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Abstrakt 
Tento příspěvek mapuje problematiku sekundárně vyráběných ingotů Al slitin. Zabývá se 
jednak zmapováním procesu, statistickým vyhodnocením jednotlivých úkonů a zjištění vlivů 
v rámci tavícího a odlévacího procesu. V závěru bylo cílem navrhnout opatření, které povede 
ke snížení nákladů a zachování standardní kvality ingotů z Al slitin. 
 

1. ANALÝZA TAVÍCÍHO PROCESU 
Společnost METAL TRADE COMAX, a. s. (dále jen MT COMAX a.s.), se věnuje výrobě 
slitin a předslitin neželezných kovů. Výroba slitin probíhá za využití nejnovějších technologií 
tavení neželezných kovů v plynových a indukčních pecích. Jako vsázku používají především 
recyklovatelné suroviny neželezných kovů, které jsou před tavením částečně tříděny. Slitiny a 
předslitiny neželezných kovů jsou využívány ve slévárenství k výrobě odlitků hlavně pro 
automobilový průmysl, strojírenství a elektrotechniku. [1]   
Měření se soustředilo na nejvíce používanou slitinu AlS9Cu3Fe (DIN 226 D, ČSN EN AB 
46000, ČSN EN AB-AlSi9Cu3). Tato slitina je zvláště vhodná pro tlakové lití, má velmi 
dobré slévárenské vlastnosti. Slitina má minimální sklon k vytváření povrchových defektů a 
ke vzniku vnitřních staženin při tuhnutí. Je dobře obrobitelná. [2] 
Společnost má pro řízení výroby zaveden systém kvality ISO 9001 a TS 16949. Všechna 
důležitá výrobně technologická data jsou snímána a ukládána do „ Technologického 
počítače“, z kterého bylo možné čerpat data o spotřebách energií, časové posloupnosti 
procesů a také o spotřebě dusíku při jednotlivých tavbách. Analýza byla provedena za období 
leden až březen 2017. Podle systému ISO má společnost MT COMAX a.s. definován systém 
číselného označení tavby. Podle čísla tavby bylo dále zmapováno, z jaké ustalovací pece byla 
slitina odlévána a jak bylo prováděno odplynění a odlití. Celkově byly vyhodnoceny záznamy 
ze 390 taveb.  
 

2. URČENÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ SLITINY 
Kontrola chemického složení je ve společnosti prováděna pomocí emisních spektrometrů 
Spectro LAB F8 od firmy SPECTRO a Q8 Magellan od firmy BAS. 
Provedení kontroly spočívalo v odlití zkušebního vzorku do kovové formy. Po ztuhnutí a 
vyjmutí vzorků, bylo nutné ofrézovat povrch zkušebních vzorků. Vzorek byl následně vložen 
do spektrometru Spectro LAB F8. U každého vzorku byla provedena min. dvě měření 
chemické analýzy a následně vyhodnocena průměrná hodnota obsahu daného prvku. 
Ze sledovaných taveb byly pro prezentaci v tomto příspěvku vybrány tři tavby s různým 
indexem hustoty a teplotou. Chemické složení u všech tří taveb je téměř totožné. 
 

Měření naplynění taveniny 
Měření naplynění taveniny probíhalo ve společnosti MT COMAX, a. s. Měření bylo 
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prováděno metodou dvojího vážení vzorku. Základní princip této metody spočívá v porovnání 
hustot dvou zkušebních vzorků, z nichž jeden ztuhl při atmosférickém tlaku a druhý ztuhl za 
podtlaku 80 mbar, ve „vakuu“. U vzorku tuhnoucího za podtlaku je nižší rozpustnost vodíku, 
a proto se během tuhnutí vyloučí více vodíkových bublin než u vzorku, který tuhl 
za atmosférického tlaku. Bubliny, které zůstaly v kovu uzavřeny, snižují jeho hustotu.  
 

Postup měření 
Měření probíhalo při tavbě slitiny hliníku DIN 226 D. Po 30 minutách byly odebírány z licího 
pásu vzorky pro měření indexu hustoty. Tavenina byla nabrána pomocí grafitové licí pánve, 
viz obr. 1. Toto měření probíhalo po celou dobu odlévání tavby, které trvalo zhruba čtyři 
hodiny. Při každém odběru byla zároveň měřena i teplota taveniny teplotní sondou Diterm 97. 
Toto měření bylo provedeno u 10 taveb.  
 

 
Obr. 1 Odběr taveniny 

Vzorky byly odlity do kelímků na přístroji Martech – VTCM 0017, kde se za dobu 4 minut 
odčerpal vzduch a vznikl podtlak 80 mbar (viz obr. 2).  
 

  
Obr. 2 Martech – VTCM 0017 [3] Obr. 3 Váha Nagata FATH – 06 S [3] 

 
Po odebrání všech vzorků se na příslušné váze NAGATA FATH – 06 S, (viz obr. 3), změřil 
index hustoty metodou dvojího vážení. Tato váha automaticky vypočítá z poměrů hustot 
příslušný index hustoty. 
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Naměřené hodnoty 
Naměřené hodnoty byly zaznamenány do tabulek a následně graficky vyhodnoceny. Na obr. 4 
jsou zaznamenány naměřené hodnoty indexu hustoty v průběhu tavby č 426. Tavba byla 
odlévána z 24 tunové ustalovací pece a vzorky byly odebírány z licího žlabu. Začátek 
odlévání byl v 11 hodin a celkově trval 3,5 hodiny, hmotnost tavby 24MT 
Z obr. 4 je patrné, že v průběhu odlévání se index hustoty mění.  Má klesající trend. Na 
začátku, docházelo k odlévání taveniny z vrchní části, kde byla tavenina ve styku s okolním 
vzduchem. Tento vzorek je více naplyněný. Naměřený index hustoty je 2,2 %. Vzorek 
odebraný ze spodní části pece měl index hustoty pouze 0,9 %. Tato tavenina nebyla tak 
dlouho v kontaktu s okolním vzduchem. 
 

 
 

Obr. 4 Graf průběhu DI tavby č. 426 Obr. 5 Graf průběhu DI tavby č. 460 
 
 
Pro porovnání na obr. 5 uvádíme záznam další tavby č. 460, která byla odlévána z malé 
ustalovací pece 12 tunové. Celková doba odlévání 2 hodiny. Hmotnost tavby 12MT. Průběh 
vyhodnocení DI během tavby je podobný peci P1 – také pozvolný pokles DI během 
vypouštění pece. 
 
 

Spotřeba dusíku 
V dalším byla zjištěna spotřeba dusíku v jednotlivých tavbách a počet odplynění. Tyto 
informace byly odečteny z grafů řídicího systému, který ve společnosti používají. Tento 
systém zaznamenává informace o každé tavbě, jako je např. spotřeba plynu, teplota taveniny, 
sklon pece. Hodnoty byly odečítány z celkové spotřeby dusíku pro dvě ustalovací pece. Pec 
P1 (12 tunová) ustalovací pec a P2 (24 tunová) ustalovací pec.   
 

Ustalovací pec P1 
Ustalovací pec P1 je 12 tunová pec, kde dochází k odplynění taveniny pomocí dusíku. Ten je 
vypouštěn ze dna pece čtyřmi kameny. Průměrná spotřeba dusíku na jedno odplynění je 
0,83 m3. 
 
Z řídicího systému byly dále zaznamenány časy taveb, celková spotřeba dusíku a jednotlivé 
počty odplynění v ustalovací peci P1. Z 250 sledovaných taveb, které proběhly od ledna do 
března 2017, byly vyhodnoceny parametry jednotlivých taveb, ze kterých byly sestaveny  
grafy závislosti indexu hustoty na spotřebě dusíku a teplotě viz obr. 6 a 7.  
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Ustalovací pec P2 
Ustalovací pec P2 má objem 24 tun a průměrná spotřeba dusíku je 5 m3. Z odečtených hodnot 
podle stejné metodiky popsané výše byly sestaveny grafy závislostí indexu hustoty na 
spotřebě dusíku a licí teplotě, viz obr. 8 a 9. 
  

  
Obr. 6 Graf závislosti indexu hustoty na 
spotřebě dusíku z pece P1 

Obr. 7 Graf závislosti indexu hustoty na licí 
teplotě z pece P1 

  
Obr. 8 Graf závislosti indexu hustoty na 
spotřebě dusíku z pece P2 

Obr. 9 Graf závislosti indexu hustoty na licí 
teplotě  P1 

 

Metalografické hodnocení struktury 

Příprava vzorků 
Pro hodnocení tvaru a velikosti bublin a staženin bylo nutné zhotovit metalografické výbrusy. 
Příprava vzorku byla provedena na pracovišti Ústavu Strojírenské technologie – ČVUT FS 
v Praze. K hodnocení byly použity vzorky odlité pro zkoušku naplynění pomocí dvojího 
vážení. Vzorky byly rozřezány na kotoučové pile. Dále byly vzorky upraveny broušením. 
Broušení probíhalo na brusném papíru o drsnosti 170, 600, 1100 a 2000. Po celý průběh 
broušení byla přivedena na brusný papír voda, aby odplavovala nečistoty z brusného papíru. 
Po skončení broušení byla provedena vizuální kontrola broušené plochy. V případě výskytu 
povrchových vrypů na vybroušené ploše byl vzorek přebroušen. Po každém broušení byl 
každý vzorek opláchnut proudem tekoucí vody a poté usušen teplým vzduchem.  
Takto upravené vzorky byly vyfoceny na mikroskopu Stemi DV 4 od firmy Carl Zeiss s osmi-
násobným přiblížením. Ukázka vzorku viz obr. 10 - Vlevo vzorek tuhnutý za podtlaku, 
vpravo vzorek tuhnutý za atmosférického tlaku. 

Makrostruktura 
Pro hodnocení makroskopické struktury bylo rozřezáno a vybroušeno 70 vzorků. Všechny 
vzorky byly nafoceny na mikroskopu a z pořízených snímků je zde prezentován jeden příklad. 
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Byly analyzovány vzorky tuhnuté za podtlaku a tuhnuté za atmosférického tlaku. Očekávaný 
rozdíl mezi vzorky je v porozitě. U vzorků tuhnutých za podtlaku je porozita většího rozsahu, 
než u vzorků tuhnutých za atmosférického tlaku. Na obr. 9 je vidět makrostruktura vzorku 
tuhnutého za atmosférického tlaku. Zde nejsou viditelné žádné vady struktury. Na rozdíl od 
obr. 11, kde je makrostruktura vzorku tuhnutého za podtlaku. Zde se začínají objevovat vady.   
 
Při tavbě č. 459 bylo špatně provedené odplynění. To dokládá index hustoty 17,7 %, který je 
oproti jiným tavbám víc jak třikrát větší. To se projevilo i na struktuře. Už na vzorku ztuhlém 
za atmosférického tlaku je patrná porozita. Na vzorku tuhnutém za podtlaku je porozita 
mnohonásobně větší, viz obr. 11. 

  
Obr. 10 Tavba č. 459 – vybroušené vzorky Obr. 11 Makrostruktura vzorku tavby 459 

tuhnutého za atmosférického tlaku 

  
Obr. 12 Makrostruktura vzorku tavby 459 
tuhnutého za podtlak 

Obr. 13 Mikrostruktura vzorku tavby č. 471 – 
zvětšeno 50x 

 
3. NÁVRH ZMĚN A ZHODNOCENÍ 

Zhodnocení měření 
Při řešení této práce byl nalezen problém, že v průběhu různých taveb bylo použito jiné 
množství počtu odplynění. Počet cyklů odplynění v průměru vycházel na 5 za jednu tavbu, ale 
byly i tavby, kde bylo odplynění použito 18krát. Tyto výkyvy měly za následek velkou 
spotřebu dusíku. 
Chemické složení jednotlivých vzorků bylo dáno spektrální analýzou. Z jednotlivých tabulek 
naměřených hodnot je patrné, že všechny vzorky se nepatrně liší v obsahu jednotlivých prvků. 
Tato skutečnost může být způsobena použitím jiného složení vsázky. 
Naměřené a odečtené hodnoty indexu hustoty a spotřeby dusíku byly zpracovány a sestaveny 
do tabulek a pomocí Grubbsova testu byly vyloučeny náhodné chyby. Dále byly vytvořeny 
grafy závislostí indexu hustoty na spotřebě dusíku a teplotě. Z obr. 14 je patrné, že hodnota 
spolehlivosti, která by se měla blížit k jedné, je 0,417. Z tohoto bylo vyvozeno, že spotřeba 
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dusíku i teplota lití nemají zásadní vliv na kvalitu slitiny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14 Závislost indexu hustoty na spotřebě dusíku  

 Návrh změn 
Z analýzy tavby se neprokázala přímá závislost kvality slitiny na počtu odplynění. Taktéž se 
neprokázalo, že množství spotřebovaného dusíku na odplynění není závislé na indexu hustoty. 
Index hustoty je závislý na lidském faktoru. Záleží na obsluze, jak rychle přelévá taveninu, 
jestli docházelo k přehřátí taveniny v rotační peci nebo nedodržení přesného technologického 
postupu a způsobů zpracování taveniny.  
Jako hlavní výstupy této analýzy bylo doporučeno:  
 při výrobě taveniny docházelo k přesnému dodržování technologických postupů  
 provádění jednotného počtu odplynění za jednu tavbu 

.   
Další navrhovanou změnou by mohlo být zkrácení doby jednoho odplynění, aby nedocházelo 
k nadbytečné spotřebě dusíku.  
Regulací teploty v ustalovacích pecích by se zabránilo přehřívání taveniny. Tato změna by 
sloužila k zmenšení růstu nečistot v tavenině. Dále bylo doporučeno změnit výšku licího pásu, 
aby nedocházelo při odlévání z pece k zbytečnému promíchávání taveniny při dopadu 
taveniny na dno kanálu.  
Po provedení této analýzy a před publikací tohoto příspěvku byla ve společnosti 
MT COMAX, a. s. některá doporučovaná opatření zavedena a potvrzena v praxi. Byla 
přenastavena spotřeba dusíku za jedno odplynění z 0,6 m3 na 0,2 m3. Toto opatření snížilo 
hodnotu spotřebovaného dusíku o 33 % při zachování stále stejné a konstantní jakosti slitin 
DIN 226D. 
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