
Slévárenství 
 

Ve slévárnách se vyrábějí strojírenské polotovary zvané odlitky. Vyrábějí se 

odléváním kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se tavenina vlije nebo vtlačí do 

dutiny formy, která má tvar budoucího odlitku, a ve které tekutý kov ztuhne.  

 

 

1.1.1 Účel, použití, základní pojmy 

 

Odlitek může být buď hotovým výrobkem a nebo spíše polotovarem, který se dále 

nejčastěji mechanicky – třískově obrábí. Pro odlitky je typický složitý tvar s členitým povrchem, 

který by jinou metodou buď nebyl vůbec vyrobitelný, případně s obtížemi a v každém případě 

neefektivně – zejména s větší spotřebou materiálu. Odlitky se vyrábějí různé velikosti – od 

hmotnosti několika gramů do několika desítek tun. 

Materiály používané na odlitky musí mít dobrou slévatelnost (zabíhavost), abychom 

předešli výrobě zmetků. Z kovových materiálů je to především litina (šedá ve všech modifikacích, 

bílá – hlavně temperovaná), oceli na odlitky, neželezné kovy - slitiny mědi (bronzy a mosazi), 

slitiny hliníku a hořčíku, zinku, nekovové materiály - některé plasty, sklo, porcelán, čedič apod. 

Podle toho potom rozlišujeme slévárny šedé litiny, ocelolitiny, neželezných kovů apod. 

Slévárenská výroba je typicky týmová práce a na jejím řízení se podílí řada pracovníků 

odlišných profesí – konstruktér, technolog, metalurg, chemik, modelář, formíř, slévač, čistič – 

tryskač, kontrolor, natěrač, expedient. 

 

1.1.2 Přehled slévárenské výroby  

 

je zřejmý z obr. 3, ze kterého je patrné, že základním technickým podkladem pro 

výrobu odlitku je výrobní výkres součásti, který vyhotoví konstruktér a současně určí polotovar 

dané součásti jako odlitek. Po konzultaci s technologem se někdy ještě upraví tvar součásti, aby 

výroba formy byla co nejsnadnější a také, aby bylo nejmenší riziko vzniku vad – trhlin, pórů apod. 

Na základě toho zhotoví konstruktér výkres odlitku, který již má rozměry zvětšeny o tzv. 

slévárenské technologické přídavky,  přídavky na obrábění  a také technologické úkosy. Nesmějí 

chybět ani nálitky a jde-li o dutý odlitek, pak také jádra a známky. Podle výkresu odlitku se 

vyhotoví výkresy modelového zařízení – podle nich se v modelárně vyrobí příslušné modely a 

jaderníky. 

V úpravně formovacího materiálu se připravuje smísením ostřiva – např. křemičitého 

písku a pojiva – např. jílu, připraví formovací směs, která musí mít předepsanou vlhkost a s ní 

související další fyzikální vlastnosti – vaznost, prodyšnost, žárovzdornost atd., a dopraví se do 

formovny.  Zde se za použití modelu a jaderníků zhotoví většinou dělená  forma a případná jádra. 

Po zaformování poloviny modelu do spodního formovacího rámu a jeho otočení, přiložení horního 

formovacího rámu, usazení druhé poloviny modelu a založení modelu vtokové soustavy, posypání 

dělicí roviny dělicím práškem se zaformuje horní část modelového zařízení. Po otevření formy se 

vyjme  modelové zařízení, ručně se upraví prvky vtokové soustavy – kanálky, kterými se přivádí 

roztavený kov do dutiny formy - struskovák se zářezy, v horním dílu formy se zhotoví  také výfuky 

– pro odvod unikajících plynů, a dále se zhotoví dutiny pro nálitky, které slouží jako zásoba 

tekutého kovu, odkud si tuhnoucí a smršťující se odlitek doplňuje chybějící kov. Líc obou dílů 

formy se ještě ručně vyspraví, případně se natře grafitem s vodou, aby povrch odlitku byl hladký a 

čistý. Vloží se jádra do lůžek po modelových známkách. Horní rám formy se usadí přes zaváděcí 

kolíky na dolní rám formy a zatíží se proti vztlakové síle zátěžkami. Tím je forma připravena k lití.  



 
 
                                    Obr. 3  Schéma přehledu slévárenské výroby 

 

Tekutý kov o předepsaném chemickém složení, čistotě a licí teplotě se připravuje 

v tavírně. Taví se v pecích různého typu a vsázky, která obsahuje určitý podíl kovů dodaných 

z huti, vratný materiál, kovový odpad (šrot) a přísady. Tekutý kov se dopraví v pánvi na licí pole 

k formám připraveným k lití a vlévá se do vtokové jamky nebo nálevky. Přitom nesmí do dutiny 

formy vnikat struska a proud kovu nesmí strhávat s sebou vzduch a poškodit formu. Jakmile tekutý 

kov vyplní dutinu formy včetně oblasti nálitků a výfuků, lití formy se ukončí. 

Po ztuhnutí a dostatečném vychladnutí se odlitek z formy vyjímá – u netrvalých forem 

se vytlouká – písková forma se rozbije. U trvalých kovových forem (kokil) se odlitek vyjme 

z rozložené formy. Získá se tak surový odlitek se všemi pomocnými částmi (vtokovou soustavou, 



nálitky, výfuky), často ještě na povrchu znečištěný částmi zapečené formovací směsi a uvnitř se 

zbytky jader, tvořících dutinu odlitku. 

V čistírně (cídírně)  se odstraní vtoky, výfuky, nálitky a případné švy, tj. kov, který 

vnikl do dělicí roviny. Otryskáním nebo jiným způsobem se odlitek zbaví zbytků písku a jader, 

podle potřeby se také tepelně zpracuje – například žíháním ke snížení vnitřních pnutí. Odřezané 

vtoky, výfuky, nálitky a případné zmetky se dopravují zpět do tavírny jako vratný materiál. 

Takto získaný, upravený, očištěný a zkontrolovaný díl se nazývá hrubý odlitek, který 

se ještě před expedicí někdy opatřuje antikorozním nátěrem.  

Hrubý odlitek je konečným produktem slévárny – může být i konečným výrobkem, ale 

častěji je pouze polotovarem, který se odesílá k dalšímu zpracování – nejčastěji do obrobny, kde 

se na něm provádějí další operace třískovým obráběním. 

 

 
 

 
                                                       Obr. 4   Postup výroby netrvalé (pískové) formy    

 

               a) výkres dílce;     b) výkres modelu;    c) modelové zařízení;    d) složená dvoudílná písková forma  

 

Postup technologických operací od výrobního výkresu součásti po složenou formu je 

zřejmý z obr. 4. K jednoduché ruční výrobě forem je zapotřebí modelového zařízení, formovací 

materiál a pracovní nářadí. Tento výrobní způsob je známý několik tisíc let, má však opodstatnění i 

v podmínkách dnešní moderní průmyslové výroby. Klade sice nároky na odbornou kvalifikaci a 

zručnost pracovníků, je pomalá a málo produktivní, nevyžaduje však drahé modelové zařízení, a 

proto je v kusové a malosériové výrobě i dnes prakticky nenahraditelná. 



 

 

1.1.3 Formování netrvalých forem 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, stojí na počátku formování netrvalých forem výroba 

modelového zařízení, mezi které patří  -  modely, šablony, jaderníky a dále všechny přípravky a 

pomůcky vyrobené v modelárně, které následně slouží k výrobě formy. 

 

Model je základní pomůckou pro výrobu forem a jeho tvar odpovídá vnějšímu tvaru 

odlitku zvětšenému o známky pro jádra, o nálitky a může být buď nedělený, častěji však dělený. 

Obě poloviny dělených modelů  spojují v dělicí rovině čepy tak, aby byla zajištěna jednoznačně 

jejich vzájemná poloha. Při kusové výrobě rozměrných odlitků se vyrábějí modely ze dřeva, 

trvanlivější a také dražší kovové modely jsou vhodné pro velké série středních nebo spíše drobných 

odlitků. 

Rozměr modelu vychází z rozměru dílce, je však větší o přídavky různého druhu. 

Přídavek na obrábění zaručuje čistý povrch obrobených ploch - je stanoven normou a interními 

předpisy. Úkosy usnadňují vyjímání modelu z formy, a proto plochy kolmé na dělicí rovinu mají 

sklon  1 : 50  až  1 : 100. Všechny rozměry modelu se zvětšují o míru smrštění, neboť vychladlý 

odlitek má vlivem ní rozměr menší než byl rozměr dutiny. Hodnota smrštění závisí hlavně na 

složení slitiny. 

 

Šablony  mají tvar obrysu odlitku a používají se v případě odlitků jednoduchých – 

zejména přímkových a rotačních tvarů. Šablony jsou levné, ale výroba forem šablonováním je 

zdlouhavá a nákladná. 

 

Jaderníky  jsou dřevěné nebo kovové formy, jejichž dutina se vyplní kvalitní 

formovací směsí, ze které se tak zhotoví jádro. Jaderníky bývají často hodně složité, vždy dělené, 

skládající se z mnoha částí a musí být řešeny tak, aby se z nich dalo pískové jádro bez poškození 

vyjmout. 

 

Příslušenství modelového zařízení  -  tvoří modely vtokových systémů – model 

jamky, vtokového kanálu, struskového případně rozváděcích kanálů, zářezů, dále výfuků, nálitků 

apod. 

 

Pomocné prostředky – slouží k usnadnění a k zpřesnění formování. Patří sem 

modelové desky, kontrolní šablony, zaváděcí kolíky apod. 

 

Zvláštní skupinu tvoří modely netrvalé  -  zejména vytavitelné (voskové) nebo 

spalitelné (z pěnového polystyrénu), které se pro každou formu musí vyrobit znovu.  

 

Vyrobený model se zaformuje ve formovně formovací směsí, kterou tvoří ostřivo – 

písková zrna vázaná pojivem. Formovací směs musí mít dobrou formovatelnost – schopnost 

dokonale otisknout tvar modelu, vaznost – schopnost dát formě pevnost, aby odolávala tlaku 

tekutého kovu, prodyšnost – aby forma umožnila rychlé unikání plynů a par, žáruvzdornost – 

schopnost formy odolávat vysokým teplotám, aby se působením tekutého kovu sama nezačala 

tavit, a konečně musí mít i dobrou rozpadavost, která je nutná pro snadné rozbití formy a vyjmutí 

surového odlitku. 

Největší nároky jsou kladeny na formovací směs, která je bezprostředně ve styku 

s modelem - tzv. modelová směs, která je v přímém kontaktu s tekutým kovem a má tedy vliv na 



kvalitu povrchu odlitku. Zbytek rámu se dosype tzv. výplňovou formovací směsí, která již je 

méně kvalitní. 

Základem všech formovacích směsí je ostřivo a pojivo. Nejběžnějším a také 

nejlevnějším ostřivem je čistý křemenný písek, který má žáruvzdorná zrna oxidu křemičitého 

určitého tvaru a frakce, kterou je možno upravit přesíváním. Pojivo – obaluje a váže jednotlivá 

zrna ostřiva. Jeho fyzikální vlastnosti, chemické složení a množství určují fyzikální a technologické 

vlastnosti formovací směsi. Nejčastěji se používají kvalitní jíly – bentonit, vodní sklo nebo 

termoreaktivní plastické hmoty – fenolformaldehydové pryskyřice apod.  
Formovací směsi mohou být buď přírodní, což jsou písky, které obsahují ve vhodném 

poměru jak křemičitá zrna potřebné zrnitosti, tak vazný jíl. Těží se v řadě lokalit a jsou levné, ale 

jejich vlastnosti většinou nejsou stále stejné. Pro mechanizovanou výrobu se proto nehodí, zde se 

spíše používají pouze syntetické směsi připravované smísením ostřiva a pojiva o definovaných 

vlastnostech v přesně stanoveném množství. 

Veškeré formovací směsi obsahující jíl musí mít optimální vlhkost, aby měly potřebnou 

plasticitu a vaznost. Pak je možno odlévat do tzv. syrových forem – tj. nesušených forem. Je-li 

vlhkost příliš vysoká musí se formy sušit nebo alespoň přisoušet. 

Aby se snížily náklady, tak se po rozbití forem veškeré formovací směsi regenerují 

v úpravně formovacího materiálu.  

 

1.1.3.1 Pracovní nářadí a pomůcky 

 

K ruční výrobě netrvalých forem potřebuje formíř kromě modelového zařízení a 

formovací směsi ještě pracovní nářadí a pomůcky. 

 

a) Formovací rámy 
     Většina odlitků má takový tvar, že se musí formovat do dělené, nejčastěji dvoudílné formy. Aby 

spolu obě poloviny formy lícovaly bez přesazení a dobře se s nimi manipulovalo používají se 

dva rámy – spodní a horní. Jejich vzájemná poloha je zajištěna kolíky procházejícími 

zaváděcími otvory. Rámy větších rozměrů jsou opatřeny výztužnými příčkami, na které se 

zavěšují výztužné háčky zabraňující vypadnutí formovací směsi z rámů. Příčky také zachycují 

vztlakovou sílu od tekutého kovu při lití. Rámy jsou většinou obdélníkové – normalizovaných 

rozměrů, méně často čtvercové. Pouze při velkosériové výrobě jsou přizpůsobeny tvarem a 

svými rozměry odlitku, aby byla minimální spotřeba formovací směsi. Velké formy mají také 

čepy pro vázací prostředky a možnost manipulace jeřábem. 

     Formovací rámy musí být rozměrově i geometricky přesné – zejména předepsané úchylky 

rovinnosti v dělicí rovině musí být dodrženy. Dále musí být tuhé, pevné, mít vysokou trvanlivost 

a nízkou hmotnost. Zhotovují se buď lité, svařované nebo skládané. 



 
                                                            Obr. 5  Formovací rámy 
b) Nástroje a pomůcky 

Model a rám se při ručním formování klade na podkladovou formovací desku, tzv. půdnici, 

která musí být rovná a tvrdá. Modelová směs se přesívá přes síto, aby se na model nedostaly 

hrudky a nečistoty. 

Ručně se směs pěchuje pěchovačkami různého tvaru a délky. V rozích a v blízkosti modelu se 

pěchuje klínovou částí, aby se dosáhlo vysokého stupně upěchování, dále od modelu se pěchuje 

druhým koncem – „knoflíkem“. Výkonnější je pěchování pneumatickými pěchovačkami. 

Přebytečný písek se seřízne kovovým pravítkem. Prodyšnost formy se zvýší pícháním průduchů 

kovovým bodcem. Při vyjímání modelu z formy se zvlhčují okraje formy v blízkosti modelu ve 

vodě smáčenými vlasovými štětci. Model se uvolňuje z formy poklepáním paličkou z tvrdého 

dřeva a vytlačuje se z formy pomocí háčku s očkem. Povrch formy se uhlazuje hladítkem, 

v hůře přístupných místech lancetkami různých tvarů, kterými se zhotovují také zářezy, 

spojující vtokový kanál s dutinou formy. Dělicí rovina se zaprašuje dělicím práškem. Povrch 

sušených forem se natírá barvivem velkými štětci nebo se provede nástřik rosenkou. Ke 

zpevnění některých exponovaných částí formy se používají drátěné pískováčky s kruhovou 

plochou hlavou. Do míst, ze kterých požadujeme rychlejší odvod tepla z formy, vkládáme 

kovová chladítka. Přesné ustavení polohy hlavně rozměrnějších jader ve formě umožňují 

podpěrky z pocínovaného plechu.  

Řada pomůcek je normalizovaných; mnohé si formíři zhotovují pro usnadnění práce sami a také 

proto, aby mohli formovat některé odlitky hlavně složitých tvarů. Nejběžnější nástroje a 

pomůcky jsou zřejmé z následujícího obr. 6. 

 

 

1.1.3.2 Ruční výroba forem 

 



převládá zejména v kusové a malosériové výrobě, neboť vyžaduje nejmenší investiční 

náklady. Z ní se postupně vyvinuly metody strojního formování, při kterém byly některé hlavně 

fyzicky náročné práce mechanizovány – např. manipulace s formovací směsí, pěchování, 

vytahování modelu apod. V dalším se budeme zabývat pouze dvěma základními způsoby ručního 

formování a to formováním na model  a  výrobou forem šablonováním. 

 

 

I. Formování na model 

 

je nejrozšířenější metoda ruční výroby forem. S výjimkou těch nejtěžších odlitků, kdy 

spodní část formy se zhotovuje do půdy slévárny a horní část do rámu, naprostá většina odlitků se 

zaformuje do dvou rámů, přičemž model může být buď nedělený, nebo častěji dělený.  

a) Formování na nedělený model 
 

Tento způsob je vhodný jen pro některé jednoduché tvary odlitků. Na formovací desku 

se položí model a spodní formovací rám. Model se popráší dělicím práškem a pokryje prosátou 

modelovou směsí, která se kolem modelu mírně upěchuje. Zbytek objemu se postupně vyplní 

výplňovou formovací směsí, upěchuje pěchovačkou, přebytečný písek se sřízne pravítkem a 

napíchají se průduchy – viz obr. 7 a). 

Rám s modelem se otočí, odstraní se přebytečný písek, dělicí rovina se uhladí a posype 

dělicím práškem. Nasadí se horní rám a vzájemná poloha se zajistí zaváděcími kolíky. Přiloží se 

model vtokové soustavy a rozváděcího kanálu, dále model výfuku a vše se zaformuje jako 

v předchozím případě – viz obr. 7 b). 

Forma se rozebere, vyjme se model vtoku a výfuku a ve spodku formy se vyřízne zářez, 

kterým bude kov vtékat do dutiny formy. Písek u modelu se navlhčí štětcem, aby se nedrobil při 

vyjímání modelu. Model se mírně poklepe paličkou, aby se uvolnil od písku a vyjme se z formy 

pomocí háčku, který se do modelu buď zarazí nebo zašroubuje. Při vyjímání nutno dbát, aby směr 

byl kolmý na dělicí rovinu a také aby se nedrolily okraje pískové formy. Poškozená místa se opraví, 

dutina formy se vyfouká a líc formy se zapráší nebo natře barvivem, aby odlitek měl hladký 

povrch. Někdy se určitá místa formy zpevní pomocí pískováčků.  

V závěrečné fázi se upraví a vyhladí licí jamka a po eventuálním sušení nebo přisoušení 

je možno formu skládat. Složená forma se dopraví na licí pole a pokud nebyly obě poloviny rámu 

spojeny zděří nebo svorníkem zatíží se forma zátěžkami (úkladky) a tím je připravena k lití jak 

ilustruje obr. 7 c). 

 

 

                        Obr. 7  Formování na nedělený model 

 

 

 

 

b) Formování na dělený model 



 

 Princip je stejný jako v předchozím případě. Model musí být však dělený neboť by se 

nedal z dutiny formy vyjmout; dutina v odlitku se zhotoví pomocí jádra s kuželovými známkami – 

viz obr. 8 a). 

 

.                                            

Obr. 8  Formování na dělený 

model 

Nejprve se zhotoví dolní polovina formy – viz obr. 8 b), pak horní polovina s vtokovým 

kanálem a  výfuky. Po vyjmutí modelu se zhotoví zářezy a forma se zpevní pískováčky. 

Při skládání se do formy vloží jádro, které bylo zhotoveno v jaderníku. Dělicí rovina se 

utěsní, aby tudy nemohl unikat kov a forma se zatíží. V případě znázorněném na obr. 8 c) byla licí 

jamka zaformována zvlášť v malém tzv. vyhrazovacím rámečku, který se klade na povrch formy 

tak, aby otvory lícovaly. 

 

Náročnou a vysoce kvalifikovanou prací je správné navržení, dimenzování a umístění 

vtokového systému. Tekutý kov musí formu totiž vyplnit co nejrychleji, přitom ji však nesmí 

poškodit erozí, ani s sebou nesmí strhávat strusku a plyny. U sériové výroby je proto model 

vtokové soustavy součástí modelového zařízení. Šedá litina se běžně vlévá do licí jamky, ocel na 

odlitky do nálevky – rozdíl je patrný z obr. 9. Průřezy všech kanálů se dříve počítaly, v dnešní době 

existují programy pro jejich dimenzování na počítači. Podle potřeby se upravují na základě 

ověřovacích odlitků. 

 

U složitějších nebo méně vhodných 

tvarů odlitků musí technolog navrhovat 

zvláštní postupy, aby bylo možno 

vyjmout model bez zbytečně 

komplikovaného modelové zařízení. 

Někdy se nabízí volit raději složitější 

dělicí plochu –viz obr. 10 b). Nebo má-

li odlitek výstupky, které by bránily 

vyjmutí modelu z formy, zhotoví se 

jako snímatelné (volné) části modelu, 

které se po vyjmutí hlavní části modelu 

dodatečně vyjmou směrem do dutiny 

formy – viz obr. 10 a). 
         Obr. 9  Model vtokové soustavy 

 

 

Některé části odlitku se formují pomocí tzv. nepravých jader, která netvarují dutinu 

v odlitku, ale jeho povrch, jak ilustruje příklad formování kladky – viz obr. 10 c). 



 
 
                                          Obr. 10  Příklady některých zvláštních způsobů formování na model 

 

II. Výroba forem šablonováním 
se používá hlavně při kusové výrobě velkých odlitků jednoduchých rovinných a 

rotačních tvarů, neboť v těchto případech je výroba modelového zařízení příliš nákladná a naopak 

náklady na výrobu šablony představují zlomek výrobní ceny modelu. Výrobu forem šablonováním 

vystihuje následující obr. 11. 

a) Rovinné šablonování 

 

Takto se formují dlouhé odlitky – např. lité dopravní žlaby, trubky nekruhového 

průřezu apod. – viz obr. 11 a) až c). Pro tuto technologii formování podélným šablonováním musí 

být v půdě slévárny trvale zabudovány vodicí lišty a prostor mezi nimi musí být vyplněn kvalitní 

formovací směsí, která umožňuje odvzdušnění i zespodu. 

 



 
 
                                                     Obr. 11  Výroba forem šablonováním 

               a) Postup rovinného šablonování;   b) Typické tvary odlitků;   c) Podélné a příčné rovinné šablonování 

      d) Postup rotačního šablonování;   e) Pomůcky pro rotační šablonování 

 

   

Formovací směs mezi lištami se nejprve upěchuje a pomocí prvé šablony se vytvoří 

tvar, který odpovídá horní straně odlitku; přitom se odřezává přebytečný písek lžící a šablonou se 

přiměřuje. Zhotoví se tak pískový model, na který se posadí formovací rám, jehož poloha se zajistí 

kolíky. Pískový model se posype dělicím práškem, přiloží se modely vtokového systému a nám již 

známým způsobem se zhotoví svršek formy, který se jeřábem zvedne, otočí, opraví, natře a 

prozatím uloží. 

Přiloží se druhá šablona a stejným způsobem se odebere písek v množství 

odpovídajícím tloušťce stěny odlitku a zhotoví se vtokové zářezy. Tím je vyroben spodek formy, 

který se opět vyhladí, opraví, natře; podle potřeby se také přisouší. 

Obě poloviny formy se složí, zatíží se odpovídajícími úkladky a tím je forma připravena 

k odlévání. 

 

U dutých odlitků, kam je nutno vkládat jádro, je vhodnější   příčné šablonování  –  viz 

obr. 11 c), neboť se takto dá zhotovit i jaderná známka. 



b) Rotační šablonování 

 

Slouží k výrobě odlitků rotačního tvaru, které lze formovat buď do půdy a rámů a nebo 

do dvou rámů. Postup zachycuje obr. 11 d), ze kterého vyplývá, že jde o analogii rovinného 

šablonování. Šablony se však v tomto případě upevňují na rameno, které se otáčí kolem vřetene. 

Vertikální polohu šablony určuje vodicí kroužek zajištěný stavěcím šroubem. Dolní konec vřetene 

je zasunut do patky ukotvené do půdy slévárny – viz obr. 11 e). Otvory, které zůstanou ve formě po 

vyjmutí vřetene, se zaplní pískem. Vtoková soustava se zhotoví běžným způsobem. 

 

 

 

 

1.1.3.3 Strojní výroba forem 

 

Nedostatkem ruční výroby forem je značná pracnost a některé operace jsou fyzicky 

namáhavé, pomalé a proto málo produktivní – např. pěchování, jiné vyžadují velké zkušenosti a 

zručnost – například umístění zářezů, vyjímání modelu apod. Kvalita formy a tím i odlitku je tak 

silně ovlivněna lidským faktorem, což pro sériovou výrobu není vůbec vhodné, a proto ji nahrazuje 

strojní výroba forem, která se vyznačuje vyšším stupněm mechanizace. 

 

Pěchování ať již ruční nebo pneumatickou pěchovačkou se nahrazuje lisováním, 

střásáním nebo metáním písku. Vtoková soustava je přesně navržena technologem včetně její 

polohy a formíř ji nemůže měnit, protože je součástí tzv. modelové desky – tj. jednoúčelové 

formovací desky – půdnice s pevně upevněnou polovinou modelu včetně modelů vtokové soustavy 

a zaváděcích kolíků, jak ilustruje obr. 12 a). Také jakákoliv manipulace s díly formy je 

mechanizovaná, což snižuje riziko poškození formy. Základní způsoby strojního formování jsou 

patrné z obr. 12. 

 

Při lisování – viz obr. 12 b) -  se předem stanovený objem písku vtlačí do formovacího 

rámu lisovací silou vyvozenou buď shora lisovací deskou, nebo zdola modelovou deskou proti 

lisovací desce – v tomto případě je písek více upěchovaný blíže modelu, což je výhodnější. U 

vysokých forem se používá kombinace obou předcházejících způsobů. 

Při střásání – viz obr. 12 c) - modelová deska s formovacím rámem nastaveným 

pomocným plnícím rámem zaplněným pískem dopadá na pevnou podložku a pěchovacího účinku 

se dosáhne setrvačnou silou působící na formovací směs. Pohon těchto strojů je buď pneumatický 

nebo mechanický. 

U metacích strojů – viz obr. 12 d) - rychle rotující metací rameno metá do formy 

hrudky písku, čímž dochází k zaformování modelu. 

Strojní vyjímání modelu je zřejmé z obr. 12 e), kde pomocí přesně vedených čípků se 

nadzvedne rám a tím se bezpečně oddělí forma od modelové desky. 



                                                      Obr. 12  Strojní výroba forem 

 

 

 

1.1.3.4 Příprava tekutého kovu v tavicích pecích 

 

Forma připravená k lití se plní tekutým kovem o předepsaném chemickém složení a 

potřebné licí teplotě, který se taví ve vhodné tavicí peci. 

 

Vedení tavby je náročnou operací. Je třeba dodržet zejména chemické složení slitiny, 

neboť případné odchylky mohou mít za následek nevyhovující vlastnosti a nevhodnou strukturu 

materiálu. Dále nesmí být tekutý kov prosycen plyny, aby odlitek nebyl bublinatý, a také nesmí 

obsahovat nežádoucí nečistoty a nepřípustné množství nekovových částic – tzv. vměstků. Dodržení 

správné licí teploty má vliv na bezpečné vyplnění celé dutiny formy do všech detailů; nižší teplota 

způsobuje předčasné tuhnutí kovu a  tím zákonitě zhoršenou zabíhavost, naopak vyšší teplota může 

způsobit vniknutí tekutého kovu mezi písková zrna a jejich natavení, čímž vzniká  nekvalitní povrch 

odlitku. 

Obsah plynů v tavenině lze snížit např. vakuováním tekutého kovu, obsah nečistot 

vhodným složením strusky a strukturu lze ovlivnit např. tzv. očkováním. 

 

Pece pro tavení kovů používané ve slévárnách jsou několika typů  a liší se způsobem 

ohřevu, velikostí, výkonem, účinností využití energie, dosažitelnou teplotou, možnostmi ovlivnit 

chemické složení a dosažitelnou čistotou roztaveného kovu. Nejběžnější tavicí pece jsou na obr. 13: 

 

a) Kuplovna  je určena výhradně pro tavení litiny. Jde o výkonnou šachtovou pec, do níž se střídavě 

zaváží kovová vsázka, struskotvorná přísada - vápenec a koks jako palivo. Do pece se dmychá 

vzduch a horké spaliny obsahující dusík a směs CO a CO2, unikající horní částí kuplovny přes 

výměník tepla. Tekutý kov se shromažďuje  v dolní části mezi výplňovým koksem a po odpichu 

vytéká odpichovým otvorem buď do pánve a nebo přímo na licí pole do forem, v nichž tuhne. O 

něco výše se vypouští tekutá struska, která nesmí zahltit dmyšné otvory. Výkon tavení v kuplovně 

je vysoký při dobré účinnosti, avšak možnosti ovlivnění metalurgických pochodů jsou omezené, a 



proto je obtížné udržet předepsané chemické složení tekutého kovu, neboť do něj přecházejí 

nečistoty z kovové vsázky a také uhlík a síra z koksu. 

 

 
 

b) Oblouková pec 
Je určena hlavně pro tavení ocelí na odlitky. Kovová vsázka se ohřívá teplem elektrického 

oblouku, který hoří mezi třemi grafitovými elektrodami a vsázkou. Tekutý kov je krytý aktivní 

struskou, což umožňuje zpracovat i méně kvalitní vsázku, provést její rafinaci ve značném 

rozsahu, což umožní radikálně snížit obsah nečistot, ale současně to vede k propalu legur. 

V malé míře se těchto pecí využívá i pro tavení některých druhů jakostních litin, které nahrazují 

oceli. 

 

c) Indukční středofrekvenční pec 
Pracuje na principu vířivých proudů. Tavba je velmi rychlá, pec pracuje s vysokou účinností a 

s minimálním propalem přísadových prvků. Vsázka musí mít vysokou čistotu, abychom dosáhli 

kvalitní oceli. 

 

d) Kelímková pec 
Je vytápěná plynem, případně naftou. Používá se hlavně pro tavení neželezných kovů – zejména 

slitin mědi a slitin hliníku. Má levný provoz, tekutý kov se však silně nasycuje vodíkem, který 

v atomárním stavu proniká z paliva přes stěnu kelímku do taveniny.  

 

e) Elektrická odporová kelímková pec 



Nemá výše uvedený nedostatek. Její provoz je však nákladný. Používá se opět spíše k tavení 

slitin lehkých kovů. 

1.1.3.5 Odlévání 

 

Roztavený kov se až na výjimky nejprve z pece vlévá do pánví a v nich se dopravuje na 

licí pole, kde proběhne vlastní lití. 

 

Licí pánve  jsou kovové nádoby různé velikosti, tvaru a konstrukce, opatřené 

keramickou žárovzdornou vyzdívkou. Před nalitím tekutého kovu musí být řádně vysušeny a 

předehřáty. Menší pánve se přenášejí ručně, velké se přepravují jeřábem a jsou určeny buď 

k odlévání shora – zejména vhodné pro litinu, bronz a hliník nebo spodem – pro odlévání oceli. 

Druhý způsob umožní lepší oddělení strusky a také tavenina se ochlazuje pomaleji. Oba způsoby 

jsou zřejmé z obr. 14. 

 

 

 
 
                                                  Obr. 14   Licí pánve:   a)  pánev k odlévání shora 

       b)  pánev k odlévání spodem 

 

Nejčastěji se formy odlévají gravitačním litím -  tekutý kov se volným proudem vlévá 

do licí jamky a jeho pohyb do vlastní dutiny je usměrňován vtokovou soustavou – působí na něj 

pouze gravitační síla  a k odlévání nejsou zapotřebí další zařízení. 

U některých odlitků nelze takto zajistit řádné vyplnění formy nebo potřebnou kvalitu 

odlitku a volí se pak například odlévání pod tlakem do trvalých - kovových forem, odstředivé lití, 

vakuové lití apod. Zvýšené náklady na odlévání se pak vracejí formou snížené zmetkovitosti, lepší 

jakostí odlitků – vyšší přesností, kvalitou povrchu apod. 

 

 

 

1.1.4 Lití do trvalých forem 

 

Patří sem především lití do kokil, což je velice produktivní a přesná metoda výroby 

odlitků odléváním tekutého kovu do litinových nebo ocelových forem s životností 200 až 200 0000 

odlitků, která se dá ještě zvýšit, provede-li se dvakrát až třikrát za směnu nátěr dutiny formy 

žárovzdorným nátěrem a také barvivem před každým litím. 

Výhodou jsou hlavně vysoká přesnost odlitků, jejich lesklý vzhled, jemnozrnná 

struktura – vzniklá vlivem vyšší rychlosti ochlazování a dále snadná automatizace výroby. 



K nevýhodám patří vysoká cena formy, která je dána nákladnou výrobou a nutností 

realizace složitých postupů tepelného zpracování. 

Metoda je vhodná zejména pro výrobu pístů, armatur a typická je rovněž výroba 

součástí elektrických strojů. 

 

1.1.5 Zvláštní způsoby lití 

 

a) Lití pod tlakem 

Vyniká vysokou přesností – lze dosáhnout tolerancí rozměrů v rozmezí )05,02,0( až [mm], 

odlitky mají velmi malou drsnost povrchu, a proto se u nich obrábějí pouze funkční plochy. Lze 

odlévat i otvory od průměru 2,5 [mm] a dokonce i závity od rozměru M10, dále různé přesné 

tvarové podrobnosti – písmo, znaky apod., tenkostěnné odlitky – minimální tloušťka (3 až 1) 

[mm]. 

Podstatou je vyplňování kovové formy roztaveným kovem při vysokém tlaku (10 až 100) [MPa]. 

Používá se hlavně pro slitiny neželezných kovů – zejména  Sn, Pb, Zn, Al, Mg, Cu apod. 

Podle uspořádání rozlišujeme stroje s teplou  a  se studenou tlakovou komorou, jak vystihuje 

následující obr. 15. 

 
 
        Obr. 15  Lití pod tlakem:    a) stroj s teplou tlakovou komorou;      b) stroj se studenou tlakovou komorou 

 

 

b) Odstředivé lití 
Roztavený kov se z pánve vlévá do rychle se otáčející formy a odstředivou silou je přitlačován 

ke stěně formy, kde tuhne. Tímto způsobem lze odlévat různé duté polotovary a součásti 

rotačních tvarů - například litinové odpadní trouby s hrdlem, válce, kroužky, prstence apod. 

Výhodou tohoto způsobu je odlévání dutých tvarů bez nutnosti výroby jádra a tím i jaderníku a 

odpadá také výroba modelu vtokové soustavy a její zaformování. Podle polohy osy rotace 

rozeznáváme odstředivé lití se svislou  nebo s vodorovnou osou rotace  - viz obr. 16. 



 
 
        Obr. 16  Odstředivé lití:     a)  stroj se svislou osou rotace;      b)  stroj s vodorovnou osou rotace 

 

 

c) Lití do skořepinových forem 
K výrobě skořepinových forem se používá směsi křemenného písku s přísadou (5 až 10) [%] 

syntetické pryskyřice. Kovová modelová deska s kovovým modelem  poloviny odlitku včetně 

vtokové soustavy se postříká silikonem a zahřeje se na (200 až 250) [°C] a připevní se na 

zásobník s pískem. Celé zařízení se překlopí o 180°, písková směs se přesype na modelovou 

desku, pryskyřice se teplem roztaví, obalí zrnka písku, slepí je a vytvoří na modelu tenký povlak 

– skořepinu. Po dosažení tloušťky  (5 až 12) [mm] – podle velikosti odlitku, se celé zařízení 

překlopí zpět do původní polohy, přebytečný písek odpadne a zůstane jen skořepina,. Skořepina 

se vloží včetně modelové desky do pece, kde při cca 300 [°C] nastává polymerizace – dojde 

k vytvrzení. Po vyjmutí z pece se skořepina sejme z modelové desky, čímž dostaneme polovinu 

formy. Stejným způsobem se souběžně vytvoří také druhá polovina formy a obdobně i jádra 

v jadernících. Obě poloviny formy se složí, mechanicky spojí a zasypou se pískem do 

formovacího rámu, čímž je forma připravena k lití.  Postup výroby je zřejmý z obr. 17. 

Způsob je vhodný zejména pro hromadnou výrobu malých a středně velkých součástí 

složitějších tvarů – žebrované válce motorů a kompresorů, oběžná kola odstředivých čerpadel 

apod. 

 

 
 



                                                           Obr. 17   Postup výroby skořepinové formy 

a) modelová deska;   b) zásobník písku před překlopením;   c) zásobník písku po překlopení a vytvoření        

skořepiny;    d) zpětné překlopení zásobníku a vyjmutí modelové desky se skořepinou;    e) vytvrzená skořepina;      

f)  složená skořepinová forma připravená k lití;   g) hrubý odlitek 

 

 

d) Lití do forem získaných metodou vytavitelného modelu 
Jde o technologicky náročnou, avšak velmi přesnou metodu odlévání do nedělených forem, 

kterou získáme odlitky s velmi hladkým povrchem – Ra (12,5 až 6,3) při dosažení stupně 

přesnosti od IT 13 do IT 12. 

Model, vyrobený ze spalitelných (vytavitelných) materiálů, se namočí i s vtokovou soustavou do 

řídké obalové kaše s etylsilikátem a tak se vytvoří keramický obal, který se nechá vysušit a 

namáčení se několikrát opakuje až se dosáhne potřebné tloušťky stěny. Modely se z forem 

vytaví, čímž vznikne opět skořepina, která se vloží do formovacího rámu a zaformuje se pískem. 

Celek se vloží do tunelové pece, v níž se při teplotě (900 až 1050) [°C] forma vypálí. Odlévá se 

do žhavých forem při teplotě 900 [°C] -  prakticky ihned po vyjmutí z pece. Postup viz  obr. 18. 

 
 
                Obr. 18  Postup výroby odlitků odléváním do forem získaných metodou vytavitelného modelu 

a) modely sestavené do stromečku;   b) vytvoření keramického obalu - skořepiny;   c) zasypání skořepiny 

křemičitým pískem;   d) vytavení modelu, sušení a vypalování formy;   d) odlévání do formy;   f)  surové odlitky    

 

Metoda se používá při odlévání drobných tvarově složitých hodně členitých - např. uměleckých 

předmětů a klenotnického zboží, chirurgických nástrojů, součástí pro automobilový a letecký 

průmysl – lopatky spalovacích turbín, dále součástí zbraní apod. 

 

 

1.1.6 Konstrukční a technologické zásady odlévání: technologičnost konstrukce  

 

Konečným produktem slévárny je odlitek, jehož kvalita bude dána především 

správností návrhu jeho konstrukce, při které je třeba dodržet zejména tyto zásady: 

 správná volba materiálu se zřetelem na funkční, technologické a hospodářské požadavky; 

 odlitek navrhnout s jednoduchými, hladkými, oblými tvary a s rovnoměrnou tloušťkou stěn; 

 odlitek navrhnout bez ostrých úhlů stěn a bez ostrých hran, které musí mít správná zaoblení; 

 stěny různé tloušťky musejí na sebe navazovat pozvolnými přechody, v jednom místě se má 

spojovat co nejméně stěn, směrem k nálitkům se stěny mají pozvolna zvětšovat; 

 správně volit technologické úkosy s ohledem na snadné a bezpečné vyjímání modelu a také 

odlitku z dutiny formy; 



 
 
                                                            Obr. 19  Spoje dvou stěn odlitku 

 

a) přechody při změnách průřezů:  1. nesprávný – bez zaoblen – vznikne trhlina,  2. nesprávný – příliš velké 

zaoblení – vznikne staženina,  3. správný -   pozvolný přechod řešený 

úkosem a malým zaoblením 

b) oboustranné zaoblení odlitku:      1. řešení při nestejné tloušťce stěn,            2. řešení při stejné tloušťce. stěn,  

3.  řešení je-li tloušťka stěn značně rozdílná 

 navrhnout správně odlitek s ohledem na vznik minimálních vnitřních pnutí – vnitřní stěny 

odlitku (žebra) chladnou pomaleji než vnější stěny, a proto musí být jejich tloušťka jen 

v rozmezí (0,7 až 0,9) násobku tloušťky vnějších stěn a důležité je také správné umístění žeber; 

 

 
Obr. 20   Šikmý spoj dvou různých stěn odlitku                   Obr. 21  Umístění  výztužných žeber 

                a) nesprávný případ;      b) správný                                     a) nesprávný případ;       b) správný 

 

 

 správně volit přídavky na obrábění a polohu ploch, které se budou obrábět; 

      
     Obr. 22  Poloha ploch, které se budou na odlitku obrábět:   a) nevhodná – nesnadné obrábění;   b) vhodná 

 

 

 odlitek navrhnout bez výčnělků, osazení a jiných tvarových podrobností, které zvyšují vlivem 

hromadění kovu riziko vzniku vad odlitku – např. vznik bublin, staženin a také trhlin vlivem 

zvětšeného smrštění odlitku apod.  

 mimořádnou pozornost je třeba věnovat správnému návrhu nálitků, neboť jejich velikost a také 

poloha mají vliv na hospodárnost a výskyt staženin, které pokud vzniknou, je třeba „vytáhnout“ 

mimo vlastní odlitek do nálitku. 

 



      
 
                                                        Obr. 23  Nálitek a tvar příruby 

 

 a) nesprávný – v odlitku vznikne staženina;   b) nehospodárný – staženina vznikne sice mimo vlastní odlitek, ale je 

velká spotřeba materiálu;   c) nesprávný – malý nálitek, který „nevytáhne“  celou staženinu mimo vlastní odlitek;    

d) správně navržený nálitek metodou  vepsaných koulí – staženina je mimo vlastní odlitek v nálitku při zajištění 

hospodárnosti využití materiálu 

 

 Již návrh konstrukce odlitku, o které říkáme, že musí být technologická – tj. musí 

umožňovat výrobu funkčně správného, dostupnými technologiemi vyrobitelného odlitku 

s minimálními náklady s ohledem na jeho požadovanou  přesnost, kvalitu povrchu, sériovost a jiná 

hlediska - předurčuje následnou aplikaci technologie výroby odlitku – lití do písku, do kokil, do 

skořepinových forem, pod tlakem, do forem vyrobených metodou vytavitelných modelů apod.  

Jak již bylo řečeno, čistý odlitek vznikne obrobením hrubého odlitku, který se od něho 

liší  o přídavky na obrábění,  jejichž velikost pro odlitky  z  šedé litiny  a  z  ocelolitiny určuje 

norma ČSN 01 4980 s ohledem k přesnosti výroby odlitků, která je dána stupněm přesnosti 1 až 6 

dle ČSN 01 4470. Přesnost odlitků běžně používaných ve strojírenství je dána stupněm přesnosti 5. 

Dosažitelnou přesnost výroby při použití různých technologií odlévání vystihuje tab. 1. 

 

Tab. 1:   Stupeň přesnosti odlitků podle použité technologie 

Technologie 
                       Stupeň přesnosti 

   1    2     3    4    5    6 

Pískové formy – ruční formování na model       x    x  

Pískové formy – ruční formování šablonováním        x    x 

Pískové formy – strojní formování s modelem       x    x    x  

Formy vyrobené metodou vytavitelného modelu    x    x     x    

 

 

 

Na výkresu odlitku jsou dány tzv. jmenovité rozměry, které v sobě již zahrnují i 

přídavky na obrábění, neboť ke jmenovitým rozměrům se vztahují v jednotlivých stupních 

přesnosti mezní úchylky jak je zřejmé z tab. 2. 

 

Tab. 2:   Mezní úchylky jmenovitých rozměrů pro jednotlivé stupně přesnosti 

         Jmenovitý 

            rozměr 

                                      Mezní úchylky  [mm] 

                                         Stupeň přesnosti 



     přes       do        1        2        3        4       5       6 

           0       500 

   0,06 

       až  

    0,60 

   0,20  

      až  

   1,60 

   0,50  

      až  

   2,50 

   0,60  

      až  

   4,00 

   0,80  

      až  

   6,00 

 

       500       800  

   1,80 

      až 

   2,00 

   2,50 

      až 

   3,00 

   4,50 

      až 

   5,00 
   7,00  

       800    2 000   

   3,50 

      až 

   4,00 

   5,50 

      až 

   7,00 

   8,00 

      až 

  10,00 

 

    2 000    5 000    

   8,00 

      až 

  13,00 

  11,00 

       až 

  15,00 

  15,00  

      až  

  20,00 

    5 000  12 500     
  16,00 

      až 

  30,00 

  22,00 

     až 

  36,00 

 

Požadavky na obrábění odlitků jsou dány: 

1. Základním rozměrem, který je definován jako vzdálenost dvou nejvzdálenějších obrobených 

ploch. 

2. Směrodatným rozměrem, což je největší kótovaný rozměr v rovině kolmé na základní rozměr. 

3. Velikostí mezních úchylek, které jsou určeny stupněm přesnosti odlitku, jmenovitým 

rozměrem, směrodatným rozměrem a zvláštními požadavky. 

4. Polohou plochy při lití 
 

 

 

1.1.7 Vady odlitků 

 

Očištěné odlitky se podrobují kontrole rozměrů a jakosti. Sleduje se vizuální vzhled 

odlitků – výskyt povrchových vad a trhlin, geometrický tvar odlitků -  kontrolují se rozměry a 

jejich tolerance – zda odlitek vyhovuje zařazení do stupně přesnosti předepsaného na výkresu 

odlitku. Vnitřní vady odlitků se zjišťují defektoskopickými zkouškami - rentgenem nebo 

ultrazvukem. Tyto zkoušky jsou však dosti nákladné, proto se předepisují a provádějí pouze u 

odlitků zvlášť náročných dílů, u kterých je výskyt vnitřních necelistvostí nežádoucí. Chemické 

složení, struktura a zkoušky mechanických vlastností se provádějí na vzorcích celé tavby a 

namátkově u vybraných odlitků. Dobrý odlitek musí vyhovovat všem technickým předpisům a 

dodacím podmínkám. 

 

Přes veškerá opatření se u odlitků vyskytují vady, které bývají důsledkem například 

nesprávné konstrukce odlitků, nesprávně dimenzované a umístěné vtokové soustavy, nesprávně 

provedeného tepelného zpracování, nedodržení licí teploty apod. K nejčastějším vadám odlitků 

patří: 

1. Bubliny        - vlivem plynů, které nemohou uniknout z formy  do atmosféry.   Příliš vlhká 

forma bez   průduchů. 

2. Staženiny        -  vznikají vlivem špatně navržených nálitků. 

3. Trhliny        - vznikají za  tepla vlivem nestejné tloušťky  stěn  odlitků jako důsledek jejich 

nerovnoměrného     ochlazování. 



4. Praskliny     - vlivem  nevhodné  konstrukce odlitku jako  důsledek  rozdílné  smrštivosti 

různých objemů kovu nebo vlivem nevhodného tepelného zpracování odlitku. 

5. Nezaběhnutí   - vlivem  špatně dimenzované  a  nevhodně umístěné  vtokové soustavy  a také 

např. vlivem příliš tenkých žeber - tekutý kov nevyplní zcela dutinu formy. 

6. Přesazení         - důsledek nadměrného opotřebení rámů a zaváděcích kolíků. 

7. Zapečeniny     - vznikají  vlivem příliš  vysoké licí teploty a nevhodně volené formovací směsi, 

čímž tekutý kov vnikne mezi zrna ostřiva,  dojde  k  jejich  natavení a doslova 

k „přiškvaření“ k povrchu odlitku, což zhorší jeho kvalitu. 

 

Vady odlitků jsou častou příčinou vzniku zmetků, jejichž nebezpečí výskytu je při 

výrobě odlitků mnohem vyšší než u jiných technologií, protože se zde střetává řada faktorů, z nichž 

mnohé nemůže slévárna ovlivnit – např. vlhkost ovzduší, jakost některých surovin, složitost tvaru 

odlitku apod. Pokud se zmetkovitost pohybuje v obvyklých mezích, počítá se s touto skutečností a 

zhotoví se potřebný počet odlitků navíc. Nepředvídané zvýšení zmetkovitosti však může výrobní 

cyklus slévárny vážně narušit, a to tím více, čím později se defekty odhalí.  

Z těchto důvodů má pro slévárnu velký význam odbor řízení jakosti, pod který spadá 

technická kontrola, jejímž úkolem je kromě provádění všech druhů zkoušek také analýza 

zmetkovitosti a ve spolupráci s technickou přípravou výroby návrh opatření na její snížení 

odstraněním příčin opakovaných závad. Důležitou úlohu při sledování, analyzování  a 

vyhodnocování  zmetkovitosti má matematická statistika. 

 


