
 



  



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Za podporu, trpělivost a především ochotu poskytnout užitečné rady a připomínky při 

zpracování diplomové práce tímto děkuji vedoucímu diplomové práce panu Ing. Jaroslavu 

Beňovi Ph.D. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Františku Mikšovskému, CSc., Ing. Kateřině 

Konečné a Ing. Jiřímu Pavlovskému Ph.D. za ochotu a čas, který mi věnovali.  

 



Abstrakt 

 

V této diplomové práci jsou popsány vlastnosti přírodních a umělých nekřemenných 

ostřiv stále více používaných pro výrobu slévárenských forem a jader. Dále jsou popsány 

jejich výhody a nedostatky v porovnání s nejvíce používaným křemenným ostřivem. 

Z ekonomického hlediska je nutné ostřivo regenerovat, avšak následkem tohoto procesu 

dochází k obrušování a zmenšování zrn. To může vést ke změně vlastností směsi a následně 

mohou vzniknout vady odlitků. 

Bylo vybráno sedm druhů nekřemenných ostřiv: přírodní - dunit, chromit, magnezit a 

šamotový lupek; hybridní ostřivo kerphalit a umělé keramické ostřivo cerabeads. Ostřiva 

byla podrobena mechanickým zkouškám a byl hodnocen jejich sklon k drcení. Práce 

popisuje změnu vlastností směsi vlivem navýšení jemných podílů, konkrétně změnu 

nasákavosti, pevnosti a prodyšnosti směsi, spotřeby pojiva a tvrdidla. 
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Abstract 

 This diploma thesis is focused on properties of natural and synthetic non-silica 

sands, which are increasingly used for making foundry moulds and cores. Hereafter are 

described their advantages and disadvantages in comparison with silica sands, which are 

most used. Because of economic aspect regeneration of them is necessary. Crushing of 

grains occurs with grain size diminution as a consequence of regeneration process. This 

may cause a change of their properties and casting defects may occur subsequently. 

 Seven types of non-silica grog were chosen: natural – dunite, chromite, magnesite 

and shale; hybride sand kerphalite and synthetic sand cerabeads. Sands  were subjected to 

mechanical testing and their tendency for crushing was evaluated.  

Change of mixture properties especially like water absorbtion, strength, 

permeability, consumption of binder and hardener; due to increased content of fine parts is 

described. 
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1 Úvod 

Ve slévárenské technologii se odlitky odlévají do forem, přičemž značnou část tvoří 

formy pískové, kde hlavní objemovou část směsi tvoří ostřivo. Jedná se o zrnitý, 

žáruvzdorný materiál, který tvoří skelet forem a jader. Jelikož je ostřivo hlavní složkou 

směsi, je pochopitelné, že jeho vlastnosti ovlivňují kvalitu celé směsi a ve značné míře i 

kvalitu odlitku. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří aktivita povrchu částic, granulometrie a 

hranatost. Velikost částic a jejich hranatost ovlivňují především pórovitost a s tím 

související prodyšnost a propustnost slévárenské formy, dále pak ovlivňují velikost tepelné 

dilatace, tepelnou vodivost a samotnou pevnost forem a jader. 
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2 Ostřivo 

 

 Ostřivo tvoří hlavní hmotnostní a nosnou součást formovacích a jádrových směsí. 

Jedná se o zrnitý žáruvzdorný materiál o velikosti částic nad 0,02 mm., tedy neobsahuje 

vyplavitelné podíly. O výběru vhodného ostřiva pro konkrétní směs rozhoduje například 

chemické a mineralogické složení či velikost částic ostřiva. Tyto atributy pak ovlivňují 

technologické vlastnosti směsi jako je pevnost, vaznost a prodyšnost směsi. Z hlediska 

chemické povahy rozdělujeme ostřiva na kyselá, zásaditá a neutrální. Dle původu vzniku je 

lze dělit na přirozená a umělá. Toto jsou pouze základní hlediska, existuje mnoho dalších 

kritérií pro výběr vhodného ostřiva. Například žáruvzdornost a rozměrová stabilita,  

smáčivost tekutým kovem a v neposlední řadě ekonomická dostupnost. Při volbě ostřiva 

musí být rovněž přihlédnuto k druhu odlévaného kovu. 

 Dále je možno ostřiva rozdělit na křemenná a nekřemenná. Křemenná ostřiva patří 

ve slévárnách k nejvíce zastoupeným zejména z důvodu ekonomické dostupnosti, avšak 

mají i své nevýhody, mezi které patří zejména: 

1) Neplynulá dilatační křivka 

Křemenný písek má neplynulou, diskontinuální tepelnou dilataci. Mikrodilatace 

každého zrna se ve výsledku projeví jako makrodilatace  formy nebo jádra. Celková hodnota 

makrodilatace je závislá na stupni volnosti jednotlivých zrn při jejich dilataci. Stupeň 

volnosti ovlivňuje granulometrická skladba ostřiva a stupeň zhuštění směsi, u 

monofrakčních kulatých písků je dilatace největší.  

 Dalšími vlivem je množství pojiva a přísad ve směsi. Vady způsobené zvýšeným 

tepelným napětím se projevují na nejvíce tepelně namáhaných částech formy a jader. Mezi 

ně patří zálupy, výronky, zadrobeniny, nárosty a také může dojít k rozměrovým 

nepřesnostem odlitků. [1] 

Neplynulost dilatace u křemenného písku je způsobena modifikačními změnami 

SiO2, může být v několika krystalických a jedné amorfní modifikaci. Ze slévárenského 

hlediska jsou důležité tyto: α a β křemen, α, β a γ tridymit, α a β cristobalit, křemenné sklo - 

roztavený SiO2. Mechanismus těchto přeměn je schematicky znázorněn na Obr.1., kde 
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vodorovné šipky značí nevratné pomalé změny, probíhající při určitých podmínkách. Svislé 

šipky pak označují rychlé změny probíhající při ohřevu nebo ochlazování. 

 

Obr.1: Mechanismus přeměn SiO2 [2] 

 

Tepelnou dilataci směsi lze hodnotit pomocí dilatometrie, která sleduje lineární změny v 

čase.  Výsledkem dilatometrického měření je dilatační křivka. Na Obr. 2. lze pozorovat tepelnou 

dilataci křemenného písku a několika druhů nekřemenných ostřiv.  

 

Obr.2: Tepelná dilatace jednotlivých druhů ostřiv [27] 
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Základním typem křemene vyskytujícím se v přírodě je β křemen, který se při 

teplotě 573°C přeměňuje na α křemen. Při dalším ohřevu se α křemen v přítomnosti silných 

mineralizátorů pomalu přeměňuje na α tridymit, ten se v přírodě nevyskytuje a při 

chladnutí se přes β tridymit přeměňuje na γ tridymit, ten se vyskytuje především 

v dinasových cihlách. Rychlým ohřevem lze α tridymit přeměnit rovnou na křemenné sklo, při 

pomalém ohřevu dochází nejprve ke vzniku fáze α cristobalit. Ochlazení přechází 

v β cristobalit vyskytující se rovněž v dinasových cihlách. 

Při jednotlivých přeměnách modifikací SiO2 dochází ke změnám jejich hustoty a 

objemu. (Obr.3.) Ty se projevují teplotní objemovou roztažností zejména na lícní části 

forem a na povrchu jader. Důsledkem může být odlupování nebo praskání těchto 

povrchových vrstev. [19] 

 

Obr.3: Závislost objemových změn SiO2 na teplotě [2] 

 

2) Vznik cristobalitické expanze 

Jednou z modifikací křemene je α cristobalit. Proces přeměny je doprovázen 

podstatnou změnou krystalické mřížky z hexagonální na krychlovou. Přeměna probíhá 

pozvolna a za normálních podmínek je nevratná. Rychlost přeměny ovlivňuje chemická 

čistota křemene, velikost krystalů a také přítomnost mineralizátorů. V případě velmi 
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čistého křemene s hrubými krystaly a s minimem defektů v krystalické mřížce probíhá 

změna velmi pomalu. Vznik cristobalitu u křemenných písků zapříčiňuje trvalý expanzní 

růst směsi s vodním sklem jako pojivem. K tomuto jevu dochází při tepelném namáhání 

směsi nad 900 - 1000°C (ohřevem čistého křemene nad tuto teplotu ke změně modifikace 

nedojde). Rovnovážná teplota změny modifikace se nachází v rozmezí teplot 1050 - 1100°C 

a přeměna je doprovázena nárůstem objemu okolo 15%. Ve slévárenské formě jsou 

podmínky modifikace nerovnovážné, dochází k přeměně α cristobalitu v β cristobalit, navíc 

při překročení teploty 900 - 1000°C je přeměna urychlována přítomností kationtů, 

především jednovalenčních(K+, Na+, Li+), které do mřížky pronikají podstatně jednodušeji, 

než mnohovalenční kationty. V případě, že mineralizátor vytvoří tekutou fázi, proces 

cristobalitizace bude mnohem intenzivnější, neboť se výrazně zvýší plocha styku 

mineralizátoru s povrchem křemenných zrn. Předpokládá se, že kationty mineralizátoru 

pronikají do mřížky SiO2 přes povrchovou vrstvu. Mřížku deformují a tím oslabují nebo 

přerušují vazby mezi Si - O  a zároveň zmenšují energii potřebnou k modifikační přeměně. 

Mimo mineralizátorů jsou ve formovací směsi přítomny i některé oxidy, které přeměnu 

křemene v cristobalit naopak brzdí. Zároveň brzdí i účinek mineralizátorů, takže výsledný 

proces pak probíhá velmi pomalu a vzniklý cristobalit má defektní strukturu. 

Na odlitcích s pravým válcovým jádrem byla zkoumána cristobalitická expanze a její 

vliv na rozměrovou přesnost odlévaného otvoru (Obr.4.). Bylo zjištěno, že skutečná 

expanze jader je ovlivněna nejen složením směsi, ale předně také teplotními podmínkami 

na rozhraní jádro - kov a v samotném jádře. Při překročení teploty 900°C začíná v jádře 

cristobalitická expanze. Ke změně tvaru dutiny však může dojít jen při určitých 

podmínkách, kdy dojde k prohřátí jádra natolik, že jeho tepelný obsah překročí teplotu 

tuhnutí již natuhlé kůrky odlitku a ta se znovu nataví. Tímto je umožněna další expanze 

jádra, až do doby, kdy kůrka opět natuhne a její pevnost je dostatečná, aby zabránila další 

expanzi.  
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Obr.4: Schéma expanze jádra [1] 

(ymax - lineární nárůst jádra, aj - původní průměr jádra) 

 

Ke značným rozměrovým nepřesnostem dochází především při použití jádra 

z křemenného písku pojeného vodním sklem. Předlévané otvory pak mají například 

zvětšený průměr, z válcového otvoru se stává eliptický nebo u hranolovitého jádra je po 

odlití místo čtvercového kruhový otvor. Spolu s rozměrovou nepřesností jsou také běžné 

připečeniny (hlavně u ocelových odlitků), protože expanze narušuje povrchovou ochrannou 

vrstvu jádra ve formě nátěru a dojde k proniknutí tekutého kovu do mezizrnových prostor 

jádra. Mimo rozměrové nepřesnosti patří mezi důsledky také špatná rozpadavost jader a 

s tím i zhoršené čištění odlitků. Vlivem cristobalitické expanze totiž v jádře roste zbytkové 

napětí. Cristobalit je biologicky velmi aktivní a je dáván do souvislosti se vznikem silikosy. 

Bauxity, jíly, oxidy Fe apod. jsou přísady do formovací směsi, které zvyšují teplotu 

počátku cristobalitické expanze do oblasti převyšující teplotu slévárenské formy a jádra. Po 

odlití tedy nedochází ke vzniku cristobalitu. [1] 

 

3) Reaktivita za vysokých teplot 

Protože je křemen kyselá sloučenina, reaguje s látkami zásaditými. Tento proces je 

doprovázen vznikem sloučenin, které mají oproti křemenu sníženou žáruvzdornost. 

Příkladem je reakce oxidu křemičitého s oxidem železnatým za vzniku fayalitu dle reakce: 

SiO2 + 2 FeO → 2 FeO ∙ SiO2 
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Obr.5: Binární diagram FeO - SiO2 [1] 

 

Teplota tavení SiO2 je 1710°C, pro FeO 1350°C a fayalit má teplotu tavení pouze 

1205°C. Tato teplota se pak dále snižuje, pokud je v reakci přítomen i oxid manganatý 

(MnO). Vznik fayalitu souvisí se vznikem vad typu zapečeniny a penetrace kovu do formy. 

[1], [4] 

 

4) Riziko onemocnění silikózou 

Silikóza je plicní choroba, vznikající zaprášením plic velmi jemným křemenným 

prachem o velikosti částic 0,2 -3 µm. Výskyt nemoci je také dáván do souvislosti 

s modifikací křemene ve formě cristobalitu. Cristobalit má ze všech modifikačních forem 

nejvyšší biologickou aktivitu, proto je velmi pravděpodobné, že vedle velikosti částic 

křemenného prachu je rozhodující také jeho obsah. Tomuto tvrzení odpovídá také zjištění, 

že výskyt silikózy je velmi častý u čističů ocelových odlitků, kde se ve složení prachu 

vyskytuje právě cristobalit. Léčba nemoci není možná, proto je důležitá prevence - 

zamezení nebo oddálení cristobalitizace do vyšších teplot pomocí přísad do formovacích 

směsí. [1] 
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3 Charakterizace nekřemenných ostřiv 

Díky výše uvedeným důvodům se ve slévárnách používají pro formovací směsi také 

nekřemenná ostřiva, především pak pro výrobu masivních odlitků a již zmíněných 

legovaných odlitků. Mezi přírodní nekřemenná ostřiva patří šamotový lupek, magnezit, 

magnezitchrom, chrommagnezit, chromit, zirkon, olivín, forsterit, dunit, malochit.  Používají 

se i umělá nekřemenná ostřiva – korund, hybridní – kerphalit, speciální keramická – 

cerabeads nebo kovová. 

 Často se využívá kombinace směsí, kdy z nekřemenného ostřiva je připravena pouze 

směs modelová, která je v přímém kontaktu s odlitkem. Pro zbytek formy je použita levnější 

výplňová směs, na kterou nejsou kladeny tak vysoké nároky. [1], [4] 

 V další části budou popsána podrobněji pouze ta ostřiva, která byla použita ke 

zkouškám v praktické části práce. 

 

3.1 Cerabeads 

Ostřivo Cerabeads je uměle vyrobený materiál, který má rovnoměrnou strukturu 

stávající z krystalů syntetického aluminosilikátu (mullitu - 3Al2O3∙2SiO2). Oproti přírodním 

materiálům se při výrobě tohoto ostřiva dá kontrolovat kvalita a složení. K výhodám patří 

kulovitý tvar zrn, vysoká teplotní odolnost, velmi malá lineární tepelná roztažnost. Směs 

připravená z tohoto materiálu má výbornou tekutost, prodyšnost, je odolná proti 

teplotnímu šoku a má velký koeficient tepelné akumulace.  

Ostřivo je chemicky neutrální, může být proto pojeno všemi pojivovými systémy. 

Cerabeads má přibližně stejnou sypnou hmotnost jako křemenný písek, proto jej s ním lze 

mísit a nedochází k odměšování. Cerabeads má uplatnění při výrobě značně 

komplikovaných tenkostěnných jader pro odlitky z oblasti hydrauliky. Díky neutrální 

chemické povaze je ideální také pro náročné odlitky z vysoce legovaných materiálů. [6], [7], 

[10], [12], [13] 

 

3.2 Dunit - malochit 

Dunit je jiným (nepřesným) názvem pro ostřivo malochit. Toto speciální slévárenské 
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ostřivo se vyrábí sintrací dunitu při teplotách v rozmezí 1500 – 1600°C. Mineralogickou 

podstatou je dunit značně podobný olivínu - tuhý roztok křemičitanu forsteritu (Mg2SiO4) a 

fayalitu (Fe2SiO4), obsahuje však ještě řadu doprovodných minerálů (SiO2, Fe2O3, Al2O3, 

CaO). Zrna jsou nepravidelného tvaru s drsným a porézním povrchem. Využívá se pro 

přípravu směsi pojenou bentonitem, vodním sklem, pro vazné směsi s vodním sklem i pro 

směsi pojené alkydovými nebo fenolickými pryskyřicemi. Oproti olivínu obsahuje dunit 

vyšší podíl prachových částic a je více porézní, což se nepříznivě projeví ve spotřebě pojiva.  

 Stejně jako olivínové ostřivo má bazickou povahu, proto je velmi vhodný pro 

odlévání legovaných materiálů. Směs má po odlití výbornou rozpadavost. [1], [11], [16] 

 

3.3 Chromit 

Chromitový písek je chemickou podstatou tuhý roztok chromitu (FeO∙ Cr2O3), 

picrochromitu (MgO ∙ Cr2O3) a spinelu (MgO ∙ Al2O3). Chromitový písek se získává těžbou 

chromitové rudy, následně se třídí podle zrnitosti a odprašuje. Chromity se dělí podle 

obsahu Cr na chemické (vyšší obsah Cr) a keramické – metalurgické (nižší obsah Cr, ale 

vyšší obsah Al). Zrna chromitového ostřiva jsou hranatá s tupými hranami a hladkým 

povrchem. Chromit má vysokou žáruvzdornost a tepelná dilatace je lineární. Z přírodních 

nekřemenných ostřiv má nejvyšší ochlazovací schopnost a je poměrně dobře 

regenerovatelné. Díky schopnosti intenzivního odvodu tepla jsou chromitové směsi 

využívány pro odlitky s tepelně namáhanými uzly a také pro výrobu tepelně namáhaná 

jádra. Chromitová formovací směs má také vysokou odolnost proti penetraci a zapékání, 

proto je s použitím této směsi dosahováno jakostních povrchů. 

 Obvykle se chromitové ostřivo používá pro přípravu samotvrdnoucích směsí. 

Chromit je neutrálního až mírně zásaditého charakteru, čím více roste zásaditost, tím větší 

je spotřeba kyselých katalyzátorů při použití furanových či fenolických pryskyřic. Chromit 

lze pojit i vodním sklem, ale takto pojená směs má špatnou rozpadavost. Největší uplatnění 

mají chromitové směsi při výrobě masivních a legovaných odlitků. 

 Nevýhodou je zvýšený sklon regenerovaného chromitového ostřiva k penetraci kovu 

do formy. To je způsobeno mineralogickými změnami chromitu během tepelné expozice 
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formy nebo jádra. Při teplotě nad 1000°C totiž dojde k vyloučení „kapiček“ Fe na povrchu 

zrna, ty lze odstranit, avšak proces je nákladný.[1], [6], [8], [9], [10], [12] 

 Chromitové ostřivo je poměrně drahé a jeho cena neustále roste. Nabízí se řešení 

v jeho úplné nebo částečné náhradě za nové tepelně vysoce stabilizované bazické 

magnezitové ostřivo Jegenit. Jegenit lze použít jako ostřivo pro modelovou vrstvu 

v kombinaci s výpňovou křemennou směsí, avšak díky vyšší alkalitě Jegenitu je nutno 

zamezit jeho styku s kyselým křemenným ostřivem na lícní části formy. Možností je i použití 

ochranného nátěru, např. se zirkonovým plnivem. Proti chromitu má silně zásaditou 

povahu a nehodí se pro pojení umělými pryskyřicemi např. fenoly. Jegenit má vysokou 

stabilitu proti hydrataci a při použití alkalických silikátů jako pojiva je dosahováno dlouhé 

životnosti směsi. [14], [15] 

 

3.4 Kerphalit 

Je to drcený a tříděný aluminosilikát – andalusit. Má ostrohranné zrno a velmi 

vysokou žáruvzdornost (až 1850°C). Ostřivo má neutrální charakter. Andalusit vzniká za 

nízkých tlaků v břidlicích a rohovcích, které vznikají kontaktní metamorfózou jílů. Ložiska 

kerphalitu se nachází ve Španělsku, Německu, USA, Austrálii a několik malých ložisek je i na 

území České republiky. Andaluzit je velmi odolný a proto se shromažďuje ve formě zrn a 

valounků v říčních náplavech. Kerphalite má sice vyšší cenu, ale zato má velmi dobrou 

tepelnou stabilitu.  

Lze jej použít pro všechny pojivové systémy, ale z důvodů hranatosti jeho zrn je 

potřeba počítat s vyšší spotřebou pojiva. Použití tohoto ostřiva vede k výborné jakosti 

výsledných povrchů odlitků. V současné době se pomocí Kerphalitu nahrazují směsi s 

chromitovým a zirkonovým ostřivem. V Německu se každoročně používá 1 000 tun 

Kerphalitu pro metodu Cold Box a při výrobě obalovaných písků. V České republice bylo 

dosaženo velice dobrých výsledků použitím tohoto ostřiva při výrobě prototypů 

komplikovaných dieselových motorů se 4 a 6 válci. Blok a hlava válců byly v tomto případě 

odlévány v jednom kuse. [6], [7], [10], [12], [13] 
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3.5 Magnezit 

Magnezitová ostřiva jsou zásadité povahy, zpracovávají se z přírodního minerálu 

magnezitu (MgCO3), následuje praní tohoto ostřiva, poté drcení a nakonec třídění. Ostřivo 

obsahuje ještě vápenaté, křemičité a železité sloučeniny. Hlavní žáruvzdornou fází je 

periklas (MgO), který také zajišťuje odolnost proti korozi oxidy Fe a bazickými taveninami. 

Výchozí surovinou k výrobě žáruvzdorného materiálu je kaustický magnezit. Ve 

slévárenství se používá sintrovaný magnezit, který se připravuje žíháním tzv. „na mrtvo“ při 

teplotě 1500 – 1650°C. Čím vyšší je obsah MgO, tím je nutná vyšší teplota žíhání. Díky této 

úpravě magnezit na vzduchu nehydratuje a směsi z něj připravené mají dlouhou životnost. 

Zrna magnezitu jsou slepencového ostrohranného charakteru a mají dobrou pevnost.  

Směsi s magnezitovým ostřivem mají vysoký ochlazovací účinek, avšak nejsou 

odolné vůči náhlým tepelným změnám. Z tohoto důvodu se častěji využívá kombinace 

s chromitem, dle obsahu MgO buď magnezitchrom, nebo chrommagnezit. Bazická ostřiva 

mají uplatnění při odlévání legovaných materiálů, především pak manganových. Obvykle se 

jako pojivo používá vodní sklo. Nevýhodou těchto ostřiv je, že je nelze pojit umělými 

pryskyřicemi vytvrzovanými kyselými katalyzátory. [1] 

 

3.6 Olivín 

Olivín je základním minerálem magmatických hornin, vzniká také metamorfózou 

dolomitických vápenců. Jedná se o tuhý roztok křemičitanu forsteritu (Mg2SiO4) a fayalitu 

(Fe2SiO4). Tyto dva nejvíce rozšířené minerály se vzájemně zastupují, aniž by se měnila 

struktura. Doprovodnými minerály jsou serpentin, chromit, spinel a další. SiO2 je ve 

struktuře olivínu pevně vázaný, proto nehrozí nebezpečí silikosy. Z chemického hlediska lze 

olivínový písek hodnotit jako neutrální až slabě zásaditý. Olivín je žáruvzdorné ostřivo 

s velmi nízkým koeficientem tepelné roztažnosti (téměř lineární) a vysokou tepelnou 

absorpcí, zrna jsou hranatá a hladká. Díky výše zmíněným vlastnostem se velmi často 

olivínovým pískem nahrazuje ostřivo křemenné. Vlivem termického rozkladu 

doprovodných minerálů však vznikají páry, které mohou ovlivnit vznik bublin v odlitcích. 

Významná naleziště se nachází v Norsku a Rusku. 
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Ke slinování olivínu dochází okolo teploty 1410°C, proto je vhodný k výrobě silně 

tepelně namáhaných forem a jader. Využívá se k přípravě směsí pro lití specifických 

austenitických chromniklových ocelí, manganových ocelí v kombinaci s téměř všemi 

pojivovými systémy. [1], [4], [6], [8], [9], [11], [12],  

 

3.7 Šamotový lupek 

Hlavní složkou tohoto ostřiva je jílový minerál kaolinit. Lupky potřebné pro 

slévárenské účely se získávají vypalováním jílů při teplotách nad 1100°C, teplota vypalování 

určuje hutnost šamotového lupku. Tímto procesem získáme z kaolinitického jílu velmi 

žáruvzdorný aluminosilikát (3Al2O3∙2SiO2) s různým poměrem Al2O3 a SiO2. Poměr Al2O3 : 

SiO2 má vliv na žáruvzdornost materiálu. S rostoucím obsahem Al2O3, roste žáruvzdornost. 

Po vypálení šamotového lupku (mullitu) následuje drcení a třídění. Získané umělé ostřivo je 

ostrohranné s drsným povrchem, velmi širokým rozmezím velikosti zrn a má vysoký obsah 

prachových částic. Má  nízkou nasákavost a plynulou dilatační křivku. 

Využívá se v kombinaci s křemenným ostřivem pojené vodním sklem jako CT a ST 

směs, především pro výrobu jader. Použitím kombinace těchto ostřiv se dosáhne směsi 

s velmi nízkými zbytkovými pevnostmi a s velmi dobrou rozpadavostí po odlití. Dalším 

důvodem je snížení spotřeby pojiva. Šamotový lupek je vhodný také pro směsi pojené 

kaolinitickými jíly.  Díky nízké nasákavosti je lze použít i pro směsi pojené organickými 

pojivy, především fenolickými a alkydovými pryskyřicemi. [1], [4], [5], [6], [7], [10], [11], 

[12] 

4 Vliv jemných podílů na vlastnosti formovací směsi 

Vliv jemných podílů na vlastnosti formovací směsi byly zkoumány již dříve, především 

však na nejvíce používaných křemenných píscích. Bylo prokázáno, že ke zlepšení jakostních 

vlastnosti křemenných písků lze dojít úpravou surových písků, jejich tříděním a odloučením 

vyplavitelných látek. Kvalitativní požadavky se podstatně zvýšily se zavedením pojivových 

technologií na bázi umělých pryskyřic. Vyšší nároky byly požadovány na granulometrii, 

strukturu, chemické vlastnosti, adsorpční schopnost povrchu zrna a odstranění 

vyplavitelných podílů. Existuje mnoho ukazatelů charakterizování křemenných i 
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nekřemenných písků, zahrnujících kritéria pro hodnocení komplexních vlastností. Patří 

mezi ně chemické a mineralogické složení či granulometrie a morfologie zrn. 

Jako vyplavitelné látky se označují částice menší než 0,02mm. U křemenného písku se 

mohou vyskytovat v různých formách: 

1) Jako volné podíly vyplavitelných látek mezi zrny ostřiva. Pouhým plavením je 

možno tento podíl odstranit. Tento druh vyplavitelných látek působí méně na 

adhezní síly mezi obaly pojiva a povrchy křemenných zrn. Vysoká adsorpční 

schopnost těchto částeček způsobuje však snížení účinku množství pojiva a 

tvrdidla. 

2) Jako ty částice z vyplavitelných látek, které lpí pevně na povrchu zrn. Dají se 

obtížně oddělit od křemenného zrna. Ovlivňují především soudržnost mezi 

pojivovými můstky a povrchy zrn. Představují v mnoha případech slabá místa 

v pojivové vazbě. 

Vedle vyplavitelných látek se výrazně projevuje vliv jemných podílů písku, 

charakterizovaných jako podíl zrnitosti v rozsahu 0,02 - 0,1mm. Tato frakce má vliv na 

pevnost a některé jiné vlastnosti směsi. U křemenných písků je třeba vzít v úvahu také 

spalitelné složky, jejich přítomnost se stanovuje ztrátou žíháním. Působení vyplavitelných 

látek spočívá v jejich zvýšené adsorpční schopnosti a v jejich mechanickém působení. [21] 

4.1 Vliv na prodyšnost formovací směsi 

Schopnost disperzního pískového systému propouštět plyny se nazývá prodyšností 

směsi. Tato schopnost prudce klesá se zjemňováním průměrné zrnitosti a při zmenšování 

stupně stejnorodosti. Navyšující se obsah jemných a vyplavitelných podílů je proto 

nežádoucí. [21] 

Pórovitost směsi úzce souvisí s velikostí a tvarem zrn, přičemž přítomnost pojiva a 

volné vody ji snižuje. Platí, že pórovitost reálné směsi je tím vyšší, čím jsou zrna jemnější a 

hranatější. Pórovitost směsí má význam při studiu podmínek prodyšnosti a propustnosti, 

zatímco velikost pórů ovlivňuje penetraci kovu do slévárenské formy. Prodyšnost formy 

závisí také na stupni upěchování a na rozměrech formy. Dalším faktorem ovlivňujícím 

prodyšnost je používání ochranných nátěrů a námazků. [1] 
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V následujícím textu jsou uvedeny možné vady způsobené sníženou prodyšností 

vlivem nárůstu obsahu vyplavitelných a jemných podílů. 

4.1.1 Zahlcený plyn 

Tato vada se vyskytuje na povrchu odlitku nebo těsně pod ním, kdy jsou dutiny zalité 

tenkou vrstvou kovu. Vzniklé dutiny mají zpravidla hladké zaoblené stěny a jejich tvar je 

zploštělý. Obvykle jsou tyto bubliny rozměrné a bývají buď samotné, nebo se nacházejí ve 

shlucích. Většinou jsou to dutiny otevřené a mohou mít společné znaky s otevřenými 

endogenními bublinami. Zahlcený plyn je však odlišný typickým zploštělým tvarem bubliny 

a její lokací na povrchu odlitku. Příčin vzniku této vady je hned několik: 

1) Nevhodná konstrukce formy  

2) Nesprávný formovací postup  

3) Špatné odvzdušnění formy a jádra 

Během plnění formy tekutým kovem z ní musí být vytlačen vzduch, plyny vznikající 

reakcí tekutého kovu s formovací a jádrovou směsí a také vodní pára odpařující se 

z formovací směsi. Během odlévání se objem těchto plynů s rostoucí teplotou velmi rychle 

zvětšuje podle stavové rovnice: 

p * V

R * T
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 

p - tlak plynů 

V - objem plynů 

R - univerzální plynová konstanta 

T - absolutní teplota plynů 

 

Obr. 28: Vada zahlcený plyn [25] 
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Na množství plynu zachyceného ve formě má vliv rychlost plnění formy a licí 

rychlost taveniny. Pokud je rychlost plnění formy tekutým kovem vyšší než rychlost odvodu 

plynů z formy, uvízne plyn v těch místech, kde je forma špatně odvzdušněna a dojde ke 

vzniku dutin v odlitku. Je - li v tekutém kovu rovněž vysoký obsah rozpuštěných plynů (H2, 

N2, O2), pak mohou difundovat do vzniklých zahlcených bublin a tím zvětšovat jejich objem 

nebo v jejich okolí mohou vznikat nové bubliny endogenního typu. 

Opatření k zabránění vzniku této vady je zejména správná konstrukce formy a jader. 

Dostatečné odvedení plynů z formy do atmosféry, popřípadě do nálitků, pomocí systému 

výfuků a průduchů. Jednou z možností je i snížení rychlosti plnění formy tekutým kovem, 

avšak v tomto případě se zvyšuje riziko vzniku jiných vad, jako jsou zálupy nebo oxidické 

pleny. [18] 

 

4.1.2 Zálupy 

Vady typu zálupů se dělí na tři podskupiny:  

1) Zálupy na vršku formy 

Jedná se o mělké prohlubně, které mohou být buď otevřené, nebo uzavřené -

překryté tenkou vrstvou kovu a vyplněné formovacím materiálem. Tvoří na lícní části formy 

(Obr.29.) působením sálavého tepla kovu na horní část formy. [18] 

 

Obr.29: Zálupu ve vrchní části formy [24] 
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2) Zálupy na dně formy  

Jedná se rovněž o mělké prohlubně, které mohou být buď otevřené, nebo uzavřené -

překryté tenkou vrstvou kovu a vyplněné formovacím materiálem. Tvoří se na spodní, 

případně na boční části formy (Obr.30.) oddělením lícní vrstvy působením tepla 

nerovnoměrně proudícího a přelévajícího se kovu na dně plnící se formy. [18] 

 

Obr.30: Schéma vady zálupu ve spodní části formy [18] 

 

3) Zálupové síťoví 

Tato vada se jinak nazývá „krysí ocásky“, vyskytuje se především ve spodní části 

formy. Jedná se o velice tenké a jemné rozvětvené nárosty, které se často 

překrývají. (Obr.31.) Vada bývá také v kombinaci se zvrásněným povrchem. Vada je 

obvykle s povrchem spojena velmi jemně, takže je snadno odstranitelná. Stejně jako u 

předchozích typů zálupů se pod nárosty mohou vyskytovat zbytky formovací směsi. [18] 

 

Obr.31: Zálupového síťoví [24] 
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Zálupy jsou vadou povrchu vyskytující se především u syrových bentonitových 

forem. Řadí se do skupiny vad z napětí, takže hlavní důvod vzniku je napětí z brzděné 

tepelné dilatace. Dalšími faktory jsou vznik kondenzační zóny vody, odpařovací tlak vodní 

páry, smrštění nehydroxylovaných jílů, tlak plynů atd. Důkladným zkoumáním bylo 

potvrzeno, že nejvýznamnější příčinami jsou především napětí a snížená pevnost 

v kondenzační zóně.  

Volná tepelná dilatace křemenného ostřiva (bentonitová směs) je znázorněna na 

Obr.32., průběh brzděné dilatace je na Obr.33.  

 

  

Obr.32: Průběh volné dilatace [18] Obr.33: Průběh brzděné dilatace [18] 

 

Diskontinuální dilatace je způsobena rychlou vratnou modifikační přeměnou α 

křemene v β křemen (600°C). Přeměna je doprovázena růstem objemu o 3 - 4,5%.  Volné 

dilataci bentonitové směsi je zabráněno spěchováním směsi a také kompaktností s celou 

hloubkou formy. Díky tomu roste tlakové napětí v tepelně namáhané lícní části formy. 

Tahové a střihové napětí vzniklé v důsledku dilatace se přenáší na nejslabší část, kterou je 

právě kondenzační zóna. K těmto napětím je nutno přičíst také vlastní hmotnost vzniklé 

vrstvičky (v případě, že jde o vrchní část formy), pokud se překoná pevnost v kondenzační 

zóně, dojde k odtržení lícní vrstvy a vzniku tzv. „puchýře“.  

Kondenzační zóna vzniká v důsledku ohřevu syrové formy, kdy se volná voda mění 

v páru a filtruje se do formy. V místech, kde teplota dosáhne přibližně 100°C pak dojde ke 
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kondenzaci (Obr.34.). V lícní části formy o tloušťce h1 proces vypařování již proběhl a 

vrstva proto neobsahuje žádnou volnou vodu, teplota je zde v intervalu 900 - 100°C. V další 

vrstvě h2 dochází ke kondenzaci vodních par a uvolňuje se kondenzační teplo, proto vzniká 

prodleva s konstantní teplotou 100°C. Tato vrstva je omezena plochou odpařování a 

koncentrace vody se zvyšuje na Wkz a dosahuje 3 - 3,5 násobku výchozí vlhkosti formovací 

směsi Wo. Následuje vrstva h3, kde teplota klesá ze 100°C až na výchozí teplotu formy a 

zároveň klesá i obsah volné vody na výchozí hodnotu Wo. Ve vrstvě h4 doposud nedošlo 

k prohřátí, jedná se tedy o výchozí stav formy. Křivka 1 odpovídá stavu bezprostředně po 

odlití, křivka 2 ukazuje stav po delší době od počátku lití. Z rozdílu těchto dvou křivek (1,2) 

je patrno, že s dobou prohřívání kondenzační vrstva h2 postupuje a rozšiřuje se, 

koncentrace vody Wkz však zůstává konstantní. 

 

Obr.34: Vznik kondenzační zóny vody [18] 
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 Přímou závislost mezi pevností v tahu v kondenzační zóně a tlakovým napětím 

vyjádřili v tzv. zálupovém diagramu Patterson a Boenisch (Obr.35.). Lze z něj stanovit 

přibližnou kritickou dobu do počátku vzniku zálupu. Tito autoři rovněž vymysleli kritérium 

F, které hodnotí sklon směsi ke vzniku zálupu. 

 

F = 
tlakové napětí

pevnost v kondenzační zóně
∗ 100 

 

Čím menší je hodnota kritéria F, tím je vyšší odolnost směsi ke vzniku zálupů a také se 

prodlužuje možná doba lití. 

 

Obr.35: Zálupový diagram [18] 

 

 V případě vzniku puchýře na lícní části vrchní formy, závisí na rychlosti plnění formy 

tekutým kovem, jaký druh zálupu vznikne (Obr.36.). Pokud je licí doba dlouhá, lícní 
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vrstvička formovací směsi odpadne na hladinu kovu (A). V opačném případě, při vysoké licí 

rychlosti je tvořící se puchýř zatlačen zpět hladinou kovu a ke vzniku zálupu nedojde (B). 

Klasický zálup vznikne v případě, že dojde k prasknutí puchýře a následně k jeho zalití 

kovem (C).  

 

 

Obr.36: Druhy zálupů v závislosti na době lití [18] 

 

 Zálupy lze u očištěného odlitků identifikovat vizuální prohlídkou, bližší určení je 

možno až po odstranění nárostů. Podle polohy ve formě a tvaru pak lze odlišit jednotlivé 

druhy zálupů.  

Existuje několik možnosti opatření k zabránění vzniku a odstranění vady: 

1) Ovlivnění tlakového napětí z brzděné tepelné dilatace 

Napětí ovlivňuje tvar ostřiva, hranatá zrna mají nižší napětí než kulatá. Dále 

granulometrie ostřiva, monofrakční písky mají vyšší napětí než je tomu u rovnoměrně 

rozložené zrnitosti písku. Rovněž je rozhodující velikost zrn, hrubozrnné písky mají nižší 

sklon ke vzniku zálupu. Sklon ke vzniku zálupu roste se zvyšujícím se stupněm upěchování. 

Řešením je také záměna křemenného ostřiva za nekřemenné, protože ty mají nižší lineární 

tepelnou dilataci a nepodléhají modifikačním změnám. Další možností je zvýšení stupně 

volnosti mikrodilatace použitím přísad zplyňujících (dřevěné piliny, rašelina) nebo 

takových, které vlivem tepla přejdou ve stav plastický (kamenouhelná moučka). Deskové 

odlitky je vhodné odlévat v šikmé poloze, aby nebyla celá horní plocha formy namáhána 

sáláním najednou. Na rychlost prohřátí líce formy má i barva formy, u černé formy se zálup 
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tvoří mnohem rychleji, proto je vhodné používání ochranných nátěrů světlé barvy, např. 

zirkonové.  

 

2) Zvýšení pevnosti bentonitových směsí v kondenzační zóně  

Pevnost v kondenzační zóně se dá zvýšit obsahem bentonitu ve směsi. Účinným 

řešením je natrifikace vápenatých, hořečnatých nebo železitých bentonitů, protože 

natrifikované bentonity nejsou tolik náchylné k převlhčení směsi. Pevnost v kondenzační 

zóně roste se zvětšující se velikostí zrna a se snižující se hranatostí. [18] 

 

4.2 Vliv na spotřebu pojiva, tvrdidla 

Vyplavitelné látky a přítomnost jemných podílů má vliv na adsorpční schopnost 

směsi. Stanovení lze provést například metodou BET - hodnotí měrný povrch adsorpcí 

dusíku, nebo lze k hodnocení požít zkoušku nasákavosti ostřiva vodou. Je prokázáno, že 

stoupající obsah vyplavitelných látek způsobuje růst měrného povrchu zrn písku. Zkouška 

nasákavosti ostřiva byla provedena E. Flemmingem a W. Tichem [21] u křemenných písků 

různých lokalit. Výsledky lze vidět na Obr.37.  

 

Obr.37: Schopnost sorpce vody v závislosti na celkovém obsahu vyplavitelných látek (SG) a ztrátách 

žíháním (GV) [21] 
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Z výsledků je patrno, že se stoupajícím obsahem vyplavitelných látek stoupá 

nasákavost směsi vodou, což v důsledku znamená vyšší spotřebu pojiva a i tvrdidla. 

V závislosti na změně nasákavosti se mohou změnit i chemické vlastnosti směsi, se zvyšující 

se spotřebou kyseliny jako tvrdidla, roste alkalita formovací směsi. [21] 

V případě použití furanové pryskyřice se pro polykondenzaci používá velmi silných 

kyselých katalyzátorů: kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4), kyselina benzensulfonová 

nebo kyselina paratoluensulfonová (PTS). Poslední dva katalyzátory jsou zdrojem síry 

v podobě SO2, která je součástí regenerátu. Růst síry způsobuje zhoršení pracovního 

prostředí a podílí se také na některých druzích vad odlitků. [22] 

4.3 Vliv na pevnost formovací směsi 

Schopnost adsorbovat vodu je charakteristická pro efektivní povrch písku, který je 

rozhodující pro pojení. Existuje souvislost s pevnostními vlastnostmi. Byl prokázán vztah, 

kdy se stoupající nasákavostí klesá pevnost směsi v ohybu (Obr.38.). [21] 

 

Obr.38: Vliv nasákavosti vodou na pevnost v ohybu [21] 

 

Na základě rozdílné adsorpční schopnosti a chemických vlastností směsi vlivem 

narůstajícího obsahu vyplavitelných podílů, lze předpokládat působení na zpracovatelnost a 

pevnost formovací směsi. Vyplavitelné látky ovlivňují viskozitu tekutého pojiva, což vede 

např. ke snížení schopnosti k vstřelování směsi do jaderníku a zhoršení spěchovatelnosti 

směsi (Obr.39.). [21] 
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Obr.39: Vliv obsahu vyplavitelných látek na spěchovatelnost směsi [21] 

 

Níže jsou popsány vady odlitků, jejichž výskyt může být dáván do souvislosti se 

zvyšující se spotřebou pojiva a tvrdidla vlivem změny granulometrie ostřiva, navýšení 

jemných a vyplavitelných podílů.  

4.3.1 Bubliny 

Bubliny jsou dutiny v odlitku buď otevřené, nebo uzavřené. Vyskytují se jako 

jednotlivé, ve shlucích nebo se mohou rozkládat v celém objemu odlitku. Otevřené bubliny 

mají povrch zoxidovaný vlivem styku s atmosférou během tuhnutí a chladnutí odlitku. 

Uzavřené bubliny mohou mít povrch rovněž zoxidovaný, ale i čistý a hladký. Tvar bublin 

může být velmi rozmanitý, bubliny mohou být kulovitého tvaru, eliptického, ale i 

nepravidelného protáhlého tvaru. Podle původu se rozdělují na endogenní a exogenní. 

Endogenní bubliny vznikají z plynů rozpuštěných v tekutém kovu. Exogenní bubliny se 

dostávají do odlitku z okolních plynů, především z plynů vznikajících ve formě. V obou 

případech dojde ke vniku bubliny v případě, že tlak příslušného plynu překoná odpor 

působící proti němu. 

 

Podle příčiny vzniku se bubliny dále dělí na: 

1) Bubliny způsobené kyslíkem 
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Pokud není zdrojem kyslíku v tavenině vodní pára nebo pokud nedojde k zahlcení 

atmosférického kyslíku, nevznikají bubliny přímo, nýbrž prostřednictvím uhlíkové reakce 

za vzniku oxidu uhelnatého (CO). Typicky tato reakce probíhá u neuklidněné oceli.  

 

2) Bubliny způsobené vodíkem 

Vodíkové bubliny vznikají následkem přesycení taveniny rozpuštěným vodíkem. 

Rozpustnost vodíku a jeho aktivitu ve slitinách ovlivňují další prvky přítomné v tavenině. 

Například uhlík, hliník, křemík, fosfor a síra rozpustnost vodíku snižují, naopak titan, 

chrom, mangan, vanad nebo niob rozpustnost intenzivně zvyšují. 

 

3) Bubliny způsobené dusíkem 

Dusíkové bubliny vznikají analogicky jako vodíkové bubliny, tedy přesycením 

taveniny daným prvkem. Rovněž přítomnost ostatních prvků ovlivňuje rozpustnost dusíku 

v tavenině stejně jako rozpustnost vodíku. Při porovnání vlivu prvků je zřejmé, že hlavní 

doprovodné i běžné přísadové prvky mají stejný vliv na změnu rozpustnosti obou plynů 

v tavenině. 

 

Obr.40: Bubliny v odlitku [18] 

 

Všechny typy vznikají v důsledku snižující se rozpustnosti plynu v tavenině během 

tuhnutí odlitku a při překročení mezní teploty se tyto plyny vyloučí ve formě bublin. Pokud 

je tavenina nedostatečně desoxidovaná, podílí se na vzniku bublin kyslík, který může být 
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v tomto případě i hlavní příčinou. U dobře desoxidované slitiny železa je to vodík a dusík, co 

způsobuje vznik bublin.  

Sklon slitin železa k tvorbě bublin roste s tloušťkou stěny odlitku a klesá 

s metalostatickým tlakem. Použití vratného odpadu ve vsázce také zvyšuje sklon k tvorbě 

bublin v odlitcích. To platí pro tavbu bez oxidačního údobí, vznik bublin je závislý na 

procentuálním podílu vratného odpadu ve vsázce. Cyklováním vratného odpadu se obsah 

vodíku a dusíku v materiálu navyšuje přestupem z atmosféry, přísad, forem a jader, to vede 

mimochodem také ke zvýšenému sklonu odlitků k tvorbě trhlin a prasklin. 

Obvykle se jako základní příčiny vzniku bublin uvádí přidání velkého množství 

vratného odpadu do vsázky, dále přidání rezavého, vlhkého či neotryskaného odpadu. 

Rovněž je škodlivá jakákoliv vlhkost přítomná ve vsázce, z nevysušené pánve, vlhkost 

z forem a jader. Důležitý je i způsob plnění formy a dostatečné odvzdušnění formy i jader. U 

ocelových odlitků má na vznik bublin (mimo uvedené vlivy) vliv také průběh oxidačního 

údobí tavby s cílem snížit co nejvíce obsah vodíku a dusíku pomocí uhlíkového varu. 

Naplynění taveniny také zvyšuje prodlužování tavícího procesu. 

Z uvedeného je třeba dbát především na režim tavení a odlévání, zvolit správnou 

konstrukci slévárenské formy a jader, případně použít ochranný nátěr. Vliv na přítomnost 

bublin má také uspořádání vtokové soustavy a vhodné nálitkování. Snížením obsahu 

jemných podílů ve formovací směsi můžeme zvýšit její prodyšnost, což rovněž pozitivně 

působí na eliminaci bublin v odlitcích. [18] 

4.3.2 Trhliny 

Jedná se o vadu porušení souvislosti. Trhlina je definována jako úzká táhlá mezera 

vzniklá roztržením, prasknutím nebo rozestoupením něčeho od sebe. Ve slévárenské 

technologii je trhlina označení pro vadu vznikající za vysokých teplot, kdy dojde k porušení 

souvislosti kovové matrice po hranicích zrn. Trhliny je dále možno rozdělit do třech skupin 

a to podle jejich místa výskytu i rozdílného mechanismu vzniku: 

 

1) Povrchové (otevřené) trhliny 

Viditelné natržení nebo roztržení odlitku, je charakteristické křivolakým průběhem a 

zoxidovaným povrchem.  Trhlina probíhá na hranicích primárně krystalizovaných zrn při 
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vysoké teplotě v blízkosti solidu. Při této teplotě je hranice zrn méně pevná než vlastní zrno. 

Nižší pevnost hranice zrn je způsobena segregací prvků s nižší teplotou tání právě na tomto 

rozhraní. Nejčastěji se vyskytují povrchové trhliny v místech, kde se nachází tepelné uzly. 

V těchto místech je tuhnutí odlitku nejpomalejší, proto pevnost a tažnost jsou v tu chvíli 

nejnižší. Tahové, případně smykové napětí, které překročí pevnost a tažnost daného 

materiálu je příčinou vzniku trhliny. Toto napětí působí kolmo na průběh trhliny. 

 

Obr.41: Povrchová trhlina [26] 

 

Vznik této vady je ovlivněn vznikem napětí v odlitku a schopností odlitku tomuto 

napětí odolat, technicky je obojí těžko ovlivnitelné. Pevnost a tažnost materiálu je v 

blízkosti teploty solidu velice nízká, proto vznik trhliny mohou vyvolat i relativně malé síly. 

Otevřená trhlina je nejčastěji způsobena odporem jádra nebo formy proti volnému 

smršťování odlitku. Vznik trhliny ovlivňuje také rychlost chladnutí, přítomnost 

segregačních nečistot, koncentrace defektů v krystalografické mřížce atd.  

Trhlina může vzniknout i u odlitku, který nemá geometrická tepelná místa (tepelné 

uzly). V odlitku může být teplotní nerovnoměrnost způsobená rozdílnou průtočností a 

prohřátím míst odlitku. Platí, že čím jsou tyto nerovnoměrnosti menší, tím je zapotřebí větší 

síly k překonání soudržnosti odlitku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro snížení sklonu ke vzniku trhlin je zapotřebí snížit 

odpor jádra a formy proti volnému smrštění, omezit tepelné pnutí a zvýši t pevnost a 

tažnost litého kovu. Účinným řešením je odlehčení jader. Dále zvýšení rychlosti tuhnutí, 

především v tepelných uzlech. Snížení pnutí je možno zajistit použitím výstužných žeber na 
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odlitku. Řešením je také použití formovací směsi, u které dojde tepelnou degradací ke 

snížení pevnosti (organická pojiva). Snížení obsahu síry v tavenině je všeobecně příznivé, 

účinnost roste s tloušťkou stěny odlitku.  

 

2) Podpovrchové trhliny 

Porušení není viditelné pouhým okem a vadu většinou zjistíme až po provedení 

magnetické polévací zkoušky, povrchové kapilární zkoušky nebo po obroušení odlitku. 

Hloubka takto vzniklé trhliny může být různá. Vada je často doprovázena povrchovým 

výronkem. Častá souvislost mezi výskytem výronku a trhliny svědčí o tom, že vada vzniká 

během krystalizace odlitku, kdy je pod povrchem natuhlé kůrky ještě přítomen tekutý kov, 

který zaplňuje vzniklou trhlinu a navíc proniká i do povrchové vrstvy formy.  Přítomnost 

tekutého kovu tak více či méně regeneruje vznikající trhlinu. Ke vzniku povrchové trhliny 

dochází ke konci krystalizace, ke vzniku podpovrchové trhliny dochází naopak na začátku 

krystalizace. Největší silou je namáhána vnější část odlitku, proto se trhliny směrem 

k vnějšímu povrchu více rozevírají.  

 

Obr.42: Schéma podpovrchové trhliny [18] 

 

Podstatný vliv na soudržnost tenké natuhlé kůrky kovu má stabilita formovací směsi. 

V případě, že dojde k posunům některých částí formy (špatně upěchovaná forma, prohlá 

podložka pod formou, atd.), pak může dojít k natržení krystalizující vrstvy. Tato vada se 

vyskytuje nejčastěji u středně velkých odlitků formovaných do bentonitové směsi a 

současně v případě špatného upěchování směsi. U malých odlitků je proces krystalizace 
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relativně rychlý a nestačí dojít ke vzniku trhliny, v případě velkých odlitků působí příznivě 

dlouhá doba přítomnosti tekutého kovu, který vzniklé trhliny regeneruje. 

Opatřením k zabránění vzniku vady je ovlivnění sil působících na krystalizující 

povrchovou kůrku a zajištění jejího rychlého růstu. U formy je třeba klást důraz na 

dostatečnou tuhost celého jejího objemu. Upěchování musí být dostatečné, aby vydrželo 

metalostatický tlak kovu a tepelné dilatace a nedošlo tak k protržení povrchové kůrky 

odlitku. Stejně jako v případě otevřených trhlin má vliv na vznik vady chemické složení 

odlévaného materiálu. 

 

3) Vnitřní trhliny 

Jak je patrno z názvu, jedná se o vnitřní porušení souvislosti odlitku, vada se 

vyskytuje převážně u masivních odlitků. Rozsah vady je rozdílný, řídí se podle velikosti a 

hmotnosti odlitku. Ke vzniku vady může dojít v různých fázích výroby, typicky při chladnutí 

odlitku z vysokých teplot po jeho ztuhnutí. V tomto případě se jedná o trhlinu, jejíž průběh 

sleduje hranice zrn, rozsah vady nebývá velký. Při nižších teplotách, např. při tepelném 

zpracování odlitku, se jedná o prasklinu, jejíž průběh je naopak rovný, směřuje kolmo na 

napětí. V případě vzniku praskliny je rozsah velký a vada může postupovat celým průřezem 

odlitku. 

 

Obr.43: Schéma vnitřní trhliny [18] 

 

Příčinou vzniku vady je vnitřní tahové pnutí, tepelné a fázové pnutí. Stav napjatosti 

se v odlitku vyvíjí od konce jeho úplného ztuhnutí. Vlivem velkého průřezu odlitku dochází 
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k velkému tepelnému toku od středu odlitku k jeho povrchu, vnitřní část chladne rychleji 

než vnější a ve středu odlitku se nachází napětí tahové, v povrchových vrstvách naopak 

tlakové napětí. Největší napětí se nachází ve směru hlavní osy odlitku. Vznik trhlin může 

ovlivnit hmotnost a velikost odlitku, hodnota gradientu teplot, chemické složení a sním 

náchylnost odlitku k tvorbě trhlin. Vyvíjející se pnutí v odlitcích při vysokých teplotách je 

však poměrně malé a ke vzniku trhliny může dojít v případě, že se podílí všechny účinné 

vlivy (velký rozměr, převažující hlavní osa odlitku, vysoký obsah fosforu a síry). 

Nebezpečí vzniku trhlin je mnohem pravděpodobnější při nižších teplotách (od 

teploty fázové přeměny až do vychladnutí odlitku) a při již zmíněném tepelném zpracování. 

Nejčastější a rozsahem největší porušení materiálu - praskliny, vznikají při špatném 

opracování odlitku, např. při velkém úběru materiálu, kdy se náhlým úběrem povrchové 

vrstvy poruší stav napjatosti a uvolní se tlakové napětí za vzniku praskliny. Ke vzniku 

prasklin může dojít také po upálení nálitků, prevencí je zabránění rychlého chladnutí 

upálené plochy.  

Zjišťování vad se provádí ultrazvukem, lepších výsledků je dosaženo po tepelném 

zpracování (po přeměně hrubého zrna na jemnější). Protože poruchy směřují většinou 

kolmo na hlavní osu odlitku, je třeba použít šikmou sondu. Vnitřní trhlinu lze objevit také 

po opracování odlitku např. po odstranění nálitku. Účinným způsobem zjištění vzniku vady 

je i metoda akustické emise (Obr.44.). 

 

Obr.44: Záznam akustické emise se vznikem trhliny [18] 
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Z uvedeného je patrné, že hlavní příčinou vzniku vnitřních trhlin a prasklin jsou 

velké teplotní gradienty, rychlé změny teplot a z toho se vyvíjející pnutí v odlitku. Účinným 

opatřením je tedy snížení teplotních rozdílů především v oblasti teplot přechodu materiálu 

do pružných deformací a zajištění pomalých změn teplot v celé fázi výroby. Dalším 

opatřením je dokonalé metalurgické zpracování tekutého kovu, snížení segregačních prvků 

jako je síra a fosfor. Zajistit usměrněné tuhnutí odlitku. Dodržovat správný postup během 

tepelného zpracování, odstraňování nálitků i během mechanického opracování odlitku. 

5 Studium chování nekřemenných ostřiv při mechanickém zatížení 

V praktické části byla vybrána různorodá nekřemenná ostřiva. Byla vybrána ostřiva 

přírodní: dunit (DU), chromit (CH), magnezit (MA), olivín (OL) a šamotový lupek (ŠL). Dále 

bylo zvoleno umělé ostřivo cerabeads (CB) a hybridní ostřivo kerphalit (KE). 

 

5.1 Měřící metody použité k hodnocení ostřiv 

V rozsahu této diplomové práce byly provedeny zkoušky určené k charakterizaci 

vybraných druhů nekřemenných ostřiv. Byla provedena analýza strukturální (SEM, 

nasákavost), chemická (SEM) a sítová. Následně byly vzorky podrobeny dvěma zkouškám, 

při kterých bylo ostřivo podrobeno mechanickému zatížení, při kterém docházelo více či 

méně k drcení ostřiva a v důsledku toho ke zvyšování podílu jemných částic a 

vyplavitelného podílu. 

 

5.1.1 Tvar a velikost zrn, EDS analýza (SEM) 

Skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byly pořízeny snímky jednotlivých 

ostřiv celkem při třech různých zvětšení. Z těchto fotografií bylo možno studovat jednak 

tvar zrn, jejich povrch a jeho složitost, a také velikost zrn. 
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5.1.2 Nasákavost ostřiva 

Hodnocena byla i komplexnost povrchu zrna pomocí relativně jednoduché zkoušky 

nasákavosti písku. Podstatou zkoušky je stanovení obsahu vody, v praxi pojiva, které se 

nasákne do nerovností, pórů a prasklin na povrchu zrn písku. Zkouška byla provedena u 

všech ostřiv jak u standardu, tak i na vzorcích podrobených oběma typům mechanického 

namáhání. Zkoušené vzorky byly nejprve vysušeny v sušičce při teplotě 110°C, následně se 

navážilo přesné množství do hliníkové kyvety. Takto připravený vzorek se přelil 

přebytečným množstvím vody. Odstředění proběhlo za konstantních podmínek a zbytek 

vody na zrnech se stanovil vážením a následným výpočtem dle vzorce:   

 

𝑁𝑜 =
odstředěný vzorek - suchý vzorek

odstředěný vzorek
∗ 100  [%] 

 

Tato zkouška byla provedena podle metodiky [17].  

U všech vzorků ostřiv (standard, drcení vibrací, drcení ovalováním) byla zkouška 

provedena celkem 4 x a z výsledných hodnot pak byla vypočtena průměrná hodnota. 

Vzorky pro stanovení nasákavosti měly 20 g. Zkouška byla provedena na odstředivce typu 

MLW electronic při rychlosti otáčení 3500 ot/min. Vážení vzorků bylo provedeno na váze 

s přesností na tři desetinná místa. Nasákavost ostřiva pak byla stanovena jako procentuální 

nárůst hmotnosti. 

 

5.1.3 Sítová – granulometrická analýza 

Granulometrická skladba ostřiva z velké části určuje vlastnosti formovací směsi. 

Touto metodou se u vzorku zjišťuje poměrné zastoupení frakcí s různou velikostí zrn. 

Použita byla sada sít s velikostí ok 1,4; 1; 0,71; 0,5; 0,355; 0,25; 0,18; 0,125; 0,09; 0,063 mm. 

V tomto případě sloužil sítový rozbor k pozorování změn granulometrie u standardního 

ostřiva a následně u ostřiv vystaveným zkouškám mechanického namáhání.  

Z výsledků byly sestaveny součtové křivky zrnitosti a z nich pak byly odečteny 

charakteristická kritéria granulometrické skladby – d25, d50, d75 a stupeň stejnorodosti S. 
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𝑆 =
d75

d25
   [0 -1] 

 

Čím více se hodnota blíží 1, tím více se jedná o monofrakci, v opačném případě jde o písek 

s rovnoměrně rozloženými frakcemi. Kritérium stejnorodosti S hodnotí pouze 50% 

hmotnosti ostřiva aje vhodné jen pro přirozená ostřiva, zejména křemenné písky, u nichž 

má součtová křivka v rozmezí d25 – d75 lineární průběh. Toto kritérium je zcela nevyhovující 

pro ostřiva umělá, u nichž je součtová křivka neplynulá. 

Celkem bylo provedeno a vyhodnoceno 49 sítových rozborů, z nichž každý trval 10 

minut při stupni amplitudy vibračního stolu 6.  

 

5.1.4 Log W – kritérium pravděpodobnosti uspořádání zrn 

Jak již bylo zmíněno výše, je kritérium stupně stejnorodosti nedostačující pro 

hodnocení nekřemenných a umělých ostřiv. Proto bylo provedeno také hodnocení ostřiva 

na principu pravděpodobnosti uspořádání zrn: 

 

𝐿𝑜𝑔 𝑊 =  N log N ∗   Ni log Ni 

N – celková hmotnost [%] 

Ni–hmotnost frakce [%] 

 

Jedná se o funkci termodynamické pravděpodobnosti uspořádání soustavy. Log W bylo 

vypočteno na základě rozdělení frakcí písku ze sítového rozboru, avšak hodnotí ostřivo bez 

ohledu na součtovou křivku, respektive na její tvar. Hodnota Log W se může pohybovat od 0 

až do reálného čísla odpovídajícího počtu sít. V rámci této diplomové práce bylo k sítovému 

rozboru použito celkem 10 sít a podsítné, bylo tedy získáno 11 frakcí. Proto horní hranice 

pro 11 frakcíje Log W = 104,139. Čím více hodnot (počet sít) ze součtové křivky je použito 

pro výpočet, tím je kritérium přesnější a rozlišení ostřiv je vyšší. V případě, že se výsledek 

Log W blíží 0, jedná se o monofrakci. Naopak blíží-li se hodnota k 104,139, je ostřivo 

rozděleno rovnoměrněji ve všech frakcích. 
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5.1.5 Zkoušky mechanického namáhání ostřiva 

Tématem mé práce je hodnocení nekřemenného ostřiva k drcení. Abych mohla 

posoudit otěruvzdornost jednotlivých písků a jejich sklon k drcení, byla jednotlivá ostřiva 

podrobena dvěma silovým zkouškám působícím na zrna:  

1) Drcení ovalováním  

U této metody byly vzorky ostřiva namáhány otěrem a zároveň tlakem. Zkouška byla 

uskutečněna v laboratorním rotačním zařízení. Vzorek ostřiva o hmotnosti 50 g. byl vložen 

do skleněné nádoby spolu s kovovým závažím tvaru válce o hmotnosti 943 g. Doba 

ovalování činila 10 minut. [2] 

2) Drcení za pomocí vibrace 

V tomto případě byly vzorky namáhány pouze tlakově. Použitá metoda byla 

realizována na vibračním stole, běžně používaném ke granulometrickému rozboru. Vzorek 

ostřiva o hmotnosti 50 g. byl nasypán do kovového jaderníku ø 50 mm. a k drcení bylo 

použito kovové válcové závaží ø 40 mm. o hmotnosti 943 g. Namáhání trvalo po dobu 5 

minut při stupni amplitudy 9. [2] 

 

 Obě vybrané metody mají simulovat mechanické namáhání ostřiva během jeho 

transportu po slévárně (dopravní pásy), namáhání během přípravy směsi v mísiči a také při 

suché regeneraci ostřiva – „otírkou“, kdy jsou zbytky obálek pojiva rozrušovány právě 

silovým působením a třením. U každého ostřiva byly obě zkoušky opakovány třikrát a 

pokaždé byl proveden granulometrický rozbor. Výsledky těchto rozborů v podobě 

sestavených součtových křivek byly poté srovnávány se svými standardy. Srovnávána byla 

celková skladba ostřiva, změna stupně stejnorodosti S, d50, Log W a především se sledovala 

změna jemných podílů na sítech 0,125 mm a níže.  
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5.2 Charakteristika zkoumaných ostřiv 

5.2.1 Rozbor tvaru a povrchu zrn 

 

 Tvar a povrch zrn jednotlivých ostřiv je v souvislosti s původem vzniku písku. 

Většina písků byla přemisťována působením vody, ledu nebo vzduchu na vzdálená místa a 

při tomto procesu se povrch zrn tříštil, drtil a obrušoval. Podle způsobu přemístění pak 

písky rozdělujeme na váté, ledovcové a písky usazené v moři. Zakulacený tvar mají ta zrna, 

která byla transportována vzduchem. Písky mořské a ledovcové jsou naopak ostrohranné 

nebo roztříštěné. Tvar a povrch zrn (Obr.6.) má notný vliv na technologické vlastnosti 

formovací směsi.  

 

Obr.6: Rozdělení pískových zrn [23] 

 

Směsi se zakulaceným ostřivem jsou lépe spěchovatelné, mají vyšší tekutost, avšak 

na úkor dobré spěchovatelnosti mají menší prodyšnost a to může vést ke zvýšené 

náchylnosti směsi k vadám z napětí. Zrna s kulatým a hladkým povrchem se lépe obalují 

pojivem a mají proto nižší spotřebu pojiva, popřípadě i tvrdidla. Hranatost zrn má také vliv 

na pevnost připravené směsi. U kulatého ostřiva je po spěchování směsi více kontaktů mezi 

zrny než u ostrohranného, proto směs dosahuje větší vaznosti v tahu i tlaku. [1], [2] 

Následující fotografie byly pořízeny skenovacím elektronovým mikroskopem, lze 

z nich studovat tvar a povrch zrn. Lze vidět, že zrna umělého ostřiva Cerabeads (Obr.7.) 

mají jednoznačně nejkulatější tvar a i povrch zrn je relativně celistvý bez větších prasklin a 

pórů. U tohoto ostřiva tedy můžeme předpokládat menší spotřebu pojiva (především při 
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použití umělých pryskyřic) než u hranatého ostřiva, protože kulatá zrna mají menší povrch. 

Ostatní ostřiva jsou hranatého charakteru, přičemž nejpříznivěji se jeví chromit (Obr.9.), 

jenž má zrna sice hranatá, avšak nikoli ostrohranná. Výjimkou je magnezit (Obr.11.), který 

má jako jediný charakter nepravidelného slepence. 

 

  

Obr. 7: Cerabeads Obr. 8: Dunit 

  

Obr. 9: Chromit Obr. 10: Kerphalit 
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Obr. 11: Magnezit Obr. 12: Olivín 

 

 

Obr. 13: Šamotový lupek  

 

 

Podrobněji můžeme vidět praskliny a pórovitost jednotlivých zkoumaných ostřiv 

z následujících fotografií, rovněž pořízených SEM. Z obrázků lze pozorovat, že písky mají 

různorodý charakter. Nejvíce pórů a dutin lze pozorovat na povrchu dunitu (Obr.15.) a u 

šamotového lupku (Obr.20.) pak lze vidět mnoho mikrotrhlin. Rovněž jsou dobře patrny 

krystaly syntetického aluminosilikátu na povrchu cerabeads (Obr.14.).  
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Obr. 14: Cerabeads - detail povrchu Obr.15: Dunit- detail povrchu 

  

Obr.16: Chromit- detail povrchu Obr.17: Kerphalit- detail povrchu 

  

Obr.18: Magnezit- detail povrchu Obr.19: Olivín- detail povrchu 
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Obr.20: Šamotový lupek- detail povrchu  

      

5.2.2 Analýza EDS 

Analýza byla provedena rastrovacím elektronovým mikroskopem JEOL JSM-6490LV 

s Lantanhexaboridovou (LaB6) katodou, s možností pozorování nekovových vzorků bez 

pokovení (LV - low vakuum režim), vybavený EDS (energiově disperzním spektrálním) 

analyzátorem Oxford Inca x-act pro ověření lokálního chemického složení. 

Snímky byly přízeny v režimu BEI (zpětně odražené elektrony), který dává materiálový 

kontrast. 

Výsledky stanovení chemického složení jednotlivých vzorků pomocí EDS analýzy jsou 

shrnuty na následujících obrázcích. 

 

Obr.21: Cerabeads 
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Obr.22: Dunit 

 

Obr.23: Chromit 

 

Obr.24: Kerphalit 

 

Obr.25: Magnezit 
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Obr.26: Olivín 

 

Obr.27: Šamotový lupek 

6  Vliv mechanického namáhání ostřiva na granulometrii 

6.1.1 Základní charakteristika ostřiv před a po mechanickém 

namáhání 

V tab. 1 jsou shrnuty primární charakteristiky pro posouzení vlastností ostřiva, 

popřípadě formovací směsi, odečtených z diagramů součtových křivek jednotlivých ostřiv. 

 

Tab. 1: Základní charakteristiky ostřiv, získané ze součtových křivek 

CB d25[mm] d50[mm] d75[mm] S [-] Log W 

standard 0,234 0,207 0,179 0,765 43,460 

vibrace 0,229 0,201 0,169 0,738 43,521 

ovalování 0,228 0,201 0,170 0,746 43,263 
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DU 

     standard 0,379 0,305 0,245 0,646 55,009 

vibrace 0,380 0,303 0,245 0,645 54,842 

ovalování 0,360 0,291 0,229 0,636 62,809 

CH 

     standard 0,305 0,238 0,184 0,603 66,919 

vibrace 0,305 0,235 0,183 0,600 66,796 

ovalování 0,290 0,227 0,177 0,610 64,020 

KE 

     standard 0,306 0,267 0,223 0,729 41,057 

vibrace 0,279 0,233 0,205 0,735 42,153 

ovalování 0,280 0,232 0,203 0,725 46,135 

MA 

     standard 0,261 0,168 0,116 0,444 89,637 

vibrace 0,290 0,176 0,121 0,417 92,030 

ovalování 0,284 0,175 0,120 0,423 90,759 

OL 

     standard 0,416 0,307 0,243 0,584 69,622 

vibrace 0,365 0,282 0,220 0,603 68,559 

ovalování 0,403 0,299 0,229 0,568 73,127 

ŠL 

     standard 0,363 0,297 0,243 0,669 53,955 

vibrace 0,362 0,293 0,236 0,652 51,705 

ovalování 0,362 0,293 0,235 0,649 56,545 

  

Z výsledků je patrno, že mechanická zátěž má na průměrnou zrnitost d50 s stupeň 

stejnorodosti S minimální vliv. Použitím Log W bylo dosaženo citlivějšího posouzení 

granulometrické skladby. 

 Nejrovnoměrnější rozložení frakcí má ostřivo MA, po zkouškách namáhání pak došlo 

k mírnému nárůstu hodnoty Log W. Monofrakci se nejvíce blíží CB, u kterého se navzdory 
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nejvyššímu navýšení jemných podílů hodnota Log W téměř nemění. U zbylých ostřiv se Log 

W mění pouze mírně, přičemž největší nárůst je vidět u DU. 

 

6.1.2 Podíly na jemných sítech (pod 0,125 mm) před a po 

mechanickém namáhání 

Drcení vibrací mělo pouze minimální dopad na zvýšení objemu jemných podílů, 

mnohem větší rozdíly v nárůstu % hmotnosti jsou patrny u metody drcení ovalováním, jak 

je možno sledovat v tabulce 2. Výjimkou je ostřivo CB, u kterého došlo po provedení obou 

mechanických zkoušek k navýšení jemných podílů v součtu o 6 % u každé metody. U všech 

mechanicky zatěžovaných vzorků došlo k největší změně u frakce velikosti 0,125 mm. 

U ostřiva MA nedošlo k nárůstu jemných podílů vlivem mechanické zátěže vůbec, 

byly rozdrceny pouze částice větších rozměrů. Současně je magnezit ostřivo s největším 

objemem jemných podílů pod 0,125 mm, celkem přes 50 %. Podobný výsledek byl i u ŠL, 

kde u vibrační metody nedošlo k žádnému nárůstu a u ovalovací metody se objem jemných 

podílů navýšil celkem o 0,8 %. 

U zbývajících druhů písků došlo při drcení ovalováním ke zvýšení jemných podílů 

přibližně o 3 - 4 %, vibrační metodou pak maximálně o 2%. 

 

Tab. 2: Změny jemných podílů ostřiv v % 

Síta [mm] CB -standard CB -vibrace CB -ovalování 

0,125 24,72 30,91 29,52 

0,09 0,91 0,97 1,39 

0,063 0,01 0,00 0,31 

podsítné 0,00 0,00 0,32 

 

DU -standard DU -vibrace DU -ovalování 

0,125 3,73 3,55 5,20 

0,09 1,90 1,58 2,42 

0,063 1,41 0,66 1,32 

podsítné 0,57 0,92 1,69 
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CH -standard CH -vibrace CH -ovalování 

0,125 18,15 18,89 19,07 

0,09 4,74 4,28 4,93 

0,063 0,52 0,51 1,16 

podsítné 0,09 0,15 1,01 

 

KE -standard KE -vibrace KE -ovalování 

0,125 4,08 5,84 7,07 

0,09 0,29 0,28 0,69 

0,063 0,14 0,11 0,47 

podsítné 0,14 0,18 0,61 

 

MA -standard MA -vibrace MA -ovalování 

0,125 25,38 24,45 24,29 

0,09 16,26 15,12 15,07 

0,063 9,37 8,64 8,59 

podsítné 3,60 3,09 3,73 

 

OL -standard OL -vibrace OL -ovalování 

0,125 5,32 7,25 6,28 

0,09 0,81 0,92 1,47 

0,063 0,22 0,27 0,74 

podsítné 0,19 0,23 0,72 

 

ŠL -standard ŠL -vibrace ŠL -ovalování 

0,125 5,03 4,97 5,23 

0,090 0,07 0,04 0,19 

0,063 0,00 0,02 0,14 

podsítné 0,00 0,01 0,30 

 

Kompletní výsledky sítových rozborů jsou uvedeny v Příloze 1. 
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6.1.3 Součtové křivky zrnitosti 

Z výsledků sítových rozborů byly pro jednotlivá ostřiva sestaveny součtové křivky 

zrnitosti, vypovídající o základních charakteristikách ostřiv. Pro porovnání jsou uvedena 

součtové křivky magnezitu (Obr.45.) a cerabeads (Obr.46.), u kterých je patrný největší 

rozdíl ve strmosti křivky. Umělé ostřivo cerabeads se svou granulometrií přibližuje 

monofrakci, zatímco křivka magnezitu vypovídá o jeho rovnoměrném rozložení. 

 

Obr.45: Součtové křivky magnezitu 

 

 

 

Obr.46: Součtové křivky cerabeads 
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6.1.4 Vliv mechanického namáhání ostřiva na nasákavost povrchu 

Každé ze zkoumaných ostřiv má různě členitý povrch zrn, což je dáno místem 

naleziště, způsobem transportu apod. Značný vliv má také původ ostřiva, tzn. zda se jedná o 

nekřemenné ostřivo přírodní nebo umělé. Předpokládá se, že čím je zrno kulatější a má 

menší povrch bez prasklin a dutin, tím bude nasákavost nižší. Naměřené hodnoty 

nasákavosti (Tab.3) proto byly porovnány se snímky ze SEM analýzy a předpoklad této 

korelace byl potvrzen.  

Tab. 3: Nasákavost standardů ostřiv v % 

Ostřivo Standard 

CB 0,89 

DU 2,60 

CH 0,51 

KE 1,13 

MA 1,34 

OL 1,14 

ŠL 1,58 

 

Největší hodnota nasákavosti byla naměřena u ostřiva DU a ŠL a ze snímků SEM 

analýzy byla tato ostřiva vyhodnocena jako nejčlenitější s velkým množstvím dutin a 

prasklin. U ostřiva CB a CR byly hodnoty nasákavosti velice nízké (do 1%), což také 

koresponduje se strukturami povrchů zrn.  

Dalším předpokladem bylo, že nejvíce rozrušená zrna budou mít největší sklon k drcení 

vlivem mechanického namáhání.  Tento vzájemný vztah však potvrzen nebyl. Jak již bylo 

zmíněno, nejvíce členitá zrna měla ostřiva DU a ŠL, avšak nárůst jemných podílů (pod 

0,125mm) po drcení ovalováním byl u ostřiva ŠL v součtu pouze o 0,8% a po vibrační 

metodě žádný. V případě DU došlo k nárůstu jemných podílů po ovalování o 3% a po 

vibrační metodě nebyl nárůst žádný. U ostřiva CB byl předpoklad nejmenšího nárůstu 

jemných podílů, po drcení však byl navýšen o 6% u obou metod drcení. U ostatních ostřiv 

došlo k navýšení jemných podílů v případě vibrační metody maximálně o 2%, u ovalování 

byl nárůst o 3-4%.  
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7 Rozbor a zhodnocení výsledků 

Obvyklým předpokladem u ostřiv křemenných i nekřemenných je vzájemná souvislost 

tvaru a povrchu zrna s nasákavostí a sklonem k drcení. A to tak, že ostřivo s nejčlenitějším a 

tedy největším povrchem by mělo mít hodnotu nasákavosti nejvyšší a naopak odolnost 

proti mechanickému namáhání nejmenší. Korelace struktury zrna s nasákavostí jeho 

povrchu byla potvrzena a to u všech zkoumaných ostřiv. Avšak výsledky mechanické 

odolnosti ostřiv předpokládaným hodnotám neodpovídaly.  

Největší sklon k drcení mělo ostřivo Cerabeads, u kterého bylo díky nízké nasákavosti a 

celistvému povrchu předpokládáno dosažení opačného výsledku. U šamotového lupku 

s velmi rozpraskaným povrchem a vysokou nasákavostí se očekávalo navýšení jemných 

podílů, k tomu však nedošlo a nárůst jemného podílu byl pouze minimální. U zbylých 

zkoumaných ostřiv pak vzájemná souvislost nasákavosti, struktury povrchu a odolnosti 

proti drcení zrna nebyla zcela potvrzena, avšak naměřené výsledky se od předpokládaných 

nelišily v takové míře jako u výše zmíněných ostřiv. 

 

  



49 
 

8 Závěr 

V experimentální části byla vybraná ostřiva podrobena zkoušení, které mělo srovnat 

některé jeho základní vlastnosti, podle kterých lze ve slévárenské praxi určit optimální 

ostřivo pro daný typ směsi s ohledem na odlévaný kov. Jeden z předpokladů byl zcela 

potvrzen a to ten, že čím je zrno kulatější a má menší povrch bez prasklin a dutin, tím je 

nasákavost ostřiva vodou (pojivem) nižší.   

Druhá předpokládaná závislost mechanické odolnosti zrna na charakteru jeho povrchu 

nebyla potvrzena u všech ostřiv. V případě Cerabeads a šamotového lupku se korelace 

nepotvrdila a hodnoty naměřených výsledků byly opačné oproti předpokladu. Ostřiva 

cerabeads a chromit měla nejmenší nasákavost povrchu a jsou proto velmi vhodná pro 

pojení umělými pryskyřicemi. O výběru vhodného ostřiva pro slévárenskou formu je však 

nutno vzít v úvahu další vlastnosti, jako např: chemickou povahu ostřiva, tepelnou odolnost 

nebo velikost tepelné dilatace aj.   
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10 Příloha 1 

Změny granulometrie vlivem mechanického namáhání 
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Cerabeads - standard 

síta m frakce % součet % 
1,4 0 0,00 0,00 

1 0,01 0,01 0,01 
0,71 0 0,00 0,01 

0,5 0 0,00 0,01 
0,355 0 0,00 0,01 

0,25 17,46 16,05 16,06 
0,18 63,42 58,30 74,36 

0,125 26,89 24,72 99,08 
0,09 0,99 0,91 99,99 

0,063 0,01 0,01 100,00 
podsítné 0,00 0,00 100,00 

 

Cerabeads - po drcení vibrací Cerabeads - po drcení ovalováním 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,0 0,01 0,01 

1 0,0 0,01 0,01 
0,71 0,0 0,02 0,01 

0,5 0,0 0,03 0,01 
0,355 0,0 0,03 0,00 

0,25 7,0 13,52 13,49 
0,18 28,5 68,12 54,59 

0,125 16,2 99,03 30,91 
0,09 0,5 100,00 0,97 

0,063 0,0 100,00 0,00 
podsítné 0,0 100,00 0,00 

 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,0 0,00 0,00 

1 0,0 0,01 0,01 
0,71 0,0 0,03 0,01 

0,5 0,0 0,03 0,00 
0,355 0,0 0,03 0,00 

0,25 6,5 12,93 12,90 
0,18 27,9 68,46 55,53 

0,125 14,8 97,98 29,52 
0,09 0,7 99,37 1,39 

0,063 0,2 99,68 0,31 
podsítné 0,2 100,00 0,32 
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Dunit - standard 

síta m frakce % součet % 
1,4 0 0,00 0,00 

1 0,02 0,02 0,02 
0,71 0 0,00 0,02 

0,5 0,27 0,24 0,25 
0,355 35,87 31,48 31,74 

0,25 46,95 41,21 72,94 
0,18 22,15 19,44 92,38 

0,125 4,25 3,73 96,11 
0,09 2,17 1,90 98,02 

0,063 1,61 1,41 99,43 
podsítné 0,65 0,57 100,00 

 

Dunit - po drcení vibrací Dunit - ovalování 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,00 0,01 0,01 

1 0,00 0,01 0,01 
0,71 0,00 0,01 0,02 

0,5 0,17 0,33 0,35 
0,355 16,52 31,86 32,21 

0,25 21,08 40,66 72,86 
0,18 10,59 20,43 93,29 

0,125 1,84 3,55 96,84 
0,09 0,82 1,58 98,42 

0,063 0,34 0,66 99,08 
podsítné 0,48 0,92 100,00 

 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,01 0,01 0,01 

1 0,02 0,04 0,05 
0,71 0,00 0,00 0,05 

0,5 0,21 0,40 0,46 
0,355 13,28 25,81 26,26 

0,25 21,10 41,04 67,31 
0,18 11,34 22,07 89,37 

0,125 2,67 5,20 94,57 
0,09 1,24 2,42 96,99 

0,063 0,68 1,32 98,31 
podsítné 0,87 1,69 100,00 
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Chromit - standard  

síta m frakce % součet % 
1,4 0 0 0,00 

1 0 0,00 0,00 
0,71 0,3 0,18 0,18 

0,5 2,6 1,58 1,76 
0,355 17,23 10,46 12,22 

0,25 54,43 33,04 45,26 
0,18 51,47 31,25 76,51 

0,125 29,9 18,15 94,66 
0,09 7,8 4,74 99,39 

0,063 0,85 0,52 99,91 
podsítné 0,15 0,09 100,00 

 

Chromit - po drcení vibrací Chromit - po drcení ovalováním 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,00 0,01 0,01 

1 0,01 0,02 0,03 
0,71 0,07 0,14 0,17 

0,5 0,79 1,55 1,72 
0,355 5,60 10,98 12,70 

0,25 15,98 31,44 44,14 
0,18 16,29 32,04 76,17 

0,125 9,59 18,89 95,06 
0,09 2,17 4,28 99,35 

0,063 0,26 0,51 99,85 
podsítné 0,07 0,15 100,00 

 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,01 0,01 0,01 

1 0,01 0,01 0,03 
0,71 0,02 0,04 0,07 

0,5 0,11 0,22 0,28 
0,355 3,62 7,09 7,37 

0,25 16,65 32,63 40,01 
0,18 17,26 33,83 73,84 

0,125 9,73 19,07 92,91 
0,09 2,52 4,93 97,84 

0,063 0,59 1,16 98,99 
podsítné 0,51 1,01 100,00 
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Kerphalit - standard  

síta m frakce % součet % 
1,4 0 0,00 0,00 

1 0 0,00 0,00 
0,71 0,05 0,03 0,03 

0,5 0,1 0,06 0,09 
0,355 5,42 3,31 3,40 

0,25 92,58 56,59 60,00 
0,18 57,83 35,35 95,35 

0,125 6,67 4,08 99,43 
0,09 0,48 0,29 99,72 

0,063 0,23 0,14 99,86 
podsítné 0,23 0,14 100,00 

 

Kerphalit - po drcení vibrací Kerphalit - po drcení ovalováním 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,01 0,01 0,01 

1 0,00 0,01 0,02 
0,71 0,00 0,00 0,02 

0,5 0,00 0,00 0,02 
0,355 1,42 2,81 2,83 

0,25 18,29 36,13 38,96 
0,18 27,65 54,63 93,59 

0,125 2,96 5,84 99,43 
0,09 0,14 0,28 99,71 

0,063 0,06 0,11 99,82 
podsítné 0,09 0,18 100,00 

 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,00 0,00 0,00 

1 0,01 0,01 0,01 
0,71 0,00 0,00 0,01 

0,5 0,02 0,03 0,05 
0,355 1,24 2,44 2,49 

0,25 18,57 36,61 39,10 
0,18 26,42 52,06 91,16 

0,125 3,58 7,07 98,22 
0,09 0,35 0,69 98,91 

0,063 0,24 0,47 99,39 
podsítné 0,31 0,61 100,00 
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Magnezit - standard  

síta m frakce % součet % 
1,4 3,28 2,01 2,01 

1 4,16 2,55 4,56 
0,71 3,08 1,89 6,45 

0,5 3,79 2,32 8,77 
0,355 10,01 6,13 14,90 

0,25 19,5 11,95 26,85 
0,18 30,27 18,55 45,40 

0,125 41,43 25,38 70,78 
0,09 26,53 16,26 87,04 

0,063 15,29 9,37 96,40 
podsítné 5,87 3,60 100,00 

 

Magnezit - po drcení vibrací Magnezit - po drcení ovalováním 

síta m frakce % součet % 
1,4 1,33 2,61 2,61 

1 1,46 2,87 5,48 
0,71 1,31 2,59 8,07 

0,5 1,60 3,15 11,22 
0,355 3,73 7,35 18,57 

0,25 6,20 12,20 30,77 
0,18 9,10 17,92 48,69 

0,125 12,41 24,45 73,14 
0,09 7,68 15,12 88,27 

0,063 4,39 8,64 96,91 
podsítné 1,57 3,09 100,00 

 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,64 1,26 1,26 

1 1,17 2,29 3,55 
0,71 1,42 2,80 6,34 

0,5 1,80 3,53 9,87 
0,355 3,87 7,61 17,48 

0,25 6,43 12,63 30,12 
0,18 9,27 18,21 48,32 

0,125 12,37 24,29 72,61 
0,09 7,67 15,07 87,68 

0,063 4,37 8,59 96,27 
podsítné 1,90 3,73 100,00 
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Olivín - standard  

síta m frakce % součet % 
1,4 0,01 0,01 0,01 

1 0 0,00 0,01 
0,71 8,47 5,02 5,03 

0,5 20,38 12,08 17,11 
0,355 30,15 17,87 34,98 

0,25 63,58 37,69 72,66 
0,18 35,09 20,80 93,46 

0,125 8,98 5,32 98,78 
0,09 1,36 0,81 99,59 

0,063 0,37 0,22 99,81 
podsítné 0,32 0,19 100,00 

 

Olivín - po drcení vibrací Olivín - po drcení ovalováním 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,00 0,00 0,00 

1 0,01 0,01 0,01 
0,71 1,86 3,62 3,61 

0,5 4,77 12,89 9,27 
0,355 7,19 26,87 13,98 

0,25 18,32 62,44 35,58 
0,18 14,88 91,33 28,89 

0,125 3,74 98,58 7,25 
0,09 0,47 99,50 0,92 

0,063 0,14 99,77 0,27 
podsítné 0,12 100,00 0,23 

 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,00 0,00 0,00 

1 0,00 0,00 0,00 
0,71 1,38 2,71 2,71 

0,5 5,85 14,16 11,45 
0,355 9,91 33,51 19,35 

0,25 17,41 67,59 34,08 
0,18 11,87 90,78 23,20 

0,125 3,22 97,07 6,28 
0,09 0,75 98,54 1,47 

0,063 0,38 99,28 0,74 
podsítné 0,37 100,00 0,72 
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Šamotový lupek - standard  

síta m frakce % součet % 
1,4 0 0,00 0,00 

1 0 0,00 0,00 
0,71 0 0,00 0,00 

0,5 1,51 1,33 1,33 
0,355 29,48 25,93 27,26 

0,25 51,21 45,05 72,31 
0,18 25,67 22,58 94,90 

0,125 5,72 5,03 99,93 
0,09 0,08 0,07 100,00 

0,063 0 0,00 100,00 
podsítné 0 0,00 100,00 

 

Šamotový lupek - po drcení vibrací Šamotový lupek - po drcení ovalováním 

síta m frakce % součet % 
1,4 0 0,00 0,00 

1 0,01 0,03 0,03 
0,71 0,01 0,01 0,04 

0,5 0,63 1,20 1,24 
0,355 13,40 25,62 26,86 

0,25 22,16 42,38 69,24 
0,18 13,46 25,72 94,96 

0,125 2,60 4,97 99,93 
0,09 0,02 0,04 99,97 

0,063 0,01 0,02 99,99 
podsítné 0,00 0,01 100,00 

 

síta m frakce % součet % 
1,4 0,00 0,01 0,01 

1 0,01 0,01 0,02 
0,71 0,01 0,01 0,03 

0,5 0,37 0,71 0,75 
0,355 13,43 26,14 26,89 

0,25 21,70 42,22 69,11 
0,18 12,88 25,03 94,14 

0,125 2,69 5,23 99,37 
0,09 0,10 0,19 99,56 

0,063 0,07 0,14 99,70 
podsítné 0,15 0,30 100,00 
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