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ABSTRAKT 

JAGOŠOVÁ Adriana: Pece používané při výrobě odlitků z neželezných slitin 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pecí, které slouží pro odlévání 

neželezných slitin. V první kapitole je popis vlastností slévárenských slitin obecně, dále 

konkrétní slévárenské vlastnosti vybraných neželezných slitin a zásady tavby při jejich 

odlévání. Druhá kapitola popisuje kritéria, které jsou důležitá při srovnání práce a výběru 

pece. Ve třetí kapitole je uvedeno rozdělení pecí z hlediska vytápění. Stěžejní částí práce 

je kapitola čtvrtá, ve které je obsaženo rozdělení a podrobný popis tavících a udržovacích 

pecí, dále také pecí pro tepelné zpracování neželezných slitin.  

 

Klíčová slova: Slévárenské pece, neželezné slitiny, tavící pece, udržovací pece, slévárenská 

tavba 

 

ABSTRACT 

JAGOŠOVÁ Adriana: Furnaces used for manufacturing of castings from non-ferrous alloys 

 

This bachelor thesis focuses on the issue of furnaces used for casting non-ferrous alloys. 

The first chapter describes the properties of foundry alloys in general, the specific foundry 

properties of selected non-ferrous alloys and the principle of melt during their casting. 

The second chapter describes the criteria that are important for comparing furnaces work 

and for their selection. The third chapter lists the furnace distribution in terms of heating. 

The main part of the thesis is the fourth chapter, which includes the distribution and detailed 

description of the melting and maintenance furnaces, as well as the non-ferrous alloy heat 

treatment furnace. 

 

Key words: Foundry furnaces, non-ferrous alloys, melting furnaces, maintenance furnaces, 

foundry melting 
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ÚVOD [1] 

Odlitky z neželezných slitin tvoří v současné době zhruba 20 % světové produkce, 

což je řadí mezi nedílnou součást slévárenského průmyslu. Světová produkce se za poslední 

rok zvýšila o 5,7 %, což ukazuje fakt, že se neželezné kovy začaly používat v aplikacích, 

kde dříve bylo využíváno železných kovů. Nejvíce sléváren na neželezné kovy je situováno 

v Číně. Nachází se tam kolem 8 000 sléváren. V České republice je pouze 37 sléváren 

na slitiny neželezných kovů. Dochází také k poklesu počtu sléváren ve světě, kdy pokračuje 

trend posledního desetiletí a méně sléváren vyrábí větší objem odlitků. Podle statistik bylo 

za rok 2016 v České republice vyrobeno 98 000 tun odlitků ze slitin hliníku, 20 000 tun 

odlitků ze slitin mědi a 1 000 tun odlitků ze slitin zinku.  

Pro slévárenskou produkci je důležité vybrat si vhodný tavící agregát, aby splňoval 

požadavky dané slévárny a byl nejekonomičtějším řešením. V neposlední řadě se dbá 

na požadavky na ochranu životního prostředí.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Blok motoru Corvette z hliníku [3] Obrázek 1: Odlévání hliníku [2] 
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1 SLÉVÁRENSKÉ VLASTNOSTI SLITIN NEŽELEZNÝCH 

KOVŮ A ZÁSADY TAVBY [4] 

Pro rozdělení slévárenských slitin máme několik charakteristik, podle kterých jsou 

dále posuzovány. Při splnění požadovaných parametrů, mají slitiny předpoklad k výrobkům 

bez vad a za optimálních nákladů.  

1.1 Základní slévárenské vlastnosti [4], [5], [6], [7] 

Mezi základní požadované vlastnosti patří převažující část eutektika ve struktuře a úzký 

interval krystalizace (rozdíl teplot od počátku krystalizace - přechod přes křivku likvidu 

až po konec krystalizace - přechod přes křivku solidu). Dalšími základními charakteristikami 

jsou: 

Zabíhavost 

Schopnost slitiny vyplnit formu a její dutiny tak, aby odlitek byl úplným otiskem dutiny 

a také její indiferentní chování vůči materiálu formy. Závisí na viskozitě, povrchovém 

napětí (), tepelné kapacitě (c) a tepelné vodivosti () slitiny.  

Viskozita  

Je to fyzikální veličina udávající poměr tečného napětí a změny rychlosti v závislosti 

na vzdálenosti sousedních vrstev při proudění taveniny. Viskozita je dynamická () 

a kinematická (), vztah pro taveniny mezi dynamickou a kinematickou viskozitou je 

viz rovnice (1). 

    𝜈 =
𝜂

𝜌
                                                          (1) 

 kde: 

           …kinematická viskozita m2.s-1 

           …dynamická viskozita Pa.s 

           …hustota taveniny kg.m-3 

Viskozita je nepřímo úměrná s teplotou. Převrácená hodnota dynamické viskozity je 

tekutost ().  

Tavitelnost 

Schopnost slitiny přecházet z tuhého skupenství na kapalné se zachováním si chemických 

vlastností a vytvářet homogenní taveninu. Může být posuzována podle teploty tání nebo 

potřebného tepla k natavení slitiny. 

Stahování, sklon ke vzniku trhlin 

V průběhu tuhnutí odlitku dochází ke vzniku vnitřních vad, jako jsou staženiny, trhliny, 

póry, vznik vnitřních napětí. Sklon ke stahování a vzniku trhlin lze ovlivnit volbou základního 
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chemického složení slitiny. U stahování dochází ke změně měrného objemu a to od nalití 

taveniny do formy, až po konečné tuhnutí odlitku. Může se jednat o snížení měrného objemu, 

ale i o jeho nárůst. 

Slévatelnost 

Je kombinací všech výše zmíněných ukazatelů. Je často zaměňována se zabíhavostí, 

ale jedná se o schopnost vyrobit bezchybný a svému účelu odpovídající odlitek. Na jakost 

odlitku má vliv celá řada procesů od přípravy vsázky, přes samotnou tavbu, očkování 

taveniny, lití, tuhnutí, až po kontrolu konečného odlitku. Velkou roli také hraje hospodárnost 

celého procesu. Ekonomická stránka řeší ztráty kovu při tavbě. Je požadovaný malý podíl 

vtokové soustavy na hmotnosti surového odlitku, možnost regenerace odpadu, apod.  

V následujícím přehledu jsou vybrané neželezné slitiny, které se odlévají v České republice 

a jsou hlavními zástupci neželezných kovů ve světovém slévárenském průmyslu. Další 

neželezné slitiny se používají v podstatně menším množství nebo pouze pro speciální aplikace.  

1.2 Slitiny hliníku [6], [8], [9], [10] 

Slitiny hliníku jsou nejčastěji zastoupená skupina odlitků z neželezných kovů. Hlavní 

předností hliníkových slitin je nízká měrná hmotnost a zároveň poměrně vysoká pevnost, takže 

některé pevnostní charakteristiky jsou srovnatelné se stejnými u ocelí.  

Podle normy ČSN EN 1706 můžeme rozdělit slévárenské slitiny hliníku do šesti kategorií 

v závislosti na hlavním legujícím prvku.  

Nejrozšířenější skupinou jsou    tzv. siluminy (AlSi), norma dále u této skupiny rozděluje 

29 druhů jednoduchých nebo složitých slitin tohoto typu. Křemík s hliníkem tvoří rovnovážný 

diagram eutektického typu s bodem eutektika při obsahu Si 12,2 % s omezenou vzájemnou 

rozpustností obou složek v tuhém stavu, viz Obrázek 3. 

 Metalurgicky se siluminy chovají tak, že s nárůstem obsahu křemíku směrem k eutektiku  

Obrázek 3: Rovnovážný diagram Al-Si [11] 
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se zvyšuje zabíhavost,  zužuje se interval tuhnutí, zvyšuje 

se sklon k soustředným staženinám, a proto musí být 

odlitky dostatečně nálitkovány. 

Hliník se řadí mezi kovy se střední teplotou tavení, avšak jen 

zřídka se pro slévárenské účely taví čistý hliník. Podle 

skladby vsázky se rozlišují techniky přípravy slitiny. Jako 

první je možnost tavit z nakoupených ingotů  (housek -   

Obrázek 4) s daným složením s přidáním vlastního odpadu 

o stejném složení. Tento postup je v případě, kdy požadujeme 

chemicky přesné složení s nízkým obsahem příměsí. Další, 

již zmíněná možnost tavení čistého hliníku je málo obvyklý 

způsob, ke kterému se přistupuje při přípravě nestandardní 

speciální slitiny. Třetí možnost je tavit z cizího nakoupeného 

vratu a vlastního vratu, kde se vsázka dolegovává přímo 

ve slévárně. Tento postup bývá často nejekonomičtější, 

ale z důvodu stanovení přesného chemického složení, 

popřípadě jeho následné úpravy, si musí slévárna udělat chemický rozbor materiálu. 

V provozech českých sléváren se tento postup vyskytuje jen zřídka. 

1.2.1 Pravidla pro odlévání slitin hliníku [6], [8], [9], [10] 

Hliníkové slitiny s teplotou tání kolem 700 C musí být přehřáty na limitní teplotu 800 C, 

licí teploty se potom odvíjí od tvaru, tloušťky stěny odlitku a dané slitiny, kde se pohybují 

v rozmezí 50 – 100 C nad teplotou likvidu slitiny. Tavící teploty by se z metalurgických 

důvodů měly pohybovat řádově o dalších 50 C nad teplotou lití, optimálně v intervalu  

730 – 780 C. 

Pro odlévání hliníkových slitin musí být pece konstruovány tak, aby bylo dosaženo 

co nejkratších tavících časů s poměrně vysokými energetickými příkony. Je to z důvodu, 

že hliník má vysoké hodnoty latentního tepla a měrného tepelného obsahu. 

U pecí vytápěných plynem přichází vsázka do styku s kyslíkem, dusíkem, vodíkem, 

uhlovodíky, CO2, CO, oxidy síry, zplodinami vlhkosti a dalšími plyny. Výjimku tvoří pece 

kelímkové, kde je styku s plyny zabráněno. U pecí elektrických se v takové míře plyny 

nevyskytují, nereagují zde zplodiny hoření.  

Dalším aspektem je vyzdívka pecí a manipulace s taveninou. Při použití vyzdívky na bázi 

s převažující SiO2 začne tavenina redukovat ze stěny křemík, tím naruší vyzdívku a změní 

složení taveniny. Vyzdívky musí být na bázi s převažujícím Al2O3 nebo MgO. Při manipulaci 

s taveninou je hliník stále silným redukčním činidlem a rozpouští železo. Dochází 

ke znehodnocení taveniny, musí proto na veškerém ocelovém nářadí (Obrázek 5) být 

žáruvzdorný nátěr nebo nástřik.  

 

   Obrázek 4: Hliníkové housky 
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Dále je nepřípustné a velmi nebezpečné vsázet vlhkou 

nebo až mokrou vsázku. Pokud by se tak stalo do prázdné 

pece, výsledkem by byla vysoce naplyněná tavenina, 

avšak po přidání vlhké vsázky do taveniny dojde 

k disociaci vlhkosti na vodní páru a následnému výhozu 

taveniny z pece ven. To by pro obsluhu pece znamenalo 

nebezpečí vážného úrazu. Dnešní pece jsou však 

z hlediska bezpečnosti a energetické účinnosti 

konstruovány tak, aby docházelo k předehřevu vsázky 

a zamezilo se nebezpečí úrazu.  

Do zásad tavby hliníkových slitin v kelímkových 

pecích patří také správné zacházení s kelímky, 

tzn. podmínky opatrné přepravy, správné skladování 

na dřevěných roštech v suchém prostředí a důkladné 

vysušení a předehřev před samotným vsázením 

do kelímku. 

 

1.3 Slitiny mědi [8], [9], [10], [12] 

Měď se díky svým vlastnostem řadí mezi těžké kovy se střední teplotou tání. K významným 

vlastnostem patří vysoká tepelná a elektrická vodivost, proto se měď používá pro odlitky 

k elektrotechnickým účelům. Přísadové prvky však elektrickou vodivost značně snižují.  

Čistá měď má špatné mechanické vlastnosti, špatnou obrobitelnost a nízkou tvrdost, proto se 

pro jiné než elektrotechnické účely volí slitiny mědi. Tyto slitiny můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin.  

1.3.1 Bronzy [8], [9], [10] 

Z hlediska hlavního přísadového prvku se bronzy dělí na několik materiálových skupin. 

Hlavními jsou bronzy cínové, cínoolověné, hliníkové a olověné. Podle slévárenských kritérií 

je důležitá šířka intervalu tuhnutí mezi teplotami likvidu a solidu.  

U slitin s úzkým intervalem tuhnutí nevznikají mikrostaženiny, ale mají tendenci tvořit velké 

soustředěné staženiny v nálitcích.  

Slitiny se širokým intervalem tuhnutí oproti slitinám s úzkým intervalem tuhnutí vytváří 

široké dvoufázové pásmo s velkou tendencí ke vzniku mikrostaženin a ředin. Účinnost 

nálitkování je u těchto slitin malá. V důsledku odměšování prvků vzniká v odlitcích velká 

chemická heterogenita. Dochází u nich k mikro i makro segregaci prvků. 

1.3.2 Mosazi [8], [9], [10] 

 Je to důležitá materiálová skupina na bázi mědi a zinku. Obsah mědi je v mosazích většinou 

vyšší než 55 % z důvodu materiálových charakteristik. Dle množství zinku vznikají různé fáze 

ve slitině a výrazně mění její charakter, což není vždy žádoucí a pro technologii slévání 

vhodné. 

Obrázek 5: Žáruvzdorné nářadí 
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 Slévárenské mosazi obsahují kromě zinku mnoho přísad a nečistot. Podle typické barvy 

slitiny rozlišujeme mosazi žluté, to jsou slitiny na bázi CuZn (SnPb) a mosazi bílé, kam patří 

slitiny s vysokým obsahem manganu (10 - 20 %). 

 Slévárenské vlastnosti mosazí jsou díky jejich velmi úzkému intervalu tuhnutí výborné. Mají 

dobrou zabíhavost a malý sklon ke vzniku ředin.  

1.3.3 Pravidla pro odlévání slitin mědi [8], [9], [10], [12] 

Pro čistou měď je teplota tavení rovna 1084 C. Již zmíněný úzký interval tuhnutí se 

pohybuje mezi 30 C. Jako vsázkové suroviny se použijí housky slitin příslušného chemického 

složení, odpady tvářených hutních polotovarů, tyčí, pásů, plechů tříd ČSN 42 3001, 42 3003. 

Tavba z čistých surovin se provádí jen ojediněle. Pro úpravu chemického složení  můžeme 

do taveniny přidat čisté přísadové prvky, nebo těžko tavitelné, či lehce oxidující kovy jako 

předslitiny.  

Připravená vsázka musí být před samotnou tavbou vysušena, ideálně předehřáta. Tavba 

probíhá nejčastěji v kelímkových pecích, takže do kelímku dáváme prvně vratný materiál 

a potom zpravidla housky, které však nesmí být zaklíněny v kelímku, jinak by došlo k jeho 

poškození. Vsázka však nesmí kelímek ani přesahovat. Proces tavení by měl být co nejkratší. 

Před přelitím do licí nebo transportní pánve se musí stáhnout struska, provést desoxidace 

a tavenina dolegovat. 

1.4 Slitiny zinku [6], [8], [9], [10] 

Zinek patří mezi důležité těžké průmyslové neželezné kovy. Teplota tání zinku je 419,5 C. 

Čistý zinek má nevyhovující mechanické vlastnosti, proto se bez legujících prvků neodlévá. 

Slévárenské slitiny zinku obsahují nejčastěji jako hlavní legující prvek hliník. V normovaných 

slitinách tvoří podíl hliníku 4 - 27 %. Čím je větší obsah hliníku, tím se rozšiřuje interval 

tuhnutí. Vedlejšími legujícími prvky bývají měď a hořčík. Nečistoty obsažené ve slitinách 

zinku jsou nejčastěji tvořené prvky železa, olova, kadmia a cínu. Ty podporují vznik 

interkrystalické koroze, takže jejich obsah nesmí překročit tisíciny procenta. Z tohoto důvodu 

je také zřejmé, že se při výrobě slitin musí vycházet z velmi čistého základního kovu 

s obsahem cca 99,995 % Zn.  

Slitiny zinku mají výborné mechanické vlastnosti a dobré dynamické vlastnosti za normální 

teploty. Při vyšších teplotách však dochází k rapidnímu poklesu mechanických vlastností, 

proto nesmí maximální provozní teplota přesáhnout 120 C. Slévárenské vlastnosti slitin zinku 

jsou velmi dobré. Nedochází ke vzniku mikrostaženin a pórovitosti, proto mají tyto odlitky 

vynikající těsnost. Další výhodou je výborná zabíhavost a možnost odlévat tenkostěnné 

odlitky. Jde o velmi přesné odlitky, které potřebují jen malé přídavky na obrábění.  

1.4.1 Pravidla pro odlévání slitin zinku [6], [8], [9], [10] 

 Oproti slitinám hliníku je zde tepelný obsah při licí teplotě nízký, díky nízkému latentnímu 

a měrnému teplu. Pro tavení slitin zinku stačí menší výkon pecí, z toho plynou také nižší 

náklady na tavení.  
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Při tavbě (Obrázek 6) je potřeba zamezit možnosti kontaminace taveniny se škodlivými 

látkami.  Tavba probíhá v kelímcích z nízkouhlíkové oceli, nerezy nebo SiC. S tím je spojeno, 

že kelímek nesmí překročit teplotu  450 C, protože by docházelo k uvolňování železa 

z kelímku a ke znehodnocení taveniny, což 

je nežádoucí. Také by kelímek měl být 

vyhrazen pouze pro slitiny zinku 

a nepoužívat kelímek, ve kterém se předtím 

tavily mosazi nebo jiné slitiny mědi.  

Není nutné provádět odplynění ani 

rafinaci, nepoužívají se žádné tavící 

přípravky. Při tavení slitin zinku na běžné 

teploty nevznikají výpary ani kouř. Naopak 

při teplotě kolem 1220 C dochází 

k odpařování zinku z taveniny, tohoto jevu 

se potom využívá při výrobě zinko běloby.  

 

 

1.5 Hořčík a jeho slitiny [8], [9], [10] 

Slitiny hořčíku se řadí mezi materiálové skupiny v současné době s nejrychlejším nárůstem 

objemu výroby. Je to způsobeno nízkou hustotou a zároveň nízkou specifickou hmotností 

těchto slitin. Hořčík a jeho slitiny mají výborné mechanické vlastnosti, srovnatelné se slitinami 

Al. Mají také dobré slévárenské vlastnosti. K dalším výhodám u těchto slitin patří dobrá 

recyklace. Nevýhodou je potom vysoká afinita ke kyslíku, díky které nekrytý natavený hořčík 

se vzduchem hoří. Další nevýhoda je špatná odolnost vůči korozi a vyšší tepelná roztažnost 

oproti slitinám hliníku.  

Teplota tání hořčíku je 650 C a bod varu je 1090 C. Pro odlévání se hořčík používá 

převážně jako slitiny. Společná vlastnost slévárenských slitin hořčíku je tzv. binární systém, 

což znamená, že hořčík má jeden hlavní legující prvek a potom několik vedlejších pro zlepšení 

metalurgických či technologických vlastností. Hlavním legujícím prvkem hořčíkových slitin je 

hliník. S rostoucím obsahem příměsového prvku hliníku se výrazně rozšiřuje interval tuhnutí, 

to má za následek sklon ke vzniku mikrostaženin a ředin. Naopak díky obsahu hliníku se 

zlepšuje zabíhavost hořčíkových slitin. Při potřebě vyšší tažnosti a houževnatosti u aplikací se 

snižuje množství Al a Zn a je nahrazeno manganem.  

1.5.1 Pravidla pro odlévání slitin hořčíku [8], [9], [10] 

Díky již zmíněné vysoké afinitě ke kyslíku, je nutno zabránit oxidaci taveniny při tavení 

a samotném lití kovu. Jako prostředek se používají tavící a krycí soli, které pokryjí hladinu 

taveniny a jsou odstraněny bezprostředně před litím. Soli jsou z různých materiálů, mají však 

vyšší teplotu tavení než natavený kov, proto vytváří souvislou viskózní vrstvu. Další možností 

krytí hladiny taveniny je plynnou atmosférou, zde však hrozí zdravotní riziko kvůli únikům 

kyselinotvorných oxidů síry.  

Obrázek 6: Odlévání zinku 
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 U vsázení je důležité úplné vysušení vsázky. Současné pece mají zařízení pro předehřev 

vsázky, která se předehřeje na teplotu kolem 150 C. Potom se vsázka dávkuje do pece 

automaticky dle hladiny nataveného kovu. 

 Nejvhodnější pro tavení slitin hořčíku jsou elektrické odporové pece, méně výhodné jsou 

indukční pece a jako nevhodné byly vyhodnoceny pece plynové. Elektrické odporové pece 

mají nejmenší pohyb taveniny a snadné regulování teploty. Často se pro tavení používají 

ocelové kelímky, hořčík na rozdíl od hliníku nereaguje se železem. Vyzdívky pecí jsou 

tvořeny na bázi keramiky, nesmí se používat vyzdívky na bázi křemičitanů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

2 HLAVNÍ UKAZATELE PRÁCE PECE [5], [8], [10], [13] 

Ve slévárnách připadá pecím významná úloha s velkou částí technologických postupů, proto 

musí vždy slévárna správně zvolit typ a velikost pece, druh vytápění a uvažovat další aspekty 

pro splnění požadovaného účelu. Důležitým aspektem je především odlévaný materiál a jeho 

odlévané množství a od toho se dále odvíjí pořizovací i provozní náklady.  

Konstruktér slévárenských pecí navrhuje pece nejen po stránce technologické, ale také 

zajišťuje metalurgické a tepelné procesy. Slévárenský technik musí umět udržovat pec 

v provozu za nejvhodnějších podmínek, aby tak zajistil kvalitu výrobků a ekonomickou 

výhodnost. Dále musí znát konstrukce pecí, vedení tepla, žáruvzdorné materiály pro potřebu 

oprav vyzdívky v pecích a další. Základními charakteristikami pecí jsou: 

Teplotní režim 

Teplotu pece bereme jako funkci času, kde musíme počítat se spalnou teplotou paliva, 

množstvím tepla odebraného stěnami pece a vsázkou, dále také s tvarem pracovního prostoru 

a velikostí dalších tepelných ztát. Používáme tedy orientační výpočet pro stanovení teploty 

pece, protože teoretické stanovení teploty je příliš komplikované. Výpočet spočívá v odvození 

teploty pece pomocí praktické spalné teploty viz rovnice (2). 

                                                         𝑡𝑝 = 𝑡𝑡 . 𝜂𝑝𝑦𝑟                                          (2) 

kde: 

          𝑡𝑝…praktická spalná teplota C 

          𝑡𝑡…teoretická spalná teplota C 

          𝜂𝑝𝑦𝑟…pyrometrický efekt - 

Pyrometrický efekt ( 𝜂𝑝𝑦𝑟) je charakteristický pro danou pec, mimo jiné určuje i tepelné 

ztráty zařízení. Jeho velikost se pohybuje mezi 0,65 - 0,85. 

Pokud pracovní postup vyžaduje speciální rozložení teplot, tak se zpravidla jedná 

o co nejrovnoměrnější rozložení teplot bez významnějších rozdílů v každém místě pracovního 

prostoru pece. Jinak je teplota dána technologickým určením. Čím vyšší je rozdíl mezi 

teplotou vsázky a teplotou pece, tím rychleji proces tavení probíhá. To však může vést 

k nepříznivým jevům jako jsou propal, natavenost povrchu u ohřevu nebo nerovnoměrné 

rozložení teplot. 

Účinnost 

Účinnost je dána co nejnižší spotřebou tepla na jednotku zpracovaného materiálu, která je 

dána nízkou spotřebou paliva nebo elektrické energie. Vypočítá se jako poměr spotřebovaného 

tepla k příkonu pece. Do spotřebovaného tepla se u tavících pecí započítává také teplo 

roztaveného kovu, strusky a teplo na rozklad struskotvorných přísad.  

S dosažením vyšší účinnosti se řadí pece z tepelně technického hlediska k lepším 

a výhodnějším. Patří sem také ukazatel tzv. měrná spotřeba energie, který udává spotřebu 

paliva v peci na jednotku výroby. 
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Výkonnost 

Je ukazatel množství taveniny, které pec dokáže natavit za jednotku času. Podle druhu pece 

se volí časové a hmotnostní jednotky, takže výkonost je potom v kg. s−1 nebo             

t. hod−1.Výkonnost neboli produktivitu posuzujeme podle řady parametrů. Jsou to např. teplo 

pracovního prostoru, teplo odcházejících spalin, způsob a intenzita přenosu tepla na vsázku, 

atd. Pro porovnání stejných typů pecí se dá vypočítat tzv. měrná výkonnost. 

Pořizovací a provozní náklady musí být nízké a samotný provoz musí být spolehlivý. 

Případné opravy pecí musí být co nejlevnější. 

Tepelný obsah 

Ukazatelem energetické náročnosti pece je tepelný obsah neboli hodnota tepla, kterou daný 

materiál potřebuje pro přehřátí nad tavící teplotu.            Tabulka 1 ukazuje hodnoty tepelného 

obsahu pro vybrané materiály. 

           Tabulka 1: Tepelný obsah vybraných materiálů [10] 

Materiál/slitina Teplota ve C Tepelný obsah v kJ.𝐤𝐠−𝟏 

hliník 750 1150 

AlSi9 750 1260 

AlSi12 750 1325 

hořčík 750 1090 

měď 1150 690 

zinek 450 270 

ocel 1500 1400 

litina 1400 1300 
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3 ROZDĚLENÍ PECÍ Z HLEDISKA VYTÁPĚNÍ [8] 

Vytápění je důležitou charakteristikou pece. Je s ním úzce spojena ekonomika provozu. 

Podle tohoto kritéria rozdělujeme pece do tří kategorií.  

3.1 Elektrické indukční pece [14], [15], [16] 

 Indukční pece využívají vzniku silného magnetického pole v důsledku průchodu střídavého 

elektrického proudu cívkou. Díky magnetickému poli vzniká napětí a následně proud v kovu, 

který má být nataven. Elektrický odpor vytváří potřebné teplo k natavení kovu.  

Vyrábí se v různých provedeních a velikostech, oproti jiným pecím mají velkou výhodu, že 

nedochází ke kontaktu vsázky s nosičem energie. Další výhodou je poměrně vysoká rychlost 

ohřevu pecí, minimální ztráty legur, chemická homogenita a rovnoměrná teplota taveniny. 

Tavení probíhá bez použití elektrod, provoz je téměř bezhlučný a bez emisí. 

Nevýhodou naopak je velký rozdíl teplot mezi struskou a taveninou, poměrně krátká životnost 

vyzdívky a nižší výkonnost pece za nutnosti vyšších nákladů na elektrické vybavení agregátu. 

3.2 Elektrické odporové pece [14], [17], [18] 

V elektrických odporových pecích vzniká teplo pomocí topných článků situovaných přímo 

v prostoru pece. Sáláním topných článků, prouděním atmosféry v pecním prostotu, 

popř. vedením se teplo přenáší do vsázky a ta je natavována. Topné články musí být odolné 

vůči žáru při pracovní teplotě, mít vysokou rezistivitu a také velkou mechanickou pevnost. 

Tyto vlastnosti splňují dvě skupiny materiálů. První skupina jsou kovové materiály např. nikl, 

chrom, železo a hliník. Druhou skupinou jsou potom nekovové materiály jako např. grafit, 

cermet, uhlík a jiné.  

Tyto pece můžeme dělit dle teploty na nízkoteplotní (do 600 C), středo teplotní  

(600 – 1100 C) a vysokoteplotní (nad 1100 C).  

3.3 Plynové pece [17], [19], [20] 

Pece jsou také nazývány plamenné. Jedná se o pece vyhřívané hořáky, většinou na zemní 

plyn s výhřevností asi 34 500 kJ.Nm−3. Dříve se pece vyhřívaly koksem, ale tento způsob 

výhřevu až na vyjímky vymizel. Zemní plyn je redukovaný pro spalování v nízkotlakých 

hořácích a jeho měrná spotřeba se odvíjí od typu pece, druhu hořáku, seřízení přívodu plynu 

a samotného provozu pece. Plynové vytápění pece je oproti indukčnímu levnější. 

Měrná spotřeba se u těchto pecí dá snížit použitím tepla odtahových spalin k předehřevu 

vzduchu před tavením, tento způsob se nazývá rekuperace odvodního tepla.  
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4 ROZDĚLENÍ PECÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGICKÉHO 

URČENÍ [5], [13], [20] 

Ve středních a větších provozech sléváren je obvyklé, že tavení slitin probíhá v tavících 

pecích, které můžou být indukční, elektrické nebo plynové. Ty se nacházejí v prostoru tavírny 

a dále se kov rozváží do pecí udržovacích, které bývají z pravidla umístěny u samotného licího 

stroje a jsou nejčastěji elektrické odporové nebo také indukční kanálkové.  

4.1 Tavící pece [10], [19] 

Tavící pece slouží pro ohřev taveniny přibližně na technologickou licí teplotu. Z taveniny se 

odebere vzorek a po jeho vyhodnocení dojde k úpravě chemického složení na požadované, 

rafinaci a odplynění taveniny. Při přelévání do transportních nebo licích pánví může dojít 

k filtraci přes keramický nebo tkaný filtr.  

4.1.1 Elektrické indukční pece kelímkové [4], [5], [21], [22] 

Pece kelímkové jsou nazvány pece bez železného jádra. Bez přítomnosti železného jádra 

jsou magnetické siločáry uzavírány vzduchem a tím se v průběhu procesu energie ztrácí. 

Při ztrátě energie se snižuje také účinnost pece.  Jsou to pece, kde kelímek ze žáruvzdorného 

materiálu je umístěn uvnitř válcového induktoru. Díky zařazení indukční cívky vzniká 

induktivní odpor, který musí být vyvážen paralelním připojením kapacitního odporu, aby 

v průběhu tavby byla co nejvyšší hodnota účiníku (cos ).  

Technicky i ekologicky nejpříznivější je používat tyto pece s využitím proudu na střední 

nebo vysoké frekvenci. Zdrojem je statický nebo mechanický generátor proudu o této 

frekvenci.  

Průvodním jevem indukčního ohřevu je pohyb taveniny. Pohyb na hladině lze omezit 

posunutím cívek vzhledem k objemu vsázky nebo regulací příkonu na jednotlivé části 

indukční cívky. Výhodou je vysoká energetická účinnost a s ní spojená krátká doba tavení. 

Spaliny jsou odsávány v těsné blízkosti hladiny taveniny a samotná pec může být kryta víkem. 

Znamená to tedy velmi šetrné ekologické řešení tavby.  Indukční kelímkové pece jsou ideální 

pro tavení slitin olova, mědi a zinku. 

Tyto pece (Obrázek 7) jsou často vyráběny ve sklopném provedení, kvůli snadnějšímu přelití 

taveniny do licí pánve nebo do samotné formy.  
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1 - lázeň roztaveného kovu,  

2 - žáruvzdorný kelímek,  

3 - tepelná izolační vrstva,  

4 - trvalá podšívka s vestavěným kabelem 

senzoru ocp (těžké opláštěné skleněné 

vlákno),  

5 - výkonová cívka,  

5a - chladicí cívka,  

6 - vrch pece,  

6a - vylévací hubička,  

7 - vahadlo,  

8 - uzemňovací tyč pro monitorování 

netěsností,  

9 - kryt cívky    

   

 

 

4.1.2 Kelímkové pece se studeným kelímkem [5], [15], [23] 

 Tento typ pecí (Obrázek 8) se používá pro slitiny s vysokým bodem tání. Induktor je 

rozdělen na několik segmentů, které jsou odděleny mezerou. Segmenty jsou potom spolu 

se dnem ochlazovány vodou. Proud, 

kterým je induktor napájen, je 

o vysokém frekvenčním kmitočtu. 

Studený kelímek si ve všech svých 

částech udržuje stálou teplotu 

cca 50 C. Díky teplotnímu rozdílu 

vnitřních vodou chlazených segmentů 

a taveninou se na rozhraní tvoří pevná 

asi milimetrová vrstva taveniny, 

tzv. skull. Skull je výhodný jako 

chránič segmentů a dna před vysokými 

teplotami, často vyššími než 2000 C. 

Další výhodou studeného kelímku je 

bezvyzdívková konstrukce, takže 

tavenina se nedotýká stěn kelímku 

ani jiného materiálu, což by jinak mělo za důsledek mísení se s taveninou vlivem extrémních 

teplot. Výsledná tavenina dosahuje vysoké čistoty ve všech fázích tavby. 

Bezkontaktní ohřev a tavba se používají nejčastěji u velmi reaktivních slitin, např. aluminidy 

titanu, některé slitiny vanadu a niklu nebo u materiálů s vysokou teplotou tání tzn. molybden 

nebo slitiny wolframu. Cílem procesu je zabránění kontaminace taveniny.  

Obrázek 7: Elektrická indukční kelímková pec [22] 

Obrázek 8: Kelímková pec se studeným kelímkem [15] 
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4.1.3 Kelímkové pece s vodivým kelímkem [15] 

Jelikož se u indukčních pecí snižuje účinnost při tavbě dobře vodivého materiálu, dělají se 

pece s vodivým kelímkem. Díky tomu dopadá elektromagnetické vlnění z cívky na stěnu 

kelímku. Kelímek se potom kvůli vířivým proudům zahřívá a teplo předává vsázce, čímž se 

účinnost pece opět zvýší. Menší část magnetického toku se uzavírá do vsázky.  

 Pece na obrázku (Obrázek 9) slouží pro tavení dobře vodivých materiálů jako je měď a její 

slitiny nebo hliník a jeho slitiny. Pro tavení hliníku, kde jsou nižší tavící teploty, jsou 

používány kelímky z ocelolitiny, pro vyšší teploty se používají kelímky grafitové. Grafitové 

kelímky jsou vyráběny ze směsi šamotu a grafitu, při 

čemž vyšší množství grafitu má za důsledek také růst 

vodivosti kelímku. Přílišná vodivost však není žádoucí, 

proto mezi kelímkem a induktorem musí být keramická 

izolační vrstva a samotný induktor je chlazen vodou.  

 

1 - induktor,  

2 - izolace,  

3 - vodivý kelímek,  

4 - tavící prostory 

 

 

4.1.4 Elektrické indukční pece kanálkové [5], [15], [23] 

Tento typ pecí se konstruuje pro proudy o kmitočtu 50 Hz. Cívka je situována pod tavící 

nádobou a obklopena kanálkem, který vede do tavící nádoby. Roztavený kov, který proudí 

kanálkem, tvoří sekundární závit nakrátko, díky tomu se tavený materiál promíchává a je 

v celém objemu homogenní teplotně i složením.  

Výhoda kanálkové pece oproti peci kelímkové je, že pracuje s větším účiníkem. Jádrem 

z transformátorových plechů prochází magnetický tok, díky čemuž se sníží velikost střídavého 

proudu v cívce. Chlazení je pomocí proudu vzduchu z ventilátoru, není potřebné chlazení 

vodou.  

Nevýhodou naopak je, že se do pece musí nalít již roztavený kov a pec není vhodná pro časté 

střídání různého složení kovů a přerušovaný provoz. Působením aerodynamických sil totiž 

můžou v kanálcích vznikat nebezpečné pulsace, ke kterým dojde při uskřípnutí kovu 

v kanálku. Uskřípnutí je stav, kdy je překonán hydrostatický tlak vsázky a dojde k dočasnému 

narušení kanálkového prstence. Při tavbě hliníku a jeho slitin se kanálky zanáší vrstvou Al2O3, 

takže kanálek musí být upraven tak, aby se dal čistit, tzn. že použijeme kanálek obdélníkový 

s bočními otvory namísto půlkruhového. Při tavbě ve větších pecích se na jednu tavící nádobu 

napojí tři cívky se třemi kanálky, aby bylo rovnoměrné zatížení sítě. 

Obrázek 9: Kelímková pec s vodivým 

kelímkem [24] 
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 Jelikož se tyto pece řadí k nejstarším 

elektrotepelným zařízením, není pořizovací cena ani 

provozní náklady příliš vysoké. Kanálkové pece 

(Obrázek 10) můžeme dělit na pece se zakrytým nebo 

pece s odkrytým kanálkem. Jsou vhodné pro tavení 

mědi,  zinku, olova a jejich slitin. 

 

1 - izolace,  

2 - transformátorové plechy,  

3 - kanálek,  

4 - pracovní cívka,  

5 - vyzdívka,  

6 - tavící nádoba 

 

 

 

 

4.1.5 Komorové pece [10], [25], [26]  

 Komorové pece (Obrázek 11) pracují tak, že v horní komoře je vsázka natavována a stéká 

do dolní shromažďovací komory, která zároveň slouží jako zásobník kovu. V nejnižší části 

shromažďovací komory se nachází výpustný otvor. Tyto pece jsou nejčastěji 

konstruovány jako dvoukomorové, ale můžou být i tříkomorové. Pece pracují na stejném 

principu jako dvoukomorové vanové pece s vertikálním uspořádáním. Výhodou těchto pecí je, 

že v případě plynového vytápění tavenina nepřichází do přímého kontaktu s hořákem.  

Topné systémy mohou být buď 

plynové nebo elektrické s topnými 

spirálami na keramických trubicích. 

V peci musí být ochranná nebo 

aktivní atmosféra, která je 

automaticky ovládána spolu 

s regulací a kontrolou průtoku 

taveniny. Žárová izolace je 

z materiálu s vysokým tepelným 

odporem, upravená podle provozní 

teploty a účelu použití. 

 

 

 

 

Obrázek 10: Indukční kanálková pec [23] 

Obrázek 11: Schéma komorové pece [8] 
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4.1.6 Plynové pece kelímkové [10], [18], [19], [27] 

 Jedná se o nejstarší řešení tavení neželezných slitin. Výhodou jsou nejnižší investiční 

a provozní náklady, proto se k tomuto druhu pecí obrací velká část sléváren.  V pecích lze tavit 

slitiny s teplotou přehřátí do 1200 C.  Nevýhodou je nižší účinnost oproti ostatním pecím, 

kterou snižuje nepřímý ohřev pece.  

Na obrázku (Obrázek 12) je model kelímkové pece ve sklopném provedení a na obrázcích 

(Obrázek 13, Obrázek 14)  jsou ukázky kelímkových pecí. 

 Pec je ohřívána pomocí hořáku umístěného v dolní části pece, který ohřívá kelímek 

a v něm taví vsázku. Zařízení může být doplněno 

o rekuperátor, kdy je teplo z odvodních spalin 

využito pro ohřev vsázky. Pece se potom stávají 

ekonomicky výhodnější a jsou schopny ušetřit 

provozní náklady. Propal u těchto pecí činí asi 1,5 %, 

to vždy záleží na druhu a čistotě vsázky. Účinnost se 

u těchto pecí pohybuje kolem 42 %. Pece jsou 

vhodné pro tavení slitin hliníku, zinku, mědi 

a bronzu. 

Kelímkové plynové pece ve sklopném provedení  se 

provádí z důvodu lepší manipulace s taveninou. 

Kelímky do pecí můžou být v případě zinkových 

slitin z nerez oceli a pro hliníkové slitiny 

např. grafitové nebo SiC. Vyzdívka pecí je ze 

šamotových tvarovek a žárobetonu. Plynová 

kelímková pec je stejně jako ostatní kelímkové pece 

náročnější na obsluhu, vsázka se do pece vsází 

Obrázek 12: Kelímkové pece ve sklopném 

provedení 
Obrázek 13: Model kelímkové plynové 

pece s rekuperací [19] 

Obrázek 14: Plynová pec kelímková 

pro Zn slitiny 
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ručně, je to z důvodu možného poškození kelímku při strojním zavážením. Řízení pece však 

může stejně jako u ostatních pecí probíhat pomocí vizualizačního panelu. 

4.1.7 Plynové pece šachtové [10], [19], [28], [29], [30]  

V současné době jsou tyto pece (Obrázek 15) považovány za nejekonomičtější tavící 

agregáty pro větší provozy sléváren. Jsou založeny na principu předehřevu maximálně 

možného objemu vsázky. Konstrukce pece je provedena tak, že vsázka je přivedena zavážecím 

zařízením,    tzv. skipem do vertikální šachtice pece. V šachtici dochází k předehřevu vsázky 

zbytkovým teplem spalin z tavících a udržovacích hořáků. Dále se tam díky tomu odpařuje 

vlhkost a případné organické nečistoty v vsázce vyhoří. V dolní části šachty se nachází tavící 

most, kde se vsázka natavuje a při teplotě vsázky lehce nad křivkou likvidu odchází 

do udržovací komory, která se nachází v boční části pece. V udržovací komoře se nachází 

druhý hořák, díky kterému probíhá dohřev taveniny na vylévací teplotu. Z udržovací komory 

se tekutý kov odebírá po jednotlivých licích dávkách přímo do licího stroje nebo se vylévá 

po větších dávkách do transportních pánví přes licí hubici.  

 

Vyhřívání pece se provádí ve většině případů pomocí plynových hořáků nebo ojediněle 

pomocí olejových hořáků. Olejové hořáky se používají na místech, kde není přiveden zemní 

plyn. Dle tavící kapacity šachtové pece (Obrázek 16) a velikosti její udržovací komory 

(Obrázek 17) se používá jeden až tři tavící hořáky v tavící části pece a jeden v udržovací části. 

Propal se u těchto pecí pohybuje kolem 0,5 - 1,5 %.  

Tato pec je vhodná pro slitiny hliníku. Tavenina není promíchávána jako je tomu 

u indukčního ohřevu, a nedochází proto k přílišnému naplynění nebo nežádoucím chemickým 

Obrázek 15: Schéma šachtové pece [30] Obrázek 16: Šachtová pec v provozu 
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reakcím. Z pohledu bezpečnosti je šachtová pec výhodnější, protože tavič ovládá většinu 

operací automaticky pomocí řídícího systému, odpadá tedy ruční vsázkování. Kromě toho 

dochází k tavení v uzavřeném prostoru, takže vsázka je natolik předehřátá, že nemůže dojít 

ke kontaktu vlhké vsázky s již nataveným materiálem v udržovací komoře. 

Šachtová pec je oproti kelímkovým pecím až pětinásobně dražší, pokud jde o pořizovací 

náklady. Při údržbě je největší výdaj přezdívání pece, který se může pohybovat asi ve třetině 

ceny nové šachtové pece. V současné době však dochází ke zkracování času, kdy pec je 

v odstávce z důvodu přezdívání a to pomocí výměny vyzdívky přímo u zákazníka. Nedochází 

proto k tak zásadním prodlevám výroby, jako by tomu bylo dřív. Pro větší provozy zhruba 

od 700 kg. hod−1se šachtová pec stává nejvýhodnější variantou. Tavící výkon se u šachových 

pecí pohybuje v rozmezí 350 - 5 000kg materiálu za hodinu. 

Hlavní výhodou šachtové pece je spotřeba plynu na tavení a udržování taveniny, 

kdy spotřeba činí cca 540 kWh na tunu hliníkových slitin, což je asi poloviční spotřeba oproti 

kelímkovým pecím.  

4.2 Udržovací pece [10], [17], [21], [25]  

Pece udržovací slouží hlavně k udržování teploty nataveného kovu v blízkosti jednotlivých 

pracovišť popř. licích agregátů. Systém umožňuje regulovat teplotu a částečně tavit pevnou 

vsázku, která se přidá do taveniny. V těchto pecí obvykle nedochází k úpravě chemického 

složení nebo k větším metalurgickým zásahům. Natavený kov je možné modifikovat nebo 

očkovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Pohled do udržovací komory šachtové pece 
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4.2.1 Elektrické odporové pece kelímkové [19] 

 Pece (Obrázek 18) se používají pro udržování určitého 

objemu taveniny slitiny hliníku na určité teplotě. Z důvodu 

dlouhého natavování kovu a nízkého výkonu pece nejsou 

vhodné jako pece tavící. Výhodou odporových pecí je 

dobrá regulovatelnost a čistota provozu. Kelímky jsou 

z grafitošamotu, SiC nebo kovové - z žáruvzdorných slitin 

na bázi železa. Vnitřní povrch kovových kelímků proto 

musí být opatřen keramickou vyzdívkou nebo výduskou 

k zabránění kontaktu roztavených slitin hliníku s kovovým 

povrchem kelímku. Železo se dokáže v hliníku za 

vysokých teplot rozpouštět a vytváří tak fáze bohaté 

na železo, které se dále vylučují v kostrovitých nebo 

jehlicovitých útvarech a působí negativně na plastické 

vlastnosti hliníku a jeho slitin.  

 

 

 

4.2.2 Dávkovací pece [10], [17],  [19], [21] 

 Pece (Obrázek 19) jsou určeny k přesnému 

automatickému dávkování tekutého kovu 

a to nejčastěji při odlévání do kovových forem 

pod tlakem, někdy také k dávkování kovu 

na automatizovaných pracovištích gravitačního lití. 

Vsázkou je tekutý kov, který je přiveden trychtýřem 

z transportního kelímku do prostoru dávkovací pece. 

Vana pece je vzduchotěsně uzavřena. Nad hladinou 

kovu jsou odporové topné tyče z materiálu SiC, které 

pomáhají k regulaci teploty v peci. Teplota se měří 

pomocí termočlánků a je udržována v úzkých 

tolerancích do   1 C. Při odlévání strukturních dílu 

nebo při podobných náročnějších aplikacích se 

v pecích používají 2 až 3 proplachovací kameny. K proplachování se používají inertní plyny, 

dusík v téměř 100% čistotě nebo argon. Tato technologie zajišťuje stabilní index hustoty 

udržované taveniny v rozmezí 1 - 3 % v závislosti na nastavení průtoku interního plynu.  

Obrázek 18: Elektrická odporová 

kelímková pec 

Obrázek 19: Schéma elektrické 

dávkovací pece [30] 
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Dávkování taveniny se děje pomocí zvýšení tlaku plynu 

v prostoru pece nad hladinou kovu, který následně vytlačí 

taveninu z vany do dávkovací trubice. Naopak při snížení 

přetlaku se ukončí proces dávkování. Dávkování probíhá 

automaticky podle nastavených údajů o velikosti přetlaku 

a času. Volbou přetlakového režimu se řídí i rychlost 

vytékání kovu. Přesnost dávkovaného kovu bývá 

do 0,5 % hmotnosti. Elektrická dávkovací pec je 

na obrázku (Obrázek 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Vanové pece [8], [10] 

 Tvar shromaždiště taveného materiálu má podobu vany s nízkou hloubkou taveniny. 

Dle členění půdorysů můžeme mít pece jednokomorové až tříkomorové. Vsázkou je u této 

pece tekutý kov nalitý do plnící komory. Zřídkakdy se do vsázky přidávají pevné kusy. 

Ty jsou případně přidávány do pece pracovními dvířky nebo po odklopení víka. Takto je 

umožněn přístup do komor při legování, čistění hladiny nebo jiných metalurgických 

procesech.  

   Vytápění těchto pecí může být indukční kanálkové, plynové nebo elektrické odporové, 

většinou je situováno do stropní části pece. Od hlavní komory je sifonem oddělena 

tzv. odebírací komora, která slouží k odebírání kovu.  

Výhodou tohoto typu pecí (Obrázek 21) 

s elektrickým odporovým vytápěním je 

nízká hodnota propalu a velmi klidná 

lázeň taveniny s minimálním naplyněním. 

Nevýhodou je špatná teplotní a chemická 

homogenizace taveniny. U plynových 

pecí je nevýhodou velká plocha taveniny 

a tím způsobená nadměrná oxidace. 

Tyto pece je výhodné používat na slitiny 

zinku. Pro hliník nejsou vhodné z důvodu 

místního přehřátí taveniny a její 

následné degradaci. 

Obrázek 20: Elektrická dávkovací pec 

v provozu 

Obrázek 21: Schéma vanové pece [8] 
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4.3 Pece pro tepelné zpracování [13], [31], [32] 

Tento typ pecí můžeme dělit do dvou základních skupin. Obě skupiny mají nezbytné 

vybavení pro možnost manipulace s materiálem. Ten je podroben tepelnému zpracování 

kontrolním a regulačním systémem teploty a ve speciálních případech i systémem 

zabezpečujícím rovnoměrnost teploty v celém prostoru pece. V moderních pecních zařízeních 

je vytápění realizováno převážně elektrickou energií, jejíž hlavní výhodou je velká šetrnost 

k životnímu prostředí. 

Další možností tepelného zpracování hliníkových slitin jsou tzv. solné lázně. Ty jsou 

používány díky vysoké efektivnosti využití energie (93 - 97 % oproti 60 % u plynových pecí),  

dále také díky vysoké hodnotě převodu tepla na fluidní zařízení. U solných lázní je přesnost 

regulace teploty  3 C.  

4.3.1 Komorové resp. šachtové pece [16], [31] 

 Tyto pece slouží pro předehřev, cementaci a nitrocementaci, dále také pro kalení 

a zušlechťování s ochlazováním v oleji, nízko i vysokoteplotní popouštění a žíhání (na měkko, 

normalizační, na snížení vnitřního pnutí, rekrystalizační). Jsou vhodné zejména pro slitiny 

mědi a mosazi. Pece mají plynové nebo elektrické topení, mohou být v provedení s ochranou 

atmosférou. Na pece je hlavní požadavek udržení rovnoměrné teploty, což se provádí pomocí 

cirkulačního ventilátoru nebo zařízení pro usměrnění proudění. Vsázka se do těchto pecí 

vkládá v koších nebo ve tvaru svitků nebo na různých držácích, záleží na daném výrobku. 

Na obrázku (Obrázek 22) je schéma komorové fluidní pece ohřívané pomocí spalovací 

komory. 

 

1 - hořák,  

2 - spalovací trubice,  

3 - trubice pro proudění 

spalin a částic,  

4 - separátor částic,  

5 - výměník tepla,  

6 - kompresor,  

7 - rozdělovač fluidního 

média,  

8 - prostor pro tepelné 

zpracování 

materiálu/výrobků 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Schéma komorové fluidní pece [31] 



 

 30 

4.3.2 Kontinuální pece [5], [31], [32] 

 Průběžné pece (Obrázek 23) mohou být konstruovány jako pájecí pro zpracování výrobků 

z mědi a mosazi nebo např. sušení, předehřívání, vytvrzování, umělé stárnutí, vulkanizaci nebo 

odplynování i jiných slitin neželezných kovů. Jsou vhodné pro procesy s pevnými časy cyklů. 

Vytápění u těchto pecí je realizováno pomocí elektrického ohřevu, plynu, infračerveného 

záření nebo externího zdroje. Regulace teploty probíhá v celé délce pece, kde také dochází 

k regulaci procesní křivky s definovanou dobou ohřevu, temperování nebo ochlazování. Jedná 

se o teplotní zpracování s následným zchlazením výrobku. Procesy tepelného zpracování 

probíhají při různých procesních atmosférách, např. na vzduchu, v nehořlavých či hořlavých 

ochranných plynech, reakčních plynech apod.  

Pece se dělají v různých rozměrech a provedeních, výhodou je jejich variabilita. Konstruují 

se jako modulové, takže se dají sestavit přesně na zpracování konkrétních výrobků, jak 

do vertikální nebo horizontální polohy. 

  

 

Obrázek 23: Kontinuální pec pro zpracování pásů z 

neželezných kovů [32] 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši, popsat a porovnat 

z technologického i ekonomického hlediska pece používané k výrobě odlitků z neželezných 

slitin.  

V první části práce byly obsaženy vlastnosti nejpoužívanějších slévárenských slitin (hliníku, 

mědi, zinku a hořčíku) a také pravidla pro jejich tavbu a odlévání. Dále byly vybrány kritéria, 

podle kterých pece posuzujeme a tvoří její hlavní charakteristiky. Záleží především 

na odlévaném materiálu, objemu výroby a dalších faktorech jako jsou teplotní režim, účinnost, 

výkonost či tepelný obsah materiálu. Ve třetí kapitole byly rozřazeny pece z hlediska vytápění, 

které rozdělujeme do tří skupin na elektrické indukční, elektrické odporové a plynové. Další 

rozdělení je dle účelu pece, tzn. na tavící a udržovací.  

Tavící pece indukční jsou vhodné na slitiny olova, mědi a zinku. Z ekonomického hlediska 

jsou dražší, ale oproti plynovým mají téměř nulový dopad na životní prostředí. Elektrické 

odporové pece se používají nejčastěji jako udržovací a jsou vhodné pro téměř všechny 

neželezné slitiny. Plynové pece slouží převážně pro tavbu slitin hliníku. V současné době jsou 

pro větší slévárny nejekonomičtějším tavícím agregátem.  

Další skupinou pecí pro neželezné slitiny jsou pece pro tepelné zpracování. To jsou pece 

komorové nebo kontinuální. Komorové pece jsou vhodné pro předehřev, cementaci 

a nitrocementaci, kalení a zušlechťování s ochlazováním v oleji, nízko i vysokoteplotní 

popouštění a žíhání. Jsou vhodné pro slitiny mědi a mosazi. Kontinuální pece slouží 

pro sušení, předehřívání, vytvrzování, umělé stárnutí, vulkanizace nebo odplynování slitin 

neželezných kovů. Jejich předností je variabilita. V současné době se pro tepelné zpracování 

používají také tzv. solné lázně.  

 

 



 

 32 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] Slévárenství. 2018, 2018(1-2). 

[2] Aluminum Pouring Stream. Luma sence technologies [online]. [cit. 2018-05-19]. 

Dostupné z: https://www.lumasenseinc.com/EN/solutions/industrial-

materials/additional-materials-applications/aluminum-specific-applications/aluminum-

melt-aluminum-pouring-stream/aluminum-melt-aluminum-pouring-stream.html 

[3] Corvette's Small Block V8 engine. Car session [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: 

http://www.carsession.com/photos/chevrolet/this-is-the-2014-corvette-s-new-6..2-liter-

small-block-v8-engine-+video-3.jpg.html 

[4] HAMPL, Jiří. Metalurgie slévárenských slitin: studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3585-3. 

[5] MACHÁČKOVÁ, Adéla a Lenka MRŇKOVÁ. Průmyslové pece: studijní opora. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3589-1. 

[6] HOREJŠ, Jan a Vladimír BERNÁŠEK. Technologie slévání. Plzeň: Západočeská 

univerzita, 1992, 200 s. ISBN 80-7082-078-0. 

[7] VESELÝ, Radomír. Slévárenské slitiny [online]. 2016, s. 26 [cit. 2018-05-18]. Dostupné 

z: http://docplayer.cz/16491342-Slevarenske-slitiny-ciste-kovy-slitiny-slitiny-fe-litiny-

ocel-na-odlitky-nezelezne-kovy-slitiny-al-slitiny-mg-slitiny-cu-slitiny-zn.html 

[8] NĚMEC, Milan a Jaroslav PROVAZNÍK. Slévárenské slitiny neželezných kovů. 

V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04116-1. 

[9] MICHNA, Štefan a Lenka MICHNOVÁ. Neželezné kovy. Děčín: Štefan Michna, Lenka 

Michnová, 2014. ISBN 978-80-260-7132-7. 

[10] ROUČKA, Jaromír. Metalurgie neželezných slitin. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2004. ISBN 80-214-2790-6. 

[11] DJURDJEVIC, Mile B., Zoran ODANOVIC a Natalija DOLIC. Calculation of Liquidus 

Temperature for Aluminum and Magnesium Alloys Applying Method of 

Equivalency[online]. 2013 [cit. 2018-05-18]. Dostupné 

z: https://www.researchgate.net/publication/258390327_Calculation_of_Liquidus_Temp

erature_for_Aluminum_and_Magnesium_Alloys_Applying_Method_of_Equivalency 

[12] VOLENÍK, Vojtěch. Tavení a lití mědi a jejích slitin. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1953. Řada hutnické literatury. 

[13] KLEČKOVÁ, Zuzana. Pece a energetické hospodářství: studijní opora. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3588-4. 

[14] VRÁNA, Václav. Elektrické teplo [online]. 2008, s. 22 [cit. 2018-05-18]. Dostupné 

z: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FMMI/Prednasky/TEPLO_bc_08.pdf 

[15] KUNC, Marek. Průmyslové využití ohřevů elektromagnetickou indukcí. Plzeň, 2014. 

Diplomová. Západočeská univerzita v Plzni. 

[16] Indukční tavící pece. Elektroteplo Kolín s.r.o. [online]. [cit. 2018-05-18]. Dostupné 

z: http://www.elektroteplo.cz/en/Indukcni-tavici-pece 

 

 

http://www.carsession.com/photos/chevrolet/this-is-the-2014-corvette-s-new-6..2-liter-small-block-v8-engine-+video-3.jpg.html
http://www.carsession.com/photos/chevrolet/this-is-the-2014-corvette-s-new-6..2-liter-small-block-v8-engine-+video-3.jpg.html
https://www.researchgate.net/publication/258390327_Calculation_of_Liquidus_Temperature_for_Aluminum_and_Magnesium_Alloys_Applying_Method_of_Equivalency
https://www.researchgate.net/publication/258390327_Calculation_of_Liquidus_Temperature_for_Aluminum_and_Magnesium_Alloys_Applying_Method_of_Equivalency
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FMMI/Prednasky/TEPLO_bc_08.pdf
http://www.elektroteplo.cz/en/Indukcni-tavici-pece


 

 33 

[17] KRÁL, Matěj. KATALOG. Slévárny neželezných kovů Průmyslové pece pro slévárny 

LAC [online]. 2016, s. 20 [cit. 2018-05-18]. Dostupné z: http://docplayer.cz/1975263-

Katalog-slevarny-nezeleznych-kovu-prumyslove-pece-pro-slevarny-lac-nano-kelimky-

doplnkovy-sortiment.html 
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Označení Legenda Jednotka 

c tepelná kapacita [J.kg−1.K−1 

𝑡𝑝 praktická spalná teplota C 

 𝑡𝑡 teoretická spalná teplota C 

 dynamická viskozita Pa.s 

 𝜂𝑝𝑦𝑟 pyrometrický efekt - 

 tekutost (Pa.s) -1 
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 kinematická viskozita m2.s-1 

 hustota  kg.m-3 

 povrchové napětí  N.m-1 
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