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Abstrakt 

 

 Cílem bakalářské práce je přiblížit čtenáři materiály a technologie používané při 

návrhu hlavy motoru pro motocykl Jawa 50. Jsou zde zmíněny vybrané slitiny hliníku a 

postupy výroby odlitku. Dále je zde popsán návrh konkrétní hlavy válce. Část práce také 

pojednává o technologiích zvaných rapid prototyping, které nám umožňují výrobu 3D 

modelu.  

 

Klíčová slova: odlitek, neželezné kovy, technologie lití, formy, slitiny hliníku, modifikace, 

rafinace, odplynění, tepelné zpracování, výrobní postup odlitku, návrh 3D modelu v CATIA 

V5R19, 3D tisk, rapid prototyping 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is to explain the materials and technology used in the 

design of the cylinder head for motorcycle Jawa 50. Here are mentioned selected aluminium 

alloys and production processes of casting. Further disclosed herein is a proposal to the 

cylinder head. Part of the work also discusses technology called rapid prototyping, which 

enables us to produce a 3D model. 

 

Keywords: casting, non-ferrous metals, casting technology, forms, aluminium alloys, 

modification, refining, degassing, heat treatment, casting manufacturing process, design 3D 

model in CATIA V5R19, 3D printing, rapid prototyping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Michalu Cagalovi za 

cenné připomínky, rady a doporučení při vypracování této práce. Dále bych rád poděkoval 

panu Ing. Jaroslavu Beňovi Ph.D. za ochotu a pomoc se zpracováním 3D modelu a celým 

procesem 3D tisku a technologům společnosti Jawa za poskytnuté informace. 



- 8 - 

OBSAH 

 

ÚVOD ................................................................................................................................... - 1 - 

1  HISTORIE A VÝVOJ SLÉVÁRENSTVÍ ................................................................. - 2 - 

1.1 Slitiny používané v minulosti a dnes ........................................................................ - 2 - 

2  PŘEHLED TECHNOLOGIÍ LITÍ ............................................................................. - 3 - 

2.1 Gravitační lití do kovových forem ............................................................................ - 4 - 

2.2 Vysokotlaké lití .......................................................................................................... - 5 - 

2.3 Nízkotlaké lití ............................................................................................................. - 7 - 

2.4 Plynulé lití ................................................................................................................... - 9 - 

2.5 Odstředivé lití ........................................................................................................... - 11 - 

3 FORMY - ROZDĚLENÍ, ZPŮSOB VÝROBY, POUŽITÍ .................................... - 12 - 

4 ROZDĚLENÍ SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH ZNAČENÍ ............ - 13 - 

4.1 Rozdělení slitin neželezných kovů .......................................................................... - 13 - 

4.2 Značení slitin neželezných kovů ............................................................................. - 14 - 

5  SLITINY HLINÍKU ................................................................................................... - 14 - 

5.1 Slitiny hliníku - na bázi křemíku, hořčíku a mědi ................................................ - 16 - 

 5.1.1  Slitiny hliníku na bázi křemíku ........................................................................... - 16 - 

 5.1.2 Slitiny hliníku na bázi hořčíku ............................................................................. - 18 - 

 5.1.3 Slitiny hliníku na bázi mědi ................................................................................. - 19 - 

5.2 Slitiny hliníku - značení, vliv legujících prvků, modifikace a očkování, rafinace, 

filtrace a tepelné zpracování ................................................................................. - 20 - 

 5.2.1 Značení slitin hliníku na odlitky .......................................................................... - 20 - 

 5.2.2 Vliv legujících prvků na vlastnosti hliníku .......................................................... - 22 - 

 5.2.3 Modifikace a očkování ......................................................................................... - 22 - 

 5.2.4 Rafinace ............................................................................................................... - 23 - 

 5.2.5 Filtrace ................................................................................................................ - 24 - 

 5.2.6 Tepelné zpracování .............................................................................................. - 24 - 

5.3 Slitiny hliníku používané pro výrobu hlav válců motocyklu ............................... - 26 - 

6 NÁVRH HLAVY VÁLCE V CATIA V5R19 .......................................................... - 26 - 

6.1 Popis funkcí programu ............................................................................................ - 27 - 

6.2 Zhodnocení programu ............................................................................................. - 27 - 

7 VLASTNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ..................................................................... - 28 - 



- 9 - 

7.1 Popis zvoleného řešení výhody a nevýhody ........................................................... - 28 - 

7.2 Vliv konstrukčního řešení na výkon motoru ......................................................... - 30 - 

8 RAPID PROTOTYPING .......................................................................................... - 30 - 

8.1 Přehled RP technologií ............................................................................................ - 31 - 

 8.1.1 Stereolithography – SLA, SL ............................................................................... - 32 - 

 8.1.2 Selective Laser Sintering – SLS, DMLS .............................................................. - 32 - 

 8.1.3 Laminated Object Manufacturing – LOM ........................................................... - 33 - 

 8.1.4 Fused Deposition Modeling – FDM.................................................................... - 34 - 

 8.1.5 Multi Jet Modeling – MJM .................................................................................. - 34 - 

8.2 Výhody a nevýhody 3D tisku .................................................................................. - 35 - 

 8.2.1 Výhody 3D tisku ................................................................................................... - 35 - 

 8.2.2  Nevýhody 3D tisku .............................................................................................. - 36 - 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... - 37 - 

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY ........................................................................... - 38 - 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... - 40 - 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................... - 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

Úvod 

 

 Práce se zabývá technologiemi výroby odlitku ze slitin hliníku. První část popisuje 

historii a vývoj slévárenství. Druhá část se zaměřuje na vybrané technologie odlévání. Ve třetí 

části jsou zmíněny formy a formovací směsi používané ve slévárenství. Ve čtvrté části je 

vylíčeno rozdělení a značení neželezných kovů. Pátá část je zaměřena především na slitiny 

hliníku jejich rozdělení a vlastnosti několika vybraných typů. Dále se také zabývá možnostmi 

zvyšování mechanických vlastností hliníkových slitin a to pomocí očkování a modifikace, 

rafinace a tepelného zpracování odlitku. Šestá část popisuje tvorbu modelu v softwaru 

společnosti Dassault Systemes s názvem CATIA V5R19 jakožto jednoho z nejpoužívanějších 

konstrukčních programů. Sedmá část této práce je zaměřena na vlastní konstrukční řešení 

hlavy válce pro motocykl Jawa 50 a dále také popisuje, jaký bude mít předpokládaný vliv na 

funkci motoru. V poslední osmé části je popsána technologie nazývaná Rapid prototyping. 

Tyto technologie díky možnosti rychlé výroby prototypového modelu umožňují 

konstruktérům a designerům posoudit vhodnost navrhovaného konstrukčního řešení. Díky 

tomu, že VŠB TU je majitelem FDM 3D tiskárny můžeme posoudit navrhnutou hlavu v 

podobě 3D modelu, který by měl být součástí této bakalářské práce. 
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1  Historie a vývoj slévárenství 

 

 Odlévání kovů je používáno od prvopočátku získávání prvotního kovu z přírody jako 

jedna z technologií zpracování kovu. Mezi důkazy o odlévání kovů patří nejrůznější 

archeologické nálezy (pracovní nástroje a pomůcky, sošky, šperky atd.) datované do období 

asi 5000 let př.n.l. Na základě těchto důkazů patří slévárenství mezi jedno z nejstarších 

řemesel. Slévárenství jako takové umožňuje nejen získání kovu z rudy, ale také jeho 

ekonomické využití při výrobě nejrůznějších předmětů. V prvopočátcích se využívala k 

odléváním především měď. Později docházelo ke kombinacím s jinými kovy a tak vzniká 

např. bronz jakožto kombinace mědi a cínu. Později se začalo zpracovávat také zlato a stříbro. 

Mezi další získávané a zpracovávané kovy patřilo železo, které až do dnes vede jakožto 

nejvíce vyráběny kov. S postupem času byly nacházeny další a další kovy. K získávání 

některých kovu je zapotřebí náročných technologických postupů. Mezi tyto kovy patří např. 

hliník. Jeho získání z přírody je obtížnější než je tomu např. u železa. Proto se začal hojně 

využívat až po zvládnutí průmyslové elektrolýzy na konci 19. st. Vzhledem k jeho 

vlastnostem se začal využívat v nejrůznějších odvětvích ať už jako čistý, ale především ve 

slitinách. Díky jeho širokému spektru využití se stal druhým nejvíce vyráběným kovem po 

železe. [2] V dnešní době není problém s dostupností nejrůznějších kovů a prvků využívaných 

ve slévárenství. V tomto ohledu je limitující pouze cena. Na rozdíl od technologií 

využívaných ve slévárenství v minulosti máme dnes možnosti daleko větší. V dnešní době 

však máme technologie, které nám umožňují hospodárnější využití kovu, velkosériovou a tím 

i méně nákladnou a rychlou výrobu. Dalším krokem souvisejícím s ulehčením výroby odlitků 

je i vývoj výpočetní techniky a vynález např. 3D tiskáren a obráběcích CNC strojů. Tím je čas 

potřebný na vývoj dané součásti zkrácený na minimum. Během několika málo hodin lze 

součást vymodelovat v počítači a vytisknout si 3D model nebo si nechat vyrobit formu pro 

odlévání na CNC obráběcím stroji.  

 

1.1  Slitiny používané v minulosti a dnes 

 

 Stejně jako v minulosti tak i dnes se využívají na výrobu odlitku skupiny materiálu 

určených k odlévání. Tyto materiály můžeme obecně rozdělit do dvou skupin. První skupinu 

budou tvořit materiály na bázi železa tzv. litiny. Druhá skupina bude tvořena neželeznými 

kovy, ale především jejich slitinami. Tyto materiály se postupně využívaly ve větší či menší 
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míře po celou dobu vývoje slévárenství. Dnešní trend je takový, že vše je potřeba vyrábět 

rychle a ekonomicky. To zní sice rozumně, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality 

výrobku. Také slitiny pro výrobu některých součástí se různě vyvíjejí, upravují a zaměňují. 

Některé jsou však stále stejné jelikož jsou osvědčené a léty prověřené. 

 

2  Přehled technologií lití 

 

 

 Ve slévárenství se snažíme docílit vysoké přesnosti odlitků, vysoké jakosti povrchu a 

nejekonomičtějšího využití kovu při zachování užitných vlastností. Také se snažíme o  

zavedení automatizace jednotlivých procesu a možnost sériové výroby. Existují tři způsoby 

lití (plnění formy taveninou). Lití gravitační, tlakové a odstředivé. Každý z těchto způsobů má 

své výhody, ale také nevýhody. Z těchto důvodu existují různé způsoby lití a různé formy viz 

obr.č.1, do kterých lití provádíme.  

 

 

 

Obr. 1 Rozdělení technologií lití slitin hliníku 
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 Výběr vhodné technologie je ovlivněn několika faktory. Mezi tyto faktory patří např. 

slitina, konstrukce odlitku (tvar, rozměry, hmotnost), požadavky na přesnost a jakost povrchu, 

požadavky na užitné vlastnosti odlitku a také počet kusů ve výrobní sérii. Zde je několik 

vybraných možností popsáno blíže. 

 

2.1 Gravitační lití do kovových forem  

 

 Gravitační lití do kovových forem viz obr.č. 2, patří mezi progresivní způsoby 

odlévání a lze zajistit sériovou a hospodárnou výrobu. Formy jsou vyrobené z nástrojové oceli 

nebo litiny s lupínkovým grafitem. Trvanlivost formy ovlivňuje několik faktorů jako např.: 

hmotnost a materiál odlitku, teplota odlévané slitiny, tvar odlitku, tloušťky stěn a složitost 

odlitku, způsob zpracování formy a také způsob ochrany líce formy. Mezi největší nedostatky 

u kovových forem patří nepoddajnost a tuhost při smršťování odlitku. Jako dalším faktorem 

ovlivňujícím zda odlévat či neodlévat do kovových forem mohou být náklady na výrobu 

formy. Proto je vhodné využít kovové formy při velkosériové výrobě. Tyto formy se vyrábějí 

třískovým obráběním z ocelových či litinových polotovarů. Při jejich konstrukci se 

zaměřujeme na trvanlivost především z důvodu cyklického tepelného namáhání, ke kterému 

dochází během odlévání. Do kovových forem můžeme vkládat jak kovové tak i pískové jádra. 

Tato metoda lití se využívá při výrobě velmi namáhaných částí jako jsou např. písty, hlavy a 

bloky spalovacích motorů ze slitin hliníku. Oproti lití do pískových forem zde získáme dobré 

mechanické vlastnosti, kvalitnější povrch, vyšší přesnost a také výbornou vnitřní 

kompaktnost. Díky žárovzdornosti můžeme odlévat také slitiny s vyšší teplotou tání (asi 

700°C) výjimečně i litinu. Forma je samozřejmě dělená a je předehřívaná v závislosti na 

odlévaném kovu na přibližně 200 až 300°C. Líc formy chráníme pomocí nátěru nebo nástřiku. 

Mezi nevýhody tohoto způsobu lití patří omezená složitost odlitku s větší tloušťkou stěn a 

omezená hmotnost odlitku max. do 15kg. [2] 



- 5 - 

 

 

Obr. 2  Dělená kovová forma pro gravitační lití [2] 

 

2.2  Vysokotlaké lití 

 

 Vysokotlaké lití je velice stará metoda používaná již od roku asi 1838 kdy byla využita 

pro odlévání písmen tiskařských strojů ze slitin olova a cínu. Jedna se o vstřikování kovů do 

stálé kovové formy (z nástrojové oceli u nás ČSN 19 522) pod vysokým tlakem (2-100MPa). 

Tlak působí na kov do úplného ztuhnutí což má za následek jemnou krystalizaci odlitku a tím 

pádem i dobré mechanické vlastnosti. Mezi slitiny používané pro vysokotlaké odlitky patří 

slitiny hliníku, hořčíku a zvláště pak zinku. Forma je plněna rychlostí 0,5 až 120m.s
-1

. Stroje, 

na kterých provádíme vysokotlaké lití, můžeme rozdělit podle teploty komory na stroje s 

teplou a studenou komorou. U stroje s teplou komorou je tavící agregát součástí stroje a tlak 

na kov je vyvíjen pístem nebo tlakovým vzduchem na hladinu kovu. Je zde vysoká 

produktivita práce a výrobní proces muže být plně automatizovaný. Na těchto strojích se 

odlévají slitiny, které jsou nízkotavitelné typu Zn, Pb, Sn a jiné. U strojů tohoto typu dochází 

k dosti velkému opotřebení pístu a vodícího pouzdra. U stroje se studenou komorou je kov 

taven mimo tlakový stroj a je naléván do vstřikovací komory. Stroje se studenou pracovní 

komorou můžeme dále rozdělit podle orientace vstřikovacího ústrojí s vertikálním a 

horizontálním viz obr. č. 3. Množství kovu musí odpovídat přibližně objemu odlitku. Na 

strojích tohoto typu se odlévají slitiny s vyšším bodem tání (do 1000°C). U strojů se studenou 

komorou nedochází k tak velkému opotřebení vstřikovacího zařízení jako je tomu u stroje s 

teplou komorou. U této technologie obecně rozlišujeme tři rychlosti plnění formy a s tím 

souvisí i tři způsoby plnění formy taveninou. Nízkou rychlostí (do 0,3m.s
-1

) - zde je forma 
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plněna lamelárním proudem, střední rychlostí (0,2 - 15 m.s
-1

) - forma je plněna souvislým 

turbulentním proudem a vysokou rychlostí (nad 25 m.s
-1

) kdy je forma plněna disperzně 

(vzniká mikroporézita). Pro slitiny hliníku volíme rychlost plnění asi 40m.s
-1

. Tato 

technologie se využívá například při výrobě bloků motorů, skříní převodovek, žebrovaných 

válců motorů a kompresoru z Al-slitin. Tepelné zpracování vysokotlakých odlitku je možné, 

ale pouze do teploty asi 200°C. Jelikož je v pórech uzavřený vzduch (až 8%), nemůžeme 

tepelně zpracovat kalením, jelikož by přítomný vzduch odlitek zdeformoval. Výhodou této 

technologie je možnost dosahování velice tenkých stěn (1-7mm), obzvlášť pak u krátkých 

žeber. Čím stěna odlitku tenčí tím je méně pórovitá a má lepší mechanické vlastnosti. Povrch 

vysokotlakých odlitků bývá přesný a hladký. U tlakového lití můžeme využít možnosti zalití 

do odlitku předměty z jiných kovů, jako jsou např. šrouby, matice, pouzdra, tyče a jiné. 

Můžeme také předlévat díry do průměru 1mm. Využití kovu u této technologie je 70-95% v 

závislosti na velikosti odlitku. Mezi hlavní nevýhody této technologie patří: menší tažnost 

odlitků, odlitky jsou použitelné do teploty asi 350°C a to z důvodu možností povrchových 

bublin a odlitky se nedají barevně eloxovat. V současnosti se vysokotlakým litím vyrábí asi 

60 % odlitku z hliníkových slitin a asi 95 % odlitků ze slitin zinku. Tyto odlitky se vytvářejí 

především pro automobilový a elektrotechnický průmysl. [2] [4]  
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Obr. 3  Schéma vysokotlakého lití s vertikální a horizontální komorou 

A) vertikální komora lití,  B) horizontální komora [2] 

 

 

2.3  Nízkotlaké lití  

 

Nízkotlaké lití je podobné jako lití pod tlakem s teplou komorou avšak s tím rozdílem, 

že u tohoto lití je podstatně nižší rychlost plnění formy (asi 0,5m.s
-1

) a také nižší tlak (do 

0,3MPa). Kelímek s kovem je umístěn do tlakotěsné udržovací pece. Forma se umísťuje těsně 

nad kelímek s roztaveným kovem, což je pro tuto technologii charakteristické. Plnění formy 

probíhá tak, že působíme nízkým tlakem vzduchu (0,01 - 0,07MPa) na hladinu kovu. Pro 

slitiny hliníku používáme přetlak 0,02 - 0,03MPa. Kov je takto vytlačován přes žáruvzdornou 

stoupací trubici a trysku do předehřáté dělené formy. Stoupací trubice je ponořena pod 

vrstvou oxidů a nečistot, které jsou na hladině, a tak je forma plněna čistým kovem bez 

vměstků. Rychlost plnění formy regulujeme úrovní tlaku tak, aby bylo proudění kovu co 

nejklidnější. Po naplnění formy z větší části zvýšíme tlak na maximální hodnotu a ten 

necháme působit po celou dobu tuhnutí odlitku. Kov tlačený přes stoupací trubici doplňuje 
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formu, díky čemuž funguje i jako nálitek. Po úplném ztuhnutí přetlak zrušíme a tak kov, který 

je přebytečný se vrátí zpět do kelímku a je znovu a snadno využitelný. U takto prováděného 

odlévání dosahujeme více než 90 % využití kovu což je velice ekonomicky výhodné. Takové 

to vysoké % využití kovu je zapříčiněno hlavně tím, že není potřeba vtoková soustava ani 

nálitek. Nízkotlaké lití můžeme provádět do všech druhů forem. Nečastěji využíváme formy 

trvalé čili kovové a grafitové. Tato technologie je vhodná pro odlévání ze slitin lehkých kovů 

a to především ze slitin hliníku. Takto vyrábíme nejrůznější odlitky pro automobilový 

průmysl (disky automobilů, písty aj.), nebo také lopatková kola, lopatky turbín atd. Výhodou 

tohoto způsobu lití je, že umožňuje odlévat velmi tenkostěnné odlitky. Mezi další výhody 

patří samozřejmě výše zmíněné vysoké procento využití kovu. Požadavky na formy jsou 

přitom nižší, než je tomu u tlakového lití. Dosahujeme velmi vysoké kvality odlitků. Mezi 

hlavní klady patří minimum vměstku i plynových bublin a s tím souvisí i vynikající těsnost 

vůči tlakovým mediím. Jako nevýhodu lze zmínit závislost jakosti odlitku na konstrukci 

formy, teplotním režimu a načasování operací. Stroj pro nízkotlaké lití včetně popisu 

jednotlivých částí vidíme na obrázku č. 4. Jako zvláště výhodnou metodou nízkotlakého lití, 

při odlévání silnostěnných odlitků, je metoda lití s protitlakem. Zde je v systému celkově 

vyšší tlak než u nízkotlakého lití. Tlak působí nejeden na kov v kelímku, ale také ve formě. 

Odlévání se zahájí poklesem tlaku ve formě, čímž dochází k pomalému přesunu kovu do 

formy. Díky tomu je zaplňování formy ještě plynulejší než u nízkotlakého lití, a minimalizuje 

se tím riziko vzniku ředin a plynových bublin při tuhnutí. [1][2][4] 
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Obr. 4  Schéma stroje pro nízkotlaké lití [1] 

 

 

2.4 Plynulé lití 

 

 Plynulé lití někdy také nazývané kontinuální lití. Proces plynulého lití slouží k výrobě 

plynule litých profilů a probíhá takto. V udržovací peci je umístěn kelímek s taveninou. 

Tavenina nepřetržitě prochází do formy s průchozí dutinou tzv. krystalizátoru. Ten bývá 

umístěn ve spodní části tohoto licího zařízení, kde dochází k velice rychlému ochlazení 

taveniny a tím k tuhnutí. Z krystalizátoru pak již vychází povrchově ztuhlý odlitek, který se 

může dále dochlazovat nebo se nechá dochladit na vzduchu. Tyto odlitky (bloky nebo desky) 

mohou být velice dlouhé. Díky tomuto postupu vzniká v různých místech odlitku různá 

struktura. Tuto strukturu lze ovlivnit očkováním taveniny. Tato technologie se vyvíjí od roku 

1840, kdy byla použita pro výrobu olověných trubek. V důsledku vývoje dochází k 

automatizaci výrobního procesu. Díky automatizaci dochází k větší kontrole nad celým 

procesem. Pomocí kontinuálního lití dosahujeme vyšší produktivity, vyšší kvality odlitků, 

nižších nákladu a také menších ztrát než je tomu u odlévání do stacionárních forem. Vyšší 

kvalitou máme na mysli např. nižší počet vměstku než je tomu u odlitků (ingotů) vzniklých 

litím do stacionárních forem. Licí stroje lze rozdělit dle uspořádání na horizontální a 

vertikální. I tyto skupiny lze dále dělit dle systému na uzavřený a otevřený. Vše lze vidět na 
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obrázku č. 5. [2] Mezi nejčastěji používanou metodu patří plynulé horizontální lití s 

uzavřeným systémem. Tato technologie se vyžívá nejen při výrobě z oceli, ale také při výrobě 

z neželezných kovů jako jsou slitiny hliníku, slitiny mědi aj. [2][10] 

 

 

Obr. 5  Základní principy zařízená pro plynulé lití [2] 

 

a) plynulé lití vertikální - otevřený systém, b) plynulé lití vertikální - uzavřený systém, c) plynulé lití 

horizontální - uzavřený systém  

1 - licí pánev, 2 - nálevka, 3 - kelímek, 4 - forma (krystalizátor), 5 - tekutý kov, 6 - ztuhlý kov, 7 - tažné 

válce 
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2.5 Odstředivé lití 

 

 Odstředivé lití je metoda zvláště vhodná pro výrobu rotačních odlitku s dutinou v 

místě osy rotace (např. válce, roury, vložky válců spalovacích motorů, vodovodní trubky, 

ložiska, atd.). K vyplnění dutiny napomáhá odstředivá síla vyvolaná rotací formy v licím 

stroji. Toto lití provádíme do rotujících kovových či keramických forem. Po nalití tuhne 

tavenina od vnějšího okraje směrem do středu. Hmotnost odlitků se může pohybovat od 

několika gramů až do několika tun, přičemž tloušťky stěn mohou mít od 4 až do 350mm. 

Kvalita odlitku je ovlivněna několika faktory, jako jsou hustota slitiny, poloměr otáčení a 

počet otáček. A právě počet otáček je parametr, který má zásadní vliv na kvalitu odlitku. 

Pokud je počet otáček nízký, nedochází k dokonalému vyplnění formy kovem a tím pádem 

nedosáhneme potřebného tvaru a hladkosti povrchu. Na druhou stranu je-li počet otáček příliš 

vysoký, je zde nebezpečí vzniku vad, především trhlin. Pro určení vhodného počtu otáček 

existuje několik rovnic. Odstředivé lití dělíme podle několika hledisek. Například podle 

konstrukce formy s vodorovnou či svislou osou rotace. Dále lze hovořit o tzv. pravém a 

nepravém lití což závisí na umístění geometrické osy vůči ose rotace. Pokud je poloha těchto 

os totožná hovoříme o pravém odstředivém lití (výroba trubek, válců atd.). Pokud poloha os 

není totožná, hovoříme o nepravém odstředivém lití někdy také označovaném jako 

odstřeďování. To se využívá při výrobě tvarových odlitků. Formy zde bývají keramické 

vyrobené např. metodou vytavitelného modelu. Tento způsob lití umožňuje získání 

tenkostěnných odlitku s vysokou rozměrovou a tvarovou přesností bez vnitřních vad a 

vysokou hutností stěn. Celá tato technologie odstředivého lití je vysoce efektivní a to hlavně z 

hlediska využití kovu nad 90%. Umožňuje snížit spotřebu používaných jader nebo je úplně 

vyloučit z výrobního procesu. Dále také dochází ke zlepšení mechanických vlastností a jakosti 

odlitku a vyšší produktivitě práce. Jakožto nevýhody lze uvést nerovnoměrnost chemického 

složení ve struktuře. Odstředivé lití vysoce efektivně nahrazuje obrábění a lití do kovových 

forem. Díky dosahované rozměrové toleranci součástí (0,05 až 0,1mm) lze označit tuto 

technologii za velice přesnou. V současnosti se odstředivé lití využívá např. k liti potrubí 

velkých rozměrů (menší jsou nahrazeny plasty). [2][4] 
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Obr. 6  Stroj pro odstředivé lití drobných odlitků [2] 

 

 

3 Formy - rozdělení, způsob výroby, použití  

 

 

 Formy lze dělit z různých hledisek. Můžeme je například dělit podle typu na netrvalé, 

polotrvalé a trvalé. Dále můžeme také dělit podle jejich výroby na formy vyrobené - ruční 

formováním, strojní formováním, obráběním. Netrvalé formy se vyrábějí zaformováním 

modelu pomocí formovací směsi do rámu. Tyto formy bývají jednorázové. Po použití však lze 

formovací směs upravit a znovu použít. Netrvalé formy dělíme podle pojivového systému do 

čtyř tzv. generací. První generace směsí využívá kapilárních a Van der Waalsových sil. Jsou 

to směsi písku (jakožto ostřiva) s jílovými pojivy. Tyto pojivové soustavy využívajících jílů 

patří k nejstarším. Druhá generace směsí využívá chemických reakcí. Jako zástupce chemicky 

tvrzených směsí lze zmínit např. reakci křemičitanu sodného (vodní sklo) a CO2. Díky této 
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reakci lze vytvořit formu, do které lze odlévat i velmi těžké odlitky z ocelí, litin i neželezných 

kovů (300t i více). S příchodem druhé generace bylo potřeba ve slévárnách zavést nejrůznější 

opatření související s bezpečnostní a nakládáním s chemikáliemi. Třetí generace směsí 

využívá fyzikálních zákonů. Zde patří například formování pomocí magnetické síly, 

vakuováním, zmrazováním (využití ledu jako pojiva) aj. Čtvrtá generace směsí využívá jako 

pojiva biologické procesy. Jelikož stále nevyhovuje součastným představám o bezodpadové 

technologii je nadále vyvíjena. Výhodou formování do formovacích směsí je především 

možnost odlévat rozměrné, ale především také velice těžké odlitky (až stovky tun). Mezi 

netrvalé formy řadíme formy pískové, sádrové, keramické aj. Polotrvalé formy je možno 

použít vícekrát. Vyrábějí se odlitím keramické břečky na model v rámu. Model bývá vyroben 

z vosku nebo pěny. Model se vytaví nebo vypálí a tím vznikne forma. Trvalé formy jsou 

nejčastěji z kovu a jsou vyráběny obráběním. Využívány jsou především ve velkosériové 

výrobě. Mezi jejich výhody patří především rychlost odvodu tepla z odlitků. Dále také 

možnost dosažení vysoké přesnosti odlitku a jakosti povrchu. Jako nevýhodu lze uvést vyšší 

pořizovací cenu, vysokou tuhost, která muže mít negativní vliv na odlitek, dále nutnost 

použití žáruvzdorných nástřiku a často i chlazení pro zvýšení životnosti formy. [4] 

 

4 Rozdělení slitin neželezných kovů a jejich značení 

 

4.1 Rozdělení slitin neželezných kovů 

 

 Rozdělení slitin neželezných kovů můžeme provádět z různých hledisek. Zde jsou 

nejčastější z nich. Dle základního kovu, způsobu zpracování, hustoty, teploty tání atd. Podle 

základního kovu - který je ve slitině obvykle zastoupen více než 50%. A tak hovoříme např. o 

slitinách mědi, hliníku apod. Dalším hlediskem je způsob zpracování. Zde dělíme slitiny na 

slévárenské slitiny nebo slitiny pro tváření. Z hlediska chemického složení je u slévárenských 

slitin běžný vyšší obsah přísadových prvku. Tyto slitiny mají obvykle nižší plastické 

vlastnosti avšak vyšší pevnost a tvrdost. U těchto slitin je však také kladen vysoký důraz na 

slévárenské vlastnosti. Zatímco slitiny pro tváření obsahují většinou pouze heterogenní tuhý 

roztok základního prvku a tak mají vyšší plastické vlastnosti. Tyto slitiny lze dále dělit dle 

tvářecích teplot, pro které jsou určeny, na slitiny pro tváření za tepla či za studena. Dle 

hustoty dělíme na slitiny lehkých a těžkých neželezných kovu přičemž dělící hustotou mezi 
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těmito skupinami je 4500 kg.m
-3

. Mezi lehké slitiny řadíme např. slitiny hliníku, hořčíku a 

titanu. Naopak mezi těžké slitiny neželezný kovu patří např. slitiny mědi, niklu, olova, zinku, 

kobaltu aj. Podle teploty tání lze dělit do tří skupin. Slitiny nízkotavitelné (do 600°C), se 

střední tavící teplotou (do 1500°C) a vysokotavitelné (nad 1500°C). Do skupiny 

nízkotavitelných kovů patří např. cín, kadmium, olovo, zinek a další. Ve skupině se střední 

tavící teplotou se nachází např. hliník, nikl, hořčík, měď a další. Do skupiny 

vysokotavitelných řadíme např. titan, vanad, chrom a další. [1] 

 

4.2 Značení slitin neželezných kovů  

 

 Značení slitin neželezných kovů lze rozdělit na značení číselné (dle příslušných 

norem) a značení chemickými značkami. Číselné značení (jak je výše zmíněno) vychází z 

příslušných norem. Tyto normy jsou rozděleny dle působnosti na evropské, národní, 

podnikové či jiné. Obvykle z čísla normy nevyčteme nic o chemickém složení dané slitiny. U 

značení chemickými značkami platí, že uvádějí střední obsah hlavních prvků v procentech. 

Jako první je vždy uvedena chemická značka základního prvku a dále se uvádějí značky 

přísadových prvku podle jejich obsahu ve slitině. Střední obsah přísadového prvku se značí 

číslicí za jeho chemickou značkou. Pokud je obsah přísadového prvku nižší než 1% potom se 

obvykle množství neuvádí. Například: AlSi9Cu3 je silumin s 9% křemíku a 3% mědi. U 

vybraných slitin může být použit i jiný způsob značení (např. u mosazí). [1] 

 

5  Slitiny hliníku 

 

 Slitiny hliníku využíváme z důvodu, že čistý hliník má i přes dobrou plasticitu dosti 

nízkou pevnost. Z tohoto důvodu zde provádíme tzv. legování. Legováním označujeme 

metalurgický postup, kdy do základního kovu či slitiny přidáváme tzv. legující prvky. Tyto 

prvky ovlivňují nejen mechanické, ale i slévárenské vlastnosti výsledné slitiny. Tím je 

umožněno širší využití hliníku jakožto jednoho z nejpoužívanějších lehkých kovů na 

nejrůznější aplikace. Ke zpevnění využíváme legování vhodnými prvky, jako jsou např. Cu, 

Mg, Mn, Si, Zn, Li a další. Hliníkové slitiny můžeme rozdělit podle technologie zpracování 

na slitiny k tváření a slitiny slévárenské, což je vidět na fázovém diagramu viz obr. č. 7. 
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Obr. 7  Fázový diagram zobrazující rozdělení hliníkových slitin 

 
1 - slévárenské slitiny, 2 - slitiny určené k tváření  3 - precipitačně vytvrditelné slitiny a 4 - precipitačně 

nevytvrditelné slitiny 

 

 

 U slitin pro tváření je ve struktuře především primární tuhý roztok na druhou stranu u 

slévárenských převažuje eutektikum. Slitiny slévárenské i slitiny pro tváření mohou být 

vytvrditelné nebo nevytvrditelné. U slitin hliníku, které jsou určeny k tváření, je žádoucí aby v 

mikrostruktuře převládal plastický tuhý roztok α(Al). Na základě tohoto lze předpokládat 

dobrou tvařitelnost. Tyto slitiny mívají nižší obsah legujících prvku. Na druhou stranu 

slévárenské slitiny mívají vyšší obsah legujících prvků, které tvoří tvrdé a křehké fáze, z 

čehož vyplývá nevhodnost ke tváření. U slitin ke slévání je žádoucí vznik eutektika, jelikož 

zlepšuje slévatelnost. Celé rozdělení slitin je shrnuto na obrázku č. 8. [6] [8] [9] 
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Obr. 8 Rozdělení slitin hliníku  

 

 

5.1  Slitiny hliníku - na bázi křemíku, hořčíku a mědi 

 

5.1.1  Slitiny hliníku na bázi křemíku 

 

 Slitiny tohoto druhu patří k nejvýznamnějším slévárenským slitinám, které se 

obchodně označují názvem siluminy. Slitiny Al-Si patří díky svým vlastnostem (především 

zabíhavost, úzký krystalizační interval a malá náchylnost ke vzniku trhlin během tuhnutí) 

mezi nejlepší slévárenské slitiny.  Na obrázku č. 9 vidíme rovnovážný diagram eutektického 

typu, z kterého lze vyčíst, že eutektický bod odpovídá cca 12 hm.% Si a eutektická teplota je 

577°C. Maximální rozpustnost Si v tuhém roztoku α(Al) při eutektické teplotě je 1,6 hm.% Si. 

Tyto slitiny nelze precipitačně vytvrzovat. Nejčastěji se využívají s obsahem 5-25hm.% Si. 

Slitiny s obsahem 5-11 % označujeme jako podeutektické. Mikrostrukturu tvoří primární 

dendrity α(Al) a eutektikum α(Al)+Si. Eutektické slitiny obsahují asi 12 % Si a 

mikrostruktura je tvořena pouze eutektikem. Podeutektrické a eutektické patří mezi 
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nejpoužívanější. Slitiny s vyšším obsahem označujeme jako nadeutektické a mikrostrukturu 

tvoří primární krystaly Si a eutektikum α(Al)+Si. Díky vysoké tvrdosti nadeutektických slitin 

se využívají tyto slitiny na výrobu součástí namáhaných na otěr. Hodnoty mechanických 

vlastností slitin Al-Si jsou závislé od obsahu Si. S rostoucím množstvím Si ve slitině roste 

tvrdost a mírně klesá tažnost (cca nad 12 % Si). Tažnost eutektické slitiny je asi 15 % a 

pevnost cca 180MPa. Pokud chceme získat lepší mechanické vlastnosti, musíme legovat a to 

zejména mědí a hořčíkem což způsobí, že se slitiny stanou precipitačně vytvrditelnými. Poté 

mohou dosahovat pevnost až 300MPa. Pro možnost aplikace za zvýšených teplot legujeme 

slitiny Al-Si niklem. Možnost aplikace těchto slitin je velice široká, proto zde zmíním jen 

některé výrobky např. bloky spalovacích motorů, hlavy válců, písty, ráfky, kryty čerpadel a 

mnoho dalších. Na obr. č. 9 vidíme fázový diagram Al-Si včetně charakteristický 

mikrostruktur s různým obsahem Si. [8] 

 

 

Obr. 9 Fázový diagram Al-Si s detailním zobrazením charakteristik mikrostruktur při různem obsahu Si 

[11] 
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5.1.2  Slitiny hliníku na bázi hořčíku 

 

 Slitiny na bázi Al-Mg mají vysoké hodnoty pevnosti v tahu v litém stavu, dobrou 

korozivzdornost proti mořské vodě a také dobrý poměr mezi hmotností a pevností. Mezi další 

klady patří také výborná obrobitelnost, leštitelnost a možnost povrchové úpravy eloxováním. 

Jakožto nevýhody lze zmínit sklon k tvorbě mikroředin, horší zabíhavost a vysokou afinitu ke 

kyslíku (oxidace). Z toho vyplývá, že mají špatné slévárenské vlastnosti. K výraznému 

poklesu mechanických vlastností dochází již při teplotách nad 100°C. Pokud chceme slitinu 

přece jen použít, musíme před odléváním důkladně očistit hladinu kovu a taveninu co nejlépe 

odplynit. Dále se provádí zjemnění zrna a to především proto, abychom předešli vzniku 

povrchové vady zvané "ledové květy" a také proto, aby nedocházelo ke vzniku trhlin. U této 

slitiny může docházet také k tvorbě propadlin na povrchu a rozptýlených staženin. U slitiny 

typu Al-Mg je obtížné nálitkování a je zapotřebí používat vnějších chladítek. Abychom 

předešli možnému vzniku trhlin, předehříváme kovové formy pro odlévání (kokily) na 

vysokou teplotu. Taveninu bychom neměli přehřívat na více než 750°C a licí teplota by se 

měla pohybovat v rozmezí 680-730°C. Pro slitiny s obsahem od 3 do 5 % Mg používáme 

metodu gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Slitiny s obsahem 9 % Mg 

odléváme pod tlakem. U slitin Al-Mg se nepoužívá teplené zpracování. Mezi hlavní možnosti 

využití této slitiny patří výroba předmětů pro dekoraci v interiéru či exteriéru, ozdobných dílů 

automobilu, částí optických přístrojů či využití v chemickém a potravinářském průmyslu. 

Fázový diagram vidíme na obr. č. 10. [1] [4] 
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Obr. 10 Fázový diagram Al-Mg [11] 

 

 

5.1.3  Slitiny hliníku na bázi mědi 

 

 Tyto slitiny jsou obecně označovány jako duraluminy. Slévárenské slitiny obsahují 4-5 

% Cu. Rozpustnost mědi v hliníku je při eutektické teplotě max. 5,7 % a při nižších teplotách 

klesá. Díky klesající rozpustnosti mědi můžeme provádět vytvrzování a to jak za tepla tak 

také za studena. Tyto Al-Cu slitiny a také Al-Cu-Mg (a další) patří mezi nejvýznamnější 

tvářené slitiny hliníku. Mezi nevýhody těchto slitin patří špatná korozivzdornost avšak na 

druhou stranu slitiny Al-Cu patří mezi vysokopevnostní slitiny hliníku což lze lehce odvodit z 

mechanických vlastností. Mez pevnosti až přes 450MPa a tažnost a lomová houževnatost až 

2x větší než u slitin typu Al-Si. Odlitky ze slitin Al-Cu jsou vhodné pro použití za vysokých 

teplot, avšak slévárenské vlastnosti jsou velmi špatné. Tyto špatné vlastnosti vyplývají 

především z širokého intervalu tuhnutí. Pro zúžení tohoto intervalu bývají legovány slitiny 

Al-Cu pomocí křemíku. To ale snižuje mechanické vlastnosti. Z výše uvedených důvodu jsou 

stále častěji nahrazovány slitinami typu Al-Si. Oblast aplikace těchto Al-Cu slitin je však stále 
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dosti široká, používají se např. v leteckém a automobilovém průmyslu, při výrobě sportovního 

náčiní, pro použití za zvýšených teplot (do 300°C) se používají slitiny typu Al-Cu-Mg a to 

např. na písty spalovacích motoru. Fázový diagram vidíme na obr. č. 11. [1][8] 

 

 

Obr. 11 Fázový diagram Al-Cu [11] 

 

 

5.2  Slitiny hliníku - značení, vliv legujících prvků, modifikace a očkování, 

rafinace, filtrace a tepelné zpracování 

 

5.2.1 Značení slitin hliníku na odlitky 

 

 Značením slitin hliníku na odlitky se zabývá norma ČSN EN 1706. Tato norma 

označuje slitinu písmeny EN AC a pěti číslicemi. Číselné označení lze doplnit i chemickým 

označením. Např.: EN AC-21000 [AlCu4MgTi] [11] 
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Vysvětlení: 

 písmeno A označuje slitinu hliníku 

 písmeno C označuje odlitky 

 první číslice označuje řadu slitin (hlavní přísadový prvek) 

 druhá číslice označuje skupinu slitin 

 třetí číslice je doplňující číslo 

 čtvrtá a pátá číslice je nula 

 

Přehled skupin podle hlavních slitinových prvků:  

 řada 10000 - Al minimálně 99,00% a více 

 řada 20000 - slitina AlCu 

 řada 30000 - slitina AlMn 

 řada 40000 - slitina AlSi 

 řada 50000 - slitina AlMg 

 řada 60000 - slitina AlMgSi 

 řada 70000 - slitina AlZn 

 řada 80000 - slitina Al s různými prvky  

 

Dle ČSN se jednotlivé typy hlinku a slitin hliníku značí vždy konkrétní normou ČSN a 

šestimístným číslem. [12] Příklad šestimístného označení se značkou ČSN viz obr. č. 12. 

 

Obr. 12 Příklad značení slitin hliníku dle ČSN [12] 

 

 

Rozbor konkrétní normy v příkladu. Číslem 42 značíme třídu norem pro hutnictví, dále 

skupina norem 40-45 označují, že se jedná o hliník nebo jeho slitiny na odlitky či tvářené 

výrobky a 00 označují číslo ve skupině norem. Dále následuje chemické značení jakožto 

doplňující informace. [12] 
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5.2.2 Vliv legujících prvků na vlastnosti hliníku 

 

Cu - zvyšuje pevnost a tvrdost slitiny, zhoršuje tvárnost a korozivzdornost 

 

Mg - zlepšuje podmínky pro tepelné zpracování, zlepšuje korozivzdornost 

 

Mn - zlepšuje pevnost, tvárnost, korozivzdornost, zjemňuje zrno, zvyšuje křehkost a zhoršuje                                                     

         slévatelnost 

 

Zn - výborná pevnost, menší houževnatost a korozivzdornost 

 

Li - zvyšuje modul elasticity, snižuje hustotu (letectví) 

 

Pb,Bi - zlepšují obrobitelnost 

 

Fe - stálá příměs hliníku - slitiny ke tváření (do 0,5 % Fe), slévárenské slitiny (do 1 % Fe) 

 

Si - stálá příměs hliníku - zvyšuje otěruvzdornost, slévatelnost a zabíhavost 

 

Ni - zvyšuje mechanické vlastnosti za normální i vyšší teploty, lepší korozivzdornost 

 

Cr, Co, W, Ti, V, Ce - působí na zjemnění krystalizace 

 

Fe, Ni, Ti, Mn, Cr - vznik intermetalických fází, zvýšení pevnosti a tvrdosti, zpevnění  

                                 sekundárních fází  

[13] 

 

5.2.3 Modifikace a očkování 

 

 Modifikaci a očkování provádíme z důvodu získání jemnější výsledné mikrostruktury 

a lepších mechanických vlastností daného kovu. Samotný proces modifikace a očkování 

spočívá v tom, že do tekutého kovu přidáme malé množství látky (modifikátoru, očkovadla), 
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což ovlivní krystalizaci výsledné slitiny. Modifikace jako taková ovlivňuje primárně způsob 

vylučování eutektika a dále také způsob růstu krystalizačních zárodku důsledkem čehož 

dochází ke změnám vyloučených fází. Modifikace se provádějí především u litin k získání 

požadovaného tvaru vyloučeného grafitu (globulární, lamelární). Modifikováním hliníkových 

slitin např. AlSi, pomocí sodíku a stroncia lze získat tzv. modifikované eutektikum. I zde se 

díky modifikaci mění tvar eutektika. Pomocí modifikace lze zvýšit mechanické vlastnosti a to 

především tažnost (až nad 10 %). Dále v kombinaci s vhodným tepelným zpracováním lze 

řádově zvýšit houževnatost a rázovou pevnost. Očkováním se ovlivňuje počet krystalizačních 

zárodků. Díky vyššímu počtu zárodků dochází ke zjemnění struktury, což ovlivňuje 

mechanické a technologické vlastnosti. K očkování se využívají očkovací slitiny a soli. Slitiny 

se dodávají většinou jako tyče (Ø10mm, délka 50mm) o určené hmotnosti a jejich dávkování 

je velice jednoduché. Na určité množství kovu se dá určitý počet tyčí. Následně se tavenina 

promíchá a očkovací účinek se okamžitě dostaví a taveninu lze ihned odlévat. V případě 

očkovacích solí je postup jiný. Na hladinu se přidá určené množství dané soli dle doporučení 

výrobce (asi 1 %) a zvonem se ponoří na dno. Poté je potřeba taveninu dobře promíchat. Soli 

musí být suché, aby se nevnášela vlhkost do taveniny. Modifikaci a očkování provádíme 

především u slitin železa a slitin hliníku. [1][2] 

 

5.2.4 Rafinace  

 

 

 Rafinace je proces, během kterého se snažíme v tavenině odstranit: rozpustné kovové 

příměsi, nerozpustné kovové vměstky a snížit obsah plynů v tavenině. Při rafinaci se 

využívají většinou postupy jako např. odstátí taveniny, vynášení vměstků plynovými 

bublinami, chemická vazba vměstku pomocí krycích a rafinačních solí a mechanické 

zachycování vměstků při filtraci taveniny. Odstátí taveniny je proces kdy se čeká, až vyplavou 

vměstky na povrch taveniny. Tato metoda má malou účinnost a je časově náročná. Může být 

použita jako "předstupeň" další rafinace. Při profukování plyny jakožto dalším způsobu 

rafinace se využívá pohybu bublin taveninou, které vynášejí na povrch vměstky. Rafinace 

pomocí krycích a rafinačních solí umožňuje zabránit vzniku vměstkům v tavenině a také 

pomáhají k odstranění vměstku z taveniny. [1] 
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5.2.5 Filtrace  

 

 Filtrace se provádí několik způsoby. Je to vysoce účinná metoda jak zachytit vměstky. 

K filtraci se používají sítové nebo zrnité filtry. Sítové zachycují vměstky nad 30mm a 

materiály na jejich výrobu jsou skelné vlákno, kovové či titanové dráty, keramické materiály 

či nitridy boru. Zrnité filtry zachycují vměstky s poloměrem do 0,1mm což má za následek 

daleko účinnější filtraci. K samotné filtraci dochází např. při přelévání taveniny z pecí do 

transportních pánví, v udržovacích pecích nebo ve formách. [1][2] 

 

 

5.2.6 Tepelné zpracování  

 

 

 Tepelné zpracování je záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém 

stavu ke změně struktury a tím získání požadovaných mechanických nebo strukturních 

vlastností výrobku nebo polotovaru [7]. Proces zahrnuje ohřev na požadovanou teplotu, výdrž 

a ochlazování určenou rychlostí vzhledem k požadovaným vlastnostem. Tepelné zpracování 

se skládá z rozpouštěcího žíhání, rychlého ochlazení a vytvrzování (stárnutí). Rozpouštěcí 

žíhání - ohřejeme a vydržíme na teplotě T1 (u hliníkových slitin 470-530°C) po dobu 3 až 8 

hodin, při které dochází k maximálnímu převedení přísady do tuhého roztoku hliníku. Proces 

rozpouštěcího žíhání se řídí fázovým diagramem slitiny. Při ohřevu nesmí dojít k překročení 

teploty solidu, aby nedošlo k natavení hranic zrn slitiny a tím k degradaci mechanických 

vlastností materiálu. Rychlé ochlazení - se provádí nejčastěji do vody a má za následek vznik 

přesyceného tuhého roztoku při teplotě okolí. To znamená, že obsah rozpuštěné příměsi je 

vyšší, než je rovnovážná rozpustnost při dané teplotě. Manipulace se slitinou musí být co 

nejrychlejší, aby nedocházelo k částečnému rozpadu tuhého roztoku hliníku. U objemnějších 

součástí se používají chladící média s pomalejším odvodem tepla, aby nedocházelo k 

deformacím. Vytvrzování - někdy nazýváno také jako stárnutí - je proces, při kterém dochází 

k rozpadu termodynamicky nestabilního přesyceného tuhého roztoku. U některých slitin je 

rozpad možný už při teplotě okolí tento proces nazýváme přirozené stárnutí a může být 

časově náročnější. Pokud chceme tento proces urychlit, zvýšíme teplotu okolí - hovoříme o 

tzv. umělém stárnutí. Tento proces pobíhá při teplotě T2 (140-200°C) a v časech 3-8 hodin. 

Během procesu stárnutí dochází k rozpadu přesyceného tuhého roztoku, což je difúzní proces. 
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Tento proces začíná nukleací a vznikem koherentních precipitátů tzv. Guinierových-

Prestonových zón. To má za následek vznik pnutí v mřížce hliníku a v okolí zón, které jsou 

překážkou pro pohyb dislokací a tím dochází k vytvrzovacímu efektu. Tyto zóny se postupně 

zvětšují a ztrácejí koherenci. Proces je ukončen vznikem nekoherentního rovnovážného 

precipitátu. Vznik tohoto precipitátu má za následek pokles tvrdosti. Po delší výdrži na teplotě 

stárnutí dochází k hrubnutí rovnovážného precipitátu a tím i k nežádoucímu poklesu tvrdosti. 

Toto stádium označujeme jako přestárnutí. Celý proces tepelného zpracování je zobrazený na 

obr. č. 13, který vykresluje i schématické znázornění precipitačního vytvrzení slitiny AlCu4. 

[6] [8] 

 

 

Obr. 13 Schématické znázornění postupu precipitačního vytvrzení slitiny AlCu4 [8] 

 

 

 

 

 



- 26 - 

 

5.3 Slitiny hliníku používané pro výrobu hlav válců motocyklu 

 

 Slitina používaná na výrobu hlav válců se např. ve společnosti Jawa nezměnila za 

posledních přibližně 30 let. Stále se používá AlSi10CuMnMg, podle normy ČSN 42 4337. 

Tato slitina svými vlastnostmi patří mezi slitiny pro všeobecné použití. Jako příklady použití 

lze uvést strojní součásti s vysokými nároky. Např.: hlavy válců, klikové skříně, brzdové 

čelisti, dále také vibrující a rychloběžné součástky pro motory, ventilátory a jiné. [1] 

 

 

6 Návrh hlavy válce v CATIA V5R19 

 

 

 Návrh hlavy válce jsem prováděl v softwaru CATIA V5R19 od společnosti Dassault 

Systemes. Tento program jsem zvolil, hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo, že jsme 

se tento program učili používat již na střední škole. Druhým důvodem bylo to, že CATIA V5 

je jeden z nejpoužívanějších CAD/CAM softwaru pro tvorbu 3D modelů v automobilovém a 

leteckém průmyslu na světě. 

 

 

Obr. 14 Logo softwaru CATIA V5 od společnosti Dassault Systemes 
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6.1  Popis funkcí programu  

 

 Program má vzhledem ke svým možnostem velice široké uplatnění. Obsahuje mnoho 

nejrůznějších platforem, díky kterým umožňuje pokrýt životní proces výrobku (tzv.PLM). To 

znamená, že umožňuje od návrhu designu, přes konstrukci, analýzy, simulace a optimalizace 

až po vytváření technické dokumentace a NC programů pro výrobu výrobku. Model jsem 

vytvářel pomocí nástroje MECHANICAL DESIGN - PART DESIGN. Tento nástroj 

umožňuje vytvářet součásti od základních skic až po náročné modely. Tyto modely je dále 

možné skládat do sestav a vytvářet tak celé mechanismy viz obr. č. 15. V mém konkrétním 

případě se však jednalo pouze o návrh samostatného dílu. [5] 

 

 

Obr. 15 Ukázka mechanismu vytvořeného v softwaru CATIA 

 

 

6.2  Zhodnocení programu  

 

 Tvorba modelu v tomto programu není úplně snadná. Avšak po osvojení si základních 

funkcí není problém vytvořit model a k němu i výkresovou dokumentaci. Jak jsem se již výše 

zmínil, základní nástroje tohoto programu mi byly osvětleny už na střední škole, za což jsem 

velice vděčný. Dle mého názoru je tento program perfektním nástrojem, který by měl být 

jednou ze základních pomůcek všech začínajících konstruktéru. 
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7 Vlastní konstrukční řešení 

 

7.1  Popis zvoleného řešení výhody a nevýhody 

 

 Hlava válce, kterou jsem navrhoval je určena pro motocykl značky Jawa 50 typ 23a 

Mustang (1968-1982). Je to dvousedadlový motocykl lehké konstrukce a patří do série Jawa 

Pionýr vyráběné v Československu od padesátých let 20. století. Tento motocykl má ležatý 

dvoudobý jednoválcový motor o obsahu 49,9cm
3
. Při vlastním návrhu hlavy válce jsem 

vycházel z hlavy původní. Jelikož některé rozměrové parametry bylo potřeba zachovat. Např. 

rozteč děr pro šrouby, velikost vnitřního osazení pro správné přilehnutí k válci a podobně. 

Mým cílem bylo pozměnit tvar hlavy a spalovacích prostor tak, aby bylo dosaženo čím jak 

nejúčinnějšího chlazení a zároveň zlepšení procesu spalování. Napadlo mě zakomponovat do 

vnějšího tvaru jakýsi trychtýř viz obr. č. 16. Ten nejen zpevní jednotlivá žebra, ale také 

pomáhá přivádět vzduch jakožto chladící medium směrem na válec a jeho žebra. Tím se zvýší 

účinnost chlazení hlavně během jízdy.  

 

 

Obr. 16 Obrázek modelu hlavy válce vytvořený v softwaru CATIA 

 

 

 Další podstatnou změnou v konstrukci hlavy válce je vnitřní tvar spalovacího prostoru 

a umístění zapalovací svíčky. Vnitřní tvar spalovacího prostoru má tvar dvou kulových úsečí 

a zapalovací svíčka je umístěna uprostřed čili v ose pístu. To má za následek zlepšení 
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výplachu spalovacího prostoru, lepší prohoření směsi a také rovnoměrnější působení tlakové 

síly na píst. Díky navrženému tvaru spalovacího prostoru také předcházíme tzv. detonačnímu 

spalování směsi, které může mít za následek klepání motoru a dále může vést k 

mechanickému poškození hlavy válce či pístu. Vliv tvaru spalovacího prostoru na průběh 

spalování lze vidět na obrázku č. 17. Mírným zmenšením obsahu spalovacího prostoru také 

zvýšíme kompresní poměr což má za následek zvýšení výkonu a to hlavně při použití paliva s 

vyšším oktanovým číslem. Jakou výhodu vidím dosažitelnost vyšší účinnosti motoru a tím i 

vyššího výkonu motoru po minimálním zásahu do celkové koncepce motoru. Za jedinou 

nevýhodu považuji vyšší nákladnost vyplývající z nutnosti vyrábět nové odlitky a to pro 

úzkou cílovou skupinu uživatelů. Co se týká materiálu a technologie výroby bych postupoval 

dle již osvědčených postupů a s využitím léta prověřeného materiálu a to AlSi10CuMnMg. 

Mezi výhody tohoto materiálu patří také to, že není potřeba odlitek dále tepelně zpracovávat. 

Po tlakovém lití se nechává pouze "stárnout" po dobu asi 14 dnů. Následně je odlitek 

kuličkován. Díky kuličkování je možné dosáhnout jednotného povrchu i ve špatně 

přístupných místech odlitku, přispívá ke snížení pnutí v povrchové vrstvě a nedochází k 

tepelnému ovlivnění součásti. Po kuličkování se odlitek obrábí, a poté je již připraven k 

použití jakožto hotový výrobek. 

 

 

 

Obr. 17 Detonační spalování směsi [15] 
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7.2 Vliv konstrukčního řešení na výkon motoru 

 

 Konstrukční řešení má vliv na výkon motoru. Při samotném konstruování se snažíme 

dosáhnout několika cílů. Prvním z cílu může být například vnější tvar. Ten by měl byt 

aerodynamický a zároveň by měl zajišťovat co nejlepší chlazení. Dalším z aspektů, které je 

zapotřebí brát v úvahu je tvar spalovacího prostoru. Tvar spalovacího prostoru má u 

dvoutaktního motoru vliv především na efektivitu spalování směsi. Vhodně navrženy tvar 

spalovacího prostoru má za následek, že směs vzduchu s benzínem se ve spalovacím prostoru 

rovnoměrně "homogenně" rozmístí. Při následném stlačení a zápalu je směs dokonaleji 

spálena a tím se zvýší účinnost a efektivita celého procesu. Dalším z cílu ne však zcela 

odlišným je velikost samotného spalovacího prostoru. Změnou objemu spalovacího prostoru 

měníme kompresní poměr. Ten se pohybuje v poměru 8:1 až 13:1 a má vliv na výkon motoru, 

ale také na jeho životnost což nesmíme opomíjet. Zvyšování výkonu jako takového se ve 

většině uprav sériových motorů děla na úkor životnosti. Na druhou stranu zvyšování výkonu 

se děla nejčastěji pro závodní účely a zde se životnost motoru nepočítá na tisíce kilometru, ale 

na hodiny. [15] 

 

8 Rapid prototyping 

 

 

 V překladu znamená "rychlé prototypování" nebo také rychlá výroba prototypů. Doba 

od dokončení návrhu po vyrobení prototypu je zkrácena na minimum. Tato technologie i přes 

své stáří zažívá v posledních letech tzv. boom. Rapid prototyping dále už jen RP zahrnuje 

několik různých technologií. Tyto technologie nám umožňují vyrobit model, formu nebo 

přímo funkční součást i velmi složitých tvarů ve velmi krátké době. Umožňují nám také 

vyrábět modely součástí, které by byly pomocí konvenčního obrábění velice složitě 

vyrobitelné nebo dokonce nevyrobitelné. Postupů pro výrobu prototypu existuje několik a děli 

se především dle materiálu a technologie spojování daného materiálu. Jedno mají však 

společné, a to princip. Principem je rozřezání modelu vytvořeného v jakémkoliv CAD 

systému na vrstvy. Postupným vrstvením daného materiálu vzniká model. Čím jsou vrstvy 

tenčí, tím dokonalejší je výsledný povrch vyrobené součásti viz obr. č. 18. [3] [17] 
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Obr. 18 Vrstvení a vliv na výsledný povrch [16] 

 

 

 Některé technologie umožňují výrobu modelu i z více materiálu součastně. Zařízení, 

na kterých výroba modelu probíhá, obecně nazýváme 3D tiskárny. Jelikož je celá tato 

technologie v poslední době velice propagovaná a úspěšně využívána v celé řadě odvětví, 

ceny těchto 3D tiskáren postupně klesají. Vidinou budoucnosti je, že každý běžný uživatel PC 

bude také majitelem 3D tiskárny a bude si moci cokoliv, ať už vlastní či stažené modely, 

vytisknou v pohodlí domova. 

 

8.1  Přehled RP technologií 

 

Zde jsou uvedeny nejznámější metody RP: 

 

 Stereolithography – SLA, SL 

 Selective Laser Sintering – SLS, DMLS 

 Laminated Object Manufacturing – LOM 

 Fused Deposition Modeling – FDM 

 Multi Jet Modeling – MJM                                                                              [18] 
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8.1.1  Stereolithography – SLA, SL  

 

 Technologie stereolithography spočívá v tom, že pryskyřice, která je citlivá na světlo, 

po aktivaci pomocí laseru tuhne. Mezi hlavní nevýhody této technologie patří 

toxicita pryskyřice, viz obr. č. 19. [18] 

 

 

Obr. 19 SLA - technologie [18] 

 

 

8.1.2  Selective Laser Sintering – SLS, DMLS 

 

 Selective Laser Sintering neboli výběrové laserové spékání. Tato technologie využívá 

k výrobě modelu speciální prášek. Tento prášek je nanášen pomocí válce na pracovní stůl a je 

spékán pomocí laseru. Viz obr. č. 20. Celý tento proces probíhá v pracovní komoře vyplněné 

dusíkem. Takto lze vyrábět i modely z kovu. Kovové prášky mohou být např. z těchto 

materiálů: nerezová ocel EOS GP1, martenzitická ocel EOS MS1, slitina bronz-nikl DM 20, 

ocel DS 20, kobalt chrom EOS CC MP1, titan EOS Ti 64 / Ti64ELI aj. [18] 
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Obr. 20 SLS - technologie [18] 

 

 

8.1.3  Laminated Object Manufacturing – LOM 

 

 Laminated Object Manufacturing je technologie, která pro výrobu modelu využívá 

fólii. Folie je na sebe vrstvena a v místech, kde má vznikat model je vyřezána a spékána 

pomocí laseru viz obr. č. 21. [18] 

 

 

Obr. 21 LOM - technologie [18] 
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8.1.4  Fused Deposition Modeling – FDM 

 

 Fused Deposition Modeling je technologie tvorby modelu ze dvou materiálů viz obr. č. 

22. Prvním je materiál hlavní nebo také stavěcí, ze kterého je tvořen vlastní model. Druhý 

materiál je pouze podpůrný, který slouží pouze jako podpora tam, kde by materiál stavěcí 

během tvorby modelu „visel“ ve vzduchu. Po dokončení je oddělen mechanicky nebo 

chemicky. [18] 

 

 

Obr. 22 FDM - technologie [18] 

 

 

8.1.5 Multi Jet Modeling – MJM 

 

 Multi Jet Modeling je technologie, která umožňuje 3D tisk z fotopolymeru nebo 

termopolymeru (vosku). Tento materiál je nanášen pomocí soustavy trysek viz obr. 23. Každá 

tryska má řízenou rychlost. K vytvrzení fotopolymeru se využívá UV záření. Tato technologie 

je zvlášť vhodná pro výrobu vytavitelných modelu ve slévárenství. [19] 
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Obr. 23 MJM - technologie [19] 

 

 

8.2   Výhody a nevýhody 3D tisku 

 

8.2.1 Výhody 3D tisku 

 

 Obecně lze říct, že jednotlivé technologie RP lze využít skoro všude tam, kde 

provádíme návrhy či výrobu jakýchkoli dílu, součástí mechanismu, uměleckých děl, v 

podstatě čehokoliv. Velikost vyráběného dílu je omezena velikostí "tiskárny." Větší model 

však můžeme rozdělit na několik částí a ty po vyhotovení spojit (slepit, sešroubovat atd.). 

Využití RP nám umožňuje nalezení chyb ve výrobní dokumentaci, nalezení chyb v koncepci, 

ověření vyrobitelnosti a smontovatelnosti sestav, posouzení vzhledu (zjištění zájmu 

zákazníků), ověření vhodnosti pro sériovou výrobu. Mezi další možnosti využití modelu patří 

také možnost použití pro zaformování do silikonových forem pro výrobu polyuretanových 

nebo voskových odlitků. Modely mají také tu výhodu, že se dají brousit, lakovat, pokovit 

nebo také lze vyrábět modely čiré nebo probarvené. Běžně se RP technologie využívají v 

elektrotechnice, leteckém průmyslu, ve spotřebním průmyslu, strojírenství, ale i ve 

zdravotnictví. Díky technologiím RP lze vyrábět modely např. z vosku, polyuretanu, 

kovových prášku, pryskyřic, z uhlíkového vlákna či nanotrubic a stovek jiných materiálu. [17] 
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8.2.2  Nevýhody 3D tisku 

 

 Mezi nevýhody 3D tisku lze zmínit například nižší pevnost modelu což už přestává 

platit. Jelikož se zájem o 3D tisk stále zvyšuje, probíhá také intenzivnější vývoj 3D tiskáren a 

materiálu vhodných pro tisk. Vzhledem k rozvoji RP technologií ceny 3D tiskáren sice 

klesají, avšak stále nejsou na takové úrovni, aby si je mohl pořídit i běžný uživatel. 
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Závěr 

 

 Cílem této práce bylo navrhnout a zpracovat technickou dokumentaci potřebnou pro 

výrobu hlavy válce motocyklu Jawa 50. Je zde uvedeno jaké technologie, materiály a postupy 

je možno využít při výrobě této součásti. Mým cílem bylo navrhnout hlavu válce, která by 

byla zaměnitelná za hlavu původní bez jakýchkoliv zásahů. Výměnou sériové hlavy za hlavu 

nově navrženou by mělo být dosaženo vyšší efektivity procesu spalování a tím pádem i 

zvýšení výkonu motoru. To vše bez dalších úprav a bez následného snížení životnosti motoru. 

Jako výchozí materiál, navrhuji použít stejný materiál, z jakého jsou hlavy ve spol. Jawa 

vyráběny běžně. Pro prokázání zvýšení výkonu motoru a lepšího spalování by bylo zapotřebí 

vyrobit prototyp hlavy a provést testování např. na motorové brzdě, ale také v běžném 

provozu. V rámci této práce jsem hlavu navrhnul v programu CATIA V5R19 a výsledný 

model byl převeden do formátu vhodného pro 3D tisk. Jako výstup této práce by měl být 

vyhotoven také model na FDM 3D tiskárně, která je vlastnictvím VŠB TU Ostrava. Tento 

model by mohl posloužit při výrobě formy pro odlévání prototypového odlitku. Vzhledem k 

časové náročnosti a rozsahu celého procesu výroby a testování by bylo možné pokračovat na 

toto téma v rámci diplomové práce. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Výkres: Hlava válce 


