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Úvodní slovo

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 

Vážení čtenáři Slévárenských listů,

dovolte mi poohlédnout se zpět, tedy až do ledna letošního 
roku, s  tím, že se pokusím také okomentovat důsledky – 
dopady – příležitosti válečného konfliktu na Ukrajině pro naši 
slévárenskou branži.

Předcházející dva „covidové“ roky (2020 a  2021) byla naše 
odborná činnost ve značné míře limitována vládními opatřeními. 
V  roce letošním již nejsou vládní restrikce natolik silné, že by 
dokázaly naši práci markantním způsobem omezovat. Covid 
sice zcela nevymizel, ale možná proto, abychom neměli příliš 
klidný a spokojený život, došlo 24. února k napadení Ukrajiny jejím 
sousedem, Ruskou federací. O dopadech tohoto válečného aktu 
na náš obor se zmíním později. Nyní si dovolím uvést několik málo 
informací o dění v České slévárenské společnosti, z.s.

V letošním roce proběhlo celkem 15 zasedání odborných komisí 
a  celá řada zasedání oblastních výborů. To první, v  pořadí 340. 
zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, se uskutečnilo 
v Hradci Králové dne 12. ledna. Proběhla také celá řada seminářů 
a konferencí pořádaných našimi členy s tím, že největší konference 
Slévárenské dny (v pořadí již 58.) se konaly 8.–9. listopadu v hotelu 
Avanti v  Brně. Je potěšitelnou skutečností, že naše práce plynule 
navazuje na činnost našich předchůdců a  zde se pak zcela jistě 
sluší zmínit, že příští rok, přesněji pak 23. ledna 2023, si budeme 
připomínat 100 let od založení naší společnosti. Náš první předseda 
(Prof. Dr. Mont. Ing. František Píšek, Dr.Sc.) svolal na tento den 
ustavující schůzi spolku nazvaného „Československý odborný spolek 
slévárenský (ČOSS)“ do Prahy a na ní pak byl zvolen naším prvním 
předsedou. Tuto funkci vykonával až do roku 1963, tedy celých 40 let.

V letošním roce se také uskutečnila nevolební valná hromada, a to 
dne 21. dubna v prostorách VUT v Brně. Následně pak (v průběhu 
roku) proběhla také rozšířená zasedání výkonného výboru.

Covidové roky společně s  relativně masivním „uvolňováním“ 
finančních zdrojů vládou jako kompenzace za zavřené sektory 
(např. služby, obchody…) vytvořily velmi příznivé podmínky pro 
nástup inflace, která byla podpořena invazí ruských vojsk na 
Ukrajinu a  s  tím pak spojenými sankcemi. Po 24. únoru došlo 
k  markantnímu výkyvu burzovních cen snad všech komodit 
souvisejících se slévárenstvím. Stačí pouze připomenout 
pohyb cen niklu, kdy se jeho nákupní cena na burze v  Londýně 
dostala až nad hranici 100 000 USD za jednu tunu, přičemž 
následovalo krátkodobé „uzavření“ této burzy. Přestože u  celé 
řady komodit potřebných pro naši produkci (snad kromě energií) 
došlo již ke stabilizaci jejich cen, jsou na vyšších hladinách než 
v předcházejících letech. Tato navýšení se samozřejmě promítnou 
do většiny obchodních případů v prodejních cenách.

Jiná situace je ale u energií, především pak proto, že zde to již není 
pouze a jen o cenách (ať už se státní podporou, nebo i bez ní), protože 
tento segment může již negativně ovlivnit i samu existenci našich 
producentů odlitků, a to nejen u tekuté fáze a tepelného zpracování. 
V  oblasti energií je skutečně „každá rada drahá“. Nechávám 
stranou fixaci cen, případně i  využívání vlastních zdrojů, tady se 
nenachází mnoho prostoru pro optimalizaci nákladů spojených 
s  energiemi. Ano, lze částečně utlumit výrobu a  energeticky 
nejnáročnější činnosti řešit s dodavatelem v rámci „energetických 
špiček“. Jistěže lze vždy najít prostor pro optimalizaci technologií 
produkce nebo přesnější plánování v přímé vazbě na minimalizaci 
„prostojů“. Když nám v této oblasti pomůže stát, bude to přínosné, 
ovšem spolehnout se musíme zase, jak již mnohokrát v minulosti, 
především sami na sebe a  na naše spolupracovníky na všech 
úrovních, tak abychom zvládli i tuto krizi.

Jsem pevně přesvědčen o tom, že v naší branži máme celou řadu 
renomovaných specialistů a že úspěšně (byť se skřípěním zubů) 
dobře projdeme jak rokem letošním, tak i  těmi následujícími. 
K  tomu pak nám všem přeji pevné odhodlání, hodně sil a  vůle 
a také „drobné“ připomenutí, že pomoc (či radu) můžeme získat 
také ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy.

předseda České slévárenské společnosti, z.s.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
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Vliv očkovadel na strukturu a mechanické vlastnosti tenkostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem

Články

Vliv očkovadel na strukturu 
a mechanické vlastnosti tenkostěnných 
odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
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Abstrakt

Tenkostěnné odlitky z litiny s kuličkovým grafitem mo-
hou v  mnoha oblastech použití konkurovat odlitkům 
z hliníkových slitin jak vyššími mechanickými vlastnost-
mi při srovnatelné hmotnosti, tak dalšími uživatelskými 
vlastnostmi, jako jsou vyšší tuhost, útlum vibrací a lepší 
vlastnosti za zvýšených teplot, než mají slitiny hliníku. 
Problematickým kritériem u  tenkostěnných litinových 
odlitků je zejména dostatečná grafitizační schopnost 
a  vysoká citlivost struktury i  mechanických vlastností 
na rychlost ochlazování v průběhu tuhnutí. 

Byly provedeny zkoušky odlévání zkušebních odlitků 
tvaru desek s tloušťkou stěny 3, 5 a 8 mm litých ve vo-
dorovné poloze s  použitím očkovadel na bázi FeSi70 
s  různým obsahem nukleačně aktivních prvků hliníku, 
vápníku a zirkonia. Očkování bylo prováděno metodou 
in-mould při dávkování očkovadel 0,15 %. Ve všech 

provedených experimentech bylo dosaženo struktury 
bez výskytu karbidů, které se vzájemně lišily zejména 
disperzitou grafitu, poměrem obsahu feritu, resp. perlitu 
a mechanickými vlastnostmi. 

Experimenty byla zjištěna zejména vysoká citlivost 
struktury a mechanických vlastností na intenzitu ochla-
zování, reprezentovanou rozdílnou tloušťkou stěny zku-
šebních odlitků. Vliv druhu očkovadel na strukturu a me-
chanické vlastnosti je zřetelný, avšak méně významný, 
než je vliv rychlosti chladnutí při tuhnutí. 

Klíčová slova

tenkostěnné odlitky, litina s kuličkovým grafitem, očko-
vání, struktura, mechanické vlastnosti

Úvod

Vysoké mechanické vlastnosti litin s  kuličkovým grafi-
tem umožňují dosáhnout požadovanou pevnost odlitků 
při podstatně menších tloušťkách stěn než u  odlitků 
z  litiny s  lupínkovým grafitem. Tloušťky stěn některých 
výrobků tak mohou být sníženy až na hodnoty jednotek 
milimetrů, při nichž pak může být, díky vyšší měrné pev-
nosti litiny s kuličkovým grafitem (dále LKG), hmotnost 
litinových odlitků konkurenceschopná s odlitky hliníko-
vými. Kromě vysokých mechanických vlastností má LKG 
vyšší tuhost, útlum vibrací a vlastnosti za vysokých tep-
lot než slitiny hliníku.

Za tenkostěnné odlitky z LKG (dále TWDI – Thin Wall Ductile 
Iron) bývají považovány odlitky s tloušťkou stěn obvykle pod 
5 mm [1], jiní autoři hranici tenkostěnnosti omezují na tloušť-
ku do 3 mm [2], [3]. Za limitní reálně použitelnou tloušťku pro 
odlitky z LKG bývá považována hodnota 1 mm [4].
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Odlévání takto tenkých stěn přináší oproti obvyklým 
tloušťkám stěn odlitků několik nových problémů:

- nižší zabíhavost kovu v tenkých stěnách může limi-
tovat dosažitelnou délku toku kovu ve formě a  tím 
maximální rozměry tenkých stěn;

- vysoká rychlost tuhnutí kovu zvyšuje sklon k  me-
tastabilnímu tuhnutí a  zásadně ovlivňuje strukturu 
kovu a disperzitu grafitu;

- je nutno zajistit vysokou přesnost formy, neboť i po-
měrně malé odchylky tloušťky mají u tenkostěnných 
odlitků zásadní vliv na krystalizaci kovu a jejich pev-
nost.

Intenzita chladnutí odlitků ve formách závisí zejména 
na tepelně-fyzikálních vlastnostech formovacích smě-
sí, hodnocených pomocí součinitele tepelné akumula-
ce bf.

Protože rozdíly hodnot bf běžných formovacích směsí 
nejsou příliš velké, nelze jimi obvykle dosáhnout 
technicky významné změny intenzity ochlazování. 
Z  tohoto důvodu se někdy uvádí možnost použití 
formovacích materiálů s  podstatně nižší ochlazovací 
schopností označovaných jako LDASC (Low Density 
Alumina Silicon Ceramic) [5], [6]. Výsledky ukazují, že 
jejich použití umožňuje významně zvýšit jak zabíhavost 
kovu ve formách, tak grafitizační schopnost litiny a zvý-
šit podíl feritu ve struktuře. Použití LDASC pro standard-
ní aplikaci je však problematické jak po stránce ekono-
mické, tak i technologické. Technicky snazší cestou pro 
výrobu TWDI se zdá být metalurgické ovlivnění krystali-
zace kombinací volby chemického složení litiny a vhod-
ných grafitizačních očkovadel.

Nukleace a růst grafitu v litině s kuličkovým grafitem

Nukleace grafitu je u  tenkostěnných odlitků z  litiny 
s  kuličkovým grafitem zásadním metalurgickým pro-
blémem. Grafit krystalizuje na nukleačních zárodcích 
tvořených zejména sulfidy, oxidy nebo nitridy prvků 
s nízkou hodnotou volné entalpie ΔG a s vysokou sta-
bilitou při vysokých teplotách. Nutnou podmínkou je 
rovněž dobrá krystalická kompatibilita zárodků s grafi-
tem a vysoké povrchové napětí mezi zárodky a taveni-
nou [7]. Krystalizace je významně ovlivněna přítomností 

řady prvků, které jsou v tavenině obsaženy v množství 
obvykle menším než 0,1 %, obvykle označovaných jako 
doprovodné prvky nebo krystalizačně aktivní prvky. Ně-
které z těchto prvků jsou součástí grafitických zárodků 
a podporují grafitizaci, jiné působí antigrafitizačně. Pod-
le vlivu na vznik grafitu a na jeho morfologii se tyto mi-
noritní prvky dělí na:

- prvky podporující nukleaci grafitu – Al, Ba, Ca, Ce, La, 
N, S, Sr, Zr; 

- prvky podporující sferoidizaci grafitu – Mg, Ca, Ce, 
lanthanoidy;

- povrchově aktivní prvky, které způsobují degeneraci 
sferoidálního grafitu – S, O, Al, Ti, Bi, Pb, Te a další.

Výsledná struktura závisí na přítomnosti a obsahu kaž-
dého z těchto prvků a jejich kombinaci.

Zárodky grafitu LKG jsou tvořeny zejména oxidy a sul-
fidy. Analýza krystalizačních zárodků [8] potvrdila, že 
většina zárodků u LKG je tvořena komplexními složka-
mi, které obsahují sulfidy, oxidy, nitridy a silikáty. Pře-
važují sulfidy Mg a oxisulfidy Mg-Ca, rovněž byla zjiš-
těna jádra zárodků na bázi karbidů nebo karbonitridů 
[9–11], případně dochází ke dvoufázové nukleaci gra-
fitu, při níž je jádro zárodku tvořeno sulfidy Mg-Ca, na 
nichž krystalizuje obálka silikátů MgO . SiO2 a 2MgO . 
SiO2 a rovněž komplexní sloučeniny MgO . Al2O3 nebo 
MgO . Al2O3 . SiO2. 

Lekakh [12] analyzoval jádra zárodků grafitu a  zjistil, 
že jsou tvořena oxidy MgO a komplexními křemičitany 
Mg2SiO4 a Ca3MgSi2O8. Průměrné složení jader zárodků 
bylo v  intervalu 22–25 % Mg, 41–57 % Si, 5–10 % Al 
a  4–12 % Ca. V  komplexních oxidech mohou být rov-
něž obsaženy i oxidy CaO, SrO nebo BaO. Jádra zárod-
ků mohou být tvořena také nitridy typu (MgSiAl)N [13], 
[14]. Jádra krystalizačních zárodků mají velikost 1–3 
μm a vysokou disperzitu v kovu. 

Analyzované mechanizmy nukleace zárodků obecně 
potvrzují významnou roli krystalizačně aktivních prvků 
v modifikačních i v očkovacích předslitinách při tuhnutí 
LKG, a to zejména v grafitizačně problematických pod-
mínkách, jaké jsou obvyklé při odlévání tenkostěnných 
odlitků.
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Chemické složení litin pro odlévání tenkostěnných od-
litků z LKG

Pro odlévání TWDI je nutno volit nadeutektické chemic-
ké složení s vysokou hodnotou uhlíkového ekvivalentu 
CE, nízkým obsahem zbytkového hořčíku a  antigrafiti-
začních prvků. Stefanescu [15] v odvolávce na Hennin-
ga doporučuje pro tloušťku stěn t ≤ 3 mm volbu nadeu-
tektického složení litiny s  uhlíkovým ekvivalentem CE 
podle vztahu:

CE = 4,9265 – 0,0425 · t

kde: t je tloušťka stěny odlitku [mm].

Javaid [16] doporučuje obecněji platné rozmezí složení 
litiny pro tenkostěnné odlitky 3,65–3,95 % C, 2,4–3,4 % 
Si, 0,03–0,045 % Mg, 0,005–0,009 % Ce a < 0,1 % Mn 
při vysokém podílu kvalitních surových želez ve vsázce 
s nízkým obsahem doprovodných prvků.

Zkušební tělesa pro hodnocení vlastností tenkostěn-
ných odlitků

Odlitky pro testování struktury a  vlastností tenkostěn-
ných odlitků bývají obvykle tvořeny několika odlitky tvaru 
desek nebo tyčí s tloušťkou nejčastěji v intervalu 1 až 5 
mm, odlévaných jednotlivě na společné vtokové sousta-
vě nebo odlitky s odstupňovanou tloušťkou. Odlitky jsou 
lity ve vodorovné, méně často ve svislé poloze. Příklady 
takových zkušebních těles jsou uvedeny na obr. 1 [5].

Horizontální uspořádání je technologicky snadnější než 
uspořádání vertikální, Labresque [5] však uvádí, že při 
něm někdy dochází ke vzniku osových staženin z důvo-
du nedostatečné možnosti dosazování kovu při tuhnutí. 
Tento fakt se potvrdil i  při námi prováděných experi-
mentech.

Experimentální ověření účinku očkovadel

Cílem experimentálních zkoušek bylo ověření grafitizač-
ního účinku 6 druhů očkovadel na bázi FeSi70, jejich vlivu 
na strukturu a na mechanické vlastnosti tenkostěnných 
odlitků. Očkovadla se liší obsahy aktivních nukleačních 
prvků Mg, Al, Ca a  Zr a  obsahem Mn. Na zkušebních 
odlitcích byla analyzována morfologie grafitu, struktura 
základní kovové hmoty, z mechanických vlastností tvr-
dost a v omezeném rozsahu pevnost v tahu a tažnost. 

Zkušební odlitky měly tvar plochých destiček s rozměry 
180 × 60 mm s tloušťkou 3, 5 a 8 mm, které byly umís-
těny na společné vtokové soustavě (obr. 2). Očkování 
bylo prováděno metodou in-mould. Tableta příslušného 
očkovadla byla umístěna do osazení pod vtokový kůl. 
Součástí vtokové soustavy je očkovací komůrka podpo-
rující homogenizaci kovu, za ní je zařazen pěnový filtr. 
Toto uspořádání zajišťuje, že odlitky v každé formě jsou 
odlity z  kovu s  identickým chemickým složením kovu 
a licí teplotou. 

Z  každé tavby bylo odlito 6 zkušebních forem, každá 
forma s  jiným druhem očkovadla. Celkem bylo prove-
deno 6 taveb s označením A–F s velmi podobným vý-
sledným chemickým složením v intervalu 3,6–3,7 % C, 
2,6–3,2 % Si, 0,15–0,25 % Mn, 0,03 % P a 0,035–0,05 % 
Mg, uhlíkový ekvivalent CE v intervalu 4,55–4,7.

Obr. 1. Příklady zkušebních těles: a), b) dle Stefanesca, 
c) dle Labresque [5]

Obr. 2. Schéma zkušebních forem

a) b) c)

Obr.  1.  Příklady
zkušebních těles: a), b) dle Stefanesca, c) dle Labresque [5]
 
Horizontální  uspořádání  je  technologicky  snadnější,  než uspořádání  vertikální,  Labresque [5]  však
uvádí,  že  při  něm  někdy  dochází  ke  vzniku  osových  staženin  z důvodu  nedostatečné  možnosti
dosazování kovu při tuhnutí. Tento fakt se potvrdil i při námi prováděných experimentech.

Experimentální ověření účinku očkovadel (1)

Cílem experimentálních zkoušek bylo ověření grafitizačního účinku 6 druhů očkovadel na bázi FeSi70,
jejich vlivu na strukturu a na mechanické vlastnosti tenkostěnných odlitků. Očkovadla se liší obsahy
aktivních nukleačních prvků Mg, Al, Ca a Zr a obsahem Mn. Na zkušebních odlitcích byla analyzována
morfologie  grafitu,  struktura  základní  kovové  hmoty,  z mechanických  vlastností  tvrdost  a
v omezeném rozsahu pevnost v tahu a tažnost. 
Zkušební odlitky měly tvar plochých destiček s rozměry 180 × 60 mm s tloušťkou 3, 5 a 8 mm, které
byly umístěny na společné vtokové soustavě (obr. 2). Očkování bylo prováděno metodou in-mould.
Tableta příslušného očkovadla byla umístěna do osazení pod vtokový kůl. Součástí vtokové soustavy
je očkovací komůrka podporující homogenizaci kovu, za ní je zařazen pěnový filtr. Toto uspořádání
zajišťuje,  že odlitky v každé formě jsou odlity z kovu s identickým chemickým složením kovu a licí
teplotou. 
Z každé tavby bylo odlito 6 zkušebních forem, každá forma s jiným druhem očkovadla. Celkem bylo
provedeno 6 taveb s označením A–F s velmi podobným výsledným chemickým složením v intervalu
3,6–3,7 % C, 2,6–3,2 % Si, 0,15–0,25 % Mn, 0,03 % P a 0,035–0,05 % Mg, uhlíkový ekvivalent CE v
intervalu 4,55–4,7.

 

Obr. 2: Uspořádání zkušebních forem

Obr. 2. Schéma zkušebních forem

Cílem taveb A–D bylo zejména ověření funkčnosti navrženého uspořádání, stanovení vhodných licích
teplot a zjištění stupně rozpuštění očkovadel. U taveb E a F pak bylo provedeno hodnocení struktury
a vlastností. Chemické složení a licí teploty taveb E a F jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Chemické složení a licí teploty taveb E a F

kůl

filtr

dopadová 
jamka

vtok
očkovací 
komůrka

rozváděcí 
kanál

3 mm

5 mm

8 mm

a) b) c)
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Cílem taveb A–D bylo zejména ověření funkčnosti navrže-
ného uspořádání, stanovení vhodných licích teplot a zjiš-
tění stupně rozpuštění očkovadel. U taveb E a F pak bylo 
provedeno hodnocení struktury a  vlastností. Chemické 
složení a licí teploty taveb E a F jsou uvedeny v tab. 1.

Litina byla tavena v indukční peci a při odpichu modifiko-
vána metodou Tundish, bez použití očkovadel. Modifika-
ce provedena přípravky firmy Elkem – 1,1 % Lamet a 0,6 % 
Topseed. Hmotnost každé tavby je ca 60 kg.  Licí teplo-
ta první formy z příslušné tavby je 1408, resp. 1440 °C. 
Interval lití mezi jednotlivými formami je přibližně 15 s, 
doba lití jedné formy okolo 7 s. Celková doba odlití fo-
rem z každé tavby je do 3 min po modifikaci.

Hmotnost očkovacích tělísek 10 g odpovídá dávkování 
0,15 % z hmotnosti odlitého kovu v každé formě. Che-
mické složení očkovadel je uvedeno v tab. 2. 

Vnitřní jakost odlitků

Všechny zkušební odlitky byly dokonale zaplněny ko-
vem bez náznaků nezaběhnutí.  RTG analýzou bylo zjiš-
těno, že středová část vzorků obsahuje ve všech přípa-
dech vnitřní vady typu osových staženin (obr. 3).

Příčinou vzniku staženin je neusměrněné současné 
tuhnutí kovu ve středových partiích odlitků s malým tep-
lotním gradientem, bez možnosti doplňování kovu ze 
vtoku a mimo tepelný vliv rychleji chladnoucích obvo-
dových stěn. Ochlazovací účinek bočních stěn odlitků 
a maximální dosazovací možnosti vtoku jsou závislé na 
tloušťce zkušebních odlitků. Pokud rozměry odlitků pře-
sahují dosazovací možnosti kovu, vznikají středové sta-
ženiny, které nelze vtokovým systémem ani případnými 
nálitky eliminovat. I  když složení litiny bylo ve všech 
případech značně nadeutektické, není vliv grafitické 

Očkovadlo Si [%] Mg [%] Al [%] Ca [%] Mn [%] Zr [%]
1 71 1,5 4 1,3
2 71 2,1 0,9 0,9 1,8
3 68 1,1 3,4 1
4 68 1 3,7 1,1 1,6
5 65 1,1 1 1,2 4 3,8
6 72 0,7 0,4 0,3

Tavba % C % Si % Mn % P % S % Mg % Cr % Cu CE licí teplota [°C]

E 3,66 3,15 0,15 0,03 0,01 0,037 0,03 0,03 4,71 1408
F 3,70 2,64 0,27 0,01 0,017 0,033 0,04 0,04 4,58 1440

Tab. 1. Chemické složení a licí teploty taveb E a F

Tab. 2. Chemické složení očkovadel

Obr. 3. RTG snímek vnitřní staženiny 
v odlitku tloušťky 3 mm (RTG půdorys)

Obr. 4. Osová staženina v  odlitku 
tloušťky 3 mm Obr. 5. Detail mikrostaženiny

expanze během tuhnutí na zame-
zení vzniku staženin dostatečný. 
V souladu s touto analýzou je zřej-
mé, že u odlitků s malou tloušťkou 
3 mm je plocha výskytu vnitřních 
staženin rozsáhlejší než u  odlit-
ků s  tloušťkou 5 a  8 mm, v  nichž 
jsou staženiny soustředěny do užší 
oblasti kolem tepelné osy. Příklad 
vnitřní staženiny na podélném řezu 
zkušebního odlitku s  tloušťkou 3 
mm je na obr. 3. 
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Na obr. 4 je zřejmé rozložení staženin v příčném řezu 
odlitku a detail staženiny je patrný z obr. 5. Vznik těchto 
vnitřních vad zejména u horizontálně umístěných stěn 
je v  souladu s  predikcí Labresqua [5] a  jejich výskyt 
v  rozlehlejších tenkých stěnách je nutno předpokládat 
i při lití reálných tenkostěnných odlitků. 

Struktura zkušebních odlitků

Grafit
Struktura byla hodnocena pomocí optické mikroskopie 
a obrazové analýzy na příčném řezu odlitků ve vzdále-
nosti 20 mm od zářezu. Morfologie grafitické fáze odlit-

ků z tavby F byla rovněž vyhodnocena obrazovou analý-
zou a je souhrnně uvedena v tab. 3. 

U  všech zkušebních odlitků se prokázala vysoká citli-
vost disperzity grafitu na tloušťku stěn odlitků. Typický 
příklad struktury grafitu u  zkušebních odlitků tloušťky 
3, 5 a  8 mm je na  obr. 6. Závislost disperzity grafitu 
na tloušťce odlitků, vyhodnocená dle EN ISO 945-1, je 
u všech očkovadel velmi významná. 

Na obr. 7 je uvedena velikost částic grafitu. Ukazuje se, 
že u odlitků tloušťky 3 mm vzniká převážně grafit veli-
kosti 8 a  se zvětšující se tloušťkou odlitku se zvyšuje 

Tloušťka odlitku očkovadlo podíl grafitu 
[%]

disperzita grafitu 
[1/mm2]

velikost grafitu
(8, 7, 6, 5) %

ferit/perlit 
[%]

3 mm

1  8,6 1133  87/13/0/0  34,6/65,4 
2  8,6  1290  90/10/0/0  25,9/74,1 
3  9,4  1266  87/13/0/0  25,4/74,6 
4  8,1  1186  88/12/0/0  34,4/65,6 
5  9,0  1117  85/15/0/0  29,6/70,4 
6  10,0  1074  80/20/0/0  27,5/72,5 

5 mm

1  9,1 656  56/42/2/0  43,9/ 56,1 
2  10,3  838  66/32/2/0  40,9/59,1 
3  9,2  697  58/40/2/0  38,1/61,9 
4  9,6  725  59/38/3/0  34,1/65,9 
5  9,6  631  52/44/4/0  35,3/ 64,7 
6  9,7  622  45/48/6/0  39,1/60,9 

8 mm

1  9,9 530  47/47/6/0  49,5/50,5 
2  10,2  681  61/33/5/0  59,9/40,1 
3  9,7  597  55/39/6/0  51,3/48,7 
4  10,0  605  56/37/7/0  54,8/45,2 
5  9,9  634  62/31/7/0  54,0/46 
6  9,6  525  41/41/17/1  48,1/51,9 

Tab. 3. Morfologie grafitu odlitků z tavby F

Obr. 6. Grafit v odlitcích tloušťky 3, 5 a 8 mm

Obr. 4. Osová staženina v odlitku tloušťky 3 mm
                                                                                                   Obr. 5. Detail mikrostaženiny

Struktura zkušebních odlitků (1.1)
Grafit (1.1.1)
Struktura byla hodnocena pomocí optické mikroskopie a obrazové analýzy na příčném řezu odlitků ve
vzdálenosti 20 mm od zářezu. Morfologie grafitické fáze odlitků z tavby F byla rovněž vyhodnocena
obrazovou analýzou a je souhrnně uvedena v tab. 3. 

Tab. 3. Morfologie grafitu odlitků z tavby F

Tloušťka
odlitku

očkovadlo
podíl grafitu

[%]
disperzita grafitu

[1/mm2]
velikost grafitu 
(8, 7, 6, 5) % 

ferit/perlit
[%]

3 mm

1 8,6 1133 87/13/0/0 34,6/65,4 

2 8,6 1290 90/10/0/0 25,9/74,1 

3 9,4 1266 87/13/0/0 25,4/74,6 

4 8,1 1186 88/12/0/0 34,4/65,6 

5 9,0 1117 85/15/0/0 29,6/70,4 

6 10,0 1074 80/20/0/0 27,5/72,5 

5 mm

1 9,1 656 56/42/2/0 43,9/ 56,1 

2 10,3 838 66/32/2/0 40,9/59,1 

3 9,2 697 58/40/2/0 38,1/61,9 

4 9,6 725 59/38/3/0 34,1/65,9 

5 9,6 631 52/44/4/0 35,3/ 64,7 

6 9,7 622 45/48/6/0 39,1/60,9 

8 mm

1 9,9 530 47/47/6/0 49,5/50,5 

2 10,2 681 61/33/5/0 59,9/40,1 

3 9,7 597 55/39/6/0 51,3/48,7 

4 10,0 605 56/37/7/0 54,8/45,2 

5 9,9 634 62/31/7/0 54,0/46 

6 9,6 525 41/41/17/1 48,1/51,9 

U všech zkušebních odlitků se prokázala vysoká citlivost disperzity grafitu na tloušťku stěn odlitků.
Typický příklad struktury grafitu u zkušebních odlitků tloušťky 3, 5 a 8 mm je na  obr. 6.  Závislost
disperzity  grafitu na tloušťce odlitků, vyhodnocená dle EN ISO 945-1, je u všech očkovadel velmi
významná. 

vtok

staženiny
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Obr. 6. Grafit ve odlitcích tloušťky 3, 5 a 8 mm

Na obr. 7 je uvedena velikost částic grafitu. Ukazuje se, že u odlitků tloušťky 3 mm vzniká převážně
grafit velikosti 8 a se zvětšující se tloušťkou odlitku se zvyšuje podíl velikosti 7 a 6, u tlouštěk 8 mm
výjimečně  i  grafit  velikosti  5.  Výsledky  z obr.  7 naznačují,  že  nejjemnější  grafit  se  dosahuje
s očkovadly 2, 4 a 5, které obsahují Zr. 

Obr. 7. Velikost grafitu u odlitků tavby F
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podíl velikosti 7 a 6, u tlouštěk 8 mm výjimečně i grafit 
velikosti 5. Výsledky z obr. 7 naznačují, že nejjemnější 
grafit se dosahuje s očkovadly 2, 4 a 5, které obsahují Zr. 

Rovněž hodnoty disperzity grafitu jsou citlivě závislé na 
tloušťce stěn odlitků, a  to zejména v oblasti velmi tenkých 
stěn (obr. 8). U větších tlouštěk stěn se citlivost disperzity na 
rychlost ochlazování snižuje. Vliv jednotlivých očkovadel na 
disperzitu grafitu je ve srovnání s vlivem tloušťky stěn méně 
významný (obr. 9).

Základní kovová hmota

Základní kovová hmota je ve všech zkušebních vzorcích fe-
rito-perlitická. Výskyt cementitické struktury nebyl v žádném 

odlitku zjištěn. Podíl feritu a perlitu je uveden v tab. 3. Typic-
ké struktury v leptaném stavu pro tloušťky 3, 5 a 8 mm jsou 
na obr. 10. Se zvětšující se tloušťkou stěny se ve všech přípa-
dech významně zvyšuje podíl feritu obr. 11.  Vliv druhu očko-
vadla na podíl feritu/perlitu není příliš významný (obr. 12).

Mechanické vlastnosti

Na všech zkušebních odlitcích byla hodnocena tvrdost, 
na odlitcích z tavby E rovněž pevnost v tahu a tažnost 
na plochých vzorcích dle normy ČSN EN ISO 6892-1. 

Tvrdost
Tvrdost byla měřena jako HBW 5/750 ve vzdálenosti 
15 mm od podélných okrajů zkušebních odlitků. Ze zá-

Obr. 8. Závislost disperzity grafitu na tloušťce stěn odlitků

Obr. 11. Vliv tloušťky odlitku na podíl feritu ve struktuře

Obr. 10. Struktura odlitků tloušťky 3, 5 a 8 mm 

Obr. 9. Vliv druhu očkovadel na disperzitu grafitu

Obr. 12. Vliv druhu očkovadla na podíl feritu

Obr. 7. Velikost grafitu u odlitků tavby F

Rovněž hodnoty disperzity grafitu jsou citlivě závislé na tloušťce stěn odlitků, a to zejména v oblasti
velmi tenkých stěn (obr. 8).  U větších tlouštěk stěn se citlivost disperzity na rychlost ochlazování
snižuje. Vliv jednotlivých očkovadel na disperzitu grafitu je ve srovnání s  vlivem tloušťky stěn méně
významný (obr. 9).

3 5 8

200

400

600

800

1000

1200

1400

  F 1   F 2   F 3   F 4   F 5   F 6

Casting thickness (mm)

D
is

p
e
rz

it
a
 g

ra
fi
tu

(1
/m

m
2
)

Obr. 8. Závislost disperzity grafitu na tloušťce stěn odlitků
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Obr. 9. Vliv druhu očkovadel na disperzitu grafitu

Základní kovová hmota (1.1)
Základní  kovová  hmota  je  ve  všech  zkušebních  vzorcích  ferito-perlitická.  Výskyt  cementitické
struktury nebyl v žádném odlitku zjištěn. Podíl feritu a perlitu je uveden v tab. 3. Typické struktury
v leptaném stavu pro tloušťky 3, 5 a 8 mm jsou na obr. 10. Se zvětšující se tloušťkou stěny se ve všech
případech významně zvyšuje podíl feritu  obr. 11.  Vliv druhu očkovadla na podíl feritu/perlitu není
příliš významný (obr. 12).

Obr. 10. Struktura odlitků tloušťky 3, 5 a 8 mm 

Obr. 7. Velikost grafitu u odlitků tavby F

Rovněž hodnoty disperzity grafitu jsou citlivě závislé na tloušťce stěn odlitků, a to zejména v oblasti
velmi tenkých stěn (obr. 8).  U větších tlouštěk stěn se citlivost disperzity na rychlost ochlazování
snižuje. Vliv jednotlivých očkovadel na disperzitu grafitu je ve srovnání s  vlivem tloušťky stěn méně
významný (obr. 9).
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Obr. 8. Závislost disperzity grafitu na tloušťce stěn odlitků
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Obr. 9. Vliv druhu očkovadel na disperzitu grafitu

Základní kovová hmota (1.1)
Základní  kovová  hmota  je  ve  všech  zkušebních  vzorcích  ferito-perlitická.  Výskyt  cementitické
struktury nebyl v žádném odlitku zjištěn. Podíl feritu a perlitu je uveden v tab. 3. Typické struktury
v leptaném stavu pro tloušťky 3, 5 a 8 mm jsou na obr. 10. Se zvětšující se tloušťkou stěny se ve všech
případech významně zvyšuje podíl feritu  obr. 11.  Vliv druhu očkovadla na podíl feritu/perlitu není
příliš významný (obr. 12).

Obr. 10. Struktura odlitků tloušťky 3, 5 a 8 mm 
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vislosti tvrdosti na tloušťce stěny je zřejmá velká citli-
vost na rychlost tuhnutí, která je reprezentovaná tloušť-
kou stěny odlitku (obr. 13). Vliv druhu očkovadla na 
tvrdost není významný (obr. 14). 

Pevnostní charakteristiky
Na plochých vzorcích z tavby E byla provedena tahová 
zkouška a zjištěna pevnost v tahu Rm a tažnost A40 vzor-
ků. Z každého odlitku bylo možno provést měření pouze 
na 2 zkušebních tělesech odebraných z  oblastí mimo 
predikovaných mikrostaženin. (U tavby F bylo v důsled-
ku rozsáhlejších vnitřních staženin obtížné získat zdra-
vá zkušební tělesa.) 
Závislost pevnosti v tahu na tloušťce stěn je znázorně-
na na obr. 15, závislost tažnosti na obr. 16. Stejně jako 
u tvrdosti se rovněž u pevnosti v tahu projevuje význam-
ný vliv tloušťky stěny odlitků, zejména u velmi tenkých 
odlitků. Pevnost ve vzorcích o tloušťce 5 mm je přibliž-
ně o 20 % nižší než u tloušťky 3 mm. V oblasti tlouštěk 
5–8 mm je pokles pevnosti méně strmý. Hodnoty taž-
nosti jsou zatíženy značným rozptylem, přesto je i zde 
závislost na tloušťce stěny zřejmá.

Závěr 

Experimentálně byl zkoumán vliv chemického slože-
ní grafitizačních očkovadel typu FeSi70 na strukturu 
a  mechanické vlastnosti tenkostěnných odlitků z  liti-
ny s  kuličkovým grafitem. Struktura a  vlastnosti byly 
hodnoceny na odlitcích desek s rozměry 180 × 60 mm 
tloušťky 3, 5 a 8 mm odlévaných ve vodorovné poloze 
na společném vtoku. Bylo zkoumáno 6 druhů očkovadel 
s rozdílnými obsahy nukleačně aktivních prvků Mg, Al, 
Ca a Zr. 

Očkování bylo prováděno metodou in-mould. Odlitky 
tlouštěk 3, 5 a 8 mm byly umístěny na společné vtokové 
soustavě s očkovací komůrkou. Z každé zkušební tavby 
bylo odlito 6 forem s rozdílnými očkovadly. Tímto způ-
sobem je zajištěno, že všechny formy příslušné tavby 
jsou odlity z  identického kovu. Chemické složení kovu 
u zde prezentovaných taveb bylo nadeutektické s hod-
notami CE 4,58 a  4,71, obsah hořčíku Mgzbyt 0,035 %. 
Mezi výsledky taveb E a F nejsou zásadní rozdíly, trendy 
všech závislostí jsou stejné.

Obr. 15. Závislost pevnosti v tahu na tloušťce odlitků

Obr. 13. Vliv tloušťky stěny odlitku a druhu očkovadla na tvrdost

Obr. 16. Závislost tažnosti na druhu očkovadla a  na 
tloušťce odlitků

Obr. 14. Závislost tvrdosti na druhu očkovadla
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Struktura grafitu a základní kovová hmota byly hodno-
ceny optickou analýzou a obrazovou analýzou. Na zku-
šebních odlitcích byla měřena tvrdost HBW 5/750, na 
zkušebních tělesech z  tavby E byla na plochých vzor-
cích zjišťována pevnost v tahu a tažnost.

Bylo zjištěno, že velikost grafitových částic a  jejich 
disperzita jsou ve všech případech velmi závislé na 
rychlosti chladnutí během tuhnutí, která je při testech 
reprezentovaná tloušťkou stěny odlitků. Vliv druhu 
očkovadel pro odlitky stejné tloušťky je málo významný.

Podobné závislosti jako pro tvrdost byly zjištěny i pro 
pevnost v  tahu, kde se prokázal významný pokles při 
zvyšující se tloušťce stěny odlitků a málo významný vliv 
druhu očkovadla. Se zvětšující se tloušťkou odlitků se 
významně zvyšuje tažnost, vliv druhu očkovadla na taž-
nost je málo významný. 

Bylo potvrzeno, že při licí teplotě v oblasti nad 1380 °C 
došlo k dokonalému zaběhnutí všech odlitků. V žádném 
případě ve struktuře nebyl zjištěn výskyt zákalky. 

Ve všech odlitcích vznikají v  okolí jejich podélné osy 
oblasti staženin. Jejich výskyt a rozsah byly potvrzeny 
RTG testy. Dutiny staženin jsou ohraničeny dendrity pri-
mární fáze. Je zřejmé, že ani u  značně nadeutektické 
litiny nebyla grafitická expanze dostatečná pro kompen-
zování objemové kontrakce kovu při tuhnutí. Vzhledem 
k  rozlehlosti plošných rozměrů odlitků vůči tloušťce 
stěn není u odlitků, litých v horizontální poloze, možné 
objemový deficit kompenzovat vtokem ani eventuální-
mi nálitky. Potřebného rozložení teplotního pole kovu 
u tenkostěnných odlitků z LKG je nutno dosáhnout jinou 
polohou odlitků ve formě nebo jiným způsobem plnění.
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dosedání ventilu v celé ploše a tím hůře se přizpůsobuje 
dosedací plocha ventilu ploše při nepřesnostech výroby 
nebo deformacích při provozu. Pro dobrý styk i dokonalé 
utěsnění by bylo žádoucí volit sezení ventilu co nejužší. 
Mezi těmito extrémy je třeba najít vždy vhodné optimum. 

Je-li hlava válců vyrobená z litiny s lupínkovým grafitem, 
může se sedlo vytvořit přímo v litině. Je to nejjednodušší 
způsob, pokud mechanické namáhaní nepřekročí mez, 
kde již tvrdost litiny nestačí [1]. Obvykle se volí použiti 
speciálních sedlových kroužků – sedel ventilů. Stejně tak 
se sedla ventilů volí pro hlavy válců vyrobené z hliníko-
vých slitin. Vkládáním sedel ze speciálního materiálu se 
vždy zhorší odvádění tepla, které musí procházet větší 
tloušťku materiálu a zhorší se prostup tepla mezi sedlem 
ventilu a samotnou hlavou. Sedla ventilů však zmenšují 
vliv deformace hlavy na těsnost ventilu. 

Sedlo ventilu se před vložením do hlavy hluboko zmrazu-
je v pevném kysličníku uhličitém nebo tekutém dusíku. 
Přesah sedel vůči hlavě je 0,02–0,1 mm.

Opracování vnějšího průměru sedla musí být co nejjem-
nější a bez vlnitého povrchu, aby dobře přilehl do otvoru 
v  hlavě a  aby byl přechod tepla co nejdokonalejší a  po 
celém obvodu rovnoměrný. Aby se sedlo ventilu nedefor-
movalo pnutím při lisováni, které se ještě více zvětšuje při 
provozu rozpínáním sedla, musí mít dostatečnou tloušťku.

Sedla, která se vkládají do hlav válců z  lehkých slitin 
(nejčastěji siluminy), musí mít vlastnosti přizpůsobené 
tomuto materiálu, zejména roztažnost. Pro středně na-
máhané motory se dobře osvědčily hliníkový a berylový 
bronz nebo odlití z legované litiny (ozn. BX a BY) s lupín-
kovým grafitem [3]. Pro vysoko namáhané motory jsou 
to kobaltové slitiny, např. stellity [2], nebo intermetalické 

Abstrakt

Funkce a namáhání sedel ventilů pístových spalovacích 
motorů. Tribologie kontaktní dvojice sedlových ploch 
ventilu a sedla. Běžně používané tyto kontaktní dvojice 
– jejich přednosti a nevýhody. Pozice aplikací litin typu 
GJL (jakosti BO, BX, BY) na sedlech v čase. Sedlové plo-
chy ventilů obvykle zpevněny návary na bázi tvrdokovů 
– stellitů. Šance pro izotermicky kalenou litinu jakosti 
ADI280 v sedlech tkví ve fázovém zpevnění iniciované 
plastickou deformací, zlomkem ceny sedel stelitových 
či intermetalických, intenzivním odvodem tepla do 
hlavy válců a malým třením. Výroba a vlastnosti sedel 
k  provoznímu testu z  válcového odlitku. Vyhodnocení 
zkoušky; směr dalšího vývoje; dokonalá homogenita; 
modifikace procesu ADI.    

Úvod

Sedlo ventilu, vytvořené v ústí sacího nebo výfukového 
kanálu do prostoru spalovacího prostoru válce, musí mít 
takový tvar, aby dosednutím ventilu byl spalovací prostor 
dokonale utěsněn. Kromě těsnění má však sedlo ještě 
důležitější úkol u výfukového ventilu, a to odvést největší 
část tepla z ventilové hlavy. Je tedy nutný dobrý kovový 
styk sedla a ventilu a zároveň sedla a hlavy válců. Čím je 
však sezení ventilu v sedle širší, tím obtížněji se dosáhne 
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sloučeniny (tzv. intermetalika). Nejmodernější trend vý-
roby sedel ventilu je použití práškové metalurgie. Podle 
počtu použitých materiálů lze sedla vyrobené pomoci 
PM rozdělit do 3 základných skupin:

- monometalické;
- bimetalické;
- trimetalické.

Nejrozšířenější sedla ventilů v automobilových motorech 
jsou bimetalická sedla. Sedla ventilů vyrobená pomo-
cí práškové metalurgie lze dobře geometricky tvarovat 
a zpravidla se provádí dělení dvou materiálů sedla v hori-
zontální rovině, kde část v kontaktu s ventilem je z tvrdé-
ho a otěruvzdorného materiálu a druhá polovina sedla je 

z houževnatého materiálu s dobrou tepelnou vodivostí. 
Přesné složení sedel ventilu je předmětem ochranných 
známek a patentů všech současných výrobců motorů.

Sedla z  uvedených moderních materiálů jsou poměrně 
drahá s technicky náročnou výrobní technologií. Výborné 
pevnostní a  kluzné vlastnosti s  výhodnou tepelnou vo-
divostí má materiál ausferitická litina s kuličkovým gra-
fitem (ADI) [6], [7], navíc kontaktní adhezí se strukturně 
zpevňuje [4]. Proto byla v rámci vývojového experimentu 
ověřena v  litinových hlavách plynového motoru TEDOM 
cenově výhodná sací sedla ADI 280 vysoustružená z od-
litku pouzdra náhonu vstřikovacího čerpadla (ADI 350).

Výchozí stav

Obr. 1. Sedlo D62-11,5 × 5,5 mm a částečně opracovaný polotvar – odlitek kluzného pouzdra (odlévá slévárna UXA Brno)

C Si Mn P S Cr Mg G P
3,83 2,72 0,155 0,042 0,025 0,025 0,06 VI 11,6 % * 5/6 20 P2

Tab. 1. Složení v % a struktura z konce pouzdra

Tab. 2. Vlastnosti výchozí litiny
Výchozí GJS450-10 III tvrdší konec pouzdra

pouzdro pozice HB 2,5 HRC Rm [MPa] V [m/s] Eo [MPa] M1 M2 [A/m]

A I 156 8,3 481 5695
176 423,8

54,9 51,2

  II 164 10,0 507 5697 54,0 52,4
  III 163 9,8 503,75 5718 48,7 48,0
B I 156 8,3 481 5718

177 850,5
42,3 42,3

  II 163 9,8 503,75 5691 43,7 41,5
  III 163 9,8 503,75 5695 45,8 45,1

průměr      162 9,37 497 177 137 48,23

Pozn.: M – zbytkový magnetizmus.
Odlitky ve slévárně žíhány na feritickou strukturu – požadavek snadné obrobitelnosti.
Vztah magnetizmu M ke struktuře a výpočty Rm a Eo uvádí [2], [7],



SLÉVÁRENSKÉ LISTY   |   č. 4   |   prosinec 2022

14

Sedla ventilů z izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem pro plynové motory

Články

Izotermické kalení

Požadavek základního platného výkresu č. 18  075 na 
tvrdost sedel 400 až 450 HBW a na tloušťku stěny cca 
10 mm po třískovém obrábění a chemické složení sta-
novily parametry tepelného zpracování.  Z výsledků řady 
publikovaných experimentů nelegovaných a nízkolego-
vaných materiálů ADI od r. 1980 bylo možno sestrojit 
graf uvedený na obr. 2 a  vztahy (1), (2) mezi tvrdostí 
a teplotou T °C izotermické přeměny.

HB = 720,6 – 1,0624 · T      (1)
HV = 0,5823 · T – 2,7 · 10–3 · T2 + 497,2   (2)

Austenitizace při 870 °C s výdrží 45 ± 10 min; kalit do sol-
né lázně AS140 s teplotou 285 °C ± 10 °C na 35 ± 5 min.

Dosažená hodnota tvrdostí je ve shodě po celém ob-
vodu sedel. Výrazně se snížila rychlost zvuku (patrně 
i tuhost E) a naopak se téměř 10× zvětšila hodnota in-
tenzity remanentního magnetického pole (typické pro 
kompozity z  neferomagnetických a  feromagnetických 
složek).

Test materiálu ADI 280 v plynovém motoru

Sedla byla osazena do hlav běžného plynového 
motoru TEDOM (šestiválec řadový, výkon ca 200 kW) 
a  podrobena testu na brzdovém stanovišti vývoje 
motorů. Po několika tisíci hodinách se test vyhodnotil. 
Sedlové plochy vykazovaly stopy opotřebení. Při 
kontrole tvrdosti kritického sedla po obvodu metodou 
HRC byly zjištěny výrazné extrémní hodnoty (tab. 4).

Obr. 2.  Grafické znázornění výsledků řady publikova-
ných experimentů nelegovaných a  nízkolegovaných 
materiálů ADI od r. 1980 Obr. 3. Metalografie ze sedla – jehlicovitá morfologie 

matrice ausferitu ADI280 a grafit částečně nedokonale 
zrnitý 

Obr. 4. Fázová analýza. Austenit zbytkový 8 %, bcc 
(Fe α)/fcc (Fe γ) = 10,2 (8)

Tab. 3. Vlastnosti měřené na dosedací ploše kontrolní-
ho sedla z materiálu ADI 280 po 45°

Pozice HB HRC V [m/s] M
1 430 45,5 5342,678 570
2 435 46 5344,58 550
3 427 45,2 5337,705 547
4 435 46 5320,261 555
5 427 46,2 5303,935 576
6 435 46 5303,935 580
7 427 46,2 5313,561 592
8 432 45,8 5347,41 580

průměr 431 45,8625 5326,758 568,75
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Z  obr. 5 a  6 je zřejmá nesymetrie kontaktu a  u  sedla 
lokální jamky (tmavé skvrnky v  lesklé kontaktní ploše, 
obr. 5) po vydrolení litiny. 

Řediny vystupující k  funkční sedlové ploše souvisí 
s extrémní hodnotou tvrdosti 33HRC v tab. 4 a s lokál-
ním opotřebením.

Závěr

Opotřebení v motoru testovaných sacích sedel z materiálu 
ADI 280 podpořil výskyt ředin v polotvaru – odlitku pouz-
der a nesymetrický pracovní záběr sedlo – rotující ventil.    

Další zkoušky v  motoru probíhají s  variantou materiá-

Pozice HV30 HRC V [m/s] M M2
1 493 47,042121 5120,754 437 354
2 476 45,862175 5177,651 369
2 451 44,048089 5219,072 369
3 481 46,213537 5177,651 459
4 478 46,003161 5177,651 425
5 487 46,630381 5177,651 397
6 473 45,649582 5161,266 489
6 328 33,340083 5136,882 489
7 481 46,213537 5219,072 587 422
8 406 40,513625 5136,882 520

průměr 455,4 44,151629 5174,183 454,1  

Tab. 4. Vlastnosti měřené na dosedací ploše testova-
ného sedla z materiálu ADI280 po 45°

Obr. 5. Sedlo – funkční plocha ADI280 po testu v motoru Obr. 7. Řediny při funkční ploše v sedle ADI280

Obr. 6. Ventil – spolukontaktní sedlová plocha se sed-
lem z obr. 5. Návar P37 (stellit s tvrdostí 40 HRC na bázi 
WCrC a Co)

Obr. 8. Detail vzniku prasklin při funkční ploše vycháze-
jící z ředin v sedle z materiálu ADI 280
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Články

lu sedel z ADI 280   z odlitků pouzder kontrolovaných 
ultrazvukem na vnitřní vady a při řízeném kryogenním 
zpracování. Je to součást předmontáže hlav válců [8].

Poděkování
Publikaci podpořil fond 117 TU v Liberci pro vědu a vý-
zkum. 
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Děkujeme za vaši přízeň v uplynulém roce 
a v tom nadcházejícím přejeme především 

zdraví, štěstí a radost a spokojenost 
v osobním i profesním životě.
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Jak přistupovat k zavtokování odlitků a celkovému návrhu formy pro tlakové lití

Články

Úvod

Odborná komise pro lití pod tlakem při ČSS připravuje 
na 11. ledna 2023 školení pro konstruktéry, technology, 
studenty a další zájemce na téma: návrh nástroje pro 
tlakové lití. Obsah tohoto článku bude na školení po-
drobně diskutován a konfrontován s provozní realitou, 
budou doplněny potřebné informace, tabulky hodnot, 
nomogramy atd. Zájemci jsou srdečně zváni, přihlášky 
jsou již dostupné na www.podtlakem.cz. 

Požadavky kladené na formy

Forma pro odlévání odlitků technologií vysokotlakého 
lití je sofistikovaný nástroj, na který jsou kladeny čas-
to protichůdné, ale vždy vysoké nároky. Musí splňovat 
požadavky jak z  pohledu materiálu, jeho tepelného 
zpracování, z hlediska vyrobitelnosti, ale i požadavky 
z pohledu funkce, tedy cyklického zatěžování při výro-
bě odlitků. Musí být dostatečně tuhá a robustní, aby 
nedocházelo k  jejím deformacím a prostřikům, musí 
být odolná teplotním šokům a  cyklickému mecha-
nickému namáhání, musí odolávat erozi a mít dosta-
tečnou zásobu plasticity. Zároveň ji ale potřebujeme 
vyrobit s co nejnižšími náklady, vyrobit ji co nejmenší 
tak, aby vyhověla rozměrově, pro zvolený stroj, ale 
s  co nejmenší spotřebou materiálu při dostatečné 
tloušťce materiálu. Aby tyto a  další požadavky byly 
splněny, je třeba začít u odlitku a požadavcích na něj, 
jeho poloze, počtu fazón a zavtokování. Pak následu-
je návrh temperace a chlazení a „zabalení“ toho vše-
ho do oceli tak, aby mohly být navrženy vložky formy 
a její rám.

Jak přistupovat k zavtokování odlitků 
a celkovému návrhu formy pro tlakové lití

Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Tento příspěvek vás provede několika kroky k  návrhu 
dutiny formy, tzn. zejména zavtokování a  odvzdušně-
ní, a k volbě stroje a komory. Jsou zde popsány ideální 
přístupy a je zcela jasné, že v praxi jsou uvedené kroky 
mnohdy v  jiném pořadí, některé chybí zcela a u někte-
rých kroků jsou rozhodující provozní pohnutky. Tento 
článek je inspirován knihami společnosti NADCA, což 
je severoamerická asociace pro lití do kovových forem, 
tedy zejména americkými autory, kteří většinou mívají 
odlišný přístup k řešení problémů. Berte však tento ná-
vod jako inspiraci, z níž je možné implementovat byť jen 
některou část.

7 kroků pro správný návrh formy

Ke správnému návrhu dutiny formy by konstruktér měl 
projít těchto základních 7 kroků:

•	 Krok 1: Zjisti a definuj požadovanou úroveň kvality 
odlitku

•	 Krok 2: Definuj limity procesu k dosažení požado-
vané kvality

•	 Krok 3: Proveď výpočet PQ2

•	 Krok 4: Definuj model proudění
•	 Krok 5: Definuj naříznutí
•	 Krok 6: Definuj vtokovou soustavu
•	 Krok 7: Definuj odvzdušnění a přetoky

Je-li výše v  jednotlivých kro-
cích napsáno „definuj“, je tím 
myšleno zvolení anebo výběr 
typu, návrh na základě tabulek, 
nomogramů nebo zkušeností, 
případně zvyklostí anebo výpo-
čet. Projděme nyní těmito sed-
mi fázemi krok po kroku.
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Předtím, než se konstruktér dostane k  těmto sedmi 
krokům, měl by mít ideovou představu o počtu odlitků 
ve formě a hrubý nástin charakteru vtoku, neboť by měl 
stanovit alespoň přibližnou plochu průmětu celé sady 
do dělicí roviny. Pro hrubý nástin lze vycházet ze zkuše-
ností, že plocha průmětu vtokové soustavy tvoří určité 
procento plochy průmětu odlitků. U  jednofazonových 
forem lze odhadovat plochu v dělicí rovině jako 150 % 
plochy v  dělicí rovině samotného odlitku, v  případě 
odlitku vyžadujícího složitější zaformování až 200 %. 
U vícenásobných forem lze potom uvažovat od 200 % 
u dvoufazonových až po 400 % u malých odlitků s vět-
ším počtem fazon.

Krok 1: Zjisti a  definuj požadovanou úroveň kvality 
odlitku

Abychom mohli již od začátku správně přistoupit k ná-
vrhu vtoku a celé dutiny formy, je třeba si ujasnit, jaké 
požadavky na odlitek má zákazník. Zejména, zda se jed-
ná o díl s vyššími nároky na vnitřní kvalitu, nebo na kva-
litu povrchu. Každý z  těchto požadavků totiž vyžaduje 
jiný přístup k návrhu vtoku, a tedy i  jiným technologic-
kým parametrům. Bude-li u odlitku preferována vnitřní 
kvalita, pak je třeba formu a celou technologii pojmout 
ideově jinak (nižší rychlosti plnění, pozdější přepnutí 
druhé rychlosti → masivnější naříznutí) než u  odlitků 
s požadavky na dobrý povrch (vysoké rychlosti, krátký 
čas plnění). U delších časů plnění je totiž větší riziko vírů 
a vzniku stop po proudění.

Krok 2: Definuj limity procesu k dosažení požadované 
kvality

Jak bylo naznačeno už v kroku 1, již ve fázi konstrukce 
je třeba brát v úvahu procesní parametry výroby odlitku. 
Limity míněné v tomto kroku jsou zejména: čas plnění, 
rychlost v naříznutí, dotlak, teplotní pole formy, teplota 
kovu při plnění, velikost komory a míra jejího zaplnění 
při nadávkování, uzavírací síla stroje. Tento krok je nej-
náročnější z hlediska výpočtů, je však zcela klíčový pro 
úspěšný návrh. 

Čas plnění je stěžejní kritérium zejména u  odlitků 
s vysokými požadavky na povrch. Rozhoduje o velikosti 
naříznutí a  rychlosti plnění. Dle NADCA se čas plnění 

určuje výpočtem, který vychází z  požadovaných 
nebo minimálních teplot kovu, z  teploty líce formy 
a z požadovaného procenta tuhé fáze na konci plnění. 
Jednotlivé konstanty a veličiny zmíněného výpočtového 
vzorce lze dohledat v tabulkách. Hodnoty teploty kovu 
vyplývají z  použité slitiny a  ze zkušenosti. Co se týče 
tloušťky stěny, lze k ní přistupovat buď jako k průměrné, 
nebo k  charakteristické. Může být definována třemi 
způsoby: jako nejtenčí stěna odlitku s nejvyššími nároky 
na kvalitu bez ohledu na polohu vůči předpokládanému 
vtoku, nebo nejvzdálenější; jako průměrná spočítaná 
poměrem objemu a poloviny povrchu odlitku; případně 
jako průměrná nejtenčí, preferovaně nejvzdálenější. 
S procentem ztuhlého kovu na konci plnění je vhodné 
počítat. Vyšší hodnoty znamenají horší zabíhavost, ale 
méně staženinové pórovitosti. Znamená také delší čas 
plnění a souvisí rovněž s tloušťkou stěny odlitku. 

Čas plnění lze kromě výpočtu také přibližně stanovit 
například pomocí nomogramu na základě tloušťky 
stěny odlitku. 

Rychlost v naříznutí je klíčová, u technologie tlakového 
lití ještě daleko důležitější než u  jiných slévárenských 
technologií. Je kritická pro zaběhnutí do tenkých stěn 
odlitku. Souvisí s odvodem tepla formou během plnění. 
Nízké rychlosti znamenají vady povrchu, vysoké rych-
losti ale zvyšují nároky na řízení procesu, model prou-
dění a zvyšují riziko 
eroze formy. Dle 
NADCA lze rychlos-
tí v  naříznutí defi-
novat a  navrhnout 
3 typy proudu kovu 
za naříznutím. Sou-
vislý proud, proud 
hrubých kapek 
kovu a  tzv. atomi-
zovaný stav, při-
čemž atomizovaný 
proud je výhodný 
pro náročné odlit-
ky. Dosažení atomi-
zovaného proudu 
lze ověřit kritériem, 
jehož výpočet se 
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odvíjí od hustoty taveniny, tloušťky naříznutí a rychlosti 
v naříznutí. Kromě výpočtu je také možné zvolit hodnotu 
rychlosti v naříznutí z nomogramů nebo tabulek v závis-
losti na tloušťce stěny. 

Dotlak neboli třetí fáze má za cíl dotlačení materiálu do 
tepelných uzlů ke kompenzaci stahování. Jeho působe-
ní má význam pouze do doby, než zatuhnou naříznutí. 
Hodnotu dotlaku lze navrhnout dle zvyklostí z  tabulek 
podle použitého materiálu a  dle požadavků na kvalitu 
odlitku. 

Pro každý stroj je možné použít více průměrů komor.  
Volba velikosti komory závisí na velikosti stroje, délce 
komory, požadované rychlosti v  naříznutí, na požado-
vané hodnotě dotlaku a na míře jejího zaplnění dávkou 
kovu. 

Volba stroje se odvíjí od průmětu odlitku (odlitků u více-
fazonové formy) do dělicí roviny vč. ideového návrhu vto-
kové soustavy a bočních tvarů. Pro výpočet uzavírací síly 
stroje (jeho charakteristiky) je ale také ovlivněna velikostí 
zvolené komory a požadovaného dotlaku. Lisovací síla 
při dotlaku se přepočte poměrem ploch komory a  prů-
mětu odlitku na sílu otevírací, ze které se pomocí bez-
pečnostního koeficientu stanoví minimální uzavírací síla 
stroje. Volí se stroj s nejbližší vyšší hodnotou uzavírací 
síly. Vychází-li se při konstrukci formy z již předem sta-
noveného stroje, na který je daný projekt plánován, s o to 
větší pečlivostí se musí zvolit velikost komory a navrh-
nout vtok. Úspěšnost návrhu a volby komory a stroje lze 
ověřit nebo korigovat pomocí výpočtu pQ2.

Krok 3: Proveď výpočet pQ2

Pojem pQ (resp. pQ2) je znám z hydrauliky a vyjadřuje 
vztah mezi tlakem a objemovým průtokem. Při návrhu 
nástroje lze charakteristiky pQ2 použít pro nalezení op-
timálního využití stroje pro dané podmínky výroby, tzn. 
mj. i  formy. Výpočet pQ2 může sloužit jako kontrolní 
ověření správnosti návrhu formy a její vhodnosti použití 
pro navrhovaný stroj. Lze jej ale také použít přímo 
k určení oblasti pracovních charakteristik formy a stroje 
pro maximální využití potenciálu. Z výpočtu pQ2 lze ově-
řit konstrukci formy z  hlediska času plnění, rychlosti 
plnění, rychlosti kovu v naříznutí atp. Takovýmto ověře-

ním lze předejít korekcím formy po vzorkování. K tomu 
slouží pQ2 diagramy.

Princip výpočtu vyplývá ze stanovení pQ2 stroje a  for-
my a nalezení jejich průniku. U stroje vychází výpočet 
ze dvou podmínek: z maximální hodnoty statického tlaku 
lisování (při nulové rychlosti pístu) a z maximální hodno-
ty průtoku při maximální rychlosti (běh naprázdno). Tyto 
hodnoty lze snadno vypočítat nebo je udává přímo výrob-
ce pro různé typy komor. Stanovení pQ2 formy vychází 
z požadovaného objemového průtoku naříznutím, které 
se dá do souvislosti s tlakem v komoře, a vyjadřuje tla-
kové ztráty v naříznutí. Tyto hodnoty se vynesou do dia-
gramu, najde se tzv. pracovní bod a kolem něj se limity 
rychlosti v naříznutí vymezí tzv. pracovní oblast, ve které 
bude stroj při daném návrhu formy pracovat optimálně. 
Geometrickou charakteristiku (a při výrobě potažmo kva-
lita odlitku) lze ovlivnit třemi způsoby: změnou průtoko-
vého množství hydraulické kapaliny, změnou akumuláto-
rového tlaku a změnou rozměru komory.  

Krok 4: Definuj model proudění

Model proudění vychází z umístění vtoku, nasměrování 
naříznutí a  tvaru proudu kovu za naříznutím. Zaústění 
vtoku je z  hlediska plnění dutiny formy klíčové, často 
jsme ale limitováni požadavky zákazníka nebo konstruk-
cí odlitku. Místa s poža-
davky na kvalitu (jak po-
vrchovou, tak vnitřní) je 
obecně vhodné umístit 
co nejblíže vtoku, nemu-
sí to ale platit vždy. Zá-
sadním (i když často po-
rušovaným) pravidlem 
je, že vtok by neměl být 
nasměrován přímo proti 
stěně či jádru. Dochází 
tak k  významné ztrátě 
energie, namáhání for-
my a  v  neposlední řadě 
nedodržení kvality. Pro-
to je vhodné vyjít z míst, 
která se budou plnit 
jako poslední. V  těchto 
místech lze předpoklá-
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dat vady povrchu i vnitřní vady a je nutné počítat s od-
vzdušněním těchto míst. Dále je vhodné zejména větší 
odlitky rozdělit na segmenty, zejména pokud jsou na 
odlitku části s výrazně rozdílným charakterem (rozdílné 
požadavky na kvalitu, rozdílná tloušťka stěny atd.). Ka-
ždý segment má pak vlastní vtok a přistupujeme k jeho 
plnění jako k  samostatnému odlitku. Je však nutno 
dodržet stejný čas plnění pro všechny segmenty. Tím 
zajistíme, že kritická místa budou zaplněna správným 
modelem proudění. Počet segmentů by ale neměl být 
velký, obvykle 2–4. 

Volba charakteru proudu kovu za naříznutím vyplývá 
z  potřeby vhodně distribuovat kov. Není vhodné volit 
přímý úzký profil (pouze v  případě potřeby eliminace 
pórovitosti v daném místě), vhodnější jsou širší vějířová 
naříznutí s menší tloušťkou. V konkrétních případech je 
vhodné volit tangenciální proud. Obecně lze říci, že cí-
lem by mělo být omezení víření kovu a styku více proudů 
kovu (např. za jádrem apod.), při minimální dráze (plnit 
příčně), ale zároveň dovolit kovu proudit přirozeně, pří-
padně mu v  tom pomoci (konstrukční úpravy odlitku). 
Běžné odlitky lze dle charakteru konstrukce rozdělit cca 
do 6 tvarových skupin či typů: deskovitý, oválný, mělký 
a hluboký box, rám a válec. Tímto zjednodušením tvaru 
odlitku (segmentu odlitku) lze pomocí jednoduchých 
pravidel snáze nalézt vhodný model zavtokování.  

Krok 5: Definuj naříznutí

Po návrhu zaústění a  nasměrování vtoku je nutné na-
vrhnout naříznutí z  hlediska rozměrů. Ty jsou závislé 
na požadované rychlosti v  naříznutí a  na času plnění. 
Určující je také požadovaná kvalita odlitku (viz krok 1 – 
jiné požadavky na kvalitu povrchu a na vnitřní kvalitu). 
Rozměry naříznutí jsou také různé pro různé odlévané 
materiály. Klíčovým rozměrem je tloušťka naříznutí c´, 
která se volí dle zvyklostí, a druhý rozměr b´ se dopočítá 
z objemového průtoku pro požadovaný čas plnění. Dů-
ležitým parametrem je také „délka“, resp. „hloubka“ na-
říznutí a´, tzn. rozměr, na kterém jsou dodrženy rozměry 
a´ a b´, který pomáhá formovat prodění za naříznutím. 
Důležité je také zvolit typ naříznutí z pohledu přechodu 
přes dělicí rovinu. U tangenciálních vtoků je také vhodné 
zvážit použití retardéru na naříznutí k zachycení zoxido-
vaného čela kovu. 

Krok 6: Definuj vtokovou soustavu

Vtoková soustava, tzn. systém kanálů ve formě, které 
přivádějí tekutý kov z komory do naříznutí, je dána po-
čtem a  způsobem rozmístění odlitků ve formě. Musí 
kov dovézt k odlitkům efektivně z hlediska plochy for-
my (zbytečně ji nezvětšovat), z hlediska minimalizace 
dráhy kovu, s co nejmenšími odpory a s ohledem na mi-
nimalizaci opotřebení formy. U  vícefazonové formy je 
zásadní, aby docházelo k plnění všech odlitků ve stejný 
okamžik, a tím byl zajištěn požadovaný čas plnění a vše 
s  ním související (viz kroky výše). Rychlost kovu se 
musí od komory směrem k odlitkům zvyšovat.  Z výrob-
ních důvodů mají kanály vtokové soustavy běžně licho-
běžníkový průřez s nejdelší stranou v dělicí rovině, vět-
šinou jsou situovány do pohyblivé části formy, tedy za 
komorou přechází kov přes dělicí rovinu a zpět do pevné 
části formy se vrací až v naříznutí. Z důvodu dobré od-
formovatelnosti odlitku se volí značný úkos lichoběžní-
ku a velké rádie. Poměr stran lichoběžníku se pro slitiny 
Al volí v rozmezí 1 až 2 : 3. Vzhledem k potřebě přetla-
ku se průřezy jednotlivých kanálů stupňují v poměru 1 : 
(1,1 až 1,8) za dodržení rovnice kontinuity. Okrajovými 
podmínkami pro výpočet parametrů vtokových kanálů 
jsou rychlost v naříznutí (volíme) a rychlost pístu ve fázi 
plnění (navrhneme z pQ2 diagramu). Důležitou charak-
teristikou je poměr plochy komory ku ploše naříznutí. 
Ten odpovídá poměru rychlostí a  vyjadřuje zrychlení 
kovu při stejném objemovém průtoku. Vyjadřuje nároky 
na stroj, resp. jeho využití. Běžně se pohybuje v rozmezí 
3–30, ideálně ale 10–20.

Krok 7: Definuj odvzdušnění

Odvzdušněním se myslí odvod vzduchu a plynů z dutiny 
formy a  komory z  důvodu prevence uzavření vzduchu 
a plynů v odlitku. Logicky musí být vyústěno z míst, kte-
rá se plní jako poslední. Odvzdušnění musí být dosta-
tečné, tzn. odvod musí být rychlý a  efektivní. Zároveň 
ale nesmí dojít k prostřiku kovu do odvzdušňovacích ka-
nálů. Obecně lze rozeznat 2 typy odvzdušnění: přetlako-
vé nebo vakuové. Nejstarší a nejjednodušší způsob od-
vzdušnění je pomocí přetoků nebo vlnovců, ze kterých 
je veden co nejpřímější odvzdušňovací kanál v  dělicí 
rovině na rozhraní vložky a rámu formy. Pro náročnější 
odlitky se používá vakuování formy, kdy je forma během 
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Jak přistupovat k zavtokování odlitků a celkovému návrhu formy pro tlakové lití

Články

plnění intenzivně odsávána labyrintem kanálů vedou-
cích k ventilu či vlnovci. Rozměry kanálů se volí tak, aby 
byla účinnost co největší pro daný čas plnění. 

V  této fázi je nástroj z  ideového návrhu převeden do 
konkrétních tvarů a rozměrů. Nastává krok návrhu tem-
perace a chlazení, což je velká kapitola sama pro sebe 
nad rámec tohoto příspěvku. Následně je vhodné výpo-
čty a návrhy ověřit pomocí simulačního softwaru a pro-
vést zásahy do návrhu ještě v předvýrobní fázi.

Závěr

Podrobnosti, tabulky hodnot, vzorce, grafy, nomogramy 
a  mnoho konkrétních ukázek k  tomuto tématu získá-
te na školení „Návrh nástroje pro tlakové lití“, které se 
uskuteční 11. ledna 2023.

Zdroj:
WALKINGTON, W.: Seven steps to quality gating design. 
NADCA, 2001.

Pozvánka na školení 
návrhu vtokových soustav

11.01.2023

VUT v  Brně, Technická 2, Brno

www.podtlakem.cz
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Zhodnocení konference 58. slévárenské dny® 
v roce 2022
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 
odborný garant 58. SD 

Dne 8.–9. listopadu 2022 se v Brně 
uskutečnily již 58. slévárenské dny®. 
Akce se konala po jedenácté v  br-
něnském hotelu Avanti. Konferenci 
v  letošním ročníku navštívilo 296 
účastníků, což odpovídalo počtu 
v dobách před covidovou pandemií. 
Celkově se konference zúčastnili 
zástupci z  98 společností a  z  to-
hoto počtu bylo 34 zástupců z  řad 
českých a  slovenských sléváren 
a  modeláren. Konference se aktiv-
ně zúčastnili také zástupci z české 
akademické sféry, tj. akademičtí 
pracovníci z technických škol a uni-
verzit ČVUT Praha, TU Liberec, VŠB 
TU Ostrava, VUT v  Brně a  VŠTE 
v  Českých Budějovicích. Konferen-

ce se dále zúčastnili zástupci Ko-
šické technické univerzity z  polské 
univerzity v  Gliwicích (Politechnika 
Śląska). S  potěšením lze konstato-
vat, že se Slévárenské dny® staly tra-
diční konferencí, která se pro před-
nášející, posluchače i vystavovatele 
a  zástupce dodavatelských firem 
stala již pravidelnou každoročně na-
vštěvovanou akcí.

Hlavní důraz na 58. slévárenských 
dnech® je kladen zejména na té-
mata a  odbornou úroveň předná-
šek a  také čas pro diskuzi poslu-
chačů na přednáškách i  mimo ně. 
Po úvodním zahájení konference 
přivítal účastníky předseda České 
slévárenské společnosti Ing. Ludvík 
Martínek, Ph.D., a  zástupce spolu- 
organizátora děkan Fakulty strojní-
ho inženýrství VUT v Brně doc. Ing. 
Jiří Hlinka, Ph.D. 

V  plenární sekci zazněla jako prv-
ní přednáška RNDr. Pavla Sobíška 
o  současném stavu ekonomiky 
a  ekonomické a  energetické krizi 
v ČR i v rámci EU. Na tuto přednášku 
navázal Ing. Josef Hlavinka ze Sva-
zu sléváren, který přinesl jiný pohled 
na současný stav průmyslu z  po-
hledu sléváren a  hutních podniků. 
Přednášky v  plenární sekci doplnil 
Ing. Jan Vetiška, Ph.D., z VUT v Brně 
se  dvěma velmi zajímavými a  pře-
hlednými přednáškami na téma 
průmysl 4.0 a  robotizace ve slévá-
renské praxi. Dále následovaly před-
nášky paralelně ve dvou sekcích jak 
první den odpoledne, tak ve čtyřech 
sekcích po druhý den. Program 
každé sekce vychází z  odborného 
zaměření  příslušné komise České 
slévárenské společnosti. Celkem na 
Slévárenských dnech® zaznělo více 
než 40 odborných přednášek od-

22

Odborný garant 58. slévárenských dnů doc. Ing. Anto-
nín Záděra, Ph.D., při zahájení konference

Účastníci konference v  přednáškovém sále hotelu 
Avanti 
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borníků ze sléváren, vysokých škol 
i dodavatelských firem. Díky zajíma-
vým přednáškám, vysokému počtu 
účastníků i vystavovatelů se podaři-
lo uspořádat zajímavou a přínosnou 
konferenci, která zajistila i význam-
ný zisk, který je nezbytný pro udržení 
chodu slévárenské společnosti. 

Přípravy a organizace konference se 
ujala Česká slévárenská společnost 
za pomoci studentů a  pracovníků 
odboru slévárenství FSI, VUT v Brně. 
Organizačními garanty konference 

pro 58. slévárenské dny® byly výkon-
ným výborem slévárenské společ-
nosti jmenováni Ing. Václav Kaňa, 
Ph.D., a Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. 
Odborným garantem byl jmenován 
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Vel-
ký dík patří předsedům jednotlivých 
sekcí za zajištění odborných před-
nášek i řízení jednotlivých sekcí bě-
hem vlastní konference a  dále stu-
dentům, kteří pomohli s  přípravou 
konference, její organizací i projekcí 
prezentací po celou dobu konferen-
ce. Velký dík patří dále Mgr. Františ-

ku Urbánkovi za jeho bezchybnou 
a obětavou práci jak s celou účetní 
stránkou konference, vlastní orga-
nizací, tak i  odborným programem 
Slévárenských dnů®. Poděkování 
rovněž náleží všem sponzorům a vy-
stavovatelům konference.

Cílem organizátorů 58. sléváren-
ských dnů® bylo uspořádat konfe-
renci zaměřenou na stěžejní oblasti  
slévárenského oboru, která by byla 
zajímavá a přínosná pro všechny zú-
častněné zástupce sléváren a ostat-
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RNDr. Pavel Sobíšek a  jeho přednáška Jak se bránit 
energetické krizi?

Studenti odboru slévárenství VUT v Brně zajišťující 
prezenci účastníků konference

Zleva: organizační garant 58. SD doc. Ing. Antonín Zá-
děra, Ph.D., předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., 
a tajemník ČSS Mgr. František Urbánek 

Diskuze k prezentaci Ing. Jana Vetišky, Ph.D., z VUT v Brně
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ních firem. Důležitým aspektem 
konference je také příležitost pro se-
tkání odborníků ze všech oblastí slé-
várenství i  příležitost pro navázání 
nových kontaktů. Z pohledu setkání 
odborníků ze slévárenského oboru 
a  výměny zkušeností považuji 58. 

slévárenské dny® za velice úspěšné. 
Jako velmi přínosný vidím také ten 
aspekt, že Slévárenské dny® slouží 
k setkání slévačů všech generací od 
těch, kteří studují nebo svoji kariéru 
teprve začínají, s těmi, co si již uží-
vají zaslouženého odpočinku. 

Skončené 58. slévárenské dny® lze 
z pohledu jak odborného, tak i spo-
lečenského a  finančního hodnotit 
jako úspěšné a lze si jen přát, aby ty 
příští Slévárenské dny®, které se bu-
dou konat v roce 2023, byly podob-
ně úspěšné jako ty letošní. 
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Ing. Pavel Hesoun se svou přednáškou Regenerace 
bentonitových formovacích směsí ve slévárně KASI

Ing. František Brůža a  Snižování energetické nároč-
nosti tavení a udržování hliníkových slitin; alternativy 
energetických zdrojů v bezemisní budoucnosti

Ing. Jiří Sasen představuje Nízkouhlíkaté tryskací ma-
teriály – Méně je někdy více 

Ing. Jan Kocian s  videoprojekcí Alana Rance:  Cesta 
modelárny MIDAS k nulovým emisím uhlíku 
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Herding, TŽP spol. s r.o.

HWS - Eirich 

Hüttenes–Albertus CZ s.r.o.

H-GLOST, s.r.o.

ASK Chemicals Czech s.r.o. DETYCON Solutions s.r.o. + JAMES DURRANS GmbH

58. SLÉVÁRENSKÉ DNY® – GALERIE 
VYSTAVOVATELŮ 
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LANIK Holding s.r.o.

Lungmuss Feuerfest Tsechechien, s.r.o.

Linde Gas a.s.

Modelárna - NEMOŠICE s.r.o.

JUNKER Industrial Equipment s.r.o. LAC, s.r.o.

Lungmuss Feuerfest Tsechechien, s.r.o.

Modelárna - NEMOŠICE s.r.o.
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VÚHŽ a.s.

VŠB Ostrava

Více fotografií na LinkedIn ČSS

Z-MODEL, spol. s.r.o. 

VUT v Brně

SAND TEAM, spol. s r.o. VSM Abrasives s.r.o.
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62. mezinárodní slévárenská konference 
v Portoroži
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. 
VUT v Brně, odbor slévárenství

Jako již tradičně bylo září plné kon-
ferencí a seminářů. Významnou ev-
ropskou slévárenskou konferencí je 
zcela jistě konference pořádaná Slo-
vinskou slévárenskou společností 
v Portoroži. Letošní rok se konala ve 
dnech 14.–16. 9. 2022. Konferen-
ce byla již 62. ročníkem s  mottem 
FOUNDRY AS SUPPLIER WITH THE 
FUTURE. Konference je významnou 
mezinárodní akcí, které se účast-
ní přednášející ze sléváren,  mnoha 
univerzit a slévárenských a materiá-
lově orientovaných fakult, sléváren-
ských společností a s průmyslem je 
propojena doprovodnou výstavou. 

Registrováno bylo 270 účastníků 
ze 14 zemí. Zaznělo 42 přednášek, 
přičemž značná pozornost plenární 
sekce byla věnována: 

- otázkám cirkulární ekonomiky 
– R.DEIKE, University Duisburg-
-Essen (DE): The special impor-
tance of metals in a circular eco-
nomy; 

- novým technologiím – M. BER-
BIĆ, Österreichische Gießerei-In-
stitut, (AT): The increased bene-
fit of topology optimization due 
to 3-d sand printing;

- a  budoucnosti slévárenství, jež 
reprezentovala například pre-
zentace A. KEIDIES, BDGuss 
(DE): New Perspectives for the 
Casting Industry. Jejich studie 
o  perspektivách slévárenství 
do roku 2035 je ke stažení zde: 
https://www.guss.de/fileadmin/
user_upload/leitfaeden_und_
broschueren/studie_guss_2035.
pdf.  

Za Českou republiku se konference 
účastnili pracovníci VUT v Brně, VŠB 
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Zahájení 62. mezinárodní slévárenská konference a pohled do přednáškového sálu

Zástupce ČSS na konferenci v Por-
toroži Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Ostrava a některých firem jako SAND 
TEAM, spol. s  r.o., nebo JUNKER In-
dustrial Equipment s.r.o. V rámci kon-
ference proběhlo jednání některých 
členů WFO a byla diskutována přípra-
va valné hromady WFO a stav příprav 
na světový slévárenský kongres. 
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Reportáž ze slévárenského veletrhu 
METAL 2022 
Ing. Milan Luňák 
TOP Alulit s.r.o.

Veletrh METAL se konal 20.–22. 
9. 2022 a  jednalo se již o  24. roč-
ník. Umístění bylo tradičně na vel-
mi moderním výstavišti v  polských 
Kielcích, kde probíhaly i  přidružené 
sekce tohoto veletrhu HEAT TREAT- 
MENT, RECYKLING a ALUMINIUM & 
NONFERMET.

Nedílnou součástí byl také seminář 
s názvem Foundry Goes Green, jehož 
hlavní náplní byla digitalizace a opti-
malizace procesů spojená s heslem 
Průmysl 4.0. Vystavovatelé přijeli 
z více než 20 zemí světa. Veletrh pat-
ří mezi největší ve střední a východní 
Evropě z oblasti slévárenství. Účast-

níků bylo na minulém ročníku v roce 
2021 více než 3000, nutno však po-
dotknout, že návštěvnost byla výraz-
ně ovlivněna pandemií Covid 19 a le-
tošní čísla ještě nejsou známá, avšak 
odhady předpokládají nárůst v počtu 
návštěvníků. 

Tento veletrh samozřejmě není ve-
likostí a počtem vystavovatelů i ná-
vštěvníků ani zdaleka srovnatelný 
s  veletrhy GIFA nebo EUROGUSS, 
přesto se rozkládal ve dvou výstav-
ních halách a  na značné výstavní 
ploše. Z  tohoto důvodu může pro 
mnohé představovat zajímavý vele-
trh poodkrývající neprobádané trhy, 
dodavatele i  polské slévárny. A  to 
i pro návštěvníky z ČR či jinak běžně 
orientované země směrem na zá-
pad Evropy, především na Německo. 

Všechny expozice je možné projít 
za půl dne, ovšem jejich zajímavost 
a nevšednost většinu účastníků při-
nutí absolvovat „okružní jízdu“ ještě 
jednou.

Mezi vystavovatele s  prostorově 
největšími stánky patřily společnos-
ti ASK CHEMICALS, HA POLSKA, 
EUROCAST INDUSTRIES, WÖHR, 
FOUNDRY ECOCER, KANTHAL, 
CAST METAL, JAK, SPECTRO, MET- 
IMPEX a COMTEC 3D.

Až na drobné výjimky zde nebyly za-
stoupeny žádné slévárny, jednalo se 
téměř výhradně o dodavatelské firmy 
nebo podpůrné služby, instituce na 
úrovni výzkumu a  vývoje, laborato-
ře nevyjímaje. Přesto rozhodně bylo 
na co se dívat a účastníci dozajista 
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Zastoupení 3D tisku nejen písko-
vých jader a forem 

Jedna z  mnoha expozic zaměře-
ných na topné elementy a  teplotní 
čidla 

Hojně zastoupené NDT metody – 
ukázka RTG
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posbírali nejednu zajímavost nebo 
vhodný kontakt. Bylo možné navá-
zat obchodní styky s dodavateli, kteří 
nabízejí alternativy k  produktům od 
známých, velkých světových hráčů 
z  oblasti metalurgických přípravků, 
kontrolní techniky apod. V  nemalé 
míře byli zastoupeni producenti slé-
várenských písků – ostřiv. 

Veletrh působil dojmem, že se jed-
nalo o událost silně orientovanou na 
polskou vnitrostátní situaci, průmysl 
apod. Důkazem toho byly slogany, 
nápisy i  popisky technologií velmi 
často uvedené „jen“ v  polském ja-
zyce. Faktem je, že zde nebyly vidět 
žádné převratné novinky či evrop-
ské premiéry. Příjemným zpestře-
ním veletrhu naopak byl Media po-

int s možností pročtení si mnohých 
světových slévárenských časopisů 
a rovněž konferenční sekce s před-
náškami. Jako malé mínus lze zmí-
nit přednášky opět pouze v polském 
jazyce. S  trochou nadsázky musím 
uvést, že výstavky topných elemen-
tů, termočidel i obdobné techniky 
nezklamaly, a tak jako na všech vý-
stavách a  veletrzích tohoto ražení 
byly hojně zastoupeny. Nadměrně 
zde byly prezentovány podpůrné 
detekční metody, které zabraly snad 
polovinu výstavní haly. Jednalo se 
o techniku typu endoskop, RTG, CT, 
3D skenování, 3D dotykové měření, 
laboratorní vybavení, měření rozmě-
rů ultrazvukem či měření tvrdosti. 
Skutečně bylo znát většinové před-
vádění periferií výroby nebo podpůr-

ných zařízení včetně dokončovacích 
operací pro odlitky. Velmi časté byly 
exponáty ze segmentu tryskání, 
omílání, čištění, apretace atd. Z ryze 
výrobních zařízení, jako jsou licí 
stroje, byly vidět se svými expozice-
mi pouze firmy IDRA a FRECH. 
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Čištění povrchů pulzním laserem 
3D skenování Al odlitku pomocí ro-
botického ramene

Velmi demonstrativní ukázka vý-
sledku tryskání odlitků 

Expozice týkající se omílání
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Reportáž z 74. svetového zlievarenského 
kongresu z južno-kórejského Busanu
prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

V  čase od 16.–20.10.2022 sa po 
štyroch rokoch nútenej prestávky 
opäť uskutočnil Svetový zlievaren-
ský kongres. Hlavným organizáto-
rom okrem Svetovej zlievarenskej 
organizácie bola Kórejská zlievaren-
ská spoločnosť. Kongres sa usku-
točnil v  kongresovom centre BEX-
CO v  krásnom prímorskom meste 
Busan, tzv. ázijskom Miami.

V  rámci kongresu prebiehal aj 
Zlievarenský veľtrh.

Konferencia sa konala hybridne, 
časť účastníkov prednášala online 
zo svojho domova. 

V  úvode trochu štatistiky. Kongre-
su sa prezenčne zúčastnilo 508 
účastníkov z 32 krajín celého sveta, 

bolo odprednášaných 237 predná-
šok, prednášajúci boli z  28 krajín. 
Prednášky prebiehali súčasne v  6 
sekciách s týmto zameraním: od-
liatky budúcnosti, predikcia a  mo-

delovanie tuhnutia odliatkov, vi-
zualizácia a  tuhnutie, digitalizácia 
procesov, kontrola kvality, kryštali-
zácia železných materiálov, kontinu-
álne odlievanie ocelí, hliníkové zlia-
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Zástupcovia ČR a SR (zľava): Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Marek Matejka, 
PhD., prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD., Ing. Martina Sýkorová a doc. Ing. 
Marek Brůna, PhD. 

Účastníci 74. svetového zlievarenského kongresu na spoločnej fotografii
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tiny, tavenie ocelí a  liatiny, analýza 
metalurgických pochodov, 3D tlač, 
zliatiny medi, titánu a horčíka, tlako-
vé odlievanie, tepelné spracovanie, 
environmentálne a  ekologické as-
pekty odliatkov budúcnosti. Okrem 
prednáškových sekcií paralelne 
niekoľko dní prebiehala posterová 
sekcia  vo forme diskusného fóra.

Na veľtrhu vystavovalo 65 vystavo-
vateľov.

Zo Slovenskej republiky sme sa zú-
častnili štyria: doc. Ing. Marek Brů-
na, PhD., mladý výskumný pracovník 

Ing. Marek Matejka, PhD., dokto-
randka 2. ročníka Ing. Martina Sýko-
rová a autorka článku.

Vystúpili sme s 3 prednáškami. Dve 
boli orientované na vývoj nových 
hliníkových materiálov a jedna pred-
náška bola venovaná reoxidačným 
procesom v zlievarenskej forme.

V  rámci výborných česko-sloven-
ských vzťahov našu skupinu doplnil 
Ing. Martin Mrázek, Ph.D., z Technic-
kého muzea v Brne.

Dôvodom účasti na tomto poduja-

tí bolo získanie nových poznatkov, 
súčasných trendov ale aj  konfrontá-
cia našej práce s vedecko-odbornými 
prácami  z  celého sveta kde sme si 
kládli otázku: „Kam kráča naše snaže-
nie vo vede a vzdelávaní v medziná-
rodnom kontexte, porovnaní“? 

Zodpovedne aj ako vedúca katedry 
môžem veľmi spokojne konštato-
vať, že naše 3 prednášky sa nestrati-
li v tom množstve zaujímavých tém, 
neskromne musím dodať, že patrili 
medzi veľmi vydarené s  veľkým 
ohlasom. Napriek stále poddimen-
zovaného financovania slovenskej 
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Počas Foundrymen´s Night bola naša skupina vyzvaná 
ako jedna z mála krajín na prednesenie prípitku a po-
zdravu účastníkom kongresu

Pozdrav z ázijského Miami
Exkurzia v  zlievarňach vysokotlakového liatia: Hanjoo Light Metal. Co. 
Ltd., a Dongnam Precision Co., Ltd.

Prednáška Ing. Martiny Sýkorovej
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vedy aj školstva oproti mnohým kra-
jinám.

V závere kongresu sme sa zúčastni-
li aj na exkurzie v dvoch zlievarňach 
vysokotlakového liatia. Navštívili 
sme Hanjoo Light Metal. Co. Ltd., 
ktorá má zhodou okolností jedinú 
zahraničnú pobočku, a to vo Vlkano-
vej pri Banskej Bystrici, a Dongnam 
Precision Co., Ltd. Obidve firmy sa 
zaoberajú vysokotlakovým odlieva-
ním hliníkových a  horčíkových od-

liatkov pre automobilový priemysel 
s  dôrazom na segment elektromo-
bility, napr. elektrifikačné časti, ba-
tériové systémy a pod., a pre spaľo-
vacie motory prevodové diely, bloky 
motorov, telesá ventilov a pod.

Čo na záver.

Kongres bol veľmi vydarený, množ-
stvo účastníkov potvrdilo, že po 
kovidovom období túžili sa osobne 
stretnúť, vidieť, porozprávať. Myslím 

si, že v  tomto kongres poskytol vý-
bornú platformu.

Aj keď Južná Kórea nie je top turis-
tická destinácia, od nás veľmi vzdia-
lená, let je náročný a dlhý, nás veľmi 
pozitívne prekvapila. Je to nádherná 
krajina, veľmi vyspelá s nadštandard-
nou infraštruktúrou, so zaujímavými 
prírodnými krásami, výborným jed-
lom, veľmi bezpečná a  veľmi čistá. 
Ak by nebola tak ďaleko, veľmi rada 
sa tam opäť vrátim aj súkromne.
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Exkurzia v zlievarňach vysokotlakového liatia: Hanjoo Light Metal. Co. Ltd., a Dongnam Precision Co., Ltd.
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International MAGMA user meeting 2022 aneb 
slévárenští experti z celého světa v Mnichově
Ing. Milan Luňák
TOP Alulit s.r.o.

V  Německu, přesněji v  bavorské 
metropoli Mnichově, který čítá bez-
mála půl druhého milionu obyvatel, 
se ve dnech 19.–21. října setkali 
uživatelé softwaru MAGMASOFT® 

a  to z  různých částí zeměkoule. 
V  atmosféře celé akce byla znatel-
ná velká chuť diskutovat tzv. face to 
face, po nucené odmlce způsobené 
pandemií Covid 19. Zástupci několi-
ka firem z  České republiky nemoh-
li při takto významné akci chybět. 
České slévárenství bylo zastoupeno 
slévárnami TOP Alulit s.r.o., DGS 
Druckguss Systeme s.r.o, Maxion 
Wheels Czech s.r.o., Metso Outotec 
Czech Republic s.r.o., SECO Indust-
ries s.r.o., Slévárna Heunisch Brno 

s.r.o. a  ŽDAS a.s.  Celé technicko-
-společenské události se účastnilo 
přes 350 návštěvníků z řad sléváren, 
různých institucí včetně vysokých 
škol a  R&D center až po samotné 
zaměstnance softwarové společ-
nosti MAGMA. Přednášky byly kon-
cipovány jak v  plenární sekci, tak 
čistě tematicky v mnoha kategoriích 
rozdělených velmi logicky dle výpo-
četních modulů, které kopírují po-
třebu typických skupin licích tech-
nologií. Osobně jsem se účastnil 

Společné foto velké části českého zastoupení v Mnichově 



SLÉVÁRENSKÉ LISTY   |   č. 4   |   prosinec 2022

Slévárenské akce

International MAGMA user meeting 2022 aneb slévárenští experti z celého světa v Mnichově

35

sekce zaměřené na neželezné kovy 
a – vzhledem ke svým bohatým zku-
šenostem – mohu s velkou radostí 
konstatovat, že přednášky byly ori-
entovány především na nízkotlaké 
odlévání. Akci provázely i velkolepé 
společenské večery, které bezespo-
ru k  podobným meetingům patří 
a  jsou neméně zajímavé jako tech-
nické přednášky.

Poslední den třídenního setkání se 
nesl v duchu představování nového, 
ať už to bylo nové pracovní prostředí 
verze MAGMASOFT® 6, která je nyní 
v poslední etapě interního ověřová-
ní a  testování. Plán je uvolnit tuto 
nejnovější inovovanou verzi světu 
na jaře 2023. Nová verze vyniká 
především odlišně pojatým uživa-
telským rozhraním, a to jak v podo-

bě atraktivní grafiky, tak ještě intu-
itivnějšího ovládání, než tomu bylo 
dosud. Mnoho námětů vedoucích 
k  rozvoji a  podmiňujících další vý-
voj přišlo od samotných uživatelů. 
Přístup této spolupráce je vývojáři 
dlouhodobě podporován a  rozhod-
ně přináší své výhody a  úspěchy. 
Posléze i představení dalších směrů 
a vizí této velmi progresivní němec-
ké společnosti s největší základnou 
uživatelů simulačních SW v  branži 
slévárenství nezůstalo bez povšim-
nutí a  nutno podotknout, že firma 
i přes neblahé ekonomické prostře-
dí všude kolem, minimálně v Evropě, 
i nadále roste a expanduje k novým 
a novým uživatelům. O vysoké úrov-
ni a  prestiži této události vypovídá 
fakt, že zde byli k vidění i účastníci 
zastupující nadnárodní automobilky, 

jako např. AUDI, BMW, SCANIA, VOL-
VO, TESLA, MERCEDES BENZ AG či 
koncern VW. Nechyběli ani zástupci 
z odvětví v těchto měsících výrazně 
exponovaných, jakými jsou oblasti 
energetiky, např. DOOSAN Enerbility, 
GE Power aj. Ze zástupu snad všech 
podstatných výrobních technolo-
gií odlévání si dovolím vypíchnout 
velmi inovativní představení 3D tiš-
těných pískových jader a  forem ve 
vazbě na výsledky odlitků získané 
z jejich simulace lití a tuhnutí. Takto 
fokusovaná prezentace byla skuteč-
ným důkazem pokrokového přístu-
pu nejen softwarových pracovníků 
z MAGMY, ale i prezentujících z po-
zvaných sléváren. Závěrem snad jen 
konstatování – již nyní se těším na 
další setkání, a to jak v ČR, tak i opět 
někde ve světě. 
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Príhovor dekanky Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Ivety Vaskovej, 
PhD., pri príležitosti 70. výročia založenia  fakulty a 260. 
výročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici

Je pre mňa veľkou cťou privítať 
Vás na slávnostnom zhromaždení 
akademickej obce a  Vedeckej rady 
Fakulty materiálov, metalurgie a re-
cyklácie Technickej univerzity v Ko-
šiciach pri príležitosti 70. výročia 
založenia  fakulty a 260. výročia za-
loženia Banskej akadémie v Banskej 
Štiavnici, ktorá dala základy aj našej 
fakulte. 

Na úvod mi dovoľte podotknúť, že sa 
nestretávame a neoslavujeme preto, 
že práve v  túto chvíľu nemáme nič 
dôležitejšie na práci, že práve teraz 
pred nami nie sú žiadne naliehavé 
výzvy. Práve naopak... Veľmi jasne 
si uvedomujeme zložitosť súčasnej 
situácie, kedy sme pod paľbou via-
cerých kríz, ku ktorým sa staviame 
maximálne zodpovedne. Uvedomu-
jeme si a ťažko prežívame aj udalosti 
posledných dní, kedy vyhasli životy 
mladých ľudí, tak dôležitého článku 
rozvoja našej krajiny. Stretávame sa 
predovšetkým preto, lebo len spoloč-
ne dokážeme nájsť riešenia, a  ako 
náš slogan vraví: Každá úspešná 

Rok 1952...

- Studená vojna bola v plnom prúde, 
v  Kórei zúrila vojna skutočná a  tá 
tretia svetová bola reálnou hrozbou. 

- V premiére bol muzikál Spievanie 
v  daždi alebo western Na pravé 
poludnie s Gary Cooperom v hlav-
nej úlohe.

- Sledovali sme nástup  mladučkej  
kráľovnej Alžbety II. na britský trón.

- Na plátna sa dostala kultová roz-
právka Pyšná princezná, ľudia si 
spievali Ten dělá to a ten zas tohle 
(mimochodom, toto by sme mali 
vrátiť do hry).

- A so zatajeným dychom sme sle-
dovali bezkonkurenčné olympij-
ské úspechy Emila Zátopka, ktorý 
sa práve v  roku 1952 stal sveto-
vou legendou.

A  v  tomto roku  vznikla aj Vysoká 
škola technická v Košiciach – dneš-
ná Technická univerzita – a  jej tri 
zakladajúce fakulty, medzi nimi aj 
Hutnícka fakulta, dnešná Fakulta 
materiálov, metalurgie a recyklácie. 

Je pre mňa veľkou cťou vysloviť 
zdanlivo obyčajné a jednoduché kon-
štatovanie: Naša fakulta oslavuje 70 
rokov. V  tejto jednej vete je ukryté 
veľké množstvo životných príbehov, 
udalostí, zážitkov, nádejí, spomie-
nok. Zostal tu kus života nielen štu-
dentov, pracovníkov fakulty, ale aj 
našich priaznivcov, podporovateľov, 
priateľov z  iných organizácií a  ja 
pevne verím, že všetci ste si odtiaľto 
odniesli veľa dobrého a užitočného. 
A preto zdôrazňujem slovo NAŠA. 

Univerzita – to nie je iba inštitúcia. 
Nie sú to len budovy či vybavenie. 
Je to predovšetkým život. Život spo-
jený s úspechmi aj pádmi jednotliv-
cov, ktorých spája spoločný cieľ. 

Na začiatku našej fakulty bolo 
nadšenie konkrétnych ľudí. Aj jej 
budúcnosť stojí na nadšení konkrét-
nych súčasníkov, pretože bez nich 
a ich spoločného nadšenia nedoká-
žeme nič. Aj dnes, rovnako ako pred 
70 rokmi, obraciame v rukách každý 
groš, ktorý potrebujeme na výstavbu, 
rekonštrukcie, údržbu, technické vy-
bavenie, dôstojné pracovné priesto-
ry, lebo vývoj technológií ide raketo-
vou rýchlosťou. Ale aj dnes, rovnako 
ako pred 70 či 1700 rokmi, platí, že 
Poznanie je bránou múdrosti. A ces-
ta k takejto bráne je vždy bližšie, ak 
k nej smerujeme spoločne. Vtedy aj 
tie groše akosi znenazdajky vieme 
nájsť. Otvárajme a  vylepšujme túto 
bránu a umožňujme ňou prejsť kaž-

cesta začína správ-
nym rozhodnutím. 
Najlepšie spoloč-
ným rozhodnutím. 
Ďakujem, že ste 
prišli! No a  správne 
rozhodnutia vzni-
kajú v  súlade vždy 
s poznaním histórie.
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dému, kto ňou prejsť chce. Karel Ča-
pek zanechal vo svojom diele myš-
lienku: „ Mladá generácia má pocit, 
že s ňou prichádza lepší svet. Stará 
garda má pocit, že s ňou lepší svet 
odchádza!“ Každý z nás vo svojom 
živote okúsi jeden i druhý pocit. Je 
dobré, keď tento pocit – u jedného, 
alebo u druhého – prichádza čo naj-
neskôr. Lebo vtedy sa to k sebe naj-
bližšie, ale aj najlepšie približuje...  
A práve akademické prostredie  má 
ohromnú silu v  tom, že umožňuje 
kontinuálny generačný pohyb.

Dáva príležitosť mladým, aby stavali 
nové a lepšie múry, aby vyvinuli nové 
a  kvalitnejšie materiály. Ak sa to 
nové stavia na poznaní a pochopení 
starých objavov i omylov, má šancu 
preniesť nás do zdravej a spokojnej 
budúcnosti. A takúto budúcnosť že-
lám všetkým generáciám ľudí, ktorí 
svoj život akýmkoľvek spôsobom 
spojili s  Fakultou materiálov, meta-
lurgie a  recyklácie Technickej uni-
verzity v Košiciach. Želám ju tomuto 
mestu, regiónu, krajine, nám všet-
kým, ktorí tu žijeme.

Naša fakulta má vybudovaný veľký 
potenciál v  oblastiach pedagogic-
kej,   vedeckovýskumnej spolupráce 
s  praxou a  externými výskumnými 
a  akademickými inštitúciami. Na-
šou hlavnou ambíciou a zároveň aj 
záväzkom na nasledujúce obdobie 
je tento potenciál pozitívne aktivizo-
vať a všestranne rozvíjať. 

Máme odvážnu víziu a stratégiu pre 
budúci rozvoj fakulty, musíme sa 
snažiť porozumieť obsahu vzdeláva-
nia a výučby pre 21. storočie. Vyso-
koškolské vzdelávanie má výnimoč-

nú úlohu – poskytnúť dnes špičkové 
znalosti s cieľom dokázať riešiť pro-
blémy zajtrajška. 

Naša fakulta nikdy nebola charak-
teristická  masívnym záujmom zo 
strany stredoškolákov, ale to ani ne-
bolo naším cieľom (snáď len z  po-
hľadu rozpočtového financovania). 
Naše poslanie sa spája s aktivitami, 
ktoré predstavujú začiatok priemy-
selného reťazca, ale bez nášho prí-
nosu by nebolo možné skonštruovať 
autá, postaviť mosty,  lietadlá, či vy-
rábať počítače a telefóny. A v dneš-
nej dobe, kedy kľúčové suroviny pre 
najnovšie technológie sú vyťažené, 
je recyklácia, čiže sekundárna me-
talurgia, veľmi dôležitá. Aj preto sa 
cítime byť dôležitým spojivom Tech-
nickej univerzity – snáď aj podľa už 
spomínaného výroku „Ten dělá to 
a ten zas tohle a všichni dohromady 
uděláme moc“...

Stredobodom nášho záujmu je štu-
dent a  kvalitný obsah študijných 
programov a  hlavnými hodnotami 
naďalej zostávajú  odbornosť, uplat-
niteľnosť, previazanosť na priemy-
sel a rodinná atmosféra. A verím, že 
sa nám to darí a bude dariť. Zatiaľ 
tu rodinnú atmosféru naozaj cítime. 
A to je veľmi dôležité. Ďakujem všet-
kým vám, že sa o to naplno snažíte.

A čo želám fakulte do budúcna? Robiť 
len veľké veci. Som presvedčená, že 
aj veľké veci je možné robiť ohľadupl-
ne a čestne, že spolupráca a loajalita 
znamenajú oveľa viac ako osobný 
prospech, že názorová jednotnosť 
sa nevytvára príkazom, ale buduje sa 
v diskusii a rešpekt sa dá vybudovať aj 
vtedy, keď vedenie fakulty je dostupné 

a otvorené nielen pre zamestnancov, 
ale aj pre študentov. 

Čo na záver? Pár dní dozadu som sa 
zúčastnila udalosti na trenčianskej 
univerzite, kde sa ma dotkla myš-
lienka pesničkárky Simy Magušino-
vej, čerpanej z biblie – že všetko má 
svoj čas a  svoju chvíľu má každé 
úsilie pod slnkom.

Svoj čas má plač, svoj čas má smiech
Svoj čas má zármutok, svoj čas má 
tanec
Svoj čas má rozhadzovanie kameňov, 
svoj čas má ich zbieranie
Svoj čas má hľadanie, svoj čas má 
strata
Svoj čas má mlčanie, svoj čas má pre-
hovorenie...

A  teraz je čas na skončenie môjho 
prehovorenia, alebo mojich pre-
hovorení, ale verím, že  čas fakulty 
ešte len príde a  napriek všetkým 
„výzvam“, s ktorými sa v poslednom 
čase stretávame, ale hlavne  vďaka 
mladým ľuďom, ktorí sú jej súčas-
ťou, má toho ešte veľa čo povedať 
budúcnosti Technickej univerzity 
v  Košiciach, priemyslu, Košiciam, 
Slovensku, Európe, svetu , vesmíru...  
A hovorí aj nám.

Nech žije Fakulta materiálov, meta-
lurgie a  recyklácie Technickej uni-
verzity v  Košiciach, nech žije Tech-
nická univerzita v Košiciach!

Zdar Boh!

Vaša Iveta Vasková
dekanka FMMR TUKE

Košice 6. 10. 2022
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Giesserei 
PraxisInovační postup levitačního tavení 

pro získání těch nejčistších tavenin 
Innovatives Levitationsverfahren für 
reinste Feinguss-Schmelzen 
TEUMER, N. 
2022, 109, č. 1, s. 34–37 
Základní informace o novém postu-
pu levitačního tavení výše uvede-
ných materiálů a  tavicího zařízení 
Fast Cast. Nový postup a nově vyvi-
nuté zařízení umožňují zvýšit hmot-
nost taveniny z dosavadních 50 g na 
500 g. Popis konstrukce a  funkce 
zařízení, procesu tavení a odlévání.

Materiály prvního a  druhého tave-
ní – výpočet jejich vlivu na životní 
prostředí
Primär- und Sekundärstoffe – Be-
rechnung ihrer Umweltwirkung 
NEUMANN, F.; REUTER, M. A.  
2022, 109, č. 1, s. 38, 43, 45 
Po stručném objasnění pojmu bilan-
cování vlivu výroby na životní pro-
středí (eko-bilancování označované-
mu fyzikální ekobilance) a  zmínce 
o  jeho běžném způsobu hodnocení 

podle norem řady 14000 se příspě-
vek věnuje jeho aplikaci na recyklaci 
šrotu slitin zinku. Uvedeny výsledky 
bilance.

Analýzy podle směrnice BDG P 203. 
Analyzovat pórovitost odlitků 
Analysen nach BDG-Richtlinie P 
203. Volumendefizite in Gussstüc-
ken analysieren  
LÂPPLE, R. 
2022, 109, č. 1, s. 38, s. 54–56, 58 
Předmětem příspěvku je výše uve-
dená směrnice BDG P 20, která se 
týká způsobu zjišťování pórovitosti 
odlitků průmyslovou počítačovou 
tomografií. V rámci zajišťování kvali-
ty odlitků se zkoumá, jak pórovitost, 
která se v  nich vyskytuje, ovlivňuje 
jejich statickou a  dynamickou pev-
nost. Pojednává se podrobněji o vy-
užití tohoto nedestruktivního zkou-
šení a  o  příslušných počítačových 
programech.

Postupy zvyšování účinnosti zalo-
žené na datech  
Datenbasierte Verfahren zur Steige-
rung der Energieeffizienz 
HARTMANN, D.  
2022, 109, č. 2, s. 24–31 
Příspěvek ukazuje, jak se dá stro-
jovým učením a se solidní databází 
procesních dat modelovat spotřeba 
energie na tavení v  indukční peci, 
případně na vsázkování. Popsaný 
model může předpovědět spotře-
bu energie na základě vsázkování 
a způsobu tavení s ca 81% přesností.

Udržitelné postupy výroby jader. 
Regenerace formovacích směsí 
s anorganickými pojivy 
Nachhaltige Kernherstellungspro-
zesse. Regenerierung anorganisch 
gebundener Sandsysteme

HAANAPPEL, V. a kol. 
2022, 109, č. 2, s. 44–49 
Popisovaný postup spočívá na me-
chanicky adsorpčním procesu, který 
je také nazýván Clustreg-Process. 
Výsledky opakovaných regenerací 
ukazují, že dokonce po desíti obě-
zích bylo možné použít formovací 
směs s  jádrovou směsí pojenou 
anorganickým pojivem Solosilem
-TX, aniž by to ohrozilo tekutost 
směsi nebo její mechanické vlast-
nosti.

Vývoj postupu a  slitin pro tlakové 
lití hořčíku
Prozess- und Legierungsentwic-
klung für Magnesium-Druckguss 
HARRISON, A.; GNEIGER, S.; 
FRANK, S. 
2021, 72, č. 3/4, s. 8–11
Hlavním cílem vývojových prací 
Kompetenčního centra pro lehké ne-
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železné kovy Ranshofen bylo ukázat 
přednosti použití hořčíkových slitin, 
a tím podpořit velkoplošné využívá-
ní tohoto materiálu. Jednalo se na 
jedné straně o samotné slitiny a na 
druhé straně o  postupy jejich zpra-
cování. Popis prací a příklady dosa-
žených výsledků.

Integrační metody analýzy struktu-
ry pro popis inovativní izolační ke-
ramiky
Integrierende Strukturanalyse-
methoden zur Charakterisierung ei-
ner innovativen SiOC-Isolierkeramik
HENN, I.; SAX, A.; QUIRMBACH, P. 
2021, 72, č. 3/4, s. 12–16 
Pojednává se o  nové skupině ma-
teriálů – siliciumoxykarbidových 
sklokeramikách (SiOC) – s  velkým 
potenciálem využití pro tepelnou 
izolaci. Cílem výzkumu bylo vyvi-
nout strategii analýzy skládající se 
z  různých, ale koherentních metod 
zkoumání, aby bylo možné popsat 
strukturu sklokeramiky SiOC.  Navíc 
se stanovil obsah kyslíku a  uhlíku. 
Popis prací.

Křemenný písek: ostřivo na výrobu 
forem a jader. 3. část: nevratná pře-
měna křemene na kristobalit
Quarzsand: die Form- und Form-
grundstoff für Kernherstellung. Teil 
3: Die irreversible Umwandlung von 
Quarz in Cristobalit 
RECKNAGEL, U.; THOMAS, R. 
2021, 72, č. 3/4, s. 17–26 
Tato část se zabývá přeměnou kře-
mene na formy SiO2 se strukturou 
modifikovanou vlivem vysokých tep-
lot. Tyto přeměny jsou spojeny se 
změnami objemu a  mohou být pří-
činou vad odlitků. Jedná se zvláště 
o  přeměnu křemene na kristobalit 
při teplotě nad 1200 °C. Popis me-

tod, kterými se tyto přeměny zjišťo-
valy.

Dnešní forma uspořádání slévárny 
tlakově litých odlitků 
Heutige Gestaltung eines Druckgus-
sunternehmens 
LEIBFRIED, D.
2021, 72, č. 3/4, s. 36–43 
Pojednává se o  změně pojetí způ-
sobu organizace řízení podniku – 
slévárny – vyrábějící tlakové odlitky, 
která vede k úspěšnému ekonomic-
kému vývoji. Toto pojetí zahrnuje 
jednotu technických, organizačních 
a personálních faktorů. Ústřední roli 
hraje vzájemné ovlivňování mezi 
kvalifikací a  motivací pracovníků 
slévárny, designéry a  oborovými 
specialisty. Uvedeny další podmínky 
a doporučení pro úspěšnou změnu 
celkového řízení.

Mechanické vlastnosti a  odolnost 
proti rázovému opotřebení oceli 
Mn-Si-Mo-V s 540 HB 
Mechanische Eigenschaften und 
Schlagverschleißfestigkeit von Mn-
Si-Mo-V -Stahl mit Brinellhärte 540 
ATHAVALE, V.  a kol. 
2021, 72, č. 5/6, s. 8–23
Cílem prací je vyvinout ocel vhodnou 
pro výrobu litých součástí strojů pro 
zemní práce vyznačující se vysokou 
pevností a odolností vůči nárazům. 
Jako výchozí materiál byla zvolena 
ocel Mn-Si-Mo-V  s  540 HB. Práce 
zahrnovala jak obsáhlý přehled od-
borné literatury (viz odkazovou lite-
raturu), tak vlastní zkoušky. Popis 
podmínek a  průběhu prací, shrnutí 
a  vyhodnocení výsledků (překlad 
Tansactions AFS, 2019, s. 413).

Tepelná analýza jako kontrolní me-
chanizmus zjemnění zrna hořčíko-

vé slitiny Mn-Si-Mo-V – 1. část
Thermoanalyse als Kontrollmecha-
nismus der Kornfeinng der Magne-
siumlegierung Mn-Si-Mo-V – Teil 1 
DÜNKELMANN, O.; ERSHOV, S. 
Druckguss, 2021, 72, č. 5/6, s. 24–
28, 30–32 
První část seznamuje s výzkumným 
projektem zaměřeným na vývoj me-
tody kontroly účinnosti zpracování 
taveniny prostředky obsahujícími 
uhlíkaté látky (C2Cl6 a SiC). Zkouš-
kami se zjišťovalo, jestli má takové 
zpracování vliv na průběh křivky 
chladnutí. Stručně se pojednává 
o vlivu velikosti zrna na mechanické 
vlastnosti, je uveden přehled postu-
pů zjemňování zrna slitiny AZ91, te-
pelné analýze jako kontrolní metodě 
účinnosti zjemnění a popis průběhu 
zkoušek včetně diskuze o  výsled-
cích.

Sériová aditivní výroba? 
Additive Fertigung in der Serie? 
GATERMANN, A.-M. 
Druckguss, 2021, 72, č. 5/6, s. 35–37 
Po krátkém hodnocení současné 
situace využívání aditivní výroby ve 
slévárnách se pojednává o výzkumu 
probíhajícím ve firmě Schäffer, je-
hož cílem je její začlenění do sériové 
výroby.  Stručný popis dosavadních 
prací.

Využití aditivních technologií a  to-
pologické optimalizace při kon-
strukci a výrobě slévárenských fo-
rem 
Additive Technologien und topo-
logische Optimierung bei der Kon-
struktion und Herstellung von Gie-
ssereiformen  
CINEGR, P.; GÁŠEK, M.  
Druckguss, 2021, 72, č. 5/6, s. 38–42 
Pojednává se o aditivní výrobě a je-
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jich výhodách při využití ve slévár-
nách. Stručně jsou popsány mož-
nosti ve vývoji a  výrobě nástrojů 
a  forem. Příspěvek doplňuje přípa-
dová studie aditivní výroby kom-
pletní topologicky optimalizované 
funkční kovové formy. Na návrhu 
a realizaci spolupracovaly firmy Be-
neš & Lát a.s. a CARDAM s.r.o. Po-
pis podmínek a průběhu výroby for-
my, souhrn a vyhodnocení výsledků 
(překlad ze Slévárenství, 2021, č. 1, 
s. 19).

Zlepšení mechanických vlastností 
odlitků ze slévárenských slitin Al-
Si-Mg přísadou Zr, V  a  Mo litých 
tlakově ve vakuu 
Verbesserte mechanische Eigen-
schaften von Vakuum-Druckguss-
teilen von Vakuum-Druckgussteilen 
aus Al-Si-Mg-Gusslegierungen 
durch Zr-, V- und Mo-Zusätze 
ZHANG, Z, a kol. 
Druckguss, 2021, 72, č. 7/8, s. 8–14, 
16–18 
Cílem předložené studie je zjistit vliv 
přechodných prvků (Zr, V a Mo) na 
pevnostní vlastnosti odlitků ze sliti-
ny AlSi8/10Mg odlévaných tlakově 
ve vakuu, a to v litém stavu a po te-
pelném zpracování za podmínek T5 
a T6. Navíc se hodnotí vlastnosti mi-
krostruktury různých odlitků, aby se 
objasnily dopady tranzitních prvků 
na mechanické vlastnosti. Uvedeny 
podmínky a  průběh prací a  zkou-
šek, souhrn a vyhodnocení výsledků 
(překlad z  Transactions AFS, 2020, 
Vol. 128, s. 1).

Tepelná analýza jako kontrolní me-
chanizmus zjemnění zrna hořčí-
kové slitiny Mn-Si-Mo-V  – 2. část 
Thermoanalyse als Kontrollmecha-
nismus der Kornfeinng der Magne-

siumlegierung Mn-Si-Mo-V – Teil 2 
DÜNKELMANN, O.; ERSHOV, S.
Druckguss, 72, č. 7/8, s. s. 19–22 
Druhá část uvádí výsledky ze série 
zkoušek vlivu karbidu křemíku s dis-
kuzí výsledků a  závěr s  celkovým 
shrnutím a  hodnocením výsledků. 
Je nezbytné pokračovat ve zkouš-
kách, aby bylo možné získané vý-
sledky statisticky upřesnit a  potvr-
dit.

Vysokoteplotní koroze kalciumhexa
-aluminátu s popely biomasy 
Hochtemperaturkorrosion von Kal-
ziumhexa-Aluminat mit Biomase
-schlacke 
LOISON, L. a kol. 
Feuerfeststoffe, 2021, 72, č. 7/8, s. 
23–29 
Studie se zabývala zkoumáním me-
chanizmů reakcí mezi kalciumhexa
-aluminátovými materiály a  popely 
s  vybraným složením z  biomasy. 
Pro zkoumání reakcí s kalciumhexa
-aluminátem za vysokých teplot se 
proto vybraly tři hlavní oxidy – CaO, 
SiO2 a  K2O, které jsou obsažené 
v  průměrném složení biomasy. 
Analýzy se soustředily na kinetické 
a  mikrostrukturální aspekty. Popis 
podmínek a  průběhu prací, shrnutí 
a vyhodnocení výsledků.

Legovaná litina: G6 Vliv legujících 
prvků na vlastnosti litiny za zvýše-
ných teplot – 41. část
Legiertes Gusseisen: G6 Einfluss 
von Legierungselementen auf die 
Eigenschaften von Gusseisen bei 
erhöhten Temperaturen – Teil 41
RÖHRIG, K. 
2021, 72, č.7/8, s. 30–40 
Tato část pokračování zahrnuje ka-
pitolu G6 6. Vliv legujících prvků na 
litinu. Zabývá se vlivem uhlíku, kře-

míku, manganu, fosforu a chromu.

Hodnocení alternativních ostřiv sy-
rových a jádrových směsí pro výro-
bu forem a jader
Bewertung von alternativen Form-
grundstoffen für die Verwendung im 
Grünsandformverfahren und in der 
Kernsandherstellung 
RAVI, S.; THIEL, J. 
2021, 72, č.9/10, s. 8–20 
Hodnotily se dva druhy keramické-
ho ostřiva jako potenciálně ekono-
mické náhrady za křemenný písek, 
a  to jak pro syrové, tak chemicky 
pojené formovací směsi. Z  výsled-
ků zkoušek vyplývá, že keramická 
ostřiva mají vynikající mechanické 
vlastnosti, nízký podíl jemných čás-
tic vzniklých otěrem. Vynikající je 
také kvalita odlitků. Popis podmínek 
a průběhu zkoušek, souhrn a vyhod-
nocení výsledků (překlad z Transac-
tions AFS, 2020, s. 187).

Stanovení koeficientu přestupu 
tepla inverzní simulací (přestupu 
tepla) ve vzduchové mezeře a  na 
styčných plochách s  dominujícím 
dotykovým tlakem pro procesy gra-
vitačního lití do kovových forem
Bestimmung des Wärmeüber-
gangskoeffizienten mittels inverser 
Simulation für luftspalt- und kon-
taktdruck dominierte Grenzflächen 
im Schwer-kraftkokillengiessverfa-
hren 
VOSSEL, T.; PUSTAL, B.; BÜHRIG
-POLACZEK, A.
2021, 72, č. 9/10, s. 22–30 
Přednáška referuje o hodnocení pře-
stupu tepla při gravitačním odlévání 
hliníkové slitiny A356 do kovové for-
my. Tady nelze použít jednoduchý 
popis vývoje koeficientu přestupu 
tepla, protože jeho hodnotu a vývoj 
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mohou výrazně ovlivnit různé okra-
jové podmínky. Popisuje se výše 
uvedený postup jeho stanovení 
(překlad z  Transactions AFS, 2020, 
s. 127).

Optimalizovaný tavicí proces na zá-
kladě inteligentního sběru a analý-
zy dat procesu
Optimierter Schmelzbetrieb durch 
intelligente Prozessdatenerfassung 
und Prozessdatenanalyse
HANZIG, F. a kol. 
2021, 72, č. 9/10, 34–39 
Krátký úvod o  současném stavu 
techniky v  této oblasti a  o  vytvoře-
ní nového, inteligentního řídicího 
okruhu výrobního procesu v  tavír-
ně. Popis jeho úspěšného zavedení 
ve slévárně firmy Trompetter Guss 
GmbH, Chemnitz. Shrnutí výsledků 
dosažených jeho využitím a  nástin 
dalšího vývoje.

Hodnocení nových slévárenských 
hliníkových slitin AlSi9CuMg pro 
výrobu automobilových hlav válců
Bewertung neuer AlSi9CuMg-Alumi-
niumlegierungen für Automobil-Zy-
linderköpfe 
PAN, L.; BRETON, F. 
2021, 72, č. 11/12, s. 8–20 
Srovnání vlastností za vysokých 
teplot komerčně dostupné slitiny 
A356+Cu se dvěma novými slitina-
mi AlSi9Cu2 a  AlSi9Cu3,5 určený-
mi k výrobě hlav válců spalovacích 
motorů. Podrobně se zkoušely 
a srovnávaly jejich tepelné fyzikální 
a mechanické vlastnosti a také slé-
vatelnost. Popis podmínek a průbě-
hu prací, shrnutí a  vyhodnocení vý-
sledků (překlad z Transactions AFS, 
2018, s. 47).

Vliv antimonu na proces nukleace 

litiny s kuličkovým grafitem  
Wirkung von Antimon auf den Keim-
bildungsprozess von Gusseisen mit 
Kugelgraphit 
ALONSO, G.; STEFANESCU, D. M.; 
SUAREZ, R. 
2021, 72, č. 11/12, s. 21–28 
Pro hlubší porozumění vlivu škod-
livých prvků na nukleační proces 
litiny s kuličkovým grafitem byly při-
praveny taveniny s obsahem Sb od 
0 do 0,0036 %. Odlévaly se do kelím-
ků pro termickou analýzu a tepelně 
se zpracovávaly po různě dlouhou 
dobu. Použila se dvě očkovadla bo-
hatá na C a Al. Shrnutí a vyhodnoce-
ní výsledků (překlad z  Transations 
AFS, 2020, s. 107).

Hodnocení účinků odplynění ultra-
zvukem na stavební díly v tlakovém 
lití
Bewertung der Auswirkungen der 
Ultraschallentgasung auf Bauteile 
im Druckgussverfahren
SILVA, da, M. a kol. 
2021, 72, č. 11/12, s. 34–40 
Referuje se o  pilotních zkouškách 
odplyňování ultrazvukem, které pro-
běhly na velkých objemech taveniny 
hliníku (500 kg) a jsou vyhodnoceny 
výsledky. V  jednotlivých oddílech 
příspěvku se pojednává o  ultrazvu-
kovém odplyňovacím zařízení, způ-
sobu zpracování taveniny a o stavu 
tlakových odlitků, které se z ní odlily 
– tzn. o  pórovitosti, hodnotách tvr-
dosti apod.

Posouzení vzniku trhlin ve slitinách 
AlCeMg odlévaných gravitačně do 
kovové formy 
Betrachtung der Entstehung von 
Heißrissen in AlCeMg-Legierungen 
im Schwerkraftkokillenguss
2022, 73, č. 1/2, s. 8–12 

WOLFF, N. a kol.  
Studie se zaměřila na vznik trhlin ve 
výše uvedeném systému Al slitin. 
Mechanizmus tvoření trhlin se dá 
odvodit z  kombinace výsledků po-
psaných zkoušek a  měření. Sklon 
slitin AlCeMg ke vzniku trhlin se pak 
také srovnával se stejnými vlast-
nostmi slitin AlSi a  ALCu prověře-
ných v praxi, aby je bylo možné za-
členit do kontextu procesu odlévání.

Hybridní řešení 4.0 služeb průmys-
lu pro branži slévárenství
Hybride Industrie 4.0-Servicelösun-
gen für die Giessereibranche 
SPICHARTZ, M.; RISCHE, M.; 
FOURNELL, M.  
2022, 73, č. 1/2, s. 13–16 
Pojednává se o  možnostech prů-
myslové výroby vyhovět stále vyš-
ším požadavkům na ochranu ži-
votního prostředí a  udržitelnost při 
současném zvyšování produktivity 
a  jakosti. Řešení spočívá v  digitali-
zaci.  Firma ABP Inductionsystems 
GmbH, Dortmund, nabízí web se zá-
kaznickým portálem, na kterém jsou 
k  dispozici hybridní servisní služby 
nového typu. Bližší popis nabídky 
a možností využití. 

Hodnocení kvality povrchu a eroze 
s  kotoučovými zkušebními tělesy 
z různých chemicky pojených smě-
sí 
Giessversuch zur Bewertung ver-
schiedener chemisch gebundener 
scheibenförmiger Probekörper 
RAVAL, M.; RAMRATTAN, S.  
2022, 73, č. 1/2, s. 18–22, 24–26
Jedná se o  výše uvedenou studii 
zkušebních litinových a  hliníkových 
odlitků. Byla vypracována nová 
zkouška pro hodnocení eroze v ko-
toučových zkušebních tělesech 
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ze ST směsí s  různými pojivovými 
systémy založená na zkoušce ero-
ze ve zkušebních tělesech z  alter-
nativních syrových formovacích 
směsí. Popis podmínek a  průběhu 
zkoušek doplněných simulací na 
počítači, souhrn a  vyhodnocení vý-
sledků (překlad z Transactions AFS, 
s. 225).

Legovaná litina: G7 Vliv legujících 
prvků na vlastnosti litiny za nízkých 
teplot – 41. část 
Legiertes Gusseisen: G7 Einfluss 
von Legierungselementen auf die 
Eigenschaften von Gusseisen bei 
niedrigen Temperaturen – Teil 41 
RÖHRIG, K. 
2022, 73, č. 1/2, s. 27–30 
Tato část pokračování (obsáhlé prá-
ce) zahrnuje kapitolu G7 Vliv legu-
jících prvků na litinu. V podkapitole 
G7 1 uvádí základní údaje k danému 
tématu a v podkapitole G7 2 se z to-
hoto hlediska zabývá litinou s lupín-
kovým grafitem.

Citlivost slitin Al-Zn na vznik trhlin 
Heißrissanfälligkeit von Al-Zn-Legi-
erungen
AGUIAR, A. M.; SHANKAR, S.; SA-
DAYAPPAN, K. 
2022, 73, č. 3/4, s. 12–18 
Po stručném souhrnu postupů po-
užívaných ke zkoušení citlivosti Al 
slitin na vznik trhlin, a  to jak kvan-
titativního, tak kvalitativního, se po-
jednává o  novém zkušebním odlit-
ku, průběhu zkoušek a  zkušebním 
přístroji (CMAT Kanada a WPI USA). 
Shrnutí a  vyhodnocení výsledků 
(překlad z Transactions AFS, s. 39).

Zkušební postupy tvrdosti podle 
Brinella a jejich použitelnost 
Brinell-Härteprüfverfaren und ihre 

Anwendbarkeit 
HESS, D. R.; DOTY, H. W.  
2022, 73, č. 3/4, s. 19–29, 
Pojednává se o  některých problé-
mech, které mohou nastat při snaze 
srovnávat hodnoty tvrdosti měřené 
podle různých stupnic a při přecho-
du 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 zkouše-
ní tvrdosti podle Brinella, Rockwella 
a metodou Equotip (komerční měřič 
tvrdosti, známý jako „Product A“), 
(překlad z  Transactions AFS, 2020, 
s. 37).

Studený průmysl 4.0. Systémy 
chlazení v digitálním století 
Kalte Industrie 4.0. Kühlsysteme im 
Digitalzeitalter 
KRAMM, B. a kol.
2022, 73, č.  3/4, s. 30–33 
Článek všeobecně popisuje 
chladicí okruh v průmyslové výrobě 
a  možnosti jeho digitalizace, tzn. 
propojení mezi ním a  výrobním 
zařízením. Umožňuje to získávání 
informací jak z chladicího okruhu, tak 
jejich využití k jeho řízení. Pojednává 
se stručně o koncepci okruhu, která 
zahrnuje získávání informací, řízení 
okruhu, obsluhu a údržbu. Uvedeny 
konkrétní příklady ukazující, jak lze 
zmíněnou koncepci uplatnit v praxi.

Hlaveň děla „dr Leeb“ 
Kanonenrohr „dr Leeb“ 
RECKNAGEL, U. 
2022, 73, č.  3/4, s. 34–35 
Krátký popis pohnuté historie bron-
zové dělové hlavně děla „dr Leeb“ 
(lev) odlité na v roce 1523 ve Zwic-
kau. Střílelo se z  něho kamennými 
koulemi. V současné době je hlaveň 

vystavena na vnitřním dvoře kněž-
ských domů ve Zwickau. Doplněno 
obrázky.

Komplexní srovnání přístrojů na 
zkoušení formovacích směsí
Umfassender Vergleich von For-
mstoffprüfgeräten 
KERBER, H. a kol.  
2022, 73, č.  5/6, s. 10–18 
Článek informuje o  výsledcích 
zjišťování srovnatelnosti výsledků 
zkoušek vlastností bentonitových 
formovacích směsí, ke kterým 
se použily zkušební přístroje 
různých výrobců. Popisuje se 
realizace záměru. Ta zahrnuje 
výběr dodavatelů těchto přístrojů 
a  zkoušených vlastností. Všechny 
se zkoušely na všech vybraných 
přístrojích a  výsledky se pak 
srovnávaly. Vyhodnocení výsledků.

Obrobitelnost slévárenských slitin 
hliníku 
Zerspannungseigenschaften von 
Aluminiumgusslegierungen 
HAMED, M. a kol.  
2022, 73, č.  5/6, s. 19–29 
Cílem studie bylo zjištění obrobitel-
nosti slitiny Al-6%Cu-7%Si (v  litém 
stavu a  za podmínek stárnutí T5 
a T7). Získané výsledky se porovná-
valy s dobře definovanými hodnota-
mi pro slitinu B319.0 (v litém stavu 
a T7) a slitinu A356.0 (v litém stavu 
a  T6). Popis podmínek a  průběhu 
zkoušek, shrnutí a vyhodnocení vý-
sledků (překlad z Transactions AFS, 
2021, s. 47).

Výhody filtrů vkládaných do vtoko-
vého kůlu při nízkotlakém lití
Vorteile des Angussbuchsenfilters 
im Niederdruckgussverfahren 
GALLO, R.; BISHOP, S. 
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2022, 73, č.  5/6, s. 30–44 
Popis nové technologie filtrace (Ri-
gid GlasweveTM), při které se mís-
to kovových filtrů používají filtry ze 
skleněných vláken. Uvedena kvali-
tativní a kvantitativní analýza jejích 
předností při nízkotlakém lití. Sou-
hrn a vyhodnocení výsledků provoz-
ních zkoušek v  různých slévárnách 
(překlad z  Transactions AFS, 2021, 
s. 125).

kuličkovým (GJS) a  vermikulárním 
grafitem z  hlediska požadavků na 
současné snižování hmotnosti 
a schopnost odolávat jak maximál-
nímu statickému, tak dynamickému 
namáhání. Popis obou druhů na-
máhání a  důležitých ovlivňujících 
faktorů. Jsou připojena vodítka pro 
konstrukci takových odlitků a  kon-
krétní příklady konstrukce a  její op-
timalizace.

61. mezinárodní slévárenská kon-
ference, Portorož 2021
61. Internationale Giessereikonfe-
renz Portoroz 2021 
JAN-BLAŽIČ, M.; KRIŽMAN, A. 
2021, 68, č. 3, s. 18–21 
Výtahy ze sedmi přednášek týka-
jících se celkového přehledu sou-
časného stavu slévárenství (CAEF), 
inovace v  postupu rapid prototy-
ping, situace slovinského sléváren-
ství, neopravitelných lomů (vyvřelin) 
u odlitků z LKG, použití neuronálních 
sítí pro předpověď tvoření grafitu 
v LKG, nezbytných inovací ve slévár-
nách kvůli zachování konkurence-
schopnosti a inovací v tlakovém lití.

S  inovačními metodami a  postu-
pem rapid prototyping k  docílení 
optimalizovaného odlitku již za tý-
den   
Mit innovativen Methoden und Ra-
pid Prototyping zum optimierten 
Gussteil in einer Woche 
KOPPENSTEINER, E. a kol.  
2021, 68, č. 4, s. 14–19 
Nová 3D tiskárna je perfektním zaří-
zením na rychlou výrobu pískových 
forem na odlévání tvarově složitých 

odlitků. Popis náhrady tříkloubové 
svařované součásti zemědělského 
stroje topologicky optimalizovaným 
odlitkem.  Příprava a výroba tištěné 
formy trvala jen týden.

„Multimateriální hybridy“. Výzkum 
oblasti spojení na hybridních kon-
strukčních dílech vyrobených odlé-
váním a lepením  
„Multimaterilverbunde“. Untersu-
chung der Fügezone an mittels Gie-
ssprozess und Klebetechnik herges-
tellten Bauteilhybriden  
LIEPERT, P.; SCHINDELBACHER, G.; 
SCHUMACHER, P.  
2021, 68, č. 4, s. 20–36 
Hodnocení dosavadních výsledků 
výzkumného projektu „Multimate-
riální kompozita“ (Rakouský slévá-
renský institut, OGI). Zkoumá se, za 
jakých podmínek se dá získat opti-
mální spojení použitých materiálů, 
při kterých je zatížitelnost a  trvan-
livost maximální, a  to především 
v oblasti spojení.

Zpracovala:
Edita Bělehradová
VUT v Brně, FSI, odbor slévárenství
Česká slévárenská společnost, z. s.
úterý–čtvrtek, 
tel.: +420 541 142 646
infoslevarny@tiscali.cz  

Poděkování
Za poskytnutí zahraničních sléváren-
ských časopisů pro zpracování dě-
kujeme společnosti ŠEBESTA-služby 
slévárnám s.r.o.
https://www.sebestasro.cz/ 

Od materiálu k maximálně namáha-
nému konstrukčnímu dílu 
Vom Werkstoff zum Hochbelastba-
ren Bauteil 
KNOTHE, W. 
2021, 68, č. 3, s. 6–10 
Hodnocení litiny s lupínkovým (GJL, 

Giesserei-
-Rundschau
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Umělecké odlitky v historii slévárenství – IV. 
část: Čína – pozoruhodná historie výroby 
uměleckých odlitků
Ing. Zdeněk Král
REX, s.r.o., Blansko

Úvod 

Čína je dnes největším producentem 
odlitků na světě. O  množství 
slévárenské výroby ve středověku 
se toho moc neví, v knihách se však 
hodně píše o zručnosti a inovativním 
přístupu čínských slévačů. O  tyto 
informace se s  vámi chci podělit. 
Nejpozoruhodnější je skutečnost, 
že čínští slévači předběhli Evropu 
s výrobou litiny o přibližně 1700 let. 
K tomuto překvapujícímu zjištění se 
dostaneme v druhé polovině článku. 
Podle historické posloupnosti ale 
musíme začít dobou bronzovou. 

Slévárny v Er-li-tchou 

Měď a  cín byly na konci neolitu 
a  v  přechodu na dobu bronzovou 
strategickými materiály, stejně jako 
je dnes ropa. Kontrola nad nimi byla 
klíčem k imperiální moci. Čína doká-
zala po roce 2000 př.n.l. vyrobit více 
bronzu než celá Evropa. Například 
v  císařské hrobce dynastie Šang, 
1600–1046 př.n.l., bylo objeveno 
1,5 tuny bronzových artefaktů  (obr. 
1). Um slévačů dokládá sbírka do-
kumentů Kchao-kung ťi, která je 
všeobecně považována za nejstarší 
známou technickou encyklopedii, 
jejíž části pocházejí z  doby až 500 
let před naším letopočtem. Ovšem 

nejstarší bronzové odlitky byly vy-
robeny ve slévárnách v  Er-li-tchou. 
Tato oblast je velmi rozsáhlá, z doby 
bronzové (1900 př.n.l.), navazující na 
neolitickou kulturu. Nachází se v Yi-
louské pánvi Žluté řeky, asi 10 km 
jihozápadně od města Yanshi. Měla 
paláce, královské hrobky, slévárny 
bronzu a  dlážděné cesty. Dodnes 
v této části Číny můžeme nalézt řadu 
fungujících sléváren. Některé z nich 

jsem navštívil a byl jsem nadšen ze 
slévárenských znalostí místních od-
borníků. 
Uvádím jen úzký výběr odlitků z  té 
doby, např. překrásný Vinný džbán 
dynastie Šang 18-11. stol. př.n.l. (obr. 
2) a rituální pohár Er-li-tchou, ca 1200 
př.n.l. (obr. 3). V naší republice byla 
vystavena Trojnožka ting, bronz, 12. 
stol. př.n.l. v Paláci Kinských, Praha 
– sbírka umění Asie a Afriky (obr. 4).

Obr. 1.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.
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Jižní protivníky Šangů představuje 
kultura Sanxingdui 

Tato kultura nezaostala za svými 
severními sousedy a  dle mého ná-
zoru je ještě předčila.  Až do roku 
1986 nikdo nic netušil o  bohatství 
a znalostech slévačů v královstvích 

u řeky Jang-c’-ťiang. V provincii Se-
čuán byly objeveny dva rituální hro-
by. V  jednom z  hrobů byl nalezen 
odlitek stromu s  bronzovými ptáky 
na větvích (obr. 5), 2,6 metrů vyso-
ká socha panovníka odlitá z bronzu 
(obr. 6) a desítky obrovských bron-
zových hlav (obr. 7), vše z  doby 

1200 až 1000 př.n.l.  Tato kultura je 
tak zvláštní a krásná, že stojí za to 
navštívit  Muzeum Sanxingdui, kte-
ré se nachází ve městě Guanghan 
v provincii Sichuan. 

Odlitky dalších provincií 

Ze 4. století př.n. l.  můžeme vidět 
například ve Východní Čou umění 
vykládání bronzových sošek zlatem 
a stříbrem (obr. 8). Dodnes se v sor-
timentu firmy REX nalézají podob-
né výrobky sloužící občanům jako 
ve staré Číně, např. pár bronzových 
držadel, dynastie Čchin 250–100 
př.n.l. (obr. 9). 

Obr. 7.

Obr. 5. Obr. 6.

Obr. 8.

Obr. 9.
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Tím jsme se dostali k  dynastii prv-
ního čínského císaře, který sjednotil 
veliké území Číny a porazil všechny 
tzv. válčící státy bojující o nadvládu 
nad celým územím Číny. Byla nasto-
lena tvrdá státní centralizace, zave-
den systém jednotných měr a  vah, 
sjednoceno písmo. Konfuciánské 
reformátorské myšlenky byly potla-
čeny. První císař mimo jiné vedl boj 
za svoji nesmrtelnost a případný po-
smrtný život.

Terakotová armáda 

Mezi nejbohatší a  nejrozsáhlejší 
mauzolea světa patří Mauzoleum 
prvního císaře dynastie Čchin ze 3. 
století př.n.l., známé také pod ná-
zvem Terakotová armáda (obr. 10). 
Hrobka s unikátní konstrukcí se na-
lézá poblíž čínského města Si-an 
v provincii Šen-si v místě nazvaném 
Lishan.
V Brně jsme mohli zhlédnout malou 
ukázku Terakotové armády v  roce 
2010. Sochy jsou vyrobeny z  pá-
lené hlíny, takže nejsou objektem 
zájmu tohoto článku. Co je ale ve-

lice zajímavé nejen pro slévače, ale 
především pro manažery sléváren, 
je jejich výzbroj. Ta byla vyrobena 
ze dřeva a  bronzu. Dřevěné části 
zničil zub času. Bronzové díly se 
však u  soch dochovaly. Jednotlivé 
odlitky hrotů šípů a  ostatních dílů 
byly zkoumány spektrometry a bylo 
zjištěno chemické složení materiá-
lů. Velice zajímavé je umění slévačů 
kombinovat měkké, ale houževnaté 
bronzy s  obsahem cínu okolo 3 % 
na výrobu dříků a tvrdých bronzů až 
s 20 % cínu na odlitky hrotů zraňu-
jících protivníka (obr. 11). Podobné 
hroty šípů se nacházely i  v  Evro-
pě na válčištích Hunů. Nejdříve se 
odlily do kovových formiček dříky 
a  ty pak byly vloženy jako zálitky 
do forem hrotů. Oba materiály byly 
slévárensky dokonale spojeny. Pod 
rastrovacím mikroskopem bylo 
studováno u 40 000 kusů perfektní 
broušení hrotů. Už tehdy musely mít 
k  dispozici, na tehdejší dobu, jedi-
nečné brousicí zařízení s  použitím 
otáčejícího se brousicího kamen-
ného kola. Podobně bylo vyrobeno 
velké množství halaparten, mečů 

a  ostatní výzbroje, přitom zbraně 
nebyly nikdy použity a  dodnes se 
zachovaly bez poškození. Zvláštní 
historickou hodnotu mají přesně od-
lité součásti kuší. Bronzové spouště 
kuší jsou fascinujícími mechanizmy 
ze starověku. Všechny díly musely 
být vyrobeny s maximální přesností.  
Historici objevili první systém kon-
troly kvality práce ve slévárně. Na 
jednotlivých částech zbraní musel 
vždy pracovník vyrýt svoji značku, 
a  tak mohlo docházet ke kontrole 
kvality výroby jednotlivých pracov-
níků. Taktéž u  sestav jednotlivých 
odlitků, neboť bylo nutno pracovat 
s více modely, byla tato identifikace 
u hromadné výroby zbraní velice dů-
ležitá.  Vše bylo pod kontrolou děsi-
vého a přísného režimu prvního čín-
ského císaře. Historici vypracovali 
i  schémata organizačních struktur 
podle značek na jednotlivých zbra-
ních. Znají dokonce jména řemeslní-
ků, předáků až po vrchního císařova 
kancléře. Dokonalosti se dosahova-
lo i pomocí teroru. Vše muselo být 
perfektní, aby císař byl po smrti hlí-
dán bez jediné chybičky. Ten se na-
konec otrávil léky s  obsahem rtuti, 
které mu měly zajistit nesmrtelnost. 
Dnes diskutovanou metalurgickou 
zvláštností je perfektní stav bron-
zových zbraní bez poškození. Ještě 
v roce 2006 video na YouTube kon-

Obr. 11.Obr. 10.
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statuje, že důvodem je použití chro-
mu na povrchovou úpravu. Jak je 
známo, chrom se nikde nepoužíval 
až do experimentů Louise Nicolase 
Vauquelina (1763–1829) v  letech 
1797–1798. Dnes je tato teorie na-
hrazena konstatováním, že ozdob-
ný lak a  vlastnosti hlíny dokázaly 
zachovat původní stav bronzových 
dílů zbraní. 
Z dalších období pouze uvádím po-
hár s motivy vinné révy, Severní Wej, 
5.–6. stol.n.l. (obr. 12). V tomto ob-
dobí již Číňané měli spoustu zkuše-
ností s odléváním litiny. 

Čínská litina 

Jak je uvedeno výše, v  době vlády 
Prvního císaře (dynastie Čching), 
byla zavedena hromadná výroba 
lití bronzových zbraní. Válka byla 
hnacím motorem inovací v  odlévá-
ní kovů a  v  této době se již začíná 
s  hromadnou výrobou odlitků z  li-
tiny. Vincent C. Pigott z  University 
of Pennsylvania, který se zabývá 
archeologickou metalurgií přede-
vším bronzů od Egypta přes Blízký 

a  střední východ (Lorestán) až po 
Thajsko a  Čínu tvrdí, že kuplovna 
v Číně existovala nejméně od Obdo-
bí válčících států (403–221 př.n.l.). 
Většina železa, pokud ne rovnou 
všechno, taveného ve vysokých pe-
cích v  období dynastie Chan (202 
př.n.l. – 220 n.l.) se ještě jednou 
přetavovala v  kupolových pecích, 
které pochopitelně stejně jako vyso-
ké pece pracovaly s dřevěným uhlím 
a  studeným vháněným vzduchem. 
První litina se ale v Číně nachází jako 
artefakty již na konci Období Jara 
a  Podzimu (722–481 př.n.l.). A  to 
neexistují důkazy, že by v  Číně exi-
stovaly dýmačky (obvyklá pec pro 
tavení železné rudy v Evropě). Vyso-
ká teplota, umožňující karbonizaci 
železa a  vytvoření schopnosti lití, 
musela být řešena jinak než v evrop-
ských dýmačkách. To umožňovalo 
pouze stálé nepřerušované vhánění 
vzduchu při oxidačních procesech 
v  pecích. Chytří Číňané museli ca 
1600–2000 let před Evropany vymy-

slet zařízení, které schematicky po-
pisuje Heinz Wübbenhosrst ve své 
knize „5000 Jahre Giessen von Me-
tallen“ (obr. 13).  V 11. století v obdo-
bí dynastie Sung (960–1279) vedla 
poptávka po dřevěném uhlí použí-
vaného ve vysokých a  kupolových 
pecích v  metalurgickém průmyslu 
k  masovému odlesnění země. Aby 
se vyhnuli katastrofickému odles-
nění, začali v  čínské říši Sung lidé 
používat jako topivo v  metalurgic-
kých pecích koks z kamenného uhlí 
namísto uhlí dřevěného vyráběného 
ze dřeva. V Evropě se použil poprvé 
koks až v roce 1789, tj. cca o 800 let 
později. Není již tedy překvapením, 
že Číňané vyráběli i  kujnou litinu 
s  malým obsahem uhlíku.  Donald 
B. Wagner (Department of Archae-
ology, Nordic Institute of Asian Stu-
dies  Copenhagen, Denmark) uvádí, 
že kromě zbytků zkujňovacích výhní 
z  období dynastie Chan existují 
i  očitá svědectví jejich existence 
v nástěnných výzdobách hrobek z 1. 

Obr. 14.

Obr. 13.

Obr. 12.
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a 2. století n.l. v provincii Šan-tung, 
stejně jako zmínky o  písemných 
záznamech ze 4. století n.l. 
v daoském textu Taiping Jing. 
Litinové odlitky byly v Číně vyrobeny 
o  mnoho století dříve, než byly od-
lity první odlitky z  tohoto materiálu 
v Evropě.  
Vzhledem k  tomu, že na světovém 
trhu s  odlitky, včetně historických, 
se dá zakoupit nepřeberné množství 
artefaktů, zaměřím se pouze na to, 
co se koupit nedá. 

Litinoví voli u Žluté řeky

V  časopise Slévárenství 3–4/2018 
jsme se mohli dočíst o odlitcích liti-
nových volů z období dynastie Tang 
(725 n.l.)  (obr. 14): „Každý litinový 
vůl má délku 3,3 m, výšku 2,5 m, váží 
přibližně 30 t a je upevněn na čtver-
cové litinové základně široké 2,3 m 
o  tloušťce 0,5 m. Za zadníma no-
hama každého litinového vola leží 
velké litinové válce o průměru 0,4 m 
a délce přibližně 2,33 m, které byly 
používány na podporu ukotvení ře-
tězového mostu přes hučící Žlutou 
řeku. Pod každou základnou je 6 šik-
mých litinových sloupků zabudova-

ných do země, přičemž každý z nich 
je přibližně 3 m dlouhý a má průměr 
0,4 m. Litinová základna a  sloupky 
váží asi 40 t. Celková hmotnost od-
litku vola a  dalších částí je zhruba 
70 t. Na březích Žluté řeky v oblasti 
Yongji, provincii Shanxi (Šan-si), byli 
v  roce 1989 objeveni dohromady 4 
litinoví voli, 4 litinoví muži, 2 litino-
vé odlitky pro údržbu a další odlitky, 
jako již zmíněné litinové sloupky. 
Jde o velké litinové sochy a odlitky 
sloužící praktickým účelům, které 
byly vyrobeny před téměř 1300 lety 
a jejichž celková hmotnost se odha-
duje na 300 tun“. 

Litinový Lev v Cangzou

Fotografie litinového lva v  Cang-
zou pochází z  roku 1907. Odlitek 
byl odlit po částech v roce 953 n.l., 
později se při pádu rozlomil na čtyři 
samostatné kusy. Spodní čelist není 
na obrázku vidět, hlava a  „lotosové 
sedadlo“ byly podepřeny deskami 
(obr. 15). Současný stav je patrný 
z obr. 16. Cangzou je vzdáleno cca 
180 km od Pekinku, tj. 45 min vyso-
korychlostní železnicí. Lev je největ-
ším známým litinovým dochovaným 

dílem v Číně. Je 5,78 m vysoký, 6,5 
m dlouhý, 3,17 m široký a  má od-
hadovanou hmotnost 40  tun. Na 
zádech nese lotosový trůn ve tvaru 
mísy s maximálním průměrem asi 2 
m a výškou 70 cm. Železný lev byl 
pravděpodobně původně vystaven 
uvnitř buddhistického chrámu a nesl 
bronzovou sochu člověka, který se 
setkal s učením buddhy Manjusriho 
na lotosovém sedadle. Bronzová so-
cha byla později odstraněna, možná 
kvůli vyšší hodnotě bronzu. 
Železný lev je kulturní ikonou 
v  Cangzhou. Město je označováno 
jako „Lví město“ a  místní 
pivo (Cangzhou Lion Beer) je 
pojmenováno podle sochy.

Pagody 

V  Číně můžete narazit na spoustu 
litinových pagod. Z mnoha vybírám 
pagodu, která stojí před chrámem 
Yuquan v  Dangyangu. Ve druhém 
patře jsou vypsána slova „patnáctý 
den osmého měsíce v šestém roce 
období Ťia-jou dynastie Song“, což 
je spolehlivý důkaz, že pagoda byla 
postavena v  roce 1061. Hmotnost 
pagody je 38 300 kilogramů. Třinác-

Obr. 16.Obr. 15.
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timetrová pagoda je vysoká 17,9 
metru. Vypadá elegantně a půvabně 
a  je jednou z nejzachovalejších že-
lezných pagod v Číně. Pagoda byla 
odlita patro po patře (obr. 17).

Bomba s litinovým pláštěm

První zmínky o bombách s litinovým 
pláštěm a  náplní ze střelného pra-
chu (na rozdíl od jiných dříve použí-
vaných bomb s jiným typem pláště) 
se v Číně objevují ve 13. století. Pro 
tento typ bomby byl v období dynas-
tie Jin (1115–1234) během námořní 
bitvy s Mongoly v roce 1231 ustano-
ven termín „hromová bomba“. Státní 
úředník dynastie Sung (960–1279) 
Li Zengbo v  roce 1257 napsal, že 

arzenály mají mít na skladě několik 
set tisíc bomb. Když byl ve městě 
Jingzhou, vyrábělo se tam pro ex-
port do Xiangyang a Yingzhou od ti-
sícovky do dvou tisíc kusů měsíčně.

Na závěr osobní poklona čínským 
slévačům

V zakázaném městě v Pekingu (obr. 
18–20). Obdivuji čínskou kulturu, 
kreativitu, umění a  schopnost po-
prat se s  tvrdým životem. Zároveň 
musím upozornit na to, že vše bylo 
budováno až doposud v děsivé dik-
tatuře a šílených podmínkách. Dnes 
díky sociálnímu, ekologickému 
a  ekonomickému dumpingu spěje 
Čína ke světovému „hráči“ číslo 1.  

Ze současných 1600 milionů tun 
oceli světové produkce se dvě třeti-
ny vyrábí v  Číně. Nechci se dočkat 
toho, že dnešní problémy s Ruskem 
jsou jen přeháňkou proti hurikánu 
a smršti, která může přijít z budoucí 
digitální diktatury z Číny. 

Obr. 17. Obr. 18. Obr. 20.

Obr. 19.
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V  polovině září nás ve věku 62 let 
nečekaně opustil kolega, přítel a od-
borník na slévárenské nátěry a filtra-
ci Ing. Dan Táborský.

Pocházel ze Vsetína, kde se svou 
rodinou prožil celý svůj život. Slévá-
renství vystudoval na VUT v Brně.

Nebál se cestovat, ovládal jazyky, 
ihned po revoluci byl vyslán do USA, 
aby ve slévárně MEZ Vsetín zavedl 
unikátní americkou technologii lost 
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Rozloučení

Odešel Ing. Dan Táborský

Odešel Ing. Dan Táborský

Ing. Dan Táborský

foam na sériovou výrobu statoru 
elektrických motorů. V  této oblasti 
byl vyhledávaným odborníkem a po-
máhal zavádět tuto technologii po 
celém světě. Tak postupně přešel 
od práce ve slévárně k poradenství 
a obchodu.

Dlouhá léta pracoval ve společnos-
ti ASK Chemicals Czech s.r.o. jako 
technický a obchodní zástupce. Po-
dílel se významným způsobem na 
činnosti společnosti zejména v  za-
hraničí. Díky jeho odborným znalos-
tem, zkušenostem a komunikačním 
dovednostem vybudoval obchodní 
kontakty ve většině zemích býva-

lého Sovětského svazu. I v  těžkých 
dobách neúnavně dotahoval rozpra-
cované projekty do konce.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku.

kolegové z ASK Chemicals
Czech s.r.o.

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

VADY ODLITKŮ ZE SLITIN HLINÍKU
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Lanik Holding s.r.o. kupuje společnost Metsch Refractories Inc. a rozšiřuje tak skupinu společností Lanik o první akvizici v USA

Lanik Holding s.r.o. kupuje společnost Metsch 
Refractories Inc. a rozšiřuje tak skupinu 
společností Lanik o první akvizici v USA
Dne 15. září 2022 dokončila společ-
nost Lanik Holding s.r.o. („Lanik“) se 
sídlem v  Boskovicích prostřednic-
tvím své americké dceřiné společ-
nosti Lanik USA LLC akvizici všech 
nesplacených akcií společnosti 
Metsch Refractories Inc. („Metsch“) 
se sídlem v  Chesteru, WV USA, od 
společnosti Metsch Holdings Inc.  
Společnost Metsch vyrábí a dodává 
nejnáročnějším průmyslovým od-
větvím na světě již více než 70 let ši-
rokou škálu na zakázku navržených, 
předem vyrobených průmyslových 
keramických spotřebních materiá-
lů používaných v  technologii lití na 
vytavitelný model, jakož i další tech-
nické keramické výrobky. 

K  akvizici se vyjádřil pan Igor Láník  
ml., generální ředitel společností La-
nik a Lanik USA: „Připojením společ-
nosti Metsch ke skupině společností 
Lanik se dále rozšiřuje naše celosvě-
tové působení v oblasti technologie 
lití na vytavitelný model na více než 
40 zemí a rozšiřuje se náš záběr na 
všechny důležité segmenty uvedené 
technologie, včetně lopatek turbín 
pro letecký průmysl a  energetiku, 
lékařských implantátů, vojenských 
výrobků a všeobecného strojírenství.  
Důležité je, že díky tomu má naše 
společnost v USA zastoupení ve vý-
robě prvotřídních produktů, což dále 
ujišťuje naše zákazníky po celém 
světě o naší schopnosti uspokojovat 
jejich potřeby.“

Pan Tim Hays, odstupující prezi-
dent společnosti Metsch Refracto-
ries, dodal: „Jsme nadšeni, že jsme 
ve společnosti Lanik našli firmu, 
která skutečně sdílí naše základní 
hodnoty, jimiž jsou oddanost všem 
spolupracovníkům a výroba a servis 
výrobků nejvyšší kvality pro naše 
dlouholeté zákazníky. Jsme plně pře-
svědčeni, že Lanik bude pokračovat 
v  neochvějném dodržování těchto 
hodnot, které byly základem pro sta-
novení „standardu Metsch“ v  naší 
společnosti. Tyto hodnoty, vytvoře-
né za 70 let vlastnictví společnosti 
Metsch rodinou Haysových, upevnily 
značku Metsch jako synonymum pro 
prvotřídní kvalitu výrobků a  služeb. 
S  nejvyšší důvěrou předáváme náš 
rodinný podnik rodině Láníkových, 
abychom zajistili a  rozšířili budouc-
nost společnosti Metsch pro naše 
spolupracovníky i  zákazníky.“ Pan 
Hays doplnil, že ve společnosti bude 
nadále působit jako konzultant, který 
bude pomáhat při přechodu a  inte-
graci společnosti Metsch do skupiny 
společností Lanik.

Společnost Metsch Refractories 
bude pokračovat v činnosti v Cheste-
ru ve státě WV beze změn v perso-
nálu nebo provozu, ve skutečnosti 
bude pokračovat v náboru a přijímá-
ní nových zaměstnanců; společnost 
Lanik USA však bude posuzovat 
potenciální rozšíření provozu ve WV 
s cílem využít a rozšířit synergie, kte-

ré představuje spojení obou společ-
ností, a  také zvážit další doplňkové 
akvizice v USA.   

Společnost Lanik s.r.o., výrobce ke-
ramických spotřebních výrobků pro 
slévárenský průmysl, byla založena 
v  roce 1991 v  Boskovicích v  České 
republice. Do skupiny společností 
Lanik se sídlem v  Boskovicích patří 
kromě Lanik s.r.o. a Metsch také TPP 
s.r.o., výrobce pecí a  sušáren pro 
různá průmyslová odvětví, a  Romill 
s.r.o., dodavatel mikrovlnných ohří-
vacích zařízení pro OEM průmysl.

Stone Pier Capital Advisors, LP, in-
vestiční banka se sídlem v Pittsbur-
ghu, působila jako výhradní finanční 
poradce společnosti Metsch Hol-
dings Inc. v  souvislosti s  prodejem 
společnosti Metsch Refractories Inc. 

Zleva: Petr Boháček, Igor Láník ml., 
Tim Hays, Boris Láník
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