
Slévárna hliníku

Odlévání je energeticky náročný proces. 
Při něm dochází k roztavení slitiny, odlití za vysokých rychlostí a tlaků 
do kovových licích forem s následným ochlazením a ztuhnutím 
taveniny do podoby, dané vnitřním tvarem formy.
Odlitky jsou dále očištěny, otestovány a bloky válců jsou přímo ve 
slévárně i tepelně zpracované a předobrobené.



historie
Lití pod tlakem vzniklo v roce 1838 a používalo se na výrobu tiskařských písmen.
Ve strojírenství se používá od roku 1894.
V Československu se tlakové lití používalo od dvacátých let 20. století, kdy Ing.
Polák použil principiálně nový způsob tlakového lití.
Podle jeho patentu se kelímek s roztaveným kovem oddělil od stroje a tavenina
se nalévala lžící do plnící komory, z té se pomocí plnícího pístu vháněla do
dutiny formy. Tak vznikly první tlakové licí stroje se studenou plnicí komorou,
která se nacházela mimo udržovací pec.

Pražskému inženýrovi Josefu Polákovi tak byl v roce 1927 udělen patent v
Československu č. 30 050, v Německu č. 496265 a 11. června téhož roku
v USA i patent č. 1717254 na licí stroj, od kterého byla tavící pec oddělena a
tavenina se vlévala do vertikální tlakové komory,
tlakem pístu se pak dopravovala do dutiny formy.
Dalším pokrokovým prvkem byla konstrukce tlakových strojů s horizontální
tlakovou komorou.



Stroje se studenou komorou - princip

I. naplněni plnící komory tlakového licího stroje potřebným
množstvím tekutého kovu – tlak na kov ještě nepůsobí
II. Jde o tzv. hrubé plněni – dochází k naplnění dutiny formy
tekutým kovem – vtokovým systémem prochází velké množství kovu – velké 
tření, část pohybové energie se mění na teplo  – zvýšení teploty taveniny

III. doplňování kovu do formy – v této fázi je forma pouze doplňována ve všech 
detailech působením hydrodynamického tlaku proudícího kovu, hodnota tlaku 
vzrůstá rychleji a dosáhne maxima
IV. po úplném vyplnění dutiny formy kovem, přestane působit dynamicky účinek a 
po dobu tuhnuti na kov působí pouze hydrostaticky tlak.



Stroj - princip
AlSi9Cu3(Fe)



Materiál na odlitky AlSi9Cu3(Fe)

Chemické složení slitiny viz.: interní normy zákazníka nebo 
EN, ISO, DIN, apod.

Mechanické hodnoty dle EN, ISO, DIN, např.:



Technologický tok výroby odlitku (bloku válců)
• Navážení slitiny v tuhém stavu na tavírnu - housky
• Tavení spolu s vratným materiálem v plynových tavících pecích – dosud jsou 4 pece, v 
2019 přibude pátá – zejména na tavení bloků motorů – systém vyjímání litinových vložek!!



tavící pec P2

V tavících pecích STRIKO-WESTOFEN dochází k tavení vstupního materiálu.
Technické údaje tavící pece:
Typ tavící pece: plynová, šachtová
Výkon: 2 500 kg taveniny za hodinu
Materiál slitiny: AlSi9Cu3 (Fe)
Teplota tavení: 720 °C
Obsah udržovacího prostoru: 5 000 kg

Tuhý materiál je vsázen do šachty v horní části zařízení. Po roztavení vsázky plynovým 
hořákem stéká tavenina do udržovacího prostoru pece, odkud je přelévána do transportních 
pánví o obsahu cca 400 kg taveniny. 
Tavení probíhá v ucelených tavbách a kvalita je ověřována kontrolním odběrem. Analýzu 
slitiny provádí 24 hodin denně metalurgická laboratoř. 
Zpracování tavby je možné teprve po jejím uvolnění laboratoří.

Tavenina v pánvi je zbavena zbytků strusky pomocí rafinační soli a po dosažení předepsané
teploty je možné jí doplňovat do dávkovacích pecí u jednotlivých licích strojů.



Doprava taveniny
• Rozvoz taveniny v transportních pánvích při 

teplotě 650 °C do dávkovacích pecí licích strojů.



- Automatický cyklus lití je tvořen - dávkováním tekutého kovu do plnící komory
a zalisováním kovu pístem do dutiny formy, po naplnění nastává fáze tuhnutí.

- Odvod tepla z formy je zajištěn chladícími kanály. Po době tuhnutí cca 40 sekund 
dochází k otevření formy a vyjmutí odlitku robotem. 

- Následuje fáze postřiku formy mazacím prostředkem a poté vysušení tlakovým        
vzduchem. Po založení sady vložek válců a uzavření formy je stroj připraven 

k dalšímu cyklu.

Licí forma pro tlakové odlévání – 1,2l TSi – 4V



Materiál pro : tlakové lití Al-slitin (válce a písty forem) , protlačovací nástroje 
na kovy,  a rovněž pro formy na vstřikování plastů

1.2343 = X38CrMoV5-1  (nebo dle jednoho z výrobců „Eschmann 235W“, či 19 552)

doporučovaná na formy pro plasty

DIN 17 350:  C=0,4 / Si=1 / Mn=0,4 / Cr=5 / Mo=1,3 / V=0,25-0,50

Pevnost 980 Mpa (popouštění na 700°C) nebo 1960 Mpa (popouštění na 450°C)

Kalení: T=1020-1050 °C – kalící lázeň: vzduch či olej  - popouštění: 550 – 650 °C

Při použití formu ochlazovat: měkkou vodou, olejem i lze tlakovým vzduchem

Další možné materiály na formy (viz.: Stahlschlüssel):

Vedle 1.2343 je i 1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4) nebo 1.2842 (19 312 – Stabil)

1.2083

1.2767

1.1730 na rámy forem nebo 1.2312 – více namáhané rámy forem



Další nástrojové oceli - (viz.: Stahlschlüssel):

1.1730 (C45W) – dle DIN 17350   (nebo naše staré 11 500 či 11 600)

Nástroje pro stříhání a lisování (tváření za studena) – např. Nože, kladiva, sekery, nůžky sekáče

nesložité malé zápustky i tváření za tepla, rámy forem

(na více namáhané rámy pak 1.2312)

1.2083 (X42Cr13) – dle EN ISO 4950

Válce a písty pro tlakové lití lehkých slitin – vyhovují nárokům na vyleštění povrchu

1.2767 (X45NiCrMo4)- dle DIN 17350 nebo EN ISO 4957

Nástroje pro tváření za tepla: pro složité a komplikované tvary, reliéfy, „tváření těžkých kovů“……

1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4) - např. formy na vstřikování plastů 

VW doporučuje i pro NARBUNG !!!!                        (podobně jako předchozí 1.2343, je tato
ocel doporučena na formy)

Rámy forem korozivzdorná nástrojová



Doplněk k materiálům forem, 
zejména těm na vstřikování plastů

• Výmysli designérů bez znalostí mechaniky deformujících se 
materiálů jsou následným dosti obtížně řešitelným problémem 
pro konstruktéry dílů i forem, kteří se jim musí podřídit. Tedy 
pokud to přírodní a fyzikální zákony „povolí“,

•

• Ta masa železa forem se zdá, že je „nedeformovatelná“, ale na 
površích kavit se od zatížení (zavírací síly, nerovnoměrné tlaky, 
nárazy a vibrace) dějí rozmanité deformační jevy.

• Tvárníky a tvárnice jsou krom designových vrubů provrtané kanály 
z různých důvodů (chlazení, vyhazovače apod.), které jsou často 
v místech a způsobují koncentraci napětí, deformace a posléze 
vznik únavových porušení. 

• Možná tu chybí znalost únavové Woehlerovy křivky pro tyto 
speciální materiály, nebo…..????



Q – tlakové odlitky



Tlakové lití – typy odlitků



Vznik odlitku
Odlitek vzniká za extrémních podmínek, kdy je tekutý kov 
o teplotě cca 620 °C vtlačen pístem do licí formy rychlostí 
6-7 m/s a při výsledném tlaku až 450 barů.

Licí forma je temperovaná vodními přístroji s ohřevem 
vody do 160 °C při max. tlaku 16 bar.

Pohyblivé části formy jsou napojeny na hydraulický okruh 
licího stroje. Forma obsahuje i elektrické části, které dávají 
signály licímu stroji o tom, v jaké poloze se jednotlivé části 
právě nacházejí.



Licí stroj C5 – blok motoru 1,0L MPi, TSi-3V

Licí stroj ITALPRESSE - uzavírací síla 2000 tun.
Technické údaje - pracoviště:
Čas cyklu: 145 s.
Hmotnost nalitého kovu: 21 kg
Hmotnost odlitku: 15 kg (včetně 3 ks vložek válců)
Technické údaje - licí forma:
Váha licí formy: 22 300 kg
Materiál hlavních částí formy: 12 343 - ocel pro práci za tepla

Životnost tvarových částí: 70 000 cyklů  (Cena nové licí formy: 10,8 Mil. Kč)
Pracoviště obsluhuje robot ABB, který zajišťuje založení vložek válců do licí formy, 
vyjmutí odlitku a manipulaci mezi následnými operacemi. 
Další robot ošetřuje dutinu formy po každém licím cyklu.
Pracoviště je vybaveno zachlazovacím a olamovacím lisem s prostřižením dutiny vložek 
válců. Uložení do palety. Následující operace - žíhání k odstranění vnitřního pnutí v 
linkách tepelného zpracování, předobrábění v obráběcích centrech.
Kontrola těsnosti odlitku v tlakových centrech, vnitřní kvalita odlitků je kontrolována 
pomocí RTG nebo CT.
Rozměrová kontrola se provádí na 3D CMM porovnáváním s datovým modelem 

odlitku.



Odlévání probíhá do licí formy, do které jsou robotem založeny vložky válců z šedé litiny.
Technologie tlakového odlévání je z důvodu vysokých kvalitativních požadavků na odlitek
doplněna o technologii vakuování dutiny licí formy.
Od odlitku je po vyjmutí z licí formy oddělena vtoková soustava. Odlitek poté prochází
základní strojní apretací. Obsluha pracoviště díl vizuálně prověří na kvalitu odlití a díl 
odkládá do palety pro tepelné zpracování odlitků.

Výroba odlitků, např. i bloku motoru 1,2l (1,4l) TSi – 4V,  licí stroj C6



modifikované metody vysokotlakého lití

Mezi ně se také řadí ve větším měřítku postupné zavádění metody vakuového 
tlakového lití, označované jako Vacural. 
V tomto případě tvoři tlaková forma, tlaková komora a píst uzavřený vakuový 
prostor a celý proces tlakového lití probíhá ve vakuu.
Odlitky neobsahuji ani plynovou porezitu, ani oxidické vměstky, a tím vykazují
lepší mechanické vlastnosti než odlitky vyráběné běžnou metodou tlakového lití.

Technologie lití pod tlakem - squeeze casting (SC)
Metoda squeeze casting je založena na vtlačení speciálního pístku do
pomocného nálitku, umístěného nad materiálovým uzlem, ještě před tím, než
ztuhne kov ve formě. Tento proces potlačuje vznik staženin nebo je rozptyluje
do nepatrných velikostí, proto je vhodný při výrobě odlitků s tepelnými uzly 
nebo rozdílnou tloušťkou stěn. K tomuto účelu slouží tlakový stroj se speciálním
přídavným zařízením a upravenou slévárenskou formou.



Shrnutí:     Q: Proces – tlakové lití lehkých kovů

• Procesní kroky:
• 1) Tavení

• 2) Tlakové lití

• 3) Čištění / otryskání

• 4) Zkouška roentgenem, zk. těsnosti

• Pro každý procesní krok posuzujeme, viz. „želva“ VDA 6.3: 

• 1-vstupní materiál

• 2-soustava stroj-nástroj

• 3-procesní parametry

• 4-kvalita hotového dílu



Výroba odlitků převodovky MQ200

Každé pracoviště je vybaveno technologií pro apretaci odlitků, v jejímž průběhu se od
odlitku oddělí ty části, které slouží výhradně pro vznik odlitku. 
Díl je strojně i ručně dočištěn a zkontrolován obsluhou pracoviště. Od licího stroje jsou díly 
dopraveny k povrchovému otryskání, kde jsou zbaveny posledních otřepů a ostrých hran.
Následně jsou odlitky expedovány do haly M6, kde následují operace obrábění a montáž 
převodovky.



• O b e c n ě : 
• Vstupy -

• kov –

• Zálitky –

• Tavící/rafinační soli + čistící plyny – tracebility, neporušenost obalů (suché sklady!!!)

• Vlastní Metalurgie - tavení kovu, rafinace, odplynění, modifikace zrn, zušlechtění

• Odlitek – chemické složení, struktura, tvrdost, mechanické hodnoty, povrch, rozměry, tracebilita

• Katalog vad (povrch i vnitřek): studená místa, bubliny, oxidické vměstky, póry H2, lunkry, zalomená 
jádra, zalité nečistoty, mikrotrhliny, bodliny, těsnot-porezita, vruby-trhliny (Roentgen!!)

• Tryskání: čas, příkon motoru, stav ostřiva (síto-analýza)

Q: Proces – tlakové lití lehkých kovů

Roentgen, tlaková zkouška …..



Slévárna Škoda
225 pracovníků různých profesí se podílí na zpracování více, než 21.000 tun 
hliníkové slitiny ročně. Slévárna se ve své
50-ti leté historii proměnila ve vysoce automatizovaný, velkosériový výrobní 
proces, využívající všech dostupných
technických vymožeností. Díky dlouholetým zkušenostem a využívání 
moderní techniky je pozice slévárny i do budoucna velmi silná.

62% převodovek DQ 200 na export (PL, H, I, Rus, D, Jihoafrická rep., Spain)



slévárenství

1. Princip výroby odlitků
2. Princip výroby slévárenských forem
3. Způsob plnění forem taveninou
4. Slévárenské vlastnosti materiálu pro odlitky
5. Slévárenské formy netrvalé – materiál a jeho charakteristika (postup výroby 

forem dle použitého materiálu)
6. Co je  to model a jádro – charakteristiky
7. CT – směsi – charakteristika  a použití
8. C – směsi  - charakteristika  a použití
9. Keramické skořepiny  - výroba, použití 
10.Způsoby přípravy taveniny pro lití
11.Vtoková soustava pro ocel
12.Vtoková soustava pro šedou litinu
13.Co to je nálitek – charakteristika, použití
14.Výroba zvonu - postup
15.Princip tlakového lití
16.Co to je metoda „squeez“
17.Prokazování kvality odlitku – kritéria
18.Možnosti kontrol a  možných oprav hliníkových odlitků


