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57. slévárenské dny® – povedlo se

57. slévárenské dny® – povedlo se

Zahájení 57. slévárenských dnů®, zprava: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., odbor-
ný garant SD, Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., předseda ČSS, doc. Ing. Jaroslav Kato-
lický, Ph.D., děkan VUT FSI, Ing. Pavel Cesnek, MBA, generální ředitel ŽĎAS, a.s.

Účastníci konference v hlavním přednáškovém sále hotelu Avanti – plenární sekce

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. 
odborný garant Slévárenských dnů®

Po roční pauze způsobené epidemií 
koronaviru v roce 2020 se ve dnech 
9. a 10. listopadu 2021 v brněnském 
hotelu AVANTI opět uskutečnil 57. 
ročník Slévárenských dnů®. Přípra-
va letošního ročníku probíhala ve 
velkém napětí a  nejistotě, zda se 
Slévárenské dny® vůbec uskuteční 
a  v  jaké formě. Připravovaly se va-
rianty jak prezenční, tak varianta 
on-line, rozhodnutí mohlo padnout 
až v  posledních dnech před pláno-
vaným termínem. Ukázalo se, že 
slévárenští bohové nám byli přízni-
vě nakloněni a mohli jsme se v Brně 
osobně setkat.

Konference proběhla s  obvyklým 
scénářem a  k  našemu překvapení 
za vysoké účasti 208 přednášejících 
a posluchačů a zástupců firem v 17 
stáncích. V  plenární sekci byl kla-
den důraz zejména na současnou 
ekonomickou, technickou a  perso-

nální situaci slévárenského oboru 
a  jeho blízké i  vzdálenější perspek-
tivy a z tohoto hlediska byli pozváni 
i přednášející úvodního bloku. Před-
nášejícími, vedle zástupce Svazu 
sléváren Ing. Kristoně a  vrcholové-
ho reprezentanta českého finanční-
ho sektoru RNDr. Sobíška, byli tento-
krát rovněž generální ředitel MOTOR 
Jikov a člen předsednictva Sdružení 
automobilového průmyslu Ing. Mi-

roslav Dvořák a  on-line i  generální 
tajemník Světové slévárenské or-
ganizace WFO Andrew Turner. Pří-
tomnost těchto vážených odborníků 
svědčí o vysokém renomé Sléváren-
ských dnů® a  také zástupců České 
slévárenské společnosti ve vrcholo-
vé slevačské organizaci WFO.

Při následujícím jednání v  rámci 6 
odborných sekcí bylo předneseno 
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celkem 38 přednášek za dobré účas-
ti a  aktivity posluchačů. Drobnou 
úpravou časového harmonogramu 
byl dán i větší prostor pro jednání se 
zástupci zúčastněných firem.

Čeho si nejvíce ceníme? Ukázalo se, 
jak moc chybí osobní kontakt v této 
zvláštní době a jak rádi účastníci vy-
užívali možnost různorodých disku-
zí v  sekcích, debat v  kuloárech, při 

společenském večeru i při pouhém 
setkání v prostorách hotelu. Všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
57. slévárenských dnů®, patří náš 
dík.

Přednáška RNDr. Pavla Sobíška, hlavního ekonoma 
UniCredit Bank, na téma „Ekonomický vývoj v ČR a EU“

Sekce formovacích materiálů, přednáška Ing. Petry Strako-
šové, Ph.D.: „Tepelná dilatace slévárenských křemenných 
ostřiv“

Z galerie 57. slévárenských dnů®

Sponzoři 57. slévárenských dnů®:
ASK Chemicals Czech s.r.o.
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.
JAP INDUSTRIES s.r.o.

KERAMTECH s.r.o.
LANIK s.r.o.
MECAS ESI s.r.o.
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Šebesta-služby slévárnám s.r.o.
TERMOSONDY Kladno spol. s r.o.
Z-MODEL, spol. s r.o.
ŽĎAS a.s.
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Volební valná hromada České slévárenské společnosti, z.s., 2021

Volební valná hromada České slévárenské 
společnosti, z.s., 2021

Zahájení volební valné hromady ČSS, zleva: Ing. Jan Tolar, Ing. Ludvík Martí-
nek, Ph.D., Mgr. František Urbánek

Mgr. František Urbánek 
tajemník ČSS

Dne 16. září 2021 se v Technickém 
muzeu v Brně konala volební valná 
hromada ČSS, které se zúčastnilo 
26 členů.

Přípravu valné hromady řídil předse-
da ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 
Všem členům ČSS bylo umožněno 
volit nejvyšší orgány ČSS, a  tak se 
aktivně podílet na její činnosti. Za 
tímto účelem byl aktualizován vo-
lební řád, který určuje postup voleb. 
Členové ČSS ho obdrželi jako sou-
část pozvánky s programem volební 
valné hromady. Zásilka obsahovala 
hlasovací lístky, návratky, pověření 
k  zastupování a  seznam kandidátů 
do výkonného výboru a dozorčí rady.

Zahájení a schválení programu jed-
nání 

Volební valnou hromadu ČSS řídil 
1. místopředseda ČSS Ing. Tolar. 
Přivítal přítomné členy ČSS, před-
stavil předsednictvo valné hroma-
dy a  seznámil přítomné členy ČSS 
s  návrhem programu jednání valné 
hromady, který byl bez připomínek 
schválen.

Volba mandátové, volební a  návr-
hové komise, schválení volebního 
řádu ČSS, zpráva mandátové ko-
mise 

Předseda volební komise Ing. On-
dráček seznámil přítomné s  voleb-
ním řádem ČSS, který valná hro-
mada schválila. Zprávu mandátové 
komise přednesl její předseda Mgr. 
Urbánek a konstatoval, že na valné 

hromadě je přítomno 26 členů ČSS 
s  právem hlasovacím, z  nichž ně-
kteří u prezence odevzdali pověření 
k  zastupování od dalších 25 členů 
společnosti. Celkem tedy mohlo vo-
lit 51 členů ČSS. Podle stanov ČSS 
je valná hromada usnášeníschopná 
při účasti nejméně 10 % všech členů 
ČSS. Předseda mandátové komise 
Mgr. Urbánek uvedl, že tato podmín-
ka je splněna.

Volba výkonného výboru a dozorčí 
rady ČSS

Před vlastními volbami podal in-
formaci o  průběhu voleb předseda 
volební komise Ing. Ondráček, který 
představil účastníkům valné hroma-
dy kandidáty do výkonného výboru 
a dozorčí rady v abecedním pořadí. 
Poté proběhly tajné volby. Po jejich 
ukončení převzala volební urnu vo-
lební komise a  ujala se zpracování 
volebních výsledků. Po předběžném 
vyhodnocení volebních lístků se při-
stoupilo ke sčítání hlasů.

Zpráva o činnosti VV za období od 
poslední valné hromady ČSS v roce 
2020

Zprávu o činnosti VV přednesl před-
seda ČSS Ing. Martínek. V jejím úvo-
du připomněl, že ČSS v  roce 2023 
dovrší významné jubileum – 100 let 
od založení jejího předchůdce Čes-
koslovenského odborného spolku 
slévárenského, jehož předsedou byl 
prof. František Píšek. Stalo se tak 
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Účastníci VH ČSS v přednáškovém sále Technického muzea v Brně

23. 1. 1923 v  Praze. Bylo by dobré 
mít toto výročí na paměti už nyní 
a zamyslet se nad vhodnou formou 
jeho oslav. 

K vlastní odborné činnosti předseda 
ČSS Ing. Martínek uvedl, že je pře-
svědčen o  tom, že každého z  nás, 
byť různou měrou, se dotknula pan-
demie COVID-19. Přestože nemá 
smysl rozebírat mnohdy chaotická 
rozhodování naší stávající vlády, je 
ale skutečností, že celá řada omeze-
ní spojená s touto pandemií negativ-
ně zasáhla i do našich aktivit. 

Odborná činnost naší společnosti, 
tedy zasedání našich odborných 
komisí a oblastních výborů, byla co 
do četností ve srovnání s léty minu-
lými sotva desetinová. V roce 2020 
se realizovala pouze zasedání Ob-
lastního výboru východočeského 
regionu a  165. zasedání Odborné 
komise Výroba oceli na ingoty a od-
litky. Také konference pořádané na-
šimi OK v roce 2020 byly negativně 
ovlivněny děním spojeným s  CO-
VID-19. Proběhla pouze jediná, a to 
XXIV. celostátní konference Výroba 
a vlastnosti oceli na ingoty a odlitky 
ve dnech 3. a  4. 9. 2020 pořádaná 
OK-04.

Je také známo, že ČSS byla nucena 
zrušit 57. SD původně plánované 
v termínu 10. a 11. 11. 2020. Jejich 
zrušení pak mělo silně negativní do-
pad na naše hospodaření. 

V  závěru svého vystoupení předse-
da ČSS Ing. Martínek vyjádřil podě-
kování všem, kteří vyjadřují různou 
formou podporu vedení ČSS a  ne-
přestávají fandit slévárenskému ře-
meslu.

Zpráva o  hospodaření ČSS v  roce 
2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Zprávu o  hospodaření ČSS v  roce 
2020 a  návrh rozpočtu ČSS na rok 
2021 přednesla hospodářka ČSS 
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D. Uvedla, 
že Česká slévárenská společnost 
v roce 2020 hospodařila se ztrátou 
ve výši 845.201,51 Kč. Rozpočet 
počítal s  výnosy ve výši 2.340.000 
Kč, skutečnost představovala část-
ku pouhých 973.538,61 Kč. Náklady 
byly v  rozpočtu plánovány ve výši 
2.790.000 Kč skutečnost předsta-
vovala částku 1.818.740,12 Kč. Stav 
na účtech ČSS k  31. 12. 2020 byl 
1.234.910,07 Kč. Stav finančních 
prostředků na podúčtech OK a  OV 
k  4. 1. 2021 činil Kč 1.390.031,91 
Kč. 

Návrh rozpočtu České sléváren-
ské společnosti na rok 2021 počí-
tá v  obou jeho částech (výnosy : 
náklady) se stejnými částkami ve 
výši 1.500.000 Kč. Výkonný výbor 
České slévárenské společnosti na 

svém 5. rozšířeném zasedání dne 
10. 6. 2021 vzal všechny uvedené 
materiály na vědomí a  doporučil 
předložit volební valné hromadě 
České slévárenské společnosti ke 
schválení hospodářské výsledky 
ČSS včetně redakce časopisu 
Slévárenství za rok 2020 a  návrh 
rozpočtu ČSS na rok 2021.

Zpráva dozorčí rady za období od 
poslední valné hromady ČSS v roce 
2020

Zprávu přednesl tajemník ČSS Mgr. 
Urbánek v zastoupení předsedy do-
zorčí rady Ing. Ondráčka, který byl 
zaměstnán jako předseda volební 
komise. Dozorčí rada pracovala ve 
složení: Miroslav Herzán, Ing. Zde-
něk Ondráček a  Ing. Vítězslav Per-
nica, Ph.D. Při každém jednání byl 
přítomen tajemník ČSS, z.s., Mgr. 
František Urbánek. Posledního za-
sedání dozorčí rady se také zúčast-
nil předseda ČSS Ing. Martínek. 
Dozorčí rada se sešla po valné hro-
madě v  roce 2020 celkem dvakrát, 
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a to 8. 12. 2020 a 21. 1. 2021. Téma-
ty jednání byly:

a) průběžné kontroly hospodář-
ských výsledků;
b) inventury majetku ČSS;
c) kontroly plnění úkolů z valné hro-
mady;
d) členské příspěvky jak individuál-
ních, tak kolektivních členů.

Ze všech jednání dozorčí rady byly 
pořízeny zápisy, které jsou uloženy 
na sekretariátě ČSS. Dozorčí rada 
doporučila delegátům valné hroma-
dy schválit zprávu o činnosti ČSS za 
období od poslední valné hromady 
v roce 2020 a zprávu o hospodaření 
za rok 2020 včetně návrhu rozpočtu 
na rok 2021.

Úpravy stanov ČSS 

Návrhy na úpravu stanov ČSS před-
nesl tajemník ČSS Mgr. Urbánek. 
Uvedl, že dosavadní stanovy ČSS, 
které byly schváleny náhradní val-
nou hromadou spolku konanou dne 
10. 12. 2015 a  upraveny při další 
revizi schválené řádnou nevolební 
valnou hromadou spolku dne 24. 9. 
2020, umožňují dle článku 4 konání 
valné hromady ČSS pouze prezenč-
ní formou. Protiepidemická opatření 
v roce 2020 a 2021 značně kompli-
kovala uspořádání našich valných 
hromad v  těchto letech. Proto byl 
předložen návrh na doplnění stáva-
jících stanov ČSS v článku 4 Orgány 
spolku, v odstavci 4.1 Valná hroma-
da o nové znění bodu d) takto:

d) Na základě rozhodnutí předsedy 
spolku v  situaci, kdy ze závažných 
důvodů nelze uspořádat zasedání 
valné hromady prezenční formou, se 

může jednání valné hromady konat 
s  využitím technických prostředků, 
které umožní členům valné hromady 
sledovat jednání a  rozhodovat on-li-
ne. Ze stejných důvodů může před-
seda spolku rozhodnout o  tom, že 
jednání valné hromady se uskuteční 
korespondenčně (per rollam). Způ-
sob konání valné hromady projedná 
předseda spolku předem na zasedá-
ní výkonného výboru či předsednic-
tva spolku a při svém rozhodnutí jed-
ná v souladu s přijatým usnesením. 
Podmínky pro schopnost usnášení 
se valné hromady a k platnosti usne-
sení jsou shodné jako při prezenční 
formě jejího konání.

Dosavadní body d) až j) budou abe-
cedně posunuty a  označeny jako 
body e) až k). Toto doplnění je třeba 
promítnout i do odstavce 4.2 Výkon-
ný výbor, kde dosavadní bod e) bude 
nahrazen novým textem takto:

e) Výkonný výbor se vyjadřuje ke způ-
sobu konání valné hromady spolku 
v  případech, kdy jednání valné hro-
mady nelze konat prezenční formou.

Dosavadní body e) až g) budou abe-
cedně posunuty a  označeny jako 
body f) až h). 

Stejné doplnění je třeba promítnout 
i  do odstavce 4.3 Předsednictvo, 
kde dosavadní bod d) bude nahra-
zen novým textem takto:

d) Předsednictvo se vyjadřuje ke způ-
sobu konání valné hromady spolku 
v  případech, kdy jednání valné hro-
mady nelze konat prezenční formou.

Dosavadní bod d) bude abecedně 
posunut a označen jako bod e).

Při přípravě těchto návrhů tajemník 
ČSS Mgr. Urbánek zjistil nesrovna-
lost ve stanovách spolku v článku 4 
Orgány spolku, v odstavci 4.1 Valná 
hromada, v bodu c). Druhá věta to-
hoto bodu uvádí:

Předseda spolku je povinen svolat 
mimořádnou valnou hromadu nej-
později do osmi týdnů od doručení 
žádosti, …

Třetí věta tohoto bodu pak ale uvádí:

Nesvolá-li statutární orgán spolku 
zasedání valné hromady do třiceti 
dnů od doručení řádné žádosti, může 
ten …

K  odstranění této neshody tajem-
ník ČSS Mgr. Urbánek navrhnul třetí 
větu článku 4 Orgány spolku, v  od-
stavci 4.1 Valná hromada, v bodu c) 
upravit s následujícím zněním:

Nesvolá-li statutární orgán spolku 
zasedání valné hromady v  uvede-
ném termínu, může ten …

Další navrhovaná úprava se týká 
článku 1 pod názvem Základní usta-
novení. Bod 1.2 jako sídlo spolku 
uvádí naši adresu včetně P. O. Boxu 
134. Tento údaj tajemník ČSS Mgr. 
Urbánek navrhnul ze stanov ČSS 
vypustit, aby bylo možné z  úspor-
ných důvodů v  budoucnu poštovní 
schránku zrušit.

Výkonný výbor ČSS na svém 5. roz-
šířeném zasedání dne 10. 6. 2021 
vzal všechny uvedené návrhy na 
úpravu stanov ČSS na vědomí a do-
poručil předložit je volební valné hro-
madě ČSS v roce 2021 ke schválení.
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Zpráva volební komise – vyhlášení 
výsledků 1. kola voleb 

Předseda volební komise Ing. On-
dráček konstatoval, že volební řád 
byl dodržen a volby řádně proběhly. 
Z  maximálně možných 51 hlaso-
vacích lístků bylo odevzdáno 50, 
z toho 2 byly neplatné z důvodu hla-
sování pro všech 16 kandidátů do 
výkonného výboru. Do VV a  do DR 
ČSS na volební období 2021–2022 
byli zvoleni následující kandidáti 
(v abecedním pořadí): 

Výkonný výbor
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.
Ing. Jan Čech, Ph.D.
Ing. Pavel Fila, Ph.D.
Ing. Josef Havrda
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D. 
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Milan Luňák 
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Petr Rohrer  

Ing. Jan Šlajs 
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 

Dozorčí rada:
Ing. Jan Kocian  
Ing. Zdeněk Ondráček
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.

První zasedání nového výkonného 
výboru a dozorčí rady 

V  polední přestávce proběhlo jed-
nání nově zvoleného výkonného 
výboru i  nově zvolené dozorčí rady 
k posouzení kandidatur na předsedy 
obou těchto nejvyšších orgánů ČSS. 
O funkci předsedy výkonného výbo-
ru ČSS se ucházel jediný kandidát – 
dosavadní předseda ČSS Ing. Ludvík 
Martínek, Ph.D. Na funkci předsedy 
dozorčí rady ČSS kandidoval pouze 
dosavadní předseda tohoto orgánu 
Ing. Zdeněk Ondráček.

Volba předsedy ČSS a  předsedy 
dozorčí rady 

Vzhledem k tomu, že na obě funkce 
kandidoval vždy jen jeden kandidát, 

předsedající volební valné hromadě 
Ing. Tolar navrhnul delegátům volbu 
předsedy ČSS a  předsedy dozorčí 
rady aklamací. Přítomní tento návrh 
schválili a  poté zvolili za předsedu 
ČSS jejího dosavadního předsedu 
Ing. Ludvíka Martínka, Ph.D., Na 
funkci předsedy dozorčí rady pak 
zvolili jejího dosavadního předsedu 
Ing. Zdeňka Ondráčka.

Zpráva návrhové komise, návrh 
usnesení valné hromady, jeho 
schválení a závěr jednání 

Návrh usnesení volební valné hro-
mady přednesl předseda návrhové 
komise doc. Lichý. Po drobných 
úpravách a doplnění předneseného 
návrhu volební valná hromada usne-
sení schválila. Poté předsedající 
Ing. Tolar poděkoval přítomným za 
účast na jednání volební valné hro-
mady a za její důstojný průběh a roz-
loučil se s nimi.

Zápis z volební valné hromady v pl-
ném znění je k dispozici na sekreta-
riátě ČSS.
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80. zasedání Odborné komise pro litinu 
s kuličkovým grafitem

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. 
předseda Odborné komise pro litinu 
s kuličkovým grafitem

Dne 14.10.2021 se na ČVUT 
v  Praze, Fakultě strojní, Ústavu 
strojírenské technologie, konalo 
80. zasedání Odborné komise pro 
litinu s  kuličkovým grafitem (OK 
pro LKG). Zasedání bylo již tradičně 
společné s  54. setkáním slévačů 
České slévárenské společnosti 
středních Čech a  bylo spojeno 
s  prezentací firmy VÚHŽ Dobrá 
a.s., kterou zastupovala paní Ing. 
Ivana Loskotová, pracovnice 
obchodně technického oddělení 
této firmy. Účastníky zasedání 
přivítal doc. A. Mores, předseda 
OK pro LKG. Účastníky zasedání 
přivítal rovněž doc. Ing. Ladislav 
Kolařík, PhD, IWE, vedoucí Ústavu 
strojírenské technologie. Zdůraznil, 
že OK pro LKG již pravidelně 
zasedá v  Technologickém centru 
Ústavu.  Techničtí pracovníci, 
asistenti a  doktorandi tak svou 
účastí získávají poznatky z  našeho 
zajímavého oboru.

Prezentace firmy VÚHŽ Dobrá, a.s.

Ing. Ivana Loskotová měla v  rámci 
prezentace firmy dva zajímavé 
příspěvky. V prvním svém příspěvku 

sdělila informace o  firmě VÚHŽ 
Dobrá, a.s. Původní Výzkumný 
ústav hutnictví železa byl založen již 
v roce 1948 v Praze. Ve VÚHŽ Dobrá 
byla pak zahájena nejen výzkum-
ná, ale i průmyslová výroba. V roce 
1992 došlo k privatizaci VÚHŽ Dob-
rá na akciovou společnost a od roku 
2007 jsou vlastníkem Třinecké žele-
zárny a.s.

Firma je v  současnosti komerční 
a výrobní společnosti s tímto rozdě-
lením: divize Automatizace, divize 
Válcovna, divize Slévárna odstředi-
vého lití, divize Nástrojárna a Povla-
kovací centrum, kam spadají svým 
výrobním programem také podava-
če drátů a modifikační pracoviště na 
výrobu litiny s  kuličkovým grafitem 
(LKG), centrum Laboratoře a  zku-
šebny, které zajišťují služby v oboru 
materiálových analýz, zkušebnictví 
a certifikace hutních výrobků. 

V další části prezentace se zpravo-
dajka zabývala činností skupiny Me-
talurgie, ve které se řeší technické 
záležitosti spojené s výrobou poda-
vačů a boxů pro výrobu LKG meto-
dou plněného profilu. První podava-
če zde byly vyrobeny již v roce 1986, 
od roku 1990 se zde vyrábějí poda-
vače typů 7.2 a 7.1, které jsou buď 
jednožílové, nebo dvoužílové.  Modi-
fikační pracoviště MAWIS je opatře-
né podavači DAPRO 7 jednožílovými 
nebo dvoužílovými, konstrukční ře-
šení je podle požadavků zákazníka. 
V  boxu MAWIS s  jednožílovým po-

davačem DAPRO 7 je přetlak 5 barů. 
Modifikační pracoviště MAWIS je 
odprášené s  odtahy do centrálního 
odsávání slévárny. Je zde ochrana 
před parami Mg a  proces je řízen 
počítačem. Je nutné také řešit zavá-
žení kovu do boxu, vstupy a výstupy, 
konstrukci víka pánve, vzdálenost 
víka pánve od hladiny kovu, přetlak, 
uzávěry dveřové, nebo roletové atd. 
Vše běží v  automatickém režimu 
a je řízeno pomocí počítače. Výhod-
nější je odsávání přímo z boxu než 
přímo od víka.

Podavače plněných profilů se použí-
vají nejen pro modifikaci LKG, ale je-
jich použití je rovněž ve slévárnách 
oceli a  ocelárnách, např. pro uklid-
nění taveniny pomocí Al drátu a mi-
krolegování. Některé slévárny pou-
žívají podavače pouze pro očkování 
litiny s  lupínkovým grafitem (LLG) 
a LKG vyrábějí klasickými polévací-
mi metodami.  

Průběh zasedání

Mimo program jednání OK pro LKG 
vystoupil po dohodě s  ČVUT Ing. 
J. Hlavinka, výkonný ředitel Svazu 
sléváren ČR. Ve svém příspěvku se 
zabýval slévárenskou výrobou v ČR 
v  roce 2020, která byla podstatně 
ovlivněna pandemií COVID. V  roce 
2020 klesla výroba odlitků ze slitin 
železa na 192 500 t, to je pokles 
o  28 %, obrat však klesl o  16 %, je 
to důsledek nárůstu cen vstupů, 
hlavně ceny šrotu, surových želez, 
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feroslitin a energií. V 1. pololetí roku 
2021 bylo v ČR vyrobeno 114 775 t 
odlitků ze slitin železa.

Doc. A. Mores ve svém příspěvku 
sdělil, že v  České republice je cel-
kem 21 sléváren, které vyrábějí LKG 
pomocí plněného profilu. Většina 
těchto sléváren používá podavače 
případně i  s  modifikačním boxem, 
které dodala firma VÚHŽ Dobrá a.s. 
Je zajímavé, že slévárny mají rozdíl-
ný způsob podávání plněného profi-
lu, podavače jsou dvoužílové, někdy 
i jednožílové.  To znamená, že modi-
fikace pomocí plněného profilu pro-
bíhá současně s grafitizačním očko-
váním, nebo ihned po modifikaci 
se očkuje rovněž plněným profilem 
s obsahem FeSi.

V současnosti jedna slévárna v ČR 
úspěšně používá výchozí kov z kup-
lovny, modifikace plněným profi-
lem pak je nastavena tak, aby sou-
časně probíhalo odsíření. Bohužel 
v  10/2021 náhle skončila výroba 
v  jedné z největších sléváren, Saint 
Gobain Králův Dvůr, kde se rovněž 
úspěšně jako tavicí agregát pou-
žívala kuplovna. Zastavení výroby 
v  této moderní slévárně značně 
ovlivní statistiku výroby LKG v ČR.

V ČR je v současnosti 47 sléváren, 
které vyrábějí LKG, některé však ve 
velmi malém množství. Většinou 
se jedná o  slévárny vyrábějící jako 
hlavní kov LLG, jsou zde zahrnuty 
i některé  slévárny oceli, které vyrá-
bějí kromě ocelových odlitků i odlit-
ky z LLG a z LKG.

Zpravodaj sdělil informace pro 
zasedání od p. Ing. R. Dominika 
o  úspěšném použití modifikace ve 

slévárně RKL Slévárna Dolní Bene-
šov. Podavač dodala firma VÚHŽ 
Dobrá, a.s., je jednožílový, kov je 
ve zpracovací pánvi. Očkování po-
mocí FeSi se provádí v  licí pánvi. 
U přísných požadavků, kdy je nutno 
zajistit mechanické hodnoty pro níz-
ké teploty, se používají v  licí jamce 
očkovací tělíska. Modifikace, rych-
lost posunu modifikačního drátu 
a doba modifikace je řízena počíta-
čem podle nastavení požadovaného 
Mg. Zpracovací pánev je na 2000 kg 
surového kovu, lze tedy odlít odlitky 
o maximální hmotnosti 1500–1800 
kg. Odpichové teploty jsou 1470 °C, 
licí teploty 1420–1440 °C. LKG je 
mírně nadeutektická. Slévárna RKL 
pomocí plněného profilu vyrábí od-
litky s velmi přísnými požadavky, tj. 
se zaručenými mechanickými vlast-
nostmi při mínusových teplotách. 
Některé odlitky jsou zkoušeny pod-
tlakem pomocí He.

Při výrobě hmotnějších odlitků, kdy 
je zapotřebí větší množství kovu, se 
úspěšně používá klasická polévací 
metoda pomocí předslitiny FeSiMg.

Ing. R. Šlajs z  firmy METOS Chru-
dim informoval o  plněných profi-
lech dodávaných slovinskou firmou 
WIRE. Tato firma zaměstnává 30 za-
městnanců a má 3 plnicí linky pro-
filů. Do profilu může dát až 4 kom-
ponenty. WIRE je poměrně malá, ale 
velmi úspěšná firma, která má 80 
zákazníků ve 20 zemích. Zpravodaj 
sdělil některé zajímavosti, na plnicí 
lince se používají dráty s průměrem 
13 a  9 mm. Plech musí být pevný 
a srolovatelný, cívky jsou s natoče-
ným drátem horizontální i vertikální. 
Velmi důležité je vyhovět technic-
kým požadavkům – drát musí být 

z  podavače narovnaný, nesmí pak 
narážet na bok pánve, v  podavači 
nesmí prokluzovat, nebo naopak ne-
smí dojít při poměrně vysokém tlaku 
v rolnách ke zploštění, nebo dokon-
ce k  úniku obsahu. Firma dodává 
plněné profily s náplní směsnou, tj. 
FeSi + Mg, nebo se slitinovou náplní 
FeSiMg.

Ing. J. Bredl ze slévárny Metalurgie 
Rumburk, s.r.o., ve svém příspěvku 
informoval přítomné, že v roce 2018 
byla ve slévárně v  rámci ekologiza-
ce postavena nová čistírna odlitků, 
ve které je možno tryskat a apreto-
vat i hmotné a rozměrově dlouhé od-
litky pro obráběcí stroje. Současně 
byla ve slévárně instalována a uve-
dena do provozu nová rotační pec 
o obsahu 5 t kovu. Slévárna má tedy 
k  dispozici rotační pec o  obsahu 
13 t značky SOGEMI a pec o obsahu 
5 t od firmy HTT.

K výrobě odlitků z LKG je k dispozici 
dvojžílový podavač plněného profilu 
s obsahem FeSiMg. Odpichová tep-
lota kovu je 1450 °C, je nutno počítat 
s propalem 5 %, což odpovídá tavení 
v rotační peci. V pánvi se modifikuje 
max. 2,7 t tekutého kovu.  Ihned po 
modifikaci je očkování druhým profi-
lem s očkovadlem FeSi. Časově pro-
bíhají tyto operace velmi rychle, je 
tedy možno provést dvě modifikace 
za sebou a odlít odlitky o maximál-
ní hmotnosti 5000 kg, tedy ze dvou 
pánví modifikovaného kovu. Slévár-
na tímto způsobem vyrábí všechny 
druhy LKG, včetně náročného mate-
riálu EN-GJS-400-18LT.

O výrobě LKG ve Slévárnách Třinec, 
a.s., podal podrobné sdělení Ing. 
J. Trombik. Třinecké slévárny mají 
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dlouhou tradici, v roce 2022 to bude 
180 let od zahájení výroby. Ve dvou 
ze tří slévárenských provozů se zde 
vyrábějí také odlitky z LKG.

Ve slévárně velkých odlitků byly 
v  roce 2015 instalovány 2 indukční 
pece o  obsahu 15 t, je tedy možno 
vyrábět modifikací polévací meto-
dou odlitky o  hmotnostech téměř 
30 t, předslitiny jsou FeSiMg a NiMg. 
Tyto indukční pece nahradily původní 
plamenné pece.

Slévárna má k  dispozici 2 dvoužílo-
vé podavače a 2 modifikační pánve 
o obsahu 20 a 8 t. Při použití pánve 
o obsahu 20 t pracují oba podavače 
současně, ze 4 drátů jsou 3 modifi-
kační a jeden očkovací. Navíc při od-
lévání hmotných odlitků se používají 
ve vtokových jamkách očkovací blo-
ky. Modifikační pánve jsou přikryty 
dosedacím krycím víkem s  bočním 
odsáváním.

Ve slévárně se strojním a ručním for-
mováním se vyrábí až 50 % odlitků 
z  LKG. U  formovací linky je instalo-
ván jednožílový podavač, používá se 
zpracovací pánev o obsahu 1000 kg, 
modifikační pracoviště je odsáváno. 
Kov je pak přelit do licí pánve a  po 
přelévání očkován. Další očkování se 
pak provádí přímo při odlévání odlitků 
do proudu kovu. Slévárna má v plánu 
provést úpravu modifikačního praco-
viště včetně podavače tak, aby bylo  
v  uzavřeném boxu. V  této slévárně 

lze také u  jednotlivých, ručně for-
movaných kusů do samotuhnoucí 
směsi, odlévat LKG vyrobenou kla-
sickým polévacím způsobem.

O  výrobě odlitků z  LKG ve slévár-
ně Nové Ransko s.r.o. podal infor-
mace Ing. I. Lána. V  této slévárně 
používají modifikaci pomocí plně-
ného profilu. Slévárna má k dispo-
zici podavač, který není umístěn 
v  boxu, používají speciální těsnicí 
víko, které je zavěšené na jeřábu. 
Modifikační dráty jsou dva typy, 
průměr 13 a 9 mm. Drát s d = 9 mm 
je naplněn slitinou FeSiMg, drát 
s d = 13 mm směsí FeSi a Mg. Peč-
livě prověřili, který systém je výhod-
nější z hlediska celkových nákladů. 
Zjistili, že profil d = 9 mm je celkově 
nákladově výhodnější. Ve slévár-
ně používají jednožílový podavač 
s rychlostí podávání 12 m/min.

Po těchto referátech, které byly za-
měřeny na praktické otázky spoje-
né s  modifikací pomocí plněného 
profilu, následovaly další příspěvky 
zaměřené více na teoretická ře-
šení spojená s  predikcí očkování, 
tuhnutím taveniny atd. Dr. Ing. M. 
Grzinčič, firma Detycon, se zaměřil 
na predikci očkování po modifikaci 
plněným profilem. Systém AccuVo 
sděluje, jak provést očkování, když 
je zbytkový obsah Mg vyšší, např. 
0,06 %, Během krátkého času lze 
zjistit, jaké očkovadlo a jaké množ-
ství použít.

Ing. R. Martinák z firmy Z-Model pro 
účastníky zasedání srozumitelnou 
formou podrobně vysvětlil fyzikál-
ně-chemické podstaty, proč dochází 
k  degradaci grafitu během tuhnutí 
LKG.  Tímto problémem se dlouho-
době zabývá a vždy sděluje nové po-
znatky.

Doc. B. Skrbek podal informace 
o problémech výroby řemenice s prů-
měrem 280 mm z  ausferitické litiny 
s  kuličkovým grafitem. Tento mate-
riál obecně známe jako izotermicky 
kalený z litiny s kuličkovým grafitem 
(ADI). Velmi kladně lze hodnotit sku-
tečnost, že firma TEDOM v Jablonci 
nad Nisou je v podstatě jediná firma 
v ČR, která ve spolupráci s doc. Skr-
bkem a Technickou univerzitou v Li-
berci tento materiál přímo uvádí ve 
svých výkresech a  technických pod-
kladech.

Jednání s náročným obsažným pro-
gramem se zúčastnilo 34 účastníků. 
Jednání bylo velmi úspěšné, před-
neseno bylo celkem 11 výborně při-
pravených příspěvků. I přes časovou 
náročnost programu byl prostor pro 
dotazy a  diskuzi. Předseda OK pro 
LKG považuje toto zasedání, v pořa-
dí 80. od roku 1979, za jedno z nej-
úspěšnějších. Naše poděkování patří 
všem přednášejícím, vedení Ústavu 
strojírenské technologie na ČVUT, 
FS, a  obětavým pracovníkům toho-
to ústavu, kteří mají velký podíl na 
úspěšném průběhu tohoto zasedání.
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173. zasedání Odborné komise pro formovací 
materiály

Ing. Jiří Pazderka 
předseda OK01

Podzimní, 173. zasedání Odborné 
komise pro formovací materiály se 
uskutečnilo ve slévárně KOVOSVIT 
MAS, a.s., Sezimovo Ústí, ve dnech 
5. a  6. října 2021. Odloženého se-
tkání se po dvou letech zúčastnilo 
40 členů, hostů a sponzorů. Přivítali 
jsme i několik nových členů, těší nás 
neklesající zájem sléváren o setká-
ní v rámci KOFOLY. Během úterního 
semináře zaznělo několik plánova-

ných odborných přednášek na téma 
simulací vstřelování jader, ekologie 
směsných bentonitů, separátorů či 
představení nejen pískařského pro-
vozu slévárny. 

Titul nejlepší přednášky, oceněné 
lahví bílého vína, získala prezentace 
Ing. Pavla Hesouna: „Úpravy nevyuží-
vaných separovaných částí formova-
cí směsi za účelem snížení odpadů 
z pískového hospodářství ve slévár-
ně Nový Bydžov minimálně o 50 %“. 

V další části proběhla ústní výměna 
novinek u všech zúčastněných, oce-
něno bylo také několik jubilantů. 

V  odpoledních hodinách se usku-
tečnila exkurze ve Zvonařství pana 
Michala Otruby, který velmi poutavě 
vyprávěl o  výrobě zvonů novodobé 
zvonařské dílny s tradicí deseti let. 

Den byl zakončen vydařeným spole-
čenským večerem. 

Ve středu proběhla pravidelná ex-
kurze ve slévárenském provoze. 
Obvyklé poděkování patří organizá-
torům: Ing. Petře Fronkové a Ing. Mi-
roslavu Lazarovi. Další, jarní zasedá-
ní se uskuteční ve firmě SKLOPÍSEK 
STŘELEČ.

Účastníci 173. zasedání Odborné komise pro formovací materiály v Sezimově Ústí



INFORMÁTOR   |   č. 90   |   prosinec 2021

13

Z činnosti OK ČSS

Odborná komise ekonomická ČSS u firmy METOS diskutovala, jak úspěšně postupovat v současné krizové době

Odborná komise ekonomická ČSS u firmy 
METOS diskutovala, jak úspěšně postupovat 
v současné krizové době

doc. Ing. Václav Kafka, CSc. 

Ve dnech 5.– 6. 10. 2021 se 18 čle-
nů OK ekonomické sešlo ve Chva-
leticích u  firmy METOS na svém 
64. jednání. Nejdříve jsme navští-
vili relativně novou a  moderní slé-
várnu KASI FOUNDRY, a.s. Při ex-
kurzi nás provázel ředitel slévárny 
a  předseda představenstva Ing. 
Jan Dašek.  Slévárna v  současné 
době vyrábí cca 30 kt odlitků z litiny 
s kuličkovým a lupínkovým grafitem 
za rok. Tato dobře řízená slévárna si 
v současném období vede v zásadě 
úspěšně.

Jednání OK ekonomické začalo před-
náškou Ing. Radka Šlajse, společní-
ka firmy METOS v.o.s. o  vývoji cen, 
nedostatku hořčíku a  dostupnosti 
surovin pro litiny v  současné době. 

Přednáška byla velice podnětná 
a pro pochopení současné situace 
potřebná. Byla doplněna bohatou 
společnou diskuzí a dotazy. 

Výměna informací a  diskuze byla 
poznamenaná dopadem kovidové 
pandemie, která ještě neskončila. 
A současným intenzivním zvyšová-
ním cen, které začalo u energií. Ce-
nové dopady se následně promítají 
do materiálových nákladů (surovin) 
a ostatních vstupů do sléváren.

To bylo zejména náplní diskuzního 
„kolečka změny“.  Zástupci slévá-
ren si vyměňovali zkušenosti, jak 
řešit zvýšenou nákladovost vstu-
pů, jak jednat se zákazníky, jak se 
zachovat k  odběratelům, kteří od-
mítají akceptovat současnou „tur-
bulenci“ cen atd. A  jak se stavět 
k  prodlužování splatností doda-
ných odlitků apod. 

Bylo konstatováno, že v  současné 
době je řada sléváren zakázkově 
naplněna v rámci výrobních kapacit. 
Vážným problémem je pokračující 
nedostatek pracovníků. Problémem 
je jejich vlastní zajištění a dále odbor-
ná způsobilost. Na pracovišti vzniká 
někdy nedůvěra k  cizím (novým) 
pracovníkům z řad středního manage-
mentu. Postupem času proces nedů-
věry ustupuje.

Dále bylo vyjasňováno, že k  výrobě 
a  výrobnímu know-how slévárny je 
nutné od stálých pracovníků zanést 
do firemních systémů jejich nabyté 
informační zkušenosti (tak, aby s od-
chodem pracovníka neodešly i  na-
stavené výrobní procesy – zvyklosti 
– informace). Procesní informace 
patří firmě a do firmy!

Pro zákazníky i  výrobce je důležitá 
stabilita výroby! Někteří zákazníci 

Účastníci 64. zasedání odborné komise ekonomické
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mají velké problémy se současnou 
turbulencí cen a dělá jim problémy 
částečné akceptování cenového 
navýšení odběratelům. Je neustá-
le nutné hledat úspory především 
u sebe – to bylo stanovisko, které 
akceptovali snad všichni přítomní. 
A stejně názor „co neměříš, to ne-
řídíš“.

Dále se každý vyjádřil k tomu, co se 
v jeho slévárně změnilo, co se poda-
řilo a co by mohl doporučit od minu-
lého zasedání OK ekonomické.

Následně byli účastníci informo-
vání o  přípravě na vydávání Slévá-
renských listů. Přetrvávající spory 

mezi ČSS a SS vedou ke dvěma ča-
sopisům. Snaha o vytvoření „smíru“ 
a  zachování společného časopisu 
Slévárenství, bohužel nevede k  ře-
šení. 

Termín následujícího, 65. zasedání 
OKE bude na jaře 2022 ve slévárně 
Ing. Henryho Kyncla – Komerční 
slévárna šedé a tvárné litiny Turnov 
a.s. Datum navazujícího, 66. zase-
dání OKE se plánuje na léto 2022 
ve společnosti SAND TEAM, spol. 
s r.o., Holubice.

Na závěr zasedání OK ekonomic-
ké jsme našemu jubilantovi velice 
upřímně poděkovali za jeho práci 

pro české slévárenství a OK ekono-
mickou.  Pan Dr. Ing. Marko Grzinčič 
oslavil již půl století! Dále jsme po-
přáli panu Ing. Janu Šlajsovi brzké 
uzdravení a  urychlený návrat mezi 
své kolegy v OK ekonomické.

Uvedené 64. zasedání se velice vy-
dařilo a  členové a  pozvaní hosté 
velice vyzdvihli úsilí a  práci firmy 
METOS na vytvoření tvůrčího a  po-
hodového prostředí. Zejména po-
děkovali za organizaci jednání OK 
a mimořádné úsilí paní Hany Jelín-
kové, která společnost METOS za-
stupovala. Účastníci také vyjádřili 
dík dobře řízené slévárně KASI za 
možnost návštěvy naší OK.

Informace o činnosti OK05 a pořádaných kurzech

Informace o činnosti OK05 a pořádaných 
kurzech
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. 
předseda OK05

Dubnové zasedání OK05

Dne 22. 4. 2021 se uskutečnilo zase-
dání OK 05 – technologické. Setká-
ní probíhalo online formou pomocí 
aplikace MS Teams a  účastnilo se 
ho 15 členů komise. Hlavní motivací 
setkání bylo se opět „vidět“ a  moci 
sdílet informace z jednotlivých slévá-
ren o současném stavu naplněnosti 
výroby, kapacit, investic a všeobecně 
o novinkách a změnách, které s se-
bou přinesl Covid. Na úvod byl rovněž 
diskutován současný stav činnosti 

ČSS a  příprava Slévárenských dnů. 
Představena byla aktuální situace 
a  činnost WFO včetně dokumentů, 
které WFO poskytuje svým členům. 
Komise plánuje na září 2021 ško-
lení pro technology se zaměřením 
na vtokové a nálitkové soustavy pro 
ocelové a litinové odlitky. Předběžný 
termín byl stanoven na 8. 9. 2021. Ve 
hře jsou zatím obě formy konání ško-
lení, a  to jak kontaktní forma v pro-
storách VUT, tak online seminář opět 
přes aplikaci MS Teams. O  formě 
bude rozhodnuto na základě aktuál-
ní situace.  Přestože nás dělí vzdá-
lenost ve spojení, tak jsme si blízko 
tím, co nás spojuje, a tak moc děkuji 
všem za účast a  podporu činnosti 

naší skupiny. Těšíme na setkání na 
školení, Slévárenských dnech a  dal-
ším zasedání OK.

Podzimní kurzy 

V  rámci zvyšování kvalifikace pra-
covníků ve slévárenství se ve dnech 
8. a  23. 9. 2021 uskutečnily dva 
odborné kurzy pořádané technolo-
gickou komisí OK 05 ve spolupráci 
s VUT FSI v Brně. Kurzy byly rozdě-
leny na dva tematické okruhy, které 
pokrývaly oblasti vtokování a  nálit-
kování slitin železných kovů a  byly 
určeny pracovníkům TPV. Kurzu se 
zúčastnilo 30 slévárenských odbor-
níků z 15 sléváren. Účastníci si roz-
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šířili znalosti o  teoretické podstatě 
popisovaných dějů a  procesů a  zo-
pakovali si přístupy používané pro 
návrhy vtokových a nálitkových sou-
stav. Přednášejícími byli pracovníci 
VUT v Brně doc. Ing. Antonín Zádě-
ra, Ph.D., doc. Ing. Jaromír Roučka, 
CSc., a  Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. 
Doc. Záděra obstaral hlubší vhled do 
teorie slévárenských procesů, a  to 

jak z pohledu teorie proudění taveni-
ny, teorie tuhnutí a fyzikálně metalur-
gických vlastností slitin železa. Doc. 
Roučka navázal metodikou návrhu 
vtokových a  nálitkových soustav, 
filtrací kovu a vše uzavřel dr. Krutiš, 
který prezentoval využití numerické 
simulace včetně interpretace výsled-
ků jednotlivých výpočtů. Po dlouhé 
době to byla akce, kde jsme se mohli 

setkat osobně a hovořit a sdílet infor-
mace s jednotlivými kolegy „na živo“. 
Utvrdilo nás to v tom, že online webi-
náře jsou sice jednodušší na přípra-
vu, ale nemohou nahradit atmosféru 
a dynamiku diskuze při osobní účas-
ti. Děkuji tímto všem účastníkům za 
aktivní účast a  přednášejícím za je-
jich přípravu a  prezentace. Budeme 
se těšit na další setkání OK05.

Odborné kurzy zaměřené na problematiku vtokování a nálitkování slitin železných kovů konané na FSI VUT Brno

Dubnové on-line setkání Odborné komise technologické
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Zprávy o činnosti Oblastního výboru 
východočeského regionu a OK ekologické

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.
Ing. Vladimír Bláha 

Náš tým čítající 8 aktivních členů 
se pravidelně stýká každý měsíc na 
půdě hostitelské společnosti EMP-
LA AG spol. s r.o. v Hradci Králové. 
V covidové době, když nebylo mož-
né sejít se osobně, scházeli jsme se 
alespoň v on-line prostoru přes MS 
Teams. Přesto, že náš tým není pří-
liš početný a  věkový průměr je po-
měrně vysoký, daří se nám každo-
ročně uspořádat několik akcí. 

Tou nejdůležitější je tradiční seminář 
Ekologie a  slévárenství, který bude 
mít příští rok jubilejní 30. ročník. 
V roce 2020 nebylo možné z pande-
mických důvodů 28. seminář usku-
tečnit. Bylo nám však líto nevyužít 
ochoty sponzorů (kterými jsou tra-
dičně společnosti CLARIANT, KERA-
MOST, a.s., LK PUMPSERVICE, s.r.o., 
ASK CHEMICALS CZECH s.r.o. 
a dále společnost Slévárna a mode-
lárna Nové Ransko s.r.o. a  EMPLA 
AG spol. s r.o.) a také autorů odbor-
ných příspěvků na seminář přispět, 
a  proto jsme vydali alespoň elek-
tronický sborník na CD. V  případě 

zájmu je možné sborník za 300 Kč 
vč. DPH objednat u tajemníka ČSS. 
Pro letošní rok jsme se rozhodli 
seminář uskutečnit za jakýchko-
liv okolností i  v  případě, že by se 
měl odehrát pouze on-line formou. 
Pandemická situace nakonec do-
volila osobní setkání, a  tak se 29. 
seminář Ekologie a  slévárenství 
uskutečnil 23. 6. 2021 již tradičně 
v Regiocentru Nový pivovar v Hrad-
ci Králové. Zaznělo 9 poutavých 
přednášek z  oblasti legislativy, od-
padů, vodního hospodářství, ať už 
na firemní či krajské/státní úrovni,  
a z oblasti pískového hospodářství. 
I přes možnost fyzické účasti jsme 
umožnili zájemcům on-line vysílá-
ní přes MS Teams, kterou využili 4 
pasivní účastníci a dokonce i  jeden 
přednášející. Po technické stránce 
proběhlo vše až na drobné detaily 
nad očekávání dobře, přesto je co 
zlepšovat, na příští rok plánujeme 
ošetřit z  hlediska autorských práv 
a  přístupu záznam ze semináře, 
který by byl k  dispozici zájemcům 
i po skončení semináře. Bohužel ne-
mohli být přítomni někteří naši čle-
nové, zejména tradiční přispěvatel 
dr. Ivo Lána z důvodu povinností ve 
zkušební komisi, ale třeba i Ing. Ha-
vrda ze zdravotních důvodů. Fyzicky 
bylo na semináři přítomno 17 účast-
níků, celkově tedy 21. To je poněkud 
slabší účast než obvykle, nicméně 
jsme i za to velmi vděční, neboť pří-
prava semináře probíhala poněkud 
narychlo a pozvánky jsme rozeslali 
s ne příliš velkým předstihem. Záro-

Na 29. semináři Ekologie a slévárenství v Hradci Králové jsme poctivě dodržo-
vali odstupy
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veň jsme rádi, že tento seminář mohl 
být snad jednou z  prvních vlašto-
vek a  ukázal, že musíme na změny 
pružně reagovat a  že když se chce, 
tak všechno jde. Sborník z 29. semi-
náře Ekologie a  slévárenství je také 
možné objednat u tajemníka ČSS za 
500 Kč vč. DPH.

Z  dalších akcí lze jmenovat výjezd-

ní zasedání, které letos vyšlo na 16. 
6. a  uskutečnilo se v  nové slévárně 
společnosti KASI ve Chvaleticích. 
Nejprve jsme využili pohostinnost 
firmy a  zázemí k  jednání týmu, ná-
sledně proběhla exkurze v  provozu, 
kde jsme zhlédli celý proces jedné 
z  nejmodernějších sléváren v  Evro-
pě. Velice děkujeme firmě a zejména 
Ing. Cieslarovi za vlídné přijetí.

Z  plánovaných akcí se 15.–16. 10. 
uskutečnil tematický zájezd, který 
začal exkurzí ve slévárně ŽĎAS, a.s. 
a zakončen byl již tradičně ve sklípku 
v Hustopečích. 

Všem čtenářům přejeme hlavně pev-
né zdraví a těšíme se na shledání na 
některé z akcí!!!

29. semináře Ekologie a slévárenství v Hradci Králové se 
zúčastnili i  4 účastníci a  jeden přednášející on-line přes 
aplikaci MS Teams

K tradičně nejpoutavějším patří precizně zpracované před-
nášky Mgr. Kaňové z firmy CLARIANT
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Noví absolventi katedry metalurgie 
a slévárenství, FMT, VŠB–TUO

Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
foto: Ing. Jiří Rygel

SZZ – novopečení bakaláři – absolventi MMT 

Studenti katedry metalurgie a  slé-
várenství mají za sebou, stejně jako 
většina ostatních vysokoškolských 
studentů, poněkud zvláštní akade-
mický rok, jehož chod se musel plně 
podřídit bezpečnostním opatřením 
s  ohledem na omezení šíření koro-
navirové epidemie. Téměř po celý 
rok probíhala pouze distanční výuka 
a studentům byl povolen přístup na 
půdu univerzity pouze ve výjimeč-
ných případech. Tato situace byla 
složitá zejména pro studenty závě-
rečných ročníků, které na konci aka-
demického roku čekaly státní závě-
rečné zkoušky spojené s obhajobou 
závěrečné práce. Velkou část baka-
lářských a všechny diplomové práce 
studenti řešili v praxi, ve spolupráci 
se společnostmi, a  tak pro ně na-
štěstí omezení návštěv univerzitních 

laboratoří neznamenalo zásadní pro-
blém při zpracování experimentální 
části práce.

Státní závěrečné zkoušky pak pro-
bíhaly prezenčně – tedy za osobní 
přítomnosti studentů. Stejně jako 
v  loňském roce se i  letos zkušební 
komise skládaly přednostně z  in-
terních zaměstnanců fakulty. Na 
katedře metalurgie a  slévárenství 
(Fakulta materiálově-technologic-
ká, VŠB-TUO) v  akademickém roce 

2020/2021 ukončilo studium v  jed-
notlivých studijních programech se 
zaměřením na slévárenství celkem 
12 studentů.

V  navazujícím magisterském stu-
diu vykonalo 1. června 2021 státní 
závěrečnou zkoušku celkem 5 stu-
dentů – všichni byli úspěšní a získali 
titul „inženýr“, student Tomáš Němec 
prospěl s  vyznamenáním. Seznam 
obhájených diplomových prací a  je-
jich autorů je uveden v tabulce níže.

Jméno, příjmení Téma diplomové práce

1 Ing. Jan Hrubeš Konstrukce odlitků a výroba ocelových forem pro nízkotlaké lití hliníkových 
slitin

2 Ing. Vít Müller Anorganické pojivové systémy pro výrobu odstředivě litých válců

3 Ing. Tomáš Němec Vliv očkování na parametry litiny modifikované plněným profilem

4 Ing. Daniel Snopek Analýza materiálových parametrů Cr-litin pro speciální použití

5 Ing. Dominik Tomášek Srovnání technologie nízkotlakého lití do kokil s technologií lití s protitlakem
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Zkušební komise

Zkoušky studentů bakalářského stu-
dijního programu Moderní metalur-
gické technologie (MMT) a Umělec-
ké slévárenství (UMS) se konaly 9. 

června 2021. Jako první ten den byli 
státní závěrečné zkoušce podrobeni 
3  studenti MMT, tuto skupinu pak 
vystřídali 4 studenti UMS. Student 

Jakub Malčík prospěl s  vyzname-
náním. Jména absolventů a  témata 
jejich úspěšně obhájených bakalář-
ských prací jsou uvedeny níže.

Jméno, příjmení Obor Téma bakalářské práce

1 Bc. Oldřich Dostrašil MMT Analýza modifikace litiny plněnými profily

2 Bc. Daniel Nepustil MMT Možnosti optimalizace technologie tlakového lití

3 Bc. Lucie Ludvíková MMT Výroba litých komponentů ze slitiny MoNiCr pro reaktory IV. 
generace

4 Bc. Matěj Geryk UMS Nůžky inspirované surrealismem

5 Bc. Karel Hauk UMS Umělecký odlitek reliéfu – motiv jeskyně

6 Bc. Dalibor Kostelník UMS Šperk s rostlinnými motivy

7 Bc. Jakub Malčík UMS Pozdně středověké knoflíky odlévané metodou přesného lití

Všem letošním absolventům z  celé-
ho srdce gratulujeme k  úspěšnému 
ukončení studia. S čerstvými bakaláři 

se těšíme na shledání v příštím aka-
demickém roce na studiu navazujícím 
magisterském – věříme, že již na půdě 

univerzity. Novým inženýrům pak pře-
jeme úspěchy a  spokojenost nejen 
v životě profesním, ale i osobním.
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Informace z vysokých škol

Noví absolventi katedry metalurgie a slévárenství, FMT, VŠB–TUO

Nůžky inspirované surrealismem Umělecký odlitek reliéfu – motiv jeskyně

Šperk s rostlinnými motivy

SZZ – novopečení bakaláři – absolventi UMS

Pozdně středověké knoflíky odlévané metodou přesného 
lití

SZZ – navazující magisterské studium
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Informace z vysokých škol

Státní závěrečné zkoušky na FSI, VUT v Brně

Státní závěrečné zkoušky na FSI, VUT v Brně

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
vedoucí odboru slévárenství

Za poslední více než rok byla celá spo-
lečnost neustále informována o  no-
vém vývoji koronavirové pandemie, 
nových omezeních i jejich důsledcích 
na společnost, ekonomiku i  české 
hospodářství a průmysl. Nemá cenu 
toto téma dále rozebírat. Bohužel jen 
málo se však představitelé vlády a vý-
konné moci zabývali a  řešili otázky 
vzdělávání. Nebylo to dlouho zajíma-
vé téma snad až nyní, když se blíží 
nové volby do poslanecké sněmov-
ny, pro řadu stran je vzdělání priorita. 
Když už se pak řešilo vzdělání, tak 
zejména na základních a  středních 
školách. Výuka na vysokých školách 
a univerzitách se brala jaksi automa-
ticky, že se vše nějak udělá, vysoké 
školy si to zajistí samy a kvalita bude 
stejná jako při prezenční výuce v před-
chozích letech. Na druhou stranu je 
pravda, že nás tato doba naučila zce-
la jinak využívat moderní technologie 
komunikace a výuky.  

Akademický rok 2020/2021 proběhl 
až na první dva týdny a  týden v pro-

sinci pouze distančně. Přednášky 
a cvičení probíhaly pouze on-line přes 
MS Teams. Přechod na on-line výuku 
neznamenal jen změny v  prezenta-
cích přednášek, ale také vznik nových 
studijních materiálů, nové obsahy 
i  náplň cvičení a  seminářů tak, aby 
byla pokud možno zajištěna i praktic-
ká část výuky. Prezenční forma studia 
byla otevřena bohužel až ve zkouško-
vém období. Studenti závěrečného 
ročníku tak měli možnost se sezná-
mit s  praktickou stránkou sléváren-
ské technologie a  metalurgie pouze 
při řešení jejich diplomových prací. 
V tomto ohledu je velmi přínosné, že 
všechny diplomové práce na odbo-
ru slévárenství, FSI, VUT v Brně mají 
vždy poměrně rozsáhlou experimen-
tální část. Diplomanti tak alespoň 
částečně nahradili chybějící praktic-
kou a experimentální část výuky.    

Termín ukončení semestru i začátek 
zkouškového období byly stejné jako 
v běžném akademickém roce. Státní 
závěrečné zkoušky na odboru slévá-
renství FSI, VUT v Brně proběhly 22. 6. 
2021. Ke státním zkouškám byli při-
hlášeni 4 studenti závěrečného roční-
ku magisterského studia ve studijním 

programu slévárenské technologie. 
Níže jsou uvedena jména studentů, 
názvy jejich témat i jména jejich ško-
litelů. Mohu říci, že všichni studenti 
úspěšně obhájili své závěrečné práce 
a následně i v obecné rozpravě. Stu-
dent Ing. Miloš Kaněra ukončil své 
studium v navazujícím magisterském 
studiu s vyznamenáním. 

Všem jim ještě jednou tímto způso-
bem gratulujeme a přejeme jim hod-
ně štěstí a úspěchů jak v osobním, tak 
i dalším profesním životě. Věříme, že 
jim studium slévárenské technologie 
na FSI, VUT v Brně dalo potřebný te-
oretický i praktický základ zkušeností 
a znalostí, aby se mohli uplatnit nejen 
ve slévárenském oboru, ale i  ostat-
ních oborech technické praxe. Rád 
bych současně i poděkoval kolegům, 
kteří se on-line výuky zhostili na vyso-
ké úrovni a i přes nemožnost osobní-
ho setkání se jim podařilo udržet po-
zornost posluchačů. Tuto skutečnost 
potvrdila i v anketě FSI řada studentů, 
kteří ocenili energii a nadšení, kterou 
i  přes MS Team někteří přednášející 
přenášeli na své posluchače. Ještě 
jednou díky i studentům za trpělivost 
a výdrž. 

Diplomant Název práce Školitel

Ing. Marko Bednárik Návrh změny výroby tvářené součásti na technologii 
lití do keramických skořepin Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Ing. Miloš Kaněra Výroba odlitků z austeniticko-feritických hyperdu-
plexních korozivzdorných ocelí doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Ing. Tomáš Kryštůfek Odlévání tenkostěnných litinových odlitků doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Ing. David Tirala Testování a hodnocení vlastností keramických jader 
pro technologii vytavitelného modelu Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
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Publikace

Vměstky ve slitinách hliníku, VADY ODLITKŮ ZE SLITIN HLINÍKU

Česká slévárenská společnost, z.s., a její Odborná komise pro neželezné kovy vydaly Katalog vad odlitků ze slitin 
hliníku (2018, 1. vydání, ISBN 978-80-02-02817-8). 
Publikace obsahuje vyjímatelné laminované listy a její obsah je rozdělen podle následujícího třídníku: 

100 Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti 
200 Vady povrchu 
300 Porušení souvislosti 
400 Dutiny 
500 Makroskopické vměstky a vady makrostruktury 
700 Vady chemického složení a vlastností odlitků 

Cena: 2500 Kč + poštovné. Pro odběratele v ČR se připočítává aktuální sazba DPH (10 %). 
Objednávky: slevarenska@volny.cz, tel.: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176

formát A4, 40 s. 
ISBN: ISBN 978-80-02-02958-8
Vydala: Česká slévárenská společnost, z.s., 2021

Úvod 
1. Vměstky ve slitinách hliníku 

1.1 Co je kvalita kovu 
1.2 Kvalita slitiny a vliv vměstků 

1.2.1 Druhy vměstků
1.2.2 Vliv vměstků na kvalitu 
1.2.3 Druhy nekovových vměstků 

1.3 Zdroje a časové etapy vzniku vměstků 
1.3.1 Vznik oxidických vměstků 
1.3.2 Karbidické vměstky 
1.3.3 Vměstky tvořené sloučeninami halových prvků 
1.3.4 Nitridy 
1.3.5 Vznik vměstků reakcí s vyzdívkou a žáruvzdornými materiály

1.4 Vliv proudění na vznik vměstků 
1.5 Intermetalické fáze 

2. Rafinace taveniny hliníkových slitin 
2.1 Způsoby rafinace slitin hliníku 
2.2 Klasifikace rafinačních přípravků 
2.3 Aplikace rafinačních přípravků 

3. Identifikace vměstků v odlitcích 
3.1 Metody zjišťování obsahu vměstků 
3.2 Účinnost rafinačních metod 
3.3 Přehled metod kontroly metalurgické kvality hliníkových slitin 

Literatura 

Cena: 200 Kč + poštovné. Pro odběratele v ČR se připočítává aktuální sazba DPH (10 %). 
Objednávky: slevarenska@volny.cz, tel.: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Ing. Václav Kaňa, Ph.D. 

Vměstky ve slitinách hliníku

VADY ODLITKŮ ZE SLITIN HLINÍKU

2., doplněné vydání

T E C H N O L O G I E  •  I N O VA C E  •  O P T I M A L I Z A C E  •  S E R V I S

Žijeme slévárenstvím a fascinují nás technologie. Přinášíme vám podporu 
a inovace v rámci procesů, zvyšujeme produktivitu ve stávající výrobě 

a staráme se o stav vašich strojů.

linkedin: @sebestasro www.sebestasro.cz

Autoři  
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. 

Ing. Václav Kaňa, Ph.D. 

2., doplněné vydání

BRNO / 2021
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Máme u  nás velice poskrovnu spe-
cialistů, kteří mohou kvalifikovaně 
hovořit do slévárenství a  ocelářství 
a  současně do ekonomiky a  navíc, 
kteří mají vysoké odborné znalosti 
a současně hluboké praktické zkuše-
nosti. Náš jubilant mezi ně patří.  

Podívejme se alespoň heslovitě na 
jeho osobní a odborný „života běh“.

Jaroslav se narodil 2. 12. 1941 v Raj-
hradě, kde také stále bydlí, a na kte-
rý i s  jeho klášterem nedá dopustit. 
Dlouho pěstoval víno a  dokázal 
o  něm velice zasvěceně hovořit. 
A  dodejme, že miluje historii a  je 
znalcem rodu Habsburků.

Odborně začíná na slévárenské prů-
myslovce. Pokračuje na VŠB, Hutnic-
ké fakultě v Ostravě. Poté nastupuje 
do slévárny Sigmy Slatina, k.p. Začí-
ná od směnového mistra, pak je ve-
doucím metalurgického vývoje. Řídí 
tavírnu a stává se vedoucím provozu. 
Věnuje se výrobě austenitických oce-
lí s nízkým uhlíkem, martenzitickým 
svařitelným ocelím i výrobě ocelí pro 
ropovody. Také se podílel na vývoji 
odlitků pro jadernou energetiku.

V  r. 1981 na VUT v  Brně úspěšně 
obhájil dizertační práci zaměřenou 
na technologii výroby oceli s  použi-
tím kyslíku. V roce 1987 přechází na 
VU 070 v Brně. Věnuje se vývoji tech-
nologie výroby ocelí o vysoké čistotě 
a intenzifikaci výroby oceli na odlitky. 
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Blahopřejeme

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., se dožívá 
osmdesáti let 

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

A  nezapomeňme také jeho práce 
v  provozním zavádění sekundární 
metalurgie.

Do funkce vedoucího provozu me-
talurgie ve Slévárně Roučka Slatina 
a.s. se vrací v roce 1993. Nebylo ná-
hodou, že díky svým rozvážným po-
vahovým vlastnostem a tvůrčímu pří-
stupu se v roce 1995 stává ředitelem 
Slévárny Slatina a.s. Pod vedením 
prof. Ing. Zdeňka Bůžka, CSc., obha-
juje v r. 1994 habilitační práci a začí-
ná vyučovat na VUT v Brně. Studenti, 
kteří vědí, že je vždy připraven poradit 
nejen v odborných problémech, si jej 
velice váží.

Doplňme, že náš oslavenec byl zakla-
datelem a  dlouholetým předsedou 
OK pro tavení oceli na odlitky. S ko-
misí pořádá konference a  školení 
tavičů a mistrů – letos se uskutečnil 
25. ročník!

Není se co divit, vždyť si slévárenství 
prošel od píky. V r. 1998 také stál při 
založení OK ekonomické při ČSS. 
Stejně tak se aktivně podílel na řeše-
ní řady PROJEKTŮ této komise.

Z  jeho aktivit nemůžeme neuvést 
jeho podíl na řešení řady projektů 
MPO (TANDEM, TIP a  další) a  dále 
úkolů GAČR. V těchto pracích se za-
měřoval zejména na reoxidaci slitin 
železa, výroby vysokolegovaných li-
tin pro odlitky a řady dalších. A mohli 
bychom jmenovat jeho další práce. 
Nikoho tedy nepřekvapí, že náš osla-
venec je autorem asi 250 publikací, 

řady výzkumných zpráv a  několika 
monografií (např. Metalurgie ocelí na 
odlitky). Nezapomeňme autorství ně-
kolika patentů a užitných vzorů.

Letmý pohled na jeho práci by nebyl 
úplný, kdybychom neuvedli, že vycho-
val pro české slévárenství řadu kvalit-
ních inženýrů a snad desítku odbor-
ně zdatných doktorandů. Nemůžeme 
nepřipomenout jeho usilovnou čin-
nost z poslední doby o záchranu slé-
várenského periodika.

Doplňme, že jeho rodinné zázemí mu 
dělá jeho vzácná žena paní Hana. 
A  spokojenost mu také přináší ra-
dost z jeho dětí (Jan a Hana) a vnu-
ků. 

Za řadu přátel, kolegů, žáků a  spo-
lupracovníků přeje jubilantovi řadu 
dalších úspěšných let a pevné zdraví 
Václav Kafka.  

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
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Dne 19. 1. 2022 se dožívá půlkula-
tých narozenin náš dlouholetý ko-
lega na katedře slévárenství VUT 
v Brně prof. Rusín. S VUT a s kated-
rou slévárenství spojil skoro celý svůj 
odborný život. Po krátkém působení 
ve slévárně Feramo v Brně působil na 
VUT jako odborný asistent, docent, 
profesor, děkan a  prorektor. Od 
roku 1973 s krátkou přestávkou až 
do roku 2003 byl vedoucím katedry 
slévárenství a  zasloužil se o  její 
vysoké pedagogické i  výzkumné 
renomé nejen v  Československu, 
ale i  v  zahraničí. Jeho profesním 
„koníčkem“ byly formovací hmoty, 
které v té době představovaly oblast 
dynamického vývoje a  brněnská 
škola byla v tomto směru významnou 
institucí. Do doby, kdy byl vedoucím 
katedry, se datuje i výstavba nového 
areálu Fakulty strojní VUT a  prof. 
Rusínovi se podařilo vybudovat 
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Blahopřejeme

prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., pětaosmdesátníkem

prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

na tu dobu moderní a  neobvykle 
rozsáhlé slévárenské a  laboratorní 
pracoviště. 

Významné bylo i působení prof. Ru-
sína v tuzemských i mezinárodních 
slévárenských spolcích. V  letech 
1980–1990 byl předsedou Česko-
slovenské slévárenské společnosti, 
v roce 1992 se stal předsedou Svě-
tové slévárenské organizace CIATF. 
Po prof. Píškovi byl teprve druhým 
českým slévárenským odborníkem 
v této vrcholové funkci. Během své-
ho odborného působení měl celou 
řadu zahraničních přátel a kontaktů, 
kteří do Brna rádi přijížděli a přispí-
vali k dobrému jménu českosloven-
ského slévárenství v cizině.

Milý Karle, přejeme Ti ještě mnoho 
let v  dobrém zdraví a  duševní svě-
žesti.

Kolegové a  následníci na odboru 
slévárenství VUT-FSI v Brně

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

PF 2022
Česká slévárenská společnost děkuje všem

svým členům za přízeň a spolupráci a přeje

do nového roku hlavně pevné zdraví, veselou mysl 

a hodně úspěchů v osobním i profesním životě
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Slévárenská výroba ve světě 

Přehled světové výroby odlitků za rok 2019

Přehled světové výroby odlitků za rok 2019

Země LLG LKG temperova-
ná litina ocel slitiny Cu slitiny Al slitiny 

Mg slitiny Zn ostatní neže-
lezné kovy celkem

Belgie 55 900 5 100 – 6 600 – – – – – 67 600

Bělorusko – – – – – – – – – 329 000

Bosna a 
Hercegovina A 17 500 9 100 – 1 350 – 10 500 – – – 38 450

Brazílie 1 268 060 569 116 – 259 195 20 993 164 718 5 040 1 175 – 2 288 297

Bulharsko B 30 300 9 200 – 10 400 292 5 540 – 42 – 55 774

Česká 
republika 166 500 50 000 – 52 000 20 000 94 700 300 1 000 – 384 500

Čína              20 400 000 13 950 000 600 000 5 900 000 800 000 6 850 000 – – 250 000 48 750 000

Dánsko 28 900 58 100 – – 1 188 – – – 112 90 524

Egypt B – – – – – – – – – 200 000

Finsko 18 200 29 300 – 10 400 3 124 2 184 – – – 63 208

Francie 537 200 711 400 – 55 700 17 409 348 062 – 24 486 2 486 1 696 743

Chorvatsko A 31 100 11 800 – 50 221 25 174 – 25 15 68 385

Indie 7 718 794 1 217 247 50 000 1 141 117 – 1 364 652 – – – 11 491 810

Itálie 667 800 381 300 – 59 900 66 438 810 647 7 097 74 036 481 2 067 699

Japonsko 2 183 800 1 362 600 37 900 153 000 70 900 437 500 – – 1 030 000 5 275 700

Jihoafrická 
republika – – – – – – – 792 – 443 000

Kanada D 330 841 – – 90 091 14 237 211 374 – – – 646 543

Korejská 
republika 890 300 679 000 500 150 400 24 500 623 500 12 000 – – 2 380 200

Maďarsko 18 400 55 600 – 2 200 483 122 425 250 763 86 200 207

Mexiko B 816 160 560 270 – 336 250 215 500 832 770 – 79 500 15 200 2 855 650

Německo 2 192 800 1 433 700 – 178 500 77 225 996 127 15 472 57 182 5 4 951 011

Norsko 8 800 22 300 – – – 6 526 – – – 37 626

Pákistán 181 000 24 540 – 48 750 14 200 21 200 – – 2 730 292 420

Polsko 450 000 155 000 – 50 000 6 000 340 000 – 2 464 3 000 1 006 464

Portugalsko 41 100 94 400 – 4 500 17 054 37 009 – – 194 463 202 048

Rakousko 42 300 104 700 100 11 400 – 129 415 3 991 – – 291 906

Rumunsko 15 000 1 500 3 500 3 000 60 000 2 000 250 90 85 340 104 936

Rusko 2 184 000 – – 1 134 000 117 600 588 000 75 600 – 100 800 4 200 000

Slovinsko 130 500 46 700 – – 872 54 625 10 537 9 665 – 252 899

Srbsko 26 300 3 100 – 18 150 3 100 10 120 1 30 – 60 801

Španělsko 362 600 663 000 16 300 71 400 14 634 129 345 – 8 426 1 502 1 267 207

Švédsko 154 900 62 000 – 23 500 – 48 000 – – – 288 400

Švýcarsko 9 300 14 700 – 2 300 2 131 12 699 – 1 051 – 42 181

Tchaj-wan 641 178 215 796 – 68 577 31 202 421 283 – – – 1 378 036

Turecko 614 300 934 400 – 192 500 29 285 503 478 850 39 432 – 2 314 245

Ukrajina  D – – – – – – – – – 1 560 000

USA 8 812 654 – – – 319 130 1 795 190 – 330 258 48 070 11 305 302

Velká Británie 144 500 220 500 – 49 200 8 650 146 460 2 600 8 090 – 580 000

CELKEM 51 190 987 23 656 061 704 800 10 085 330 1 899 368 17 205 447 60 138 637 875 1 454 577 109 059 975

Tab. I. Přehled výroby odlitků ve světě v roce 2019 [t]

Pozn.: A) údaje z roku 2016; B) údaje z roku 2017; C) včetně LKG; D) údaje z roku 2015; E) všechny neželezné kovy; F) včetně zinku; 
G) zahrnuje veškerou litinu, H) zahrnuje všechny železné kovy; I) včetně hořčíku
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Slévárenská výroba ve světě 

Přehled světové výroby odlitků za rok 2019

V roce 2019 klesla celosvětová produkce odlitků na 110 
mil. t odlitků (tab. I), což oproti předchozímu roku před-
stavuje pokles o 3,2 %. 

Z  29 zemí, které poskytly údaje za poslední dva roky, 
jich 22 hlásilo v porovnání s rokem 2018 snížení objemu 
výroby. Deset největších producentů odlitků je uvedeno 
v tab. II. 

Čína, Indie a USA opět obsadily první tři místa. Největší 
výrobce odlitků, Čína, oznámila pokles výroby o 1,2 %, 
tj. snížení už druhý rok v řadě. V Indii činí pokles výroby 
14,9 %, zatímco USA zaznamenaly nárůst o 5,1 %.

Počet sléváren ve světě činí dle poskytnutých údajů 
45 377 (tab. III), přičemž dle odlévaného materiálu mají 
největší zastoupení slévárny litiny, hliníku a oceli.

Údaje pro přehled světové výroby odlitků dodávají 
slévárenské společnosti a  organizace jednotlivých 
zemí, stejně jako WFO a CAEF.

Překlad z časopisu Modern Casting, leden 2021, s. 28–30. 

Dostupné na https://www.qgdigitalpublishing.com/pub-
lication/?m=55001&i=687958&p=32 

Země litiny ocel
slitiny 

neželezných 
kovů

celkem 
v roce 2019

Belgie 5 8 6 19

Bělorusko – – – 140

Bosna 
a Hercegovina A 5 2 4 11

Brazílie 394 133 490 1 017

Bulharsko   B 80 – 18 98

Česká republika 56 28 37 121

Čína  A 14 000 4 000 8 000 26 000

Dánsko 8 – 7 15

Finsko 11 7 14 32

Francie 86 34 – 120

Chorvatsko A 26 5 – 31

Indie – – – 4 500

Itálie 134 38 864 1 036

Japonsko    C 659 67 1 010 1 736

Jihoafrická 
republika – – – 135

Kanada C – – – 175

Korejská 
republika 515 137 230 882

Maďarsko 27 12 33 72

Mexiko   B – – – 800

Německo 144 39 330 513

Norsko 5 – 3 8

Pákistán – – – 1 880

Polsko 180 35 240 455

Portugalsko 23 8 57 88

Rakousko 12 3 23 38

Rumunsko 25 15 40 80

Rusko  A – – – 1 140

Slovinsko 11 – 47 58

Srbsko    A – – – 36

Španělsko 42 29 52 123

Švédsko 25 11 60 96

Švýcarsko 13 2 31 46

Tchaj-wan – – – –

Turecko 443 107 394 944

Ukrajina – – – 840

USA – – 977 1 672

Velká Británie   A – – – 420

CELKEM 16 929 4 720 12 189 45 377

Pořadí země objem výroby 
2019 změna [%]

1 Čína 48 750 000 –1,22

2 Indie 11 491 810 –14,17

3 USA 11 305 302 5,1

4 Japonsko 5 275 700 –5,38

5 Německo 4 951 011 –8,87

6 Rusko 4 200 000 žádné nové 
údaje

7 Mexiko 2 855 650 –1,85

8 Korejská republika 2 380 200 –5,43

9 Turecko 2 314 245 2,6

10 Brazílie 2 288 889 0,24

Tab. II. Počet sléváren v jednotlivých zemích 

Tab. III. Deset největších světových výrobců odlitků

A) údaje z roku 2016; B) údaje z roku 2017; C) údaje z roku 2015; 
D) včetně sléváren tlakového lití


