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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá především moţnostmi ovlivnění struktury a vlastnosti odlitků 

slévárenských slitin hliníku zejména na bázi Al-Si, okrajově se však dotýká i hliníku obecně. 

V experimentální části je práce směřována především k ochlazujícím účinkům vybraných 

formovacích směsí a jejich vlivu na strukturu. V rámci experimentů byly získány strukturní 

charakteristiky v závislosti na metodě ochlazování a byla pozorována poloha strukturních 

defektů v objemech zkušebních vzorků. Dále byly zkušební vzorky podrobeny dilatační 

analýze. 

 

Klíčová slova: hliník, ovlivnění struktury, ochlazující účinek formy,  

 

 

Abstract 

This thesis mainly deals with the possibilities of affecting the structure and with properties 

of aluminum alloy castings mainly based on Al-Si, however marginally affects of aluminum 

in general. In the experimental part is the work directed primarily towards cooling effects of 

molds and their influence on the structure. Within the experiments were obtained structural 

characteristics depending on the method of cooling and the location of structural defects 

observed in volumes of test samples. Further samples were subjected to the expansion test. 

 

Keywords: aluminum, affect the structure, cooling effect of the form  
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ÚVOD  

Hliník je z hlediska průmyslového vyuţití poměrně mladý a s jeho komerčním vyuţitím se 

začalo přibliţně před 100 lety. Je třeba ale poukázat na to, ţe tento stříbrně lesklý kov je 

třetím nejrozšířenějším prvkem na zemi a provází nás v kaţdodenním ţivotě, od otevření 

jogurtu aţ po kaţdodenní cestu do práce, autem, či na kole. Ovlivňuje tak mnohými způsoby 

náš ţivotní styl širokou škálou výrobků, které splňují naše nároky jak na funkčnost tak 

estetiku.  

V současné době mají největší vliv na nárůst spotřeby hliníku zvýšené nároky na plnění 

ekologických norem, především v automobilovém a také leteckém průmyslu. Je zde tedy 

snaha o co největší sníţení hmotnosti konstrukcí, coţ vede ke sníţení spotřeby fosilních paliv 

a tím i redukci emisí skleníkových plynů. Hliník a jeho slitiny nabízejí konstruktérům velmi 

dobrou alternativu ke konstrukčním ocelím, zejména díky velmi výhodnému poměru nízké 

měrné hmotnosti a dobrých mechanických vlastností.  

Zvyšující se podíl hliníkových slitin v nosných a výrazně namáhaných částech konstrukcí 

vede k větším nárokům kladeným na tyto slitiny. V současné době se další vývoj slitin 

hliníku zaměřuje především na zlepšování mechanických vlastností jiţ existujících slitin. 

Největší pozornost je věnována způsobu odlévání, chlazení taveniny při tuhnutí, tváření a v 

neposlední řadě také tepelnému zpracování slitin hliníku. 

Diplomová práce se zabývá moţnostmi ovlivnění struktury a vlastností odlitků 

slévárenských slitin hliníku převáţně na bázi Al-Si. Dále je zkoumán ochlazovací účinek 

vybraných formovacích směsí a jeho vliv, jak na změnu struktury zkušebních odlitků, tak na 

ovlivnění plasticity materiálu.   
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1. ČISTÝ HLINÍK 

 

Hliník (chemická značka Al, latinsky Aluminium) je nepolymorfní, neušlechtilý, stříbrobílý 

kov s atomovým číslem 13 a relativní atomovou hmotností 26,982. 

Krystalizuje v krychlové plošně středěné soustavě. Je velmi dobře kujný, má vynikající 

tepelnou a také elektrickou vodivost. Lépe elektrický proud vedou pouze měď, stříbro a zlato.  

 Mechanické vlastnosti hliníku jsou silně závislé na obsahu nečistot a také na tepelném 

zpracování. Pro hliník o čistotě 99,7 ve vyţíhaném stavu je Rp0,2 = 20-30 MPa, Rm =  60-70 

MPa a taţnost A10 = 30-45 %. Pevnostní charakteristiky lze zvýšit tvářením za studena. 

Nejdůleţitější fyzikální a mechanické vlastnosti hliníku jsou shrnuty v tab. 1 [1]. 

 

Tabulka 1: Vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti čistého hliníku (99,7%)  

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Atomové číslo 13 - 

Relativní atomová hmotnost 26,982 - 

Krystalová mříţka FCC - 

Parametr mříţky 0,404958 nm 

Hustota 2698 (20 °C) kg.m
-3 

Teplota tavení 660,37 (Al 99,996 %) °C 

Teplota varu 2494 °C 

Tepelná vodivost 2,37 (25 °C) W.cm
-1

.K
-1 

Tepelná kapacita 0,90 J.g
-1

.K
-1 

Elektrický odpor 0,02655 (Al 99,99 %; 20 °C) μΩ.m 

Teplota supravodivosti 1,2 K 

Modul pruţnosti 70 GPa 

 

Přestoţe hliník patří mezi nejméně ušlechtilé kovy, je velmi stabilní ve velkém mnoţství 

oxidačních prostředí (vzduch, voda, pára). Příčinou tohoto jevu je tvorba tenké kompaktní 

vrstvy oxidu hlinitého na povrchu při kontaktu s oxidačním prostředím. Tato velmi tvrdá 

vrstva brání dalšímu pronikání kyslíku k povrchu a jeho degradaci. Vrstvičku z Al2O3 lze dále 

zesílit (eloxováním) a zlepšit tak její ochranné účinky [2]. 
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1.2 Pouţití čistého hliníku 

 

Hliník v technické čistotě je nejčastěji pouţíván jako elektrovodný materiál a také pro 

výrobu kondenzátorů. Díky své chemické odolnosti a dobré tepelné vodivosti hliník často 

nachází uplatnění v chemickém a potravinářském průmyslu. V potravinářském průmyslu je 

pouţíván především jako obalový materiál ať uţ ve formě fólií, plechovek, nejrůznějších 

nádob na jídlo nebo tub. Jenom v Evropě je z hliníku kaţdoročně vyrobeno přes 50 miliard 

nápojových plechovek a přes 6 miliard plechovek na aerosoly (laky, barvy, kosmetika). 

Dále je čistý hliník pouţíván pro plátování ocelových plechů nebo pro výrobu alitovaných 

povrchových vrstev, které zabraňují korozi a okujení. V práškové formě je také vyuţíván jako 

pigment do barev, pro aluminotermické aplikace, v chemickém průmyslu a dalších aplikacích. 

V neposlední řadě je hliník pouţívaný pro dezoxidaci oceli, a také k výrobě hliníkových slitin. 

Mechanické vlastnosti čistého hliníku jsou špatné – pevnost v tahu 100 MPa, tvrdost 20-30 

HB. Plastické vlastnosti jsou velmi dobré (jako u všech kovů s kubickou plošně centrovanou 

mříţkou) s taţností nad 20 %. Jako konstrukční materiál je tudíţ čistý hliník prakticky 

nepouţitelný. Proto se pouţívají různé druhy slitin hliníku, které se dále upravují pro získání 

potřebných vlastností. [5] [9]. 

2. VÝROBA HLINÍKU 

 

I přes své rozšíření v zemské kůře nebyl čistý hliník izolován aţ do 20. let 18. století, kdy 

Oersted a Wohler, redukcí AlCl3 pomocí potaše (K2CO3), poprvé připravili jeho čistou formu. 

Nejdokonalejší a nejlevnější proces, který umoţnil rozšíření vyuţití hliníku, objevil americký 

chemik Charles Martin Hall roku 1886. Jím objevený způsob výroby hliníku, spočíval v 

elektrolýze Al2O3 rozpuštěného v tavenině kryolitu a Na3AlF6. Tento proces výroby prakticky 

současně s ním objevil francouzský chemik Paul Héroult. Po těchto dvou vynálezcích byla 

také metoda pojmenována (Hall-Héroultův proces) a s malými obměnami je pouţívána 

dodnes [4]. 

Celý proces výroby hliníku je poměrně komplikovaný, ovšem zjednodušeně můţe být 

shrnut do dvou hlavních etap: 

- výroba Al2O3 z bauxitu 

V současné době se v průmyslové výrobě vyuţívá zásaditých metod výroby oxidu 

hlinitého z bauxitu. Celý proces je poměrně sloţitý a skládá se z mletí, chemického 
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zpracování hlinitanových rud louţením v NaOH, resp. Na2CO3 a z následného ţíhání při 

teplotách 1200-1300 °C.  

- Výroba hliníku elektrolýzou Al2O3 

Redukce oxidu hlinitého pomocí Hall-Héroultova procesu se pouţívá dodnes, ovšem v 

posledních letech byl proces výroby zdokonalen pouţitím tzv. elektrolyzérů, které umoţňují      

přesnější řízení procesu výroby hliníku. 

Proces roztavení hliníkových slitin je velmi energeticky náročný. Ze slévárenského 

hlediska je významná poměrně vysoká měrná tepelná kapacita hliníku přibliţně 0,9 kJ.kg.K
-1

 

a vysoké skupenské teplo tání 396 kJ.kg
-1

 [2] [9]. 

2.1 Suroviny pro výrobu  

 

Hliník je po kyslíku a křemíku třetím nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře (82 g.kg
-1

), a 

tedy i nejrozšířenějším kovem. V čisté formě se v přírodě nevyskytuje, ale tvoří velké 

mnoţství sloučenin s ostatními prvky, a to především s křemíkem a kyslíkem [2] [4]. 

Základní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit. Bauxit je červená aţ červenohnědá 

hornina skládající se ze směsi hydroxidů hliníku. Bauxity slouţí jako prakticky jediná 

surovina pro výrobu hliníku. Aţ 86 % nalezišť bauxitů se nachází v tropickém pásu poblíţ 

rovníku. Nejvíce bauxitu se tedy těţí v Austrálii, Jamajce, Guiney, Brazílii a Číně [4] [3]. 

3. SLÉVÁRENSKÉ SLITINY HLINÍKU 

 

Vlastnosti čistého hliníku jsou pro konstrukční účely nevyhovující. Proto se pro výrobu 

odlitků zásadně pouţívají slitiny hliníku. Přísadové prvky zvyšují mechanické a zlepšují 

technologické vlastnosti. Výsledné vlastnosti slitin jsou dány mnoţstvím a vzájemnou 

kombinací přísadových prvků. 

Z hlediska chemického sloţení slitiny hliníku obsahují: 

 

- základní prvek  

- hlavní přísadový prvek  

- vedlejší přísadové prvky 

- doprovodné prvky 
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Základní prvek určuje druh slitiny – v tomto případě je základním prvkem hliník 

 

Hlavní přísadové prvky spolu se základními prvky vymezují typ slitiny. Jejich obsah 

obvykle bývá po základním prvku druhý nejvyšší. Hlavními přísadovými prvky ve 

slévárenských slitinách hliníku jsou křemík, měď a hořčík, spíše výjimečně také zinek nebo 

mangan. Podle nich se slitiny hliníku dělí na základní typy: 

- slitiny Al-Si - siluminy 

- slitiny Al-Cu - duraluminium 

- slitiny Al-Mg – hydronalium    

 

Vedlejší přísadové prvky jsou takové chemické elementy, které příznivě ovlivňují některé 

vlastnosti daného typu slitiny – např. zvyšují mechanické vlastnosti, zlepšují obrobitelnost, 

ovlivňují strukturu kovu, jsou důleţité z hlediska tepelného zpracování, nebo kompenzují 

nepříznivý vliv doprovodných prvků. 

 

Doprovodné prvky jsou takové prvky, které nebyly do slitiny přidávány záměrně. Při 

překročení určité koncentrace obvykle zhoršují mechanické, chemické nebo technologické 

vlastnosti slitiny a jsou pak povaţovány za nečistoty [9] [11]. 

 

3.1 Slitiny hliníku typu Al-Si 

 

Slévárenské slitiny hliníku a křemíku, jako hlavního legujícího prvku, obvykle nazývány 

siluminy, jsou nejdůleţitější ze slévárenských slitin Al. Tyto slitiny nacházejí široké uplatnění 

především v automobilovém a leteckém průmyslu. Mezi jejich hlavní výhody patří unikátní 

kombinace slévatelnosti a dobrých mechanických vlastností spolu s dobrou korozivzdorností. 

Dalšími výhodnými vlastnostmi těchto slitin je jejich dobrá svařitelnost a pájitelnost. Podle 

obsahu Si můţeme tyto slitiny rozdělit na: 

 

 · podeutektické (4,5 aţ 10 %), 

 · eutektické (10 aţ 13 %), 

 · nadeutektické (14-17 výjimečně aţ 25 %) [7] [9]. 
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Podeutektické siluminy 

Ve své struktuře obsahují dendrity tuhého roztoku α a eutektikum, které je vyloučeno 

v mezidendritických prostorech (obr. 1a). Podeutektické siluminy mají poněkud niţší 

zabíhavost, neţ eutektické, i přesto jsou jejich slévárenské vlastnosti dostatečně dobré 

a pouţívají se pro výrobu tvarově jednodušších a mechanicky méně namáhaných součástí. 

 

Eutektické siluminy 

Mají čistě eutektickou strukturu (obr. 1b) a jejich největší předností je vynikající 

zabíhavost, která umoţňuje výrobu tenkostěnných a tvarově sloţitých odlitků. Tyto siluminy 

jsou vhodné jak pro lití do kovových forem tak pro tlakové lití nebo lití do vytavitelného 

modelu. Velké vyuţití v současné době nachází v automobilovém a leteckém průmyslu. 

 

Nadeutektické siluminy 

Ve své struktuře obsahují eutektikum a hrubé krystaly křemíku (obr. 1c). Tyto hrubé 

jehlicové krystaly vznikají v důsledku větší krystalizační schopnosti křemíku oproti 

hliníku a způsobují křehkost, proto je tyto siluminy nutné modifikovat. Mezi hlavní přednosti 

nadeutektických siluminů patří velmi nízký koeficient tepelné roztaţnosti a abrazivzdornost. 

Tyto výhody se uplatňují například při pouţití na odlitky pístů spalovacích motorů apod. [8] 

[9]. 

 

 

 a) b) c) 

Obr. 1: Fotografie mikrostruktur slitin Al-Si; a) podeutektický silumin, b) eutektický silumin, 

c) nadeutektický silumin  [8] 
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Na obr. 2 je uveden fázový diagram binárního systému hliník-křemík. Jedná se o 

jednoduchý eutektický systém skládající se z tuhého roztoku α a krystalů téměř čistého 

křemíku (Si). 

 

 

Obr. 2: Fázový diagram systému Al-Si [17] 

 

Eutektická reakce probíhá při teplotě 577 ± 1 °C a sloţení 12,2 ± 0,1 at. %Si za vzniku 

substitučního tuhého roztoku α s obsahem 1,5 at. %Si a čistého křemíku. Maximální 

rozpustnost křemíku v hliníku je 1,5 ± 0,1 at. % při eutektické teplotě, a s klesající teplotou se 

sniţuje na 1,25 at.% (1,3 hm.%). Si při 550 °C, a 0,05 at.% Si při 300 °C a dále s poklesem 

teploty se mění jiţ nepatrně. 

Rozpustnost Si v tuhém roztoku α můţe být značně rozšířena pouţitím rychlého tuhnutí 

slitiny. Experimentálně bylo dosaţeno maximální rozpustnosti 11 ± 1 at.% Si v tuhém 

roztoku. U slitin Al-Si nebyl pozorován vznik metastabilních intermetalických sloučenin ani 

amorfních (sklovitých) slitin [2] [5]. 
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3.1.1 Hypoeutektické slitiny na bázi Al-Si 

 

Jsou dobře známé slévárenské slitiny s vysoce vhodnou kombinací vlastností, jako je 

například slévatelnost, svařitelnost, nízký koeficient tepelné roztaţnosti, dobrá odolnost proti 

korozi, a obrobitelnost. Tyto vlastnosti vedou k uplatnění Al-Si slitin v automobilovém 

průmyslu, a to zejména pro bloky motorů, hlavy válců, pístů a ventilů. Mechanické vlastnosti 

jsou v zásadě řízeny strukturami odlitků. Vývoj mikrostruktury hypoeutektických slitin Al-Si 

při tuhnutí probíhá ve dvou fázích: primární dendritická formace Al fáze (α - matrice), a 

následné eutektické transformace (eutektické Si částice v α matrici). Na základě binárního 

diagramu Al-Si, objemová frakce Al-Si eutektika v běţně pouţívaných hypoeutektických 

slitinách Al-Si, jako AlSi7Mg0.3, AlSi9Cu3, AlSi6Cu4, můţe být více neţ 50 %. Důleţitý 

vliv na mechanické vlastnosti Al-Si slitin má morfologie eutektického křemíku. S malým 

přídavkem nečistot prvků, eutektický Si prochází morfologickým přechodem od hrubých 

vloček do jemných vláken ,ke zlepšení mechanických vlastností Al-Si slitin. 

Křemík dělá Al-Si slitiny eutektickými a nepravidelně eutektickými. Křehkost Si krystalů, 

je hlavním důvodem špatných vlastnosti Al-Si slitin, protoţe velké eutektické křemíkové 

částice vedou k předčasnému zahájení trhlin a lomů. Bylo prokázáno, ţe modifikace 

eutektického křemíku hraje důleţitou úlohu při zlepšování mechanických vlastností 

hypoeutektických slitin Al-Si. Proto bylo vynaloţeno mnoho úsilí za účelem modifikace 

odlitků z Al-Si slitin pro dosaţení jemné fáze křemíku s příznivým tvarem a distribucí. 

Eutektický křemík v Al-Si slitinách lze měnit chemicky, kalením, nebo přehřátím. 

Chemicky indukované modifikace vedou k vláknité struktuře nebo struktuře jemných 

vloček. U několika prvků bylo zjištěno, ţe vytvářejí vláknitou eutektickou strukturu křemíku 

obsahující stroncium, sodík, draslík, vápník a cer. Prvky, které produkují struktury rafinované 

vločky jsou antimon, arsen a selen. Z nich pouze Stroncium, sodík, a antimon navíc slouţí k 

významné modifikaci na nízké úrovni. Ty jsou jedinými prvky, pouţívané obecně v 

průmyslu. [6]  

3.1.2 Morfologie eutektika ve slitinách hliník-křemík 

 

Slévárenské siluminy obsahují ve své struktuře velký podíl eutektika, případně jejich 

struktura je čistě eutektická. Z tohoto důvodu jsou α-fáze a mnoţství, morfologie, velikost a 

rozloţení eutektického křemíku nejdůleţitějšími činiteli majícími vliv na mechanické 
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vlastnosti odlitku. U slitin Al-Si se vyuţívá modifikování na dosaţení optimálního tvaru 

eutektického křemíku. 

Eutektický křemík se v nemodifikovaném eutektiku slitin Al-Si vylučuje ve tvaru 

hexagonálních desek, které vytvářejí prostorový skelet se společným krystalizačním centrem 

v rámci eutektické buňky. Růst deskového hexagonálního krystalu začíná tvorbou 

dvojčatových ploch v místě tupého úhlu roviny {111} a pokračuje především ve směru <211> 

při současném zachování tupého úhlu [2]. 

Rozloţení desek eutektického křemíku v nemodifikovaném eutektiku můţe být dvojího 

druhu. Prvním druhem rozloţení eutektického křemíku je neorientované rozloţení, jinak 

zvané jako zrnité eutektikum. Druhý typ představuje vějířovité rozloţení eutektického 

křemíku zvané jako lamelární eutektikum. Modifikovaný eutektický křemík je jedním z 

dalších moţných představitelů eutektika. Nazýváme jej modifikované eutektikum. 

O tom jaké eutektikum vznikne, rozhoduje mechanismus krystalizace eutektického 

křemíku. Fosfor je vhodný jako modifikátor pro nadeutektické siluminy. Pro podeutektické a 

eutektické slitiny se nepouţívá. Fosfor s hliníkem vytváří fosfid hlinitý AlP, s vysokým 

bodem tavení, který slouţí jako aktivní podloţka při krystalizaci primárního Si. Kromě toho 

fosfor zvyšuje pevnost vazebních sil atomu křemíku, čímţ napomáhá vytvoření 

překrystalizačních seskupení atomů křemíku v tavenině kontrolujících proces krystalizace 

primárního křemíku. Fosfor se do taveniny dostává jako nečistota ze vsázkových surovin 

nebo z vyzdívkových materiálů. K vytvoření dostatečného mnoţství zárodků je potřeba 

několika jednotek ppm fosforu [2]. 

 

Zrnité eutektikum 

Jeho vznik podporuje 5 -10 ppm fosforu, pomocí tvorby krystalizačních zárodku v podobě 

AlP. Je to obvyklá forma eutektika, která vzniká ve slitinách běţné technické čistoty. 

Krystalizace zrnitého eutektika je energeticky málo náročná a dochází k ní při malém 

přechlazení pod rovnováţnou eutektickou teplotou asi 1-2 ° C [1] [9]. 

 

Lamelární eutektikum 

Vzniká ve slitinách, které obsahují velmi malé mnoţství sodíku, a obsah fosforu se 

pohybuje okolo 1-2 ppm. Krystalizace a růst částic křemíku probíhá obdobně jako v případě 

zrnitého eutektika. Protoţe ve slitině se nachází velmi malé mnoţství fosforu, tak zde nejsou 

tak příznivé podmínky pro nukleaci a z tohoto důvodu krystalizace lamelárního eutektika 

nastává při mnohem větším přechlazení. Uvádí se 2-5 °C pod rovnováţnou eutektickou 



18 

 

teplotou. Křemík se shlukuje do jemných lamel, které jsou paralelně uspořádány. Eutektické 

zrna jsou mnohem drobnější neţ u eutektika zrnitého [9]. 

 

Modifikované eutektikum 

Tvar eutektického křemíku (hexagonální deska, v rovině výbrusu jehlice s ostrým 

zakončením) v nemodifikovaném eutektiku slitin Al-Si výrazně sniţuje mechanické 

vlastnosti siluminů. Tyto slitiny modifikujeme, abychom dosáhli výrazné změny struktury a 

vyloučení eutektického křemíku ve formě tyčinek aţ vláken, které se v rovině 

metalografického výbrusu jeví jako oblá zrna. Modifikované eutektikum vzniká jako produkt 

modifikace různými prvky, například sodíkem nebo stronciem. Stupeň modifikace závisí 

rovněţ na rychlosti ochlazování. Při vysoké rychlosti ochlazování snadněji dosáhneme 

jemné, dobře modifikované struktury i při pouţití slabšího modifikačního prostředku 

(stroncia). Pomalým ochlazováním silnostěnných odlitků jsou účinné pouze silné 

modifikační prvky [9]. 

 

 

 a) b) c) 

 

Obr. 3: Struktura různých druhů eutektika slitiny Al-Si: a) zrnité, b) lamelární; c) 

modifikované [9] 
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4. VZNIK DENDRITICKÉ STRUKTURY 

 

Důsledkem obohacení taveniny přísadovým prvkem X v difusní vrstvě je sníţení teploty 

tuhnutí kovu před krystalizační frontou podle křivky na obr. 4. Přepokládejme, ţe průběh 

teploty od mezifázového rozhraní směrem do taveniny má lineární průběh – přímka v obr. 4.  

 

 

Obr. 4: Vznik koncentračního přechlazení [9] 

 

Při malém teplotním gradientu (tj. při málo intenzivním ochlazování) – obr. 4a jsou 

skutečné teploty kovu před krystalizační frontou niţší, neţ rovnováţné krystalizační teploty, 

odpovídající místní koncentraci prvku X. Rozdíl mezi skutečnou teplotou kovu a teplotou, 

která odpovídá místnímu chemickému sloţení, se nazývá koncentrační (nebo také konstituční) 

přechlazení. Při velkém teplotním gradientu - obr. 4b neprotíná čára skutečných teplot čáru 

rovnováţných teplot – koncentrační přechlazení nevzniká.  

Vznik a velikost koncentračního přechlazení má vliv na morfologii mezifázového rozhraní. 

Kdyţ se zvětšuje koncentrační přechlazení, mění se mezifázové rozhraní z rovinného, přes 

buněčné na dendritické. Vznikem koncentračního přechlazení lze vysvětlit základní strukturní 

rozdíly mezi odlitky tenkostěnnými a tlustostěnnými a mezi odlitky litými do pískových nebo 

kovových forem. Vyplývá z něho, ţe čím menší je teplotní gradient v tavenině před frontou 

tuhnutí, tím větší je tendence k dendritickému tuhnutí (protoţe vzniká větší koncentrační 

přechlazení). Při rychlém ochlazení je koncentrační přechlazení malé, popřípadě k němu 

nedochází. 

Primární osy dendritů rostou vţdy ve směru teplotního gradientu (proti směru odvodu 

tepla). Větvení dendritů je pravidelné a dochází k němu ve směru konkrétních krystalizačních 

směru. Např. u slitin s kubickou mříţkou ve směrech <100>. Hustota sekundárních a vyšších 

větví dendritů je závislá zejména na době tuhnutí v daném místě a na sloţení slitiny. 
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 Pro popis dendritické struktury je nejdůleţitějším kritériem vzdálenost sekundárních os 

dendritů, označována jako DAS (dendrite arm spacing).  

Hodnoty DAS lze zjistit metalograficky, změřením vzdálenosti dvou sekundárních 

dendritických os – viz obr. 5. S velikostí DAS souvisí i řada dalších strukturních jevů. Čím 

jemnější je struktura (menší hodnota DAS), tím menší jsou segregační vzdálenosti. Při 

menším rozsahu segregací proto vznikají menší částice intermetalických vměstků. Chemické 

sloţení slitiny je více homogenní, příznivěji je rozloţena mikroporezita. Proto čím menší je 

hodnota DAS, tím vyšší jsou mechanické vlastnosti [9]. 

 

 

 

 

DAS = L / (n-1) 

n – počet sekundárních os 

Obr. 5: Metodika měření DAS [9] 

 

4.1 Růst primární fáze – morfologie tuhnutí 

Po nukleaci krystalizačních zárodků dochází k jejich růstu do volné taveniny. Růst probíhá 

do doby, neţ je omezen sousedními krystaly. Oblast struktury, která vznikla z jednoho 

krystalizačního zárodku, se nazývá primární zrno. Mnoţství a velikost zrn závisí na počtu 

krystalizačních (aktivních) zárodků. Jestliţe při tuhnutí dojde k aktivaci pouze malého počtu 

zárodku, je výsledkem hrubozrnná struktura a naopak.  

Důsledkem všech těchto podmínek je, ţe se liší nejen morfologie různých slitin, ale i 

struktura téţe slitiny, tuhnoucí různou rychlostí. Vliv intenzity rychlosti chladnutí je velmi 

významný. Proto se liší struktura odlitků, odlévaných do kovových a do pískových forem a 

také struktura tenkostěnných a tlustostěnných odlitků. Povrchová vrstva odlitku, v níţ je 

ochlazování intenzivní, má jinou strukturu, neţ partie blíţe k tepelné ose. 
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Podle způsobu, jak narůstá tuhá vrstva, se tuhnutí dělí na: 

 

Exogenní tuhnutí – roste víceméně kompaktní ztuhlá vrstva, která postupuje směrem od 

povrchu odlitku do teplené osy. 

Endogenní tuhnutí – vznikají tuhnoucí krystaly i v objemu kovu před krystalizační 

frontou, případně má slitina tendenci tuhnout kašovitě v celém objemu. 

V povrchových vrstvách odlitků je tendence k exogennímu tuhnutí s hladkým rozhraním, 

v centrálních částech dochází spíše k tuhnutí objemovému. Slitiny s úzkým intervalem tuhnutí 

krystalizují spíše exogenně s hladkým rozhraním, slitiny se širokým intervalem převáţně 

buněčným způsobem nebo endogenně. Rovněţ vliv očkování a modifikace na postup tuhnutí 

je značný. Očkování podporuje endogenní objemové tuhnutí, modifikace endogenní vrstevné 

nebo exogenní s rovinným rozhraním [9]. 

 

4.2 Nukleace primární fáze α(Al) 

 

Většina slévárenských slitin hliníku má podeutektické sloţení a proto jejich krystalizace 

začíná vznikem primární fáze α(Al). Ke krystalizaci této fáze dochází mechanismem 

heterogenní nukleace na cizích zárodcích (oxidy, spinely, stěna formy). Aby se částice mohla 

stát nukleačním zárodkem, musí být mezi ní a tuhnoucí fází co nejniţší mezifázová energie. 

Je tedy zapotřebí, aby tuhnoucí fáze co nejlépe smáčela krystalizační zárodek, viz obr. 6.  

 

 

Y t-z – povrchové napětí tavenina – cizí zárodek 

Y t-k – povrchové napětí tavenina – zárodek krystalu 

Y k-z – povrchové napětí zárodek krystalu – cizí zárodek 

Obr. 6: Smáčivost tuhnoucí fáze a krystalizačního zárodku [9] 

tavenina 

zárodek krystalu 

cizí zárodek Y t-z Y k-z 

Y t-k 
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Jelikoţ velikost zrn primární fáze α(Al) má velký vliv na výsledné mechanické vlastnosti 

je snahou při metalurgickém zpracování dosáhnout co nejvyššího počtu aktivních 

krystalizačních zárodků [9]. 

5. MOŢNOSTI ZLEPŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLÉVÁRENSKÝCH 

SLITIN HLINÍKU TYPU Al-Si 

 

Mechanické vlastnosti slévárenských slitin hliníku závisí na celé řadě faktorů. Mezi 

nejdůleţitější se řadí chemické sloţení a struktura dané slitiny. Vzhledem k tomu, ţe hlavním 

legujícím prvkem v těchto slitinách je křemík, jsou mechanické vlastnosti také silně závislé 

na tvaru a distribuci eutektického Si ve struktuře. 

Při výrobě odlitků ze siluminů je dnes běţnou praxí vyuţití různých metod pro zlepšení 

jejich mechanických vlastností. Kromě mnoţství metod ovlivňování krystalizace zaloţených 

na fyzikálním principu, se v dnešní době pouţívají pochody známé pod názvem očkování a 

modifikace.  

Příznivých mechanických vlastností je moţné docílit jejich kombinací [12] [10]. 

 

5.1 Vliv rychlosti ochlazování a metalurgického zpracování kovu na pórovitost 

 

Tvar a poloha pórů ve struktuře kovů závisí zejména na morfologii tuhé fáze, na obsahu 

plynů a na rychlosti tuhnutí.  

Pokud je v tavenině vysoký obsah plynů, tvoří se plynové dutiny převáţně kulovitého 

tvaru jiţ při nízkém podílu ztuhlé fáze. Při pomalém tuhnutí difunduje vodík do bublin na 

poměrně velké vzdálenosti a vznikají tak velké bubliny, které nemají téměř ţádnou vazbu na 

krystalickou strukturu kovu. 

Při rychlém postupu krystalizační fronty se bubliny brzy obalí vrstvou tuhého kovu, aniţ 

by mohlo difuzí vodíku v tavenině dojít k jejímu dalšímu růstu. Výsledkem je vznik malých 

kulovitých nebo protáhlých bublin, uzavřených v mezidendritických prostorách kovu – tzv. 

mikrostaţenin. Čím širší je dvoufázové pásmo, tím více se uplatňuje vznik mikrostaţenin. 

Při reálné rychlosti tuhnutí nedojde ke sníţení obsahu vodíku aţ na rovnováţnou hodnotu 

rozpustnosti v tuhém stavu. Část vodíku zůstává v kovu v podobě přesyceného tuhého 
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roztoku. Čím rychlejší je ochlazování, tím větší je přesycení tuhého kovu, vyloučí se méně 

plynného vodíku a tím menší je pórovitost. Z tohoto důvodu jsou na vznik plynových dutin 

více náchylné silnostěnné odlitky lité do pískových forem, neţ odlitky tenkostěnné odlitky lité 

do kovových forem [9]. 

 

5.2 Očkování 

 

Očkování je proces vnášení vhodných prvků a jejich slitin do taveniny s cílem zvýšit počet 

krystalizačních zárodků. Potencionální aktivní zárodek krystalizace musí mít vyšší bod tání 

neţ je teplota tavení ovlivňované slitiny, musí mít stejný typ mříţky jako ovlivňována slitina 

a velmi blízký parametr mříţky, aby došlo k plynulému růstu zárodku. Očkování ovlivňuje 

především velikost zrn a tím i jejich počet, případně jejich vnitřní strukturu.  

Přísady ke zjemnění struktury (očkovadla) se do slitin Al-Si přidávají kvůli zvýšení 

mechanických vlastností, zlepšení slévatelnosti, sníţení pórovitosti a sníţení náchylnosti na 

vznik trhlin způsobených smršťováním.  

Zjemňování struktury lze provádět: 

a) přísadami malých mnoţství speciálních prvků, resp. slitin  

b) přehřátím taveniny a jejím rychlým ochlazením na teplotu lití  

c) rychlým ochlazováním taveniny v slévárenské formě  

d) působením zvýšenými tlaky při tuhnutí  

e) působením ultrazvuku  

f) nekonvenčními metodami 

Zjemňování struktury očkováním je účinné zejména u podeutektických slitin s vysokým 

podílem tuhého roztoku α [10]. 

 

5.2.1 Teorie Očkování 

 

Existuje několik teorií na vysvětlení příčin zjemnění zrna: 

1. teorie zakládající se na peritektické přeměně v soustavě AI - přechodový kov 

2. teorie, které se zakládají na vzniku intermetalických sloučenin hliníku s přechodovým 

kovem, případně karbidu přechodných kovů 

3. teorie vycházející z elektronové stavby přechodových kovů, přičemţ zjemňující účinek 

kovu je tím silnější, čím méně elektronů se nachází na d - dráze jeho atomů. 
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Mnozí autoři se nejčastěji přiklánějí k teorii intermetalických fází. Očkovadla vytvářejí v 

tavenině částice intermeralických fází, které působí jako aktivní podloţky při krystalizaci 

slitiny. 

 

Hlavními faktory ovlivňujícími účinnost očkování jsou: 

 teplota přehřátí taveniny  

 rychlost ochlazování odlitku 

 doba očkování  

 

Vysoká teplota přehřátí taveniny způsobuje dezaktivaci intermetalických fází. 

Při příliš vysoké rychlosti ochlazování se očkovadla zafixují v tuhém roztoku α. Nízká 

rychlost ochlazování je příčinou koagulace intermetalických fází do rozměrných útvarů, které 

nepůsobí jako aktivní podloţky, ale se vylučují jako samostatné struktury sloţky. Vyloučeny 

intermetalické fáze jsou velmi křehké a ve značné míře sniţují mechanické vlastnosti, 

zejména houţevnatost a plastičnost.  

Při krátké době očkování nedochází k rozpuštění potřebného mnoţstvím očkovadla , které 

je potřebné k zjemnění zrna. Při dlouhé době výdrţe očkovadla v tavenině můţe dojít k 

přepalům očkující látky. Celou řadu experimentů potvrzuje fakt, ţe přechodné kovy mají 

schopnost zjemnit zrno hliníkových slitin. Titan, bór, vanad a zirkon jsou Vysoce účinné 

očkovadla. Niob, molybden, chróm, kobalt, cín a nikl mají slabší očkující účinky [10]. 

 

5.2.2 Očkování titanem a bórem 

 

Titan se vnáší do taveniny přidáním předslitiny typu AlTi (s obsahem titanu 3 aţ 5 %), 

které obsahují intermetalickou sloučeninu Al3Ti. Očkování samotným titanem je málo 

účinné a dosahuje se při něm nejhorší zjemňující účinek na α-fázi. 

Bór se vnáší do taveniny přidáním předslitiny typu A1B (např. A1B, A1B4) obsahujících 

fázi AIB2. Očkování samotným bórem je nejúčinnější. Zjemnění probíhá tak, ţe částice 

intermetalické fáze AlB2 působí jako krystalizační zárodky. 

Nejpouţívanějším očkovadlem hliníkových slitin je titan a bór, který se vnáší do taveniny 

ve vzájemné kombinaci předslitiny typu AlTiB (např. A1Ti5B1, A1Ti3B1 apod.). Tyto 

obsahují účinné prvky ve formě intermetalických sloučenin Al3Ti a AlB2. V praxi se 
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nejčastěji zjemňuje α-fáze přídavkem komplexní předslitiny s poměrem Ti:B = 5:1. V tomto 

případě jsou centrem krystalizace částice sestávající z jádra, tvořeného sloučeninou (AI, Ti)B2 

a obalu ze sloučeniny Al3Ti. Obal Al3Ti na uvedené fázi se vytváří difúzí hliníku do sloučenin 

TiB2 a difúzí titanu ze sloučeniny TiB2, případně reakcí roztaveného hliníku a TiB2. 

Vytvořený obal je aktivní podloţkou. Princip očkování Předslitiny na bázi A1Ti5B1 

schematicky znázorňuje obr. 7. 

 

Obr. 7: Princip očkování AlTi5Bl [10] 

 

Experimentálně bylo zjištěno, ţe legury se stechiometrickým poměrem Ti:B = 5:1 nabízejí 

lepší očkující účinek jako slitiny Ti:B = 1:1. 

Dále bylo experimentálními metodami zjištěno, ţe:  

 výsledná změna velikosti zrn je časově omezena a závisí na udrţovací teplotě taveniny  

 s rostoucí teplotou taveniny očkující účinek mizí  

 výška teploty lití (v rozsahu 655 aţ 851 ° C) u některých slitin můţe omezit očkovací 

účinek 

 obecně platí, ţe zjemnění zrna je tím větší, čím je niţší obsah křemíku, nepřesahují-li 

5 hm. %, účinek je výrazný. Zvyšováním obsahu křemíku ve slitině efekt očkování klesá. 

Ve slitinách s vyšším obsahem křemíku je třeba pouţít vyšší mnoţství očkovadla  

 zárodky A1B2 jsou účinnější neţ TiB2 . Předslitiny A1B obsahuje 1,4 hm. % Bóru a z toho 

mnoţství je 2/3 jako A1B2 schopné tvořit aktivní zárodky krystalizace α-fáze. Bylo 

prokázáno, ţe účinné je mnoţství očkovadla odpovídající 1 % hmotnosti taveniny. 

Experimentálně byly zkoušeny i jiné zjemňující prostředky – AlTi6, A1Ti5B1 , A1Ti3B1 a 

A1B na zjemnění zrna slitin Al-Si. Lepší výsledky zjemnění zrna se s nestechiometrickými 
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poměry Ti:B (pod 2,2) nedosáhli. Proto se tyto legury nedoporučují k účinnému očkování. 

V současnosti bývají jiţ slitiny předočkované.  

Očkující předslitiny na bázi AlTiB se přidávají do taveniny ve formě drátů (svinutý, resp. 

nasekaný), tyček, ingotů nebo vrubovaných desek. Příklady očkovadel na bázi Ti-B jsou 

uvedeny v tab. 2. 

Jako další očkovadla se mohou pouţít např. zirkon a vanad. Účinek zirkonu a vanadu se 

projevuje při 0,05 aţ 0,15 % hmotnosti taveniny. Niob, molybden a chrom mají slabší 

očkujíci účinek na slitiny Al-Si [10]. 

 

Tabulka 2: příklady očkovadel pro slitiny na bázi Al-Si [10] 

Firma Výrobek Popis výrobku Pouţítí 

Foseco 

Rakousko 

NUCLEANT 

2/200/4 

očkovadlo na bázi Ti-B pro 

všechny hliníkové slitiny 

s výjimkou nadeutektických 

slitin 

0,2 % tablety ponořit 

po odplynění do taveniny a 

nechat zcela zreagovat  

Schäfer 

Německo 

MIKROSAL AI 

T 100 

očkovadlo na bázi Ti-B pro 

veškeré hliníkové slitiny 

0,1 aţ 0,2% na hmotnost 

kovu, provozní teplota 

720 °C 

 

Ve stádiu vývoje jsou nové očkující přísady pro slitiny Al-Si, např.: 

 zjemňování zrna předslitinou SiB, které potvrdilo dobru očkující účinnost SiB, avšak 

prokázal se negativní účinek na mechanické vlastnosti při lití do pískových forem, 

 předslitina AlTiC byla zkoušena při kontinuálním lití různých slitin na bázi Al-Si. Zjistila 

se podobná účinnost, jakou prokazuje pouţívaná předslitina na bázi AlTiB. 

 

5.3 Modifikace 

 

Modifikace je proces, při kterém je tavenina upravována různými prvky, nebo jejich 

slitinami, s cílem ovlivnit mechanismus tuhnutí eutektika.  

Průběh tvorby eutektika (α+Si) v siluminech má anomální charakter. Jeho důsledkem je 

značný podíl hrubých a křehkých krystalů křemíku. Siluminy krystalizující bez zásahu do 

mechanismu tvorby anomálního eutektika mají proto poměrně nízkou pevnost a taţnost 
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(Rm = 130 aţ 140 MPa, A = 1 - 2 %). Pevnost a současně i tvárnost siluminů lze zvýšit 

zjemněním krystalů křemíku v eutektiku. Tohoto lze dosáhnout dvěma způsoby: 

1) podchlazením taveniny zvýšenou rychlostí ochlazování a následně pak vyšší rychlosti 

eutektické přeměny s tvorbou normálního eutektika, 

2) modifikací malým mnoţstvím alkalických kovů (sodíku, lithia, stroncia). 

 

První způsobem dosáhneme dobrých výsledků jen u tenkostěnných odlitku, které jsou 

odlévané do kovových forem nebo tlakově. Druhý způsob je univerzálnější. V praxi se 

pouţívá nejčastěji modifikace siluminů pomocí sodíku. Zlepšení mechanických vlastností 

siluminu modifikováním je tím výraznější, čím víc bude křemíku ve slitině. 

Modifikací se mírně zvyšují pevnostní vlastnosti, velmi výrazně však vlastnosti plastické, 

taţnost a houţevnatost. Modifikované slitiny dosahují taţnost i vyšší neţ 8 % oproti běţným 

2-3 % u slitin nemodifikovaných [9] [10] [5]. 

 

5.3.1 Modifikace sodíkem 

 

Slitiny Al-Si měli v minulosti nízké mechanické vlastnosti (Rm = 98 aţ 177 MPa, A = 1 aţ 

3 %) a aţ s objevením vlivu sodíku na krystalizaci těchto slitin nastala výrazná změna 

mechanických vlastností (Rm víc neţ 300 MPa, A = 2 aţ 8 %). 

Sodík je nejsilnějším modifikačním prvkem. Modifikační účinek působí spolehlivě i při 

pomalém ochlazování, např. při odlévání silnostěnných odlitků do pískových forem. Je to 

povrchově aktivní prvek, který modifikuje eutektický křemík především v podeutektických a 

eutektických slitinách Al-Si. Změna vyvolaná sodíkem je kvalitativní, protoţe souvisí se 

změnou rozhraní mezi eutektickými fázemi. 

Pro získání plně modifikované struktury musí slitina obsahovat přibliţně 50-100 ppm 

sodíku. Čím větší je obsah křemíku ve slitině (tj. více eutektika), tím vyšší musí být obsah Na. 

Stejně tak čím pomalejší je tuhnutí, tím vyšší je dávkování sodíku. Sodík (podobně také 

antimon) zvyšuje sklon k oxidaci taveniny a zhoršuje zabíhavost. 

Na efekt modifikování sodíkem má vliv obsah fosforu ve slitině. V přítomnosti fosforu se 

ruší vliv sodík. Kritická hodnota fosforu závisí na rychlosti chladnutí odlitku. To znamená, ţe 

při stejném obsahu fosforu v hrubších stěnách odlitku se můţe objevit hrubozrnná struktura. 

Mnoţství fosforu ve slitinách Al-Si s technickou čistotou se pohybuje od 0,0001 do 0,0015 

hm. %. Nebezpečné zvýšení koncentrace fosforu nastává při tavení slitin Al-Si v litinových 
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kelímcích a při pouţití vratného materiálu. Vzájemné působení sodíku s fosforem ve slitinách 

Al-Si vychází z chemické reakce těchto prvků. Většina autorů vychází z toho, ţe při úpravě 

sodíkem nejdříve reaguje s fosforem vyskytujícím se v tavenině a vzniká fosfid sodný a jen 

přebytek sodíku, který zůstane nezreagovaný, je k dispozici pro modifikování. 

Sodík jako modifikátor slitin Al-Si má tyto nevýhody: 

 zvyšuje stupeň naplynění slitin Al-Si, protoţe má nízkou teplotu tání (97,5 °C a bod varu 

883 °C), v tavenině se rychle odpařuje, přičemţ vzniká silné bublání  

 zvyšuje koeficient objemového smršťování při tuhnutí, coţ zapříčiňuje výskyt rozptýlené 

pórovitosti 

 má krátkodobou účinnost  

 rychlý propal, který je zapříčiněn nízkou hustotou sodíku (970 kg.m
-3

), způsobuje, ţe určitá 

část ponořeného mnoţství ihned vyplave na hladinu taveniny, kde shoří. 

Sodík se vsází do taveniny v kovové formě, vakuově balený, v hliníkových pouzdrech, 

nebo přímo nebalený. Přidává se také ve formě solí (např. NaCl, NaF), tablet apod. Příklady 

sodíkových modifikátorů s popisy výrobků a rozsahem pouţiti jsou uvedeny v tab. 3 [9] [10]. 

 

Tabulka 3: Příklady sodíkových modifikátorů pro slitiny na bázi Al-Si [10]. 

Firma Výrobek Popis výrobku pouţití 

Foseco 

Rakousko 

NAVAC 

12,5; 25; 50 

ve vakuu přetavený 

kovový Na a vzduchotěsně 

zabalený do plechovek 

cca 0,05 % ponořit po odplynění a 

zaočkování, nechat zcela 

zreagovat a po krátkém odstátí 

taveniny odlévat 

Schäfer 

Německo 

EUTEKTALT 

201 

vhodný pro 

podeutektické, 

eutektické a málo 

nadeutektické slitiny 

Ponořit po rafinaci a zaočkování, 

nechat pomalu zreagovat a po 

krátkém odstátí taveniny odlévat 

 

5.3.2 Modifikace stronciem 

 

Stroncium je v současnosti nejprogresivnějším modifikátorem eutektického křemíku v 

podeutektických a eutektických slitinách Al-Si. 

Stroncium nevyvolává trvalý modifikační účinek. S výdrţí taveniny dochází k propalu 

tj. pokles koncentrace modifikátoru. Odborná literatura uvádí modifikační účinek stroncia 1 

aţ 2 h bez udání počáteční koncentrace, resp. 3 aţ 4 h s počáteční koncentrací 0,03 hm. % 
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stroncia, přičemţ optimálního modifikování se dosahuje asi 1h po přidání modifikátoru. 

Slitina Al-Si s počátečním obsahem 0,035 hm. % stroncia vykazuje při teplotě 760 °C 

modifikovanou strukturu ještě po 44h.  

Čas účinnosti stroncia lze prodlouţit přísady 0,05 aţ 0,2 hm. % beryllia, který sniţuje 

rychlost oxidace taveniny , čímţ se stabilizuje účinek stroncia. Modifikační účinek v tomto 

případě můţe přesáhnout 10h. Všeobecně je účinnost modifikování stronciem troj-aţ 

pětinásobná vzhledem na modifikační účinnost sodíku. Při přetavování se efekt modifikování 

stronciem odstraní výrazně později, neţ v případě pouţití sodíku. 

 Přídavek stroncia vede ke zřetelné přeměně tvaru eutektického křemíku, namísto hrubých 

desek se vytvářejí jemné zaoblené tyčinky. To zlepšuje nejen pevnostní vlastnosti odlitků, 

obzvláště plastičnost, ale také sniţuje jejich rozptyl. Mnozí autoři zastávají také názor, ţe 

modifikování stronciem má nejlepší účinek na procesy lití s pomalejší rychlostí ochlazování. 

Při úpravě stronciem je negativní vliv fosforu výraznější neţ při pouţití sodíku, ale není 

tak velký, jako se dosud předpokládalo. Při v praxi běţných přídavcích stroncia (cca 200 

ppm) nemají obsahy fosforu do 30 ppm ţádný negativní vliv na modifikační účinek. 

Stroncium se vnáší ve formě předslitiny AlSr5, AlSr10, AlSil4Sr10, AlSi16Sr10 apod. ve 

formě drátů, granul, nebo odlamovacích tabulek [10]. 

 

5.4 Součinitel tepelné akumulace formy 

 

Součinitel tepelné akumulace formy bf  je fyzikálně-tepelnou veličinou formy i odlitku. 

Značně se podílí na podmínkách tuhnutí odlitku a jeho chladnutí i na tepelně-fyzikálních 

vlastnostech formy. Představuje mnoţství tepla, které projde jednotkou plochy slévárenské 

formy za časovou jednotku a způsobí rozdíl teplot o 1 K. Matematická formulace i fyzikální 

smysl součinitele tepelné akumulace jsou poměrně jednoduché, přesto jejich stanovení pro 

konkrétní odlitek i formu jsou sloţité, především vzhledem k vlivu teploty na jednotlivé 

fyzikální vlastnosti formy (tepelnou vodivost, měrnou tepelnou kapacitu a hustotu). Hodnotu 

součinitele tepelné akumulace lze určit:  

 

bf =  λ. c. ρ 

 

Kde: 

bf - součinitel tepelné akumulace formy 
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λ - součinitel tepelné vodivosti (J. m
-1

. S
-1

. deg
-1

)  

c - měrné teplo (J. kg
-1

. deg
-1

)  

ρ - měrná hmotnost (kg. m
-3

) 

 

Součinitel tepelné akumulace formy (bf) komplexně charakterizuje ochlazovací účinek 

skutečné formy vůči odlitku, je závislý téţ na tvaru a materiálu odlitku. To však výše uvedená 

rovnice nezahrnuje. Proto vznikla řada experimentálních metod pro určení součinitele tepelné 

akumulace formy [13] [14]. 

Odvozuje se z tepelné bilance při tuhnutí mezi kovem a formou. bf, dobře charakterizuje 

formovací hmotu, ve které kov tuhne a ochlazuje se. Stanovení se provádí nepřímou metodou 

měřením dob tuhnutí odlitků desek z níţe uvedeného vzorce (G. Halbart) [15]. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: bf – různých druhů formovacích směsí [W.s
1/2

. m
-2

.K
-1

] [16] 

 

Součinitel tepelné akumulace bf 

Druh formy 
bf 

[W.s
0,5

.m
-2

.K
-1

] 
Hustota ρ [kg.m

-3
] 

Relativní hodnota 

[%] 

Chrommagnezit 2920 2100 100 

CO2 proces SiO2 1680 1400 57,7 

Syrová bentonitová 

směs 
1470 1700 50,5 

Šamotová směs 1200 1600 41,3 

Izolační směs 9120 1100 31,6 
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5.4.1 Vliv činitelů na hodnotu bf 

 

Konkrétních hodnot součinitele bf pro výpočty doby tuhnutí nebo chladnutí odlitků je v 

literatuře poměrně málo a jsou udávány v širokém rozmezí. Dalším problémem je skutečnost, 

ţe platí pouze pro dané druhy směsí. 

Určité představy o tepelných vlastnostech různých forem lze získat z prací z výzkumu 

přenosu tepla v půdě, v pórovitých stavebních materiálech a v ţáruvzdorných vyzdívkách. 

Dovolují učinit závěr, ţe základní tepelně-fyzikální součinitelé těchto materiálů závisí na 

pórovitosti, sloţení, velikosti a stavbě zrn, na teplotě a vlhkosti. 

Součinitele tepelné akumulace formy lze zjišťovat v podstatě třemi způsoby: 

a) stanovením hodnot jednotlivých členů rovnice: λ, c, ρ a to především v závislosti na teplotě 

b) experimentálními metodami přímými a nepřímými zaloţenými na zjišťování rychlosti, 

tuhnutí pevné vrstvy nebo doby ztuhnutí odlitku 

c) metodou elektrické analogie a číselnou metodou 

Určení hodnot součinitele bf elektrickým integrátorem se zakládá na analogii rovnic vedení 

tepla a elektrických obvodů s odporem a kapacitou (tab. 5) [14].  

 

Tabulka 5: Určení hodnot součinitele bf [14] 

Tepelný systém Elektrický systém 

teplota - t  

čas - τ 

mnoţství tepla - Q 

tepelný tok (na jednotku plochy) 

tepelný odpor 

tepelná kapacita - c 

tepelná vodivost - λ 

součinitel teplotní vodivosti 

rozdíl potenciálů - V  

čas - τ 

elektrické mnoţství - Q 

 intensita toku - I 

elektrický odpor - R  

elektrická kapacita - C  

elektrická vodivost — 1/ϱ 

elektrická difusivita — 1/RC 

Rovnice tepelného tok 

𝑑𝑄

𝑑𝜏
=  −𝜆 

𝛿𝑡

𝛿𝑥
 

Rovnice proudění tepla  

 
𝛿𝑡

𝛿𝜏
=  

𝜆

𝜌. 𝑐
 .
𝛿2𝑡

𝛿𝑥2
 

Rovnice elektrického toku  

𝑑𝑄

𝑑𝜏
=  

1

𝑅
 .
𝛿𝑉

𝛿𝑥
 

Rovnice elektrického obvodu  

1

𝑅𝐶
=  
𝛿2𝑉

𝛿𝑥2
 .
𝛿𝑉

𝛿𝜏
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Teplotě odpovídá v elektrickém systému rozdíl potenciálů, tepelnému toku elektrická 

intensita. Tyto elektrické veličiny se dají snadno změřit a zároveň jsou vhodné pro grafický 

záznam, coţ představuje prvou výhodu této metody. Na druhé straně můţeme volit vyhovující 

hodnoty odporů a kapacit elektrického modelu a měnit trvání procesu se zřetelem k tepelnému 

jevu. Nevýhodou této metody je nepřesnost plynoucí z nepřesnosti nastavených výchozích 

hodnot veličin a jejich změn s teplotou. 

Numerické metody následovaly po rozvoji techniky číselného výpočtu a rozvoji počítačů. 

Před metodou analogickou představují větší výhodu v přesnosti. Dovolují zahrnout do 

výpočtu změnu fyzikálně-tepelných součinitelů s teplotou. Naopak provedení úlohy je zde 

sloţitější a vyţaduje důleţitou práci programování.  

Obě metody jsou velmi účinné a pomocí nich lze studovat četné problémy, které překračují 

meze klasických metod.  

Nejvýhodnější pro stanovení součinitele bf jsou experimentální metody přímé. 

Vhodná, ovšem velmi náročná na experiment je metoda natuhávání kovu na vzorku 

ponořeném do taveniny kovu. Výpočet součinitele tepelné akumulace se v tomto případě 

provádí podle vztahu: 

 

 

 

 

 

Kde:  Gm - váha kovu, který natuhl na povrchu vzorku (kg) 

  F - povrch ponořeného vzorku  

 ϱ1 - krystalizační teplo kovu ϱ 

 bf - součinitel tepelné akumulace formy 

 tkr - teplota krystalizace kovu počítaná od počáteční teploty jako od nuly 

  r   - doba ponoření vzorku. 

 

Dosud nejvíce pouţívaná je metoda odlévání, zaloţená na měření doby tuhnutí zkušebního 

odlitku. Řada autorů zjišťovala hodnoty součinitele tepelné akumulace formy v závislosti na 

stupni zhuštění. Stupeň zhuštění se nejčastěji vyjadřuje měrnou hmotou směsi, pórovitostí 

nebo i tvrdostí líce formy. Platí, ţe se stoupající měrnou hmotou se sniţuje doba tuhnutí a tím 

se zvyšuje bf. 
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Obr. 8: Závislost součinitele tepelné akumulace bf na stupni zhuštění [14]. 

 

Experimentální výsledky měření tepelného pole ukazují, ţe přítomnost vlhkosti ve formě 

způsobuje zvýšení chladícího účinku formy. Hlavní působení vlhkosti ve formě spočívá ve 

velkém zvýšení rychlosti absorpce tepla krátce po odlití odlitku. To vyplývá z vypařování 

vody přítomné ve směsi přilehlé k rozhraní odlitku a v její následující kondensaci v nejvíce 

odlehlých částech formy; toto přemístění vody má ovšem za následek podstatný přesun tepla 

směrem ven od rozhraní kov-forma. Později, během dalšího ochlazování odlitků se jiţ forma 

chová jako „vysušená". Výsledky shrnuje obr. 9 [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Obr. 9: vliv vlhkosti, zrnitosti a stupně zhuštění formovací směsi na dobu tuhnutí [14]. 
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Na obr. 9 lze také pozorovat, ţe chladící účinek formy stoupá se zvyšující se velikostí zrna. 

Zvyšování chladícího účinku je pravděpodobně způsobeno zvýšením tepelné vodivosti formy. 

Při lití kovu do syrové bentonitové formy se vlhkost intensivně vypařuje po dosaţení teplo-

ty varu. Povrchová vrstva formy stýkající se s odlitkem vysychá a fronta vypařování se 

posunuje dovnitř. Pára prochází kapilárami do míst, kde je teplota niţší neţ teplota rychlého 

vypařování vody a kondenzuje; tím se uvolňuje výparné teplo. V souladu s tím stoupá tepelná 

vodivost syrové formy oproti formě suché.  

Na obr. 10 je uveden určitý počet hodnot součinitelů bf  v závislosti na materiálu odlévané 

slitiny. Z obr. 10 je vidět, ţe křivka představuje parabolu. Nejniţší hodnotu bf  mají směsi při 

odlévání slitin s nízkým bodem tání. To je další zajímavé zjištění, ţe veličina bf  se mění s 

odléváním různých slitin, s rozdílnou teplotou tuhnutí a lití [14]. 

 

Obr. 10: závislost součinitele tepelné akumulace bf na materiálu odlitku [14] 

 

Anorganická pojiva (jíl, bentonit) zvyšují hustotu formovacích materiálů, zvyšují styčné 

plochy a tepelnou vodivost a zkracují tak dobu tuhnutí. Naopak pojiva organická, která při 

sušení nebo krátce po odlití vyhořívají (dextrin) zanechávají ve směsi póry, tím se zmenšuje 

měrná váha a tím tepelná vodivost i součinitel bf. 

Zajímavý vliv vykazuje přísada uhelné moučky. Přídavek prachového uhlí ve směsi 

způsobuje určité zvýšení chladícího účinku formy u odlitku tenčího neţ 40 mm. Autoři to 

zdůvodňují tím. ţe prachové uhlí zvyšuje chladící účinek proto, ţe prchavý produkt rozkladu 

uhlí je destilován blízko rozhraní kov—forma a potom se znovu sráţí, tím se zvyšuje přestup 
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tepla směrem od rozhraní do formy. K tomu dodávají, ţe jistým vlivem zde působí zvýšení 

stupně černosti zrn a tím zvýšení přestupu tepla radiací v mezizrnových prostorech, jakoţ i 

zvýšením tepelné vodivosti směsi vedením v důsledku větších dotykových ploch mezi zrny. 

Někteří autoři přidávají do formovacích směsí kovové přísady (piliny, broky) za účelem 

zvýšení součinitele tepelné akumulace, tak, ţe vytvářejí celou škálu kovokeramických směsí s 

rozdílnými chladícími účinky.  

Obr. 11 pak udává závislost mezi dobou tuhnutí a součinitelem tepelné akumulace formy 

[14] [15]. 

 

            

Obr. 11: závislost doby tuhnutí na součiniteli bf [14] 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Pro studium vlivu ochlazovacího účinku vybraných druhů forem v této práci na vliv 

ovlivnění mikrostruktury, makrostruktury a termofyzikálních vlastností byla studována slitina 

na bázi Al (AlSi11). Jedná se o slitinu typu Al-Si, jejíţ chemické sloţení se blíţí 

eutektickému. Materiál byl taven v grafitošamotovém kelímku v elektrické odporové peci a 

nebyl ţádným způsobem metalurgicky upraven. Zkušební odlitky typu válce o rozměrech: 

průměr = 50 mm, výška = 50 mm byly připraveny gravitačním litím a odlévány do otevřených 

forem vţdy při teplotě lití 650°C.  

Vybrané druhy forem: 

A) kovová forma  

B) forma z bentonitové směsi 

C) sádrová forma 

D) forma na bázi samotvrdnoucí furanové směsi 

E) forma ze samotvrdnoucí směsi s vodním sklem  (ST-směsi) 

Do kaţdé z forem bylo odlito několik vzorků, které byly následně napříč rozřezány na dvě 

poloviny. Vzorky z horní poloviny byly podrobeny metalografickému výbrusu a následnému 

zkoumání makrostruktury a mikrostruktury (sledováno při zvětšeních 12,5x; 25x; 50x; 100x; 

500x). Ze spodní poloviny vzorků byly vyřezány zkušební tělíska ve tvaru kvádru o 

rozměrech 6x6x23 mm (obr. 12), které byly následně podrobeny dilatometrické analýze. 

Pro metalografický rozbor i dilatometrickou analýzu byly cíleně vybrány středové části 

zkušebních odlitků, u kterých je nejvíce potlačen ochlazovací účinek formy. 

 

 

Obr. 12: zkušební vzorky pro dilatometrickou analýzu 
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6.1 Specifikace ostřiva 

 

Pro vybrané pískové formy. tj. pro bentonitové, furanové a ST-směsi byla stanovena 

granulometrická skladba ostřiva. To bylo pouţito u všech typů směsí stejné. Jedná se o 

křemenné ostřivo z lokality Šajdíkovy Humence – ŠH 35. 

 

6.1.1 Stanovení vyplavitelných látek 

 

Princip metody: 

Podíly ostřiva o průměru zrna menším neţ 0,02 mm nazýváme vyplavítelné látky. Jejích 

obsah je důleţitým kriteriem pro hodnocení ostřiv i směsí. Postup stanoveni vyplavitelných 

látek dle ČSN 72 1078 je zaloţen na rozdílné rychlosti sedimentace (Stokesův zákon) částic 

ostřiva o různé velikosti. 

 

Zkušební postup: 

- Do třech kádinek naváţíme 50 ± 5g vysušeného vzorku.  

- Přidáme 250 ml destilované vody a 10 ml roztoku NaOH.  

- Obsah kádinky necháme povařit cca 3-4 minuty.  

- Kádinku pak umístíme do michadla a necháme 10 minut míchat. 

- Kádinku uvolníme a vrtulky střičkou opláchneme do kádinky, kterou pak doplníme 

ostrým proudem vody.  

- Po 10 minutách stání stáhneme suspenzi násoskou, ke zbytku přidáme znovu 10 ml 

roztoku NaOH, doplníme opět ostrým proudem vody, necháme 10 minut sedimentovat a 

suspenzi stáhneme. 

- Tento postup dále opakujeme avšak s tím rozdílem, ţe nepřidáme hydroxid a doba 

sedimentace je 5 min aţ do chvíle, kdy voda nad ostřivem je po 5 minutách usazováni 

čirá. Tím je plavení ukončeno. 

- Po posledním staţení přebytek vody opatrně slijeme (lze pouţít předem přesně zváţený 

filtrační papír s nálevkou) a ostřivo sušíme po dobu 2 hod při 110°C ± 5 °C.  

- Vysušený zbytek ostřiva zváţíme a uchováme k dalším zkouškám. 
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6.1.2 Sítový rozbor 

 

Princip metody: 

Ve zkoumaném vzorku ostřiva se zjišťuje pomoci sady sít s odstupňovanou velikostí oka 

poměrné zastoupení frakci o různé velikosti zrna. Stanoví se hmotnost frakci zachycených na 

jednotlivých sítech a vyjádři se v % vztaţených na hmotnost původního vzorku. 

 

Zkušební postup: 

- Vysušené ostřivo po stanovení vyplavitelných látek vsypeme na horní síto sady, 

uzavřeme víkem, celou sadu popruhem upevníme v přístroji a proséváme po dobu 10 

minut. 

- Po ukončení prosíváni postupně odebíráme jednotlivá síta a frakce na nich zachycené 

přenášíme na lesklý papír (měkčím Štětcem vţdy pečlivé očistíme pletivo i stěny šita) a 

získané podíly zváţíme s přesnosti 0,01 g. 

- Podíl ve spodní misce představuje frakci zachycenou na sítě s průměrem oka 0,02 mm. 

 

Vyhodnocení: 

Vypočítáme obsahy ostřiva zachycené na jednotlivých sítech, přičemţ jako základ (100%) 

bereme naváţku před stanovením vyplavitelných látek. Granulometrickou skladbu ostřiva 

graficky vyjádříme součtovou křivkou zrnitosti v jednotném semilogaritmickém rastru s 

logaritmickou stupnicí (průměr oka síta) na ose vodorovné a s dekadickou stupnici (% podílu 

zachyceného na sítě) na ose svislé. Součtovou křivku sestrojíme tak, ţe k příslušné velikostí 

oka vyneseme procento hmotnosti všech zrn, zachycených na daném sítě a všech nad ním 

leţících sítech, tj. s větším průměrem oka. 

V sítovém rozboru bylo pouţito 10 sít o velikostech ok: 0,63; 0,09; 0,125; 0,18; 0,25; 

0,355; 0,50; 0,71; 1,0; 1,4 mm.  

Ze součtové křivky pak dále můţeme vyčíst charakteristická kritéria granulometrické 

skladby ostřiva, coţ jsou:  

 

 d50 – průměrná zrnitost (střední zrno), taková velikost síta, kterým projde 50% ostřiva 

 d25 a d75 – jsou průměry ok sít, kterým odpovídá 25 a 75% z celkové hmotnosti 

ostřiva (po odplavení podílů menších neţ 0, 02 mm) 

 𝑆 =
d75

d25
  - stupeň stejnorodosti (pravidelnost zrnění) 
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 Tabulka 6: Hodnoty naváţky  

Typ kádinky Váha kádinky [g] 
Váha naváţky 

[g] 

Váha vysušené naváţky, bez 

odplavitelných podílů [g] 

A 155,3 54,3 52,2 

B 189,7 54,5 52,7 

C 179,8 54,3 52.5 

 

Váha naváţky bez odplavitelných podílů – 157,4 g  

Váha odplavitelných podílů – 5,7 g = 3,49% 

 

Tabulka 7: Hodnoty pro součtovou křivku 

   

 

  d50= 0,38mm 

  d75= 0,31mm 

  d25= 0,44mm 

  

 Stupeň stejnorodosti: 

 S = d75:d25 = 0,70 

 

 

Obr. 13: součtová křivka pro ostřivo ŠH-35 
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6.2 Vliv kovové formy 

 

Kovová forma byla vyrobena třískovým obráběním z válcované kruhové oceli na 

poţadované rozměry: průměr 90 mm a výška 70 mm (obr. 14). Jedná se o konstrukční ocel 

třídy 11 375.    

Při lití do kovové formy byly odlity čtyři vzorky. Pro kaţdý vzorek byla forma 

předehřívána na jinou teplotu (tab. 8). Dále byly vzorky zpracovány podle výše uvedeného 

postupu v kapitole 6.  

 

Tabulka 8: Teplota kovové formy při odlévání jednotlivých vzorků 

Číslo vzorku Teplota kovové formy [°C] 

A1 24 

A2 100 

A3 200 

A4 300 

 

 

 

 

Obr. 14: Schéma kovové formy 
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Metalografický rozbor:  

Ze snímků získaných struktur studovaných vzorků je patrný vliv předehřevu kovové formy 

na výslednou mikrostrukturu litého zkušebního vzorku. Přestoţe nejsou patrné výrazné 

hranice zrn, neboť se jedná o materiál blízký eutektickému sloţení, je moţno zjemnění 

struktury pozorovat v morfologii a rozloţení α-fáze.  

S rostoucí teplotou předehřevu kovové formy roste velikost vyloučených útvarů, přičemţ 

nejvýraznější rozdíl je patrný mezi teplotou 20 °C (obr. 15) a 300 °C (obr. 16). (Ostatní 

fotografie struktur a další zvětšení viz přílohy).  

 

 
 

Obr. 15: Vzorek A1 - forma při teplotě 

24°C – zvětšení 12,5x 

 
 

Obr. 16: Vzorek A4 - forma při teplotě 

300°C – zvětšení 12,5x 

 

 

Dilatometrická analýza: 

Na základě získaných výsledků je moţno pozorovat vliv stupně předehřátí kovové formy 

na výslednou strukturu zkušebního odlitku. S rostoucí teplotou předehřevu kovové formy 

klesá ochlazovací účinek formy, který se projeví charakterem a velikostí vyloučené fáze, coţ 

má za následek ovlivnění chování materiálu s rostoucím teplotním zatíţením. Charakter 

mikrostruktury (obr. 15, 16) úzce koreluje s mírou dilatace zkušebního vzorku. 

Ze získaných výsledků je patrné, ţe čím vyšší je ochlazovací účinek formy, tím jemnější je 

mikrostruktura zkušebního vzorku a tím je i míra dilatace vyšší.  

Výsledné hodnoty maximální roztaţnosti při teplotě T = 350 °C (max l350) a koeficienty 

lineární roztaţnosti ve studovaném intervalu teplot (αT) jsou shrnuty v tabulce 9. Dále pak 

vliv teploty na dilataci jednotlivých vzorků je znázorněn na obr. 17. 
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Tabulka 9: Tepelné vlastnosti vybraných vzorků 

Vzorek A1 A2 A3 A4 

max l350°C (%) 0,86 0,84 0,74 0,72 

αT x 10
-6

 (K
-1

) 27,3736 25,1546 22,4209 22,5674 

 

 

 

Obr. 17: Dilatometrická charakteristika zkoumaných vzorků 

 

6.3 Vliv formy z bentonitové směsi 

 

Pro výrobu forem z bentonitové směsi byla pouţita pomocná kovová forma (obr 18). Tato 

forma byla vyrobena z konstrukčních ocelí třídy 11 375. Skládá se z jádra připevněného 

k podloţce a bezešvé trubky, která slouţí jako rám pro formovací směs. Po naplnění formy 

formovací směsí a jejím upěchování se celá forma otočí a podloţka s jádrem se vyjme. Takto 

nachystaná písková forma zpevněná trubkovým rámem je připravena k odlévání. (Kovová 

forma dále slouţila i k výrobě dalších forem z níţe uvedených formovacích směsí).  
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Obr. 18: Schéma kovové formy pro výrobu forem pískových 

 

Bentonitová směs byla připravena na kolovém mísiči MK 00. Doba mísení byla 10 minut a 

byla namíchána v poměru 100 hm. d. ostřiva ŠH35 a 8 hm. d. bentonitu (Keribent).  

Při lití do bentonitové směsi byly odlity tři vzorky. Celkem byly tedy připraveny 3 druhy 

směsí, s procentuálně narůstajícím obsahem vody. Vlhkost dané směsi byla řízena 

spěchovatelností, jejíţ hodnoty můţeme pozorovat v tabulce 10. 

 

Stanovení spěchovatelnosti: 

- Prosévání formovací směsi přes síto o velikosti ok 2 mm nad jaderníkem, který má 

výšku 100 mm a průměr 50 mm. 

- Seškrábnutí přebytečné směsi po naplnění jaderníku. 

- Upěchování směsi třemi normoúdery. 

- Změření výšky od vrchu jaderníku po upěchovaný pískový váleček - 1 mm = 1%. 

- Spěchovatelnost udáváme v procentech. 
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Stanovení vlhkosti: 

Vlhkost stanovujeme v % ze vzorce: 

 

𝑊 =
𝑚𝑤− 𝑚𝑠

𝑚𝑤
 *100 

 

kde:  𝑚𝑤    hmotnost nesušené směsi [g] 

         𝑚𝑠   hmotnost vysušené směsi [g] 

 

Tabulka 10: Hodnoty formovací bentonitové směsi 

Číslo vzorku Spěchovatelnost [%] Průměrná vlhkost [%] 

B1 40 1,83 

B2 42,5 1,97 

B3 45 2,28 

 

 

Metalografický rozbor:  

Na základě získaných výsledků je moţno pozorovat vliv stupně navlhčení bentonitové 

směsi na výslednou strukturu zkušebního odlitku. S rostoucím obsahem vody ve směsi roste 

i ochlazovací účinek formy, který se projeví charakterem a velikostí vyloučené fáze. Struktury 

odlitků odlévaných do forem s nejvyšším a nejniţším obsahem vlhkosti můţeme porovnat 

z obrázků 19 a 20.  

Nevýhodou u směsí s vyšším obsahem vlhkosti je ovšem vyšší mnoţství par a plynů 

vznikajících při odlévání a tím i větší náchylnost k plynovým vadám a vysokému stupni 

pórovitosti v odlitku. (veškeré fotografie struktur a dalších zvětšení viz přílohy). 

 
 

Obr. 19: Vzorek B1 - zvětšení 12,5x 

 
 

Obr. 20: Vzorek B3  - zvětšení 12,5x 
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Dilatometrická analýza: 

Ze získaných výsledků můţeme pozorovat u vzorku odlitého do formy s procentuálně 

nejvyšším obsahem vody příznivější vliv na tvorbu jemnozrnější struktury, (vzorek B3) tedy 

podobně jako u kovových forem, byla zaznamenána míra dilatace vyšší. Výsledné hodnoty 

maximální roztaţnosti při teplotě T = 350 °C (max l350) a koeficienty lineární roztaţnosti 

ve studovaném intervalu teplot (αT) jsou shrnuty v tabulce 11.  

 

Tabulka 11: Tepelné vlastnosti vybraných vzorků 

Vzorek B1 B2 B3 

max l350°C (%) 0,86 1,16 1.02 

αT x 10
-6

 (K
-1

) 26,2069 29,2923 28,9744 

 

 

 

Obr. 21: Dilatometrická charakteristika zkoumaných vzorků 
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6.4 Vliv sádrové formy 

 

Dalším z formovacích materiálů pro vytvoření forem byla sádra. Celkem byly vytvořeny 

tři sádrové formy, z čehoţ kaţdá z nich měla při odlévání jinou teplotu (tab. 12).  

  Jednalo se o zlatnickou sádru Satin Cast 20 od firmy Kerr Lab. Sádra byla míchána v 

přesně stanoveném poměru: 600 g sádry na 240 ml vody. Dále byla sádra míchána za 

sníţeného tlaku. Předešlo se tak vzniku vzduchových bublin v sádře, které by při pozdějším 

tepelném zpracování formy mohly být důvodem k jejímu praskání a rozpadání.  

Pro míchání sádry byl pouţit přístroj Indu Mix (obr. 22). Ten je vybaven i vibračním 

zařízením, které po odlití sádry do formy podporuje eliminaci vzduchových bublin v sádře.  

Míchání sádry za sníţeného tlaku probíhalo 5 minut, následné tuhnutí za přítomnosti 

vibrací pak 3 minuty.  

 

Tabulka 12: Teplota forem při odlévání zkušebních vzorků 

Číslo vzorku Teplota sádrové formy [°C] 

C1 30 

C2 350 

C3 600 

 

 

 

Obr. 22: Indu Mix pro míchání a odlévání sádry za sníţeného tlaku [18] 
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Po vytvrdnutí a vysušení sádrových forem následovalo ţíhání sádry. Formy se nejprve suší 

při 80 °C po dobu 8 hodin. Poté následuje samotný cyklus ţíhání. Teploty ţíhání jsou 100 °C 

při nárůstu teploty 8 °C/min, poté 320°C (10 °C/min) a 800°C (20 °C/min), přičemţ výdrţ na 

daných teplotách trvá 8 hodin. Při těchto teplotách jiţ dochází k odstranění chemicky vázané 

vody. Po vyţíhání forem bylo moţné přejít k samotnému odlévání (obr. 23).  

 

 

Obr. 23: Odlévání kovu do sádrových forem 

 

Metalografický rozbor:  

Po odlití bylo pozorováno u forem s vyšší teplotou předehřátí, tedy 350 a 600 °C, velmi 

pomalé ochlazování kovu. Dalo by se mluvit téměř o izolačním materiálu. To mělo za 

následek výrazný růst dendritických útvarů ve struktuře (obr. 25, 26). Nejvyšší ochlazující 

účinek měla tak forma bez předehřátí (obr. 24). 

Pozorována byla také výrazná pórovitost. Především u vzorku odlitého do formy s nejniţší 

teplotou (další fotografie struktur a zvětšení viz přílohy). 

 

 
Obr. 24: Vzorek C1 – zvětšení 

12,5x 

 
Obr. 25: Vzorek C2 – zvětšení 

12,5x 

 
Obr. 26: Vzorek C3 – zvětšení 

12,5x 
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Dilatometrická analýza: 

Výsledné hodnoty maximální roztaţnosti při teplotě T = 350 °C (max l350) a koeficienty 

lineární roztaţnosti ve studovaném intervalu teplot (αT) jsou shrnuty v tabulce 13. 

Z naměřených hodnot lze pozorovat velmi podobný charakter roztaţnosti materiálu u všech 

zkušebních tělísek. Nejvyšší míra dilatace byla zaznamenána u vzorku odlévaného do formy 

s nejvyšším přehřátím, tedy s nejniţším ochlazujícím účinkem. Vliv teploty na dilataci 

jednotlivých vzorků je znázorněn na grafu (obr. 27). 

 

   Tabulka 13: Tepelné vlastnosti vybraných vzorků 

Vzorek C1 C2 C3 

max l350°C (%) 1,01 0,97 1,11 

αT x 10
-6

 (K
-1

) 27,8144 27,0727 27,5762 

 

 

 

 

Obr. 27: Dilatometrická charakteristika zkoumaných vzorků 
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6.5 Vliv formy na bázi samotvrdnoucí furanové směsi 

 

Furanová směs byla připravena v laboratorním rychlomisiči. Směs byla namíchána 

v poměru 100 hm. d. ostřiva ŠH35 (Šajdíkovy Humence), 1,1 hm. d. pryskyřice a 45% 

tvrdidla na pryskyřici. Ostřivo společně s tvrdidlem bylo mícháno 45s, poté byla přidána 

pryskyřice a míchání pokračovalo dalších 45s.  

Ze směsi dále byly ve speciálním jaderníku upěchovány čtyři zkušební tělíska pro zkoušku 

pevnosti v ohybu a dvě formy pro odlití zkušebních vzorků (vzorek č. D3 a D4). Takto 

připravená tělíska a formy byly vloţeny do sušárny po dobu jedné hodiny při teplotě 120°C, 

kde byly vytvrzovány. Celý postup byl opakován s rozdílem, ţe další čtyři tělíska a dvě formy 

(vzorky č. D1 a D2) byly vytvrzovány na vzduchu.  

Pevnosti v ohybu furanových směsí pro dané podmínky můţeme vidět v tabulce 14.  

 

Tabulka 14: Pevnosti v ohybu pro furanové směsi 

Číslo zkušebního 

tělíska 

Pevnost v ohybu vytvrzované 

směsi na vzduchu [N/cm
2
] 

Pevnost v ohybu směsi po vysušení 

[N/cm
2
] 

1 301,7 146,8 

2 338,5 251,4 

3 300,0 199,7 

4 318,9 209,2 

Průměrná 

hodnota 
314,78 201,78 

 

 

Metalografický rozbor:  

Při vytvrzování směsi nastává exotermická reakce, která má za následek vznik vody. U 

furanové směsi vytvrzené na vzduchu tak lze předpokládat vyšší schopnost odvodu tepla neţ 

u směsi vysušené a tím i menší velikost vyloučených útvarů ve struktuře. Porovnání struktur 

odlévaných vzorků do obou směsí můţeme vidět na obrázcích 28 a 29 (další fotografie 

struktur a zvětšení viz přílohy). 
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Obr. 28: Vzorek D1 - vliv furanové směsi 

vytvrzené na vzduchu – zvětšení 12,5x 

 
Obr. 29: Vzorek D4 - vliv furanové směsi po 

vysušení – zvětšení 12,5x 

 

Dilatometrická analýza: 

Koeficienty lineární roztaţnosti ve studovaném intervalu teplot (αT) a hodnoty maximální 

roztaţnosti při teplotě T = 350 °C (max l350) můţeme pozorovat v tabulce 15. Z naměřených 

hodnot lze pozorovat nejvyšší míru dilatace u vzorku odlévaného do jedné z forem po 

vysušení (D4), tedy s niţším ochlazujícím účinkem. Vliv teploty na dilataci jednotlivých 

vzorků je znázorněn na grafu (obr. 30). 

 

Tabulka 15: Tepelné vlastnosti vybraných vzorků 

Vzorek D1 D2 D3 D4 

max l350°C (%) 0,87 0,90 0,86 1,11 

αT x 10
-6

 (K
-1

) 25,3611 25,4647 25,8052 26,3237 

 

 

Obr. 30: dilatometrická charakteristika zkoumaných vzorků 
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6.6 Vliv formy z ST-směsi s vodním sklem 

 

ST-směs byla rovněţ připravena na laboratorním rychlomisiči. Směs byla namíchána 

v poměru 100 hm. d. ostřiva ŠH35 (Šajdíkovy Humence), 4 hm. d. vodního skla (modul M = 

2,37) a 12% tvrdidla na vodní sklo (monoacetin). Ostřivo společně s tvrdidlem bylo mícháno 

45s, poté bylo přidáno vodní sklo a míchání pokračovalo dalších 45s.  

Podobně jako u výše uvedené furanové směsi byly dále upěchovány čtyři zkušební tělíska 

pro zkoušku pevnosti v ohybu a dvě formy pro odlití zkušebních vzorků (vzorek č. E3 a E4). 

Takto připravené tělíska a formy byly vloţeny do sušárny po dobu jedné hodiny při teplotě 

120°C, kde byly vytvrzovány. Celý postup byl opakován s rozdílem, ţe další čtyři tělíska a 

dvě formy (vzorky č. E1 a E2) byly vytvrzovány na vzduchu. 

Po odzkoušení zkušebních tělísek na pevnost v ohybu můţeme pozorovat prudký nárůst 

pevnosti u vysušené směsi (tab. 16)  

 

Tabulka 16: Pevnosti v ohybu pro ST-směsi 

Číslo vzorku 
Pevnost v ohybu na vzduchu 

[N/cm
2
] 

Pevnost v ohybu po vysušení 

[N/cm
2
] 

1 78,8 312,2 

2 72,5 246,4 

3 90,0 270,5 

4 79,7 345,8 

Průměrná 

hodnota 
80,25 293,73 

 

 

Metalografický rozbor:  

Podobně jako u furanové směsi lze i u ST-směsi vytvrzené na vzduchu, předpokládat vyšší 

schopnost odvodu tepla, neţ u směsi vysušené. Porovnání struktur odlévaných vzorků do 

obou směsí můţeme vidět na obrázcích 31 a 32. (veškeré fotografie struktur a dalších zvětšení 

viz přílohy). 
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Obr. 31: Vzorek E1 - vliv ST-směsi 

vytvrzené na vzduchu – zvětšení 12,5x 

 
Obr. 32: vzorek E4 - vliv ST-směsi po 

vysušení – zvětšení 12,5x 

 

 

Dilatometrická analýza: 

U prvních dvou vzorků (E1 a E2), odlévaných do směsi tvrdnoucí na vzduchu, tedy 

s vyšším ochlazovacím účinkem, můţeme z naměřených hodnot pozorovat výrazně vyšší 

míru dilatace, neţ u vzorků odlévaných do forem po vysušení, tedy E3 a E4. Míru dilatace 

můţeme porovnat z grafu (obr. 33). Dále pak hodnoty maximální roztaţnosti při teplotě T = 

350 °C (max l350) a koeficienty lineární roztaţnosti ve studovaném intervalu teplot (αT) jsou 

k dispozici v tabulce 17. 

 

Tabulka 17: Tepelné vlastnosti vybraných vzorků 

Vzorek E1 E2 E3 E4 

max l350°C (%) 1,31 1,18 0,82 0,88 

αT x 10
-6

 (K
-1

) 26,9513 27,0886 24,6968 25,9262 

 

 

Obr. 33: Dilatometrická charakteristika zkoumaných vzorků 
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6.7 Vyhodnocení dosaţených výsledků 

 

Z naměřených výsledků můţeme pozorovat vliv ochlazovacího účinku forem na míru 

dilatace jednotlivých vzorků. Při odlévání do kovových forem míra dilatace rostla se 

zvyšujícím se ochlazovacím účinkem formy, tedy u vzorků s jemnější strukturou. Hodnoty 

maximální roztaţnosti při teplotě T = 350 °C (max l350) se pohybovaly v rozmezí od 0,72 – 

0,86 %. Dále pak koeficienty lineární roztaţnosti ve studovaném intervalu teplot (αT) od 

22,5674 do 26,3736 x 10
-6

 (K
-1

). 

Při odlévání do bentonitových směsí byla závislost dilatace podobná jako u vzorků 

odlévaných do forem kovových, tedy u vzorku s jemnozrnější strukturou narůstala i míra 

dilatace. Hodnoty max l350 se pohybovaly v rozmezí 0,86 - 1,16 % a αT: 26,2069 - 29,2923 x 

10
-6

 (K
-1

). 

U forem z ST-směsi s vodním sklem byla rovněţ vyhodnocena vyšší míra dilatace 

s rostoucím ochlazovacím účinkem formy, tedy u vzorku s jemnozrnější strukturou.  

Průměrné hodnoty max l350 jsou: 1,245 a 0,85% a průměrné hodnoty αT jsou: 26,70615 a 

25,3115 x 10
-6

 (K
-1

).  

Výjimkou jsou ovšem formy ze samotrvdnoucí furanové směsi, které měly opačný vliv na 

míru dilatace neţ u ostatních zkoušených forem. Při vyšším ochlazovacím účinku a vytvoření 

tak jemnozrnější struktury byla míra dilatace niţší. Průměrné hodnoty max l350 jsou: 0,885 a 

0,985 %. Průměrné hodnoty pro koeficienty lineární roztaţnosti αT jsou: 25,63495 a 26,06445 

x 10
-6

 (K
-1

). 

Sádrové formy a jejich vliv ochlazovacího účinku na strukturu se téměř neprojevil 

z důvodů dobré izolační schopnosti sádry. Ani rozdíly v míře dilatace tedy nebyly nijak 

výrazné. Maximální roztaţnost max l350 nabývá hodnot v rozmezí od 0,97 do 1,11% a 

koeficienty lineární roztaţnosti αT od 27,0727 do 27,8144 x 10
-6

 (K
-1

). 

Souhrn hodnot koeficientů lineární roztaţnosti ve studovaném intervalu teplot (αT) a 

hodnot maximální roztaţnosti při teplotě T = 350 °C (max l350) pro všechny typy forem jsou 

k dispozici v tabulce 18. 

.  
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Tabulka 18: Souhrn tepelných vlastností vzorků 

Typ formy Vzorek max l350°C (%) αT x 10
-6

 (K
-1

) 

Kovová forma 

A1 0,86 26,3736 

A2 0,84 25,1546 

A3 0,74 22,4209 

A4 0,72 22,5674 

Bentonitová 

forma 

B1 0,86 26,2069 

B2 1,16 29,2923 

B3 1,20 28,9744 

Sádrová forma 

C1 1,01 27,8144 

C2 0,97 27,0727 

C3 1,11 27,5762 

Furanová forma 

D1 0,87 25,3611 

D2 0,90 25,4647 

D3 0,86 25,8052 

D4 1,11 26,3237 

Forma z ST-směsi 

E1 1,31 26,9513 

E2 1,18 27,0886 

E3 0,82 24,6968 

E4 0,88 25,9262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

7. ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce byla zaměřena na moţnosti ovlivnění struktury a vlastností odlitků 

na bázi slitin hliníku typu Al-Si. V experimentální části byl ověřován vliv ochlazovacího 

účinku forem na mikrostrukturu, makrostrukturu a vybrané termofyzikální vlastnosti 

zkoušených odlitků.  

Z provedeného metalografického rozboru všech získaných odlitků je patrné, ţe nejvyšší 

ochlazovací účinek, a tím nejpříznivější vliv na tvorbu jemnozrnné struktury, měla dle 

předpokladu kovová forma (při pokojové teplotě 24°C). Naopak nejniţší odvod tepla, a tím 

výrazný růst útvarů ve struktuře, byl zaznamenán při odlévání do sádrových forem. Současně 

však byla vnitřní struktura odlitků výrazně ovlivněna zvýšeným výskytem vnitřních vad. 

U vzorků podrobených dilatometrické analýze byl zkoumán vliv ochlazujícího účinku 

forem na míru dilatace. Nejvyšší hodnota maximální roztaţnosti při teplotě T = 350 °C (max 

l350) byla naměřena u vzorku odlévaného do ST-směsi – 1,31% (forma vytvrzována na 

vzduchu). Naopak nejniţší hodnota max l350 byla u vzorku odlévaného do kovové formy – 

0,72% (forma při teplotě 300°C). 

Nejvyšší hodnota koeficientu lineární teplotní roztaţnosti ve studovaném intervalu teplot 

(αT) byla stanovena u vzorku odlévaného do bentonitové formy αT = 29,2923 x 10
-6

 (K
-1

), 

(bentonitová směs o obsahu vlhkosti 1,97%).  Nejniţší hodnota pak u vzorku odlévaného do 

kovové formy αT = 22,5674 x 10
-6

 (K
-1

), (forma při teplotě 200°C). 

Experimentální měření bylo prováděno na omezeném mnoţství odlitků. K přesnému 

stanovení by bylo zapotřebí analyzovat více vzorků, aby se minimalizovala případná odchylka 

jednotlivých měření. 
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11. PŘÍLOHY 

 

Příloha 1.: Přehled struktur zkušebních vzorků pro všechny typy forem.  

 

Vliv kovové formy: 

Zvětšení 12,5x 

1 – kovová forma při pokojové teplotě 24°C 

2 – teplota formy 100°C 

3 - teplota formy 200°C 

4 - teplota formy 300°C 

 

  
1-1 12,5x 2-1 12,5x 

 

 

  
3-1 12,5x 4-1 12,5x 
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Zvětšení 25x 

1 – kovová forma při pokojové teplotě 24°C 

2 – teplota formy 100°C 

3 - teplota formy 200°C 

4 - teplota formy 300°C 

 

  
1-2 25x 2-2 25x 

 

 

  
3-2 25x 4-2 25x 
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Zvětšení 100x 

1 – kovová forma při pokojové teplotě 24°C 

2 – teplota formy 100°C 

3 - teplota formy 200°C 

4 - teplota formy 300°C 

 

  
1-3 100x 2-3 100x 

 

 

  
3-3 100x 4-3 100x 
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Zvětšení 500x 

1 – kovová forma při pokojové teplotě 24°C 

2 – teplota formy 100°C 

3 - teplota formy 200°C 

4 - teplota formy 300°C 

 

 

  
1-4 500x 2-4 500x 

 

 

  
3-4 500x 4-4 500x 
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Vliv bentonitové formy: 

Zvětšení 12,5x 

1 – směs s obsahem vlhkosti 1,83% 

2 – směs s obsahem vlhkosti 1,97% 

3 - směs s obsahem vlhkosti 2,28% 

 

  
1-1 12,5x 2-1 12,5x 

 

 

 

3-1 12,5x  
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Zvětšení 25x 

1 – směs s obsahem vlhkosti 1,83% 

2 – směs s obsahem vlhkosti 1,97% 

3 - směs s obsahem vlhkosti 2,28% 

 

  

1-2 25x 2-2 25x 

 

 

 

 

3-2 25x  
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Zvětšení 100x 

1 – směs s obsahem vlhkosti 1,83% 

2 – směs s obsahem vlhkosti 1,97% 

3 - směs s obsahem vlhkosti 2,28% 

 

  

1-3 100x 2-3 100x 

 

 

 

 

3-3 100x  
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Zvětšení 500x 

1 – směs s obsahem vlhkosti 1,83% 

2 – směs s obsahem vlhkosti 1,97% 

3 - směs s obsahem vlhkosti 2,28% 

 

 

  
1-4 500x 2-4 500x 

 

 

 

 

3-4 500x  
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Vliv sádrové formy: 

Zvětšení 12,5x 

1 – sádrová forma při teplotě 30°C 

2 – sádrová forma při teplotě 350°C 

3 - sádrová forma při teplotě 600°C 

 

  
1-1 12,5x 2-1 12,5x 

 

 

 

 

3-1 12,5x  
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Zvětšení 50x 

1 – sádrová forma při teplotě 30°C 

2 – sádrová forma při teplotě 350°C 

3 - sádrová forma při teplotě 600°C 

 

  
1-2 50x 2-2 50x 

 

 

 

 

3-2 50x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Zvětšení 100x 

1 – sádrová forma při teplotě 30°C 

2 – sádrová forma při teplotě 350°C 

3 - sádrová forma při teplotě 600°C 

 

  
1-3 100x 2-3 100x 

 

 

 

 

3-3 100x  
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Zvětšení 500x 

1 – sádrová forma při teplotě 30°C 

2 – sádrová forma při teplotě 350°C 

3 - sádrová forma při teplotě 600°C 

 

 

  

1-4 500x 2-4 500x 

 

 

 

 

3-4 500x  
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Vliv furanové směsi 

Zvětšení 12,5x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

 

 

1-1 12,5x 2-1 12,5x 

 

 

 
 

3-1 12,5x 4-1 12,5x 
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Zvětšení 50x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

 

 

1-2 50x 2-2 50x 

 

 

 

 

3-2 50x 4-2 50x 
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Zvětšení 100x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

 
 

1-3 100x 2-3 100x 

 

 

  

3-3 100x 4-3 100x 
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Zvětšení 500x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

 

 
 

1-4 500x 2-4 500x 

 

 

 
 

3-4 500x 4-4 500x 
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Vliv ST-směsi 

Zvětšení 12,5x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

  

1-1 12,5x 2-1 12,5x 

 

 

 

 

3-1 12,5x 4-1 12,5x 
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Zvětšení 50x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

 
 

1-2 50x 2-2 50x 

 

 

 
 

3-2 50x 4-2 50x 
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Zvětšení 100x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

  

1-3 100x 2-3 100x 

 

 

 
 

3-3 100x 4-3 100x 
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Zvětšení 500x 

1 – forma vytvrzená na vzduchu 

2 – forma vytvrzená na vzduchu 

3 – vysušená forma 

4 - vysušená forma 

 

 

  

1-4 500x 2-4 500x 

 

 

  

3-4 500x 4-4 500x 

 

 

 

 


