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Úvodní slovo

Ing. Václav Krňávek

Vážení kolegové, přátelé i fandové našeho
slévačského řemesla,
Milí čtenáři,
právě se k vám dostává další číslo e-časopisu Slévárenské listy, tentokrát zaměřeného na problematiku technologie tlakového odlévání.

Proto jsem rád, že i v takto
náročné době si nacházíte čas na četbu našeho
časopisu. V tomto čísle
najdete technicky zaměřené články i zprávu z nedávno
uskutečněného
a velmi úspěšného zasedání Odborné komise pro
lití pod tlakem. Při mnohých diskuzích téměř sto
dvaceti přítomných účastIng. Václav Krňávek
níků napříč slévárnami
českého a slovenského
regionu se nevytrácel optimizmus a dobrá nálada. Je více
než potěšitelné, že se naši slévači dokáží spojit a vzájemně
řešit stávající problémy. Věřím, že tímto způsobem zvládneme dnešní těžkou dobu a posíleni o nové zkušenosti se
vrátíme co v nejkratší době do prosperity při výrobě nejen
tlakově litých odlitků.

Bohužel, než se slévárny stihly dostat po zhruba dvouletém období ovlivněném opatřeními zavedenými v souvislosti s covid pandemií do svého standardního – jak
ekonomického, tak výrobního režimu – dopadají na ně
důsledky války vedené na Ukrajině. Asi by nikoho z nás
nenapadlo, že ve dvacátém prvním století budeme
v Evropě svědky takovéhoto válečného konfliktu.
Ekonomické důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat,
a tak slévárny musí řešit mnoho někdy až existenčních
problémů. Jsme svědky zvyšování cen téměř všech
vstupních surovin za současného, až zdrcující vývoje
cen energií. Takto velký a rychlý nárůst nákladů se
nedaří slévárnám přenášet do cen svých odlitků.
Bohužel, jak se zdá, ani vláda České republiky dosud nenašla způsob, jak účinně pomoci slévárnám v takovéto
těžké situaci. Vzhledem k energetické náročnosti slévárenské výroby a navíc velké nejistoty v dodávkách plynu,
nezbytně potřebného při tavení hliníkových slitin, se tak
slévárny ocitají v těžké situaci.

''

Přeji vám příjemné chvíle při četbě tohoto čísla časopisu
Slévárenské listy.
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Implementace tkaninových sítek do výroby
nízkotlaké slévárny Al
Bc. Karel Horký
BENEŠ a LÁT a.s., Poříčany
karel.horky@benesalat.cz

Proto je snaha omezit používání ocelových sítek a nahradit je tkaninovými sítky, u nichž nevzniká nebezpečí
kontaminace vyšším než přípustným obsahem Fe v tavenině při přetavbě vtoků. Rozhodli jsme se tedy tato
tkaninová sítka vyzkoušet a po úspěšných rozsáhlých
provozních experimentech podložených i laboratorním
vyhodnocením mikrostruktury je implementovat nejprve u velkosériových odlitků a posléze na všechny nízkotlaké odlitky s nutností filtrace.

Lubomír Smolen
PYROTEK CZ s.r.o., Blansko
lubsmo@pyrotek.com

Základní popis filtrace a usazení filtru ve vtokové vložce

Klíčová slova
tkaninové sítko, kovové
nízkotlaké odlévání

formy,

hliníkové

slitiny,

Cílem filtrace taveniny je eliminace vniknutí oxidů do
dutiny formy a tím do samotného odlitku. Čím je sítko
jemnější, tím je eliminace oxidů větší. Běžně používáme
tkaniny s oky 2 × 2 mm a 1 × 1 mm.

Článek přibližuje praktické zkušenosti se zaváděním
tkaninových sítek u nízkotlace odlévaných odlitků ze
slitin Al-Si a porovnává jejich používání vůči ocelovým
sítkům, které slévárna využívá standardně již několik
desítek let.

Tkaninové sítko proto vkládáme do vtoku co nejblíže
samotnému odlitku. Vtoková vložka je mírně kónická
a tkaninové sítko drží v daném místě rozepřením. Sítko je uprostřed opatřeno ocelovou sponkou, která slouží jednak pro založení sítka do vtokové vložky pomocí
magnetického zakladače, jednak pro detekci sítka ve
vtoku odlitku pomocí rentgenové kontroly.

Abstrakt

Úvod
Oxidy a oxidické pleny jsou součástí taveniny, vlivem vysoké afinity Al vůči O2 a je třeba zamezit jejich vniknutí
do dutiny formy nebo je rozbít na co nejmenší části tak,
aby nebyly příčinou netěsnosti odlitku. Tenké plošné
filmy oxidů vznikající na volném povrchu taveniny jsou
během odlévání následkem turbulencí zality v odlitku.

Na obr. 1 je patrné usazení tkaninového sítka ve vtokové vložce vůči odlitku.
Testování tkaninových sítek při nízkotlakém odlévání
Při sériové zkoušce tkaninových sítek (obr. 2 a 3) byly
odlity odlitky č. 1 a č. 2 s tkaninovými sítky ∅ 38–40 L.

K filtraci běžně využíváme ocelová sítka různých propustností, tato jsou však zdrojem nežádoucího obsahu
Fe v tavenině při přetavbě vtokových kůlů, především
v technologii nízkotlakého lití.

Zmetkovitost ze sériového lití byla způsobena vadou
typu oxidy a oxidické vměstky; u dílu č. 1 byl vyřazen
pouze 1 kus a u dílu č. 2 bylo vyřazeno 0 ks.
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Obr. 1. Usazení tkaninového sítka ve vtokové vložce
vůči odlitku

Obr. 2. Tkaninové sítko s ocelovou sponkou

Obr. 3. Tkaninové sítko ve vtokové vložce

Obr. 4. Vtoky s tkaninovými sítky na přetavbu

Zkouška přetavování vtoků s tkaninovými sítky
Po roztavení vtoků s tkaninovými sítky v tavicí peci vyplavala sítka na hladinu taveniny a bylo je možné odstranit jako běžné stěry.
Zkouška přetavby vtoků s tkaninovými sítky (obr. 4) byla
prováděna na plynových kelímkových tavicích pecích
o objemu 800 kg a 587 kg taveniny s tavicími kelímky
z SiC.
Vyplavaná tkaninová sítka (obr. 5) byla z hladiny taveniny odstraněna jako stěry – na 417 kg vtoků s tkaninovými sítky (4988 ks) bylo 70 kg stěrů. Stěry obsahovaly
vyšší podíl Al, ca 10 %.
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Obr. 5. Vyplavaná tkaninová sítka

Lepší využití stěrů by bylo možné
dosáhnout použitím rafinační soli
na hladinu taveniny.
Vzorky odebrané z taveniny jednotlivých dávek jsou z hlediska spektrální analýzy bez závad.

Obr. 6. Makro výbrus vzorků z jednotlivých dávek

Vzorky odebrané z taveniny jednotlivých dávek nevykazují na makro vzorcích oxidické ani jiné další nekovové
vměstky (obr. 6).

něna jako stěry – na 417 kg vtoků s tkaninovými sítky
(4988 ks) bylo 70 kg stěrů. Stěry obsahovaly vyšší podíl
Al, ca 10 %. Lepší využití stěrů by bylo možné dosáhnout použitím rafinační soli na hladinu taveniny. Vzorky
odebrané taveniny z jednotlivých dávek jsou z hlediska
SA bez závad.

Tavenina byla po přelití z tavicí pece do transportního kelímku o kapacitě 300 kg dále zpracována pomocí FDU, tzn. byla odplyněna a zrafinována. Modifikace
a zjemnění zrna bylo provedeno až při přelévání do pece
nízkotlakého stroje.

Vzorky odebrané taveniny z jednotlivých dávek nevykazují na makro vzorcích oxidické ani další nekovové
vměstky.

Závěr
Poděkování
Tkaninová sítka byla zakládána do vtokových vložek bez
problémů stávajícím zakladačem, který je tvořen válcovým tělem z AlSi slitiny a na čele je opatřen magnetem
pro uchopení a fixaci sítka. Tkaninové sítko je pro toto
magnetické založení opatřeno ocelovou sponkou. Sítka
ve vtokové vložce držela a nevplavávala do odlitku, což
bylo ověřeno jak vizuálně, tak při rtg. inspekci odlitků.
Detekce sítek na rtg. byla díky ocelové sponce také bezproblémová.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem kolegům
ze společnosti BENEŠ a LÁT a.s., obzvláště technologickému a konstrukčnímu týmu, kteří s tímto
odlitkem strávili mnoho času jak v TPV fázi, tak při
samotné výrobě. Rovněž děkujeme kolegiálním partnerům za sdílnost při získávání technických údajů
a informací.
Zdroje

Po roztavení vtoků s tkaninovými sítky v tavicí kelímkové plynové peci sítka vyplavala na hladinu taveniny. Vyplavaná tkaninová sítka byla z hladiny taveniny odstra-

Interní materiály společnosti BENEŠ a LÁT a.s.
Interní materiály společnosti PYROTEK CZ s.r.o.
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Lití nízkým tlakem zaujímá ve slévárnách
hliníku stabilní místo
Ing. Milan Luňák
TOP Alulit s.r.o., Benešov

slévárenských technologií zafixované své pevné místo
a je přinejmenším potřeba tuto technologii respektovat
a brát na zřetel.

Klíčová slova

Úvod

nízkotlaké lití, hliníkové slitiny, odlévání automobilových
kol, odlévání odlitků pro automotive, klasické licí technologie

V úvodu je dobré zmínit, že nespornou výhodou je velmi vysoké využití tekutého kovu a klidné, neturbulentní
plnění dutiny formy. Nelze opomenout také vyšší míru
stability licího procesu či úroveň semi-automatizace.
Dále lze uvést možnost použití pískových jader při výrobě složitých vnitřních dutin odlitků a poměrně nízkou
pořizovací cenu licích forem i licích strojů – v porovnání
např. s technologií vysokotlakého odlévání. Ryze technickou výhodou je i možnost vyrobené odlitky tepelně
zpracovávat. A finanční výhoda tkví v relativně nízké
pořizovací ceně licí formy, z čehož plyne rentabilita investice zákazníka slévárny již při menších či středních
sériích. Tím jsou myšleny série v řádu jednotek tisíců
odlitků. V několika posledních letech se v ČR vyskytly
realizace pracovišť s velmi inovativními a nekonvenčními technologiemi lití, jako jsou rheo casting a squeeze
casting. Hlavním důvodem uvedení těchto technologií
je fakt, že mikrostruktura odlitků vyrobených těmito
technologiemi je kvalitativně blízká právě nízkotlakému
odlévání. Ve vazbě na mikrostrukturu jsou hodnoty mechanických vlastností, které rovněž vykazují vyšší hodnoty, než je zvykem např. u vysokotlakého odlévání.

Anotace
Článek v obecné rovině popisuje současné dění
v oblasti nízkotlakého odlévání hliníkových slitin
lokačně situovaného v tuzemsku. Tato výrobní
technologie s historií vzniku mnoha desítek let je stále
velmi platným hráčem na poli odlévání hliníkových slitin
do permanentních forem. Ač se neodehrála žádná
zásadní průmyslová revoluce ve využívaných principech
a základních náležitostech této technologie, menší
i větší technické změny proběhly a probíhají. Provozní
progres v podobě úprav funkcionalit licích strojů,
vylepšování jednotlivých komponent a periferií probíhá
nejen v hlavách technologů a konstruktérů, ale mnohdy
je také realizován, a to jak dodavatelskými firmami,
tak svépomocí jednotlivých sléváren. V českých luzích
a hájích je sléváren využívajících nízkotlaké licí stroje,
vyjma velkých hráčů z nadnárodních společností úzce
se specializujících na litá automobilová kola, snad
tolik, že je možné spočítat je na prstech obou rukou.
Avšak nízkotlaké lití není zdaleka jen o automobilových
kolech. Tímto způsobem výroby je možné vyrábět velmi
složité odlitky pro nejrůznější využití v průmyslové praxi.
O vysoké vnitřní kvalitě výrobků, především z pohledu
tlakotěsnosti, snad není ani třeba se zmiňovat. Tímto je
jasně dáno, že tato technologie má v parku výrobních

Stroje pro nízkotlaké lití
Pro názornost konstrukce licího stroje je uvedena fotografie na obr. 1 a příklad typického zástupce odlitku
vyrobeného litím pod nízkým tlakem na obr. 2.
Situace v českých nízkotlakých slévárnách ukazuje výskyt více velikostí licích strojů, lišících se rozměry tzv.
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Obr. 2. Příklad odlitku vyrobeného technologií nízkotlakého lití

se změnou dílčích komponent a z důvodu zefektivnění výroby či uživatelské přívětivosti. Technicky vzato
se jedná o mezikus (člen mezi hrdlem udržovací pece
a spodní plochou licí formy), materiály stoupacích trubic, různé teplotní izolace a odstínění, řízení chlazení
forem, vyšší míru monitoringu licích parametrů včetně
vzdálené správy strojů apod. V posledních letech (pod
hlavičkou Průmysl 4.0) je on-line monitoring licích zařízení velkým tématem s rozšířením na navázání monitoringu i řízení výrobních celků až dokonce celých provozů. Základní koncepce této technologie je neměnná,
avšak nejrůznější inovativní postupy přicházejí jak z pohledu provozních technologů, tak dokonce od samotných slévačů trávících v konečném důsledku u těchto
licích strojů nejvíce času. Pozadu nezůstávají ani konstruktéři výrobních strojů s technickými inovacemi, jako
jsou prvky sloužící k uchycení licích forem v co možná
nejkratším čase nebo dvoukomorové udržovací pece.

Obr. 1. Příklad konstrukce nízkotlakého licího stroje

nástavby, což je rám s tahači sloužícími k ovládání pohybů licí formy. Tento rám je umístěn na udržovací peci,
která je hermeticky uzavřenou tlakovou nádobou běžně
konstruovanou pro odolání tlaku vzduchu do 1 baru.
U nízkotlakého lití se velikosti licích strojů nerozlišují
podle uzavírací síly, jako je tomu u vysokotlakého lití,
ale podle velikosti udržovací pece. Určujícím jsou tedy
kapacita udržovací pece a rozměry pracovního prostoru
pro usazení a montáž licí formy. Dalším více než důležitým identifikačním parametrem je počet stoupacích
trubic propojujících nitro udržovací pece a licí formu.
Běžně je možné se setkat s nízkotlaky vlastní slévárenské výroby, tj. rozměrově menšími stroji. Dále se stroji od
renomovaných výrobců italského a německého původu.

Neméně důležitou otázkou je, zda je udržovací pec dolévána z transportní pánve (obr. 3 a 4) nesené jeřábem
či vysokozdvižným vozíkem nebo výměnou celé udržovací pece, tzv. furnace shuttle (ilustrační ukázka na obr.
5). Dalším viditelným znakem licích strojů je vertikální
řešení nástavby, přičemž většina svépomocí vyrobených licích strojů v ČR disponuje vyklápěním nástavby
nad udržovací pecí.

Vývoj v oblasti nízkotlakého lití
Samotná licí technologie se drží svého letitého principu a nejčastější inovace, které probíhají, jsou spojené
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Obr. 3. Ilustrační obrázek licího stroje se stacionární
udržovací pecí

Obr. 4. Ukázka dolévání udržovací pece z transportní
pánve
Jako zajímavost z působení České
slévárenské společnosti uvádíme informace o plánovaném záměru odborné aktivity nově vznikající skupiny.
V současné době je snahou sestavit
a zahájit činnost pracovní skupiny,
která by oficiálně spadala pod Odbornou komisi pro lití pod tlakem (OK 06)
při České slévárenské společnosti.

Obr. 5. Ilustrační obrázek licího stroje se systémem furnace shuttle

Pracovní skupina by podporovala sdílení technického know-how
v rámci spřátelených sléváren a vysokých škol či odborných institucí.
Zde je odkaz: https://www.podtlakem.cz/podskupina-nizkotlake-liti/

Závěr
Závěrem se nabízí připomenout motivaci dalšího rozvoje této velmi specifické
licí technologie. Když rozvoj nebude stagnovat, ale naopak půjde vpřed, lze očekávat další úrovně automatizace a implementaci IT pokročilých technologií i do
této desítky let známé licí metody. Je tedy namístě použít citát od Henryho Forda: „Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat.“
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Zájem o aktivní působení v této pracovní skupině předběžně potvrdili
i velcí hráči v nízkotlakém lití hliníkových slitin, jako jsou firmy RONAL ČR
s.r.o. a Maxion Wheels Czech s.r.o. či
BENEŠ a LÁT a.s.

Z činnosti ČSS

Zpráva z jarního zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem při ČSS

Zpráva z jarního zasedání Odborné komise
pro lití pod tlakem při ČSS
Ing. Václav Krňávek
předseda OK06
Od posledního zasedání naší Odborné komise, konaného před covidovým obdobím, již uplynuly téměř
dva roky. Jsem velice rád, že po několika nutných odsunech termínů
se nám společné setkání podařilo
zorganizovat a realizovat 31. března letošního roku. Zasedání proběhlo v krásných a slévačům více
než známých prostorách hotelu
Avanti v Brně.
Zasedání bylo zaměřeno na využívání a praktické zkušenosti s moderními nástrojovými materiály
a 3D tiskem částí forem a zúčastnilo se ho více než sto účastníků
z českých a slovenských sléváren
včetně mnoha dodavatelských firem. Možnost propagace svých

činností využilo šest firem. Propagační stoly byly výhodně situované
do kongresového sálu, kde kolegové obsluhující tyto stánky měli
možnost nerušeně sledovat veškeré přednášky.
Tak jako vždy v předvečer zasedání proběhlo neformální, přátelské
posezení s bohatým občerstvením
v příjemných prostorách před kongresovým sálem. Tentokrát byly slévači
diskutovány především dopady na
slévárny vyplývající z probíhajícího
konfliktu na Ukrajině. Zasedání sponzorovalo několik firem: Plansee
GmbH, Tiesse Praha s.r.o., HTS IC
s.r.o, VÚHŽ a.s. a Galvamet spol. s r.o.
Před zahájením přednášek vyslechli účastníci několik organizačních
zpráv týkajících se členství v České
slévárenské společnosti, e-časopisu

Účastníci jarního zasedání OK06 v kongresovém sále
hotelu Avanti

Slévárenské listy a také informace
o připravovaném prvním zasedání
nově vzniklé podskupiny nízkotlakého lití. Před zahájením přednášek
bylo vzpomenuto na naše zesnulé
členy pana Ivana Smutného a Ing.
Jaroslava Hubače. Následně všichni
členové zasedání uctili jejich památku minutou ticha.
Ve dvou blocích bylo prezentováno
šest zajímavých přednášek. První
část byla zaměřena na konkrétní
případy a zkušenosti při používání ocelí a speciálních materiálů na
tlakové licí formy. Ve druhé části
se přednášející zaměřili na konkrétní aplikace nových technologií
a jejich využití při výrobě forem
a nástrojů včetně praktických zkušeností s odléváním odlitků z takovýchto forem. Zajímavá byla také
prezentace firmy Galvamet týkající

Přednáška společnosti Galvamet týkající se norem
NADCA a jejich využití ve slévárenské praxi
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Z činnosti ČSS

Společné prohlášení Svazu sléváren ČR a České slévárenské společnosti

se norem NADCA a jejich využití ve
slévárenské praxi.
Podle reakcí účastníků po skončení
zasedání mohu konstatovat, že in-

formace, které zazněly, si našly své
posluchače v celé škále problematiky materiálů a nových technologií
při výrobě forem. Účastníci hodnotí toto zasedání jako velice zdařilé

Prostor pro sponzory setkání slévačů tlakového lití

a já sám mám velice příjemný pocit ze vzájemného setkání slévačů
v takto složité době. Těším se na
další, již nyní připravované zasedání naší Odborné komise.

Zleva: Ing. Václav Krňávek, Ing. David Kvapil, Ing. Vlastimil Bryksí po ukončení zasedání

Společné prohlášení Svazu sléváren ČR
a České slévárenské společnosti
Dne 8. dubna 2022 proběhlo společné jednání představitelů Svazu
sléváren ČR a České slévárenské
společnosti v Olomouci. Vzhledem
k aktuální situaci ve vazbě na válku
na Ukrajině a dopadům na celosvětovou ekonomiku, nevyjímaje Českou
republiku a zasahující napříč obory,
bylo konstatováno, že je v současné
době nutné napnout všechny síly pro
podporu našeho oboru – sléváren-

ství. Toto snažení by mělo mít za cíl
hledat cesty, jak v současné těžké
situaci hledat řešení především v oblastech růstu cen a dostupnosti surovin, materiálů a energií, oblastech
přípravy a zvyšování odbornosti pracovníků v oboru slévárenství a v neposlední řadě i problematice životního prostředí. Na společném jednání
se obě strany shodly, že mají stejný
zájem na tom, aby obor slévárenství
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i přes aktuální problémy, které jej tíží,
byl i nadále pevným článkem českého průmyslu. Pro naplnění tohoto poslání deklarují, že budou hledat společně cestu, jak toho dosáhnout. Po
jednání, kde byly nastíněny vzájemné
možnosti či potřeby, bylo dohodnuto,
že budou následovat další pravidelná jednání zaměřená již na konkrétní
kroky v uvedených oblastech.

Z činnosti ČSS

Zpráva z jednání nevolební valné hromady České slévárenské společnosti, z.s., 2022

Zpráva z jednání nevolební valné hromady
České slévárenské společnosti, z.s., 2022
Zpráva z jednání nevolební valné
hromady České slévárenské společnosti, z.s., 2022
Nevolební valná hromada České slévárenské společnosti, z.s. (dále jen
ČSS), se uskutečnila 21. 4. 2022 od
10 hod. na VUT v Brně a probíhala
podle následujícího programu.
1. Zahájení a schválení programu
jednání
Valnou hromadu řídil emeritní 1.
místopředseda ČSS Ing. Jan Tolar.
V úvodu seznámil plénum s návrhem programu jednání valné hromady, který přítomní členové ČSS bez
připomínek schválili.
2. Volba mandátové a návrhové
komise a zpráva o schopnosti
valné hromady ke schvalování
usnesení
Valná hromada zvolila mandátovou
komisi, které předsedal Mgr. František Urbánek, a návrhovou komisi
pod předsednictvím Ing. Martina
Balcara, Ph.D. Jejími členy byli Ing.
Barbora Bryksí Stunová, Ph.D., a Ing.
Ivo Lána, Ph.D. Předseda mandátové komise Mgr. Urbánek informoval přítomné delegáty, že na valné
hromadě je přítomno 30 členů ČSS
s právem hlasovacím, přičemž
podle stanov ČSS je pro schválení
usnesení nutná účast minimálně 23
členů ČSS. Valná hromada ČSS byla
tedy usnášeníschopná.

3. Zprávy:
-

a uložila novému výkonnému výboru následující tři úkoly:

o plnění usnesení z poslední
valné hromady ČSS a o činnosti
za uplynulé období

Zprávu přednesl předseda ČSS Ing.
Ludvík Martínek, Ph.D. Přivítal přítomné a v úvodu svého vystoupení zmínil několik slov o „covidové
krizi“, která svým způsobem přetrvává, i když se přesunula z prvního
místa našich starostí na „druhou
kolej“. Mnohem více otázek dnes
přináší válečný konflikt na Ukrajině.
Přestože ČSS je apolitickou organizací, není možné nekomentovat
alespoň celou řadu oboustranných
sankcí a jejich dopad na náš obor.
Když ponecháme stranou energetické suroviny a zůstaneme pouze
u komodit typu železná ruda, koks
(koksovatelné uhlí), surová železa, feroslitiny jako např. Ni, FeCr,
keramika a další, tak vidíme, jak
jejich ceny prudce rostou, přičemž
je mnohdy i velmi obtížné je vůbec
získat pro naši produkci. Předseda
ČSS Ing. Martínek tyto poznámky
uvedl jako námět pro další možnou diskuzi s cílem případného
vytvoření speciálního týmu, který
by navrhoval a snad i realizoval
příslušná opatření.
V další části svého vystoupení
se předseda ČSS vyjádřil k plnění
usnesení z poslední volební valné
hromady ČSS, která proběhla 16. 9.
2021 v Technickém muzeu v Brně
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o Úkol č. 1: vyřídit vložení nového
člena dozorčí rady do sbírky listin
spolkového rejstříku rejstříkovým
soudem.
o Úkol č. 2: analyzovat situaci
ohledně vydávání vlastní formy
slévárenského časopisu a shromáždit
podklady k dalšímu rozhodnutí.
o Úkol č. 3: pokrýt finanční ztrátu za
rok 2020 ze zisku minulých let.
Všechny tyto úkoly jsou splněny
s tím dovětkem, že u úkolu č. 2 bude
pro nás (tedy především z pohledu
financí) nejdůležitějším podkladem
pro finální rozhodnutí otázka rentability, tedy nákladů a výnosů za rok
2022. Zatím předpokládáme vyrovnanou bilanci na úrovni 160.000 Kč
ročně, přesněji pak náklady (včetně
mezd) budou rovny zisku, převážně
pak z reklam. Předseda ČSS také
připomněl, že nový titul Slévárenské listy nahrazuje náš zpravodaj
dlouhá léta vydávaný pod názvem
Informátor a zdůraznil, že ČSS žádným způsobem nikdy nezasahovala,
nezasahuje a zasahovat nebude do
svobodné volby autorů, členů ČSS,
publikovat svoje příspěvky v periodiku Slévárenství jakož i v jiných časopisech.
V části zprávy věnované informacím
o naší činnosti za uplynulé období

Z činnosti ČSS

Zpráva z jednání nevolební valné hromady České slévárenské společnosti, z.s., 2022

předseda ČSS uvedl, že přestože od
předcházející valné hromady uběhlo
pouze 7 měsíců, jeho zpráva uvádí
skutečnosti za celý rok 2021. Výkonný výbor ČSS se schází pravidelně, většinou 1× za čtvrtletí, buď na
akademické půdě, nebo přímo na
sekretariátě naší společnosti. Již
několik let zveme na tato zasedání
i předsedy našich OK s cílem, aby
i oni měli informace „z první ruky“.
V naší spolkové činnosti byl rok
2021 oproti roku 2020 podstatně
bohatší. Pokud se týká konkrétně
realizovaných odborně vzdělávacích akcí, konferencí, exkurzí atd.,
tak těchto jsme uspořádali v průběhu roku 2021 celkem 22. První
bylo zasedání Oblastního výboru
východočeského regionu v Hradci
Králové pod vedením Ing. Iva Lány,
Ph.D., dne 20. 1. Poslední pak bylo
ve dnech 9.–10. 12. zasedání Odborné komise Výroba oceli na ingoty
a odlitky pod vedením Ing. Martina
Balcara, Ph.D.
Co se týče našeho stálého zastoupení v řídicích orgánech a komisích
Světové slévárenské organizace
WFO, reprezentují nás následující
naši členové:
o prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. 		
- člen výboru bývalých prezidentů
o prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
- člen výboru bývalých prezidentů
o Ing. Alois Burian, CSc. 		
- člen Odborné komise 5 Formovací
materiály
o doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
- člen Odborné komise 7 Železné
kovy

o Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
- předseda Odborné komise pro
management
V rámci České republiky pak spolupracujeme s orgány státní správy,
profesními a stavovskými organizacemi, výzkumnými pracovišti, univerzitami, odbornými školami a dalšími institucemi. Jako příklady lze
uvést MPO ČR, MŽP ČR, ČSVTS, z.s.,
a vysoké školy v naší branži v Brně,
Praze, Ostravě, Liberci i v Českých
Budějovicích.

popřál přítomným pevné zdraví,
štěstí, hodně sil a optimizmu, abychom vše, co před nás staví dění
okolo nás, zvládli tak, jak to zvládli
naši předchůdci, na které jsme právem hrdí.
-

o hospodaření ČSS za rok 2021
a návrh rozpočtu na rok 2022

V závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Martínek konstatoval,
že předcházející roky nebyly pro
nás z pohledu hospodaření vůbec
příznivé. Ani začátek roku 2021 nevypadal příliš optimisticky. O to víc
je třeba ocenit všechny naše členy,
kteří různou formou přispěli k tomu,
že dnešní finanční situaci ČSS lze
považovat za relativně uspokojivou.
Vedení našeho spolku na základě
usnesení z valných hromad zavedlo
celou řadu opatření k udržení ekonomické prosperity. ČSS není nijak
„závratně“ bohatým spolkem a i nadále musí „obracet“ každou korunu.
Přístup většiny našich členů však
dává záruku, že i v budoucnu vše
zvládneme.

Zprávu o hospodaření ČSS za rok
2021 přednesl tajemník Mgr. František Urbánek v zastoupení omluvené hospodářky Ing. Ivany Kroupové,
Ph.D. Připomněl, že volební valná
hromada ČSS na svém posledním
zasedání dne 16. 9. 2021 v Technickém muzeu v Brně schválila rozpočet ČSS na rok 2021 jako vyrovnaný.
Ve výnosové i nákladové části rozpočtu byly schváleny shodné částky 1.500.000 Kč. Skutečné výnosy
za rok 2021 pak vykázaly částku
1.986.467,12 Kč, tedy o 486.467,12
Kč vyšší. Výsledné náklady představují částku 1.497.274,24 Kč, jsou
tedy téměř ve shodě s plánovaným
rozpočtem. Ve skutečnosti jsou nižší o pouhé 2.725,76 Kč. Přestože
celkové hospodářské výsledky za
rok 2021 jsou takto výrazně příznivé, stále ještě nenahrazují ztrátu ve
výši 845.201,51 Kč, kterou jsme utrpěli v roce 2020. I z tohoto důvodu
tajemník ČSS doporučil usnesením
z valné hromady uložit výkonnému
výboru ČSS převést zisk z výsledku
hospodaření za rok 2021 na účet
ČSS. Předseda a dozorčí rada ČSS
se s výsledky hospodaření ČSS
v roce 2021 seznámili a bez připomínek doporučili předložit je valné
hromadě ČSS ke schválení.

V samotném závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Martínek

Návrh rozpočtu ČSS na rok 2022
vychází ze skutečností roku 2021

Celá řada našich členů je zapojena
do práce různých vědeckých, oponentních a hodnotitelských rad i komisí. Zúčastňujeme se jak tuzemských, tak i mezinárodních výstav,
konferencí a veletrhů, publikujeme
jak v tuzemských, tak i zahraničních
časopisech.
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Z činnosti ČSS

Zpráva z jednání nevolební valné hromady České slévárenské společnosti, z.s., 2022

a plánu činnosti ČSS na rok 2022.
Rozpočet je znovu navrhován jako
vyrovnaný a ve výnosech i nákladech předpokládá shodné částky
ve výši 1.900.000 Kč. Předsednictvo
ČSS ve spolupráci s dozorčí radou
návrh rozpočtu ČSS na rok 2022
projednalo a doporučilo předložit
ho valné hromadě ČSS ke schválení. Podrobný návrh rozpočtu ČSS na
rok 2022 je zájemcům k dispozici
u hospodářky Ing. Kroupové, u členů
dozorčí rady a na sekretariátě ČSS.
-

dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS
v roce 2021

Zprávu dozorčí rady ČSS přednesl
její předseda Ing. Zdeněk Ondráček.
Uvedl, že poslední zasedání dozorčí
rady se uskutečnilo dne 13. 4. 2022
v Brně na sekretariátě ČSS v Divadelní ulici č. 6 za přítomnosti všech
členů dozorčí rady, tedy Ing. Zdeňka
Ondráčka, Ing. Jana Kociana, Ing.
Vítězslava Pernici, Ph.D., a tajemníka ČSS Mgr. Františka Urbánka.
Prvním bodem jednání dozorčí
rady byla informace o nedodání inventarizačních soupisů k inventuře
majetku ČSS z ČSVTS Praha. Po
obdržení soupisů bude inventura
provedena. Druhým bodem jednání
byl stav členské základny a úhrady
členských příspěvků. Platby probíhají, jak je z historie plateb obvyklé.
Třetím bodem jednání byla kontrola
platnosti ochranných známek ČSS.
Bylo konstatováno, že termíny platnosti ochranných známek tajemník
ČSS Mgr. Urbánek pečlivě sleduje.
V loňském roce byla prodloužena
platnost ochranné známky Institut
vzdělávání ve slévárenství® na dalších 10 let. Nejbližší další termín

pro prodloužení platnosti ochranné
známky je 28. 3. 2025. Jedná se
o pojem Slévárenské dny®.
4. Diskuze
k
předneseným
zprávám, zprávy předsedů OK
a OO o činnosti jejich komisí
a organizací
- Ing. Josef Sedlák, CSc., vystoupil s poznámkou, že v současnosti
je dle jeho názoru velice málo individuálních předplatitelů časopisu
Slévárenství. V reakci na uvedenou
poznámku předseda ČSS Ing. Martínek upřesnil, že vydavatelem časopisu Slévárenství je Svaz sléváren
ČR (dále jen SSČR) a uvedený názor
by tedy měl směřovat spíše k tomuto subjektu. ČSS v návaznosti na
dříve vydávaný zpravodaj Informátor nově vydává Slévárenské listy
v elektronické podobě. Tento titul je
volně dostupný všem zájemcům na
webových stránkách ČSS pod záložkou Publikace.
- Ing. Zdeněk Král, CSc., uvedl, že
je dlouhodobým odběratelem časopisu Slévárenství. V prvním čísle
nově vydávaných Slévárenských listů
uveřejnil příspěvek na téma umělecké odlitky v historii slévárenství a má
v úmyslu v tomto cyklu pokračovat.
- Doc. Ing. Antonín Mores, CSc.,
předseda OK pro litinu s kuličkovým grafitem, vystoupil s informací o tom, že OK připravila odborný
program pro letošní jarní zasedání
s pořadovým číslem 81 na téma
možnosti grafitizačního očkování
při výrobě odlitků z litin s kuličkovým a lupínkovým grafitem. Zasedání se uskuteční 22. 6. 2022 na ČVUT
v Praze.
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- Ing. Ivo Lána, Ph.D., v zastoupení
nepřítomného předsedy OK pro životní prostředí Ing. Vladimíra Bláhy
informoval o přípravě výročního 30.
semináře Ekologie a slévárenství,
který se uskuteční v termínu 19. 5.
2022 v Hradci Králové. Jako předseda OV východočeského regionu Ing.
Lána informoval o přípravě 344. výjezdního zasedání OV do Komerční
slévárny Turnov, a.s., v termínu 15.
6. 2022. Tradiční tematický zájezd
OV se pak uskuteční ve dnech 14.–
15. 10. 2022.
- Ing. Martin Balcar, Ph.D., předseda OK 04 Výroba oceli na ingoty
a odlitky, informoval o XXV. celostátním školení tavičů a mistrů
oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem, které OK uspořádala
v termínu 1.–3. 9. 2021 za účasti
15 firem a 2 vysokých škol. Díky podobným akcím je OK velice úspěšná
i ekonomicky. V roce 2022 OK uspořádala 170. zasedání v termínu 3.–
4. 3. v hotelu Zámek Berchtold v Kunicích-Vidonicích a plánuje další tři
zasedání. V září 2022 OK připravuje
XXV. celostátní konferenci Výroba
a vlastnosti oceli na ingoty a odlitky,
která se uskuteční v resortu Erich
v Sázavě.
- Předseda OK 06 pro lití pod tlakem Ing. Václav Krňávek vystoupil
se zprávou o činnosti této OK. V letech 2020 a 2021 byla její činnost
značně omezena opatřeními v souvislosti s COVID-19. Zasedání původně plánované v roce 2020 a přeložené na rok 2021 muselo být vždy
na poslední chvíli zrušeno. Uskutečnilo se až v novém termínu 30.–31.
3. 2022 v hotelu Avanti v Brně za
přítomnosti 109 účastníků. Aktivity
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této OK by se do budoucna měly
rozšířit o problematiku lití pod nízkým tlakem.
- Ing. Aleš Kostelka, CSc., redaktor časopisu Slévárenství, nastínil
aktuální situaci ve vydávání tohoto
periodika.
- Miroslav Herzán v zastoupení
omluveného předsedy OK ekonomické doc. Ing. Václava Kafky, CSc.,
referoval o aktivitách této OK. Uvedl,
že OK se v posledním období sešla
třikrát. Bylo to 9. 6. 2021, kdy se
uskutečnilo 63. zasedání ve firmě
VAG s.r.o., Hodonín, 64. zasedání
pak v termínu 4.–5. 10. 2021 ve firmě METOS v.o.s. Chrudim a konečně 65. zasedání ve dnech 22.–23. 3.
2022 ve společnosti Komerční slévárna Turnov a.s.
- Ing. Barbora Bryksí Stunová,
Ph.D., informovala přítomné o založení stránky ČSS na profesní síti
LinkedIn, která umožňuje propagaci ČSS a sdílení odborných informací, prezentaci připravovaných
a již proběhlých odborných akcí.
Bylo by možné sdílet zde rovněž
příspěvky ze Světové slévárenské
organizace WFO, případně Foundry
Planet a dalších zdrojů. Těmto aktivitám se kromě Ing. Bryksí Stunové
věnuje i 1. místopředseda ČSS Ing.
Vladimír Krutiš, Ph.D., a Mgr. Milada
Písaříková.
- Ing. Zdeněk Král, CSc., v reakci
na ukončení dodávek surového železa z Ruska i Ukrajiny kontaktoval
vedoucího Odboru slévárenství na
VUT v Brně doc. Ing. Antonína Záděru, Ph.D., ve snaze ověřit technologii
výroby litinových odlitků bez použití

surového železa. Ing. Král doporučil
řešit tyto problémy na zasedáních
OK a odborných akcích ČSS.
- Předseda ČSS Ing. Ludvík
Martínek, Ph.D., připomněl, že ČSS
v příštím roce dovrší významné
jubileum – 100 let od založení jejího
předchůdce
Československého
odborného spolku slévárenského,
jehož předsedou byl prof. Dr. Mont.
Ing. František Píšek, DrSc. Stalo se
tak 23. 1. 1923 v Praze za podpory Sdružení kovodělného průmyslu
československého. Bylo by dobré
mít toto výročí na paměti už nyní
a zamyslet se nad tím, jakou vhodnou formou ho důstojně oslavit.
4. Úprava výše členských příspěvků
VV ČSS se zabýval návrhem Ing.
Jana Kociana, který přednesl na
minulé volební valné hromadě ČSS
a týkal se zvýšení členských příspěvků. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek
připomněl, že aktuální členské příspěvky byly naposledy upravovány
před 13 lety. Jedná se o tyto kategorie:
100 Kč

individuální člen bez výdělku (např. student, doktorand, důchodce);

100 Kč

v ýdělečně činný individuální člen – zaměstnanec
kolektivního člena ČSS;

200 Kč

v ýdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem
na území ČR;
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300 Kč

individuální zahraniční
člen;

10.000 Kč m
 inimální příspěvek kolektivního člena ČSS.
VV ČSS po zvážení několika návrhů
dospěl k závěru, že členské příspěvky představují jen zlomek výnosů
ČSS. Proto navrhuje valné hromadě
zvýšit pouze členské příspěvky výdělečně činných individuálních členů – státních příslušníků ČR nebo
cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem na území ČR o 50 % na
částku 300 Kč s tím, že tato změna
začne platit počínaje rokem 2023.
Ostatní členské příspěvky se nemění a zůstávají v původní výši.
4. Různé
Předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., v souhrnné reakci na
některé diskuzní příspěvky uvedl,
že 8. 4. 2022 se uskutečnilo společné jednání zástupců SSČR a ČSS
ve firmě ALW Industry, s.r.o., Olomouc za účasti prezidenta SSČR
Ing. Zdeňka Vladára, viceprezidentů
SSČR Ing. Františka Kristoně a Ing.
Josefa Valenty, Ph.D., výkonného
ředitele SSČR Ing. Josefa Hlavinky
a redaktora časopisu Slévárenství
Ing. Aleše Kostelky, CSc. Za ČSS
byli přítomni předseda Ing. Ludvík
Martínek, Ph.D., 1. místopředseda
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., 2. místopředseda Ing. Martin Balcar, Ph.D.,
a tajemník Mgr. František Urbánek.
Společné jednání vrcholových zástupců dvou organizací reprezentujících obor slévárenství v České
republice iniciovali zástupci vedení
SSČR. Cílem vzájemných rozhovorů
měly být otázky možné vzájemné
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spolupráce bez specifikace konkrétních bodů jednání. Při společném
jednání bylo dohodnuto, že SSČR
i ČSS potvrzují vzájemnou snahu
spolupráci rozvíjet ku prospěchu
naší slévárenské branže. Dále byla
navržena společná kvartální jednání, kde by bylo možné diskutovat
o spolupráci ve Světové slévárenské
organizaci WFO, případně o pomoci
ČSS výrobním firmám ve vzdělávání
zaměstnanců. Účastníci jednání se
shodli na tom, že SSČR a ČSS jsou
v oboru slévárenství partneři s cílem
dlouhodobé spolupráce a vzájemné
podpory. V závěru svého vystoupení
předseda ČSS Ing. Martínek seznámil přítomné s textem společného
prohlášení SSČR a ČSS.

•

zprávy předsedů OK a OV o jejich
činnosti v uplynulém období od
poslední valné hromady v roce
2021.

•

zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období od roku 2021 přednesenou předsedou ČSS Ing. Ludvíkem Martínkem, Ph.D.;
zprávu o hospodaření ČSS za rok
2021 přednesenou tajemníkem
ČSS Mgr. Františkem Urbánkem;

•

rozpočet ČSS na rok 2022 přednesený tajemníkem ČSS Mgr.
Františkem Urbánkem;

4. Návrh usnesení valné hromady,
jeho schválení a závěr jednání

•

změnu členských příspěvků do
ČSS od roku 2023 takto:

Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing.
Martin Balcar, Ph.D., v tomto znění:

300 Kč

Valná hromada ČSS 2022 bere na
vědomí:
zprávu dozorčí rady ČSS o její
činnosti v uplynulém období od
poslední valné hromady v roce
2021 přednesenou jejím předsedou Ing. Zdeňkem Ondráčkem;

v ýdělečně činný individuální člen – zaměstnanec
kolektivního člena ČSS;

300 Kč

individuální zahraniční člen;

Valná hromada ČSS 2022 schvaluje:

•

•

100 Kč

v ýdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí státní
příslušník s trvalým pobytem na území ČR.

Ostatní členské příspěvky se nemění a zůstávají v původní výši takto:
100 Kč

individuální člen bez výdělku (např. student, doktorand, důchodce);
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10.000 Kč m
 inimální příspěvek kolektivního člena ČSS.
Valná hromada ČSS 2022 ukládá výkonnému výboru:
•

převést zisk z výsledku hospodaření za rok 2021 na účet ČSS;

•

ve Slévárenských listech uveřejnit informaci o společném úvodním jednání o spolupráci se zástupci SSČR;

•

účastnit se pravidelných jednání
se SSČR, pokud tato jednání budou společně naplánována;

•

spolu se SSČR připravit další možné okruhy vzájemné spolupráce.

Po doplnění drobného dodatku do textu usnesení ho delegáti valné hromady
ČSS schválili ve výše uvedeném znění
jednomyslně. Předseda ČSS Ing. Martínek a předsedající valné hromadě Ing.
Tolar poděkovali přítomným za účast
na jednání valné hromady a za její důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučili.

Z činnosti ČSS
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Zahájení VH ČSS 21. dubna 2022, zleva: Ing. Jan Tolar, Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., Mgr. František Urbánek

Účastníci VH ČSS konané v přednáškové místnosti odboru slévárenství FSI VUT v Brně
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Publikace

Vměstky ve slitinách hliníku, VADY ODLITKŮ ZE SLITIN HLINÍKU

Vměstky ve slitinách hliníku
2., doplněné vydání

Č E S K Á S L É VÁ R E N S K Á S P O L E Č N O S T
N -T Ý M

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

VMĚSTKY
VE SLITINÁCH
HLINÍKU

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

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

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

2., doplněné vydání
BRNO / 2021

www.sebestasro.cz

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

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
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Transactions
AFS, 128, 2020

s. 13–24, 20 obr., 4 tab., lit. 11
Cílem prací bylo hodnocení metalurgických vlastností nízkotlakově
odlévaných rotorů a jejich srovnání
se stejnými odlitky litými gravitačně
do pískových forem vyrobených 3D
tiskem. Srovnávaly se mechanické a metalurgické (DAS) vlastnosti
v tenkostěnných a tlustostěnných
částech odlitků a také pórovitost při
nízkotlakém lití. Uvedeny podmínky
a průběh prací a zkoušek, souhrn
a vyhodnocení výsledků.

Zlepšení mechanických vlastností
odlitků ze slévárenských slitin Al-Si
-Mg litých tlakově ve vakuu přísadou Zr, V a Mo
Enhanced Mechanical Properties
of High-Pressure Vacuum Die Castings of Al-Si-Mg Foundry Alloys by
Zr, V and Mo Additons

Simulací řízená analýza provozních
parametrů konce vstřelení a její
dopad na dynamický vývoj tekuté
slitiny při procesu tlakového lití na
stroji s horizontální studenou komorou
Simulation Driven Analysis of Shot
End Operating Parameters and their
Impact on the Fluid Dynamical Evolution of the Alloy in a Horizontal
Cold Chamber HPDC Process

ZHANG, Z. a kol.
s. 1–12, 10 obr., 5 tab., 1 rovnice, lit. 16
Cílem předložené studie je zjistit vliv
přechodných prvků (Zr, V a Mo) na
pevnostní vlastnosti odlitků ze slitiny AlSi8/10Mg odlévaných tlakově
ve vakuu, a to v litém stavu a po tepelném zpracování za podmínek T5
a T6. Navíc se hodnotí vlastnosti mikrostruktury různých odlitků, aby se
objasnily dopady tranzitních prvků
na mechanické vlastnosti. Uvedeny
podmínky a průběh prací a zkoušek,
souhrn a vyhodnocení výsledků.
Mechanické a metalurgické vlastnosti rotorů z hliníkové slitiny A356
litých do tištěných forem
Mechanical and Metallurgical Properties of Aluminum A356 Rotors
Poured in Printed Molds
CHIESA, F. a kol.

RUDACK, M. M.; BÜHRIG-POLACZEK, A.; VROOMEN, U.
s. 25–35, 18 obr., 6 tab., lit. 11
Dynamický vývoj tekuté slitiny A356
a její teploty během fází dávkování
a plnění formy se analyzoval numericky, a to jak v komoře stroje, tak
v dutině formy. Pro stanovení vzájemné závislosti doby dávkování
a doby setrvání v licí komoře se použil numericky řízený plně faktoriální návrh experimentů (DoE) se 24
kombinacemi parametrů. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek,
shrnuty a vyhodnoceny výsledky.
Zkušební postupy tvrdosti podle
Brinella a jejich použitelnost
Brinell Hardness Testing Methods
and Their Applicability
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HESS, D. R.; DOTY, H. W.
s. 37–46, 17 obr., 1 tab., 2 rovnice,
lit. 12
Pojednává se o některých problémech, které mohou nastat při snaze
srovnávat hodnoty tvrdosti měřené
podle různých stupnic a při přechodu z jedné metody zkoušení na jinou,
a jsou uvedeny i důvody zmíněných
omezení. Přednáška se zaměřuje
jen na litinové a hliníkové součásti
motoru a popisuje metody zkoušení tvrdosti podle Brinella, Rockwella
a metodou Equotip (komerční měřič
tvrdosti známý jako „Product A“).
Hodnocení nových slévárenských
slitin AlSi9CuMg pro hlavy válců
motorových vozidel
Evaluation of New AlSi9CuMg Cast
Aluminium Alloys for Automotive
Cylinder Heads
PAN, L.; BRETON, F.
s. 47–57, 19 obr., 8 tab., 3 rovnice,
lit. 12
Ve studii se hodnotila běžná komerční slitina na výrobu hlav válců
(A356Cu) a dvě nové slitiny (AlSi9Cu2 a AlSiCu3.5). Zjišťovala se
jejich zabíhavost, odolnost proti
vzniku trhlin, tepelné a fyzikální
vlastnosti, dlouhodobá tepelná stabilita, pevnostní a únavové vlastnosti. Zjišťoval se také vliv rychlosti
tuhnutí na vlastnosti slitiny (kvůli simulaci různé tloušťky stěny odlitku).
Jsou uvedeny podmínky a průběh
zkoušek, shrnuty a vyhodnoceny výsledky.
Předpověď strhávaných oxidických
vměstků a jimi způsobených vad
v hliníkových odlitcích během směrového toku
Prediction of Entrained Oxide Inclu-
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sions and Oxide Induceds Defects
During Directional Flow in Aluminum Casting
RIDGEWAY, C. D. a kol.
s. 59–70, 11 obr., 5 rovnic, lit. 24
Je představen nový model nazvaný
„počet stržených oxidů“ (Oxide Entrainment Number – OEN) umožňující předpověď a závažnost umístění
specifických objemů vad způsobených v hliníkových odlitcích strhávanými oxidy. Navržený model se
spojil s programem ProCAST a byl
experimentálně ověřen na odlitcích
ze slitiny A356. Popis modelu a jeho
aplikace.
Kvantifikace jakosti odlitků na základě podmínek plnění (formy)
Filling Conditions Quantifying Casting Quality Through
HOEFERT, D. a kol.
128, s. 71–84, 34 obr., 7 tab., 1 rovnice, lit. 22
Vzhledem k převážně teoretické
předpovědi kvantitativních škod,
které mohou oxidické pleny způsobit
u hliníkových odlitků během plnění
formy, bylo cílem experimentů spustit a zastavit turbulenci proudění při
plnění formy a získat tak nezbytné
údaje pro předpověď skutečné pórovitosti a zhoršení pevnosti u těchto
odlitků. Popis podmínek a průběhu
experimentů, souhrn a vyhodnocení
výsledků.
Vměstky v hliníkových odlitcích vyhodnocované SEM
Inclusions in Aluminum Castings by
SEM Characterization
GALLO, R.
s. 85–99, 45 obr., 3 tab., lit. 26

Na sedmi případových studiích pokrývajících různé postupy odlévání
je popsáno vyhodnocování vměstků
v hliníkových odlitcích elektronovou
mikroskopií a analýzou EDS (energiově disperzní spektroskopie). Dokládají význam identifikace vměstků před volbou způsobu nápravy.
Pojednává se také o vztahu mezi
vměstky a čistotou taveniny.
Vliv velikosti vady na prodloužení
hliníkových odlitků v tahu
Effect of Defect Size on Tensile
Elongation in Aluminium Castings
KOPROWSKI, A. J. a kol.
s. 101–106, 12 obr., 1 tab., 1 rovnice,
lit. 7
Studie se zabývala výše uvedeným
tématem. Vada je definována jako
ekvivalentní průměr kruhu (ECD –
Equivalent Circle Diameter) vypočítaný z celé plochy vady na povrchu
lomu tyče pro zkoušku pevnosti.
Vady zahrnují pórovitost, nekovové
vměstky a oxidy. Na zkušebních tyčích se zjistila dobrá korelace mezi
celou vadou a redukcí prodloužení
v tahu. Existuje také kritická velikost
vady, kde se při jejím překročení
nedá docílit požadované prodloužení v tahu. Popis podmínek a průběhu experimentů, souhrn a vyhodnocení výsledků.
Vliv antimonu na proces nukleace
litiny s kuličkovým grafitem
Effect of Antimony on the Nucleation Process of Spheroidal Graphite
Iron
ALONSO, G.; STEFANESCU, D. M.;
SUAREZ, R.
s. 107–114, 11 obr., 3 tab., lit. 32
Pro hlubší porozumění vlivu škod-
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livých prvků na nukleační proces
litiny s kuličkovým grafitem byly připraveny taveniny s obsahem Sb od
0 do 0,0036 %. Odlévaly se do kelímků pro termickou analýzu a tepelně
se zpracovávaly po různě dlouhou
dobu. Použila se dvě očkovadla bohatá na C a Al. Shrnutí a vyhodnocení výsledků.
Bližší hodnocení návrhu známek
filtru kvantitativní analýzou
Further Evaluating Iron Filter Print
Designs Using Quantitative Analyses
MIDEA, T.
s. 115–126, 28 obr., 2 rovnice, lit. 12
Cílem studie, která navazuje na studii z r. 2017, bylo spojit kvantitativní
analýzu s analýzou kvalitativní, aby
se zajistilo doporučení optimálních
návrhů známek filtrů. První část
přednášky rekapituluje práci z r.
2017, druhá uvádí metodiku použitou k definici kvantitativních analýz
a podrobné ověření jejich výsledků.
Popis podmínek a průběhu prací.
Stanovení koeficientu přestupu
tepla inverzní simulací (přestupu
tepla) ve vzduchové mezeře a na
styčných plochách s dominujícím
dotykovým tlakem pro procesy gravitačního lití do kovových forem
Determination of the Heat Transfer
Coefficient Via Inverse Simulation
for Air Gap and Contact Pressure
Dominated Interfaces in Gravity Die
Casting Processes
VOSSEL, T.; PUSTAL, B.; BÜHRIG-POLACZEK, A.
s. 127–138, 11 obr., 4 tab., 2 rovnice,
lit. 7
Přednáška referuje o hodnocení pře-
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stupu tepla při gravitačním odlévání
hliníkové slitiny A356 do kovové formy. Tady nelze použít jednoduchý
popis vývoje koeficientu přestupu
tepla, protože jeho hodnotu a vývoj
mohou výrazně ovlivnit různé okrajové podmínky. Popisuje se shora
uvedený postup jeho stanovení.
Použití Reasonova systému GEMS
při vizuální kontrole: doplňující pohled na druhy a příčiny omylů a jejich předcházení
The Application of Reasonʼs Generic
Error-Modeling System (GEMS) to
Visual Inspection: Supplementary
Insight into Categories, Causes and
Prevention of Errors
SCHORN, T. J.
s.139–149, 3 obr., 4 tab., lit. 23
Pojednává se o vývoji v oblasti kontroly vad výrobků kontrolovaných vizuálně. Popis výše uvedeného systému
vizuální kontroly. Blíže se diskutuje
o omylech z nepozornosti a o možnostech omylům předcházet.
Alternativní transparentní tekutý
model, který umí napodobit oxidické pleny v odlitcích
Alternative Transparent Fluid Model that Can Emulate Oxide Films in
Castings
SEGURA, A.; McALLISTER, M. I.;
GIESE, S. R.
s. 151–160, 15 obr., 6 tab., lit. 11
Cílem výzkumu bylo zjistit mechanizmus strhávání vzduchu při odlévání a tvoření oxidických plen.
K modelování se použil fenolický
uretan jako transparentní kapalina
s upravenou viskozitou odpovídající
viskozitě taveniny, který je schopen
tvořit oxidické pleny. Popis podmí-

nek a průběhu experimentů, souhrn
a vyhodnocení výsledků.
Alternativní materiál nahrazující
N-methyl-2-pyrrolidon jako čistič
slévárenského nářadí
Alternate
Material
Replacing
N-Methyl-2-Pyrolidone as a Foundry
Tool Cleaner
KUNANESAM, T.; VIVAS, P.; HORWATH, L.
s. 161–163, 6 obr., 4 tab., lit.
Je představen průmyslový čisticí
prostředek, který může nahradit prostředek dosud používaný ve slévárnách k čištění nářadí a obsahuje vysoce škodlivé látky. Popis podmínek
a průběhu vývojových prací, souhrn
a vyhodnocení výsledků.
Předpověď vzniku „double-skin“ zapečenin ve formě z chromitové formovací směsi založená na simulaci
Prediction of Double-Skin Metal
Penetration in Chromite Sand Using
Process Simulation Software
BRYANT, N.; RAVI, S.; THIEL, J.
s. 165–169, 6 obr., 1 tab., 1 rovnice,
lit. 11
Jsou předloženy výsledky první etapy výzkumu zaměřeného na vývoj
algoritmu na předpovídání vzniku
připečenin u ocelových odlitků litých do forem z chromitové směsi.
Algoritmus byl vytvořen na základě
metodiky použité k měření výkonu
chromitové směsi za vysokých teplot a výsledky jsou tedy funkcí teploty. Stručný popis podmínek a průběhu prací.
Regenerace aktivního jílu a uhlíku
– stanovení dopadů proměnných
veličin zpracování
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Reclaiming Active Clay and Carbon–Determining the Impact of Processing Variables
MILLER, L.; HALPEN, E.; DARLINGTON, J. W.
s. 171–180, 7 obr., 11 tab., 11 rovnic, lit. 9
Úvodem se pojednává o podstatě
a účelu regenerace odpadních
formovacích směsí a používaném
zařízení. Předmětem výzkumu bylo
hodnocení vlivu proměnlivých veličin
při mokré regeneraci odpadních
slévárenských směsí hlavně na
získání aktivního jílu a uhlíku. Popis
podmínek a průběhu prací, souhrn
a vyhodnocení výsledků.
Hodnocení alternativních ostřiv pro
syrové a jádrové směsi
Evaluation of Alternate Aggregates for Use in Green Sand and Core
Sand Processes
RAVI, S.; THIEL, J.
s. 187–199, 38 obr., 4 tab., 3 rovnice,
lit. 5
Hodnotily se dva druhy keramického
ostřiva jako potenciální ekonomické
náhrady za křemenný písek, a to jak
pro syrové, tak chemicky pojené formovací směsi. Z výsledků zkoušek
vyplývá, že keramická ostřiva mají
vynikající mechanické vlastnosti,
nízký podíl jemných částic vzniklých
otěrem. Vynikající je také jakost
odlitků. Popis podmínek a průběhu
zkoušek, souhrn a vyhodnocení výsledků.
Použití strategie vztahu míchání–
energie pro lepší řízení (úpravy) syrových směsí
Use of Mull-to-Energy Strategies for Improved Control of Green Sand Systems
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TORIELLI, R. a kol.
s. 201–206, 4 obr., 3 tab., lit. 5
Popsán nový přístup k řízení úpravy formovací směsi. Pojednává se
o úpravě směsi obecně, faktorech
ovlivňujících kvalitu úpravy a vlastnosti směsi. Nový přístup je založen na vztahu míchání – spotřeba
energie, a ne jako dříve na době míchání jedné dávky v mísiči. Uvedeny
dosažené změny při úpravě směsi
ve třech slévárnách, které se studie
účastnily. Popis podmínek a průběhu zkoušek, souhrn a vyhodnocení
výsledků. Nástin dalšího pokračování výzkumu.
Případová studie kvalifikující chemicky pojenou formovací směs
Qualification Case Study for Chemical Bonded Sand System
PATEL, P.; WELLS, L.; RAMRATTAN, S.
s. 207–217, 17 obr., 11 tab., lit. 14
Pojednáno o příčinách vysoké zmetkovitosti odlitků s téměř konečnými
rozměry litých do forem z chemicky
pojených směsí. Konstatuje se, že
příčinou je kvalita použitých pojivových systémů, a také zkoušení
formovacích směsí standardními
postupy. Proto byla navržena metodika hodnocení chemicky pojených
směsí, která kombinuje kvalitu odlitků a statistické procesní řízení pro
systémy chemických pojiv. Popis
podmínek a průběhu práce, vyhodnocení výsledků.
Hybridní systém výroby funkčních
prototypů formy

Hybrid System for Producing Functional Casting Prototypes
IKONOMOV, P.; RAMRATTAN, S.;
KONKEL, M.
s. 219–223, 6 obr., 1 tab., lit. 10
Uvedený systém kombinuje aditivní a subtraktivní výrobní techniku
pro lité součásti. Využívá spékání
ultrafialovým světlem a číslicově
řízené obráběcí stroje. Popis výrobní techniky a shrnutí výhod, které nabízí.
Hodnocení kvality povrchu a eroze
s kotoučovými zkušebními tělesy
z různých chemicky pojených směsí
A Casting Trial to Evaluate Chemically Bonded Sand Disc-Shaped Specimens for Surface Finish and Erosion
Defects
RAVAL, M.; RAMRATTAN, S.
s. 225–234, 11 obr., 7 tab., lit. 4
Jedná se o výše uvedenou studii
zkušebních litinových a hliníkových
odlitků. Byla vypracována nová
zkouška pro hodnocení eroze ve
zkušebních tělesech z ST směsí
s různými pojivovými systémy založená na zkoušce eroze ve zkušebních tělesech z alternativních
syrových formovacích směsí. Popis
podmínek a průběhu zkoušek doplněných simulací na počítači, souhrn
a vyhodnocení výsledků.
Srovnání oceli X80 Pipeline tavené
pod argonovou atmosférou v indukční peci pro tavení na vzduchu
a ve vakuové indukční peci
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Comparison of X80 Pipeline Steel
Melted under Argon Atmosphere in
Air Induction and Vacuum Induction
Furnaces
LI, D.; SCOTT, C.
s. 235–240, 9 obr., 2 tab., lit. 10
Při srovnání čistoty, mikrostruktury a mechanických vlastností oceli
X80 Pipeline tavené pod argonovou
atmosférou v indukční peci pro tavení na vzduchu a ve vakuové indukční
peci vyplývá, že ocel tavená ve vakuu má výrazně lepší čistotu a vrubovou houževnatost Charpy. Popis
podmínek a průběhu zkoušek, souhrn a vyhodnocení výsledků.
Termická analýza a vlastnosti oceli
1030 s přísadami Mg a Ti
Mg & Ti Thermal analysis and Properties of 1030 with Additions
TUTTLE, R. B.
s. 241–252, 16 obr., 11 tab., 2 rovnice,
lit. 27
Zjišťoval se vliv přísad Ti a Mg do
oceli 1030, a to každého prvku samostatně i dohromady, na její mechanické vlastnosti. Oběma přísadami se
docílilo maximálních mechanických
vlastností a zjemnění zrna. Popis
podmínek a průběhu zkoušek souhrn
a vyhodnocení výsledků.
Zpracovala:
Edita Bělehradová
VUT v Brně, FSI, odbor slévárenství
Česká slévárenská společnost, z. s.
úterý–čtvrtek, tel.: +420 541 142 646
infoslevarny@tiscali.cz
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vinuté na základě dlouholetých zkušeností firmy pour-tech AB, kterou
lze uplatnit řady zařízení na odlévání
slitin železa. Jedná se o software
průběžně řídící a samostatně optimalizující proces odlévání. Uvedeny
konkrétní příklady použití.
Jak dopadne trvalost zotavení?
Wie nachhaltig fällt die Erholung aus?

Přístup k výpočtu minimálníh úkosů
Ansatz zur Berechnung minimaler
Formschrägen
NEUMANN, U.
2021, 108, č. 1, s. 38–42
Jsou uvedeny dosavadní výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj
matematického zobrazení, které by
umožňovalo vypočítat všeobecně
platné nejmenší možné úkosy formy. Doprovodné experimenty mají
ověřit získané hodnoty. Konstatuje
se, že dosavadní výzkum zatím nevedl k požadovanému výpočetnímu
modelu.
Slévárna 4.0. Už žádná science-fiction – virtuální spolupracovník ve
slévárně
Giesserei 4.0. Keine Science-Fiction
mehr – der KI-Mitarbeiter in der Giesserei
COLDITZ, M.
2021, 108, č. 1, s. 44–48, 50–51
Informace o koncepci EASYpour vy-

BÜCHNER, H.-J.
2021, 108, č. 2, s. 16–21
Na základě dlouhodobých statistických dat, hodnocení celkového
vývoje průmyslové výroby a především automobilového průmyslu je
vypracována prognóza vývoje ve
slévárenském průmyslu do roku
2025.
Nová univerzální zkušební metoda
pro flexibilní optimalizaci taveniny
Neue Universalprüfung zur flexiblen
Schmelzeoptimierung
KLEIN, F.; ROSENSTOCK, R.; BASSMANN, A.
2021, 108, č. 2, s. 26–30
Popsána nově vyvinutá metoda
zkoušení mechanických vlastností
materiálu umožňující jejich zjištění
na přilitých vzorcích bezprostředně
po odlití. Z výsledků se dá usuzovat
na kvalitu taveniny a odvodit očekávané pevnostní vlastnosti odlitku.
Je také krátce popsána konstrukce
a funkce univerzálního zkušebního
stroje „Twist Control“.
Mechanický model lomu jader ze
směsí s vodním sklem
Mechanisches Bruchmodell für wasserglasgebundene Kerne
LECHNER, P.; ETTEMAYER, F.; VOLK, W.
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108, 2021, č. 3, s. 24–29
Popis metod měření elastických
vlastností a pevnosti formovacích
směsí s vodním sklem při víceosých
stavech napětí. Má se tak parametrizovat mechanický model lomu,
který umožňuje simulovat výpočty
mechanického namáhání návrhu
jádra. Výsledky se ověřovaly na zkušebních tělesech. Dále se také uvádí, jaké zkoušky jsou v praxi nezbytné pro dostatečný popis lomových
vlastností.
Efektivnější proces vytvrzování pro
stroje na vstřelování jader
Effizienter Aushärtungprozess für
Kernschiessmaschinen
LINLONG, Y.; LEILEI, X.
2021, 108, č. 3, s. 30–34
Po stručném shrnutí nedostatků
stávajícího zařízení na vytvrzování
jader profukováním jsou předloženy
výsledky výzkumu zaměřeného na
jeho výrazné zlepšení. Výsledkem
je nová generace topného zařízení
integrovaného do stroje na výrobu
jader vstřelováním. Popis konstrukce a funkce topného zařízení a s tím
spojené technologie vytvrzování.
Optimalizace struktury materiálu ve
zkušebním přístroji AM-Fatique-Lab
Werkstoff-Strukturoptimierung in
AM-Fatique-Labs
WAGENER, R.
2021, 108, č. 3, s. 38–43
Popis konstrukce a funkce přístroje na
zkoušení pevnosti součástí vyrobených
aditivním postupem. Stávající využití
a nástin dalších možností zkoušení.
Síra nahrazuje v červeném bronzu
olovo. Nová slitina mědi na armatu-
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ry a instalace pro pitnou vodu
Schwefel substituiert Blei bei Rotguss. Neue Kupferlegierung für trinkwasserführende Armaturen und
Installationen
HANSEN, A.
2021, 108, č. 3, s. 44–48
Pojednává se o upravené slitině červeného bronzu (náhrada Pb sírou –
CuSn5Zn5Pb2-C – CuSn4Zn2PS-C),
která se používá pro výše uvedené
účely. Vyznačuje se, stejně jako původní slitina, dobrou zabíhavostí, optimální obrobitelností, korozivzdorností a vysokou pevností. Vyhovuje
zákonným požadavkům na ochranu
životního prostředí a zdraví.
Technologie tavení hořčíku. Stálé,
jakostní řízení ochranného plynu
Magnesium-Schmelztechnologie.
Nachhaltige, qualitative Schutzgas
-regelung
SCHWENKE, N.; FEHLBIER, M.
2021, 108, č. 3, s. 52–59
Popis konstrukce a funkce prototypu zařízení na zajištění optimálního
množství ochranného plynu v tavicí
peci při tavení hořčíku. Pracuje nezávisle na obsluze na základě koncentrace plynu. Alarmem upozorňuje na
nebezpečí vzplanutí a provede automaticky ochranná opatření. Zařízení
bylo vyvinuto v rámci výzkumného
projektu (blíže v příspěvku). Kromě
toho se získaly základní poznatky
o oxidaci Mg a tvoření produktů rozpadu v peci.
Digitální slévárna – nesplnitelné
přání nebo model budoucnosti?
Die digitale Giesserei – Wunschdenken oder Zukunftsmodell?

PITEREK, R.
2021, 108, č. 4, s. 26–29
Pojednává se o stavu digitalizace
obecně a o pokročilosti v této oblasti v různých německých podnicích
a slévárnách. Zabývá se např. digitální administrativou, optimalizací
procesu vsázkováním, procesem
úpravy formovacích směsí, možností zpětného sledování a předcházení
vadám, hodnotou dat apod.
Zvýšení efektivity využívání surovin
a energie při indukčním tavení
Rohstoff- und Energieeffizienz im induktiven Schmelzprozess steigern
KAUFMANN, T.; TONNIUS, A.
2021, 108, č. 4, s. 30–38, 40–41
Shrnutí základních požadavků na
zavedení „chytré slévárny“ implementací řešení pro Průmysl 4.0.
Popis stávajícího stavu techniky.
Představení inovační metody, která
optimalizuje složení vsázky a tavení
kovů v indukční peci z hlediska zdrojů surovin a spotřeby energie a využívá k tomu predikativní modely
založené na bázi dat a také lineární
optimalizaci.
Skříň elektrického stroje v pohonech osobních vozů. Koncepce
techniky odlévání a slitiny
E-Maschinengehäuse in Pkw-Antrieben. Giesstechnische Konzepte und
Gusslegierungen
FEIKUS, F. J. a kol.
2021, 108, č. 4, s. 50–55
Přehled koncepcí způsobů výroby
výše uvedených skříní, použitelných
postupů odlévání a materiálů.
Použití vodíku ve slévárnách
Der Einsatz von Wasserstoff in Giessereien
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KWASCHNY, P.; MEISSNER, H.-J.
2021, 108, č. 5, s. 44–51
Popis a shrnutí výsledků studie pracovníků firmy Linde Gas, která se
zabývala možnostmi využití vodíku
jako nosiče energie ve slévárenské
výrobě. Pojednává se o následujících tématech: o zařízeních emitujících CO2 (pece, předehřívací zařízení), základních postupech výroby
vodíku, o jeho spalování, o využití
ekologicky vyrobeného vodíku ke
snížení emisí CO2 a o nákladech při
jeho využití ve slévárenské výrobě.
Regenerace formovacích směsí.
Nový postup pro směsi s anorganickým pojivem
Sandregeneration. Neues Verfahren
für anorganisch gebundene Giessereisande
REICHERT, M.; SCHULTE, E.
2021, 108, č. 5, s. 56–58
Stručné základní informace o nově
vyvinutém postupu regenerace shora uvedených směsí a výsledcích
zkoušek vlastností regenerátu po
deseti obězích formovací směsi
s regenerátem.
„Rapid Casting“ jako výhodná alternativa tlakového lití
Rapid Casting als günstige Alternative zum Metalldruck
SALDERN, F.; STEINBRONN, A.
2021, 108, č. 5, s. 62–65
Shrnuty zkušenosti firmy GRATZ
Engineering GmbH, (subdodavatel
automobilových odlitků), s novým,
rychlejším a hospodárnějším postupem výroby prototypů, který kombinuje výrobu pískových forem a jader
3D tiskem s tlakovým litím.
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Postup pur cold box. Usazování pojiva v nástrojích na výrobu jader
PUR-Cold-Box-Prozess. Bindemittelaufbau in Kernformwerkzeugen
ZACH, A. a kol.
2021, 108, č. 6, s. 54–59
Jsou předloženy výsledky studie
hodnocení základních mechanizmů
usazování zbytků směsí pro postup
cold box v nástrojích na výrobu jader. Tím, že se budou faktory usazování při vývoji těchto nástrojů
brát včas na zřetel, by se mělo docílit stálé kvality jader spojené s prodloužením intervalů jejich čištění.
Snížit emise formaldehydu
Formaldehyd-Emissionen reduzieren
GENZLER, CH.; ROELEVELD, R.
2021, 108, č. 6, s. 76–80
Firma Foseco vyvinula nový vodný
nátěr na formy a jádra SEMCO FF,
který snižuje obsah biocidů bránících zrodu vznikajících bakterií
a hub, které mohou během používání nátěru vést ke znečištění nástrojů
a ohrožovat zdraví pracovníků. Z tohoto nátěru se uvolňuje méně formaldehydu, což přispívá ke snížení
jeho celkových hodnot unikajících
do ovzduší slévárny z dalších zdrojů
(např. pojiva a přísady směsí). Bližší
informace o nátěru.
Mezi transformací a pandemií
Zwischen Transformation und Pandemie
SAND, T. Van De
2021, 108, č. 6, s. 24–28
Přehled zahrnuje údaje o celosvětové výrobě odlitků v r. 2019 (zdroj
Modern Casting a CAEF). Dále se zabývá dopady pandemie na světovou

slévárenskou výrobu a popisuje stav
v SRN za období let 2019 a 2020. Pojednává i o jejím vlivu na nezbytnou
transformaci slévárenského průmyslu, který bude muset čelit i požadavkům EU na snižování CO2.

stitut RWTH Aachen, Hochschule
Kempten, Österreichisches Giesserei-Institut a Monatuniversität Leoben, která pro zainteresované firmy
vypracovala společnou expertízu
úspěšného využití digitalizace.

Vysoce flexibilní technika nízkotlakého lití. Výzkum orientovaný na
elektromobilovou budoucnost
Hochflexible Niederdruckgiesstechnik. Forschen für die elektromobile
Zukunft

Digitalizace slévárenské technologie, 2. část: Příklady použití k optimalizaci výrobního procesu
Digitalisierung in der Giessereitechnik, Teil 2. Anwendungsbeispiele zur
Prozessoptimierung

PILLE, Ch.
2021, 108, č. 6, s. 34–36
Stručné informace o činnosti IFAM
Wolfsburg (pobočka IFAM Bremen)
v oblasti aplikovaného výzkumu
a vývoje s hlavním důrazem na tlakové a nízkotlaké lití a přesné lití
s podporou tlaku. Popis konstrukce
a funkce nového zařízení na nízkotlaké lití. Umožňuje jak konvenční
tavení a odlévání hliníku, tak kovů
s vysokou teplotou tavení, např.
mědi. Představeny další záměry aplikovatelného výzkumu.

TONN, B. a kol.
2021, 108, č. 7, s. 34–42
V druhé části příspěvku přehledu činnosti Akademické zájmové
skupiny sdružující instituty slévárenské technologie při vysokých
školách – Giesserei-Institut RWTH
Aachen, Hochschule Kempten, Österreichisches
Giesserei-Institut
a Monatuniversität Leoben – jsou
postupně uvedeny výsledky práce
zúčastněných VŠ. Popis vypracování algoritmů pro předpověď deformace grafitu, předpověď vlastností
nátěrů a jejich ovlivňování, kompenzace odchylek na základě databáze.

Digitalizace slévárenské technologie, 1. část. Výzvy a šance
Digitalisierung in der Giessereitechnik, Teil 1. Herausforderungen und
Chanzen
BÜHRIG-POLACZEK, A. a kol.
2021, 108, č. 6, s. 37–43
Poukazuje se na nezbytnost digitalizace v průmyslové výrobě odlitků,
velké možnosti, které digitalizace
nabízí, ale také na potíže s uváděním do praxe. První část příspěvku
proto podává přehled činnosti Akademické zájmové skupiny sdružující
instituty slévárenské technologie při
vysokých školách – Giesserei-In-
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Tenkostěnný litinový odlitek. Možnosti výroby odlitků z GJS s vysokým obsahem Si pro lehké konstrukce
Dünnwand-Eisenguss. Leichtbaupotenzial von hochsiliziumhaltigem
Gusseisen mit Kugelgrafit
NELLESSEN, J. a kol.
2021, 108, č. 7, s. 43–47
Popis výzkumného projektu zaměřeného na dosud nedostatečně známé možnosti využití GJS-Si na odlitky pro lehké konstrukce. Metodický
přístup spočíval v systematickém

Zahraniční slévárenské časopisy

Giesserei

zkoumání licích vlastností a průběhu tuhnutí z hlediska parametrů
výrobního procesu, jako je obsah Si,
licí teplota a stav očkování a jejich
vzájemného ovlivňování. Vzájemný
vliv se analyzoval v rámci faktoriálního plánu zkoušek.
Hodnocení dutin. Simulace struktury založená na CT
Beurteilung von Volumendefiziten.
Struktursimulation auf Basis der
Computertomografie
LAUTERBACH, B.; NIGGE, K. M.
2021, 108, č. 7, s. 48–53
Pro simulaci struktury konstrukčních
dílů v reálném stavu jsou vhodné
postupy Immersed-Boundary-Finite
-Elemente, u kterých se dají informace o vnějším a vnitřním povrchu konstrukčních dílů získat počítačovou
tomografií (CT). Po stručném popisu
průmyslové CT se pojednává o simulaci struktury na bázi CT, o způsobu
výpočtu pnutí v okolí póru a průběhu
práce s touto metodou.
Alternativa pro slévárny litiny, oceli
a hliníku. Přísady jádrových směsí
bez lithia
Alternative für Eisen-, Stahl- und
Aluminiumgiessereien. Lithiumfreie
Kernsandadditive
YILMAZ, I.
2021, 108, č. 8, s. 30–34
Pojednává se o výše uvedených nových přísadách jádrových formovacích směsí a jsou uvedeny výsledky
jak laboratorních, tak provozních
zkoušek. K přednostem nových pojiv patří snížení celkových výrobních
nákladů, protože nejsou nutné nátěry a použití speciálních ostřiv.

Technologie odlévání kovů s otevřenými póry. Porézní kovy
Giesstechnologische
Fertigung
offenzelliger
Metallscchaume.
Zellulare Metalle
SCHUBERT, T.; HANNEMANN, Ch.;
RIEDEL, E.
2021, 108, č. 8, s. 26–29
Po shrnutí předností a problémů
s výrobou odlitků z uvedených kovů
jsou uvedeny základní informace
o současném stavu vývoje technologie jejich odlévání.
Elektromobilita. Snižování hmotnosti s využitím kompozitního odlévání
Elektromobilität. Mit Aluminium-Verbundgiessen Gewicht reduzieren
KIEBEL, A.; KLEINE, A.
2021, 108, č. 8, s. 60–63
Popis nové koncepce výroby statoru
pro elektrický pohon tlakovým litím
slitiny hliníku s vloženou částí ze slitiny hořčíku. Popis zahrnuje konstrukci dílu a stručně shrnuje speciální
aspekty technologie tlakového lití Al
s vloženou Mg částí statoru. Krátce
se pojednává o použitém ochranném povlaku na vložené zalévané
hořčíkové části a o způsobu jeho nanášení. Shrnutí výsledků práce.
Zelený vodík. Oduhličení tepla vznikajícího při výrobním procesu
Grüner Wasserstoff. Dekarbonisierung von Prozesswärme
LEICHER, J. a kol.
2021, 108, č. 9, s. 22–28, 30–31
Popis výzkumných prací zaměřených na možnosti využití vodíku ve
směsích topných plynů. Výzkum
má odpovědět na řadu technických
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a ekonomických otázek spojených
s jeho využitím. Například jak ovlivňuje daný obsah vodíku v plynové
topné směsi proces hoření nebo
ohřevu. Týká se také možností přizpůsobení stávajícího zařízení novému palivu.
Technika tavení litiny. Co dělá hořčík při zpracování hořčíkem
Gusseisen-Schmelztechnik.
Was
macht Magnesium bei der Magnesium-Behandlung
DEIKE, R.; SMAHA, B.; MAQBOOL, S.
2021, 108, č. 9, s. 32–39
Popis prací zaměřených na hlubší
poznání procesů, které probíhají při
zpracování litiny hořčíkem. Souhrn
a vyhodnocení výsledků.
Inovace pro elektromobilitu. Chladicí kanály bez netěsností pro tlakově odlévané součásti skříně baterií
Innovation für die Elektromobilität.
Leckagefreie Kühlkanäle für Druckguss-Gehäusekomponenten
LEHMHUS, D. a kol.
2021, 108, č. 9, s. 40–49
Po krátkém shrnutí stávajících postupů výroby skříní baterií s chladicími kanály pro elektromobily je
popsán inovativní (patentovaný)
postup nazvaný „ZeroLeak – Tubetechnologie“ a jeho výhody.
Údržba forem. Čištění forem pro
tlakové lití laserovým paprskem
Instandhaltung von Formen. Reinigung von Druckgiessformen per Laserstrahl
BŰCHTER, E. a kol.
2021, 108, č. 9, s. 62–64

Zahraniční slévárenské časopisy
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Popis postupu, který je účinnou alternativou konvenčních způsobů
čištění kovových forem. Postup je
ekologický – nemusí se použít ani
tryskací – čisticí prostředky, snižuje
náklady díky zkrácení doby čištění
a zvyšuje životnost forem.

proud, který byl odpojen, aby se předešlo přetížení sítě.

Jednojiskrová spektrometrie. Detekce vměstků a fází ve slitinách
hliníku
Einzelfunkenspektrometrie. Detektion von Einschlüssen und Phasen in
Aluminiumlegierungen

WEIDEN, H. van der
2021, 108, č. 10, s. 38–41
Popis nově vyvinutého postupu
a zařízení na mechanickou regeneraci vratné směsi nazvaného Sand
Cleaner, (Gemco Engineers, Eidhoven). Uvedeny výsledky získané ve
spolupráci s řadou renomovaných
evropských sléváren, které prokazují
hospodárnost, velmi dobrou kvalitu
regenerátu a další přínosy tohoto
nového postupu regenerace.

ZIMMERMANN, G.; GIMMLER, S.;
BŰHRIG-POLACZEK, A.
2021, 108, č. 10, s. 24–29
Souhrn výsledků dalších prací na
vývoji metodiky jednojiskrové spektrometrie, které navazují na předchozí práce v této oblasti. Projekt
má označení PANAMA (Praktische
Anwendung Neuer Analytischer
Methoden für Aluminiumlegierungen – Využití nových analytických
metod slitin hliníku v praxi) a je zaměřen na aplikaci dosažených výsledků ve výrobní praxi.
Slévárna přívětivá k životnímu
prostředí. Tavení hliníku proudem
z větrné elektrárny. Studie proveditelnosti WindMelt
Klimafreundliche Giesserei. Aluminium schmelzen mit Windstrom:
Potenialstudie WindMelt
HARTMANN, Ch. a kol.
2021, 108, č. 10, s. 30–34
V příspěvku jsou předloženy výsledky výše uvedené studie, která se zabývala proveditelností ekologického
a hospodárného externího tavení
hliníku využívajícího energii z větrné elektrárny. K tavení se používá

Vratná formovací směs jako zdroj.
Regenerovaný písek je lepší
Ressource Altsand. Regenerierter
Sand ist besser

Materiál budoucnosti na výrobu
malých a velkých součástí
Das Material von morgen für kleine
und grosse Komponenten
OCHOTA, Ph.
2021, 108, č. 10, s. 42–44
Stručná informace o licích strojích
zn. UN-300MG-II a UN-1500MG-II
na lití malých a velkých součástí
ze slitin hořčíku v polotuhém stavu
(tixo Forming). Stroje vyvinula, vyrábí a nabízí firma Yizumi Germany
GmbH. Krátce shrnuty dosavadní
zkušenosti konkrétních sléváren.
Tlakové lití a aditivní výroba. Využití toho nejlepšího ze dvou světů
strategickou kombinací
Druckgiessen und additive Fertigung. Durch strategische Kombination
das beste aus zwei Welten nutzen
LEHMHUS, D. a kol.
2021, 108, č. 11, s. 36–43
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Popis zkoušek s výrobou tlakově
odlévaného zkušebního odlitku
s vloženými trubkami vyrobenými
aditivně postupem LPBF ze slitiny AlSi10Mg. Jsou uvedeny údaje
o vlastnostech těchto trubek za vysokých teplot, jejich stabilitě při tlakovém zalévání, simulace chování
při kolapsu apod. Stručně nastíněny
cíle dalších prací v této oblasti.
Písková jádra pro velkosériovou výrobu odlitků. Industrializace aditivní výroby
Sandkerne für Grossserien in Giessereien. Industrialisierung der Additiven Fertigung
FINDEISEN, S.; SUNDMACHER, S.;
WOLLSCHLÄGER, M.
2021, 108, č. 11, s. 44–50
Pojednává se o současném stavu
v této oblasti. Na základě postupu
binder jetting je představena jedna
varianta industrializace 3D tisku
a rozebírají se jak problémy, které
jsou s tím spojené, tak různé přístupy k jejich řešení. Nastíněn pravděpodobný další vývoj.
Integrální vývoj materiálů, výrobních postupů a zařízení. Aditivní
výroba jader založená na použití
břečky
Integrale Material-, Prozess- und
Anlagenentwicklung. Schlickerbasierte Additive Fertigung von Gusskernen
VOGT, J. a kol.
2021, 108, č. 11, s. 51–57
Referuje se o výzkumném projektu
„Vývoj digitálního procesu hospodárného zhotovení systémů chlazení blízkého konturám“, který zahrnuje posloupnost výroby od vývoje

Zahraniční slévárenské časopisy
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materiálu až po prototypový systém
tisku. Popis zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků.
Odlévání do forem. Číslicové řízení
založené na modelu
Formgiessen. Modellbasierte Numerische Steuerung
ELSER, A.
2021, 108, č. 11, s. 58–59
V rámci výzkumného úkolu byl vypracován demonstrátor umožňující
usnadnění obsluhy, spuštění výrobního procesu a také posloupnost
výrobního procesu podobnou posloupností CAD-CAM-NC při třískovém obrábění. Pro tento účel se do
číslicového řízení (NC) začlenily ve
formě rovnic znalosti o výrobním
procesu a použily se ke spouštěcímu momentu os a k řízení výrobního
procesu.
Aditivní výroba obloukovým svařováním. Posloupnost výroby multi-

materiálových konstrukčních dílů
s orientací na materiál
Lichtboogenadditive
Fertigung.
Werkstofforientierte Prozesskette
für multimaterielle Strukturbauteile
BOHN, Ch. a kol.
2021, 108, č. 11, s. 60–66
Popis aditivní výroby konstrukčních dílů z multimateriálů metodou
WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) a jejich výhod. Pojednává
se o způsobu použití, nezbytných
podmínkách a dalších výzvách,
např. automatizace výroby, možná
tvorba vrubů, postupy dokončování
apod.
Postup binder jetting. Novinky použití na výrobu pískových forem
a jader
Binder Jetting. Neueste Entwicklungen bei Sandformen und -kernen
KAISER, M.; MÜLLER, A.
2021, 108, č. 11, s. 70–73

Po krátkém shrnutí současného
stavu v používání aditivních postupů výroby a jejich výhod jsou uvedeny informace o vývoji v oblasti
strojního vybavení, příslušných materiálů a pojivových systémů.
Mechanika poškození. Účinné
zkoušení a využití houževnatosti
GJS
Schädigungsmechanik. Effiziente
Prüfung und Nutzung der Zähigkeitseigenschaften von GJS
FRANZEN, D. a kol.
2021, 108, č. 12, s. 40–49
Aktuální výzkum ukazuje, že výsledky zkoušek houževnatosti GJS ohybem se značně liší od hodnot houževnatosti konstrukčního dílu z GJS
namáhaného při jeho použití. Tento
nedostatek mají vyřešit rozsáhlé experimentální a numerické analýzy.
Uvedeny způsoby zkoušení, kalibrace numerického modelu, souhrn
a vyhodnocení výsledku prací.

Giesserei Special
Chování pískových jader ze směsí
s anorganickým pojivem při vytloukání: popis – klasifikace – modelování
Entkernverhalten anorganisch gebundener Sandkerne: Charakterisierung
– Klassifizierung – Modellierung
ETTEMEYER, F. a kol.
2021, 108, č. 01, s. 18–23
Pojednává se o metodice vytloukání
odlitků, která byla vypracována na
základě experimentálního zkoumání
formovacích směsí různého složení
a která umožnila získat informace
o možném chování při vytloukání už
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ve fázi vývoje nových systémů materiálů a geometrie konstrukčních
dílů. Jsou uvedeny podmínky a průběh prací, shrnuty a vyhodnoceny
výsledky.
Zkoumání mikrostruktury monokrystalických superslitin na bázi
niklu prudkým ochlazením
Mikrostrukturelle Untersuchungen
von einkristallinen Nickelbasis-Super-legierungen mittells Abschreckversuchen
WITTENZELLNER, T. a kol.
2021, 108, č. 01, s. 24–30, 32–37

Zahraniční slévárenské časopisy
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Zkoumání mechanizmu tuhnutí
různých superslitin na bázi niklu na
laboratorní úrovni s upravenou pecí
Bridgman-Stockbarger. Cílem získat
postupy potlačující polykrystalické
struktury. Popis současného stavu
techniky v této oblasti, podmínek
a průběhu experimentů, použitých
materiálů a metodiky. Shrnutí a diskuze výsledků.
Technologie vstřikování plynu pro
tlakové lití
Gas-Injektions-Technologie für den
Druckgussprozess
KALLIEN, L. a kol.
2021, 108, č. 01, s. 38–45
Článek navazuje na předchozí práce
v rámci projektu MAGIT (Magnesium
and Aluminium Gas Injection
Technology). Popis postupu tohoto
procesu, aktuálního stavu techniky
a nezbytného zařízení. Shrnuty
výhody procesu. Cílem projektu je
jeho uvedení na trh jako postupu
vhodného
pro
velkosériovou
výrobu dutých komponent s nízkou
hmotností a konstrukčních dílů pro
rozvod médií.

Zkoumání způsobu rozpouštění karbidů křemíku v tavenině litiny se zvláštním zřetelem na tvoření reakčních
vrstev
Investigation of silicon carbide dissolution behavior in molten cast
iron under specific consideration of
the formation of reaction layers
SEMLEIT, T. a kol.
2021, 108, č. 01, s. 46–53
Po stručném shrnutí současných
poznatků o chování SiC v tavenině
litiny je popsán soubor zkoušek, při
kterých se do taveniny litiny přidávaly částice SiC za definovaných podmínek. Z výsledků zkoušek vyplývá,
že rozpouštění SiC má několik stupňů vedoucích k vytvoření různých
reakčních vrstev kolem částic SiC.
Shrnutí a diskuze výsledků.
Vliv vodíku na 3D pórovitost hliníkových odlitků
Der Einfluss von Wasserstoff auf
die 3-D-Porosität von AluminiumGusserzeugnissen
MICHAELIS, Ch.
2021, 108, č .01, s. 54–55

Giesserei
Praxis
Zárodky krystalizace ze zjemňovacích prostředků AlTi5B ve slitinách
Al-Si blízkých eutektiku
Kristallisationskeime aus AlTi5BKornfeinungsmitteln in naheeutektischen Al-Si-Legierungen
JANUSZ, A.; ZYCH, J.
2021, 72, č.1/2
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Stručná informace o studii vlivu
běžně používaného proplachování
hliníkové taveniny při gravitačním
lití do kovové formy plynem s obsahem vodíku na technologicky relevantní vlastnosti, jako je zabíhavost,
resp. schopnost plnění formy, a také
schopnost dosazování či snížení
sklonu ke vzniku staženin.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Aktuální výzkumné projekty
Aktuelle Forschungsprojekte
2021, 108, č. 01, s. 56–60
Stručné informace k následujícím
projektům: Plynulé lití kompaundních Cu-Al polotovarů – hybridní
konstrukční díly s kohezní vazbou,
Tavení hliníku plazmovými hořáky,
Uživatelské prostředí pro analýzu
složitých výrobních procesů, Použití
termální analýzy a strojového učení
pro předpověď pevnosti plynule odlévané GJL v tahu, Tepelné zpracování povrchové vrstvy oceli pro práci za tepla elektronovým paprskem
pro zlepšení životnosti a optimalizaci výroby nástrojů na tlakové lití
(EB-Heat).

Předmětem bližšího zkoumání byl
jev sedimentace heterogenních
zárodků primární krystalizace v taveninové lázni. Precipitáty jsou boridy titanu TiB2 pocházející z prostředků na zjemnění zrna AlTi5B.
Zkoumalo se celkem pět předslitin
AlTi5B a srovnávalo se jejich chování. Uvedeny podmínky a průběh
zkoušek a možnosti využití výsledků při volbě vhodného prostředku
na zjemnění zrna obzvláště pro
nízkotlaké lití.

Zahraniční slévárenské časopisy
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Distribuce délky lupínků v litině
s lupínkovým grafitem: nové metody stanovení
Lamellenlängeverteilung von Gussgefügen: Neue Möglichkeiten zur
Bestimmung
SONNTAG, U.; PHAM, T. P.; FRIEß, J.
2021, 72, č. 1/2, s. 14–17
Pojednává se o přístupu k řešení zdánlivě jednoduchého dílčího
úkolu, jako je stanovení distribuce
délky lupínků v litině s lupínkovým
grafitem. Klíčovým prvkem je zde

otázka, zda a jak se má oddělit tato
trojrozměrná lupínková struktura na
dvoudimenzionálním obraze výbrusu. Popis řešení.
Vliv metalurgických faktorů na mikropórovitost v litině s kuličkovým
grafitem
Auswirkngen von metallurgischen
Faktoren auf die Mikroporosität in
duktilem Gusseisen
LEKAKH, S.; KHAYAT, M.
2021, 72, č. 1/2, s. 18–24, 26–28

V rámci studie bylo vypracováno
komplexní hodnocení vlivu metalurgických faktorů na mikropórovitost
GJS. Byla použita metoda plánování zkoušek (DOE). Matrice zkoušek
zahrnovala pět proměnných veličin
na dvou úrovních: kvalita taveniny,
složení nodularizačního prostředku,
složení očkovadla, způsob očkování
a licí teplota. Na základě výsledků
popsaných zkoušek byly stanoveny
optimální parametry pro prevenci
vzniku mikropórovitosti (překlad
z Transactions AFS, 2019).

Giesserei-Rundschau
Cílené ovlivňování lokálních vlastností GJS použitím jader vyrobených 3D tiskem
Gezielte Beeinflussung der lokalen Eigenschaften von Sphäroguss
unter Verwendung von 3D-gedruckten Kernen
BREIT, M. a kol.
2021, 68, č. 1, s. 12–25
Struktura zkušebního odlitku z GJS
se lokálně ovlivňovala jádry vyrobenými 3D tiskem, která umožňovala
cílené chlazení. Pouze chlazením
stlačeným vzduchem tak bylo možné zvýšit pevnost v tahu o 60 %,
při použití vodní mlhy se její hodnota
zvýšila dokonce o 140 % přímo z litého stavu. Jsou uvedeny podmínky
a průběh prací, vyhodnocení výsledků.
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Umělecké odlitky v historii slévárenství – II.
část: období od roku „0“ do konce 18. století
Ing. Zdeněk Král
REX, s.r.o., Blansko

Čína bude mít v tomto seriálu zvláštní
kapitolu. Před naším letopočtem
se již cca 200 let běžně v tamním
regionu odlévala litina. Na popis
odlitků z litiny v Evropě si musíme

počkat až do 14. století. Prvními
odlitky v Evropě tedy byly odlitky
z nejrozšířenějšího materiálu doby
bronzové, jímž byl pochopitelně
bronz. Dalšími materiály byly zlato,
stříbro a později mosaz. V antice
na začátku našeho letopočtu ovládl
Evropu Řím. Slévači rychle převzali
znalosti řeckých řemeslníků v lití
monumentálních soch a nemohu se
tedy nezmínit o nejstarší jezdecké
soše římského imperátora Marca
Aurelia (obr. 1, 2). Tato socha byla
postavena okolo roku 180 n.l. na
Kapitolu v Římě. Dnes je originál vystaven v Kapitolských muzeích Palazzo dei Conservatori a na Kapitolu
můžete vidět pouze kopii. Máme
štěstí, že tato socha nedopadla stejně jako řada jiných přibližně dvaceti
soch roztavených předkřesťanských
císařů. Stalo se tak omylem, když

Obr. 1. Nejstarší jezdecká socha, římský imperátor Marcus Aurelius, Kapitol, 180 n.l.

Obr. 2. Marcus Aurelius, Kapitol Řím
(kopie)

Úvod
V tomto čísle Slévárenských listů
předkládáme další díl seriálu o uměleckých odlitcích v časovém období
od roku 0 do roku 1799, kdy se vyrábějí vynikající odlitky z bronzu a od
14. století v Evropě se prosazuje
výroba uměleckých odlitků z litiny.
V 18. století dochází k použití litiny
pro stavbu mostů.
Pokračování doby bronzové
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si Marca Aurelia spletli křesťané
s Konstantinem Velikým, křesťanským císařem. Jaká je to paralela
s nedávným přetavováním Gottwaldů, Leninů a Stalinů. Tehdy na začátku letopočtu byly jednotlivé části
odlity ze skoro čisté mědi (pouze
2 % Sn) a spojeny nýtováním.
Dalším velkým slévárenským dílem bylo odlití sochy Buddhy v Naře
v Japonsku (obr. 3). Stojí v chrámu
Todai-ji nedaleko města Kjóta. Materiál odlitku je bronz opět se 2 % cínu
a navíc 3 % arzenu. Je to největší
odlitek Buddhy na světe. Zdroje uvádějí spotřebu 380–500 tun materiálu. Odlévání bylo zdokumentováno
a v r. 1983 publikováno v japonštině
a v německém časopise GIESSEREI.
K realizaci bylo potřeba 1 665 000
člověkodní. Dílo bylo dokončeno

Obr. 3. Velký Buddha, Nara, Japonsko
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v r. 751 a spotřebovalo většinu několikaleté produkce japonského bronzu. Zanechalo zemi na pokraji bankrotu.
V literatuře a na internetu najdeme
spoustu velkých monumentálních
soch, včetně ležícího Buddhy v Bangkoku (obr. 4). Nepředstavitelný
zážitek zhlédnutí této sochy byl pro
mé slévárenské srdce odměnou za
strasti dodávek odlitků do Thajska.
Odlitky z bronzu ve 4. až 6. století
odlévali i Hunové. Všeobecné po-

vědomí o Hunech jako nemytých
barbarech vyvrací každoroční výstavy v Rakousku v zámku MAMUZ
Schloss Asparn/Zaya. Na tomto místě, přibližně hodinu a čtvrt od Brna,
můžete vidět spoustu zajímavých
výstav (obr. 5, 6).
V Evropě se můžeme setkat s překrásnými díly odlitými z bronzu
v pozdějším období. Unikátní slévačské dílo jsou například vstupní vrata
do románské baziliky San Zeno Maggiore ve Veroně z roku 1138 (obr. 7).

Obr. 4. Ležící Buddha, Bangkok (foto 2019)

Obr. 6. Hunové (foto 2020)

V Norimberku si v kostele sv. Sebalda můžete prohlédnout památník sv.
Sebalda, patrona Norimberku (obr.
8). Památník odlil v letech 1508–
1519 z mosazi Peter Vischer společně s pěti syny ve své slévárně. Busta
slévače Petera Vischera staršího je
umístěna v památníku Wallhala mezi
nejslavnějšími německými osobnostmi. On sám se zvěčnil ve svém
díle jako starý vousatý muž se svým
slévárenským nářadím, čímž dával
najevo svou hrdost na své řemeslo.
Wallhalu naleznete 10 km jihovýchodně od Regensburgu.

Obr. 5. Hunové (foto 2020)

Obr. 7. Chrám Verona, 1138
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Obr. 8. Sebaldusgrab, Norimberg
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Odlitky z bronzu, stříbra a zlata indiánských kultur střední a jižní Ameriky se pohybují po světě ve formě
výstav. O těchto odlitcích se zmíníme podrobněji v kapitole „Poklady
s artefakty odlitků“.
Ze 16. a 17. století jsou v muzeích
uloženy bronzové umělecké odlitky
vyráběné v Africe (obr. 9, 10).
Odlitky z litiny 16.–18. století
Železná ruda v Evropě se tavila
pomocí dřevěného uhlí v pecích
nejdříve malých, jak je známe

z rekonstrukcí historických taveb
např. na VUT v Brně nebo u hutě
Františka u Adamova. Ty se stále
zvětšovaly a modifikovaly (obr. 11,
12). Výrobkem byla železná houba,
která se zpracovávala v hamrech.
Použití vodních kol k dmýchání
vzduchu umožnilo dosáhnout teploty tavení, kdy slévači dokázali vyrobit i litinu s lupínkovým grafitem.
Nemohu si odpustit známý obrázek
výroby železné houby a zpracování
v hamrech (obr. 13). V pozadí je
redukční pec, ve které vzniká houba. V popředí surová železná houba

pod kladivem hamru (Zdroj: Agricola, Georgius (1556): De re metallica
libri XII. – Basilej). Dnes lze 12dílnou
knihu koupit na internetu za 512 Kč.
V kapitole o Číně se dozvíme, proč
se v Číně tavila litina o 1700 let
dříve než v Evropě. Jde o teplotu
tavení dosahované v peci. Číňané
svým vynálezem dmýchání vzduchu do pece dokázali docílit teploty,
kdy došlo k nauhličení roztaveného železa, které se mohlo odlévat.
Do Evropy se tyto znalosti dostaly
z Číny – předpokládám přes islámské učence – až ve 13. století na-

Obr. 12. Huť Františka, Adamov, 1746

Obr. 9. Hlava matky královny, Benin
bronz, 16. stol.

Obr. 10. Bronzová nádoba, Benin, 17.
stol.

Obr. 11. Tavicí pece v Karélii

Obr. 13. Agricola, Hammerwerk
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šeho letopočtu. Samozřejmě první
využití těchto znalostí sloužilo jako
vždy pro vojenské účely a ničení nepřítele. Takže první litinové výrobky
byly dělové koule pro ještě bronzová
děla. Ta byla postupem času taktéž nahrazena litinovými. V kapitole
o zbraních se dočteme o chemickém složení litinových děl na Špilberku Brně. Již dnes prozradím, že
materiálový a konstrukční vývoj děl

Obr. 15. Nejstarší obraz s vyobrazením Ježíše Krista s předlitým datem
1591, 40 × 66 cm (š × v), hmotnost
16,3 kg, materiál: litina

byl reakcí na ekonomické podmínky a potřeby vojenských odběratelů
zbraní. Pro bronz byla nevýhodou
cena, výhodou nižší hmotnost odlitků a tím pohyblivost děl v terénu.
Proto na lodích byla preferována
těžká litinová děla a v terénu bronzová. Až v době možnosti negovat
křehkost litiny vlitou ocelovou trubkou a snížení hmotnosti litinových
děl se realizuje záměna materiálu.
Ještě v bitvě u Borodina Napoleon
využíval v polních podmínkách překrásně odlitá bronzová děla. O tom
však více v kapitole zbraně.

Obr. 16. Odlitek s motivem vraždění
neviňátek, 58 × 78 cm (š × v), hmotnost 51 kg, materiál: litina

Obr. 14. Šalamoun, 1600

Nejjednodušší technologie pro slévače 16. až 18. století bylo obtisknout
model do hliněné formy, model vyjmout a dělicí rovinu zakrýt druhou,
rovnou polovinou formy. Po vytažení
modelu se odlévaly nejdříve obrázky
s církevními výjevy. Podle https://
blanensky.denik.cz/serialy/muzeum-ma-litinovy-unikat-se-salamounem20120131.html se v muzeu
v Blansku nachází nejstarší doklad
o uměleckém lití v českých zemích
(obr. 14). V Brně ve firmě REX je vystaveno cca 500 litinových obrazů
a historických uměleckých odlitků.
Zde nalezneme nejstarší obraz s vyobrazením Ježíše Krista s předlitým
datem 1591 (obr. 15). Nejkrásnější
odlitek z této sbírky je se stejným
motivem jako odlitek z Blanska, pouze litý později v Německu (obr. 16).
Nejslavnějším obrazem je Poslední
večeře Leonarda da Vinciho (obr.
17), který byl odléván snad ze všech
dostupných materiálů ve všech evropských zemích. Na fotografii je kopie Poslední večeře odlitá v r. 2021
z bronzu a patinovaná.
Když lidé poznali rychlou schopnost
ohřevu, pojímání tepla a vydávání
tepla mnohem rovnoměrněji a po
mnohem delší dobu po vyhasnutí

Obr. 17. Poslední večeře, 81 × 52 cm (š × v), materiál: bronz
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ohně, nastal boom odlévání obkladových desek pro kamna a krby.
Často mají tyto desky překrásný
umělecký design. Nejvíce jich bylo
možno zhlédnout na radnici v Düsseldorfu, kde byly vystaveny ve
vstupní hale. Taktéž výstavní prostory firmy REX umožňují návštěvníkům firmy historický a zároveň
umělecký zážitek. Na fotografiích
(obr. 18, 19, 20) pozná slévárenský odborník precizní práci nejen
modeláře, ale i kvalitu formovacích
směsí, zručnost slévačů a zpracovatelů odlitku. Dnes, až na výjimky,

nedokážeme vyrobit tak kvalitní odlitky jako naši předkové.
Když jsem hledal informace o umělecké litině v Německu, jak jsem
předpokládal, našel jsem spoustu
dat. Vybral jsem dílo, jehož obrázek
se dostal až na německou Wikipedii. Před rokem 1800 byl v klasickém stylu vyroben litinový balkon
ve městě Brunn. Škoda, že toto
mimořádné dílo utrpělo necitlivým
přístupem v době bývalé NDR, kdy
byly odstraněny další lité komponenty na budově (obr. 21).

Již ve druhé polovině 14. století zahájili slévači výrobu odlitků z litiny
sloužící občanům. V roce 1665 bylo
položeno 40 km litinových rour ve
Versailles. Když si uvědomím, že byly
odlity v době Ludvíka XIV. a dodnes
je část funkční, smekám. Dále se
odlévaly různé rošty, závaží, kašny,
náhrobní desky, kříže a také nádobí.
Největší výroba křížů pro hroby se
realizovala na Vysočině ve slévárně
v Kadově (obr. 22). Dnes ještě stojí
na náměstí malý památníček jako

Obr. 18. Obkladová deska pro kamna
a krby, 31 × 40,5 cm (š × v), hmotnost
2,3 kg, materiál: litina

Obr. 19. Obkladová deska pro kamna
a krby, 45 × 53 cm (š × v), hmotnost
4,8 kg, materiál: litina

Obr. 20. Obkladová deska pro kamna
a krby, 45,5 × 54 cm (š × v), hmotnost
5 kg, materiál: litina

Obr. 21. Brunn Herrenhaus Front Altan, Gusseisen

Litinové odlitky pro různá použití

Obr. 22. Pamětní deska bývalých Kadovských železáren
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vzpomínka na kdysi druhou největší
a nejvýznamnější slévárnu na Moravě po Salmových železárnách v Blansku. Litinové kříže z této zaniklé
slévárny jste mohli vidět na většině
hřbitovů celé Moravy (obr. 23).
Velice důležité je připomenout významnou úlohu litiny při stavbě prvních železných mostů. Mnohokrát
již byl publikován významný počin
zbudování prvního litinového mostu
přes řeku Severn jako symbolu zahájení průmyslové revoluce. Byl postaven v Anglii v hrabství Shorpshire
s použitím litiny ze Coalbookdaleských železáren v r. 1779. Dodnes
tento most slouží a je stále obdivován turisty (obr. 24).

Méně známým už je druhý most,
který byl odlit v letech 1794–1796
v dodnes fungující slévárně Huta
Malapanev (obr. 25) nedaleko Opole
ve Slezsku. Zde se poprvé na evropském kontinentu v roce 1789 místo
dřevěného uhlí tavila ruda pomocí
koksu. Most byl postaven u obce
Laasan přes říčku Strzegomku. Byl
zničen až vojsky v r. 1945. V rakousko-uherské monarchii byly odlévány
první mosty až v 19. století. Ale to
už bude náplň dalšího pokračování.
Závěr
Pokusím se, aby z každého následujícího článku vzniklo nějaké poučení.
Ve sbírce firmy REX je jedním z nej-

významnějších a ceněných odlitků
kamnová deska s latinským nápisem
„ORA ET LABORA“ (obr. 26). Na obrázku je vidět zpracování železa od
těžby rudy až po výrobu svářkové
oceli. Je to jeden z mála odlitků, na
nichž je znázorněn celý výrobní železářský proces. Navíc je obohacen
textem v překladu „Modli se a pracuj.“
Je to poselství Benedikta z Lursie, se
kterým zakládal svůj řád. Tyto dvě
aktivity považoval za zcela zásadní
nejen pro spokojený a naplněný život materiální, ale také pro naplněný
život duchovní. Dnes jsme sice nahradili ideály konzumem, ale přesto
u mnohých z nás ještě naplňuje naše
životy naše práce. A já jsem hrdý na
svoji slévárenskou profesi.

Obr. 24. Iron Bridge, 1779

Obr. 23. Litinové kříže

Obr. 25. Laasan, Polsko, 1796

Obr. 26. Kamnová deska s nápisem „ORA ETLABORA“, Německo, 1700
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Zemřel pan doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Zemřel pan doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Břetislav Pělucha
Pan doc. Václav Kafka se narodil v obci
Hroznatín v okrese Třebíč. Základní školu navštěvoval v nedalekém Rudíkově
a středoškolské studium absolvoval na
Gymnáziu ve Velkém Meziříčí. Po maturitě v r. 1959 odešel studovat do Ostravy
na Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské. Vysokoškolská studia dvou specializací (hutní ekonomii a ocelářství)
zakončil s červeným diplomem.
Po absolvování vojenské prezenční
služby se vrátil na VŠB Ostrava studovat aspiranturu. Vedoucím jeho dizertační práce byl vynikající vědec a přísný
pedagog pan prof. Bůžek. Na katedře
ocelářství brzy podléhá mladý Ing. Kafka euforii „Pražského jara“ 1968 a vstupuje do KSČ. Okupace ČSSR Sovětskou armádou a spojeneckými vojsky
Varšavské smlouvy vyvolává značný
odpor většiny občanů ČSSR, především
studentů a pracující inteligence. Na závodech, školách, výzkumných ústavech
a dalších institucích se píší rezoluce
odsuzující okupaci ČSSR. Ani na katedře ocelářství VŠB nezůstávají pozadu.
Hlavním iniciátorem rezoluce je mladý
inženýr Václav Kafka. Brzy po nastolení procesu „normalizace“ je vyloučen
z KSČ, katedra ocelářství byla rozprášena a jeho dizertační práce nebyla připuštěna k obhajobě. Pan Ing. Kafka nerezignoval. Přijímá práci ve VŽKG Ostrava
v odboru „Rozvoj oboru“, kde většinou
byli „uklízeni“ političtí odpadlíci. Jako
mladý inženýr se tak dostává do kolektivu zkušených odborníků. V odboru se
navrhovaly významné koncepce a zpracovávaly důležité prognózy pro podnik,

GŘHŽ, FMHTS i bývalou SPK. Pan Ing.
Kafka v novém zaměstnání studuje
a pracuje se svou pověstnou zarputilostí, využívá nejen zkušeností kolegů z nového pracovního kolektivu, ale i úzkých
kontaktů s bývalými spolupracovníky,
rovněž před časem propuštěnými z katedry ocelářství VŠB Ostrava.
Jeho vyzrálá hutnická odbornost podložená ekonomickým vzděláním způsobila, že názory pana Ing. Kafky byly
v novém kolektivu brzy vnímány se stále větším respektem. Stává se duchovním otcem řady prací vyhodnocujících
ekonomickou efektivnost hutnických
procesů, na kterých však v totalitním
režimu nikdy nesmělo být uvedeno jeho
jméno.
Po revoluci 1989, po dvou desetiletích
totalitního šikanování, byl pan Ing. Kafka rehabilitován a nastoupil do funkce
ekonomického náměstka VÚ VŽSKG.
Záhy dokončil aspirantské studium
úspěšnou obhajobou své dizertační
práce, zanedlouho potom úspěšně
obhájil svou habilitační práci a v r. 1993
byl jmenován docentem.
Ve druhé polovině 90. let pan doc. Kafka odešel pracovat do konzultační a poradenské společnosti ATACO s.r.o., zabýval se controllingem v hutnictví, kde
uplatňoval své poznatky a zkušenosti
z VŽKG a především ze své dizertační
a habilitační práce.
Pan doc. Kafka se v r. 1999 osamostatnil a založil svou vlastní firmu Racio&Racio Orlová. Z absolventů, zejména VŠB – TU Ostrava, sestavil tým
mladých nadšených pracovníků, s ni-
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doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
miž se v hutích a slévárnách odvážně
pustil do řešení technicko-ekonomické
analýzy výroby zaměřené na optimalizaci a řízení výrobních nákladů. Svůj
tým postupně rozšířil o řadu studentů
bakalářského, magisterského i doktorandského studia.
V roce 1997 založil doc. Kafka Odbornou komisi ekonomickou, kterou vedl
až doposud. Odborná komise ekonomická vypracovala za dobu jeho vedení
19 projektů zaměřených na snižování
nákladů ve slévárnách a ocelárnách a
patří tak mezi nejaktivnější komise České slévárenské společnosti.
Od roku 1972 pracoval doc Kafka v Odborné komisi Výroba oceli na odlitky a
ingoty. V uvedené odborné komisi byl
po dobu 38 let odborným garantem
pro ob rok pořádaných Školení tavičů
a mistrů. Školení se uskutečnilo devatenáctkrát. Na konferencích konaných
odbornou komisí udával směry vedoucí
ke zvyšování ekonomické efektivnosti
ve slévárnách a hutích.
Ve sbornících, v odborných časopisech
či projektech publikoval jako autor, resp.
spoluautor, na 500 odborných prací. Byl
i obětavým školitelem studentů dokto-

Rozloučení

Zemřel pan doc. Ing. Václav Kafka, CSc., Odešel Ing. Jindřich Šustr

randského studia na VŠB – TU Ostrava,
kde také přednášel. Rovněž pomáhal
při zakládání ekonomické komise na
Slovensku.
Pracovní aktivity pana doc. Kafky mimo
obor jsou také obsáhlé. Dlouhá léta až
do své smrti působil v zastupitelstvu
města Orlová, také ve funkci radního
za Nezávislé. Přes 50 let úspěšně vedl
Klub zahrádkářů v Orlové. Patřil k zakládajícím členům kolektivu UMU Orlová
(utiskovaní manželé učitelek), který
v příštím roce oslaví 40 let svého trvání.
Nemáme mnoho tak nadšených a do
své práce zapálených odborníků, proto
si velice vážíme díla, které doc. Václav
Kafka pro naše „černé“ řemeslo během
svého života udělal.
Dne 23. 4. 2022 pan doc. Kafka poslal
na sekretariát ČSS následující dopis:

Vážený pane předsedo, pane tajemníku
a členové ČSS,
dovolte mi, abych vám v úvodu velice
poděkoval za úspěšnou spolupráci
v oblasti českého slévárenství na půdě
ČSS. Musím konstatovat, že jsem se
zde naučil řadu věcí v oblasti odborné
i profesní. Našel jsem zde řadu kolegů, spolupracovníků a přátel. I za to
vděčím těm letům působení ve vašem
kolektivu.
Musím konstatovat, že široká možnost
setkávání se slevači, kolegy a odborníky, řešení mnohdy drobných problémů
a úkolů a následně vážnějších záležitostí vedla k zaměření na souhrnnější
záležitosti ve slévárnách. Komplexnější
problémy vedly ke zpracování témat,
která mnohdy překračovala obory ocelářství a ekonomiky. Skutečností bylo, že
jsme řešili 19 projektů z různých oblastí.
Ke každému z nich byl následně vydán

sborník a zorganizován seminář. To také
vedlo k zadávání diplomových a doktorandských prací a jejich následnému řešení. Tedy i touto cestou jsme zvyšovali
odbornou úroveň členů ČSS. Příspěvky
byly přednášeny na seminářích a konferencích a následně odborně využívány.
Za to vše musím v situaci, kdy mi zdravotní problémy neumožňují dále vést
Odbornou komisi ekonomickou, znovu
poděkovat. Pevně věřím, že Odborná
komise ekonomická a celá ČSS bude
v nastoupeném trendu pokračovat.
Když potom o tři dny později přišla ta
zarmucující zpráva, citovaný dopis nabývá na významu, o to více vypovídá
a působí.
Pan doc. Kafka nás opustil 26. 4. 2022
ve věku nedožitých 80 let.
Václave, za vše děkujeme.

Odešel Ing. Jindřich Šustr
Ing. František Střítecký
Na začátku května nás ve věku 86 let
opustil jeden z našich předních odborníků v oblasti tlakového lití – Ing. Jindřich Šustr. Narodil se v Sokolnicích
a po absolvování průmyslové školy
strojní v roce 1955 se rozhodl dále
rozvíjet své technické nadání a pokračovat ve studiích na strojní fakultě
VUT. Studium zahájil na Vysoké škole
technické v Bratislavě a zbytek dokončil na VUT v Brně, kde po celou dobu
dosahoval vynikajících studijních výsledků a v roce 1960 svá studia na
katedře slévárenství ukončil.
Již během studií na VUT navázal kontakt se závodem Kovolit v Modřicích,

kam chodil o prázdninách pracovat do
slévárny, což ovlivnilo jeho pozdější
pracovní zaměření. Zadání jeho závěrečné diplomové práce bylo z oblasti
technologie tlakového lití, což zřejmě
rozhodlo i o tom, že zůstal věrný Kovolitu a po ukončení studií zde nastoupil
do pracovního poměru.
Začínal jako konstruktér, postupně zastával funkci vedoucího technické kanceláře slévárny, dále pracoval ve funkci
vedoucího technologie a přípravy výroby, v roce 1984 byl jmenován technickým náměstkem a v roce 1990 se stal
ředitelem tehdy ještě státního podniku,
který později přešel v akciovou společnost Kovolit.
Všechny funkce, které zastával, mu
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umožnily získat
bohaté
teoretické i praktické
zkušenosti, které
si systematicky
doplňoval studiem odborné literatury. Postupně
pronikl do problematiky konstrukce forem, technologie tlakového lití a licích strojů.
V rámci České slévárenské společnosti se řadu let podílel na úspěšné činnosti Odborné komise pro tlakové lití
a aktivně pracoval v závodní pobočce.
Slévárenské technologii a především
tlakovému lití věnoval většinu svého
pracovního i volného času.

Kalendář akcí

Kalendář akcí, Šebesta: Další možnosti úspor nákladů

KALENDÁŘ AKCÍ
2022
08.–10.06.2022

EUROGUSS

Norimberk, Německo

https://www.euroguss.de/en

09.–11.06. 2022

METEF

Bologna, Itálie

https://www.metef.com/en/

04.–07.10.2022

FOND-EX

Brno, ČR

https://www.bvv.cz/fond-ex/

04.–07.10.2022

MSV

Brno, ČR

https://www.bvv.cz/msv/

GIFA 2023

Düsseldorf, Německo

https://www.gifa.com/

2023
12.–16.06.2022

Odborné akce připravované ČSS: http://ceskaslevarenska.cz/?post_type=tribe_events

30. seminář Ekologie a slévárenství
19. 5. 2022 v Regio centru Nový pivovar v Hradci Králové

Bližší informace včetně programu semináře:
https://www.linkedin.com/events/30-semin-ekologieasl-v-renstv6906571841721507840/
Redakce nezodpovídá za případné pozdější změny termínů nebo míst konání uvedených akcí.

Další možnosti úspor nákladů
Dobře proškolený personál zajistí bezproblémový
chod vašeho provozu a ušetří tak náklady na údržbu
vašeho zařízení.

ŠKOLENÍ ÚDRŽBY
Naši zkušení specialisté
připraví kolegy z údržby na
odbornou, kvalifikovanou
péči o vaše zařízení.

ŠKOLENÍ TECHNOLOGIE
Znalost technologií je nejdůležitější znalostí ke kvalitní
výrobě s vysokou produktivitou s opravdovou přidanou
hodnotou. Rádi vám pomůžeme v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•

ŠKOLENÍ OBSLUHY
Naši zkušení specialisté připraví kolegy ve slévárně na
zodpovědnou, kvalifikovanou péči o vaši reprodukovatelnou, stabilní a profitabilní výrobu.

školení technologie tlakového lití
ošetřování forem v tlakovém lití
školení technologie gravitačního
a nízkotlakého lití
školení metalurgie a příprava kovu
zásady práce s tavicími kelímky
školení technologie jet cooling
a mikropostřiku

Bližší informace:
Ing. Jiří Koplík
+420 737 241 210
koplik@sebestasro.cz
https://www.sebestasro.cz/sluzby/servis-a-skoleni
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Představení firem

Tlakové licí stroje pro technologii thixomolding

Tlakové licí stroje pro
technologii thixomolding
Ing. Igor Rosenkranc
Area Sales Manager
i.rosenkranc@yizumi-germany.de

možnost rychlé návratnosti investice, jsou dodávány horizontální tlakové licí stroje se studenou i teplou
komorou v devíti výrobních řadách.

Yizumi Germany GmbH je německá
pobočka rychle expandující nadnárodní společnosti GUANGDONG
YIZUMI PRECISION MACHINERY
CO., LTD. Sídlo pobočky s kancelářemi, vývojovým centrem, showroomem a oddělením montáže je
v průmyslové zóně Alsdorf nedaleko
Aachenu na severu Německa.

Společnost Yizumi reagovala na stále rostoucí poptávku odlitků ze slitin
hořčíku vývojem vlastní řady strojů
s technologií thixomolding. Poptávka je dána v prvé řadě požadavky
automobilového průmyslu, kdy jsou
výrobci nuceni část své produkce
vozů vyčlenit na výrobu vozů s čistě
elektrickým pohonem a musí kompenzovat velkou hmotnost autobaterií snižováním hmotnosti ostatních komponentů. Dalším faktorem
je rostoucí poptávka dílů v segmentu 3C a v leteckém průmyslu.

Firma nabízí technologická řešení
pro různé průmyslové aplikace, jako
je vstřikování plastů, gumy, silikonů
a speciálních materiálů, 3D tisku, ale
i pro tlakové lití. Stroje Yizumi nacházejí široké uplatnění při výrobě
jednoduchých i složitých tlakových
odlitků ze všech běžně používaných
slitin, které splňují náročné požadavky zákazníků na jejich kvalitu.
Za cenu, která poskytuje slévárnám

Vývoj technologie thixomolding
V 70. letech 20. století americký
Massachusetts Institute of Technology (MIT) prováděl výzkum a vývoj technologie tváření polotuhých

Obr. 1. Stroj Yizumi řady UN1250MGII určený pro evropský trh
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kovů, což byla tehdy nová oblast
technologie tváření kovů. Tato technologie byla následně aplikována
také na slitiny hořčíku (technologie
thixomolding).
Princip technologie thixomolding
Polotuhý kov je materiál v kašovitém
stavu, ve kterém jsou pevné částice
vyloučeny v kapalné matrici určité
slitiny. Reologické chování polotuhé
kaše umožňuje její dobré zabíhání
do formy a snadnou výrobu kovových dílů. U stroje Yizumi technologie thixomolding se třísky ze slitiny
hořčíku přivádějí do válce, zhutňují
se rotujícím šnekem a postupně se
zahřívají na polotuhou kaši. Následně je slitina Mg systémem horkého
vtoku vstřikována vysokou rychlostí
a tlakem do kovové formy.
V roce 1991 známý výrobce zařízení
pro tlakové lití firma HPM ze Spojených států amerických jako první

Představení firem

Tlakové licí stroje pro technologii thixomolding

získal licenci na technologii a vyvinul stroje pro thixomolding první generace. Japonská společnost JSW
a kanadská firma Husky také uvedly
na trh podobné produkty v letech
1992 a 1997. V posledních letech
byla představena technologie thixomolding také v Číně. V roce 2009
se tam společnosti Yizumi podařilo
vyvinout první stroj na výrobu odlitků s uvedenou technologií. V roce

2015 byla úspěšně uvedena na trh
nová generace stroje pro slitiny hořčíku pod označením UN650MGII,
kdy byly kompletně modernizovány
klíčové technické parametry. V roce
2018 byl díky technické spolupráci s německou pobočkou vyvinut
model stroje UN1250MGII (obr.
1) s hmotností dávky kovu 2,5 kg.
V roce 2019 byla vyvinuta technologie horkých vtoků pro slitiny Mg

a úspěšně aplikována na výrobu
odlitku rámu skútru u německého
zákazníka. V roce 2021 byla nabídka těchto licích strojů rozšířena
o stroje UN300MGII a UN2000MGII
pro uspokojení požadavků zákazníků vyrábějící menší odlitky pro elektrotechnický průmysl a na druhou
stranu stále rozměrnější odlitky ze
slitin Mg pro automobilový a letecký
průmysl.

Tvarování složitějších dílů

Nižší licí teplota, dlouhá životnost formy
a malá deformace odlitků

Vysoká přesnost a dobrá kvalita
povrchu dokončených dílů

Žádný ochranný plyn Sf6, šetrné
k životnímu prostředí

surovina

žádná pec

šnek

žádný dávkovač kovu

válec

žádný ochraný plyn Sf6

Obr. 2. Výhody technologie thixomolding
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3D schéma válce

použití garnulátu a třísek
hořčíkových slitin místo ingotů

Představení firem

Tlakové licí stroje pro technologii thixomolding

Rám skútru (aplikace technologie horkých vtoků)
počet odlitků ve formě: 1
velikost: 546 mm × 40 mm × 42 mm
hmotnost: 1,2 kg
čas cyklu: 43 s
tloušťka stěny: 1–4 mm

Zvuková aparatura vozu
počet odlitků ve formě: 2
velikost: 145 × 80 × 11 mm
hmotnost: 120 g
čas cyklu: 30 s
tloušťka stěny: 2–11 mm

Základová deska PC
počet odlitků ve formě: 1
velikost: 335 mm × 230 mm × 10 mm
hmotnost: 124 g
čas cyklu: 36 s
tloušťka stěny: 0,45–0,65 mm

Pouzdro baterie UAV
počet odlitků ve formě: 1
velikost: 130 × 136 × 65 mm
hmotnost: 350 g
čas cyklu: 36 s
tloušťka stěny: 0,4–0,6 mm

Elektrický prvek automobilu
počet odlitků ve formě: 1
velikost: 200 × 140 x 50 mm
hmotnost: 52,2 g
čas cyklu: 30 s
tloušťka stěny: 1–10 mm

Obr. 3. Ukázky odlitků
Zveme všechny, kteří se zajímají o aktuální novinky v produktové nabídce, k návštěvě naší expozice na veletrhu EUROGUSS 2022 – hala 9/330. Rádi poskytneme detailnější informace o řešení společnosti Yizumi nejen
pro technologii thixomolding, ale představíme i další novinky – inovativní řešení u tlakových licích strojů LEAP
a novou řadu tlakových licích strojů se studenou komorou H II-S. Součástí expozice je i ukázka zařízení Space A
pro 3D tisk.
Kontakt pro Českou republiku a Slovensko:
Ing. Igor Rosenkranc
Area Sales Manager
i.rosenkranc@yizumi-germany.de
www.yizumi-germany.de
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Chem-Trend®

Chem-Trend®

Revoluce v tlakovém lití: 10 let
separačních prostředků HERA™
Před 10 lety uvedla společnost Chem-Trend® na trh inovativní separační
prostředky pro formy HERA™ – High
Efficiency Release Agents – pro aplikaci v mikrodávkách pro technologii
tlakového lití. I dnes tyto separační
prostředky mimořádně efektivně
pomáhají průmyslu tlakového lití
zvládnout nejen vysoký konkurenční
tlak, ale i tlak na snižování nákladů a
rovněž omezit ekologickou stopu. Při
jubileu je čas bilancovat – a veletrh
EUROGUSS k tomu poskytuje ideální
příležitost.

Po 10 letech používání je jasné jedno: separační prostředky HERA™ od
firmy Chem-Trend® zaručují při tlako-

vém lití vynikající výsledky. Díky aplikaci v mikrodávkách lze separační
prostředek nanášet přesně tam, kde
je ho zapotřebí pro vydělení z formy.
Díky tomu lze vyrábět díly s vysokou
efektivitou. Používání prostředků
HERA™ má rovněž velmi příznivý vliv
na prodloužení životnosti nástrojů,
díky čemuž se snižují vysoké investiční náklady na nové nástroje.
K tomu přistupují i výhody v podobě výrazných úspor zdrojů a snížení
množství odpadu. Tím se průmyslu
tlakového lití dostává podpory při dosahování cílů v oblasti optimalizace
nákladů a udržitelnosti.
Vysloveně vysoký potenciál úspor při
použití prostředků HERA™ se projevuje v praxi: u jednoho ze zákazníků
firmy Chem-Trend® z automobilového průmyslu se podařilo díky použití
přípravků HERA™ zkrátit dobu výrob-
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ního cyklu o 10,5 %, čímž se výrazně
zvýšila produktivita. Kromě toho se
díky použití přípravků HERA™ podařilo odběrateli dosáhnout celkové
optimalizace výrobního procesu se
zkrácením odstávek strojů a efektivní, technologicky bezpečné a konzistentní aplikace nástřikem. Dále se
podařilo výrazně snížit jak spotřebu
stlačeného vzduchu, tak také spotřebu vody na ředění a množství odpadní vody – to se nyní blíží nule.
Další informace o přípravcích HERA™
získají zájemci na veletrhu EUROGUSS na stánku firmy Chem-Trend®
v hale 7A/7A-110.
https://cz.chemtrend.com/separacni-prostredky-hera-pro-aplikaci-v-mikrodavkach-umoznuje-zdokonalit
-proces-tlakoveho-liti/

