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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o řízeném naplynění odlitků ze slitin hliníku. 

V problémových místech odlitků vznikají tepelné uzly, které nelze vţdy nálitkovat a vznikají 

vnitřní staţeniny s negativním vlivem na těsnost a mechanické vlastnosti odlitku. Pokud nelze 

pouţít nálitek, je moţno pouţít pro eliminaci negativního vlivu přípravek Probat Fluss Mikro 

100. Pouţitím Probat Fluss Mikro 100 vnášíme do taveniny zárodečnou fázi, pomocí hydridu 

titanu pak vodík. Teoretická část práce zahrnuje vlivy způsobující vznik dutin v odlitcích 

a teoretický rozbor přípravku Probat Fluss Mikro 100 a hydridu titanu. Praktická část práce se 

zabývá sledováním řízeného naplynění, které vzniklo v důsledku přidávání přípravku Probat 

Fluss Mikro 100 a hydridu titanu v různých poměrech. Vizuálním a mikroskopickým 

srovnáním je vyhodnocen vliv řízeného naplynění. Cílem diplomové práce je získat 

experimentální výsledky, které budou slouţit jako základní informace pro řízené naplynění 

odlitků ze slitin hliníku. 

Klíčová slova: Slitiny hliníku, Objemové změny, Probat Fluss Mikro 100, Hydrid titanu 

 

 

 

 

Abstract 

This dissertation thesis is focused on the controlled gassing of the casts from 

aluminium alloys. The termal knots which cannot be always rised are formed in the 

problematic parts and inner shrinkages are formed with the negative influence on the tightness 

and the mechanical characters of the cast. It is possible to use the preparation called Probat 

Fluss Mikro 100 for the elimination of the negative influence, if the riser cannot be used. 

There is bringing of the germinal phase into the smelt by application of the Probat Fluss 

Mikro 100 and the bringing of the hydrogen by aplication of the titanium hydride. The 

teoretical part of this dissertation thesis comprises the influences which formes the cavities 

and the teoretical analyse of the preparation Probat Fluss Mikro 100 and titanium hydride. 

The practical part is focused on the observing of the controlled gassing. The purpose of this 

dissertation thesis is the experimental results – receiving, which will served as an basic 

informations for the controlled gassing of the casts from aluminium alloys.    

Keywords: Aluminum alloys, Volumetric changes, Probat Fluss Mikro 100, Titanium hydride 
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Úvod 

Hliník je jedním z nejrozšířenějších prvků v zemské kůře. Průmyslové a komerční 

vyuţití tohoto prvku má stále rostoucí tendenci. S tímto stříbrolesklým kovem se setkáváme 

kaţdodenně v našem osobním ţivotě. Pokud se zamyslíme nad jeho vyuţitím, zjistíme, ţe nás 

hliník v jakékoliv podobě doprovází téměř na kaţdém kroku.  

Hliníkové odlitky jsou nutnou součásti mnoha hospodářských subjektů. Mezi největší 

odběratele patří například strojírenský a automobilový průmysl. Podíl hliníkových odlitků 

v těchto oblastech stále narůstá. S rostoucími nároky na ekologii a emisní limity jsou 

hliníkové odlitky, díky nízké hmotnosti, nedílnou součástí dnešní doby. V některých 

aplikacích jsou schopny nahradit konstrukční oceli. Touto alternativou dosáhneme výhodného 

poměru nízké měrné hmotnosti a dobrých mechanických vlastností. 

Stále větší poţadavky zákazníků na jakost a mechanické vlastnosti odlitků byly 

základem pro vytvoření této diplomové práce. Slévárenské pochody během krystalizace 

a tuhnutí jsou doprovázeny objemovými změnami kovu, které je nutno kompenzovat 

například za pomoci nálitku. V místě tepelných uzlů, které nelze vţdy nálitkovat, vznikají 

vnitřní staţeniny s negativním vlivem na těsnost a mechanické vlastnosti odlitku. 

Tato diplomová práce si klade za cíl zamezení vzniku vnitřních staţenin za pomoci 

přípravků Probat Fluss Mikro 100 a hydridu titanu. Pouţitím přípravku Probat Fluss Mikro 

100 vnášíme do taveniny zárodečné fáze, na kterých heterogenní nukleací začínají růst 

bubliny vodíku. Vodík pak vnášíme do taveniny pomocí hydridu titanu. Pouţitím zmíněných 

přípravků dosáhneme zamezení vzniku staţenin nevyhovujících rozměrů a vytvoření většího 

mnoţství dutin (pórovitosti) o menším objemu. Vzniklé dutiny budou rozmístěny po celém 

objemu problémové části odlitku, čímţ je moţno předpokládat zvýšení mechanických 

vlastností a ţivotnost odlitku. Cílem diplomové práce je, na základě vizuální kontroly 

mikrostruktury a indexu hustoty (Dichte indexu), poskytnout základní informace pro řízené 

naplynění hliníkových slitin.  
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1 Hliník ve slévárenství 

Jedním z nejvíce rozšířených kovů v přírodě je hliník. Jeho obsah v zemské kůře je 

odhadován na 8 %. Vyskytuje se jako vázaný ve sloučeninách, mezi které patří bauxit, 

korund, kryolit a další. Bauxit je jedna ze základních surovin pro výrobu hliníku. Je to 

hydratovaný oxid hlinitý, který obsahuje oxidy ţeleza, křemíku a titanu. Z bauxitu se následně 

vyrábí hliník elektrolýzou oxidu hlinitého v roztavených fluoridech hliníku. [1] 

1.1 Vlastnosti hliníku 

Fyzikální vlastnosti (Tab. 1) 

  Tab. 1 Fyzikální vlastnosti hliníku [1] 

hustota 2700 kg·m-3 

teplota tání 660 °C 

teplota vypařování 2520 °C 

krystalická mříţka kubická plošně centrovaná 

mříţková konstanta a = 4,05·10
-10

 m 

atomové číslo 13 

atomová hmotnost 26,98 

 

Chemické vlastnosti hliníku 

Hliník s kyslíkem tvoří významný oxid Al2O3. Na povrchu se tvoří oxidická vrstva, 

která zajistí výbornou odolnost proti povětrnostním vlivům. Chemická odolnost je závislá na 

pH elektrolytu. Pokud se pH pohybuje v rozmezí 4,5–8,5, jeho odolnost je výborná, ovšem 

v zásaditém prostředí je omezená. [1] 

Mechanické vlastnosti 

Čistý hliník má špatné mechanické vlastnosti, jak pevnost pod 100 MPa, tak tvrdost 

20–30 HB. Pozitivem jsou plastické vlastnosti s taţností nad 20 %. [1] 
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2 Slévárenské vlastnosti slitin hliníku 

Hliník jako čistý kov má zcela nevyhovující konstrukční účely, proto je pro výrobu 

odlitků nutné pouţívat hliníkové slitiny. Přísadové prvky zajišťují lepší mechanické 

a technologické vlastnosti hliníkových slitin, jejichţ výsledné vlastnosti jsou dány mnoţstvím 

a kombinací přísadových prvků. Můţeme je rozdělit podle obsahu slévárenských slitin. [1] 

2.1 Rozdělení podle obsahu slévárenských slitin 

Základní prvek 

Určuje druh slitiny, v případě diplomové práce je základním prvkem hliník. [1] 

Hlavní přísadové prvky  

Prvky, které mají rozhodující vliv na určení vlastností slitiny. Vymezují typ slitiny 

a po základním prvku bývá jejich obsah nejvyšší. Třemi nejzákladnějšími přísadovými prvky 

jsou křemík, měď a hořčík. Podle nich také dělíme slitiny hliníku na tři základní typy: 

 Al-Si – Siluminy 

Siluminy jsou nejdůleţitějším typem slévárenských slitin hliníku a zaujímají největší 

část produkce hliníkových odlitků. Nejlepší slévárenské vlastnosti mají siluminy 

s eutektickým sloţením okolo 12,6 % Si. Podle obsahu křemíku dělíme siluminy na 

podeutektické s obsahem 7–11 % Si, eutektické s obsahem 11,5–13 % Si 

a nadeutektické s obsahem 14–17 % Si. Podrobně jsou siluminy rozebrány v kapitole 

2.2. [1] 

 Al-Cu – Duraluminy 

Obsah mědi se nejčastěji pohybuje v rozmezí 4–5 %. Zvýšení mechanických 

vlastností lze dosáhnout tepelným zpracováním. Slitiny s obsahem 9–11 % Cu, 

zajišťují dobré mechanické a pevnostními vlastnostmi za vyšších teplot a odolnost 

vůči otěru. Přidáním Ni a Mg je moţné zvýšit pevnostní vlastnosti za zvýšených 

teplot. Mezi nevýhody patří špatná slévatelnost a nízká korozní odolnost. [1] 

 Al-Mg – Hydronalia 

Výborná odolnost vůči korozi a mořské vodě. Nejlepší odolnost vůči korozi mají 

slitiny vyrobené z čistých surovin. Vyznačují se dobrou svařitelností a obrobitelností. 

Nevýhodou těchto slitin je špatná slévatelnost a náchylnost hořčíku k oxidaci během 

tavení. [1] 
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Přísadové prvky 

Chemické elementy ovlivňující vlastnosti určeného typu slitiny. Mohou zvyšovat 

mechanické vlastnosti, ovlivňovat strukturu, obrobitelnost nebo kompenzovat nepříznivý 

dopad doprovodných prvků. Obsah prvků je niţší, neţ hlavních přísadových, ale můţe se jich 

vyskytovat více. [1] 

Doprovodné prvky 

Prvky, které nejsou do slitiny přidávány záměrně. Pokud překročí danou koncentraci, 

mohou způsobit zhoršení mechanických a technologických vlastností. Zdrojem jsou vsázkové 

suroviny, vyzdívka a tavící přípravky. [1] 

2.2 Al-Si – Siluminy 

Siluminy jsou slitinou hliníku s křemíkem. Tato slitina má velice rychlý vývoj 

a v hospodářské oblasti má velmi široké uplatnění. Má výborné slévárenské vlastnosti, coţ je 

především dobrá zabíhavost, nízké smrštění a malý sklon k tvorbě trhlin a prasklin. [2] 

Slitiny Al-Si krystalizují podle rovnováţného diagramu eutektického typu s omezenou 

rozpustností křemíku v hliníku (Obr. 1). Hliník a křemík vytváří binární eutektikum α + Si. 

Eutektická reakce (L → α + β) probíhá při teplotě 577 °C a obsahu 11,3–12,6 % Si 

v eutektiku. Fáze α je substitučním tuhým roztokem Si v Al, s maximální rozpustností 1,65 % 

Si při eutektické teplotě 577 °C a 0,05 aţ 0,1 % Si při teplotě 200 °C. Eutektikum (E) 

představuje v binárních soustavách směs substitučního tuhého roztoku α a krystalů téměř 

čistého eutektického křemíku (β-fáze), vznikajícího přímo z taveniny při eutektické přeměně. 

Podle binárního diagramu na obr. 1 lze z hlediska struktury rozdělit slitiny Al-Si na: 

 podeutektické se strukturou (α + E) pod 12,6 % Si, 

 eutektické se strukturou (E) okolo 12,6 % Si, 

 nadeutektické se strukturou (E + Si) nad 12,6 % Si. [2] 
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Obr. 1 Binární diagram Al-Si [1] 

Mnoţství, tvar, velikost a rozloţení volného křemíku a mechanické vlastnosti 

binárních slitin Al-Si spolu úzce souvisí. Fáze α je měkká, houţevnatá a tvoří souvislou 

strukturní sloţku eutektika. Eutektikum je pevné, měkké a dostatečně houţevnaté, protoţe 

obsahuje okolo 90 % α-fáze a asi 10 % křemíku. Eutektikum přítomné v poměrně velkém 

mnoţství (40 aţ 75 %) dává slitinám Al-Si nejen výbornou zabíhavost, ale také sniţuje jejich 

lineární smrštění, sklon k tvorbě trhlin za tepla a sklon ke vzniku mikropórovitosti. Dendrity 

α-fáze jsou na výbrusu dokumentovány jako bílá místa. Eutektický křemík a intermetalické 

fáze jsou vyloučeny ve formě šedých aţ černých útvarů (Obr. 2). [2] 

 

Obr. 2 Příklad mikrostruktury slitiny AlSi7MgTi [2] 

Rozpustnost křemíku v hliníku v závislosti na teplotě vede k moţnosti zvýšit 

pevnostní vlastnosti binárních slitin vytvrzováním. Z hlediska moţného zpevnění je dělíme na 

nevytvrditelné a vytvrditelné slitiny. [2] 

 

 

 



6 

 

Nevytvrditelné slitiny 

Obsah křemíku a dalších přísadových prvků je 5–20 %. Nejdůleţitějším prvkem je 

mangan, který eliminuje nepříznivý vliv ţeleza. Nejlepší slévárenské vlastnosti mají 

eutektické slitiny, které mají výbornou odolnost proti korozi a vodě. Pevnost těchto slitin je 

v rozmezí 200–300 MPa. [2] 

Vytvrditelné slitiny 

Kromě křemíku obsahují přísady mědi nebo hořčíku a tím zabezpečují vytvrditelnou 

fázi Al2Cu nebo Mg2Si. Mohou dosáhnout pevnosti v tahu více neţ 300 MPa, pokud jsou 

v očkovaném a modifikovaném stavu. [2] 

Strukturu a vlastnosti slévárenských slitin je moţné obecně ovlivňovat úpravami 

tekutého kovu, spočívajícími v přidání malého mnoţství vhodně zvolené látky, která 

ovlivňuje proces krystalizace. [2] 

 Očkování, kterým se prioritně ovlivňuje počet krystalizačních zárodků a jeho 

důsledkem je proto zjemnění struktury. 

 Modifikování, kterým se ovlivňuje způsob růstu krystalizačních zárodků a jeho 

důsledkem jsou morfologické změny vyloučených fází. [2] 

2.3 Vliv legujících prvků na vlastnosti slitin Al-Si 

Úlohou legujících prvků je negování účinku škodlivého prvku nebo vytvoření 

mnoţství intermetalických fází, které pozitivně ovlivňují například pevnostní vlastnosti. [2] 

Křemík 

Křemík je základní legující prvek, přítomností kterého se významně zlepšují 

slévárenské vlastnosti, například zabíhavost, tekutost a další. Spolu s ostatními legujícími 

prvky je schopen způsobit malé smrštění a podstatně sníţit sklon ke zmetkovitosti. 

V závislosti od mnoţství křemíku se zvyšují pevnostní vlastnosti a sniţují se plastické 

vlastnosti (Obr. 3). Slitiny Al-Si obvykle obsahují 5–25 % Si. Slitiny s menším obsahem Si 

jsou vhodné pro očkování a naopak s vyšším obsahem jsou v hodné k modifikaci. [2] 

Zvyšující se obsah křemíku má vliv na: 

 zvýšení zabíhavosti, 

 zmenšení tepelné roztaţnosti, 

 zvýšení korozní odolnosti, 

 lepší kluzné vlastnosti. [2] 
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Obr. 3 Závislost pevnosti (Rm) a taţnosti (A) na obsahu křemíku ve slitinách Al-Si [2]  

(1. Modifikovaný stav, 2. Nemodifikovaný stav) 

Měď 

Měď sniţuje smrštění při tuhnutí a zvyšuje pevnost. Umoţňuje také tepelné 

zpracování vytvrzováním za vzniku intermetalické sloučeniny AlCu2, která umoţňuje výrazné 

zvýšení pevnostních charakteristik. Negativně působí sníţením odolnosti vůči korozi a 

zhoršením technologických vlastností, zejména tekutosti. [2] 

Hořčík 

Hořčík vytváří intermetalickou sloučeninu Mg2Si, která umoţňuje zvýšení 

pevnostních vlastností vytvrzováním. Příznivě ovlivňuje třískové obrábění a pozitivně působí 

proti korozi. Negativně ovšem působí zhoršením zabíhavosti. [2] 

Zinek 

Zinek se do obsahu 1 hm. % rozpouští v matrici a tím zvyšuje pevnostní vlastnosti. 

V kombinaci s hořčíkem tvoří intermetalickou sloučeninu MgZn2, která umoţňuje 

vytvrzování. S rostoucím obsahem Zn stoupá zabíhavost. V případě koncentrací do 2 hm. %, 

se zvyšuje pevnost a taţnost. [2]  

Mangan 

Mangan zvyšuje pevnostní vlastnosti, příznivě působí na odolnost proti korozi 

a zvyšuje vrubovou houţevnatost při vyšších teplotách. Odstraňuje škodlivý vliv ţeleza 

navázáním intermetalických sloučenin Al15(FeMn)3Si2 a Al3(FeMn). Úlohou manganu je 

zabránit negativnímu vlivu ţeleza. Pokud je obsah Fe větší jak 0,4 %, doporučuje se přidávat 

mangan v mnoţství minimálně ½ obsahu Fe. [2] 

 



8 

 

Železo 

Ţelezo je ve všech slitinách Al-Si nečistota a jeho rostoucí obsah způsobuje zhoršení 

taţnosti a pevnosti. Jeho obsah zvyšuje sklon ke vzniku trhlin a sniţuje odolnost proti korozi. 

Při překročení hranice 0,4 hm. % se vytváří intermetalická fáze Al5FeSi, která se vylučuje 

v mezidendritických prostorech, coţ je nepříznivá forma. Slitina je poté náchylná na sníţení 

pevnosti, taţnosti, houţevnatosti, zvýšený rozsah pórovitosti a vznik trhlin. [2] 

2.4 Teoretický rozbor slitiny použité v praktické části – AlSi10MgMn 

Nejrozšířenější slitina na bázi hliníku a křemíku (ČSN 42 4331). Strukturu slitiny tvoří 

dendrity nebo dendritické buňky roztoku alfa. Eutektikem (α + Si) jsou vyplněny 

meziprostory, případně (α + β), pokud uvaţujeme o omezené rozpustnosti v tuhém stavu. 

V neovlivněné slitině se vylučuje eutektický křemík ve formě destiček, který má negativní 

dopad na mechanické vlastnosti. U těchto podeutektických nebo eutektických slitin se 

pozitivně projevuje modifikace, která mění morfologii částic vyloučeného křemíku. S vyšší 

ochlazovací rychlostí získáváme lepší mikrostrukturu, velikost dendritických buněk nebo 

velikost zrna. Při odlévání těchto slitin je nutno provádět odplynění a zváţit modifikaci 

a očkování. Chemické sloţení slitiny je zobrazeno v tab. 2.[3] 

Tab. 2 Chemické sloţení slitiny AlSi10MgMn [4] 

Prvek [%] 

Si 9,5–11,5  

Fe 0,15  

Cu 0,03  

Mn 0,5–0,8  

Mg 0,1–0,5  

Cr - 

Ni - 

Zn 0,08  

Pb - 

Sr 0,01–0,02  

Ti 0,04–0,15  

ostatní 0,15  
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Slévárenské vlastnosti 

AlSi10MgMn je podeutektická slitina typická dobrými vlastnostmi s vhodností pro 

všechny druhy odlévání. Při odlévání do pískových forem je nutná modifikace sodíkem. Při 

lití do kovových forem je modifikace sodíkem prospěšná. Tato slitina netvoří při tuhnutí 

vnitřní staţeniny. [3] 

Technologické vlastnosti 

Vyznačuje se velmi dobrou obrobitelností, pevností, tvrdostí a odolností proti korozi 

(Obr. 4). Slitina můţe být pouţita v litém nebo tepelně zpracovaném stavu. U této slitiny se 

vyuţívá tepelné zpracování ve vytvrzeném stavu T6, které obsahuje rozpouštěcí ţíhání při 

teplotě 510–525 °C po dobu 3–6 hodin. Poté probíhá ochlazení ve vodě a precipitační ţíhání 

při 150–170 °C po dobu 5–15 hodin. [5] 

 

Obr. 4 Závislost pevnosti (Rm) a taţnosti (A) na teplotě [3] 

Použití  

Tenkostěnné a tvarově náročné odlitky, vystavené střídavému namáhání. Díly motorů, 

klikové skříně, brzdové čelisti, namáhané strojní součásti. Velkým odběratelem těchto slitin je 

automobilový průmysl. [5] 
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3  Plyny v hliníkových odlitcích 

Jediným plynem, který se rozpouští v hliníkových slitinách, je vodík. Zdrojem vodíku 

je vlhkost, která se vyskytuje v pecní atmosféře, vyzdívkách, špatně vysušených kelímcích 

a solích. Pokud se setká roztavený kov s vodní parou, dojde k disociaci vody. Poté kyslík 

reaguje s hliníkem, vzniká oxid hlinitý a vodík se v kovu rozpouští. Reakce probíhá dle 

rovnice redukce vody s hliníkem (2). [1] 

3.1 Nositelé zdrojů vodíku 

Krycí a rafinační soli 

Soli jsou značně hygroskopické a díky tomu jsou schopné velice snadno absorbovat 

vodu z okolí. Proto je vhodné pouţívat vysušené soli nebo je skladovat v suchu, či 

zabalené. [1] 

Vyzdívka a nové tavící kelímky  

Z hlediska sníţení vodíku je opět důleţité důkladné vysušení a předehřátí do 

červeného ţáru. To platí pro nové a delší dobu odstavené kelímky. [1] 

Vsázka 

Důkladné vysušení a hlavně předehřátí vsázky zabraňuje vniku vodíku do kovu. Voda 

je zde vázána v pórech a hydroxidech, z nichţ se pak uvolňuje reakcí s vodíkem (3). Důleţité 

je zmínit, ţe vodní pára nereaguje s oxidy, ale s kovovým hliníkem. Nenarušená vrstva oxidů 

chrání lázeň taveniny před naplyněním do teploty 900 °C. Při překročení této teploty 

naplynění prudce vzrůstá. [1] 

3.2 Rozpustnost vodíku v hliníkových slitinách 

Rozpustnost vodíku v hliníkových slitinách je endogenní proces. Vznik endogenních 

bublin je výsledkem procesu vyloučení vodíku při tuhnutí. Hlavním zdrojem atomárního 

vodíku je vlhkost a uhlovodíky v atmosféře tavícího agregátu. Disociace methanu CH4 začíná 

při 600 °C a uţ při 800 °C se nachází v disociovaném stavu 40 % z celkového mnoţství 

methanu. Při reakci taveniny s plynnými sloučeninami, které obsahují vodík, se vylučuje 

právě atomární vodík, který je velice snadno a rychle pohlcen taveninou. [1] 

Disociace vodíku probíhá při vysokých teplotách za reakce (1). 

 2 H2O     2 H2 + O2 (1) 
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Nebo redukcí vody s hliníkem (2).  

 2 Al + 3 H2O       Al2O3 + 6 H (2) 

Další zdroj vodíků můţe být oxidovaný povrch vsázkových surovin (hydroxid hlinitý):  

 Al (OH)3 + Al     Al2O3 + 3 H (3) 

Ve vsázce se můţe také nacházet vodík ve formě hydridu hlinitého (4).  

 2 AlH       2 Al + H2 (4) 

Největší mnoţství vodíků, které je moţné rozpustit v daném kovu při rovnováţných 

podmínkách (teplotě, tlaku), určujeme dle vztahu (5). [2] 

 St = k ·  e
Q

2RT  (5) 

Pro rozpustnost v závislosti na tlaku platí Sievertsův zákon (6). 

 Sp = k ·  P H2  (6) 

Z těchto rovnic vyplývá celkový vztah pro rozpustnost vodíku v závislosti na teplotě 

a tlaku (7). 

 log S = 
1

2
 logPH2

 - 
𝐴

𝑇
 + B (7) 

kde:  S –  rozpustnost   [-] 

         k, A, B – konstanty    [-] 

     Q –   rozpouštěcí teplo   [K] 

       T –   absolutní teplota   [K] 

        R –   plynová konstanta   [J·mol
-1·K-1

] 

       PH2  -   parciální tlak nad taveninou  [Pa] 

 

Hodnoty rozpuštěného vodíku jsou určovány v jednotkách cm
3
 vodíku na 100 g kovu 

(Tab. 3). Pro hliníkové slitiny je význačný rozdíl mezi rozpustností vodíku v tuhém a tekutém 

stavu, kde při 660°C má hliník v tuhém stavu rozpustnost 0,036 cm
3
/100 g. Ovšem při stejné 

teplotě má v tekutém stavu rozpustnost 0,77 cm
3
/100 g. [2] 
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         Tab. 3 Rozpustnost vodíku v cm
3
/100 g kovu při teplotě [2] 

Teplota [°C] Rozpustnost v cm
3
/100 g kovu 

0 0,1·10
-7 

300 0,001 

400 0,005 

500 0,0125 

600 0,026 

660 0,036 – 0,69 

700 0,92 

800 1,67 

850 2,15 

Tato rozpustnost v tekutém stavu je asi 20krát větší neţ v tuhém. Ke změně 

rozpustnosti dochází v celém intervalu teplot krystalizace. Prvky jako Si, Zn, Mn a Cu 

rozpustnost sniţují, naopak prvky Mg, Ca, Li a Ti, rozpustnost zvyšují. [2] 

3.3 Plynové dutiny v odlitcích hliníkových slitin 

Odlitky hliníkových slitin mohou obsahovat dutiny, coţ můţou být dle odborných 

termínů bubliny nebo póry. Z nich odvozené slévárenské vady se nazývají bublinatost 

a porezita. Vznik bublin spočívá v tom, ţe v průběhu procesu odlévání a chladnutí dochází 

k poklesu teploty a tím sníţené rozpustnosti plynů v kovu. Největší rozpustnost v hliníkových 

slitinách má vodík. Rozpustnost hliníku roste s teplotou. Mnoţství přítomného vodíku 

v roztaveném kovu se řídí křivkou rozpustnosti (Obr. 5). Při ochlazování se rozpustnost 

sniţuje, naopak při překročení meze rozpustnosti tvoří vodík buď plynové dutiny, nebo uniká 

difuzí. [1] 
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Obr. 5 Křivka rozpustnosti slitiny Al-Si [1] 

Sníţení obsahu vodíku difuzí je děj nedokonalý, probíhající velmi pomalu a toto 

vyuţití nemá v praxi význam. Odplyňováním za sníţeného tlaku můţeme pozorovat únik 

vodíku ve formě bublin. Vznik plynových bublin probíhá dvěma mechanismy:  

 homogenní nukleace, 

 heterogenní nukleace. 

3.3.1 Homogenní nukleace 

Homogenní nukleace vzniká za podmínky, kdy tlak v bublině PH2  musí být vyšší, neţ 

součet tlaku atmosferického (patm), metalostatického (pmet) a tlaku, který byl vyvolán 

povrchovým napětím (pσ), (8). [1] 

 PH2
 > patm + pmet + pσ  [Pa] (8) 

 

Významným členem rovnice je tlak vyvolaný povrchovým napětím pσ. Pro kulovitou bublinu 

je dán vztahem (9). 

 pσ = 2σ/r   [Pa] (9) 

kde: σ – povrchové napětí na rozhraní tavenina a bublina  [N·m
-1

] 

        r – poloměr bubliny      [m] 

Z uvedeného vzorce si můţeme odvodit, ţe kdyţ r se blíţí nule, tak hodnota tlaku 

vyvolaného povrchovým napětím se blíţí k nekonečnu. V reálných podmínkách je pro 

homogenní nukleaci potřebný tlak 3000–5000 MPa. Vznik bublin na základě těchto podmínek 

je nepravděpodobný a probíhá metodou heterogenní nukleace. [1] 
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3.3.2 Heterogenní nukleace 

Heterogenní nukleace znamená, ţe krystalizační zárodek bude cizí částice. Velikost 

povrchového napětí mezi taveninou, cizí částicí a plynem udává podmínky pro nukleaci 

bubliny na cizím zárodku (Obr. 6.). [1] 

 

Obr. 6 Tvorba bublin na cizím zárodku [1] 

Kontaktní úhel θ určuje smáčivost bubliny a cizího zárodku (10). 

 cos θ = (σ z-t -σ z-p)/σ p-t (10) 

kde: σ z-t - povrchové napětí mezi zárodkem a taveninou  [N·m
-1

] 

σ z-p - povrchové napětí mezi zárodkem a plynem   [N·m
-1

] 

σ p-t - povrchové napětí mezi plynem a taveninou   [N·m
-1

] 

Vhodnými zárodky jsou: 

 zárodky nesmáčivé taveninou, 

 malá hodnota σ z-t  a úhel θ větší neţ 90°. 

Bublinatost má významnou spojitost s výskytem oxidických vměstků v tavenině. 

Obvyklými nukleačními zárodky jsou oxidy, které nejlépe vyhovují těmto podmínkám. Dále 

také karbidy, nitridy a boridy, které jsou ovšem méně účinné. A nejméně účinné jsou běţné 

očkovadla. [1] 

3.4 Pórovitost  

S čistými plynovými bublinami a čistými mikrostaţeninami se setkáváme jen velice 

zřídka, proto se zavádí pojem pórovitost, coţ je kombinace bublin a mikrostaţenin. Pórovitost 

je typická svým výskytem zejména v mezidendritických prostorách. S pórovitostí se 

setkáváme zejména u slitin s velkým intervalem tuhnutí. Jestliţe převaţuje vznik bublin, mají 

póry spíše kulovitý tvar. Pokud převaţuje naopak vznik mikrostaţenin, je tvar pórů členitý 

a kopíruje dendritickou strukturu. [1] 
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Při prudkém sniţování rozpustnosti vodíku, vznikají během tuhnutí plynové dutiny 

(póry). Malá hodnota rozdělovacího koeficientu vede k velkému nárůstu vodíku před 

krystalizační frontou. Právě v těchto zbytkových místech rapidně roste parciální tlak PH2
  

a tím je podpořen růst dutin. V průběhu intervalu tuhnutí je vyuţito, jak nukleace krystalů 

vlastní tuhé fáze, tak nukleačního potenciálu cizích zárodků. V některých případech je 

vyuţito vměstků například z vyzdívek nebo formovacího materiálu. Ideálním místem pro 

vznik jsou mikrostaţeniny. [1] 

3.4.1 Vliv rychlosti ochlazování a metalurgického zpracování kovu na pórovitost 

Rychlost tuhnutí, obsah plynů a morfologie tuhé fáze jsou vlivy působící na tvar 

a polohu pórů ve struktuře (Obr. 7). Při vysokém obsahu plynů, se tvoří plynové dutiny, 

zejména kulovitého tvaru. Při rychlém tuhnutí nedochází k dalšímu růstu bublin a vznikají 

kulovité nebo protáhlé bubliny uzavřené v mezidendritických prostorech (mikrostaţeniny). 

S růstem dvoufázového pásma se více uplatňuje teorie vzniku mikrostaţenin. Pokud se jedná 

o reálnou rychlost tuhnutí, nedochází ke sníţení obsahu vodíku aţ na rovnováţnou konstantu 

rozpustnosti v tuhém stavu. Vodík zůstává v kovu jako přesycený tuhý roztok. S rychlejším 

ochlazováním je větší přesycení tuhého roztoku, tím se vyloučí méně plynného vodíku 

a pórovitost je menší. [3] 

 

Obr. 7 Vliv rychlosti ochlazování a obsahu vodíku na objem pórů [1] 

Na vznik plynových dutin jsou náchylnější silnostěnné odlitky lité do pískových 

forem, neţ tenkostěnné odlitky lité do forem kovových. Očkování a modifikace má také svůj 

podíl na rozloţení, velikosti a vzniku plynových dutin. Slitiny neočkované 
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a nemodifikované mají podíl zejména na soustředěných velkých dutinách, naopak slitiny 

očkované a modifikované mají sklon k tvorbě rozptýlených mikrostaţenin (Obr. 8).  

 

Obr. 8 Tvar póru Al slitin: a) mikrostaţenina b) plynová bublina 

 c) porezita (plyn + staţenina) [1] 

3.5 Stanovení obsahu vodíku ve slitinách vodíku 

Stanovení obsahu vodíku v hliníkových slitinách pomocí metod: 

 analytická metoda, 

 metoda zaloţena na základě Sievertsova zákona, 

 indikační metoda. [2] 

3.5.1 Analytická metoda 

Do skupiny analytických metod můţeme zařadit metodu podtlaku, metodu nosného 

plynu a metodu vysokoteplotní extrakce. [2] 

Metoda podtlaku  

Vyuţívá umístění kovu v komůrce, kde je rychle vytvořen podtlak. Při průběhu tuhnutí 

se uvolňuje vodík. V komůrce se měří nárůst tlaku a na jeho základě je stanovena koncentrace 

vodíku. Problémem této metody je, ţe nebere v potaz vznik oxidické blány. Doba měření se 

pohybuje mezi 5–10 minutami. [2] 

Metoda nosného plynu  

Při této metodě je jako nosného plynu vyuţito dusíku. Vzorek je nataven v proudu 

dusíku. Měřena je změna tepelné vodivosti dusíku a na základě změny tepelné vodivosti, je 

zjištěna koncentrace vodíku. Doba měření je 15–20 minut. [2] 

Metoda vysokoteplotní extrakce  

Metoda je zaloţena na nahřátí vzorku ve vakuové komoře těsně pod hladinu solidu. 

Zároveň je v komoře se stanoveným objemem měřen neabsorbovaný vodík spektrometrem. 

Analýza trvá déle neţ hodinu. [2] 
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3.5.2 Metoda měření na základě Sievertsova zákona 

Dle rovnice Sievertsova zákona se stanovuje koncentrace vodíku, viz kapitola 3.2. 

Zjišťujeme teplotu, tlak a chemické sloţení vyjádřené konstantami A a B. Měření teploty 

zajišťuje termočlánek. Pro měření jsou pouţívány přístroje Chapel a Alu Speed Tester. [2] 

Přístroj Chapel 

 Měřící sonda je z porézního grafitu. Princip funkce tohoto stroje spočívá 

v difundování vodíku přes grafit tak dlouho, dokud se nevytvoří rovnováha mezi tlakem 

vodíku v hliníkové slitině a tlakem v sondě. [2] 

Přístroj Alu Speed Tester  

Zaloţen na principu vzniku první bublinky, kterou zpozorujeme. Tato bublina vzniká 

s klesajícím tlakem a při zahlédnutí první bubliny zapínáme přístroj. Současně s měřením 

teploty kovu, tlaku a zadáním legujících prvků je vypočten obsah vodíku. Doba měření je 

kratší neţ jedna minuta. [2] 

3.5.3 Indikační metoda a metoda měření hustoty dvojím vážením 

Pomocí této metody se měří index hustoty. Odlévají se dva vzorky, jeden tuhne za 

atmosférického tlaku, druhý za podtlaku. Vzorky jsou dále váţeny na vzduchu a ze zjištěných 

hodnot se stanoví index hustoty. Doba měření trvá okolo šesti minut. [2] 

Metoda dvojího váţení představuje ve slévárnách nejběţnější a poměrně přesnou 

metodu. Index hustoty zahrnuje vliv obsahu plynů i oxidických vměstků, coţ je sklon ke 

vzniku bubliny. Metodou dvojího váţení stanovujeme naplynění materiálu. Princip metody 

spočívá v porovnání hustoty vzorku, který ztuhl při atmosférickém tlaku, se vzorkem, který 

ztuhl za podtlaku. Funkce je zaloţena na principu Sievertsova zákona, kdy za podtlaku je 

rozpustnost niţší, a proto se vyloučí více vodíkových bublin neţ při atmosférickém tlaku. 

Tím, ţe jsou bubliny uzavřeny v kovu, sniţují jeho hustotu. Tavenina je odlita do dvou 

kovových kelímků o objemu asi 40–80 ml. Hustotu zjistíme zváţením vzorku, který ztuhl za 

atmosférického tlaku a vzorku, který ztuhl při podtlaku. Nejdříve zváţíme vzorek na vzduchu 

a potom při ponoření do kapaliny, kde je vzorek zavěšen na závěsném zařízení a počítána 

pouze hmotnost vody, vytlačená objemem vzorku. Vše je zaloţeno na principu Archimédova 

zákona. Výpočet hustoty vzorku je počítán dle následujících výpočtů. [1] 

Zjištění objemu vzorku (11). 

 Vvz =  mvz  H2O/ρH2O   [ml] (11) 
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Hustota vzorku se vypočte podle následujícího vztahu (12). 

 ρvz= mvz at/Vvz                 [g/cm
3
] (12) 

Kde:  m vz at - hmotnost na vzduchu    [g] 

mvz  H2O  - hmotnost vzorku ponořeného ve vodě [g] 

ρH2O  - hustota vody     [g/cm
3
] 

ρ vz - hustota kovu ve vzorku    [g/cm
3
] 

Obsah vyloučeného plynu je roven rozdílu měrných objemů vzorku (13). 

 VH2
 = (1/ρ vz vak) - (1/ρ vz atm) [ml] (13) 

Z hustot vzorků ρ vz atm a ρ vz vak se určuje index hustoty neboli také Dichte index (14). 

 DI = 
ρvz  atm − ρvz  vak

ρvz  atm

 · 100      [%] (14) 

Sestava měřícího zařízení:  

 vakuové komory s moţností přesného nastavení tlaku, 

 váhy s přesností na 0,01 g, nádobka a závěsným zařízením zkušebního vzorku. [1] 

3.6 Způsoby ochrany taveniny před naplyněním 

Nejúčinnější metodou ochrany taveniny před naplyněním je tavení ve vakuu. Díky 

náročnosti se tento způsob u tavení hliníkových slitin nepouţívá. Jako ochranné opatření 

slouţí vytvoření vrstvičky Al2O3.  

Jiným způsobem je ochrana taveniny pomocí tavidel, krycích solí a pouţitím 

ochranných plynů. V dnešní době je vyuţito mnoha komplexních přípravků. V tabulce 4 jsou 

uvedené některé z nich. [2] 

Tab. 4 Způsoby ochrany taveniny před naplyněním [2] 

Firma Název Funkce Využití 

SCHÄFER 

PROBAT FLUSS – Al 224 čistící, odplyňující, krycí Al-Si 

PROBAT FLUSS – Al 209 čistící, krycí 
kromě 

eutektických Al-Si 

PROBAT FLUSS – Al 502 čistící, krycí 
Al-Si 

modifikované Sr 

FOSECO 
COVERAL 65 čistící, krycí, stahování solí 

nadeutektické    

Al-Si 

COVERAL granulovaný čistící, krycí, stahování solí Al-Si 
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3.7 Odplynění 

Cílem odplynění je sníţení obsahu vodíku na úroveň, při které nebude dále docházet 

k vylučování bublin. Obsah vodíku samozřejmě závisí na kvalitě vsázky, druhu tavící pece, 

vysušení vyzdívek a mnoha dalších faktorech, které mohou ovlivnit mnoţství vodíku. Rozdíl 

v mnoţství vodíku a jeho odplynění závisí i na druhu odlévání, rychlosti tuhnutí a pouţití 

odlitku. Čím je tuhnutí pomalejší, tím musí být kvalitnější odplynění. Rozmezí mnoţství 

vodíku se pohybuje od 0,2 do 0,8 cm
3
/100 g hliníku a je důleţité ho sníţit na hodnotu 

minimálně pod 0,2 cm
3
/100 g. 

Moţnosti sníţení obsahu plynů v hliníkových slitinách: 

 odstátí taveniny (nemá praktický význam), 

 vakuování taveniny, 

 probublávání taveniny aktivními a neaktivními plyny. [1] 

3.7.1 Vakuování 

Probíhá sníţením tlaku atmosféry nad hladinu kovu. Sníţením parciálního tlaku se 

sníţí rozpustnost na základě Sievertsova zákona (Obr. 9). Při menší rozpustnosti za podtlaku, 

neţ je aktuální stav taveniny, se stane z taveniny přesycený roztok a vodík uniká ve formě 

bublin. V praxi je při poţadované teplotě pánev dopravena do vakuovacího zařízení 

a uzavřena zvonem. Tlak je sníţen na hodnotu 5 kPa, rozpustnost vodíku je vyšší asi 4,5krát. 

Pokud chceme dosáhnout ještě účinnějšího odplynění, pouţívá se dmýchání inertního plynu 

do taveniny pomocí trubky s porézní zátkou nebo přes porézní tvárnici, která je ve vyzdívce. 

Vodík difunduje do bublin inertního plynu. [1] 
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Obr. 9 Princip odplynění vakuováním [1] 

3.7.2 Odplyňování probubláváním 

Vodík difunduje do bublin, které mají nulový parciální tlak vodíku. Vodík je schopen 

buď chemické reakce, nebo je bublinou vynesen na hladinu. Podle reaktivity dělíme na 

probublávání inertními a aktivními plyny. [1] 

Inertní plyny 

Inertními plyny jsou myšleny dusík nebo argon. Vhánění probíhá co nejblíţe dnu 

pánve, kde tvoří co nejmenší bubliny. Rychlost vyplouvání plynů na hladinu je dána dle 

Stokesova zákona (16).  

 v = 
2

9
∙  

g∙ (ρkovu  − ρplynu  )

η∙r2  (16) 

kde:  𝜂 – dynamická viskozita  [kg·s-1·m-1
] 

 𝜌 – hustota kovu, resp. plynu  [kg/m
3
] 

 r – poloměr bubliny   [m] 

Vodík difunduje dle vztahu 17.  

 [ H ]        ½ {H} (17) 

Transport vodíku do bublin trvá tak dlouho, dokud se nevyrovná parciální tlak vodíku 

v bublinách a v lázni. Malá velikost bubliny s tvorbou u dna a dlouhou dráhou vyplouvání, 

zajistí poţadované odplynění (Obr. 10). Je nutno pouţívat plyny vysoké čistoty, kvůli 

zamezení vlhkosti. Dusík a Argon jsou téměř srovnatelné účinkem při odplynění. [1] 
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Obr. 10 Odplyňování inertními a aktivními plyny [1] 

Aktivní plyny 

Mezi aktivní plyny patří chlor nebo fluor. Vyznačují se tvorbou chemické sloučeniny 

s vodíkem. Chlor reaguje s vodíkem dle rovnice (18). 

 2[Al] + 3{Cl2}     2{AlCl3} (18) 

Chlorid hlinitý má teplotu sublimace při 183 °C a vodík difunduje do bublin 

s chloridem hlinitým, kde s ním chemicky reaguje (19). 

 3{H2} + 2{AlCl3}     2Al + 6{HCl} (19) 

Při průchodu{AlCl3} taveninou dochází k odstranění prvků, které mají niţší Gibbsovu 

energie neţ hliník a zároveň mají vyšší afinitu ke chloru neţ hliník. Za vzniku chloridů jsou 

při teplotě 700–800 °C a koncentraci 10 ppm odstraňovány prvky v řadě Sr, Na, Ca, Mg. 

Aktivní plyny ruší modifikační účinek, proto se modifikuje aţ po odplynění. Při pouţití fluoru 

ve formě solí je účinek stejný, ale je ho dosaţeno při niţším parciálním tlaku. Pouţití 

aktivních plynů je omezováno z ekologických limitů a toxicity. [1] 

4 Vady odlitků  

Velkou část zmetkovitosti tvoří vady způsobené objemovými změnami, plyny 

v odlitcích nebo vměstky. Jsou to snadno zjistitelné vady prohlídkou nebo defektoskopií.  

Pokud se nejedná o vadu povolenou zákazníkem, je mnoho z těchto vad neopravitelných. [6] 
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4.1 Skupina vad 410: Bubliny  

Skupina vad 410: Bubliny, patří pod třídu vad 400. Tyto vady jsou způsobeny přítomností 

plynů v kovu, ve formě a objemovými změnami [6] 

 

Obr. 11 Schéma vady 410: Bubliny [6] 

Popis vad  

Dutiny v odlitku ve formě bublin rozdělujeme na otevřené, tj. spojené s povrchem 

nebo uzavřené, tj. vnitřní (Obr. 11). Mohou být v celém objemu odlitku a se vyskytovat 

jednotlivě nebo shlucích. Pro bubliny uzavřené platí, ţe jejich povrch je hladký nebo 

zoxidovaný. [6] 

Charakteristika vady  

Endogenní bubliny jsou způsobeny tlakem rozpuštěného plynu, který je vyloučen 

z taveniny, ten nepřevýší odpory působící proti jeho úniku z taveniny.  

Exogenní bubliny jsou způsobeny tlakem plynů v dutině formy, kde převýší odpor, 

který mu klade tavenina a tuhnoucí povrchová vrstva. [6] 

Způsob zjištění vady  

 vizuálně 

 ultrazvuk 

 RTG [6] 

Bubliny způsobené vodíkem (412)  

Během odlévání se s tuhnutím a sníţením teploty prudce sníţí rozpustnost kovu. Kdyţ 

dojde k překročení meze rozpustnosti, plyny se vyloučí ve formě bublin na základě 

heterogenní nukleace. U hliníkových slitin způsobuje bubliny hlavně vodík, dle rovnice 

reakce vodní páry s hliníkem (20). [6] 
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 Al + 3H2O    Al2O3 + 3H2    (20) 

Rozpustnost vodíku v tekutém hliníku je značná a výrazně roste s teplotou. Vylučuje 

se během krystalizace ve formě bublin a plynové pórovitosti. Je třeba vyuţít kvalitní 

a vysušené vsázkové suroviny, popřípadě pouţití injektáţe inertních plynů. [6] 

Zahlcený plyn (414) 

Hladké zaoblené stěny ve tvaru zploštělých bublin. Mají bochníkový tvar. Vyskytují 

se zejména na povrchu nebo v blízkosti povrchu. Mají společné znaky jako endogenní 

bubliny, ovšem odlišují se ve tvaru, kdy zahlcený plyn tvoří bubliny zploštělého tvaru. [6] 

4.2 Skupina vad 440: Staženiny 

Nejčastěji se vyskytující skupina vad, která vede k vyřazení odlitku jako zmetku. Jsou 

způsobeny objemovým smršťováním kovu, kde průvodním znakem je přechod kovu z fáze 

tekuté do pevné. Jsou to ostrohranné dutiny, které razantně sniţují mechanické a plastické 

vlastnosti. [6] 

Otevřené staženiny (441)  

 

Obr. 12 Schéma vady 441: Otevřené staţeniny [6] 

Popis vady  

Vnější otevřené dutiny s hrubě krystalickým a zoxidovaným povrchem, který zasahuje 

do určité hloubky odlitku (Obr. 12). Objevují se v místě tepelného uzlu, který nebyl 

zneškodněn, nebo se vyskytují pod nálitkem, po jeho odstranění. Otevřené staţeniny 

vystupující na povrch se nazývají také povrchové staţeniny. [6] 

Charakteristika vady  

Staţenina jsou výsledkem fyzikálního pochodu zmenšení objemu kovu při tuhnutí. 

Příčinou otevřené staţeniny je nedostatečné objemové tuhnutí odlitku, pokud se tato staţenina 

nachází v odlitku, pak se stává vadou. Opatřením je zajištění usměrněného tuhnutí, aby 
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tuhnutí kovu probíhalo od míst s nejmenší tloušťkou k místům s tloušťkou největší. Nálitek 

umístíme tak, aby se staţeniny vytvořila v něm a neohrozila odlitek. [6] 

Vznik staženin ovlivňuje:  

 nevhodně zvolený nálitek, 

 vysoká licí teplota, 

 nedolití nálitku. [6] 

Vnitřní uzavřené staženiny (442)  

 

Obr. 13 Schéma vady 442: Vnitřní uzavřené staţeniny [6] 

Popis vady  

Dutiny vyskytující se uvnitř odlitku, v tepelném uzlu (centru), (Obr. 13). Nacházejí se 

v horní části odlitku. Jejich tvar je nepravidelný a je ovlivňován intenzitou odvodu tepla od 

stěn a hran formy. [6] 

Charakteristika vady  

Vznik uzavřených staţenin je velice podobný principu vzniku staţenin otevřených a to 

zmenšováním objemu kovu při tuhnutí. [6] 

Důvody vzniku: 

 nevhodné tloušťky stěn, 

 tepelné uzly, 

 nevhodná poloha odlitku ve formě, 

 nedostatečný objem a nevhodné umístnění nálitků nad tepelnými uzly,  

 nevhodné umístnění vtokové soustavy,  

 nezajištění podmínek pro usměrněné tuhnutí odlitku. [6] 
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Řediny (443)  

 

Obr. 14 Schéma vady 443: Řediny [6] 

Popis vady 

Tyto vady lze charakterizovat jako řídká místa, čili drobné staţeniny vyskytující se 

v tepelných uzlech nebo v tepelné ose odlitku, kde vznikají v konečné fázi tuhnutí. Řídká 

místa ve stěně odlitku jsou tenké kapiláry, které mohou pronikat aţ k povrchu (Obr. 14). 

Tímto se stávají stěny odlitku porézní a projeví se to při tlakových zkouškách. [6] 

Charakteristika vady  

Pokud má slitina široký interval tuhnutí, můţe dojít k tvorbě mikrostaţenin, které 

označujeme jako smršťovací pórovitost. Vznikají tvorbou ostrůvku taveniny mezi dendrity, 

kde poté vznikají dutiny. Dále se vyskytují v tepelných osách a místech, kde jsou od sebe 

nálitky příliš vzdáleny. [6] 

U slitin s širokým intervalem tuhnutí můţe dojít k tvorbě mikrostaţenin. Příčinou je 

vytváření ostrůvků taveniny mezi rostoucími dendrity. Po jejich ztuhnutí se vytvoří vnitřní 

dutiny, které lze povaţovat za řediny, respektive smršťovací mikropórovitost. Mohou se 

vyskytovat také pod soustředěnou staţeninou v nálitku. [6] 

Důvody vzniku: 

 nesprávná konstrukce odlitku, 

 velká vzdálenost nálitků, 

 široký interval tuhnutí. [6] 

4.3 Skupina vad 520: Nekovové vměstky (makroskopické) 

Skupina vad 520: Nekovové vměstky, patří pod třídu vad 500: Makroskopické 

vměstky a vady makrostruktury. Jsou to vady s nejtěţší identifikací. Nejčastější vadou jsou 

zadrobeniny, které tvoří největší část. [6] 
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Zadrobeniny (521)  

 

Obr. 15 Schéma vady 521: Zadrobeniny [6] 

Popis vady  

Dutiny, které se nacházejí ve stěně odlitku a jsou zcela nebo částečně vyplněny 

formovacím materiálem. Jsou otevřené nebo uzavřené. Vznik souvisí se zadrobením formy 

nebo jádra (Obr. 15). 

Slévárny vyrábějící odlitky lité do pískových forem řadí tuto vadu mezi 

nejrozšířenější. Mezi zadrobeniny zařazujeme rozplavený písek, erozi, odření, sesutí a další. 

Vznik této vady souvisí s kompletním výrobním cyklem od zásobování aţ po tavení. [6] 

Příčiny vzniku: 

 konstrukce odlitku, 

 sloţitost formovacího zařízení, 

 nedokonalá úprava modelu, 

 nesprávná vtoková soustava, 

 formovací směs, 

 měkká forma (nedokonalé upěchování), 

 vysoká licí teplota rozstřik kovu, 

 technologická nekázeň. [6] 

Oxidické pleny (524)  

 
Obr. 16 Schéma vady 524: Oxidické pleny [6] 

Popis vady  

Tato vada vzniká na volném povrchu taveniny jako tenký film oxidů, který se 

následným odléváním a turbulencí dostává do odlitku a vyskytuje se i na povrchu (Obr. 16). 

Další označení je blány nebo kůţe. Nemusí reagovat s materiálem formy, ale ulpívají na 

vnitřních stěnách odlitků a jader, kde narušují povrchovou i vnitřní jakost odlitku. [6] 
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Charakteristika vady  

Oxidické pleny jsou následkem tavících procesů a desoxidace, které probíhají na 

volném povrchu taveniny během tavení a odlévání. Jsou to iniciátory trhlin a bublin při 

tuhnutí. Publikace Campbella se zabývá problematikou těchto oxidických plen v hliníkových 

odlitcích. Campbell konstatoval, ţe povrch tekutého kovu bývá normálně pokryt oxidickým 

filmem, i kdyţ za určitých okolností to mohou být i jiné typy filmu. Při překročení kritické 

rychlosti se tyto pleny ukládají na sebe jako velice tenké filmy a tvoří takzvané „bifilmy“. Ty 

se na sebe ukládají „suchou“ stranou a nemají ţádnou vazebnou schopnost, proto se stávají 

iniciátory trhlin a průsaků. Měřítko bifilmů je v mikrometrech aţ nanometrech, jejich výskyt 

je mnohdy velice těţko pozorovatelný. Na principu bifilmů lze vysvětlit mnoho slévárenských 

vad. V odlitcích se jich vyskytují miliony a kaţdý můţe být iniciátorem vady, poklesu 

mechanických vlastností, sníţené odolnosti proti korozi a dalších. [6] 

4.4 Skupina vad 610: Mikroskopické dutiny  

Mikroskopické dutiny patří do třídy vad 600: Vady mikrostruktury. Do této skupiny 

patří mikrostaţeniny (611), mikrobubliny (612) a mikrotrhliny (613), (Obr. 17). [6] 

 

Obr. 17 mikrostaţeniny (611), mikrobubliny (612) a mikrotrhliny (613) [6] 

Charakteristika vad  

Interkrystalické a transkrystalické, prostým okem neviditelné dutiny pohybující se pod 

hranicí rozlišovací schopnosti lidského oka. Pro tyto vady se často vyuţívá termín pórovitost. 

Mají stejný mechanismus vzniku jako vady makroskopické, rozdílem je výskyt pod 

rozlišovací hranicí lidského zraku. [6] 

Mikroskopické dutiny se dále dělí na:  

 mikrostaţeniny (611), 

 mikrobubliny (612),  

 mikrotrhliny (613).  
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Mikrostaženiny (611) 

Dutiny s mezikrystalickým charakterem vznikají při tuhnutí v místech styku 

rostoucích dendritů nebo zrn tuhnoucí slitiny. Tvoří se v místech tepelných uzlů, u slitin 

s velkým intervalem tuhnutí a velkým součinitelem smrštění. Vytěsněné prvky 

v mezidendritických oblastech sniţují teplotu solidu při tuhnutí kovu a jsou často příčinou 

vzniku mikrotrhlin. [6] 

Mikrobubliny (612) 

Drobné dutiny vyskytující se v patách jiţ ztuhlých dendritů. Mohou se téţ vyskytovat 

ve zbylé mezidendritické tavenině. Mají stejný průběh vzniku jako endogenní bubliny a velice 

často se vyskytují v kombinaci s mikrostaţeninami. [6] 

Mikrotrhliny (613) 

Okem neidentifikovatelné trhliny, které představují porušení souvislosti slitiny. Tvoří 

se po hranicích dendritů, popř. uvnitř dendritů a zrn. Mikrotrhliny se velice často vyskytují ve 

spojení s mikrostaţeninami. Mnohdy se tyto vady od sebe těţce odlišují, vznik vysvětlil 

Campbell na teorii vzniku bifilmu oxidické pleny. [6] 

4.5 Skupina vady 620: Vměstky (mikroskopické) 

 

Obr. 18 Schéma mikroskopických vměstků [6] 

Charakteristika vady  

Pokud posuzujeme znečištění kovu vměstky, musíme nejprve zjistit, zda se do kovu 

dostaly endogenním nebo exogenním procesem (Obr. 18). [6] 

Exogenní 

Vznikají při reakci se ţáruvzdornými nebo formovacími materiály. 

Endogenní 

Vznikají v průběhu odlévání a tuhnutí, následkem chemických reakcí prvků 

přítomných ve slitině. [6] 
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Vměsky ve slitinách hliníku  

Do slitin hliníku mohou být vměstky vneseny buď z vnějšku, nebo se vytvoří 

následkem přítomnosti prvku v surovinách jako intermetalické fáze při krystalizaci. Vměstky 

jsou převáţně křehké, obsahují Fe, Mn, Cr a Zn a kopírují hranice zrn. Vysoká afinita hliníku 

ke kyslíku způsobuje vznik oxidů. Dělíme je na oxidy „staré“, tvořené na hladině a strţené 

proudem kovu a oxidy „mladé“, vznikající při turbulentním proudění reakcí se vzdušným 

kyslíkem.[6] 

5 Eliminace staženin pomocí Probat Fluss Mikro 100 a 

hydridu titanu 

U všech kovových materiálů i slitin hliníku dochází v průběhu krystalizace a tuhnutí 

k fázové přeměně tekutého kovu na pevnou fázi, která je provázena objemovou změnou. 

Například při ztuhnutí 100 % tekutého kovu z teploty lití 720 °C, je při ztuhnutí na jeho 

pokojovou teplotu získáno 93 % původního objemu. Při nedostatečném nálitkování se projeví 

objemová změna ve formě staţeniny. Staţeniny u hliníkových odlitků mají negativní dopad 

na mechanické a únavové vlastnosti materiálu. Řešením eliminace staţenin můţe být řízené 

naplynění materiálu vodíkem. Při tuhnutí se rozpustnost vodíku sniţuje kvůli sniţujícím se 

meziatomárním vzdálenostem během ochlazování. Pokud je dosaţeno přesyceného stavu, 

dochází k vyloučení plynu ve formě bublin a pokud se atomy vodíku nevejdou mezi atomy 

hliníku, vytvářejí vlastní bubliny. Bubliny vznikají na principu heterogenní nukleace na 

rozhranní cizí částice – plyn. Mnoţství zárodků a plynu vodíku ovlivňuje velikost bublin 

a jejich počet. Mnoho vodíku a málo zárodků vyprodukuje ve výsledné struktuře malý počet 

velkých bublin. Toto se děje převáţně při aplikaci naplyňovacích tablet, které v tavenině 

uvolňují vodík. Při zvýšení počtu zárodků a ponechání mnoţství vodíku bude ve výsledné 

struktuře větší mnoţství bublin o menší velikosti. Tímto eliminujeme nedostatek tekutého 

kovu v tepleném uzlu. Vznik staţeniny nahradí pórovitost, která není rozpoznatelná na 

rentgenu ani viditelná po obrobení. [7] 

5.1 Probat Fluss Mikro 100 

Přípravek je vyuţíván při odlévání komplikovaných odlitků, u kterých se vyskytuje 

nepříznivá tloušťka stěn a velké tepelné uzly, které nelze nálitkovat a způsobují tím vznik 

staţenin v odlitku. Staţeniny mají vliv na pevnost a propustnost odlitku při působení tlaku. 
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S rostoucími nároky na kvalitu a čistotu odlitků je nutné tyto vady odstraňovat nebo je v co 

největší míře eliminovat. K řešení tohoto problému napomáhá přípravek Probat Fluss Mikro 

100 od výrobce Schäfer (Obr. 19). [7, 8] 

 

Obr. 19 Přípravek Probat Fluss Mikro [8] 

Charakteristika 

Přípravek k zabránění tvorbě staţenin a podpoře tvorby homogenně distribuovaných 

mikropórů. Je pouţitelný pro všechny slévárenské slitiny odlévané gravitačním, nízkotlakým 

a tlakovým litím. 

Je to kovová slitina, která do kovu vnáší zárodečnou fázi, na které se sráţí vodík 

a tvoří  mikropóry (Obr. 20). Mikropóry kompenzují smrštění při tuhnutí a do značné míry 

brání netěsnosti a poklesu pevnostních hodnot. Přípravek kompenzuje tvorbu staţenin 

a vytváří podmínky pro rozvoj mikropórů. Velikost vytvořených pórů závisí na rychlosti 

tuhnutí kovu v licí části. [8] 

Předslitina je schopna při rozpouštění v tavenině uvolňovat heterogenní zárodky 

bublin velikosti mikrometrů. Samotná předslitina při zvětšení 500x nevykazuje ţádné 

zárodky. Při velkosériové výrobě je moţné zpracovávat slitinu, aţ tři hodiny, bez jakéhokoliv 

přidávání a obnovování zárodků. V průběhu tuhnutí se vylučují na zárodcích molekuly 

vodíku. Při tomto vylučování vznikají bublinky. Při velkém mnoţství zárodků vznikají 

v celém objemu odlitku. Do doby neţ bublina naroste do nepřípustných rozměrů, je vodík ze 

zárodku vyčerpán. Abychom dostali vyhovující parametry porózity, je nutné mnoţství 

přípravku Probat Fluss Mikro 100 regulovat. Dávkování je doporučeno v rozmezí 0,05–0,4 % 

hmotnosti taveniny. Závisí také na technických parametrech odlitku. Důleţitým principem 

vyuţití je, ţe na netěsnost odlitku nemají uzavřené bubliny vliv. Tímto přípravkem je moţno 

výrazně sníţit zmetkovitost odlitků a zvýšit kvalitu odlitků.[7] 
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Obr. 20 Odlitek bez přídavku Probat Fluss Mikro vlevo a s přídavkem vpravo [8] 

Rozsah použití  

Probat Fluss Mikro 100 můţe být přidán do kelímku nebo ţlabu při teplotě od 700 °C. 

Tyč se rozpouští okamţitě a beze zbytků. [8] 

Kvalita 

 hlavní slitina ve formě tyčí, 1 m (cca 300 g), 

 nevyţaduje dlouhé reakční časy, 

 brání tvorbě staţenin při tlakovém a gravitačním lití a lití do písku, 

 vede k jemným mikropórům, 

 zvýšení indexu hustoty bez zvýšení nečistoty, 

 rozpouští okamţitě a bez zanechání zbytků v tavenině,  

 reakční teplota přibliţně 700 ° C (vyšší teplota urychlí reakci), 

 bez zápachu. [8] 

Rychlost přidávání  

Mnoţství 1–3 kg/t kovové hmoty, v závislosti na slitině. Pravidlo 1 kg/t se ukázalo 

jako velmi účinné (Obr. 21). [9] 

 

Obr. 21 Odlitek bez přídavku Probat Fluss Mikro (vlevo) a s přídavkem 1kg/t (vpravo) [8] 
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Použití výrobku  

Probat Fluss Mikro 100 můţe být pouţit v licí peci, v kelímku nebo v pánvi. Musí se 

důkladně vmíchat do taveniny, jinak je účinnost sníţena. Účinek trvá po dobu několika hodin. 

[8, 9] 

5.2 Hydrid titanu 

Hydrid titanu (TiH2) je chemická sloučenina titanu a vodíku (Tab. 5, 6). Slouţí jako 

nadouvadlo uvolňující plynný vodík. Je vysoce reaktivní a musí být mimo dosah tepla 

a silných oxidačních činidel.  

Titan nachází široké uplatnění a jeho slitiny se běţně pouţívají v lékařství jako 

implantáty a to díky vynikající odolnosti proti korozi a nízké hustotě. Procesem tavení mohou 

být vytvořeny porézní materiály přidáním "nadouvadla" TiH2 do taveniny, tedy sloučeniny, 

která se rozkládá za tvorby plynu a materiál se řízeně naplyní (Obr. 22). Materiály se ochladí 

v průběhu tuhnutí a rozpustnost plynu klesá. Při tuhnutí se pak uvolňují molekuly plynu 

a v dané slitině se tvoří póry. Tato technologie vytváří hlavně uzavřené póry bez povrchového 

kontaktu. Vzhledem k této skutečnosti můţeme kladně upravit mechanické vlastnosti daného 

výrobku. [10, 13] 

 

Obr. 22 Hydrid titanu ve formě prášku [10] 

 

Proces výroby hydridu titanu 

Titanové suroviny jsou nejprve vloţeny do speciálního stroje (hydridové jednotky), 

kde se zahřívají ve vodíkové atmosféře čtyři dny. Titan a vodíku reagují za vzniku hydridu 

titanu (TiH2). Křehký hydrid titanu se nechá ve vodíkové atmosféře vychladnout. Následně 

můţe být hydrid titanu rozdrcen na velikost jemného prášku dle poţadavků zákazníka. Při 

pouţití se uvolňuje vodík z titanu. Vytvoření a následný rozklad hydridu titanu probíhá na 

základě reverzibilní reakce (21). [12] 
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 Ti (pevný) + H2 (plyn) ↔ TiH2 (pevný)  (21) 

  Tab. 5 Příklad chemické sloţení vybraných typů hydridu titanu [10] 

Typ 
Min. obsah [%] Max. obsah [%] 

TiH H Fe Cl Mn Mg Si N C 

TSH-100 99,50 3,5 0,02 0,05 0,005 0,03 0,01 0,025 0,02 

TSH-350 99,4 (3,5) 0,03 0,02 0,005 0,01 0,01 0,025 0,02 

 

Tab. 6 Vlastnosti hydridu titanu [13] 

Chemický vzorec TiH2 

Dostupná chemická čistota  99,00–99,99 % 

Molekulová hmotnost  49,92 g/mol 

Hustota  3,76 g/cm
3
 

Bod tání  400 °C 

Bod varu  3262 °C 

Struktura fluorit (krychlová) 

Zápach bez zápachu 

Rozpustnost ve vodě nerozpustný 

Barva šedá 

Citlivost na vlhkost 

Granuláty k dispozici tablety, prášek 

 

Při 668 °C dochází při procesu tavení k teplotě  rozkladu  TiH2 (Obr. 23). Tato teplota 

se výborně shoduje s teplotou tavení  hliníku a nebrání tím tvorbě hliníkových slitin s různou 

strukturou pórů. Hydrid titanu se dle obsahu vodíku rozpouští jiţ od teploty 300 °C, kdy se 

začíná rozpouštět TiH1,5. [14, 15] 
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Obr. 23 Diagram rozpustnosti TiH [16] 
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6 Praktická část  

V praktické části diplomové práce byly laboratorně odlévány zkušební vzorky 

z hliníkové slitiny AlSi10MgMn. Indikační metodou bylo odlito 4–5 vzorků vţdy po deseti 

minutách, které tuhly za podtlaku 80 mbar a atmosférického tlaku (Obr. 24). Popsáno 

v teoretické části viz kapitola 3.5.3. 

 

Obr. 24 Vakuové zařízení 

 

Po odlití testovaných vzorků a utuhnutí za atmosférického tlaku a podtlaku bylo 

zajištěno dostatečné vychladnutí vzorků. Následně byl změřen index hustoty metodou dvojího 

váţení (kapitola 3.5.3), na stroji mk 2200 LC (Obr. 25). 

Vzorek ztuhlý za 

atmosférického 

tlaku 

Vzorek ztuhlý 

za podtlaku 

Časové nastavení 

odsávání 

vzduchu 
Start odsávání 

vzduchu 
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Obr. 25 Stroj mk LC pro zjištění indexu hustoty 

Popis měření indexu hustoty na tomto stroji 

1. Zapnutí váhy - automatická kalibrace, vyčkání na hodnotu 0,00 (g). 

2. Vzorek umístěn na víko nádoby s vodu - na displeji značeno LUFT (měření na 

vzduchu). 

3. Po ustálení váhy se zobrazila kontrolka (g), poté stisknutí tlačítka (Dichte/Density). 

4. Zkušební těleso uloţeno drátěného koše a ponořeno do kapaliny. Na displeji 

zobrazeno FLUESSIG (kapalina). 

5.  Po ustálení hmotnosti se zobrazí opět symbol (g), poté stisknutí tlačítka 

(Dichte/Density). 

6. Na displeji se zobrazí hodnota hustoty vzorku (g/cm
3
). 

7. Stisknutí tlačítka TARA. 

8. Opakování stejného postupu s druhým vzorkem. 

9. Po konečném měření atmosférického vzorku a vzorku ztuhlého za podtlaku, se na 

displeji zobrazí DI (Dichte index), tedy procento indexu hustoty. 

 

Podstavec 

Nádoba s vodou a 

závěsným košem 

On/Off 

TARA 

Dichte/Density 
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6.1 Rozbor hydridu titanu (TiH2) 

Na první pohled se jedná o práškový materiál, který byl slisován do kompaktního 

tvaru. Tato forma je však velmi křehká s minimálními pevnostmi a je ji moţno velmi lehce 

rozdruţit (Obr. 26).  

 

Obr. 26 vzorek TiH2 

Stanovení chemického složení 

Stanovení chemického sloţení z prášku pomocí EDX analýzy na skenovacím 

elektronovém mikroskopu (SEM), (Obr. 27, 28). Předkládané výsledky chemické sloţení 

a struktura prášku jsou tedy získány tímto způsobem (Tab. 7, 8). 

Výsledky SEM a EDX analýzy 

 

Obr. 27 celkový pohled na práškový materiál - místo 1 
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Obr. 28 celkový pohled na práškový materiál - místo 2 

    Tab. 7 Výsledky EDX analýzy v hm. % 

Název O Al Si Ca Ti V Cr Fe Zr Mo Sn 
 

plocha 1 
 

21,41 0,49 0,28 75,40 2,01 
 

0,42 
    

Spectrum1 3,25 95,68 
  

1,08 
       

Spectrum2 19,26 6,66 0,33 
 

68,35 
 

1,19 
  

2,21 2,00 
 

Spectrum3 
 

10,24 
  

87,46 2,31 
      

Spectrum4 2,80 96,32 
  

0,88 
       

Spectrum5 
 

5,79 0,23 0,37 90,87 2,30 
 

0,44 
    

Spectrum6 
 

6,55 
 

0,36 86,61 1,50 
 

0,39 3,23 1,37 
  

             
Tab. 8 Tabulka stanovení mnoţství vodíku 

Název Vodík [mg] Vodík [ppm] Vodík [%] 

Legura Ti-Al - 1 0,88162 9861,549 0,986415 

Legura Ti-Al - 1 0,21548 9369,080 0,936908 

 

Zhodnocení SEM a EDX analýzy 

Z tabulky je patrné, ţe celkové sloţení materiálu (plocha 1) vykazuje obsah titanu 

zhruba 75 %. Vedle tohoto prvku je moţno identifikovat významné mnoţství hliníku 

a vanadu. Ostatní sloţky je moţno zanedbat. 
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Při bliţším pohledu je moţno na obr. 27 a 28 rozeznat několik odlišných sloţek. Ty 

byly rovněţ identifikovány EDX analýzou (Spectrum 1–6). Od téměř čistého Ti (spectrum 3, 

5, 6), sloučeniny Ti-Al (spectrum 2), aţ po téměř čistý hliník (spectrum 1). Ze snímků je 

moţno říci, ţe se jedná o materiál s rozměrným povrchem a tedy i případnou reakční plochou. 

6.2 Hodnocení experimentálních vzorků 

K čisté slitině AlSi10MgMn byl přidáván hydrid titanu samostatně, poté společně 

s hydridem titanu byla přidána zárodečná fáze přípravku Probat Fluss Mikro 100 (dále jen 

PFM 100) v mnoţství 0,5 % hmotnosti taveniny. Bylo pozorováno a měřeno řízené naplynění 

AlSi10MgMn s přídavkem 0,5 % zárodečné fáze PFM 100 a hydridu titanu v mnoţství 1 %, 

1,5 %, 2 %, 3 %, vztaţeno na mnoţství taveniny. Pro porovnání byly odlity vzorky pouze 

s přídavky hydridu titanu opět v mnoţství 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 % a vzorek slitiny 

AlSi10MgMn pouze přídavkem 0,58 % zárodečné fáze PFM 100 (Tab. 9). Z kaţdé tavby byl 

odlit čistý materiál, pro porovnání řízeného naplynění čisté slitiny a slitiny s přídavky. 

Všechny vzorky byly odlévány z teploty 800 °C.  

Po odlití určených vzorků a měření indexu hustoty proběhlo jejich rozřezání pro 

následné metalografické operace. Metalograficky byly hodnoceny vzorky odlévané v první 

minutě a k porovnání vzorky odlité jako poslední z dané série. Nejdříve proběhlo broušení na 

zařízení Metasinex se zrnitostí brusných papírů 60, 120, 280, 320, 600, 800, 1200. 

Následovalo leštění vzorku na leštícím zařízení do podoby zrcadlového povrchu bez rýh 

a vrypů, které mohly být na vzorku způsobeny broušením. Po leštění vzorku se provedlo 

leptání povrchu 0,5% roztokem kyseliny fluorovodíkové. Posledním krokem bylo 

mikroskopické hodnocení struktury při zvětšení 25x a 100x.  
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Tab. 9 Rozdělení prováděných taveb 

Kapitola Slitina Množství PFM [%] Množství TiH2 [%] 

6.1.1 AlSi10MgMn 0,58 - 

6.1.2 AlSi10MgMn - 1 

6.1.3 AlSi10MgMn 0,5 1 

6.1.4 AlSi10MgMn - 1,5 

6.1.5 AlSi10MgMn 0,5 1,5 

6.1.6 AlSi10MgMn - 2 

6.1.7 AlSi10MgMn 0,5 2 

6.1.8 AlSi10MgMn - 3 

6.1.9 AlSi10MgMn 0,5 3 

 

6.2.1 AlSi10MgMn + Probat Fluss Mikro 100  

Nejdříve byla odlita čistá slitina AlSi10MgMn bez jakéhokoliv přídavku. Poté byl 

odlit vzorek s přídavkem 0,58 % PFM 100. Naměřené hodnoty nalezneme v tabulce 10. Na 

obrázcích 29 a 30 je vizuální porovnání čisté slitiny a čisté slitiny s přídavkem PFM 100. 

Vizuální rozdíl v pórovitosti na vzorcích odlitých za podtlaku je minimální. Na 

mikrostrukturách 31 a 32 lze vidět rozdíl čisté slitiny a slitiny s vlivem zárodečné fáze PFM 

100. Přídavkem PFM 100 došlo ve vzorku odlitém za atmosférického tlaku k rozdruţení 

staţeniny a vzniku menších útvarů (pórovitosti). 

 

Tab. 10 AlSi10MgMn + 0,58 % PFM 100 

Číslo 

vzorku 
Slitina 

Hmotnost 

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

1-1.1 

AlSi10MgMn 

101,19 62,14 2,59 

17,37 

1-1 93,30 49,76 2,14 

1-2.1 
AlSi10MgMn 

+ 0,58 % 

PFM 100 

101,56 61,58 2,54 

17,32 

1-2 95,25 49,97 2,10 
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Obr. 29 Čistá slitina AlSi10MgMn odlitá za atmosférického tlaku a podtlaku 

 

Obr. 30 Vzorek za atmosférického tlaku a podtlaku s přídavkem 0,58 % PFM 100 

 

 

Obr. 31 AlSi10MgMn při zvětšení 100x 
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Obr. 32 AlSi10MgMn + PFM 100 při zvětšení 100x 

6.2.2 AlSi10MgMn + 1 % TiH2  

Při pouţití 1 % TiH2 byly odlity čtyři vzorky s časovým odstupem v 1., 10., 20., 30. 

minutě pro ověření časového účinku hydridu titanu. Průběh měření a dosaţené a výsledky 

zobrazuje tab. 11 a graf 1. Obr. 33 vizuálně zachycuje vliv naplynění 1 % TiH2 v rozmezí 

daných časových úseků. Obr. 34 a 35 zachycují mikrostrukturu po odlití v 1. a 30. minutě.  

 

Tab. 11 AlSi10MgMn + 1 % TiH2 

Číslo 

vzorku 

Čas 

 [min] 

Hmotnost  

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

2-4.1 
1 

102,97 62,52 2,54 
14,17 

2-1 103,05 55,86 2,18 

2-4.1 
10 

102,98 62,54 2,54 
16,14 

2-2 98,26 59,22 2,13 

2-4.1 
20 

103,05 62,55 2,54 
15,35 

2-3 93,62 50,33 2,15 

2-4.1 
30 

103,9 62,57 2,54 
18,11 

2-4 90,73 47,05 2,08 

 

Fáze α 

Modifikované 

eutektikum 

Nemodifikované 

eutektikum 

Částice 

ţeleza 
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Graf 1Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 1 % TiH2  

 

 

Obr. 33 Vzorky odlité za podtlaku s přidáním 1 % TiH2 
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Obr. 34 1 % TiH2, odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 35 1 % TiH2 , odlito ve 30. minutě, zvětšení 100x 
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6.2.3 AlSi10MgMn + 1 % TiH2 + 0,5 % PFM 100  

V dalším kroku bylo pouţito 1 % TiH2 + 0,5 % PFM 100. Byly odlity opět 4 vzorky 

s časovým odstupem v 1., 10., 20., 30. minutě pro ověření časového účinku hydridu titanu. 

Průběh měření a naměřené hodnoty nalezneme v tab. 12 a grafu 2. Z vizuálního porovnání je 

moţno vyčíst, ţe přídavek zárodečné fáze společně s nadouvadlem pozitivně ovlivnili průběh 

tuhnutí, oproti předchozímu měření s přidáním pouze 1 % TiH2 (Obr. 36). Na obrázcích 

mikrostruktury 37 a 38 je porovnání vlivu přípravků v 1. a 30. minutě. 

 

Tab. 12 AlSi10MgMn + 1 % TiH2 + 0,5 % PFM 100 

Číslo 

vzorku 

Čas 

 [min] 

Hmotnost  

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

3-1.1 
1 

84,70 51,59 2,54 
17,32 

3-1 99,75 52,37 2,10 

3-1.1 
10 

84,81 51,58 2,55 
18,04 

3-2 86,55 45,23 2,09 

3-1.1 
20 

84,69 51,56 2,55 
19,61 

3-3 89,76 46,06 2,05 

3-1.1 
30 

84,7 51,56 2,55 
19,61 

3-4 76,22 39,16 2,05 
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Graf 2 Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 1 % TiH2 + 0,5 % 

PFM 100 

 

 

Obr. 36 Vzorky odlité za podtlaku a atmosférického tlaku s přídavkem 1 % TiH2 a 0,5 % 

PFM 100 
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Obr. 37 1 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 38 1 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito ve 30. minutě, zvětšení 100x 
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6.2.4 AlSi10MgMn + 1,5 % TiH2  

Ve čtvrtém měření bylo do slitiny přidáno 1,5 % TiH2. Bylo odlito 5 vzorků s časovým 

odstupem v 1., 10., 20., 30., 40. minutě pro ověření časového účinku hydridu titanu. 

Naměřené hodnoty jsou v Tab. 13 a grafu 3. V 1. aţ 20. minutě byl kladný vliv účinku TiH2. 

V následujících dvaceti minutách došlo s rostoucím Dichte indexem ke vzniku rozměrné 

pórovitosti, coţ je z hlediska mechanických vlastností nevyhovující (Obr. 39). Na obr. 40 a 41 

jsou mikrostruktury v 1. a 40. minutě. 

 

Tab. 13 AlSi10MgMn + 1,5 % TiH2 

Číslo 

vzorku 

Čas  

[min] 

Hmotnost 

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

4-1.1 čisté 

AlSi10MgMn 

107,56 65,88 2,58 
13,57 

4-1 104,25 56,67 2,23 

4-2.1 
1 

96,77 68,98 2,56 
16,02 

4-2 103,56 55,55 2,15 

4-3.1 
10 

93,55 56,75 2,54 
17,72 

4-3 99,25 51,77 2,09 

4-4.1 
20 

78,83 48,38 2,53 
20,95 

4-4 72,71 36,43 2,00 

4-5.1 
30 

103,86 62,97 2,54 
20,08 

4-5 115,96 58,79 2,03 

4-6.1 
40 

97,3 58,81 2,52 
21,03 

4-6 104,23 51,91 1,99 
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Graf 3 Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 1,5 % TiH2 

 

 

Obr. 39 Vzorky odlité za atmosférického tlaku a podtlaku přídavkem 1,5 % TiH2 
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Obr. 40 1,5 % TiH2 , odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 41 1,5 % TiH2, odlito ve 40. minutě, zvětšení 100x 
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6.2.5 AlSi10MgMn + 1,5 % TiH2 + 0,5 % PFM 100  

Při měření bylo přidáno 1,5 % TiH2 + 0,5 % PFM 100 a odlito pět vzorků s časovým 

odstupem v 1., 10., 20., 30., 40. minutě pro ověření časového účinku hydridu titanu. 

Naměřené hodnoty a výsledky jsou k porovnání v tab. 14 a grafu 4. V porovnání 

s předchozím měřením došlo přidáním zárodečné fáze ke sníţení indexu hustoty. 

S přibývajícím časem roste účinek nadouvadla TiH2 a vznik nevyhovující rozměrné 

pórovitosti (Obr. 42). Fotky mikrostruktur po odlití v 1. a 40. minutě na obr. 43 a 44.  

 

Tab. 14 AlSi10MgMn + 1,5 % TiH2 + 0,5 % PFM 100 

Číslo 

vzorku 

Čas 

[min] 

Hmotnost 

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

5-1.1 čisté 

AlSi10MgMn 

90,58 55,67 2,59 
12,74 

5-1 98,13 54,77 2,26 

5-2.1 
1 

111,03 67,71 2,56 
14,45 

5-2 93,35 50,87 2,19 

5-3.1 
10 

85,8 51,95 2,53 
15,02 

5-3 96,11 51,58 2,15 

5-4.1 
20 

106,45 64,49 2,53 
18,18 

5-4 77,66 40,22 2,07 

5-5.1 
30 

115,92 70,17 2,53 
18,58 

5-5 108,09 55,69 2,06 

5-6.1 
40 

99,02 56,17 2,52 
18,25 

5-6 91,57 47,10 2,06 
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Graf 4 Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 1,5 % TiH2 + 0,5 % 

PFM 100 

 

 

Obr. 42 Vzorky odlité za podtlaku a atmosférického tlaku s přídavkem 1,5 % TiH2 a 0,5 % 

PFM 100 

2,56 2,53 2,53 2,53 2,52
2,19 2,15 2,07 2,06 2,06

14,45 15,02

18,18 18,58 18,25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 10 20 30 40

D
ic

h
te

 i
n

d
ex

 [
%

]

H
u

st
o

ta
 [

g
/c

m
3
]

Čas [min]

Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu

AlSi10MgMn + 1,5 % TiH2 + 0,5 % PFM 100

Hustota - atmosferický tlak Hustota - podtlak Dichte index



53 

 

 

Obr. 43 1,5 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 44 1 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito ve 40. minutě, zvětšení 100x 
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6.2.6 AlSi10MgMn + 2 % TiH2   

Při měření bylo odlito pět vzorků s časovým odstupem v 1., 10., 20., 30., 40. minutě 

pro ověření časového účinku hydridu titanu. Naměřené hodnoty a výsledky jsou v tab. 15 

a následujícím grafu 5. S přídavkem 2 % TiH2 kromě reakce v první minutě převládá 

naplynění vzorku a vznik rozměrné pórovitosti (Obr. 45). Fotky mikrostruktur po odlití 

v 1. a 40. minutě jsou na obrázcích 46 a 47. 

 

Tab. 15 AlSi10MgMn + 2 % TiH2 

Číslo 

vzorku 

Čas 

[min] 

Hmotnost 

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

6-1.1 čisté 

AlSi10MgMn 

101,73 63,08 2,63 
0,76 

6-1 120,66 74,57 2,61 

6-2.1 
1 

82,76 50,49 2,56 
14,84 

6-2 105,48 57,10 2,18 

6-3.1 
10 

118,21 71,72 2,54 
15,35 

6-3 98,7 52,85 2,15 

6-4.1 
20 

109,48 66,29 2,53 
18,58 

6-4 99,70 51,33 2,06 

6-5.1 
30 

91,41 55,21 2,52 
17,46 

6-5 97,96 50,89 2,08 

6-6.1 
40 

109,09 65,96 2,52 
21,43 

8-6 83,65 41,43 1,98 
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Graf 5 Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 2 % TiH2 

 

 

Obr. 45 Vzorky odlité za podtlaku a atmosférického tlaku s přídavkem 2 % TiH2  
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Obr. 46 2 % TiH2, odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 47 1 % TiH2, odlito ve 40. minutě, zvětšení 100x 
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6.2.7 AlSi10MgMn + 2 % TiH2 + 0,5 % PFM 100 

Při měření bylo odlito pět vzorků časovým odstupem v 1., 10., 20., 30., 40. minutě pro 

ověření časového účinku hydridu titanu. Naměřené hodnoty jsou v tab. 16 a následujícím 

grafu 6. Přídavek 2 % TiH2 a 0,5 % PFM 100 zajistil zabránění vzniku staţenin, oproti vzorku 

s 2 % TiH2 vznikla pórovitost po celém objemu vzorku. Ve vzorku odlitém ve 20 minutě 

došlo k technické nedokonalosti a chybě měření (Obr. 48). Z vakuové komory nebyl odsán 

vzduch a došlo ke zcela nedokonalým podmínkám tuhnutí za podtlaku. Lze předpokládat, ţe 

v tomto bodě by měl Dichte index a graf rostoucí tendenci. Fotky mikrostruktur po odlití 

v 1. a 40. minutě jsou na obr. 49 a 50. 

 

Tab. 16 AlSi10MgMn + 2 % TiH2 + 0,5 % PFM 100 

Číslo 

vzorku 

Čas 

[min] 

Hmotnost 

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

7-1.1 čisté 

AlSi10MgMn 

90,76 55,83 2,59 
12,74 

4-1 85,94 48,06 2,56 

7-2.1 
1 

100,28 61,20 2,56 
14,45 

7-2 101,41 55,26 2,19 

7-3.1 
10 

94,77 57,85 2,56 
10,55 

4-3 111,69 63,05 2,29 

7-4.1 
20 

94,21 57,11 2,53 
1,19 

7-4 98,91 59,34 2,50 

7-5.1 
30 

98,40 58,94 2,49 
15,26 

7-5 85,70 45,24 2,11 

7-6.1 
40 

100,62 60,35 2,49 
21,29 

7-6 91,87 45,01 1,96 
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Graf 6 Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 2 % TiH2 + 0,5 % 

PFM 100  

 

Obr. 48 Vzorky odlité za podtlaku a atmosférického tlaku  s přídavkem 2 % TiH2 a 0,5 % 

PFM 100 
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Obr. 49 2 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 50 2 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito ve 40. minutě, zvětšení 100x 
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6.2.8 AlSi10MgMn + 3 % TiH2 

Při měření bylo odlito pět vzorků s časovým odstupem v 1., 10., 20., 30., 40. minutě 

pro ověření časového účinku hydridu titanu. Naměřené hodnoty a výsledky jsou v tab. 17 

a následujícím grafu 7. Přídavkem 3 % TiH2 došlo ke značnému nárůstu mnoţství vodíku ve 

vzorku a tvorbě pórovitosti od prvního odlitého vzorku. Velké mnoţství vodíku lze pozorovat 

i na vzorcích ztuhlých za atmosférického tlaku (Obr. 51). Fotky mikrostruktur po odlití 

v 1. a 40. minutě jsou na obr. 52 a 53. 

 

Tab. 17 AlSi10MgMn + 3 % TiH2 

Číslo 

vzorku 

Čas 

[min] 

Hmotnost 

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

8-1.1 čisté 

AlSi10MgMn 

112,45 64,51 2,61 
11,49 

8-1 99,16 56,38 2,31 

8-2.1 
1 

98,39 59,81 2,55 
16,08 

8-2 99,53 53,18 2,14 

8-3.1 
10 

97,21 58,92 2,53 
17,39 

8-3 95,87 50,19 2,09 

8-4.1 
20 

92,03 56,43 2,51 
17,93 

8-4 104,89 54,02 2,06 

8-5.1 
30 

87,05 52,14 2,49 
18,88 

8-5 100,35 50,83 2,02 

8-6.1 
40 

93,14 55,74 2,49 
21,29 

8-6 92,28 45,35 1,96 
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Graf 7 Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 3 % TiH2 

 

 

Obr. 51 Vzorky odlité za podtlaku a atmosférického tlaku s přídavkem 3 % TiH2 
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Obr. 52 3 % TiH2, odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 53 3 % TiH2, odlito ve 40. minutě, zvětšení 100x 

  



63 

 

6.2.9 AlSi10MgMn + 3 % TiH2 + 0,5 % PFM 100  

Při posledním měření bylo odlito pět vzorků s časovým odstupem v 1., 10., 20., 30., 

40. minutě pro ověření časového účinku hydridu titanu. Naměřené hodnoty a výsledky jsou 

v tab. 18 a následujícím grafu 8. U vzorku odlitého ve 30. minutě došlo vlivem velkého 

mnoţství vodíku k protrţení stěny odlitku. Při měření indexu hustoty vzorek načerpal vodu 

a měření nebylo směrodatné. Velké mnoţství vodíku lze pozorovat i na vzorcích ztuhlých za 

atmosférického tlaku (Obr. 54). Fotky mikrostruktur po odlití v 1. a 40. minutě jsou na obr. 55 

a 56.  

 

Tab. 18 AlSi10MgMn + 3 % TiH2 + 0,5 % PFM 100 

Číslo 

vzorku 

Čas 

 [min] 

Hmotnost  

[g] 

Hmotnost ve vodě 

[g] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

Dichte index 

[%] 

9-1.1 čisté 

AlSi10MgMn 

89,27 55,43 2,63 
9,13 

9-1 100,79 58,75 2,39 

9-2.1 
1 

101,97 62,12 2,55 
14,90 

9-2 105,00 56,74 2,17 

9-3.1 
10 

105,74 64,05 2,53 
13,44 

9-3 85,87 46,70 2,19 

9-4.1 
20 

106,47 64,45 2,53 
18,18 

9-4 98,80 51,20 2,07 

9-5.1 
30 

89,80 54,17 2,52 
5,95 

9-5 115,80 67,06 2,37 

9-6.1 
40 

80,52 48,69 2,53 
27,27 

9-6 78,94 36,12 1,84 
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Graf 8 Grafické vyjádření hustot a Dichte indexu AlSi10MgMn + 3 % TiH2 + 0,5 % 

PFM 100 

 

 

Obr. 54 Vzorky odlité za podtlaku a atmosférického tlaku s přídavkem 3 % TiH2 a 0,5 % 

PFM 100 
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Obr. 55 3 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito v 1. minutě, zvětšení 100x 

 

 

Obr. 56 3 % TiH2 + 0,5 % PFM 100, odlito ve 40. minutě, zvětšení 100x 
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6.2.10 Porovnání Dichte indexu naměřených vzorků 

Z grafických srovnání můţeme určit, ţe přídavkem hydridu titanu a zárodečné fáze 

PFM 100 klesá hodnota Dichte indexu oproti přídavku pouze TiH2 k čisté slitině 

AlSi10MgMn (Grafy 12, 13, 14).  Na základě provedeného teoretického rozboru by tomu 

mělo být ovšem naopak. Přidáním zárodečné fáze se počet bublin v odlitku zvýší principem 

heterogenní nukleace a tím dojde k nárůstu indexu hustoty (Dichte index). 

Z provedených měření tomuto teoretickému stavu odpovídá experiment zhodnocený 

v grafu číslo 11. Vznik této neshody s teorií mohl u ostatních měření zapříčinit například vliv 

velkého mnoţství vodíku. Vodík v daném experimentálním vzorku neměl moţnost rozpustit 

se v tavenině v dostatečném mnoţství. Jakýkoliv zbytek z předešlé tavby nebo nedokonalá 

vyzdívka kelímku mohly zaujmout funkci vměstku a ovlivnit heterogenní nukleaci, vznik 

bublin a větší naplynění.  

 Z grafu 9 vyplývá, ţe s rostoucím přídavkem hydridu titanu k 0,5 % PFM 100 

hodnota Dichte indexu klesá. V tomto případě došlo u vzorku číslo 7-4  k chybě měření 

způsobenou technologickou nekázní. Velký nárůst vodíku, který měl za následek porušení 

odlitku a protrţení stěny vzorku je zobrazen v grafu 13. Vzorek 9-5 tímto neměl vypovídající 

schopnost při měření indexu hustoty.  

V grafu 10 hodnota Dichte indexu roste se zvyšujícím se mnoţstvím hydridu titanu. 

Přídavek hydridu titanu má z hlediska časového působení rostoucí průběh a hodnota působení 

se liší pouze v rozsahu maximálně 3 % Dichte indexu. Největší odchylky dosahují vzorky 

s přídavkem hydridu titanu po 20 minutách působení. Rozdíl ve 40. minutě je minimální a při 

vizuálním porovnání můţeme říci, ţe dochází ke vzniku pórovitosti nepřípustných rozměrů.   

Vhodným řešením pro eliminaci vnitřních staţenin je pouţití přípravku PFM 100. Při 

pouţití PFM 100 a hydridu titanu je nejlepší rozloţení pórovitosti v první minutě. Pouţitím 

hydridu titanu samotného vzniká rozměrná pórovitost v jednom místě odlitku, protoţe v čisté 

slitině AlSi10MgMn takové mnoţství zárodečné fáze není.  
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Graf 9 Porovnání Dichte indexu slitiny AlSi10MgMn s přídavky hydridu titanu a 0,5% 

PFM 100 

 

Graf 10 Porovnání Dichte indexu slitiny AlSi10MgMn s přídavky hydridu titanu   
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Graf 11 Vzájemné porovnání Dichte indexu při 1 % TiH2 a 1 % TiH2 s přídavkem 0,5 % 

PFM 100 

 

Graf 12 Vzájemné porovnání Dichte indexu při 1,5 % TiH2 a 1,5 % TiH2 s přídavkem 0,5 % 

PFM 100 

14,17
16,14 15,35

18,11

17,32 18,04
19,61 19,61

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

0 10 20 30

D
ic

h
te

 i
n

d
ex

[%
] 

Čas [min]

Vzájemné porovnání Dichte indexu při 1 % TiH2 a 1 % 

TiH2 s přídavkem  0,5 % PFM 100 

AlSi10MgMn + 1 % hydrid titanu

AlSi10MgMn + 1 % hydrid titanu + 0,5% PFM 100

16,02
17,72

20,95 20,08 21,03

14,45
15,02

18,18 18,58 18,25

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

0 10 20 30 40

D
ic

h
te

 i
n

d
ex

[%
] 

Čas [min]

Vzájemné porovnání Dichte indexu při 1,5 % TiH2 a 

1,5 % TiH2 s přídavkem  0,5 % PFM 100

AlSi10MgMn + 1,5 % hydrid titanu

AlSi10MgMn + 1,5 % hydrid titanu + 0,5 % PFM 100



69 

 

 

Graf 13 Vzájemné porovnání Dichte indexu při 2 % TiH2 a 2 % TiH2 s přídavkem 0,5 % 

PFM 100 

 

Graf 14 Vzájemné porovnání Dichte indexu při 3 % TiH2 a 3 % TiH2 s přídavkem 0,5 % 

PFM 100 
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7 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na moţnost řízeného naplynění hliníkových slitin. 

Teoretickou část práce tvoří rozbor objemových změn, plynů a vad v hliníkových odlitcích. 

V našem případě jsme se zaměřili na eliminaci vnitřních staţenin pouţitím hydridu titanu 

a přípravku Probat Fluss Mikro 100. Pomocí Probat Fluss Mikro 100 jsme do taveniny vnášeli 

zárodečné fáze a hydridem titanu jsme taveninu naplyňovali vodíkem.  

V experimentální části bylo provedeno devět typů měření a pro všechny 

experimentální měření byla pouţita slitina AlSi10MgMn. Ke slitině AlSi10MgMn byla 

v mnoţství 0,5 % hmotnosti taveniny přidávána zárodečná fáze přípravku Probat Fluss 

Mikro 100 a hydrid titanu (TiH2) v mnoţství 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 %, vztaţeno na hmotnost 

taveniny. Pro porovnání byl současně k čisté slitině přidáván pouze hydrid titanu ve stejném 

mnoţství.  

Všechny experimentální vzorky byly odlity indikační metodou za atmosférického 

tlaku a podtlaku 80 mbar. Poté byl zjištěn metodou dvojího váţení index hustoty (Dichte 

index). Všechny vzorky byly rozřezány a byl vizuálně pozorován vliv naplynění slitiny 

s přídavkem zárodečné fáze a hydridu titanu a vliv naplynění slitiny pouze přídavkem hydridu 

titanu. Následně bylo na vzorcích odlévaných v první a poslední minutě dané série provedeno 

metalografické hodnocení mikrostruktury.  

Dle teoretických poznatků heterogenní nukleace měly mít vzorky s přídavkem 

zárodečné fáze a hydridu titanu větší index hustoty, neţ vzorky obsahující pouze hydrid 

titanu. Bylo tomu tak pouze u měření s přídavkem 1 % TiH2. Rozdílných výsledků bylo 

dosaţeno u vzorků s přídavkem 1,5 %, 2 %, 3 % TiH2. Jedním z důvodu mohlo být velké 

mnoţství vodíku, který neměl prostor k rozptýlení v objemu taveniny. 

V případě přídavku pouze hydridu titanu vznikala soustředěná pórovitost. Vyšší index 

hustoty mohl být způsoben také technologickou nekázní při čištění kelímků nebo vyzdívkou 

kelímku, která mohla vnést do taveniny vměstky (zárodečné fáze) podporující heterogenní 

nukleaci. 

S rostoucím časem se zvyšoval stupeň naplynění a účinek hydridu titanu. Z vizuálního 

porovnání můţeme říci, ţe pozitivní účinek na eliminaci staţeniny ve slitině AlSi10MgMn 

a vznik poţadované pórovitosti měla kombinace hydridu titanu a přípravku Probat Fluss 

Mikro 100 vţdy v první minutě.  

Praktické vyuţití těchto přípravků je výhodné pro menší odlitky s kratší dobou tuhnutí. 

Teoretickou variantou řešení by mohlo být vloţení například přípravku Probat Fluss Mikro 
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100 do taveniny těsně před odléváním. V případě, ţe slitina obsahuje malé mnoţství vodíku, 

je moţno na základě experimentálních výsledků taveninu naplynit například hydridem titanu. 

Na základě experimentálních výsledků dosáhneme odléváním v první minutě ideálního 

rozloţení pórovitosti a eliminace staţeniny s předpokládaným pozitivním vlivem na 

mechanické vlastnosti a těsnost. 
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