
Zkušenosti se zjišťováním obsahu 

plynů v tavenině

Nežádoucí příměsi v tavenině hliníku

Hlavními nežádoucími nečistotami 

v roztaveném hliníku nebo jeho slitinách 

jsou:

- plyny

- kovové a nekovové vměstky



Nežádoucí plyny a jejich eliminace

Z plynných látek tvoří cca 97% vodík, zbytek může být 

kyslík, , dusík apod. Vodík se v tavenině výborně 

rozpouští, naopak při ochlazování se z taveniny 

vylučuje. Do taveniny se dostává především z vodní 

páry po styku s taveninou dle rovnice:

2322 323 HOAlAlOH 
Rozpustnost vodíku prudce vzrůstá s teplotou taveniny takže:

teplota fáze Rozpustnost H [cm
3
/100 g Al

560°C pevná těstovitá 0,036

660°C tekutá (!) 0,69

…..

900°C tekutá přehřátá 2,8

(1)



Existují přepočtové tabulky a diagramy, jeden 

proto uvádím jako 
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obsah vodíku

zvyšuje snižuje

Mg Si

Fe Cu

Ti Mn

Cr Zn

Naplynění ovlivní i některé legující prvky nebo příměsi:



Abychom ale byli k obsahu vodíku spravedliví, existují

případy, kdy se bez poměrně vysokého obsahu vodíku 

neobejdeme. 

Znají to kolegové, kteří odlévají, zejména do kovových 

forem tlustostěnné odlitky, například výfukové potrubí.

Tady je nutný vysoký obsah vodíku, řádově DI=20 až 

25%. Takto vysoký obsah vodíku zamezí vzniku 

staženin. 

Jinak se ovšem považuje za normální úroveň DI=4 až 

6%. U výrobců běžných odlitků a u výrobců housek by 

úroveň DI neměla přesáhnout 8 až 10%, všechno 

ovšem dáno požadavky zákazníků.



Kovové a nekovové vměstky

Nejčastěji se vyskytuji oxidické pleny oxidu 

hlinitého. Viz také rovnice (1). 

Vzhledem k tomu, že tento příspěvek se 

nezabývá pevnými vměstky, ale pouze plyny, 

tak jen stručně. Významným faktorem je úzká 

fyzikální vazba mezi bublinami vodíku a 

vměstky, které se velmi často shromažďují 

okolo těchto bublin.



Pak platí zásada:

Eliminací vodíku odstraníme také 

pevné vměstky a naopak, viz kapitola o 

vodíku. Mezi důležité způsoby 

eliminace vměstků náleží filtrace přes 

keramické filtry přímo v tavící peci nebo 

ve formě. Naproti tomu použití různých 

filtračních tkanin má smysl zejména při 

vylévání kovu z tavící pece.



Metody stanovení 

obsahu plynů v tavenině

Metod stanovení obsahu plynů v tavenině 

je více. 

Ve výzkumu se používá například 

vakuová extrakce za tepla. 

Zmíním spíše o metodách provozních.



Jsou v zásadě dvě metody:
•metoda první bubliny (pojmenovaná podle objevitele

metodou Dardelovou). Je založena na identifikaci 1.

bubliny ve vzorku taveniny o velikosti cca 100g ve

vakuu. Moderní přístroje automaticky vyhodnotí úroveň

vodíku v cm3/100g Al taveniny. Mezi nejznámější

přístroje patří tzv. Alu-Schmelztester.

•další metodou prakticky používanou je tzv. metoda

Dicht-indexu. Je založená na rozdílu měrné hmotnosti

(hustoty) vzorku ztuhlého za běžného atmosférického

tlaku a hustoty vzorku ztuhlého ve vakuu o definovaném

podtlaku 80 mbar (8kPa), za použití přístroje opatřeného

přesnou vývěvou.

Výsledkem je stanovení hustoty vzorku ztuhlého za

běžného atmosférického tlaku a vzorku ztuhlého ve

vakuu .
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Vd



Metodou vážení ve vodě a na vzduchu

hmotnost vzorku R, váženého v atmosféře [g] 

hmotnost vzorku R, váženého ve vodě [g] 

hmotnost vzorku V, váženého v atmosféře [g] 

hustota vzorku ztuhlého za atmosférického tlaku

hustota vzorku ztuhlého ve vakuu 80 mbar (8kPa)

hustota vody =1
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VVOG hmotnost vzorku V, váženého ve vodě [g]

Pak platí pro tzv. Dicht index (index hustoty) DI: 
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Potom po dosazení do vztahu (2) a po vykrácení VODYd dostaneme:
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Příklad:

g,GRAT 5089 g,GVAT 0085

g,GRVO 5355 g,GVVO 0044

Po dosazení do vzorce (3) vychází: 

%,DI 2921

Jde o hodnotu velmi vysokou, protože byla stanovena 

ze vzorku s řízeným naplyněním s cílem zamezit vzniku staženin.



Moderní přístroje jsou konstruovány tak, 

aby se vzorec (3) automaticky propočítal 

a výsledek se uložil do databáze 

systémové dokumentace, aby bylo 

možné dohledat historii například pro 

reklamační řízení odlitku. 

V době, kdy je již většina sléváren 

vybavena sítí výpočetní techniky, je tato 

podmínka splněna bez zbytečných 

dalších ekonomických výdajů. 

Stačí, když je k vývěvě dodán vhodný 

software.



Závěr

Závěrem tohoto krátkého příspěvku k všeobecně 

známé problematice bych chtěl dodat, že stanovení 

úrovně naplynění je dnes už v podstatě nutné pro 

výrobu kvalitního odlitku a dá se to přirovnat k nutnosti 

využití spektrální analýzy.



Vhodný přístroj používaný denně i několikrát zaručí že:

- výrobce odlitku přesně ví, jakou úroveň pórů může 

- v odlitku očekávat a jakou metodu pak zvolí při jejich 

potlačení, v případě nutného řízeného naplynění si 

rovněž stanoví potřebnou, předem stanovenou,  

- úroveň naplynění, kterou pak pouze kontroluje,

- v případě dodávek vstupního materiálu od různých 

dodavatelů si rychle a levně otestuje úroveň 

naplynění, která často překračuje únosné meze. 

Samozřejmě, kde není možnost kontroly, tam si dodavatel 

dovolí poslat často i velmi nekvalitní materiál, na rozdíl od 

odběratelů, kde vstupní materiál řádně kontrolují. 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST


