814 Kč 

Celkem     10 149 Kč 

Formování 960 min 17,03Kč 16 349 Kč 

Plavení 240 min 17,02 Kč 4 085 Kč 

Broušení 300 min 17,02 Kč 5 106 Kč 

Celkem     25 540 Kč 

Tavení 1700 kg  2,98 Kč 5 066 Kč 

Tepelné zpracování 940 kg 1,06Kč 996 Kč 

Celkem     6 062 Kč 

Výrobní náklady celkem     48 378 Kč 

Režie střediska 17,55 %   8 490 Kč 

Režie závodní 3 %   1 451 Kč 

Celkový náklad     58 320 Kč 
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Tab. 3 - Náklady na jeden koš (sériová technologie) 

Koš polovina FS 1000       

Číslo výkresu 1905176     

Hmotnost čistý kus 940 kg     

Potřeba tekutého kovu 1400 kg 6,8934 Kč 9 651 Kč 

Vrat -460 kg 6,7 Kč -3 082 Kč 

Celkem     6 569 Kč 

Formovací směs CT 2335 kg 1,4142 Kč 3 302 Kč  

Formovací směs VP 1102 kg 0,116 Kč 128 Kč 

Formovací směs Chromit 200 kg 12,42 Kč 2 484 Kč 

Sestava jader 1 2484 Kč 2 484 Kč 

Exo nálitky SL 9 9 120,95 Kč 1 089 Kč 

Celkem     9 487 Kč 

Formování 960 min 17,03 Kč 16 349 Kč 

Plavení 240 min 17,02 Kč 4 085 Kč 

Broušení 300 min 17,02 Kč 5 106 Kč 

Celkem     25 540 Kč 

Tavení 1400 kg 2,98 Kč 4 172 Kč 

Tepelné zpracování 940 kg 1,06 Kč 996 Kč 

Celkem     5 168 Kč 

Výrobní náklady celkem     46 763 Kč 

Režie střediska 17,55 %   8 207 Kč 

Režie závodní 3 %   1 403 Kč 

Celkový náklad     56 373 Kč 

 

Žlutou barvou jsou vyznačena pole, která změnila hodnotu oproti stávající technologii. 

Celková úspora nákladů činní tedy 1946 Kč. Tuto hodnotu bychom ještě mohli snížit  

o hodiny na apretaci odlitku. Po dohodě byly hodiny ponechány z důvodu složitosti odlitku  

a možnosti vzniku not, zapečenin a jiných vad, které se u prvního kusu nevyskytly. 
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7. Závěr 

 Tato bakalářská práce byla zaměřena na výrobu odlitku košů z oceli běžné jakosti 

G20Mn5. Jednotlivé kapitoly se zabývaly rozborem výrobních podkladů hmotných odlitků 

a zhotovením slévárenského postupového výkresu. 

 Další kapitola se věnuje vypracování technologického postupu výroby zadaného 

odlitku, který se uplatnil v praxi. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány výpočtům počtu 

nálitků a velikosti vtokové soustavy a ověřením v programu MAGMA SOFT. 

 V praktické části bakalářské práce se jednalo o technologii odlitku koše a konkrétní 

výpočty vtokové soustavy a počtu nálitků a porovnání nákladu na výrobu jednoho 

prototypového a sériového odlitku koše. Dále jsou uvedeny všechny použité technologie, 

které byly rovněž ověřeny v programu MAGMA SOFT. Porovnání nákladů je uvedeno 

v příslušných (tab. 1 a tab. 2). 

Obě technologie byly navrženy s využitím standardních výpočetních postupů a verifikovány 

programem  MAGMA SOFT a poté zavedeny do výroby, kde se potvrdila správnost výpočtů. 

Cíle bakalářské práce tj. návrh technologie odlévání, optimalizace vtokové soustavy, velikosti 

nálitků i zvýšení využití tekutého kovu (z 55% na 67 %), byly splněny. 
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