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Lití do kokil

• Kokila je trvalá, drahá  forma

z oceli, litiny, hliníkových slitin.

• Líc formy se galvanicky 
pokovuje.

• Životnost až 200 000 odlitků.

• Některé kokily se natírají 
žáruvzdorným nátěrem.

• Přesné odlity, jemnozrnná 
struktura.

• Možnost automatizace.

• Lepší pracovní prostředí.

• Odlitky se musí žíhat.



Kontinuální = plynulé lití

• Nižších ztrát, vyšší kvality a

produktivity a nižších

nákladů.

• Výroba tyčí a trubek z oceli,

litiny, hliníku a mědi.

• Vyšší kvalita je dosažena

nižším % nežádoucích

prvků.

• Při následném válcování,

mají pak vývalky lepší

mechanické vlastnosti.



Kontinuální lití

Tavenina z tavící pece teče

přes chlazenou formu =

krystalizátor, kde tavenina

tuhne. Tvar odlitku je dán

profilem krystalizátoru.

1. Tavící pece.

2. Mezipec.

3. Forma – krystalizátor.

4. Plazmové hořáky.

5. Zátka.

6. Max. délka = 2m.



Odstředivé lití

Roztavený kov je ze slévačské lžíce

(pánve) vléván do rychle se otáčející

formy.

Odstředivou silou je přitlačován ke

stěnám formy.

Použití: Kroužky, trubky, válce, duté

rotační odlitky.

Výhody: není třeba jádro, vtoková

soustava, výfuky.

Nevýhoda: nelze vyrábět nerotační

součásti bez děr.



Odstředivé lití

• s vodorovnou osou • se svislou osou



Úkoly:

• Jaké způsoby lití

představují

obrázky?

• Popište podrobně

jednotlivé způsoby.

• Jaké odlitky se

těmito metodami

vyrábí?
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