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Odlitky a výkovky 

Význam druhů čar: 

• Souvislá tlustá: dělicí rovina v pohledu. 
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• Čerchovaná tlustá: dělící rovina v řezu. 

 

• Čerchovaná se dvěma tečkami tenká: 

o Obrys hrubého výkovku, výlisku nebo odlitku na výkrese součásti. 

  

o Výkres obrobené součásti na výkrese hrubého výkovku. 

  

Jiná možnost označení dělicí roviny je tenkou čerchovanou čárou na konci ukončenou křížkem a 

krátkou tlustou čárou. 
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Úkosy stěn se udávají v úhlových stupních nebo jako sklon. Úkosy u odlitků jsou asi 2° a u výkovků asi 

12°. Úkosy zde jsou z důvodu vyjmutí modelu, vyjmutí součástí a obtížného toku materiálu. 

U výkovků a odlitků nelze dosáhnout ostré hrany, proto používáme přechodové rádiusy. 

 

 

Výronek se předepíše maximální dovolenou hodnotou v mm na odkazové čáře. 
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Přesazení se předepíše max. dovolenou hodnotou v mm k trojúhelníkové značce na čáře představující 

dělicí rovinu. 

 

Nálitky a jiné výstupky nebo prohlubně se vyznačují na odkazové čáře vedené z místa jejich polohy. 

Je–li to nutné, mohou se ke značce připojit rozměry. 
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Přídavek na obrobení je možné stanovit hodnotou v mm zapsanou před značkou drsnosti povrchu 

buď hrubého odlitku, výkovku, … nebo obrobené součásti vyrobené z odlitku … 

 

Název výkresu odlitku, výkovku apod. musí být shodný s názvem výrobku, jen se uvede název 

výkovku. 

U odlitků se kreslí výkres odlitku s uvedenými přídavky, kde se počítá se smršťováním kovů po 

vychladnutí odlitku i s jejich určitou deformací. Ve slévárně se potom kreslí výkres modelu 

a jaderníku. V kusové a sériové výrobě můžeme vyrábět odlitky podle výrobního výkresu, k němuž 

technolog doplní patřičné údaje (model, způsob formování …). Odlévá se z šedé litiny, která výborně 

teče, ale je křehká. Ocelolitina není křehká, ale problematicky se odlévá – odlitky jsou drahé. 
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