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Motto 3. Holečkovy konference: 
Lze řízením procesů a implementací nových poznatků dosahovat úspor 
nákladů a čelit kritickým situacím? 
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1. MOŢNOSTI REDUKCE NÁKLADŮ NA TAVENÍ SLITIN NEŢELEZNÝCH KOVŮ 
JAKO OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ KRIZE 

 
POSSIBILITIES OF OUTLAY REDUCTION ON MELTING METAL 
NONFERROUS ALLOYS AS PRECAUTION TO ALLEVIATION THE DISTRESS 

Ivo Lána* 
 

Abstrakt 
Trendy v cenách surovin a energií, trendy v produkci odlitků, získávání finančních zdrojů, 
úspory z drobných opatření a doporučení 
 

Abstract 
Trends in costs of raw materials and energies, trends of productions castings, acquisition 
finance sources, savings from small sized action and references 

Obsah  
1.1. Úvod  
1.2. Trendy v cenách surovin a energií 
1.3. Trendy v produkci odlitků 
1.4. Získávání finančních zdrojů 
1.5. Úspory z drobných opatření 
1.6. Závěry a doporučení 

 
Motto: Optimista je šťastnější o to déle, oč později pochopí, ţe pesimista měl 
pravdu. 
Nicméně, tím, ţe je déle šťastnější, má více energie k hledání variant řešení i v době, kdy 
pesimista dávno „hodil flintu do ţita“. 
 

1.1. Úvod 
Hledání variant moţných úspor je zvláště v období dopadů celosvětové krize hlavním úkolem 
vrcholového i středního managementu sléváren. Přitom je nezbytné redukovat náklady bez 
újmy na kvalitě odlitků a bez zhoršování pracovního a ţivotního prostředí.  
Současně je nutné připravovat a realizovat taková opatření, která pomohou dopady krize 
natolik zmírňovat, aby se slévárny udrţely dostatečnou konkurenceschopností na trhu. 
K tomu, aby slévárny byly jiţ v době nepříznivých krizových dopadů připraveny na okamţik 
odeznívání je velice aktuální realizovat plánované opravy a investice.  
Tyto záměry však není moţné zvládnout v době nedostatku vlastních finančních prostředků, 
proto je velmi uţitečné zabývat se současně myšlenkou, jak získat co nejlevněji cizí zdroje 
nejen z peněţních ústavů, ale především od poskytovatelů dotací. 

1.2. Trendy v cenách surovin a energií  
Trendy v cenách surovin a energií lze odvozovat především ze snah dodavatelů zbavit se 
nadbytečných zásob tím spíše, ţe v posledních několika měsících se většina odběratelů 
surovin snaţí sníţit stav zásob na nezbytné minimum při současném poklesu zakázek. 
Pokud je uvedená úvaha správná, nemělo by docházet k enormním nárůstům cen surovin, 
koneckonců v mnoha případech jiţ došlo k poklesu cen surovin. Další polehčující okolností je 
i pokles cen dodávek investičních celků včetně stavebních prací. 
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V následující tabulce č.1 jsou shrnuty trendy pro suroviny:  

    2007 2008 trend 2009 trend 
předpokládaný 
trend 2010 

č poloţka Kč/t Kč/t % Kč/t % % Kč/t 

1 
ostřivo  
Grudzien Las 1395,00 1440,00 3,23 1475,00 2,43 3,33 1524,13 

2 ostřivo Střeleč 601,64 602,06 0,07 602,20 0,02 0,07 602,64 

3 furan (ASKURAN) 34270,00 37950,00 10,74 40250,00 6,06 7,06 43092,05 

4 furan (HEXION) 38290,00 36140,00 -5,62 37390,00 3,46 3,20 38586,48 

5 
geopolymer 
(RUDAL) 11350,00 9160,00 -19,30 9960,00 8,73 8,20 10776,72 

6 tvrdidlo furan SCH 18730,00 18240,00 -2,62 18600,00 1,97 0,90 18767,40 

7 tvrdidlo furan B 16300,00 15430,00 -5,34 18620,00 20,67 14,40 21301,28 

8 tvrdidlo RUDAL 100250,00 98040,00 -2,20 98040,00 0,00 0,90 98922,36 

9 
bentonit sabenil 
C25 46969,90 48854,40 4,01 49509,50 1,34 1,00 50004,60 

10 akrylát SOKRAT 36570,00 37620,00 2,87 37620,00 0,00 1,10 38033,82 

11 AL424330 54,15 48,35 -10,71 36,94 -23,60 0,25 37,03 

12 AL424331 54,15 46,85 -13,48 36,94 -26,83 0,25 37,03 

13 MOSAZ MS 59 134,22 117,22 -12,67 66,2 -77,07 -0,40 65,94 

14 
BRONZ CUSN 12 
CI. 194,22 185,18 -4,65 110 -68,35 -0,30 109,67 

15 
BRONZ 
CUAL10NIMN 199,07 178,59 -10,29 98,6 -81,13 0,22 98,82 

16 energie**        

17 elektrická Kč/kWh   3,14   3,4 7,65 1,2 3,44 

18 zemní plyn Kč/Nm3   9,38   10,15 7,59 4,8 10,64 

19 vzduch Kč/Nm3   0,45   0,25 -80,00 10,1 0,28 

*odhad změny meziročního trendu (TÚ a ÚZ slévárny Nové Ransko) 
**individuální, odvozeno od smluvních dodavatelů a rozloţení spotřeby, obecně lze 
očekávat nárůst cen (nikoli dramatický), z titulu zvýšení ceny elektřiny i plynu (výstavba 
(?) severního plynovodu z Ruska) 

Dopady krize samozřejmě nelze odvozovat od relativně příznivých trendů cenových změn 
surovin. 
Ceny kovových surovin klesají významněji, proto i střízlivý odhad trendu pro rok 2010 je 
uvaţován u dvou poloţek nadále klesající, tedy i po předpokládaném náběhu do 
bezkrizového stavu. 
Shodneme se v názoru, ţe nejvýznamnějším faktorem je dosahovat naplněnost kapacit tak, 
aby byla udrţena v přijatelné míře zaměstnanost ve slévárnách. Uvedený faktor je přímo 
závislý na dostatku zvládnutelných zakázek a tím i udrţení konkurenceschopnosti. 
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1.3. Trendy v produkci odlitků 
Tabulka č.2 počet sléváren [3] a procentní zastoupení z celkového počtu sléváren, ve sloupci 
neţelezných kovů tvoří 82 aţ 97%slévárny slitin Al, nebyl však nalezen zdroj, který by uváděl 
poměr mezi slévárnami, které odlévají do pískových forem a do kovových forem, nemluvě o 
dalším členění na slévárny tlakového lití a ostatní. 

země LLG+LKG   ocel   neţelezné   celkem 

  SLÉVÁREN % SLÉVÁREN % SLÉVÁREN % SLÉVÁREN 

ČR 89 51 28 16 59 34 176 

FRANCIE 108 22 37 8 337 70 482 

ITÁLIE 183 16 27 2 966 82 1176 

MAĎARSKO 42 20 27 13 143 67 212 

NĚMECKO 201 34 53 9 342 57 596 

POLSKO 185 43 0 0 245 57 430 

RAKOUSKO 12 24 4 8 35 69 51 

SLOVENSKO 12 24 7 14 32 63 51 

ŠPANĚLSKO 62 42 32 21 55 37 149 

ŠVÉDSKO 36 27 13 10 83 63 132 

ŠVÝCARSKO 17 33 3 6 32 62 52 

TURECKO 752 59 71 6 443 35 1266 

UKRAJINA 400 37 233 22 437 41 1070 

VELKÁ BRITÁNIE 197 41 46 10 240 50 483 

ČÍNA 0 0 0 0 0 0 26000 

JAPONSKO 456 27 77 5 1169 69 1702 

USA 554 26 234 11 1342 63 2130 
Nadpoloviční většinu sléváren litin nalezneme u ČR a Turecka,sléváren ocelí je rovněţ 16% 
a více pouze v ČR, Španělsku a Ukrajině. 
Ve většině států uvedených v tabulce č.2 je nadpoloviční většina sléváren neţelezných kovů, 
vítězí Francie a Itálie. 
Z této tabulky lze usoudit, ţe přes současnou celosvětovou krizi, lze očekávat nárůst kapacit 
vyrábějících odlitky ze slitin neţelezných kovů. 
Porovnáme ještě produkci uvedených států světa.  
Bohuţel nejsou dosud známy údaje z roku 2008, lze jen zahrnout průměrné poklesy zakázek 
a zohlednit vazbu na automobilní průmysl, dále dobu průběhu zakázky od poptávky po 
předání odběrateli, dlouhá doba je typická pro velmi hmotné kusové zakázky. Naopak krátká 
doba je typická pro malosériové a kusové zakázky menších hmotností. Velmi krátká doba je 
u zakázek velkosériových aţ hromadných. 
Stojí za povšimnutí, ţe v USA došlo k poklesu výroby odlitků jiţ mezi léty 2006 a 2007, 
zatímco ve většině ostatních států byl v převáţné většině materiálů zaznamenáván stále 
vzestup výroby odlitků v t. Ve Velké Británii byl jiţ rovněţ znatelný pokles, velmi významný u 
LLG, ale i u slitin Al. 
Uvedené okolnosti nebyly vnímány jako signály krize, pravděpodobně se státy Evropy jiţ 
měly chovat preventivně a dopad celosvětové krize by nemusel být tak nepříznivý, ale „po 
boji je kdokoliv generálem“. Jsem přesvědčen, ţe i kdyby se ojedinělé varovné hlasy ozvaly, 
nebyly by stejně brány váţně. 
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V následující tabulce č.3. je uveden souhrn produkce v tunách u téhoţ výběru zemí [2], [3]. 

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

země LLG  LKG  ocel  celkem Fe vč temp. 
% neţel.z  
celku 

ČR 293026 270022 51006 52789 113878 111053 461810 437585 17 19 

FRANCIE 874022 940900 1071145 1060900 116583 114600 2063108 2116400 14 14 

ITÁLIE 931400 966014 549300 600200 83000 89600 1563700 1655814 41 40 

MAĎARSKO 48950 49230 20112 20472 6033 5940 75126 75675 57 58 

NĚMECKO 2582539 2717100 1661189 1796300 215303 211200 4515134 4783500 18 18 

POLSKO 431000 453000 129400 148600 60400 64700 645200 686300 24 26 

RAKOUSKO 49080 51196 138383 150893 19671 21109 207134 223198 39 37 

SLOVENSKO 41520 8760 8760 4300 4300 2160 54580 15220 36 67 

ŠPANĚLSKO 440600 423700 623000 747600 87700 89200 1168600 1275800 12 11 

ŠVÉDSKO 193600 208900 67800 58500 24100 22200 285500 289600 19 20 

ŠVÝCARSKO 38886 29922 28225 41886 0 2161 67111 73969 28 28 

TURECKO 586000 623000 368000 394000 132000 144000 1092500 1167500 10 11 

UKRAJINA 626610 626610 40000 40000 266060 266060 942670 942670 3 3 

VELKÁ BRITÁNIE 421000 190000 335000 280000 112000 78000 878000 552000 20 23 

ČÍNA 13928086 15460176 6843019 7698396 3811210 4047505 25099529 27741393 11 11 

JAPONSKO 2834185 2856064 2035845 2044055 281190 292908 5207621 5246321 25 25 

USA 4255604 3889000 4128598 3818000 1366220 1248000 9822422 9022000 22 22 

*z celkové produkce           

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

země Al  Cu  Mg  Zn  
celkem vč. ostatních 
  

ČR 89824 99286 1760 1022 0 842 2712 2566 94581 103927 

FRANCIE 291377 301400 25476 25400 0 0 23538 23700 345133 355300 

ITÁLIE 897100 912500 92000 86700 12000 12500 71200 74000 1073700 1087100 

MAĎARSKO 93630 97276 4338 1816 0 0 2012 3566 99980 103209 

NĚMECKO 772700 853756 98057 96575 30556 31659 64453 72620 965766 1056822 

POLSKO 185400 216000 7300 7000 0 100 11120 10900 203820 235600 

RAKOUSKO 107576 109973 0 0 6534 8242 14031 13188 130832 133905 

SLOVENSKO 26260 26260 2160 2160 0 0 1800 1800 30225 30225 

ŠPANĚLSKO 135999 132492 9102 9252 0 0 15785 14309 161401 157196 

ŠVÉDSKO 48400 50800 11900 12500 2400 2500 5800 5900 68500 71700 

ŠVÝCARSKO 20846 23228 3120 3130 0 0 1859 1837 25825 28195 

TURECKO 82500 112150 17500 19000 0 0 17000 18000 117000 149150 

UKRAJINA 20500 20500 11000 11000 0 0 0 0 31500 31500 

VELKÁ BRITÁNIE 185000 136000 13000 13000 2000 4000 20000 12000 222000 166000 

ČÍNA 2310350 2740075 470189 571279 0 0 214100 216883 2994639 3528237 

JAPONSKO 1556316 1549604 105830 106932 10148 9749 35788 40738 1715316 1714444 

USA 2003971 1847000 288484 283000 105233 110000 306628 298000 2704316 2592000 

Výtah ze Slévárenství 3-4 2008 a 1-2 2009 
 

1.4. Získávání finančních zdrojů 
Z předchozích kapitol vyplývá, zcela jednoznačně poţadavek pokračovat v realizacích 
investic a oprav. 
Tento poţadavek je moţné splnit jen tehdy, podaří-li se slévárnám nahradit chybějící vlastní 
zdroje finančních prostředků zdroji cizími. Česká národní banka jiţ sníţila pribor, avšak 
banky neberou tuto okolnost ve většině případů příliš váţně a snaţí se udrţet původní 
hodnotu úroku z úvěrů ve vlastní prospěch. Dalším nepříznivým jevem je velmi detailní 
prověřování podkladů ţadatele pro banku. Přibyli rizikoví manaţeři, takţe schvalování úvěru 
je zdlouhavější, vícekolové. 
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Nabízí se zvýšit snahu o získání prostředků z dotačních titulů. Tato okolnost se v současné 
době jeví poněkud lépe: 

- stát je kritizován EU za to, ţe prostředky nejsou dostatečně čerpány a jsou-li je 
významný podíl (sdělovací prostředky uvádí aţ 50%) vyčerpán administrativou, 

- znatelný obrat se jeví ve snahách poskytovatelů v objektivnějším posuzování 
projektů a je-li jiţ projekt schválen, povaţuje poskytovatel za prioritní podporovat 
realizaci, v opačném případě je kritizován za chyby při posuzování projektů, 

- změny projektů jsou schůdnější neţ tomu bylo v minulosti, 
poskytovatel však zamítá změny termínu ukončení realizace poslední etapy projektu, tedy 
konečný termín realizace (zde je sporné zda je to výhoda nebo nevýhoda). Samozřejmě, ţe 
výhoda to je jen tehdy, kdyţ investor ví, ţe zátěţ z doprovodného úvěru lze překonat. 
Nevýhoda to je, jestliţe investor nemá jistotu, ţe bude mít dostatek zakázek a na to 
nedokáţe většina výrobců odpovědět. 
 

1.5. Úspory z drobných opatření 
Zdánlivě zanedbatelná drobná opatření nebo návrhy mohou mnohdy přinést velké úspory. Je 
nutno odolávat nepříznivému vlivu charismatických osobností, které mají výrobní proces 
natolik rutinně zvládnutý, ţe nepřipouští jiné alternativy řešení a dokáţí váhající zbytek 
sugestivně přesvědčit o své (tedy subjektivní) pravdě. Ti váhající se nechtějí ztrapnit nebo 
zesměšnit a bohuţel ve většině případů nemají vůli se dále váţně prověřením tohoto 
opatření nebo návrhu zabývat a po té jej podpořit. Samozřejmě za předpokladu, ţe se podaří 
propočítat nebo alespoň odborně odhadnout přínosy. Nepřekonatelnou výhodou drobných 
opatření je jejich rychlá návratnost. 
Zvláště v době krize jsou prověřování i drobných opatření nebo návrhů velmi důleţitá. 
Souhrn mnoha drobných opatření můţe přinést více úspor neţ jediné velké, na které obvykle 
nelze v době krize získat dostatek zdrojů. 
Několik příkladů drobných opatření: 

- zvýšení vyuţití taveniny (nedimenzovat „pro jistotu“ vtokovou soustavu; 
zasypávat, izolovat nebo exotermicky obkládat nálitky), 

- lepší vyuţití prostoru formy (zvýšení poměru kov/formovací směs), 
- řízení procesu tavení tak, aby nedocházelo k prostojům (dlouhému udrţování 

taveniny v tavící peci), 
- řízení přípravny (oţivovat jen v nezbytně nutném rozsahu, nevyváţet s deponiemi 

přebytečnou formovací směs), 
- dodrţovat technologickou kázeň, 
- sníţit pracnost v čistírnách odlitků. 

Těchto několik příkladů se dá zahrnout do systémových zlepšení veškerých kontrolních 
mechanismů a zracionalizování procesů.  
Současně se šetřením všech vstupních surovin a pomocných látek a prostředků se mohou 
stát drobné úspory silným protikrizovým opatřením. 
Dalším drobným opatřením můţe být úspora energií. Lepší vyuţití tepla je moţné dosahovat 
nejen řízením procesu tavení, ale také lepším izolováním tavících, udrţovacích a ţíhacích 
pecí (včetně vík, poklopů nebo dveří). Vyuţití odpadního tepla se jiţ rovněţ stává běţnou 
realitou (viz dnešní příspěvky). 
Ony dříve zmíněné charismatické osobnosti je nutno přesvědčit o nutnosti analyzování stavu 
procesů tak, aby se stali spojenci při hledání úspor a byli účastníky při propočítávání a 
odborných odhadech a vzali tak za své prosazování všech zlepšení. 
Do skupiny drobných opatření patří v neposlední řadě i důsledné dodrţování oboustranné 
platební morálky. 
 

1.6. Závěry a doporučení 
- budou-li se odhadnuté trendy mezi lety 2009 a 2010 blíţit skutečnosti není nutné mít 

významné obavy z nárůstu cen surovin a energií, 
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- porovnáním produkce odlitků ze slitin neţelezných kovů v ČR s produkcí v zahraničí i 
ve světě dospějeme k odůvodněnému názoru, ţe po odeznění celosvětové krize lze 
očekávat vyšší vzestup poţadavků na odlitky neţ je tomu u skupiny ţelezných kovů, 

- chybějící finanční prostředky je nutno krýt z cizích zdrojů, především získáváním 
finančních prostředků z dotačních titulů, zde je jiţ znatelný posun k lepšímu ze strany 
poskytovatelů,  

- nepřipouštějme zastavení investic a oprav, 
- nepodceňujme úspory z drobných opatření. 
Tyto závěry a doporučení jsou ve shodě s doporučeními, která vznikla jako závěr jednání 
Ekonomické komise České slévárenské společnosti po semináři, který se uskutečnil 17. a 
18. března ve Zlíně. 
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2. VPLYV PRETAVOVANIA NA VLASTNOSTI ZLIATINY AlSi7Mg0,3 

ODLIEVANEJ  DO KERAMICKÝCH FORIEM  

RE-MELTING EFFECTS ON PROPERTIES OF AlSi7Mg0,3 ALLOY POURED 

INTO CERAMICS MOULDS 

 Dana BOLIBRUCHOVÁ
*
 

Abstrakt 

Príspevok sa venuje problematike vplyvu viacnásobného pretavovania zliatiny AlSi7Mg na 

základné mechanické charakteristiky skúmanej zliatiny, vplyvu chemického zloţenia a tvaru 

získaného eutektického kremíka pri odlievaní metódou na vytaviteľný model. 

Abstract 

The aim of this article is focused to observe effect of re-melting the AlSi7Mg alloy 

on basic mechanical characteristics, influence on chemical composition and shape of 

eutectical silicium, when casted by precision casting method  

Úvod 
Predkladaný príspevok súvisí s obsahovou náplňou a víziu 3. Holečkovej konferencie t.j. 

redukcia nákladov v období krízy. Snaha zracionalizovať výrobu odliatkov zniţovaním 

ekonomických nákladov vstupov má mnohokrát svoje opodstatnenie, ale v niektorých 

prípadoch toto ekonomické „škrtenie“ sa uskutočňuje na úkor úţitkových vlastností odliatkov. 

Dokedy je to ešte vhodné, poukazuje predkladaný príspevok. 

Experimenty 

 Zliatina AlSi7Mg0,3 sa odlievala metódou na vytaviteľný model do keramických 

škrupinových foriem. Odlialo deväť tavieb (D1-D9).  

Zloţenie vsádzkových surovín: 

 primárna zliatina AlSi7Mg0,3 s chemickým zloţením v tab. 1; 

 vratný materiál AlSi7Mg0,3 s chemickým zloţením v tab. 2; 

 očkovadlo AlTi5B1, modifikátor AlSr10 oba  forme drôtu,  

 rafinačná soľ Dursalit LK 59/2. 

    Tab.1   Chemické zloženie primárnej zliatiny AlSi7Mg0,3 

 

Al       Si Mg Fe Mn Zn Cu Sn Sr Ti 
Ostatné 

prímesi 

(hm.%) 

    92,27    7,01    0,308   0,097    0,018   0,006   0,001  0,0007  0,0213   0,122  0,1482 

 
    Tab.2   Chemické zloženie vratného materiálu AlSi7Mg0,3  

 

    Al    Si   Mg   Fe   Mn   Cu   Sr    Ti 
Ostatné 

prímesi 

(hm.%) 

92,8 6,59 0,264 0,1228 0,0033 0,0106 0,0186   0,1681    Zvyšok 

                                                 
*
 doc. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Ţilinská univerzita, Strojnícka fakulta, katedra technologického     

   inţinierstva, Univerzitná 1, 01026 Ţilina, Slovenská republika  

   tel.: +421 412132772, e-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk  

mailto:danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk


3. Holečkova konference 

Strana 11 (celkem 77) 

Prvá tavba (D1) sa skladala zo 60 % vratného materiálu AlSi7Mg0,3 (tab. 2) a 40 % 

primárnej zliatiny AlSi7Mg0,3 (tab.1). Pri tavbe D1 bola tavenina očkovaná, modifikovaná             

a rafinovaná. Po odliatí tavby D1 a oddelení skúšobných vzoriek od vtokovej sústavy, 

nasledovalo naváţenie ďalšej vsádzky, ktorá sa skladala z materiálu z tavby D1. Pri tavbách 

D2 aţ D9 pozostávalo zloţenie vsádzky z kovu, ktorý zostal z predchádzajúcej tavby  bez 

následného očkovania a modifikovania. Teplota odlievania bola v rozmedzí 740 ± 5 ˚C. 

Skúšobné vzorky (5 ks) boli podrobené štandardnému tepelnému spracovaniu, 1 vzorka 

z kaţdej série zostala bez tepelného spracovania. 

Hodnotili sa mechanické charakteristiky zliatiny; chemické zloţenie v závislosti od vplyvu 

úbytku mnoţstva prvkov od pretavovania a uskutočnilo sa metalografické hodnotenie. 

a) Mechanické skúšky 

 Postup pri vykonaní skúšok mechanických charakteristík boli zvolené podľa normy 

STN EN 10 002 a STN EN ISO 6506-1. 

Skúška ťahom 

 Prostredníctvom tejto skúšky sa určila pevnosť v ťahu a ťaţnosť, získané závislosti   

sú znázornené na obr. 1 a 2 kde je znázornená grafická závislosť priemerných hodnôt pevnosti 

v ťahu a ťaţnosti od počtu pretavení.  

Brinellova skúška tvrdosti 

 Grafická závislosť priemerných získaných hodnôt tvrdosti od počtu pretavení 

materiálu AlSi7Mg0,3 je znázornená na obr. 3.  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b) Vplyv chemického zloženia  

 Získané hodnoty chemického zloţenia tavieb je uvedené v tab. 3. 

 Z chemickej analýzy (tab. 3) je vidieť, ţe pretavovaním dochádza  hlavne k prepalu horčíka 

a stroncia. Obsah horčíka klesol v tavbe D9 o 19,5 % v porovnaní s tavbou D1. Na základe 

získaných hodnôt z chemickej analýzy a mechanických vlastností sú na obr. 4 aţ 5 

znázornené závislosti mechanických vlastností od obsahu horčíka v jednotlivých tavbách. 

Obsah stroncia klesol v tavbe D9 niekoľkonásobne v porovnaní s tavbou D1, pričom 

mnoţstvo stroncia kleslo v kaţdej tavbe v porovnaní s predchádzajúcou. Najväčší úbytok bol 

zaznamenaný medzi tavbami D2 a D1. Na obr. 6 aţ 8 sú znázornené závislosti mechanických 

charakteristík od obsahu stroncia v jednotlivých tavbách. 
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Tab.3       Chemické zloženie tavieb D1 až D9         
                                                   

Tavby 
Al Si Mg Ti Fe Pb Cu Sr Na Mn 

(hm.%) 

D1 92,4 77,08 0,2479 0,1177 0,0903 0,0563 0,0085 0,0081 0,0073 0,0058 

D2 92,6 66,73 0,2353 0,1149 0,0797 0,0519 0,0043 0,0045 0,0016 0,0049 

D3 92,8 66,68 0,2649 0,1145 0,0963 0,0464 0,0023 0,0030 0,0018 0,0058 

D4 93,2 66,25 0,2165 0,1372 0,0800 0,0470 0,0023 0,0014 0,0090 0,0049 

D5 92,9 66,59 0,2185 0,1239 0,0808 0,0473 0,0025 0,0009 0,0091 0,0048 

D6 93,1 66,38 0,2094 0,1205 0,0837 0,0489 0,0052 0,0006 0,0090 0,0058 

D7 92,9 66,55 0,2172 0,1189 0,0856 0,0503 0,0101 0,0005 0,0027 0,0044 

D8 92,9 66,63 0,2123 0,1209 0,0889 0,0514 0,0060 0,0004 0,0086 0,0053 

D9 92,8 66,66 0,2075 0,1223 0,0925 0,0465 <0,0002 0,0004 0,0120 0,0056 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
Obr. 4.53. 

 

 

c) Metalografické hodnotenie 

 Vzorky na hodnotenie mikroštruktúry boli odobraté zo skúšobných vzoriek. Postup 

prípravy vzoriek je štandardný.    

 Štruktúra je tvorená dendritmi alfa fázy a tyčinkami eutektického kremíka, ktoré 

v rovine metalografického výbrusu pozorujeme ako oblé zrná. Podľa normy STN 42 0491 je 

to typická štruktúra pre modifikovanú zliatinu AlSi7Mg0,3. Tepelné spracovanie vzorky 

z tavby D1 spôsobilo sferoidizovanie eutektického kremíka   
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 Na obr. 9 je znázornená postupná zmena mikroštruktúry v závislosti od počtu 

pretavení. 

Diskusia výsledkov 

 Zo získaných výsledkov vyplývajú nasledovné závery o vplyve pretavovania vsádzky 

na mechanické vlastnosti a mikroštruktúru zliatiny AlSi7Mg0,3.  

 Najvyššia priemerná hodnota pevnosti v ťahu 271,5 MPa bola nameraná na 

skúšobných vzorkách z tavby D1, pri ostatných tavbách klesala. V prípade vzoriek z tavby D9 

bola nameraná najniţšia priemerná hodnota pevnosti v ťahu 252,9 MPa, čo bol v porovnaní 

s tavbou D1 pokles o 7,3 %. Moţno konštatovať, ţe najväčšia strata pevnosti v ťahu bola 

zistená medzi tavbou D3 a D5. Medzi tavbou D7 a D9 to bolo 1,7 %. Z čoho moţno usúdiť, 

ţe pri ďalšom pretavovaní pevnosť v ťahu nebude klesať  aţ tak výrazne. 

 Najvyššie priemerné hodnoty ťažnosti 5,1 a 5,2 % boli namerané na skúšobných 

vzorkách z tavieb D1 a D3. Pri tavbách D5, D7 a D9 boli namerané priemerné hodnoty 

pribliţne rovnaké, avšak v porovnaní s tavbou D1 a D3 to bol pokles                             

o pribliţne 50 %.  

 Podľa nameraných priemerných hodnôt tvrdosti podľa Brinella je moţné konštatovať  

ţe tvrdosť sa pretavovaním výrazne nemení.  

Po vykonaní  chemickej  analýzy bol zistený prepal stroncia a horčíka. Stroncium je 

do taveniny pridávané za účelom modifikovania eutektického kremíka. Postupným úbytkom 

obsahu stroncia pretavovaním  dochádza aj k spätnej morfologickej zmene tvaru eutektického 

kremíka z tyčiniek na doštičky a postupnému hrubnutiu eutektického kremíka (obr. 9). Obsah 

horčíka klesol v tavbe D9 o 19,5 % v porovnaní s tavbou D1. Moţno konštatovať, ţe 

s klesajúcim mnoţstvom stroncia v zliatine klesá pevnosť v ťahu  avšak stratu pevnosti v ťahu 

spôsobuje aj úbytok obsahu horčíka v dôsledku čoho dochádza k úbytku vytvrditeľnej fázy 

Mg2Si.  

Z vyhodnotenia mikroštruktúry vyplýva, ţe uţ trojnásobným pretavením skúmanej 

zliatiny dochádza k postupnému hrubnutiu alfa fázy (obr. 9), k zmene tvaru eutektického 

kremíka. Ďalším pretavovaním zliatiny AlSi7Mg0,3 dochádza k postupnému hrubnutiu alfa 

fázy a eutektického kremíka, čo má za následok zníţenie pevnosti v ťahu a ťaţnosti. 

Záver 

Vplyvom viacnásobného pretavovania vsádzky zloţenej zo 60 % vratného materiálu 

AlSi7Mg0,3 a 40 % primárnej zliatiny AlSi7Mg0,3 metódou odlievania na vytaviteľný model 

do keramických foriem dochádza k výraznému zníţeniu pevnosti v ťahu a ťaţnosti.  

Vykonaním  chemickej  analýzy sa zistilo, ţe pretavovaním dochádza k strate obsahu 

stroncia a horčíka. S klesajúcim mnoţstvom stroncia v zliatine klesá pevnosť v ťahu a 

ťaţnosť, avšak stratu pevnosti v ťahu a ťaţnosti pravdepodobne spôsobuje aj úbytok obsahu 

horčíka a následne vytvrditeľnej fázy Mg2Si. Zniţovaním obsahu stroncia klesá aj mnoţstvo 

povrchovo aktívnych prvkov, ktoré zabraňujú prísunu ďalšej stavebnej látky z taveniny, na 

základe čoho dochádza k spätnej morfologickej zmene eutektického kremíka a k jeho 

hrubnutiu.   

 Podľa získaných výsledkov moţno konštatovať, ţe zliatina si zachováva ,,genetickú 

informáciu“ a celý proces pri ktorom dochádza k spätnej morfologickej zmene tvaru 

eutektického kremíka z tyčiniek na doštičky moţno nazvať ako ,,demodifikácia“.    
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Obr. 9  Mikroštruktúra skúšobných vzoriek z tavieb D1, D3, D5, D7,D9 

zv. 100x, lept. 0,5% HF 

a) bez tepelného spracovania b) po tepelnom spracovaní 
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3. Perspektivy výroby odlitků z  Mg slitin v ČR  

 

Prospects production casts from Mg alloys in Czech Republic 

 

Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc., Ferona a.s., Slezské Předměstí 41, 501 12 Hradec Králové 

tel.:+420 495 818 301, fax.:+420 495 818 330, e-mail: juricka@hrkralove.ferona.cz 

Eliška Kašparová, Ústav strojírenské technologie, FS ČVUT v Praze 

 

Abstrakt 
Cílem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti se situací ve slévárně hořčíkových 

slitin v Hradci Králové, která změnila v roce 2008 majitele a pokračuje ve výrobě odlitků 

litých do pískových a kovových forem. 

 Nový vlastník slévárny firma EXPLAT s.r.o. zároveň rozšiřuje své aktivity v oblasti 

nových typů odlitků o obrábění odlévaných dílů. 

 

Úvod 
 

Hořčíkové slitiny se svou nízkou měrnou hmotností jsou pro automobilový průmysl, letecký 

průmysl a další strojírenské obory významnou alternativou pro sníţení hmotnosti konstrukcí. 

Vlastnosti moderních slitin ve spojení s dokonalejšími technologiemi výroby odlitků 

překonávají problémy, které byly v minulosti s aplikací hořčíku spojovány. 

Mezinárodní nárůsty spotřeby hořčíků ukazují správnost trendu, který v současné době nastal 

v ČR. 

Příkladem můţe být aktivní přístup k problematice Mg v různých výrobních, výzkumných a 

vývojových institucích. V první řadě je nutno zmínit, změnu majitele slévárny hořčíkových 

slitin v Hradci králové a jeho aktivní přístup k problematice Mg slitin, aktivity ČVUT Praha 

v oblasti odlévání Mg slitin na experimentálním pracovišti vybaveného elektrickou 

odporovou pecí PTS 100/11 Mg se směšovacím zařízením a přívodem ochranných atmosfér. 

Výzkum a vývoj Mg slitin řešený v rámci Ekocentra za účasti, VUK Panenské Břeţany, MFF 

Univerzity Karlovy a VUT Brno. 

 

Historie 
 

Významnou úlohu v ČR sehrál výzkum prováděný ve slévárně Mg slitiny v Hradci Králové, 

tedy v závodě bývalého ČKD a.s. Mezi úspěchy slévárny patří řešení úkolů, které byly 

prováděny s renovovanými pracovišti, jako je VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, Karlovou 

Univerzitou, Univerzitou Pardubice, TU Liberec a SVUM Brno aj. 

Na tomto místě je třeba vzpomenout spolupráci s pány Prof. Ing. Ptáčkem, CSc., Prof. Ing. 

Exnerem, CSc., Prof. Ing. Jelínkem, CSc. a Ing. Otto Novotným. Posledně jmenovaný 

odborník v oboru slévárenství byl iniciátorem řady výzkumných a vývojových prací a velkou 

měrou přispěl k udrţení rozvoje slévárny hořčíkových slitin v Hradci Králové. 

V období let 1987-2002 byly řešeny konkrétní úkoly, které přinesly zvýšení kvality a 

zavedení nových technologií výroby unikátních odlitků. Je třeba konstatovat, ţe odlitky 

z hořčíkových slitin vyráběné v tehdejším ČKD patří svou sloţitostí mezi technologicky 

velmi náročné odlitky odlévané do pískových forem. 

mailto:juricka@hrkralove.ferona.cz
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V uvedeném patnáctiletém období se podařilo: [literatura 1,2,3,4,5,6,7,8] 

- analyzovat interakci plynné atmosféra vznikající ve slévárenské formě 

- teoreticky i prakticky vyhodnotit mechanizmus ochranného působení inhibitorů 

hoření 

- vyvinout novou technologii na bázi samotuhnoucí furanové směsi a aplikovat ji 

na konkrétní odlitky včetně sloţitého odlitku skříně pohonu leteckého motoru 

- zahájit poloprovozní zkoušky odlévání do skořepinových forem se zavedením 

speciálního metalurgického postupu potřebného pro odlití kvalitního odlitku 

- teoreticky a prakticky zkoumat slitiny na bázi Mg včetně vysoce čistých slitin 

(HP) 

- řešit vady odlitků, zejména pak ty, které negativně ovlivňovaly celkovou kvalitu 

speciálních soutěţních automobilových kol (filtrace taveniny, legování taveniny 

Be aj.) 

- teoreticky a prakticky řešit ve spolupráci s konstruktérem, výpočtářem a 

slévárenským technologem sloţitý problém týkajícího se vývoje nového typu 

ţelezničního kola 

- zdokumentovat příklady vyuţití odlitků z Mg slitin, které byly vyrobeny na 

pracovišti autora, tj. ve slévárně hořčíkových slitin ČKD, a.s., které jsou 

námětem další úvahy o vyuţití v jiných konkrétních pracích 

Bohuţel po tomto úspěšném období nastala ve slévárně Mg slitiny v Hradci Králové stagnace 

dalšího rozvoje zapříčiněná nástupem nového vedení a.s., které dopustilo devastaci slévárny a 

utlumení aktivit v oblasti Mg slitin. 

 

Současnost 
 

Náročnou výrobu odlitků v roce 2008 převzala firma Explat s.r.o, která kromě sloţitých 

odlitků pro letecký průmysl produkuje také odlitky pro průmysl automobilový, motocyklový i 

pro jiné strojírenské obory. Zvláštní historický význam má výroba odlitků pro veterány např. 

pro vozy Ferrari a Tatra. 

 

 
 

Obr. 1) Forma pro odlitek motoru   Obr. 2) Jádro pro střed disku kola 
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Obr. 4) Opracování dílu z hořčíku 

 

Příkladem současné produkce mohou být bloky motoru, disky a středy kol, drţáky, díly pro 

profesionální ruční nářadí aj.  

 

 
 

Obr. 5) Blok motoru 
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Obr. 6) Střed disku kola 

 

 
Obr. 7) Skříň pohonu leteckého motoru 
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Zároveň je pokračováno na vývoji nových typů odlitků a s tím souvisejícími technologiemi a 

materiály. 

Snaha slévárny je rozšířit provoz o technologii odlévání slitin Mg do kokil. Příkladem je 

nahrazení odlitku odlévaného do pískových forem odlitkem přesných rozměrů navrţeného pro 

odlévání do kovových forem. Řešení tohoto úkolu v rámci diplomové práce ČVUT Praha 

spočívá nejen v konstrukci odlitku, ale také v návrhu vhodných ochranných postřiků se 

speciálními inhibitory hoření. 

 

 
 

Obr. 8) Odlitek odlévaný do písku   Obr. 9) Odlitek odlévaný do kokily 

 

 

 

Další vývoj směřuje do nových typů odlitků určených pro letecké a automobilové aplikace.  

Samostatnou kapitolu tvoří moţnost spolupráce s nově vybudovaným pracovištěm ČVUT – 

fakulty strojní, kde je moţnost odzkoušet nové typy slitiny včetně nových aplikací 

ochranných atmosfér. Součastně byla navázána spolupráce s firmou Ferona a.s. v oblasti 

chemických a mechanických analýz hořčíkových slitin 

 

Závěr 
 

Výroba z hořčíkových slitin, dnes ve slévárně Explat s.r.o., je z pohledu technologie odlévání 

do pískových forem dobře zvládnutým procesem. Další rozvoj v této oblasti je spojován 

především s přizpůsobováním operací vzhledem k typu, sloţitosti a četnosti vyráběných dílů. 

Důleţitou oblastí bude vzhledem k vysoké afinitě hořčíku ke kyslíku řešení ochrany taveniny 

a s tím související sniţování škodlivých emisí. Zvláštní pozornost bude věnována aplikací 

nových typů slitin. 
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4. Chování tvrdých ochranných vrstev na odlitcích ze slitin Al-Si při jejich teplotním 

zatížení, Vojtěch a kol.  

Bude provedena Power point prezentace 

 

5. VYUŢITÍ PROCESU SEDIMENTACE PŘI SNIŢOVÁNÍ OBSAHU ŢELEZA V 
HLINÍKOVÝCH SLITINÁCH 

 
POSSIBILITIES OF SEDIMENTATION PROCESS FOR DECREASE OF IRON 

CONTENT IN ALUMINUM ALLOYS 

 
Jan Šeráka, Dalibor Vojtěcha, Pavel Nováka, Karel Dáma 

 

 

a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav kovových materiálů a 
korozního inženýrství, Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká republika 

e-mail: Jan.Serak@vscht.cz  
 

Abstrakt 
Ţelezo je nejproblematičtějším prvkem přítomným v recyklovaných hliníkových 

slitinách. Pokud je obsah ţeleza ve slitině příliš vysoký, dochází k výraznému sníţení 
mechanických vlastností odlitku. V současné době neexistuje ekonomicky schůdná a 
technologicky jednoduchá metoda úplného odstranění nebo alespoň výrazného 
sníţení jeho obsahu v hliníkových slitinách. V práci je dokumentován vliv tepelné 
historie slitiny na mikrostrukturu odlitku. Během ţíhání slitiny mezi solidem a likvidem 
postupně dochází k transformaci intermetalických fází ţeleza s deskovitou morfologií 
na fáze s kompaktnější – polyedrickou morfologií. Tyto fáze mají tendenci 
sedimentovat ke dnu. V důsledku toho dochází ke sníţení obsahu ţeleza ve slitině 
nad sedimentem. Byl ukázán vliv teploty ţíhání mezi solidem a likvidem na 
mikrostrukturu slitiny a chemické sloţení přítomných intermetalických fází. 
 

Abstract 
Iron is the most problematic element in recycled aluminum alloys. Significant 

decrease of the mechanical properties of alloy was observed if the iron content is too 
high. There is neither economical method nor technological process allowing 
removing iron from the alloy or at the least to reduce the iron content in the aluminum 
alloys significantly. The influence of thermal history on microstructure of alloy was 
studied in this work. Sequential transformation of intermetallic phases with plate-like 
morphology into a more compact - polyhedral phases take place during the annealing 
between solidus and liquidus temperatures. These phases have tendency to settle to 
the bottom of the vessel. Significant decrease of the iron content in alloy above the 
settlement was found. The influence of annealing temperature between the solidus 
and liquidus on the microstructure of alloy and chemical composition of present 
intermetallic phases was shown. 
 

 
1. ÚVOD 

mailto:Jan.Serak@vscht.cz
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Ţelezo je obecně nejproblémovější nečistotou ve většině  hliníkových slitin. 
Ţelezo má v tuhém hliníku velmi nízkou rozpustnost (max. 0,05 %). Společně 
s dalšími přísadovými prvky (zejména s křemíkem, manganem, chromem a mědí) tak 
vytváří intermediální fáze, které výrazně sniţují mechanické vlastnosti odlitku, 
zejména taţnost. Tyto intermediální fáze jsou velmi křehké, mají Youngův modul 
pruţnosti a koeficient objemové teplotní roztaţnosti výrazně odlišný od matrice 
tuhého roztoku α-Al, a proto se tyto fáze uplatňují jako významné koncentrátory 
napětí při mechanickém namáhání. Nejhorší účinky na mechanické vlastnosti 
hliníkových slitin mají fáze s deskovou morfologií [1]. 

V praxi lze uvedené negativní důsledky vlivu přítomnosti ţeleza v hliníkových 
slitinách omezit třemi základními způsoby, viz schéma na obr.1. 

 

Obr.1: Principy sníţení negativního vlivu Fe na vlastnosti hliníkových slitin 
 

První moţností (I.) je změna způsobu krystalizace fází ţeleza v důsledku přídavku 
některých prvků (Mn, Co, Cr, Be, Ni) do taveniny. Ţelezo po přídavku uvedených 
prvků krystalizuje ve formě kompaktních fází ve tvaru čínského písma, které jiţ 
nemají tak významný vliv na mechanické vlastnosti slitiny [2]. Pouţitím této metodiky 
nedochází ke sníţení obsahu ţeleza ve slitině.  

Druhá moţnost (II.) je tepelné zpracování slitiny. Lze vyuţít „tepelného 
zpracování taveniny“ (II.A), které zahrnuje ovlivnění krystalizačních zárodků 
v důsledku výrazného přehřátí taveniny nad teplotu likvidu a vyuţití různých rychlostí 
ochlazování během lití. Mikrostrukturu odlitku lze dále ovlivňovat jeho ţíháním 
v oblasti teplot těsně pod teplotou solidu (II.B), kdy u některých typů intermediálních 
fází obsahujících ţelezo dochází k fragmentaci a globularizaci jejich částic. 
Souběţně s tímto procesem však probíhá hrubnutí ostatních strukturních sloţek, 
takţe výsledný efekt pro zlepšení mechanických vlastností není významný [3,4]. 
Rovněţ pouţitím této metodiky nedochází ke sníţení obsahu ţeleza ve slitině. 

Třetí moţnost zahrnuje sníţení nebo v ideálním případě odstranění ţeleza ze 
slitiny. To je základní rozdíl oproti dvěma předchozím moţnostem. V důsledku 
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přídavku některých prvků do taveniny s relativně vysokým obsahem ţeleza dochází 
k tvorbě intermediálních fází s vysokým obsahem ţeleza. Tyto fáze mají vysokou 
hustotu, a tudíţ v tavenině sedimentují ke dnu nádoby. Tohoto sedimentačního 
efektu lze pak jednoduše vyuţít pro oddělení fází bohatých na ţelezo od zbylé 
taveniny, která oproti výchozímu stavu obsahuje podstatně niţší mnoţství ţeleza [3].  

Tato práce je zaměřena na třetí zmíněnou moţnost – vyuţití procesu 
sedimentace polykomponentních intermediálních fází s vysokou hustotou ke sníţení 
obsahu ţeleza v tavenině. Princip metody byl detailně vysvětlen v příspěvku [3]. 

V současné době slévárny zpracovávají stále vyšší podíl recyklovaných 
hliníkových slitin. Proces recyklace představuje, zejména v souvislosti s ubývajícími 
surovinovými zdroji významnou sloţku v celosvětové produkci hliníku. Podle 
současných odhadů tvoří podíl recyklovaných hliníkových slitin v ČR jiţ více neţ 40% 
z celkové produkce. Chemické sloţení recyklovaných surovin je velmi variabilní. Při 
zpracování velkých objemů recyklovaných surovin tak můţe nastat situace, ţe 
tavenina obsahuje vyšší neţ přípustný obsah některých prvků, zejména ţeleza. 
Hlavním důvodem je různorodost vstupních surovin, které tvoří zejména výrobní 
odpad z prvovýroby (zmetkové odlitky, nálitky, vtokové soustavy), výrobní odpad 
z druhovýroby (např. odřezky tyčí, plechů, folií apod.), suroviny získané tříděním 
sběrů (např. pouţité nápojové plechovky), suroviny získané po mechanickém 
obrábění, stěry a solné strusky. 

Moţnost vyuţití procesu sedimentace pro sníţení obsahu ţeleza v hliníkových 
slitinách byla nepřímo nastíněna jiţ pracích, které se zabývají tvorbou 
polykomponentních intermetalických fází s vysokým obsahem ţeleza, které se začaly 
negativně projevovat při procesu lití hliníkových slitin pod tlakem. Fáze jsou 
označované příznačně jako fáze kalové. Mají polyedrický či rozvětvený charakter. 
V udrţovacích pecích mohou tyto fáze dosahovat rozměrů řádově v centimetrech 
[1,5-7]. Přítomnost takových fází v odlitcích zákonitě znamená výrazné sníţení 
pevnosti a taţnosti. Vzhledem k vysoké tvrdosti těchto fází, bývají časté rovněţ 
problémy s případným obráběním odlitků. Uvedené problémy nutily výrobce odlitků 
tuto problematiku řešit. 

Na základě empirických poznatků byl definován tzv. sedimentační faktor SF slitiny 
daný jejím chemickým sloţením, viz rovnice 1. 

 

SF = % Fe +  2.% Mn +  3.% Cr                                                                  (1) 

 

Z uvedeného vztahu vyplývá, ţe hodnota sedimentačního faktoru je dána 
obsahem ţeleza, manganu a chromu. Vliv obsahu chromu a manganu je mnohem 
významnější neţ vliv ţeleza. Bylo zjištěno, ţe k sedimentaci kalových fází nedojde, 
pokud daná slitina (charakterizovaná sedimentačním faktorem) bude udrţována nad 
určitou „kritickou“ teplotou. Při poklesu teploty pod tuto hodnotu k tvorbě kalových 
fází a jejich sedimentaci dojde. Na obr.2 je tato situace znázorněna pro 3 slitiny. 
Slitiny AlSi6Cu3FeMnCr a AlSi9Cu3FeMnCr se z hlediska sedimentace kalových fází 
chovají podobně, u slitiny AlSi12CuFeMnCr jsou hodnoty „kritické“ teploty posunuty 
níţe.  

Naše dřívější experimenty se slitinou AlSi9Cu3FeMnCr však ukázaly výskyt 
kalových fází v odlitku i v případě udrţování taveniny nad kritickou teplotou a jejím 
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následném odlití do kovové formy. To ukazuje na skutečnost, ţe tvorba kalových fází 
je sloţitější a jak se potvrdilo v našich experimentech, velmi významnou roli hraje 
rovněţ doba výdrţe taveniny na teplotě a zanedbat nelze ani vliv dalších prvků 
přítomných v tavenině [4].  

Pouţití přídavků Mn a Cr pro sniţování obsahu ţeleza není optimální moţností, 
protoţe chemické sloţení kalových fází je proměnlivé a přídavky Mn a Cr nejsou 
vyuţity pouze pro tvorbu kalových fází, ale také pro tvorbu dalších fází, jejichţ vliv na  

 

mechanické vlastnosti odlitku 
můţe být stejný jako vliv 
intermediálních fází 
obsahujících ţelezo. Proto je 
další výzkum v současnosti 
zaměřen na vliv dalších prvků 
na tvorbu intermediálních fází 
ţeleza a jejich sedimentaci. 
    Gao, Shu, Wang a Sun [1] 
zaměřili pozornost na 
ovlivnění krystalizace 
intermediálních fází ţeleza v 
modelové slitině AlFe0,33. 
Aplikací solné taveniny 
s aktivním borem (NaCl + KCl 
+ Na2B4O7) bylo dosaţeno 
sníţení obsahu ţeleza 
v tavenině nad kalem na 
hodnotu 0,18% v důsledku 
tvorby a sedimentace fází 
Fe2B. Přítomný bor se rovněţ 
projevil jako očkovací činidlo, 
coţ vedlo k výraznému 
zjemnění mikrostruktury. 
Nicméně sloţení výchozí 
slitiny pro tento experiment je 
velmi vzdálené sloţení 
běţných komerčních 
slévárenských slitin. 

Obr. 2: Závislost „Kritické teploty“  
            na sedimentačním faktoru slitiny [6]   

 Další práce se zabývají vlivem jiných prvků (např. Li, Sr, Ce, Be) na 
krystalizaci intermediálních fází ţeleza. Kromě určitého ovlivnění krystalizace 
intermediálních fází ţeleza byly pozorovány i vedlejší efekty, např. modifikace 
eutektika AlSi [7-10]. 
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2.   EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST 
      Experimenty byly realizovány s pouţitím slitin, jejichţ chemické sloţení je 
uvedeno v tab. I.  
Tab. I.: Chemické sloţení studovaných slitin a jejich sedimentační faktor [hm.%] 

Označení 
slitiny 

Si Fe Cu Zn Mg Mn SF 

A 9,34 2,88 2,39 0,24 0,19 0,23 3,34 

B 9,54 3,89 2,41 0,27 0,29 0,25 4,39 

C 16,12 7,65 1,72 0,47 0,12 0,39 8,43 

Chemické sloţení slitin bylo analyzováno pomocí optického emisního 
spektrometru GD Profiler 2. Slitiny byly taveny v elektrické odporové peci bez pouţití 
krycích solí a ochranné atmosféry. 
      V první fázi experimentu byly naměřeny ochlazovací křivky slitin. Taveniny slitin 

byly nality do grafitových kelímků, zajišťujících relativně pomalé ochlazování. Teplota 

chladnoucího systému byla registrována pomocí termočlánku NiCr10-Ni ponořeného 

do střední části kelímku. Na základě zjištěných křivek ochlazování byly navrţeny 

teploty ţíhání slitiny, které bylo realizováno opět v elektrické odporové peci bez 

pouţití krycích solí a ochranné atmosféry. Studován byl rovněţ vliv doby výdrţe při 

teplotě ţíhání na sedimentaci kalových fází. Po ţíhání byly kelímky vyjmuty z pece a 

poté byly pomalu ochlazovány aţ na laboratorní teplotu. Shrnutí ţíhacích reţimů a 

pouţité doby výdrţe jsou v tab. II. 

 
Tab. II.: Přehled podmínek ţíhání slitin 

Slitina  
Teplota ţíhání  

[°C] 
Doba výdrţe  

[h] 

A 598 603 608 250 

B 623 628 633 250 

C 614 619 624 250 

 

      Vzorky slitin připravené v předchozím kroku byly podélně rozřezány a z těchto 

částí byly klasickým metalografickým postupem (broušení, leštění, leptání) 

připraveny výbrusy pro pozorování světelným mikroskopem OLYMPUS PME 3 a 

elektronovým mikroskopem Hitachi S-450 s EDS analyzátorem KEVEX DELTA 5. 

Chemické sloţení přítomných fází bylo zjišťováno na stejném zařízení. Chemické 

sloţení vybraných míst výbrusu bylo stanoveno pomocí výše zmíněného optického 

emisního spektrometru. 

 

3.   VÝSLEDKY A  DISKUSE 
 Mikrostruktury studovaných slitin se liší zejména druhem primárních fází. 
V případě krystalizace slitiny A jako primární krystalizovaly desky fáze FeSiAl5, u 
slitiny B desky fáze Fe2SiAl8 a v případě slitiny C polyedry fáze FeSi2Al2. Struktura je 

dále tvořena dendrity tuhého roztoku -Al a více či méně sloţitými eutektiky na bázi 
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-Al, Si, intermediálních fází obsahujících ţelezo (FeSiAl5, Fe2SiAl8, FeSi2Al2), CuAl2 
a Mg2Si [3].  Mikrostruktury slitin A a C ţíhané za různých podmínek jsou na obr.3. 

 

  

Obr.3a: Slitina A, ţíháno 603ºC, 250h,    

             dolní část 

Obr.3b: Slitina C, ţíháno 619ºC, 250h,  

             dolní část 

Na obr.4 jsou mikrostruktury slitiny B ţíhané za různých podmínek. Stejně jako u 
mikrostruktur slitin A a C jsou patrné rozměrné intermediální fáze s vysokým 
obsahem ţeleza (kalové fáze) ve spodních částech odlitku.  

  

Obr.4a: Slitina B, ţíháno 623ºC, 250h,  

              horní část 

Obr.4b: Slitina B, ţíháno 623ºC, 250h,  

              dolní část 
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Obr.4c: Slitina B, ţíháno 628ºC, 250h,  

             horní část 

Obr.4d: Slitina B, ţíháno 628ºC, 250h,  

              dolní část 

  

Obr.4e: Slitina B, ţíháno 633ºC, 250h,  

              horní část 

 

Obr.4f: Slitina B, ţíháno 633ºC, 250h,  

             dolní část 

 

V tab.III. je uveden obsah ţeleza v horních 
a spodních částech odlitků. Na obr.5 je 
odlitek slitiny B (633°C, 250 h) 
s vyznačenými analyzovanými místy. Ve 
spodní části odlitku jsou patrné jiţ pouhým 
okem pozorovatelné kalové fáze. 

 

Obr.5: Odlitek slitiny B, ţíháno 633ºC,  

            250h, horní část 
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Tab. III.: Obsah ţeleza v horní a spodní části odlitku [hm.%] 

Slitina A 
Obsah Fe  

Výchozí Horní část Spodní část 

598ºC, 250h 2,88 0,98 3,83 

603ºC, 250h 2,88 0,94 4,02 

608ºC, 250h 2,88 0,94 3,35 

 

Slitina B 
Obsah Fe  

Výchozí Horní část Spodní část 

623ºC, 250h 3,89 1,17 5,50 

628ºC, 250h 3,89 1,33 12,80 

633ºC, 250h 3,89 1,07 8,28 

 

Slitina C 
Obsah Fe  

Výchozí Horní část Spodní část 

614ºC, 250h 7,65 1,52 7,09 

619ºC, 250h 7,65 0,63 8,27 

624ºC, 250h 7,65 1,09 7,27 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, ţe sedimentační metodou bylo docíleno 
výrazného sníţení ţeleza ve slitině nad kalem. Po odfiltrování kalu lze docílit 
výrazného sníţení obsahu ţeleza ve slitině ve srovnání s jeho původním obsahem. 

 V tab.IV. je dokumentováno chemické sloţení přítomných kalových 
intermediálních fází. 

Tab. IV.: Chemické sloţení kalových fází [hm.%] 

Slitina Si Fe Mn Cr Cu Al 

A 14,35 28,78 2,45 0,17 0,75 zbytek 

B 17,22 32,45 2,74 0,19 0,76 zbytek 

C 24,50 31,22 1,12 0,16 0,67 zbytek 

 

 

4.   ZÁVĚR 
  Metodou ţíhání systému v oblasti mezi likvidem a solidem bylo u všech 
studovaných slitin dosaţeno významného sníţení obsahu ţeleza. Ve všech 
případech došlo ke sníţení obsahu ţeleza zhruba na 1%, coţ je jiţ hodnota přijatelná 
pro slitiny pouţívané pro lití pod tlakem. Sedimentační metoda tak představuje velmi 
perspektivní metodu sniţování obsahu ţeleza v recyklovaných hliníkových slitinách. 
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6. Mechanické a plastické vlastnosti slitiny AlSi7Mg0,3 při zvýšených teplotách 
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Úvod 

Slitiny hliníku mají velmi dobré fyzikální, chemické a pevnostní vlastnosti, proto jsou 

často pouţívaným  materiálem pro výrobu odlitků, ale také pro tváření za studena nebo za 

tepla. Tento článek se zabývá termomechanickými a plastickými vlastnostmi hliníkové slitiny 

AlSi7Mg0,3. Znalost těchto vlastností od teploty prostředí do teploty solidu, nám umoţňuje 

lépe poznávat materiál a přizpůsobovat technologická zpracování a provozní vyuţití. Dále 

nám znalost elasticko-plastických a mechanických vlastností pomáhá řešit jak problematiku 

slévárenských vad, tak pomocí nich můţeme určit ideální rozmezí teplot pro tváření. 

 

Experimentální zařízení 

Měření mechanických a plastických  vlastností kovových materiálů  a slitin neţelezných 

kovů aţ do teplot solidu probíhá na trhacím stroji firmy INOVA Praha (obr.1), který nám 

dovoluje zatíţení aţ do 20kN. Trhací stroj je doplněn odporovou pecí s ovládáním ohřevu a 

měření je řízeno elektronicky pomocí PC. Umoţňuje přesné naprogramování zatěţování, 

měření síly, polohy a deformace. Teplotní reţim ohřevu zkušební tyče probíhá ve třech 

etapách. Nejprve se rychlostí 200°C/min. dosáhne teploty 200°C pod poţadovanou teplotu, 

následuje ohřev rychlostí 50°C/min. na teplotu 30°C pod poţadovanou teplotu. Nakonec se 

vzorek ohřeje na poţadovanou teplotu 10°C/min. .Následuje 3 minutová izotermická výdrţ a 

poté je vzorek zatěţován konstantní silou 6mm/min. aţ do přetrţení. Po přetrţení je vzorek 

ponechán v peci aţ do teploty cca 200°C, aby se zabránilo případné oxidaci lomových ploch 

určených pro metalografickou analýzu. 
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Obr.1 – Trhací stroj INOVA Praha 

 

Použitý materiál 

Slitiny AlSi7Mg0,3 se vyznačují mimořádně vysokými mechanickými vlastnostmi a 

dobrou odolností proti korozi. Křemík je hlavním přísadovým prvkem a zlepšuje všechny 

slévárenské technologické vlastnosti, např. zabíhavost, zuţuje interval tuhnutí atd. tato slitina 

se pouţívá pro tenkostěnné odlitky, ale hlavním sortimentem jsou odlitky kol osobních 

automobilů. K vlastnímu měření byly vybrány vzorky odlité do kovové formy a pískové 

formy z furanové směsi. Poté byla část vzorků ponechána a část tepelně zpracována. Zkušební 

tělesa byla odlita při teplotě 720°C. U tepelného zpracování byla teplota rozpouštěcího ţíhání 

525°C s výdrţí 6hod. a umělé stárnutí probíhalo při teplotě 160°C po dobu 6hod. Dále byly 

odlity zkušební tělesa do kovové formy a ovlivněny očkováním, předslitinou AlTi5B1 ve 

formě drátu, načeţ byla slitina modifikována tabletami EUTEKTAL T201. Po mechanickém 

obrobení zkušebních tyčí byly provedeny zkoušky pevnostních a plastických vlastností při 

různých teplotách. Chemické sloţení slitin odlitých do pískové formy a kovové formy bez 

očkování a modifikace  (tab.1) a chemické sloţení očkované a modifikované slitiny odlité do 

kovové formy (tab.2). 

 

Tab.1 – Chemické sloţení AlSi7Mg0,3 bez očkování a modifikace 

 Chemické sloţení ve váhových procentech 

Hliníková slitina Si Fe Cu Mg Ti Ni 

AlSi7Mg0.3 7,28 0,13 0,03 0,37 0,115 0,02 

 

 

Tab.2 – Chemické sloţení AlSi7Mg0,3 s očkováním a modifikací 

 Chemické sloţení ve váhových procentech 

Hliníková slitina Si Fe Cu Mg Ti Ni 

AlSi7Mg0.3 7,23 0,17 0,01 0,35 0,16 0,005 

 

 

Výsledky měření 

Výsledky měření pevnostních (obr. 2,3) a elasticko-plastických (obr. 4,5) vlastností 

v závislosti na teplotě a druhu zpracování jsou uvedeny níţe v grafech. Z nich vyplývá, ţe u 

tepelně zpracované (označení tep.z.) slitiny odlité do kokily získáme při nízkých teplotách 

dvojnásobné hodnoty Rm neţ u slitiny ovlivněné (označení ovl.) očkováním, modifikací a 

tepelně nezpracované (označení tep.n.). Dále nám vyplynulo, ţe tepelné zpracování má větší 

vliv na pevnostní vlastnosti, neţ druh formy, tedy rychlejší stupeň ochlazování. To platí asi do 

300°C, kdy se pevnostní hodnoty vyrovnají a dále se sniţují. Plasticita, charakterizována 

kontrakcí (zúţením) vzorku po zkoušce v místě porušení, s teplotou stoupá. Plastické 

vlastnosti u tepelně zpracovaných a ovlivněných vzorků jsou lepší neţ u tepelně 

nezpracovaných. Tepelné zpracování ovlivňuje nejvíc jak pevnostní, tak plastické vlastnosti 

slitiny. Očkováním a modifikací se nepatrně zlepšuje pevnost, ale příznivě působí na 

plasticitu. Tepelně nezpracované a neovlivněné vzorky mají nízké hodnoty pevnosti a 

plasticity.  
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Obr.2 – Teplotní závislost slitiny AlSi7Mg0,3 odlité do kokily 
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Obr.3 – Teplotní závislost slitiny AlSi7Mg0,3 odlité do písku 
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Obr.4 – Plastická závislost slitiny AlSi7Mg0,3 odlité do kokily 
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Obr.5 – Plastická závislost slitiny AlSi7Mg0,3 odlité do písku 
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Závěr 

V tomto článku jsou prezentovány výsledky experimentálních prací, které byly 

provedeny s cílem získat pevnostní a plastické vlastnosti hliníkové slitiny odlité do různých 

forem, s běţnými očkovadly a modifikátory a s tepelným zpracováním. V budoucnu bychom 

se chtěli věnovat zvyšováním mechanických a plastických vlastností slitiny různými 

legujícími prvky a ovlivňováním licí struktury netradičními způsoby.  
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SLITIN 

THE STUDY OF THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM 

ALLOYS 

P. LICHÝ
1
,  A. HANUS

2
, M. CAGALA

3
 

ÚVOD 

Při navrhování různých součástí strojů a zařízení se v posledních letech stále více dostávají 

do popředí zájmu konstruktérů hořčíkové slitiny. Podle světových statistik během let (1993-

2003) spotřeba hořčíkových slitin vzrostla asi desetkrát a i v dnešní době má stále rostoucí 

trend. Podstatný nárůst spotřeby hořčíkových slitin je způsoben stále větším pouţitím odlitků 

z těchto materiálů zejména v automobilovém průmyslu. Sníţením hmotnosti vozidla se sníţí 

mnoţství potřebného paliva a tím také dochází ke sníţení mnoţství motorových emisí. Tento 

zájem se opírá o specifické vlastnosti, které tyto slitiny nabízejí. Hořčíkové slitiny mají 

podobné mechanické vlastnosti jako slitiny hliníku, mají ale niţší měrnou hmotnost (1700 aţ 

1900 kg/m
3
). Jejich specifické mechanické charakteristiky jsou z tohoto pohledu výhodnější. 

Významnou výhodou slitin hořčíku je schopnost silné absorpce mechanických kmitů a 

tlumení vibrací všech frekvencí. Slitiny hořčíku jsou dobře slévatelné, mají nízkou teplotu 

tání, coţ zlepšuje některé další slévárenské vlastnosti. Při vhodné volbě legur se eliminuje 

výskyt slévárenských vad, jako jsou mikrostaţeniny nebo praskliny za tepla. [1] 

 

HOŘČÍKOVÉ SLITINY URČENÉ K ODLÉVÁNÍ 

Základem těchto slitin jsou slitiny binární typu, které jsou pak dále rozšířeny o další legury 

za účelem zlepšení technologických a mechanických vlastností nebo zvýšení odolnosti proti 

korozi. Základní hořčíkové slitiny jsou: Mg-Al, Mg-Zn, Mg-Mn a mimořádně výrobně sloţité 

slitiny Mg-Li. Jako doplňkové kovy jsou pouţívány kovy: Th, Zr, Si, Ag, Ti a kovy vzácných 

zemin (např. La, Ce, Sc ad.). 

Pro slévárenské účely jsou nejpouţívanějším typem slitiny Mg-Al. Obsah hliníku v těchto 

materiálech se pohybuje v rozmezí od 3 do 9 %. S rostoucím obsahem Al se zvětšuje interval 

tuhnutí, proto mají tyto slitiny při gravitačním lití velký sklon ke vzniku mikrostaţenin a 

ředin. Z tohoto důvodu, u slitin Mg, určených pro gravitační lití, obsah hliníku obvykle 

nepřesahuje 5 %. Nejrozšířenější jsou slitiny s obsahem 7 - 10 % Al. Slitiny obsahující více 

neţ 7 % Al jsou vytvrditelné, dochází k tvorbě diskontinuálního precipitátu fáze Mg17Al12. 

Nejčastější pouţívanou slitinou pro tlakové lití je slitina AZ 91, obsahující 9 % Al a 1 % Zn. 

Jednou z výhod  Mg –Al – Zn slitin je nízká cena. 

Nevýhodou hořčíkových slitin je pokles pevnosti za zvýšených teplot, coţ omezuje i jejich 

pouţití teplotách nad 120°C a také niţší creepová odolnost. Pro zvýšení mechanických 

vlastností za zvýšených teplot a vyšší creepovou odolností jsou pouţívány slitiny s obsahem 

křemíku v rozmezí 0,5 – 1,5 % Si. Zvýšené vlastnosti jsou dosahovány vyloučením 

intermetalické fáze Mg2Si, vyznačující se dobrou stabilitou za zvýšených teplot. Jestliţe však 

přesáhneme  koncentraci bodu eutektické přeměny,  precipitát Mg2Si vykrystalizuje ve tvaru 

jehlic, čím dosti negativně  ovlivňuje mechanické vlastnosti. V systému Mg – Al – Si se 
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vytvářejí  dva typy intermetalických fází, β- Mg17Al12 a Mg2Si. Tyto intermetalika zachycují  

vzniklé  dislokace a blokují  hranice zrn, čím zlepšují odolnost proti creepu. [1],[2],[3] 

Mechanické vlastnosti hořčíkových slitin dosahují velmi dobrých hodnot za nízkých teplot. 

Při nárůstu teploty se postupně tyto hodnoty sniţují. Zlepšení lze dosáhnout  přídavkem 

vhodných přísad, tepelným zpracováním a  vhodnou volbou technologie výroby (obr. 1).  

 

 

 

Obr. 1 – Vývoj a pouţití hořčíkových slitin [3] 

 

ZPRACOVÁNÍ Mg-SLITIN 

Hořčíkové slitiny určené k odléváním tvoří asi 85 % celkové produkce. Jedním z nejčastěji 

vyuţívaných způsobů výroby odlitků z hořčíkových slitin je tlakové lití. Předností je vysoká 

přesnost odlitků, schopnost odlévat tvarově náročné odlitky a vysoká produktivita výroby. 

Technologii výroby se volí  dle poţadavků na jakost , konstrukci  a mnoţství odlitku.  

Moţné je téţ gravitační lití Mg-slitin do kovových či pískových forem. Tyto způsoby jsou 

vhodné zejména pro slitiny legované kovy vzácných zemin, které jsou pouţívány pro aplikace 

nad 200°C. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Studovaným materiálem byly hořčíkové slitiny Mg-Al-Zn (AZ91 a AZ 61) a Mg-Al-Si 

(AS31). Chemické sloţením je zobrazeno v tab.1 a tab.2. Materiál byl nataven a odlit do 

kovové formy v indukční vakuové peci Leybold – Heraeus  pod ochrannou argonovou 

atmosférou.  

Tab. 1 – Chemické sloţení hořčíkových slitin AZ91 a AZ61 

 
Chemické složení     [hmot.%] 

Al Zn Mn Si Cu Fe Be 

AZ91 8,25 0,63 0,22 0,035 0,003 0,014 0,002 

AZ61 5,92 0,49 0,15 0,037 0,003 0,007 0,0003 

 

Tab. 2 – Chemické sloţení slitiny AS31 

 
Chemické složení     [hmot.%] 

Al Si Mn Zn Cu Fe Zr 

AS31 3,35 0,82 0,32 0,16 0,002 0,002 0,0015 

 

Z těchto materiálů byly vyrobeny zkušební tyče (obr. 2) pro tahovou zkoušku za zvýšené 

teploty  dle ČSN EN 10002-5. Zkoušky byly provedeny na trhacím zařízení INOVA TSM 20 

(obr.3), které se nachází na katedře slévárenství na VŠB – TU Ostrava. Zařízení se skládá 

z mechanického zatěţovacího systému FSM 20 MO3, uloţeného v rámu s modulem  se 

dvěma siloměry 20 kN a 1 kN. Posuv závěsného mostu je regulovatelný v rozmezí 

0,001mm/min. aţ  500 mm/min. 

 

Obr. 2 – Zkušební tyč určená pro tahovou zkoušku za zvýšených teplot [mm] 

Programové vybavení  tohoto zařízení umoţňuje provádět obecnou zkoušku tahem 

v souladu s normou ČSN EN 10002-1. Metodika zkoušek za zvýšených teplot se prováděla 

stejně jako zkouška obecná.  Toto zařízení rovněţ stanovuje integrací plochy pod křivkou   

síla  k prodlouţení,  pomocí které se stanovuje  lomová práce. 

Ohřev vzorků při tahových zkouškách se provádí v trubkové peci s grafitovým topným  

tělesem, který je umístěn mezi čelistmi trhacího zařízení. Teplota je regulována dvěma 

moduly Euroterm pro měření a regulaci pece a teploty vzorku. Moduly jsou programovány  

počítačem s výstupem pro zápis výsledků zkoušky tahem. Rozsah  teplot  tohoto zařízení je 

do 800°C. 
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Obr. 3 – Schéma zařízení pro měření pevnostních a plastických vlastností kovů a slitin 

ZÍSKANÉ VÝSLEDKY 

Zkoumané hořčíkové slitiny byly namáhány při rychlosti zatěţování 6 mm/min. 

AZ91 

Záznamy měření pevnostních a elasticko-plastických vlastností v závislosti na teplotě (100, 

200, 250, 300, 350, 460 a 488°C) jsou uvedeny na obr.4. Výsledné hodnoty jsou průměrem ze 

tří měření.  

Je zde vidět, ţe hodnoty Rm se s rostoucí teplotou zkoušky prudce sniţují, u ostatních 

měřených veličin byl zaznamenán počáteční vzrůst s nevýrazným maximem v oblasti teplot 

cca 250°C u lomové práce a cca 300°C u taţnosti a kontrakce. Po dosaţení maxima následuje 

prudký pokles, za nejvyšších teplot zkoušky jsou dosahované hodnoty většinou niţší neţ 

hodnoty při teplotě 200°C. 

AZ61 

Naměřené výsledky pevnostních a elasticko-plastických vlastností v závislosti na teplotě 

(20, 100, 150, 250, 350°C) jsou uvedeny na obr.5. Výsledné hodnoty jsou průměrem ze tří 

měření. Hodnoty Rm se s rostoucí teplotou zkoušky prudce sniţují, nevýrazné maximum bylo 

zaznamenáno v oblasti teplot cca 100-150°C.  

AS31 

Záznamy měření pevnostních a elasticko-plastických vlastností při rychlosti 6 mm/min 

bylo zkoumáno za teplot 18, 100, 200, 300, 350 a 400°C a jsou uvedeny na obr.6. 

Je zde vidět, ţe hodnoty Rm se s rostoucí teplotou zkoušky prudce sniţují, u ostatních 

měřených hodnot byl zaznamenán počáteční vzrůst s nevýrazným maximem v oblasti teplot 

cca 250°C u lomové práce a cca 300°C u taţnosti a kontrakce. Po dosaţení maxima následuje 

prudký pokles, za nejvyšších teplot zkoušky jsou dosahované hodnoty většinou niţší neţ 

hodnoty za teploty 200°C. 
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Obr. 4 – Grafická závislost Rm a taţnosti na teplotě pro slitinu AZ91 

 

AZ61 - 6 mm/sec
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Obr. 5 – Grafická závislost Rm a taţnosti na teplotě pro slitinu AZ61 
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AS31 - 6 mm/sec
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Obr. 6 – Grafická závislost Rm a taţnosti na teplotě pro slitinu AS31 

 

ZÁVĚR 

Znalost relaxačních vlastností kovových materiálů za vysokých teplot je nezbytná pro 

ověřování náchylnosti odlitků na tvorbu defektů během výroby. Pomocí tahových zkoušek 

za vysokých teplot je moţné zjistit teplotní rozsahy zkoušeného materiálu. 

Tyto znalosti je moţno vyuţít také ke zdokonalování výrobních postupů a technických 

zařízení u obvyklých technologií a vyuţití technologií nových, které umoţňují zpracování 

kovů v polotuhém stavu (squeezecasting, rheocasting, thixocasting) kombinací procesů 

odlévání a tváření. 

Dosaţené výsledky potvrdily literární údaje o moţnostech pouţití odlitků z těchto 

vybraných slitin pro jejich pouţití v náročných podmínkách. Niţší naměřené hodnoty 

odpovídají způsobu přípravy vzorku, které byly získány z hutních polotovarů připravených 

gravitačním litím. Experimentální práce nadále pokračují a jsou připravovány další vzorky, 

které budou tepelně zpracovány. 

LITERATURA 

[1] Ptáček, L.: Slévárenské slitiny hořčíku. Slévárenství LII, č. 2-3, s. 61-66. 

[2] Roučka J.:Metalurgie neţelezných slitin. Skriptum VUT Brno, 2004. 

[3] Mordike, B.L.; Ebert, T.: Magnesium, Properties – applications – potential. Materials 

Science A 302, 2001, s. 37-45. 

 

Tento příspěvek vznikl za finanční podpory projektu VZ MSM 6198910013 „Procesy 

přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů“. 
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8. Plánování a řízení nákladů v období finanční a ekonomické krize 

Ing. František Kristoň, Ing. Martin Svadbík Ph.D., Ing. Michal Perůtka, Ing. Pavel Hrčka  

Úvod 

V období celosvětové finanční a ekonomické krize vystupuje do popředí otázka udrţení 

slévárenské výroby a zachování „cash“ firmy. Důraz je tak kladen na získání zakázkové 

náplně a plánování a řízení finančních toků. Informační systém musí managementu sléváren 

poskytnout prostředky napomáhající řešení těchto problematik. Specializovaný informační 

systém pro plánování a řízení slévárenské výroby – systém OPTI – nabízí svým uţivatelům 

v tomto období, kdy mnohé slévárny řeší existenční otázku, prostředky pro realizaci výše 

specifikovaného cíle. Mezi tyto prostředky patří programové vybavení umoţňující rychlou 

reakci na poptávku zákazníka, sledování úspěšnosti nabídek, hodnocení tendence poptávek a 

zakázek v jednotlivých obdobích, jejich meziroční srovnání, hodnocení ziskovosti zakázek a 

řadu dalších uţivatelsky definovatelných hodnocení. Intenzifikace nabídkového řízení je 

zaloţena na automatizaci normování spotřeb výrobních časů a mnoţství aplikací Pacynovy 

klasifikace odlitků.  Plánování a řízení nákladů umoţňuje aplikace controllingu slévárenské 

výroby. 

Základní úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů 

Ekonomická část informačního systému musí splnit základní úlohu, kterou předepisuje 

legislativa.  Tou je sledování a evidence nákladů dle nákladových druhů. Informační systém 

musí umoţnit sledování provozních nákladů, finančních nákladů a nákladů mimořádných. 

Provozní náklady členit na spotřebované nákupy, sluţby, osobní náklady, daně a poplatky, 

jiné provozní náklady a odpisy, rezervy a opravné poloţky.  Náklad je chápán jako peněţní 

vyjádření spotřeby výrobních činitelů za určité sledované období. 

Dalším poţadavkem je sledovat náklady dle místa jejich vzniku – nákladových míst. 

Nositelem nákladu je na rozdíl od strojírensky orientovaných informačních systémů právě 

nákladové místo. 

Dalším poţadavkem na sledování nákladů je členění nákladů na variabilní a fixní.  Toto 

umoţní sledovat a plánovat náklady v závislosti na produkci. Variabilní náklady jsou závislé 

na mnoţství výkonů a více či méně se úměrně zvyšují či sniţují s objemem výroby. Fixní 

náklady jsou na mnoţství výkonů zcela nezávislé, nemění se s objemem výroby. Členění 

nákladů na variabilní a fixní část dále umoţní plánování nákladů dle nákladových druhů, 

nákladových míst a řízení nákladů. 

Sledování nákladů dle jejich charakteru umoţní: 
• Získat závislost mezi náklady a odvedenými výkony. 
• Vytvořit plán nákladů na stanovený výkon. 
•  Vytvořit reálný podnikatelský plán. 

• Získat bodu zvratu (break event point). 

 

Cílem sledování nákladů dle jejich charakteru je tedy odpověď na otázky: 

 Jaké budou náklady při dané produkci? 

 Jaké náklady budou na realizaci dané produkce? 

 Jaká je minimální produkce, aby náklady kryly výnosy? 

 

Základní metody pro stanovení variabilních a fixních nákladů 

V předchozím textu byla osvětlena otázka proč sledovat náklady dle jejich charakteru. 

Chceme-li se dopátrat pravdy týkající se nákladovosti slévárenské výroby a chceme-li náklady 

řídit, musí informační systém svým uţivatelům umoţnit aplikovat základní metody pro 

získání variabilní a fixní části nákladů a s těmito částmi nákladů pracovat. Mezi základní 

metody pro stanovení variabilních a fixních nákladů patří: 
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 diagram rozptýlených bodů 

 matematické rozdělení nákladů 

 plánovité rozdělení nákladů 

 globální přiřazení nákladů. 

 

Použití diagramu rozptýlených bodů 

Jednoduchou metodou k odvození odpovídajících fixních a variabilních nákladů z 

periodických skutečných nákladů a příslušného skutečného mnoţství vztaţných veličin je 

regresní analýza pomocí "diagramu rozptýlených bodů". Do souřadnicového systému se 

zanesou skutečná mnoţství vztaţné veličiny na osu x (kupříkladu t odlitků předané na sklad 

hotové výroby v daném období), příslušný skutečný náklad se zanese na osu y (náklad 

reprezentující výrobu daného mnoţství dobrých odlitků). Vynesením skutečné hodnoty 

nákladů nad příslušnou hodnotu vztaţné veličiny získáme větší či menší rozptylové pole. 

Tímto polem je nutno proloţit vyrovnávací přímku. 

V následujícím textu je uveden příklad pouţití diagramu rozptýlených bodů k získání funkční 

závislosti výše nákladů na produkci (výrobě určitého mnoţství tun odlitků). V tabulce jsou 

uvedeny skutečné hodnoty udávající náklad na odvedenou výrobu v jednotlivých měsících. 

Ve sloupcích náklad i mnoţství předané na sklad hotové výroby jsou uvedeny kumulované 

hodnoty.   

Náklad /celkem 

tis.Kč t na SHV celkem 

20253 528 

41026 1056 

62290 1636 

90357 2221 

110132 2901 

135988 3503 

157041 4169 

172661 4769 

191322 5218 

215905 5845 

227677 6391 

251073 6865 
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Výsledkem je funkce udávající závislost mezi produkcí a náklady na realizaci produkce. 

Hodnotu fixních nákladů udává bod, kde vyrovnávací přímka protne osu Y. V tomto případě 

jde o bod udávající hodnotu 3 665 000,- Kč. Směrnice přímky – hodnota 36,589 udává 

variabilní náklad na jednotku produkce. Tedy variabilní část nákladů na výrobu 1 kg odlitků. 

Tato určuje minimální průměrnou kilogramovou cenu odlitků. Minimální průměrná prodejní 

kilogramová cena odlitků je dána součtem variabilní části nákladů a hodnoty materiálové 

přiráţky.  

Matematické rozdělení nákladů 

Tato metoda, kterou lze provést početně nebo graficky, vychází z periodických skutečných 

nákladů N1, N2 a skutečného mnoţství vztaţné veličiny X1 a X2 . Dělíme-li rozdíl nákladů  

N2 - N1 rozdílem vztaţných veličin 12 XX  , získáme variabilní náklady d na jednotku 

vztaţné veličiny.  

12

12

XX

NN
d




  

Variabilní část nákladů pro danou produkci poté získáme dle následující rovnice: 

  X.dV   

Kde 

V  –  reprezentuje výši variabilních nákladů na danou produkci 

d  –  je směrnice přímky 

X  –  je plánovaná velikost produkce 

Fixní náklady stanovíme jako rozdíl nákladů celkových a variabilních 

  11 X.dYF   

Kde Y1 representuje náklad na produkci X1. 

Nastanou-li odchylky v cenách vstupních materiálů, mzdách, kapacitách, výrobních 

technologiích, sériovosti, stupni produktivity, hospodárnosti nebo ve sloţení výrobního 

programu není moţno tyto dvě výše uvedené metody pouţít. Je nutno buď eliminovat vliv 

těchto změn. Kupříkladu změny cen vstupních materiálů a energií uplatněním metodiky 

materiálové přiráţky a energetické přiráţky (v německy mluvícím prostředí jsou tyto instituty 

označovány jako MTZ a ETZ). Nebo je nutno pro stanovení fixních a variabilních nákladů 

pouţít další metody. Ať jiţ metodu globálního přiřazení nákladů či metodu plánovitého 

přiřazení nákladů. 
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Globální přiřazení 

Při této metodě se přiřazují jednotlivé druhy nákladů zcela do skupiny fixních nebo 

variabilních nákladů. Převáţně nebo čistě fixní druhy nákladů se úplně přiřadí k fixním 

nákladům a převáţně nebo čistě variabilní náklady se přiřadí úplně k variabilním nákladům. 

Metodika se vyznačuje jednoduchostí, ale často vede k chybnému rozdělení. 

Příklad pouţití globálního přiřazení nákladů je uveden v následující tabulce. 
Spotřeba jednicového materiálu      p 

Spotr.jedn.mat.barvy při výrobě odlitků  v 

Materiál.odchylka od normy          p 

Spotřeba vratného mater. do vsazky  p 

Spotřeba materiálu pro údrţbu       v 

Spotr.mat.ve vnitrop.vyk.(=zak.86-) v 

Vratný materiál jednicový           p 

Spotřeba paliva reţijního charakt.  v 

Spotřeba technologického paliva     p 

Spotřeba zem.plynu pro zkoušeni DA  v 

Spotřeba paliv pro vyr. teple vody  v 

Spotřeba materiálu MET pisky        p 

Spotřeba ost.reţijního materiálu    v 

Spotřeba poh.hmot pro náklad.dopr.  v 

Spotřeba materiálu pro propagaci    v 

Spotřeba mater.MET k výrobě odlitku v 

Spotřeba brusného materiálu MET     v 

Spotr.ochr.pomůcek v operat.evid.   v 

Spotřeba materiálu MET pojiva       p 

Poloţky ovlivňující spotřebu mat.   p 

Spotřeba nápojů,čaje dle směrnice   v 

 

 

Plánovité přiřazení 

U této metody se rozdělují druhy nákladů na fixní a variabilní část pomocí analýzy spotřeby, 

měření, výpočtů a úvah. Děje se to tak, ţe u jednotlivých druhů nákladů se sleduje u 

odpovídající struktury časů a mnoţství poloţka po poloţce a rozhoduje se, které části nákladů 

vznikají v závislosti na příslušném mnoţství vztaţné veličiny a které části nákladů - při 

konstantní připravenosti k výrobě - vznikají ve stejné výši nezávisle na kolísání vztaţné 

veličiny. Je nutno poznamenat, ţe tato metoda je časově nejnáročnější, avšak je li provedena 

s dostatečnou odborností, je i nejpřesnější.  
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Plánování nákladů 

Aplikujeme-li výše popsané metodiky aţ do nákladových středisek, máme v ruce prostředek 

pro vytvoření reálného plánu nákladů. Příklad vytvoření plánu nákladů je uveden v následující 

tabulce. 

 

    

Laborato
ř 
metalurg 

Technick
á 
příprava 
výroby S 

Slévárn
a litiny 

Tavírna  
SLL 

Formovn
a + 
jaderna 
SLL 

Vyklepávk
a + 
pískovna 
SLL 

Cídírna 
SLL 

Formovací 
rámy(+sklad
) 

Údrţba 
SLL 

    o o o v v v v v o 

50100

1 Spotřeba jednicového materiálu      p 

50905053,8

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50100

2 Spotr.jedn.mat.barvy při vyr.odl.   v 1233608,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50100

3 Materiál.odchylka od normy          p 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50100

4 
Spotřeba vratného mater. do 
vsazky  p 254040,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50100

5 Spotřeba materiálu pro údrţbu       v 1068547,18 0 0 71690,88 

302805,

1 2664 690678 0 0 0 

50100

7 Spotr.mat.ve vnitrop.vyk.(=zak.86-) v 289809,60 0 0 0 

289809,

6 0 0 0 0 0 

50100

9 Vratný materiál jednicový           p -254040,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50101

1 Spotřeba paliva reţijního charakt.  v 94620,00 43260 0 0 0 51360 0 0 0 0 

50101

3 Spotřeba technologického paliva     p 9810612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50101

4 
Spotřeba zem.plynu pro zkoušení 
DA  v 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50101

5 Spotřeba paliv pro vyr. teple vody  v 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50102

0 Spotřeba materiálu MET pisky        p 898028,81 0 0 0 0 0 894913,2 0 0 0 

50102

1 Spotřeba ost.reţijního materiálu    v 1398375,22 1300,2 3285,36 66475,44 298581 258944,3 228069 

418886,

2 0 

22745,8

8 

50102

2 
Spotřeba poh.hmot pro 
náklad.dopr.  v 98503,26 0 0 0 9079,08 0 70028,16 0 0 0 

50102

4 Spotřeba materiálu pro propagaci    v 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50102

5 
Spotřeba mater.MET k výrobě 
odlitku v 6989498,84 0 0 0 312804 6006110 612352,8 6433,92 0 0 

50102

6 Spotřeba brusného materiálu MET     v 1640266,32 0 0 0 46800 0 0 1593466 0 0 

50102

7 Spotr.ochr.pomůcek v operat.evid.   v 761510,45 0 8338,56 12780,36 

16034,6

4 266325,1 76031,4 

320735,

5 0 49042,2 

50102

8 Spotřeba materiálu MET pojiva       p 

14278866,6

0 0 0 0 0 14276496 0 0 0 0 

50102

9 Poloţky ovlivňující spotřebu mat.   p -59364,00 0 0 -59364 0 0 0 0 0 0 

50103

0 Spotřeba nápojů,čaje dle směrnice   v 181200,00 0 0 0 19800 72000 21600 46800 0 20700 

 

Použití Controllingu pro řízení nákladů 

Hlavním cílem zavedení controllingu je zvýšení transparentnosti ekonomiky společnosti.  Coţ 

v praxi znamená zprůhlednit nákladový a kalkulační systém, jako relativně samostatný blok 

účetnictví, tak aby co nejvíce odpovídal technologickému vybavení slévárny. Nákladový a 

kalkulační systém musí jednoznačně odpovědět na tři základní otázky: 

 Jaké náklady vznikly? 

 Proč náklady vznikly? 

 Kde náklady vznikly? 

Nákladový a kalkulační systém by měl být konstruován na bázi controllingu takovým 

způsobem, aby mohl v kaţdodenní činnosti podniku fungovat jako nástroj pro kontrolu, řízení 

a především sniţování nákladů. 

Základním předpokladem pro kontrolu nákladů a vytvoření stálého tlaku na sniţování nákladů 

je pravidelné a opakované porovnávání skutečných a plánovaných hodnot.  Analýzu a 

vyhodnocování odchylek, jako součást nákladového systému, lze povaţovat za 

nejvýznamnější nástroj pro odhalení neefektivních činností a neefektivních míst ve výrobě. 

V situaci, kdy jsou z nákladového a kalkulačního systému známy údaje o tom, kde - na jakých 

nákladových místech náklady vznikají a proč tomu tak je, lze prostřednictvím analýzy a 
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vyhodnocování odchylek získat informace o tom, kde vznikají vícenáklady, v jaké výši a z 

jakých důvodů. Controlling umoţňuje přijmout okamţitá adresná opatření pro zvýšení 

efektivity výroby a sníţení nákladů. 

Grafické ztvárnění aplikace Controllingu je uvedeno na následujícím obrázku. Controlling je 

nutno chápat jako nikdy nekončící proces, na jehoţ počátku stojí analýza a jehoţ výstupem je 

realizace navrţených opatření. 

 
Příklad aplikace porovnávající plánovanou a skutečnou výši nákladů - provádějící analýzu 

odchylky - je uveden v následující tabulce. 

  charakter Tavírna  SLL     Formovna + jaderna SLL 

       Odchylka     Odchylka 

   plán skutečnost  plán skutečnost 

501001 Spotřeba jednicového materiálu      p 0 0 0 0 0 0 

501002 Spotr.jedn.mat.barvy při vyr.odl.   v 0 0 0 0 0 0 

501003 Materiál.odchylka od normy          p 0 0 0 0 0 0 

501004 Spotřeba vratného mater. do vsazky  p 0 0 0 0 0 0 

501005 Spotřeba materiálu pro údrţbu       v 1078036 244159 833877 77592 2148 75444 

501007 Spotr.mat.ve vnitrop.vyk.(=zak.86-) v 52069 233680 -181612 0 0 0 

501009 Vratný materiál jednicový           p 0 0 0 0 0 0 

501011 Spotřeba paliva reţijního charakt.  v 0 0 0 65121 41413 23708 

501013 Spotřeba technologického paliva     p 0 0 0 0 0 0 

501014 Spotřeba zem.plynu pro zkoušeni DA  v 0 0 0 0 0 0 

501015 Spotřeba paliv pro vyr. teple vody  v 0 0 0 0 0 0 

501020 Spotřeba materiálu MET pisky        p 0 0 0 0 0 0 

501021 Spotřeba ost.reţijního materiálu    v 225097 240753 -15657 340044 208793 131251 

501022 Spotřeba poh.hmot pro náklad.dopr.  v 15008 7321 7687 0 0 0 

501024 Spotřeba materiálu pro propagaci    v 0 0 0 0 0 0 

501025 Spotřeba mater.MET k výrobě odlitku v 222285 252221 -29937 5518675 4842871 675803 

501026 Spotřeba brusného materiálu MET     v 3900 37736 -33836 26350 0 26350 

501027 Spotr.ochr.pomůcek v operat.evid.   v 20667 12929 7738 158901 214744 -55843 

501028 Spotřeba materiálu MET pojiva       p 0 0 0 10980468 11511483 -531015 

501029 Poloţky ovlivňující spotřebu mat.   p 0 0 0 0 0 0 



3. Holečkova konference 

Strana 48 (celkem 77) 

Sledování nákladů je však jen jedna strana mince. Sledujeme – li náklad, je nutno sledovat i 

vztaţnou veličinu, na jejíţ realizaci byl náklad vynaloţen. Na jednotlivých nákladových 

místech jde o technickou jednotku, v níţ jsou stanovovány normy spotřeby výrobních operací 

prováděných na těchto nákladových místech. Při volbě vztaţné jednotky je třeba zohlednit 

hledisko ekonomičnosti jejího sledování. Jinými slovy je nutno zvolit tu vztaţnou jednotku, 

která je na daném pracovišti co nejsnáze měřitelná. 

Známe-li pro určité nákladové místo výkon odvedený tímto nákladovým místem a náklad za 

určité období máme prostředek pro sledování ekonomičnosti výroby. Tímto je nákladová 

sazba. Nákladová sazba je korunovým oceněním jednotky výkonu (vztaţné veličiny) 

odváděné tímto pracovištěm. Vztaţnými veličinami mohou být počty forem, kila nataveného 

kovu, kila surové hmotnosti odlitků, kila hrubé hmotnosti odlitků, minuta strojního zařízení či 

klasická normominuta atd. 

Sledováním odvedeného výkonu daným pracovištěm a sledováním výše nákladů 

spotřebovaných na odvedený výkon získáváme měřítko ekonomičnosti výroby daného 

pracoviště a současně prostředek pro řízení nákladů. Zainteresovanost jednotlivých pracovišť 

na ekonomičnosti výroby je jedním z prostředků pro řízení nákladů.         

Závěr 

Uplatnění moderních ekonomických metod při plánování a řízení nákladů je předpokladem 

pro zachování slévárenské výroby. Podchycení ekonomických procesů je však pouze jednou 

částí problému. Optimalizovat, plánovat a řídit je nutno veškeré procesy týkající se 

slévárenské výroby.  
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9. Standardní a nestandardní kontrolní metody ve výrobě pěnových keramických 

filtrů VUKOPOR,  

ing. Vojtěch Sehnal , Igor Láník-Techservis Boskovice 

 

Abstrakt: 

Standardní metody jsou takové, které přímo zajišťují parametry výrobku poţadované 

zákazníkem. 

 Nestandardní metody pak pomáhají zvyšovat reprodukovatelnost výroby v jednotlivých 

výrobních krocích a jsou důleţitými  při vývoji nových produktů. 

 

Abstract: 

Standard methods are those, that directly provide parameters required by a customer. 

Nonstandard methods then help to increase production reproducibility in particular steps of a 

production and they become important at the new product development. 

 

Literatura: 

Firemní literatura 

 -     Pracovní instrukce 

-      Plány kontrol 

- Katalog vad pěnokeramických filtrů  

- Ceramic Foam Filters Failure Catalogue 

Kaţdou výrobu a výrobek je nutno kontrolovat a pokud nestačí klasické kontrolní postupy,  je 

nutno vymyslet nové,  nestandardní. Základem kontroly je garance vlastností poţadovaných 

zákazníkem. Dalšími důleţitými poţadavky je reprodukovatelnost výroby a nízká 

zmetkovitost. 

Kontrolní metody při výrobě pěnokeramických filtrů VUKOPOR: 

 

1. Kontrola vstupních surovin: 

 - granulometrie  

 - pH 

 - viskozita-konzistence  

 - porezita-ppi 

 - gelace  

 - hmotnost 

 - rozměr 

 - objemová hmotnost 

 - magnetická separace 

 - obsah vody-vlhkosti 

 - vizuální kontrola 
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2. Průběţná kontrola výroby: - porezita-ppi 

 - hmotnost 

 - rozměr 

 - konzistence pracovní hmoty 

 - nastavení výrobních strojů  

 - vlhkost-mnoţství zachycené vody  

 - vizuální kontrola-“Katalog vad“  

 

3. Finální kontrola výrobku: (Standardní metody) 

 - hmotnost 

 - rozměr 

 - pevnost v tlaku 

 - vizuální kontrola 

 - zpětná navlhavost 

 

Kontrola na všech pracovištích se řídí příslušnými pracovními instrukcemi pro dané 

pracoviště a „Katalogem vad“. 

 

Mezi nestandardní metody, vypracované interně ve firmě Láník Boskovice ke zjišťování 

dalších vlastností vyráběných filtrů VUKOPOR, patří: 

 

1. Vodní simulátor (měří se doba průtoku, měřenou veličinou je čas) 

 

2. Měření tlakové ztráty (měří se odpor průchodu vzduchu, měřenou veličinou je tlak) 

 

3. Pevnost v ohybu (měří se síla potřebná ke zlomení filtru, měřenou veličinou je síla) 

 

4. Měření rovinnosti (měří se průhyb filtru, měřenou veličinou je rozměr) 

 

5. Olamování vláken (zjišťuje se náchylnost filtru k olamování vláken, měřenou veličinou je 

hmotnost) 

 

6. Sledování povrchů (jedná se o vizuální kontrolu povrchových defektů pod mikroskopem) 

 

7. Praktické zkoušky: 

- afinita kovu ke keramice (mnoţství kovu zachyceného na povrchu filtru, doprovodnou 
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vlastností bývá vliv na licí rychlost) 

- licí zkoušky (licí rychlost, filtrační kapacita, sledování vlastností v průběhu lití, 

chování filtru po ukončení lití, atp.) 

 

 

Přejeme našim zákazníkům 100% spokojenost s našimi filtry. 
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10. Dosahování zvláště dokonalé povrchové i vnitřní kvality odlitků z mosazi 
 

Ing. Radan Panáček, Milan Roštejnský, PRECIOSA-LUSTRY a.s., Nový Svět 915, 47114 

Kamenický Šenov 

Abstrakt 
Stručný průřez výrobou mosazných odlitků vychází z fázového diagramu Cu-Zn, zmiňuje 

analytickou kontrolu vsázky, tavení, formování. 

Abstract 
Brief description of brass castings production is based on Cu-Zn phase diagram, 

analytical check of metallic charge is mentioned the same as processes of brass melting and 

moulding. 

Úvod 
Společnost PRECIOSA – LUSTRY, a. s., je známa po celém světě jako výrobce exkluzivních 

křišťálových lustrů, stolních, nástěnných a stojanových svítidel. Zkušenosti sklářů, slévačů a 

formířů vycházejí z více neţ 280ti leté tradice nejčastěji zakázkové a převáţně ruční výroby. 

Výroba slévárny je orientována na malosériovou aţ kusovou výrobu odlitků přednostně 

umisťovaných na odlitkových svítidlech, která tvoří významnou část nabídky společnosti 

PRECIOSA – LUSTRY, a. s. 

Umělecké mosazné odlitky odléváme do pískových forem gravitačním litím, jestli výsledkem 

bude kvalitní odlitek, to závisí od všech konkrétních jednotlivých kroků, kterými se výroba 

odlitku ubírá.  

1.  Mosaz 
Mosaz je slitina mědi a zinku (binární mosaz), případně je část podílu zinku nahrazena jiným 

kovem (ternární mosaz). Obecný termín „mosaz“ v praxi pokrývá celou řadu slitin 

s rozdílnými vlastnostmi a i různými oblastmi vyuţití. Z hlediska metalografického máme dvě 

modifikace mosazi – alfa a beta lišící se krystalografickou mříţkou a tím také mechanickými 

vlastnostmi. Mosazi alfa jsou vhodnější pro zpracování za studena, pokud jsou vyţadovány 

kvalitní vlastnosti pro zpracování za studena, obsah zinku by neměl přesáhnout 37 %, coţ je 

limitní hodnota rozpustnosti zinku v mědi pro vytvoření jednoduché fázové struktury - fáze 

alfa, zatímco mosazi duplexní, obsahující jak strukturu alfa tak beta, se vyznačují vynikající 

kujností a pevností při zpracování za tepla. 

 

Kromě zinku mohou být k tavenině mědi přidávány i další kovy (max do 5%), a tak lze 

upravovat vlastnosti výsledné slitiny poţadované pro specifické pouţití a získat tak další 

z řady mosazí, kterých existují desítky, jak koneckonců lze zjistit i nahlédnutím do běţně 

známých norem. 

 

Z hlediska norem ČSN známe dva druhy mosazí – slitiny mědi pro odlitky (např. CuZn17Si3 

aţ CuZn45Mn4Pb3Fe1) a slitiny mědi tvářené (např. CuZn4 aţ CuZn45Pb3Mn3Fe) jejichţ 

sloţení je do určité míry odečitatelné z označení a ukazuje na poměrně velké mnoţství 

různých přísad.  

 

Pokud se budeme zabývat sloţením mosazí, je nutno si připomenout i tzv. ekvivalentní 

koeficienty [1], abychom si udělali alespoň hrubou představu, jaké vlastnosti „CuZn“ lze při 

daném sloţení očekávat. Pouţití ekvivalentních koeficientů je zaloţeno na předpokladu, ţe 
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kaţdý z legujících kovů se zúčastňuje tvorby tuhého roztoku a svým vlivem na sloţení fáze 

představuje ekvivalent určitého mnoţství  hlavního legujícího kovu, kterým v mosazi je zinek. 

 

 
OBR. Fázový diagram Cu-Zn, převzato – Copper development association[2] 

 

Pro jednotlivé konkrétní legující prvky byly stanoveny ekvivalentní koeficienty a přepočtem 

přes koeficienty se tak lze dostat k předpokládaným vlastnostem slitiny. Například, pokud 

v mosazi Ms70, která je tvořena výhradně fází alfa a lze ji dobře tvářet i za studena, 

nahradíme 4% zinku stejným mnoţstvím hliníku, získáme po přepočtu sloţení mosazi 

odpovídající 58 % Cu a 42 % Zn, tedy slitinu duplexní obsahující jak alfa tak i beta fázi, kde 

jiţ při studeném tváření mohou nastat problémy. 

2. Kontrola vsázky a tavení 
Proto dbáme na kontrolu sloţení vstupní suroviny a skladbu vsázky tak, abychom 

v maximální míře zhodnotili surovinu, technologický odpad a minimalizovali vliv případných 

příměsí na vlastnosti výsledných odlitků. K tomu je vyuţíván rentgenofluorescenční přístroj, 

který poměrně přesně stanoví sloţení mosazi a zároveň ukáţe přítomnost dalších pro nás 

neţádoucích kovových příměsí. 

 

Vsázka tvořená nakupovanými bloky, vratným materiálem a dalšími přísadami se přesně 

navaţuje a postupně zakládá do kelímku. Tavíme v plynové peci a pro zajištění 

reprodukovatelnosti taveb jsme instalovali měření teploty taveniny ponorným termočlánkem, 

kde v dohledné době plánujeme vyvedení signálu do počítače technologa a mistra. Nicméně 

v oblasti tavení máme ještě řadu plánů, jak proces zkvalitnit. 
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Po odlití a vyjmutí odlitků probíhá tryskání  pískem, kontrola kvality a rozdělení na 

opravitelné, neopravitelné a kvalitní výrobky, které pokračují na další opracování. 

3. Formování 
Důleţitým parametrem výroby kvalitních odlitků je správné rozmístění odlitků ve formě a 

kvalitní zaformování, které provádíme na svislou dělicí rovinu. K formování pouţíváme 

formovací směs dle vlastní receptury s prodyšností kolem 25.10
-8

 m
2
/Pa.s a pevností 45 kPa, 

rovněţ jádra si ve většině případů zhotovujeme sami v jadernících s dělicí rovinou, v případě 

větších sérií odlitků si necháváme jádra vstřelovat CB metodou. 

Základní proměření parametrů formovací směsi provádíme v pískové laboratoři, kde 

v sestavě klasicky známých přístrojů proměřujeme prodyšnost, pevnost.  

 

Protoţe řada pracovních postupů a zkušeností se předává pouze praktickým přenosem, 

zahájili jsme spolupráci s univerzitami tak, abychom hlouběji pronikli do procesů 

odehrávajících se v tavenině mosazi, při chladnutí, odlévání a v dalších postupech. 

 

4. Závěr 
První lustry z Kamenického Šenova pocházejí z 19. století a musíme si přiznat, ţe stále je 

co vylepšovat, stále je co poznávat tak, abychom mohli ještě efektivněji vyuţívat nejen draze 

nakupovanou surovinu, ale i energetické zdroje k výrobě kvalitních odlitků. 

 

 

 

Literatura 
[1] Grigerová T., Kořený R., Lukáč I., Zlievarenstvo neželezných kovov,  1.vyd., ALFA, 

1986 

[2] Copper development association, www.copper.org  
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11. Měření znečištění taveniny ve slévárnách slitin hliníku  
 

Výtaţek přednášky pro 3. Holečkovu konferenci 

Ing. Jan Vrtílek 

V současné době se nejčastěji ke stanovení míry znečištění taveniny pouţívá metoda „index 

hustoty“. Přestoţe je tato metoda velice populární a rozšířená, je přeci jen svými výsledky v 

porovnání s dalšími moţnými metodami omezená, a nenabízí nám jasnou představu o povaze 

znečištění taveniny. 

Výsledkem měření metodou index hustoty je procentuální vyjádření naplynění taveniny. Říká 

nám tedy, kolik plynu v tavenině se vyloučí ve formě bublin na zárodcích, přičemţ zárodkem 

bubliny je oxid, popřípadě jiná nečistota. 

Na základě výše uvedeného můţeme tedy říct, ţe znalostí výsledku měření indexu hustoty 

neznáme mnoţství vodíku, které je v tavenině rozpuštěno, a mnoţství oxidických a dalších 

vměstků, které vznik bublin iniciují. Kromě toho, ţe některé vměstky nejsou vhodným 

zárodkem pro vznik bubliny a na výsledku měření indexu hustoty se neprojeví. 

Přesnější a více vypovídající metodou pro měření znečištění taveniny je kombinace dvou 

jiných metod. První metoda je známá pod pojmem „měření mnoţství vodíku metodou první 

bublinky“, druhá metoda se nazývá Drosstest. 

 

Měření množství vodíku metodou první bublinky 

Jak napovídá název první metody, jedná se o přesné stanovení mnoţství vodíku, které je 

rozpuštěné v tavenině v jednotkách cm3 vodíku na 100g taveniny. Teoretický základ spočívá 

v Sievertsově zákoně, který říká, ţe danému materiálu při určitém chemickém sloţení, dané 

teplotě a tlaku atmosféry nad taveninou odpovídá rovnováţné mnoţství vodíku, které je při 

daných podmínkách v tavenině rozpuštěné. 

Při zkoušce je vzorek taveniny odlit do vyhřívané vakuové komory s termočlánkem. Po 

zavření víka komory a po nastartování zkoušky se v komoře postupně sniţuje tlak do 

okamţiku, kdy se napovrch vzorku objeví první bublina. V okamţik, kdy se bublina na 

povrchu objeví, je stlačeno příslušné tlačítko a následně se na displeji objeví mnoţství vodíku 

v tavenině rozpuštěného. 

Kromě toho, ţe nám tato metoda jasně nezaměnitelně říká, kolik je vodíku je v tavenině 

rozpuštěné, známe výsledek do několika vteřin od začátku měření. Není tedy nutné, jako u 

metody „index hustoty“, vzorek ochlazovat a váţit. (doba měření u indexu hustoty je 7 – 10 

minut). 

 

Drosstest 

Výsledkem zkoušky Drosstest je vzorek, na jehoţ povrchu se nám nahromadí veškeré 

vměstky a nečistoty v tavenině rozpuštěné. 

Vzorek taveniny v mnoţství asi 200g tuhne ve vakuové komoře při tlaku 0mbar, přičemţ 

veškeré nečistoty a oxidické vměstky vyplavují na povrch (doba tuhnutí vzorku je 8 – 10 

minut). Výsledek zkoušky sice není moţné kvantifikovat, na druhou stranu lze snadno 

vytvořit v dané slévárně interní etalony, podle kterých jsou vzorky přiřazovány do 



3. Holečkova konference 

Strana 56 (celkem 77) 

kvalitativních skupin.  

 
Obr. 1: Příklad vzorek zkoušky Drosstest s vyloučenými nečistotami na povrchu 

 

Alu Spedd Tester - zařízení pro měření množství vodíku v tavenině a Drosstest 

Alu Speed Tester je jedno ze zařízení, se kterým je moţné postihnout obě uvedené metody 

měření. 

Součástí zařízení jsou dvě vakuové komory kompletní elektronika s tiskárnou pro tisk 

výsledků zkoušek s aktuálním datem a hodinou provedené zkoušky. 

Alu Speed Tester umoţňuje i měření naplynění taveniny metodou index hustoty, čímţ se 

zařízení stává universálním zařízením se širokým polem vyuţití a nemělo by proto chybět v 

ţádné slévárně se silným důrazem na vysokou kvalitu dodávaných odlitků. 
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Obr. 2: zařízení Alu Speed Tester 

 

Závěr 

Díky cenové dostupnosti a jednoduchosti měření a vyhodnocení se v českých slévárnách více 

prosadila zkouška index hustoty. Zkouška indexu hustoty je opravdu jednoduchá, přestoţe je 

nutné čekat na výsledek zkoušky několik minut, kdy slévač musí čekat na potvrzení, ţe je 

tavenina v pořádku. 

Alu Speed Tester je cenově náročnější, na druhou stranu nám umoţňuje jasně a zřetelně 

rozlišovat v tavenině mnoţství vodíku, oxidických vměstků a dalších nečistot. Mnohé 

zkoušky, které jsme v minulosti provedli, naznačují, ţe predikce vnitřních vad způsobených 

kvalitou taveniny, je mnohem přesnější a vede ke konečné vyšší kvalitě odlitku. 
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12. Zkušenosti se zjišťováním obsahu plynů v tavenině, Ptáček 

 

Ing. Jiří Ptáček, PROMET CZ 

1. Neţádoucí příměsi v tavenině hliníku 

Hlavními neţádoucími nečistotami v roztaveném hliníku nebo jeho slitinách jsou: 

- plyny 

- kovové a nekovové vměstky 

1.1 Neţádoucí plyny a jejich eliminace 

Z plynných látek tvoří cca 97% vodík, zbytek můţe být kyslík, 2CO , 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      (1) 

Rozpustnost vodíku prudce vzrůstá s teplotou taveniny takţe: 

teplota fáze Rozpustnost H [cm
3
/100 g Al 

560°C pevná těstovitá 0,036 

660°C tekutá (!) 0,690 

…..   

900°C tekutá přehřátá 2,800 

Dá se říci se slušnou přesností, ţe nárůst o 100°C zdvojnásobí předchozí obsah vodíku. Potíţ 

je v tom, ţe zatímco v tavenině se vodík rozpouští velmi ochotně, tak při tuhnutí v tavenině 

zčásti zůstává. 

Existují přepočtové tabulky a diagramy, jeden proto uvádím jako příklad 

PÓRÉZNOST 
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Dále je nutné si uvědomit, ţe naplynění ovlivní i některé legující prvky nebo příměsi: 

obsah vodíku 

zvyšuje snižuje 

Mg Si 

Fe Cu 

Ti Mn 

Cr Zn 

 

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 aţ 25%. Takto vysoký obsah vodíku zamezí vzniku staţenin. Jinak se ovšem 

povaţuje za normální úroveň DI=4 aţ 6%. U výrobců běţných odlitků a u výrobců housek by 

úroveň DI neměla přesáhnout 8 aţ 10%, všechno ovšem dáno poţadavky zákazníků. 

 

1.2 Kovové a nekovové vměstky 

Nejčastěji se vyskytuji oxidické pleny oxidu hlinitého. Viz také rovnice (1). Vzhledem 

k tomu, ţe 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 shromaţďují okolo těchto bublin.  

Pak platí zásada: 

Eliminací vodíku odstraníme také pevné vměstky a naopak, viz kapitola o vodíku. Mezi 

důleţité způsoby eliminace vměstků náleţí filtrace přes keramické filtry přímo v tavící peci 

nebo ve formě. Naproti tomu pouţití různých filtračních tkanin má smysl zejména při 

vylévání kovu z tavící pece. 

 

2. Metody stanovení obsahu plynů v tavenině 

Metod stanovení obsahu plynů v tavenině je více. Ve výzkumu se pouţívá například vakuová 

extrakce za tepla, ale zde se zmíním spíše o metodách provozních. Jsou v zásadě dvě: 

- metoda první bubliny (pojmenovaná podle objevitele metodou Dardelovou). Je 

zaloţena na identifikaci 1. bubliny ve vzorku taveniny o velikosti cca 100g ve 

vakuu. V daném okamţiku se změní podtlak nad taveninou a její teplota. Buď se 

vyuţije tabulek, nebo moderní přístroje automaticky vyhodnotí úroveň vodíku 

v cm
3
/100g Al taveniny. Mezi nejznámější přístroje patří tzv. Alu-Schmelztester. 

- další metodou prakticky pouţívanou je tzv. metoda Dicht-indexu. Je zaloţená na 

rozdílu měrné hmotnosti (hustoty) vzorku ztuhlého za běţného atmosférického 

tlaku a hustoty vzorku ztuhlého ve vakuu o definovaném podtlaku 80 mbar (8kPa), 

za pouţití přístroje opatřeného přesnou vývěvou. Při vyhodnocení se pak vyuţije 

principu Archimédova zákona. Ke stanovení objemu obou vzorků je nutné pouţít 

cejchovanou kádinku (nebo odměrný válec) s vodou a ke stanovení hmotnosti 

velmi přesné váhy. Výsledkem je stanovení hustoty vzorku ztuhlého za běţného 

atmosférického tlaku Rd  a vzorku ztuhlého ve vakuu Vd . 

Metodou váţení ve vodě a na vzduchu se pak určí hmotnost a objem obou vzorků takţe: 

Rd  hustota vzorku ztuhlého za atmosférického tlaku 

Vd  hustota vzorku ztuhlého ve vakuu 80 mbar (8kPa) 

VODYd  hustota vody =1 

A dále při váţení: 

RATG  hmotnost vzorku R, váţeného v atmosféře [g] 

RVOG  hmotnost vzorku R, váţeného ve vodě [g] 
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VATG  hmotnost vzorku V, váţeného v atmosféře [g] 

VVOG  hmotnost vzorku V, váţeného ve vodě [g] 

Pak platí pro tzv. Dicht index (index hustoty) DI: 

100.
d

dd
DI

R

VR 
  v %, kde      (2) 

VODY

RVORAT

RAT
R d.

GG

G
d


   VODY

VVOVAT

VAT
V d.

GG

G
d


  

Potom po dosazení do vztahu (2) a po vykrácení VODYd  dostaneme: 

100.

GG

G

GG

G

GG

G

DI

RVORAT

RAT

VVOVAT

VAT

RVORAT

RAT







  v %, kde   (3) 

Příklad: 

Změříme tyto hodnoty: 

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, protoţe byla stanovena ze vzorku s řízeným naplyněním 

s cílem zamezit vzniku staţenin. 

A právě moderní přístroje jsou konstruovány tak, aby se vzorec (3) automaticky propočítal a 

výsledek se uloţil do databáze systémové dokumentace, aby bylo moţné dohledat historii 

například pro reklamační řízení odlitku. V době, kdy je jiţ většina sléváren vybavena sítí 

výpočetní techniky, je tato podmínka splněna bez zbytečných dalších ekonomických výdajů. 

Stačí, kdyţ je k vývěvě dodán vhodný software. 

 

3. Závěr 

Závěrem tohoto krátkého příspěvku k všeobecně známé problematice bych chtěl dodat, ţe 

stanovení úrovně naplynění je dnes uţ v podstatě nutné pro výrobu kvalitního odlitku a dá se 

to přirovnat k nutnosti vyuţití spektrální analýzy. 

Vhodný přístroj pouţívaný denně i několikrát zaručí ţe: 

- výrobce odlitku přesně ví, jakou úroveň pórů můţe v odlitku očekávat a jakou 

metodu pak zvolí při jejich potlačení, 

- v případě nutného řízeného naplynění si rovněţ 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 moţnost kontroly, tam si dodavatel dovolí poslat často i velmi nekvalitní 

materiál, na rozdíl od odběratelů, kde vstupní materiál řádně kontrolují. 
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13. Podtlaková zkouška hustoty hliníku, Martinů 
 

Popis funkce přístroje   MARTECH-VTCM 0017 
 

Vakuové čerpadlo vytvoří za ca.6s.ve vakuové komoře potřebné vakuum, tj. 80 mbar, načeţ  

tlakový snímač vakuovou komoru pomocí  el.magnetického ventilu uzavře.  

Vakuové čerpadlo čerpá  dále vzduch , nyní z vakuového zásobníku, ve kterém dosáhne za  

20s vakua ca. 30mbar a je následně vypnuto časovým relé. 

 Inovace spočívá v tom, ţe vakuové čerpadlo nemusí být  po celou 4-5. minutovou zkoušku 

v provozu, čímţ se podstatně prodlouţí jeho ţivotnost a intervaly údrţby (výměna oleje).  

Během trvání zkoušky je úbytek vakua ve vakuové komoře automaticky vyrovnáván  

z vakuového zásobníku. 

Po 4-5.min ukončí druhé časové relé zkoušku. Zelená kontrolka zhasne a dojde ke 

zavzdušnění systému které je patrné ve vynulování  displeje snímače tlaku. 

 

Zelená kontrolka značí dosaţení  poţadovaného vakua.80mbar 

Červená kontrolka značí chod vývěvy k dosaţení vakua.Max 25s. 

Údaj na display je údaj v kPa 91.2= .80mbar 

 

 

Proč zkoušet míru naplynění hliníkové taveniny 

 

Dnešní moderní technologie ve slévárenství nám neumoţňuje zbavit se tradičních neduhů při 

přetavování a odlévání hliníku. 

Předtím, neţ se hliníková tavenina očkuje či modifikuje se provádí zpravidla některé další 

úpravy taveniny, zejména odplyňování. Naplynění je vyvoláno absorpcí vodíku, coţ je jediný 

Plyn, který je schopen se rozpouštět v těchto slitinách, ve velkém mnoţství. Zdrojem jeho 

rozpouštění je vzdušná vlhkost, vlhkost kelímku, tavících přípravků a nářadí. 

Bubliny vytvářející se při tuhnutí taveniny výrazně sniţují mechanické vlastnosti odlitku. 

Naše metoda je zaloţena na principu změny teploty, kterou vyvoláme pomocí podtlakové 

zkoušky naplynění taveniny. Pro toto hodnocení stupně naplynění pouţíváme metodu 

stanovení indexu hustoty. Porovnáváme dva vzorky, a to vzorek tuhnoucí při normálním 

atmosférickém tlaku s hustotou vzorku tuhnoucího za sníţeného tlaku 80mbar. 

Vzorek tuhnoucí při atmosférickém tlaku je jen nepatrně ovlivněn obsahem vodíku, zato 

vzorek tuhnoucí při 80mbar zvětší svůj objem velmi výrazně a hustota vzorku se silně sníţí. 

Hustoty porovnáváme podle tzv.indexu hustoty. 

Čím menší je rozdíl v hustotě obou vzorků, tím čistší je tavenina. Tento způsob testování 

taveniny je velmi jednoduchý a  tím i velmi spolehlivý v provozu. 

Bez této metody se dnešní moderní provoz na výrobu hliníkových odlitků prakticky neobejde. 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

 

Vak.čerpadlo                       Hmotnost                          Rozměry 
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   BUSCH,                            19.3 kg                                400 x 400 x 200 mm 

  R5 PB-0004 

Síťové napájení                    Příkon                            Tlakový snímač                     

         230V ~                            350 W                                SMC ZSE 40 

Zkušební protokol  : EMC-č.644-175/2008  

 

Podtlaková zkouška hustoty hliníku 

 

          Přístroj : MARTECH – VTCM 0017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Výrobce : Ctibor Martinů – jun. 

                                    Jiřikovského 20  602 00 Brno – ČR 

                                    Tel / Fax : 543 233 645 

                                    E – mail : cmartinu@gmail.com 

                                    IČ : 68613148 

                                    DIČ : CZ - 491015049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cmartinu@gmail.com


3. Holečkova konference 

Strana 63 (celkem 77) 

14. GEOPOL
®
 technologie výroby forem a jader s anorganickým pojivem 

Alois Burian, Josef Novotný, Marie Kajzarová, Zdeněk Krahula, Tomáš Bajer 
SAND TEAM, spol. s r.o. , Holubice, CZ 

 

Důleţitým aspektem současné doby je ekologie a trvale udrţitelný rozvoj, tj. rozvoj, který uspokojí 

potřeby přítomnosti, aniţ by oslaboval moţnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. 

Je skutečností, ţe sílí vědomí společnosti k odpovědnosti za ţivotní a pracovní prostředí. Legislativa 

zavedla přísnější poţadavky na průmyslové provozy.  To platí samozřejmě také pro slévárny a týká se 

to ve významné míře oblasti formovacích materiálů. Slévárny patří k těm provozům, které nemají 

nejlepší pracovní prostředí, jsou významným znečišťovatelem ovzduší, vytváří velké mnoţství 

odpadu. Tyto skutečnosti se ve slévárnách projevují v mnoha aspektech, od ekonomické zátěţe 

sléváren při řešení ekologických záleţitostí aţ po problémy se získáváním odborníků pro tuto profesi.  

Ekologický tlak vede také téměř všechny výrobce pojiv k vývoji ekologicky přijatelnějších 

pojivových systémů. Firmy nabízí ekologičtější systémy Cold Box, pryskyřice s niţším obsahem 

volného fenolu a formaldehydu apod. Z tohoto důvodu většina firem dodávajících pojivové systémy se 

věnuje také vývoji anorganických pojivových systémů, které nejlépe odpovídají ekologickým 

poţadavkům. Mezi tyto technologie lze zařadit také technologii GEOPOL
®
  , která vyuţívá 

geopolymerní  anorganické pojivo. 

Technologie GEOPOL 
®
 je zaloţena na anorganickém pojivovém systému na bázi geopolymerů. 

Geopolymery jsou čistě anorganické materiály a patří mezi alkalické alumosilikáty. Jsou to materiály 

obsahující křemík, hliník a alkalický prvek jako sodík nebo draslík. V přírodě se takové materiály 

vyskytují jako zeolity. Geopolymery však nevznikají geologickými procesy, ale jsou uměle 

připravené. Geopolymery se tak nazývají proto, ţe se sloţením blíţí přírodním horninám. Pro 

technologii GEOPOL
®
    je nyní vyvinuta řada pojiv s rozdílnými vlastnosti pro různá pouţití ve 

slévárenských směsích. Tato geopolymerní pojiva obsahují hliník a další prvky. 

Geopolymerní pojivový systém je vhodný k výrobě jader a forem ze samotvrdnoucích směsí. 

Technologii GEOPOL 
®
  lze  pouţít pro výrobu odlitků z oceli, litin, neţelezných kovů a jejich slitin a 

je vhodná pro všechny druhy křemenných, olivínových, chromitých a zirkonových písků. Tento 

pojivový systém je moţno pouţít jako náhradu za stávající pojivové systémy pro výrobu jader a forem 

ze směsí s vodním sklem a také ze směsí s organickými pojivy. Proti směsím s organickými pojivy má 

pomalejší nárůst pevností,niţší konečné pevnosti a křehčí strukturu vytvrzené směsi. Technologie 

GEOPOL 
®
 přináší podstatné zlepšení podmínek pracovní hygieny a ekologických parametrů výroby 

ve srovnání se současnou praxí a tedy pomáhá řešit hygienické a ekologické problémy sléváren.  

Technologie GEOPOL 
®
 umoţňuje pouţít téměř poloviční dávkování pojiva proti směsím 

s vodním sklem a pouţít dávkování na úrovni některých samotvrdnoucích směsí s organickými pojivy.  
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Pro dosaţení pevností běţně poţadovaných u samotvrdnoucích směsí je typické provozní sloţení 

směsí technologie GEOPOL
®
 
 
následující: 

Křemenné ostřivo    100 hm.d. 

Geopolymerní pojivo   1,8 hm.d. 

Tvrdidlo     14 % na pojivo 

Charakter  geopolymerní zrnové obálky zaručuje dobrou rozpadavost po odlití. Např. v oblasti 

nízkých teplot ( odlévání hliníkových odlitků) je rozpadavost po odlití lepší neţ u organických pojiv.  

Adhezní  destrukce  zrnové obálky zaručuje efektivní regenerovatelnost směsi pomocí jednoduché 

otírkové regenerace bez nutnosti předehřevu. Provozní pouţívání technologie GEOPOL ® potvrzuje, ţe je 

moţné pouţívat  aţ 100 % regenerátu pro přípravu směsí. Pro samotvrdnoucí směsi s regenerátem je nově 

vyvinuto pojivo GEOPOL
 
 515, které zabezpečuje potřebnou zpracovatelnost směsi s regenerátem a 

přitom dosahuje potřebnou rychlost vytvrzení a tím zkrácení doby pro rozebírání forem. Pouţitím 

tohoto pojiva je moţné pouţít 80% regenerátu v modelové směsi. 

Anorganický geopolymerní systém je také běţně pouţitelný pro výrobu forem a jader 

vytvrzovaných zásahem zvenčí pomocí plynného CO2 .   

Pro dosaţení vyšších okamţitých pevností, důleţitých při rozebírání jaderníku a také pro zvýšení 

pevností při skladování se do směsi přidávají akcelerátory s označením GEOTEK. Typ této přísady se 

volí podle poţadavků na vlastnosti směsí a pouţívaného ostřiva. Nejvíce rozšířené je pouţití 

akcelerátoru GEOTEK 007. Typické sloţení směsi je následující: 

Ostřivo                100     hm.d. 

GEOPOL 515                            2,3   hm.d. 

GEOTEK  007                           0,6    hm.d. 

Nová technologie GEOPOL
®
 umoţňuje zajistit ekonomické i ekologické výhody: 

Nízké emise během formování a lití 

Sníţené dávkování pojiva, zlepšená tekutost směsi, kvalitnější povrch odlitku 

Dobrá rozpadavost po odlití 

Regenerovatelnost a ekologické vyuţití přebytečné vratné směsi 

Sníţení vad odlitků z důvodů nízké plynatosti 

Moţnost pouţití vodních nátěrů 

Technologie GEOPOL
®
 je chráněna slovní známkou v České republice pod č.297578 a 

mezinárodní registrací  č. 981496 s designací Evropského společenství a Spojených států amerických. 

Řešení technologie samotvrdnoucích směsí s geopolymerním pojivovým systémem proběhlo 

také za podpory projektu EUREKA s označením E ! 3578 GEOSAND a identifikačním 

kódem OE 212 a názvem „Nový ekologický systém pro slévárenské směsi na bázi 

anorganického pojiva“. 
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15. Kelímkové pece s předehřevem vsázky, Bartoš 

 

Motto: Netopte pánu bohu do oken    

  

Slévárenství = jeden z energeticky nejnáročnějších oborů lidské činnosti 

 

Energie = nákladová poloţka výrobku, která do 

budoucnosti uţ vţdy jen poroste 

 

Výroba tepla ve slévárnách  pro: Zdroje tepla: Teplo je získáváno: 

- Tavení kovů 

- Udrţování taveniny kovu 

- Tepelné zpracování odlitků a 

skořepin 

- Předehřevy 

- Sušení forem, jader a nátěrů 

- Sušení písku pro formování 

- Vytavování vosku ze skořepin 

- Pece 

- Sušárny 

- Autoklávy 

- Ohřívací 

zařízení 

 

- Hořením plynu 

- Hořením olejů 

- Hořením koksu 

- Elektrickou indukcí 

- Elektrickým odporem 

- Elektrickým 

obloukem 

- Plazma, infrazářiče, 

laser 
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Cesty k dosažení úspor: 
 ! Nepřetápět:     regulovat topení regulátorem 

1.1.1.1 ! Eliminovat ztráty tepla:   izolovat a zavírat pec 

1.1.1.2 ! Neakumulovat teplo do vyzdívky:  pokud možno nemít 

vyzdívku 

1.1.1.3 ! Rekuperovat:     využít tepla, které uniklo 

z pece 

1.1.1.4 ! Provést energetický audit:  proměřit veškeré tepelné agregáty 

 

Typy pecí pro tavení kovů  

 
Oblast:  neţelezné kovy  Slitiny cínu, zinku, olova do 500°C 

Slitiny hliníku a hořčíku do 800°C 

Slitiny mědi, stříbra a zlata do 1300°C 

- Elektrická indukční pec  

- Elektrická odporová kelímková pec LAC /FOTO PTS/ 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení, žádná vyzdívka, rychlouzavírací víko, 

kelímek s rychlým přestupem tepla 

 

- Rotační plynová pec 

- Plynová kelímková pec LAC /FOTO PTSP/ 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení, žádná vyzdívka, rychlouzavírací víko, 

rekuperace v hořáku, předehřev vsázky,  rekuperace  spalin, kelímek s rychlým 

přestupem tepla 

 

- Plynová šachtová pec  

- Plynová vanová pec LAC 

- Koksová šachtová pec 

- Olejová kelímková pec LAC /FOTO PTP/ 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení, žádná vyzdívka, rychlouzavírací víko, 

rekuperace spalin, kelímek s rychlým přestupem tepla 

 

 

Typy pecí pro udržování taveniny kovů  

 
- Indukční (kanálková) pec  

- Odporová kelímková pec LAC /FOTO PTE/ 

- Odporová vanová pec LAC 

- Plynová kelímková pec LAC 

- Plynová vanová pec LAC 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení, žádná vyzdívka, rychlouzavírací víko, 

rekuperace v hořáku, rekuperace spalin u plynu, kelímek s rychlým přestupem tepla 
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Typy pecí pro tepelné zpracování odlitků a skořepin 

 
- Komorová elektrická odporová pec  s vertikálním nebo horizontálním 

vsázkováním LAC /FOTO KNC/V/ 

- Vozokomorová  elektrická odporová  pec LAC /FOTO VKT/ 

- Plynové varianty obou LAC 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení, žádná vyzdívka, rychlouzavírací víko, 

rekuperace v hořáku,  rekuperace odtahu u plynu 

 

Typy předehřevů 

 
- Plynový hořák stacionární/mobilní 

- Plynový hořákový zářič  s porézní keramikou 

- Odporová rohoţ 

- Odporový stojan 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení 

 

Typy sušáren forem, jader a nátěrů 

 
- Komorová elektrická odporová sušárna LAC /FOTO SV/ 

- Vozokomorová elektrická odporová  pec LAC /FOTO SVK/ 

- Plynové varianty obou LAC 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení, měření relativní vlhkosti a spřažená 

automatická větrací  klapka, využití tepla rekuperací 

 

Typy sušáren písku pro formování 

 
- Rotační plynová  sušárna LAC 

- Rotační odporová sušárna LAC 

Cesty úspor LAC:  moderní regulace  topení, měření relativní vlhkosti a spřažená 

automatická větrací  klapka, využití tepla rekuperací 

 

Autoklávy  

 
Cesty úspor:  moderní regulace  topení 

 

 

POZNÁMKY: Veškeré cyklické pece lze řešit rovněţ jako kontinuální s regulovanými 

topnými ev. chladícími zónami v návaznosti na případné chlazení ve vodě. Vsázka můţe 

projíţdět pecí na vozíčcích, válečkových nebo kladičkových tratích, na drátěném nebo 

segmentovém pásu, nebo zavěšena na podvěsném dopravníku. 
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Co je myšleno?: 
Moderní regulací topení… 

- Jedná se o regulační prvky, které jsou schopny dávkovat do pece potřebné mnoţství 

energie (pulsy, stop-go atd.) bez zbytečných ztrát pomocí autoregulace v komunikaci s 

termočlánky a ostatními periferiemi pece v rámci zadaného programu. Jsou vybaveny 

číselným displejem nebo vizualizací na obrazovce. Jejich obsluha a nastavení musí být 

přátelská a přehledná. Rozloţení teplot musí být rovnoměrné ve všech místech pece 

(standardně +-5°C) /FOTO regulátor industry/ 

 

“Ţádnou vyzdívkou”… 

- U cyklicky  pracujících pecí, kde vsázka musí startovat ohřev z nízké teploty, nebo 

často vypínaných pecí je velmi vhodné místo jakékoli vyzdívky pouţít izolační vatu a 

tím eliminovat ohřev vyzdívky a její následné zchlazení, coţ představuje ztráty 

energie /FOTO VKK/ 

 

Rychlouzavíracím víkem/ dveřmi pece … 

- U tavících a udrţovacích pecí dochází při otevřeném víku ke ztrátám 15-20% energie 

jejím vysáláním pecním otvorem. Pec postačuje mít u kokilového I vysokotlakého lití 

otevřenou pouze po 10-20% doby pracovního cyklu. Rychlouzávěr, otvíraný noţní 

pákou při ručním obsluze, nebo spínání řídícím mechanismem mechanické ruky 

vyuţívá výhody úspor při zavřené peci.  

 

Rychlé zavírání dveří cyklických pecí umožňuje  hydraulický zdvih. 

 
 

Kelímkem s rychlým přestupem tepla 

- Pro kelímkové tavicí pece je třeba u hliníku pouţívat kelímky na bázi SiC 

- Udrţovací kelímkové pece vyţadují izostaticky lisované kelímky 

- Pro barevné a vzácné kovy jsou ideální kelímky a vany z ţárobetonu 
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- Kovové kelímky ovlivňují negativně sloţení kovu 

 

Rekuperací v hořáku… 

- Vyuţití moderních hořáků rekuperačních, kde dochází k sníţení objemu odtahovaných 

spalin a vyšší účinnosti z důvodů předehřevu nasávaného vzduchu aţ o 650°C 

 

Princip funkce rekuperačního hořáku 

 
 

Graf zvýšení účinnosti a úspora spotřeby v porovnání s klasickým hořákem 

 

 
 

- Při vyuţití moderních hořáků regeneračních, dochází ještě k většímu efektu úspor, 

jako u hořáků rekuperačních. Tyto hořáky pracují vţdy v páru. Jejich odtah prochází 

cyklicky jedním hořákem přes nádrţ keramických tělísek, kde předá část svého tepla, 

přičemţ druhý hořák ohřívá pecní prostor a nasávaný vzduch odebírá teplo tělískům v 

jeho nádrţi, takţe zvyšuje teplotu hoření a zachycené teplo se vrací do pece. 

Teploty předehřátého vzduchu mohou dosáhnout aţ 1000°C. /spory proti klasickým 

hořákům aţ 50%. 
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Princip funkce regeneračního hořáku 

-  
 

Předehřevem vsázky… 

- předehřátá vsázka u kelímkových tavících pecí na 300-400°C zrychluje čas tavení o 

cca 40% při stejné spotřebě plynu. 

 Náš předehřev je na bázi dopravníku vsázky ke kelímku plynové pece . Dopravník je 

pásový, sloţený z plechových segmentů z nerezové  oceli. Obsluha jej na vstupu 

navsázkuje a poté jej postupným posunováním vysýpá do pece. Po celou dobu cca 1 

hodiny je vsázka omývána proudem spalin z pece a tímto intenzívně ohřívána. 
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- Podobným způsobem, ale levnějším a pracnějším je ohřívací box na odtahu spalin z 

pece, kde se ve čtyřech sekcích postupně nahřívá vsázka ve speciálním vsázkovacím 

koši a po nahřátí se vsázkuje do pece 

 

Rekuperací odtahu…. 

- Je myšleno vyuţití spalin, nebo odvětraných zbytků tepla pomocí speciálního 

výměníku a jejich přeměnu na teplou vodu, pouţitelnou k vytápění budov, ohřevu 

uţitkové vody, případně jinému technologickému ohřevu. 

- V letním období lze tyto odtahované zbytky tepla rovněţ za pomocí sorbční 

chladničky měnit na chladný vzduch pouţitelný na klimatizaci budov. 

 

Měřením vlhkosti s automatickou větrací klapkou  

- V případě odvětrání jakéhokoli prostoru odchází s odvětrávaným médiem (např. 

parou) také teplo. Měřič vlhkosti otevírá větrání po dobu nutnou k poklesu vlhkosti, 

coţ vede k minimální ztrátě tepla. Tento odtah je moţno ještě rekuperovat. 

 

ENERGETICKÝ AUDIT 
- Je exaktní měření pomocí přístroje, který zaznamenává spotřebu po určitý sledovaný 

úsek práce tepelného agregátu v závislosti na mnoţství zpracované vsázky. Měří se 

okamţitá spotřeba v 5 minutových intervalech. Vyhodnocením se můţe porovnat stav 

pecí a navrhnout opatření ke sníţení spotřeby (rekonstrukce pece, výměna pece atd.) 

Záznamová křivka měření 

 
 

16. Rekuperační hořáky LAC Rajhrad 

 

Spojeno s prezentací Kelímkové pece s předehřevem vsázky. 
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17. Firemní prezentace 

 

Izolace udrţovacích pecí na Al slitiny 

Z. Zámečník
1
, P. Grmolenská

2
, P. Šíma

2
, O. Kamoďa

3 

 

1
 Zdeněk Zámečník – Jurex v.o.s., Písek 

2
 Ing. Pavla Grmolenská, Ing. Petr Šíma – Promat s.r.o., Divize vysokoteplotních izolačních a 

konstrukčních materiálů, Praha 

3
 Ing. Ondrej Kamoďa – Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta,  

Katedra keramiky, Košice 

Abstrakt 

V oboru výroby a lití Al slitin lze dosáhnout velmi významných energetických a tím  

i ekonomických úspor a to začleněním vysokoteplotních izolačních materiálů do skladby 

vyzdívky  

a pouţitím vysoce jakostních ţárobetonů odolných vůči koroznímu působení hliníku na 

pracovní časti ţárovzdorné vyzdívky tepelných agregátů. 

Předkládaná publikace pojednává o nových skladbách vyzdívek udrţovacích pecí na hliník  

a o praktickém příkladu náhrady původního nevyhovujícího konceptu za nové energeticky 

úspornější ţárovzdorné vyzdívky. 

Úvod 

Jedním z důleţitých článků řetězce ve zpracování a lití hliníku a jeho slitin je udrţovací pec. 

Řada provozů zpracovávajících tyto druhy materiálů vyuţívá tepelné agregáty s původními 

koncepty vyzdívek, které obsahují buď nedostačující nebo ţádné izolace. Nová koncepce 

vyzdívek  

se začleněnými kvalitními izolačními vrstvami s sebou přináší výhody jak z hlediska úspor 

energií  

a potaţmo i provozních výdajů tak i z hlediska technologie tavení, zpracování a lití. 

Následující příspěvek popisuje úzkou spolupráci firem Promat, Jurex a Technické 

Univerzity Košice na projektech izolací tepelných agregátů pouţívaných v hliníkářském 

průmyslu, jmenovitě: 

 Michal Přibyl, Petr Šíma, Pavla Grmolenská – Promat – návrh skladby vyzdívky, tepelné výpočty, 
technická podpora, dodávka vysokoteplotních izolačních materiálů, 

 Zdeněk Zámečník – Jurex – projektový manager odpovědný za instalace vysokoteplotních izolací 
a ţárovzdorných vyzdívek, 

 Ondrej Kamoďa – TU HF Katedra keramiky Košice – odborný garant projektů. 

Skladba žárovzdorných vyzdívek,  jejich funkce a přínos 

U nové koncepce skladby vyzdívek se jedná o systém izolačních a pracovních vrstev, který je 

navrţen tak, aby zajistil maximální izolační schopnost vyzdívky. Zároveň je kladen důraz na 

dlouhou ţivotnost a provozuschopnost tepelného agregátu. Toto řešení vede k významné 

úspoře energie a nákladů za údrţbu, která v konkrétních případech představuje úsporu desítek 

procent ročně. 

Efekty, které lze očekávat od izolování udrţovacích pecí jsou tyto: 
 sníţení propadu teplot při lití, 

 stabilizace teplot v pracovní i trvalé vyzdívce, 
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 odstranění nutnosti přehřívání kovu, 

 významná úspora topného média, 

 sníţení hmotnosti ţárovzdorné vyzdívky - sníţení celkové hmotnosti pece, 

 sníţení povrchových teplot na ocelovém plášti agregátu. 

Spolupráce výše uvedených firem umoţňuje navrhnout vhodnou skladbu vyzdívky pro 

daný typ agregátu s ohledem na podmínky provozu a zrealizovat celou navrţenou 

koncepci. Návrh vyzdívky je vypracován na základě provedených výpočtů prostupu tepla a 

souvisejících tepelných ztrát, z čehoţ se dají teoreticky vyčíslit úspory tepla vzniklé 

samotným zapracováním izolačních materiálů do skladby vyzdívky udrţovacích pecí. 

Další součástí projektování optimálního sloţení vysokoteplotních izolací a ţárovzdorných 

pracovních vyzdívek je vypracování technických schémat ve 2D i 3D, včetně animací. 

Skladba realizovaných vyzdívek udrţovacích pecí sestává z následujících vrstev: 
 mikroporézní izolační desky 

 kalciumsilikátové izolační panely 

 izolační tvarové materiály na bázi pěnošamotu 

 pojistná vrstva proti protečení taveniny 

 tvarové materiály na bázi hutného šamotu 

 pracovní vyzdívka - ţárobetony 

Na obrázcích 1 aţ 4 jsou fotografie udrţovací pece s původní vyzdívkou  

s nedostatečnou izolací a z průběhu zapracování nových izolačních a pracovních materiálů. 

Návratnost investice do izolačního systému je velmi příznivá a lze ji předpokládat 

v rozmezí  

od 3 do 12 měsíců v závislosti na podmínkách provozu. Návratnost se projeví převáţně ve 

spotřebě topného média, ale rovněţ i z technologického hlediska, např. v niţší 

zmetkovitosti z titulu homogenního teplotního pole a rovnoměrného chemického sloţení. 

Nové skladby vyzdívek je moţné začlenit i do jiných tepelných zařízení (např. tavící pece, licí 

a transportní pánve, atd.), kde mají obdobný ekonomický i technologický přínos jako u 

udrţovacích pecí. U realizace vyzdívek všech zmíněných agregátů je nutný individuální 

přístup a potřeba navrhnout skladbu vyzdívky takzvaně „na míru“.  

 

Obrázek 1   Udrţovací pec na hliník – boční pohled 



3. Holečkova konference 

Strana 74 (celkem 77) 

 

Obrázek 2   Detail původní vyzdívky – nedostatečná izolace 

 

Obrázek 3   Nový koncept vyzdívky – zapracované izolační materiály 
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Obrázek 4   Nový koncept vyzdívky – pracovní vyzdívka, tuhnutí betonu 

Závěr 

Z nashromáţděných údajů z praxe vyplývá, ţe optimalizovaná skladba vyzdívky udrţovací 

pece stabilizuje teplotu tekutého kovu a výrazně tak sniţuje náklady za topné médium 

potřebné k příhřevu kovu na poţadovanou teplotu. 

Výrazně se také prodlouţí ţivotnost a provozuschopnost agregátu, neboť vlastní ocelová 

konstrukce není nadměrně zatěţována vysokými povrchovými teplotami. 

Současná ekonomická situace způsobuje sníţení objemu výroby ve většině metalurgických 

provozů, coţ vede k potřebě sníţit vstupní i výrobní náklady a tím vzniká prostor pro 

moţnosti inovací technologických zařízení a začlenění vysoce účinných izolačních 

materiálů do výrobních celků. 

Celkově je moţné říci, ţe pouţitím kvalitních izolačních materiálů a optimalizováním skladby 

vyzdívky se dosáhne zvýšení technologické úrovně lití a zpracování slitin hliníku za 

současného zlepšení ekonomiky a produktivity vlastní výroby. 
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18. Seznam sponzorů 

Technické muzeum v Brně 
 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 
 

PROMAT Praha 
 

RGU CZ s.r.o. 
 

MECAS ESI s.r.o 
 

SAND TEAM 
 

LAC RAJHRAD 
 

ŠEBESTA SLUŢBY SLÉVÁRNÁM 
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