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Abstrakt   

Tématem diplomové práce jsou porézní kovové materiály, teoretická část se zabývá 

popisem vlastností, technologiemi výroby a použití v průmyslu. Porézní materiál je ceněný pro 

své charakteristické vlastnosti, které jsou v této části práce popsány. V experimentální části se 

provádí realizace výroby kovových pěn s pravidelnou strukturou buněk slévárenskými 

metodami. Hodnotily se výsledky pokusných odlitků pomocí metod Lost Foam a lití na 

neodpařitelný model – infiltrace kovu do dutin prekurzoru. Pokusy byly prováděny ve školních 

specializovaných laboratořích pod dohledem zkušených odborníků.    

Klíčová slova  

Kovový porézní materiál, kovové pěny, kovové pěny s pravidelnou strukturou, 

hliníkové pěny, metoda Lost Foam, prekurzor. 

Abstract 

The topic of this master's thesis are porous metallic materials, theoretical part describes 

the characteristics, type and technology of production and industrial use. The porous material 

is prized for its distinctive properties that will be described in theoretical part. In the 

experimental part are executed production types of metallic foams with a regular cell structure 

foundry methods. The results of experiments are evaluated regarding about experimental 

casting methods Lost Foam and casting for non-evaporable model - infiltration of the metal into 

the precursor cavities. Experiments were performed in school specialized laboratories under the 

supervision of experienced professionals. 

Keywords 

Metallic porous material, metal foams, metal foams with a regular structure, aluminum 

foam, method Lost Foam, precursors. 
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I. Teoretická část 

1. Úvod 

Technologický pokrok znamená dokonalejší a sofistikovanější technologie a s tím 

přichází nové a nové materiály. Tento vývoj je dán procesem vylepšováním stávajících věcí.  

Inspiraci je možno brát z mnoha zákoutí, ale hlavní inspirací jsou exponáty přírody.  

Příroda si poradila s neuvěřitelně složitými stavbami poměrně jednoduchými triky.  

Tato dech beroucí tvorba vnukne nápady, které spojí tento, mnohdy složitý a náročný, 

technologický progres s přírodou (viz Obr. 1). Není to lehký pochod, ale s pokrokem vznikají 

nové postupy, které pomohou překlenout dříve nemožné. Snaha o materiál, vytvořený lidmi 

s rozmanitými stavebními prvky přírody, není věcí nemožnou. Je tomu tak stejně i v případech 

porézních materiálů vyrobených z kovu. 

 

Obr. 1: Pórovitá struktura dřeva [1] 

Jako příklad poslouží porézní stavba korálů, kostí, dřeva, rostlin a další. Tyto věci po 

takřka stovky miliónů let prověřily funkčnost těchto materiálů, které musí odolávat 

každodennímu namáhání rozmarů přírody. Díky své konstrukci danou buněčnou strukturou 

dosahují významné tuhosti při nízké hmotnosti. Na Obr. 2 je znázorněna pórovitá struktura 

kostí.  
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Obr. 2: Stavba kostí se vyznačuje pórovitou strukturou 

Porézní kovové materiály jsou poměrně nově vyvinuté, vyznačují se nízkou hustotou (a 

tím i nízkou hmotností) a mají vysoký specifický povrch. Aplikace takového materiálu jsou 

velice rozmanité: lehké komponenty, zvukové izolační a vibrace tlumící výrobky [2]. 

Poslední období ukazuje, že zájem o kovové pěny stále vzrůstá a tento trend bude 

pokračovat i nadále. Důvody pro takto rychlý vývoj jsou prototypy automobilů nové generace, 

které musí skloubit lehkou konstrukci a tuhost – jde tedy o výhody, se kterými by byla výroba 

konvenčními materiály mnohem složitější. Pórovité materiály s vysokou tuhostí a nízkou 

měrnou hmotností se už po nějakou dobu neustále vyvíjejí. Tento vývoj rozvíjí výrobu 

syntetických materiálů s celulární strukturou z různých druhů látek, jako jsou například 

polymery, sklo a keramika [2]. 

Idea výroby kovového materiálu s buněčnou strukturou se jeví jako pokroková. Taková 

pěna nabízí naprosto zajímavé a pokrokové spojení vlastností kovu a přírodní stavby látek. Díky 

tomuto spojení se výrobek dá s nadsázkou označit jako kompozit, jelikož, ač sice částečně, 

dosahuje podobných vlastností [2] [3]. 

Počátky výroby odhalily pár jistých problémů, které se s postupem nových návrhů 

produkce a rozsáhlým výzkumem technologie v oblasti slévárenství a materiálového 

inženýrství podařilo vyřešit ku prospěchu věci. Nové procesy výroby „napěněného“ kovu 

významně zvýšily kvalitu a objem produkce. Kovovou pěnu z hliníkové slitiny lze pokládat 

jako důležitý milník získaných zkušeností, které se hodily při výrobě dalších druhů pěn 
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z rozličných slitin a dokonce jiných materiálů. Osvědčila se také pěna ze slitin na bázi mědi. 

Slitiny cínu, zinku, hořčíku, železa, titanu stříbra, zlata nebo Inconel-u, ale ty v této době ještě 

nejsou komerčně dostupné. Pro názornost rozličnosti výroby se dá pěnový materiál vyrobit také 

z nekovových látek a to například z bezkrystalického uhlíku, karbidu bóru, nitridu bóru  

a křemíku, karbidu křemíku či nitridu-karbidu křemíku [4] [5]. Na obr. 3 a 4 jsou uvedeny 

příklady speciálního využití porézního materiálu. 

 

V současnosti není aplikace pěny zcela dostupná pro běžného člověka, ale ukazují se 

snahy o uvedení výrobků s tímto lehkým materiálem do velkosériové produkce napříč 

průmyslovými odvětvími. Vysoká cena výroby, se bude s hromadnou produkcí snižovat a 

výrobky se stanou dostupnějšími. Budoucnost kovových pěn je tedy více než slibná. 

1.1 Cíl práce 

Porézní kovové materiály jsou vyráběny mnoha způsoby, které zachovávají vlastnosti 

kovů. Cílem diplomové práce je využití a realizace dvou typům slévárenských metod. Jedná se 

o metody Lost Foam a zalití preformy kovem (neodpařitelný model).  

V teoretické části jsou popsány obecné vlastnosti porézních kovových materiálů. Jsou 

popsány různé možnosti a technologie výroby a také následné průmyslové využití. Obě 

zkoušené metody jsou zde popsány a vysvětleny.  

Obr. 4 Výměník tepla s kovovou pěnou [4] Obr. 3: Dýchací filtr stíhacích letců [4] 
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V praktické části se realizuje samotná výroba kovových pěn s pravidelnou, prostorově 

uspořádanou strukturou metodami Lost Foam a infitrací kovů do dutin prekurzoru (jádra). 

Výroba probíhala v laboratorních podmínkách od návrhu modelu přes odlévání až po obrobení 

odlitku. Na závěr jsou jednotlivé dosažené výsledky vyhodnoceny a popsány.  

1.2 Porézní kovový materiál 

Jedná se o pórovitý materiál, který svou stavbou připomíná přírodní látky ve formě kostí či 

dřeva. Porezité materiály, zejména ty z hliníkových slitin, mají vysoký potenciál pro použití 

v leteckém, stavebním a zejména v automobilovém či kosmickém průmyslu. Pěny mají nízkou 

měrnou hmotnost, která se pohybuje od 3 do 12 % hustoty homogenního materiálu a v případě 

potřeby může být i vyšší. Vynikají také v absorpci energie (vibrace, zvuk, deformace). Další 

uplatnění skýtá, i když v menším měřítku, průmysl stavební, chemický, strojní a výroba 

spotřebního zboží. Kovové pěny jsou v podstatě stálejší a lépe odolávají teplu než plastové 

pěny. Svými vlastnostmi jsou vhodné pro odstínění elektromagnetických vln [6]. 

Pěny vyrobené z kovu je samozřejmě možno recyklovat a také nabízí kombinaci 

fyzikálních, mechanických, tepelných a akustických vlastností typických z homogenního 

materiálu. Tato charakteristika je ideální pro různorodé a mnohdy složité použití v různých 

průmyslových odvětvích [7] [6]. 

1.3 Popis kovových pěn podle J. Banharta 

Hliníková pěna má relativně izotropní vlastnosti dané velkým počtem stochasticky 

rozmístěnými póry uvnitř její struktury. Tyto póry, hlavně kulové (otevřené nebo uzavřené) 

zaujímají 50 % až 90 % z celkového objemu. Mechanické a fyzikální vlastnosti do značné míry 

závisí na hustotě, která se pohybuje v rozmezí 0,3 - 0,8 g.cm3 (na vodě plave) [2]. 

J. Banhart uvádí možnosti použití a vlastnosti tohoto materiálu, které závisí na mnoha 

okolnostech, které zahrnují tyto aspekty:  

1. Morfologie: typ chtěného tvaru pórů (otevřená nebo uzavřená), hodnota 

pórovitosti, velikosti pórů, celková vnitřní plocha, úloha v konstrukci výrobku 

2. Metalurgie: vlastnosti kovu, slitiny nebo mikrostruktury – tzn. mechanické 

vlastnosti kovu, slévárenské vlastnosti, vhodnost použití daného kovu 
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3. Zpracování: možnosti tvarování pěny nebo buněk, výroba kompozitu z pěny 

umístěné mezi běžné plechy nebo profily 

4. Hospodářství: vhodnost pro velkosériovou výrobu, cena produkce [8] 

1.4 Druhy kovových pěn 

Póry v porézních materiálech jsou úmyslně vytvořené. Jejich charakteristická struktura jim 

dává velmi výhodné seskupení fyzikálních a mechanických vlastnosti, jako jsou nízká hustota 

a vysoká tuhost. Tyto vlastnosti mají za následek příkladnou schopnost pohlcení energie nárazu. 

Pórovitý kov je obecná terminologie popisující takový materiál s vysokou mezerovitostí. 

Smluvní podmínky pěnového kovu nebo kovové pěny je možno použit pro pórovitý kov 

produkovaný pěněním roztaveného kovu, ve kterém póry nejsou spojené vzájemně (uzavřené 

póry), viz obr. 5 [7]. 

 

Obr. 5: Nepravidelná struktura pěny s uzavřenými póry [9] 

V terminologii máme také pojmenování pro kovovou houbu, což je výraz, který se používá 

pro vysoce porézní hmoty, ve kterém jsou póry spojeny v komplikovaném způsobu a struktura 

nemůže být rozdělena do samostatných dutin (otevřené póry), viz obr. 6 a 7 [7]. 
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Obr. 6: Struktura kovové pěny s otevřenými póry [10] 

 

Obr. 7: Pravidelná struktura kovové pěny s otevřenými póry [11] 

 

Označení jako kovová pěna je nicméně často použita i v profesionální literatuře jako hlavní 

označení pro porézní hmoty. [3] 
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1.5 Vlastnosti a technické použití 

Použití těchto dvou druhů porézních materiálů je třeba vzít v úvahu pro následující aplikace. 

Pro umožnění průchodu plynných nebo kapalných médií (např. filtry, tepelné výměníky, 

ložiska) je nutno zvolit pěnu s otevřenými, vzájemně propojenými póry. Naopak v případě 

zejména nosných konstrukcí nebo v tlumících prvcích konstrukcí je třeba vybrat takovou 

kovovou pěnu, která má nepropojené, uzavřené a tím pádem těsné póry. Druhy kovových pěn 

a jejich aplikace je uvedena v obr. 8.

 

Obr. 8: Kovové porézní materiály mají širokou působnost [8] 

Dalšími vlastnostmi, kterými překonávají konvenční materiály (polymery, kovy) nebo i 

pěny vyrobené z jiných materiálů (pěny z keramiky a polymerů), jsou velmi dobré mechanické 

charakteristiky jako například pevnost v tahu a tlaku či tuhost. Mechanické vlastnosti jsou 

oproti polymerům až 30 krát vyšší. To znamená, že mnohem lépe pohlcují deformační účinky 

než v případě uvedených polymerních a keramických pěn. Odolávají také agresivním vlivům 

chemického prostředí. Dále dobře vedou teplo a elektrický proud [2].  
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Buněčná struktura pěny lehce komplikuje principy mechanického zkoušení vzorků. Tahová 

zkouška a další známé metody nelze použít kvůli proměnlivým parametrům zatížení. Jako 

hlavní zkouška se u porézních materiálů využívá tlakové zkoušky. Plastická deformace u pěn 

může probíhat již při nízkém napětí probíhající zkoušky [12]. Deformace je v určitém úseku 

grafu víceméně konstantní. Graf výsledku (obr.9) zkoušky se dělí na tři úseky a vypadá 

následovně:  

 Lineární elastická deformace daná modulem pružnosti 

 Deformace probíhající při stejném zatížení 

 Oblast s prudkým zvýšením napětí, které je důsledkem homogenizace materiálů 

(stlačením a deformací buněk se materiál stálá jednolitým)  

 

Obr. 9: Deformace vzorků při tlakové zkoušce [13] 

Volba struktury a hustoty pěny ovlivňuje výsledek tlakové pěny. Druhou oblast grafu 

ovlivňuje hustota pěny: s klesající hustotou délka druhé oblasti roste. Napětí se zvyšuje 

s rostoucí hustotou. Výsledky jsou podobné i pro pěny z jiných slitin, průběh zkoušky vypadá 

takřka stejně [13].  
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Průběh tlakové zkoušku pěn je podobný ať jde o póry otevřené, či uzavřené. Výsledek 

zkoušky ovlivňuje také množství legujících prvků, kde některé prvky zvyšují pevnost na úkor 

tažnosti a naopak. Důležitý je také vliv hladkosti povrchu buněk, drsný povrch u tenkostěnných 

pěn na škodu. Směr pěnění nemá na mechanické vlastnosti víceméně žádný vliv a kovové pěny 

se mohou určovat za izotropní materiály [13]. 

2. Hliníkové pěny 

Nejvyužívanějším vstupním materiálem pro průmyslovou výrobu jsou hliníkové slitiny. 

Takové slitiny jsou známé pro své mechanické a slévárenské vlastnosti, kterými jsou nízká 

hustota, pevnost v tahu, houževnatost, tažnost, teplota tavení a zabíhavost. Hliníkové kovové 

pěny přinášejí ještě lepší poměr tuhost/hustota. Dalším důvodem použití je recyklovatelnost, 

nehořlavost (při expozici v ohni neuvolňuje zdravotně závadné plyny), stabilita a korozní 

odolnost [2] [8]. 

Hlavní aplikace vyrobených hliníkových pěn se nejčastěji užívají v automobilovém 

průmyslu (akustické a vibrační tlumiče, deformační zóny vozu), letecký průmysl jako 

konstrukčních prvky turbínových motorů a prostorových kuželů, v lodním průmyslu jako 

nízkofrekvenční absorbéry vibrací (vibrace jsou produkovány lodním motorem), ve 

stavebnictví jako zvukové zábrany tunelů, jako nehořlavý materiál, konstrukce ochranných 

konstrukcí proti výbuchům, projektilům a dokonce i jako dekorace či jako designový prvek 

bytových, potažmo hotelových doplňků [6] [14]. Ukázky takových konstrukčních prvků jsou 

na obr 10.  
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Obr. 10: Olejový letecký filtr, absorbér energie a kryt mikrofonu pro vojenské účely 

Pojetí výroby velice lehkých kovů prostřednictvím „pěny“ je nápad, který se neustále vyvíjí 

po dobu nejméně třiceti let. Nejprve se používaly ve vojenském průmyslu, v současné době se 

ale pěnové kovy začínají přesouvat do komerčních aplikací. Samotná výroba je proveditelná 

čtyřmi způsoby – výroba z roztaveného kovu, práškové metalurgie, kovovými parami a 

ionizovaným kovem. Tyto druhy výroby vytváří stochastickou, prostorově neuspořádanou, 

strukturu. To znamená, že nelze zcela předvídat rozmístění dutin v kovu. V rámci tvarové 

morfologie dutin je nutné stabilizovat stěny dutin přísadami, protože čistý kov nemá schopnost 

udržet tvar dutin kvůli vysoké povrchové energie a nízké viskozitě [8] [15]. 

Dá se říct, že se stalo něco pokrokového, že i tento porézní materiál lze využít pro 

konstrukce vzhledem k tomu, že je snaha používat prvky s možná co nejvyšší čistotou, 
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kompaktností a bez vnitřních vad jako jsou řediny, staženiny a mikroporezity. Je nutno 

připomenout fakt, že sama příroda utvořila pórovité organické látky napříč celou faunou a 

flórou jako jsou např. kosti, korály, stromy či rostliny, které se díky své buněčné struktuře 

vyznačují vysokou tuhostí [16]. 

Pokrokový pěnový materiál představuje různý mix vlastností: anizotropní či izotropní, 

stochastické či pravidelné rozložení dutin v prostoru, není přesně možné při konstruování dílů 

z kovových pěnových materiálů jednoduše definovat jejich chování při různém namáhání. 

Výrobky z porézních pěn dovolují využívat dosud málo známé principy, které při uvedení do 

produkce umožňují vhodněji rozmístit buňky v celém objemu součástky. Je tak možné jednak 

zvětšit průřez a tím i moment setrvačnosti bez nutného zvýšení hmotnosti výrobku [17] [16]. 

3. Výroba – slévárenské metody 

Od nápadu produkce pórovitých kovových materiálů se vyvinuly četné výrobní metody. 

Nějaké technologie jsou nápadné těm pro pěnění polymerů, jiné jsou vyvinuty vzhledem  

k souhrnným vlastnostem kovových materiálů. Pórovité kovové materiály se mohou vyrábět 

různými technologiemi a to z kapalného kovu, z kovového prášku, kovových výparů nebo z 

kovových iontů. Pórovitost může dosáhnout od 30 % do 93 % v závislosti na způsobu produkce 

a použitého materiálu. Změnou nastavení procesu je možné získat pěnovou morfologii s 

různými velikostmi a tvary póry a s dvěma druhy uspořádání (pravidelné nebo stochastické) [3] 

[8] [15]. 

Výrobu lze rozdělit do čtyř kategorií [8]: 

1. Výroba z roztaveného kovu – kovová pěna je vyráběna přímým napěněním 

tekutého kovu. Tuhnutím plynem přesycené taveniny lze docílit velice pěkné 

struktury pěn. Existuje i nepřímá forma výroby a to s využitím odpařitelného 

modelu, kde roztavený kov nahradí model, který se vysokou teplotou odpaří a 

zanechá se morfologie pórů. Další nepřímou výrobní cestou je částečné roztavení 

slisovaných prášků s obsahem pěnidla, které při zvýšené teplotě uvolňuje plyn. 

2. Prášková metalurgie – kov ve formě prášku je v pevném stavu a je zpracováván 

spékáním. Tento druh výroby vytváří otevřenou buněčnou strukturou. V současné 

době se jedná o nejvyužívanější způsob výroby kovových pěn.   
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3. Kovové páry – Jedná se o vakuové napařování, při kterém na prekurzoru 

kondenzují kovové páry vyrobené ve vakuu. Po expozici prekurzoru takovými 

parami se určitá dostačující vrstva kovu ponechá a poté se prekurzor odstraní 

tepelným nebo chemickým zpracováním.  

4. Ionizovaný kov – Elektrochemické pokovení polymerního pórovitého, vodivého 

materiálu se provádí ponořením takového prekurzoru do elektrolytu na bázi sazí 

nebo grafitu a nakonec se prekurzor odstraní žíháním.  

 

Slévárenské metody jsou takové velice zajímavé. Výroba ve slévárenském průmyslu se 

obecně vyznačuje tím, že po odlití kovu do připravené formy vzniká již hotový produkt, který 

již není třeba náročně upravovat, v optimálním případě stačí jen lehké obrobení. V případě 

kovových pěn se ale výroba prodlužuje zejména kvůli odstranění formovacího materiálu. 

3.1 Lití na neodpařitelný model 

 Tato technologie používá modely zhotovené ze soli. Model je vyroben z granulované 

soli a je lisován za tepla, čímž vznikne pevný ucelený model. Připravená tavenina se vlije do 

formy a tím vyplní mezery mezi zrnka soli. Vyplněná forma se ponoří do vody, forma se tímto 

ochladí a voda zároveň rozpouští sůl a v závěru zůstane jen čistá kovová pěna. [7] 

Na obr.11 lze vidět solná jádra pro výrobu pístů pro automobilový průmysl. 

 

Obr. 11: Solná jádra jsou vhodná na výrobu pístů [18] 
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3.2 Pěny s pravidelnou strukturou – použití prekurzorů 

Firma Coraopolis je mezinárodní dodavatel kovů a materiálů pro výzkum a průmysl, 

která oznámila dostupnost unikátní, nízkonákladové výroby hliníkové pěny, která nabídne 

znamenitou výměnu tepla, utlumení vibrací, a v případě nárazu je schopna pohltit nárazovou 

energii.  Přednosti nového pěny jsou zaměřeny na dvě hlavní oblasti. Výměna tepla a absorpce 

energie [19]. 

 Model je vyroben naskládáním jednotlivých vrstev prekurzorů.  Model a forma jsou 

navrženy tak, aby takto vyrobené pěny svým tvarem a mechanickými vlastnostmi dostály svého 

účelu. Předností je především dobrá tepelná výměna kapalného média i při nízkém průtoku, 

dosahuje se 80 – 90% pórovitostí a relativní plocha dosahuje až 500 m²/m³, což usnadňuje 

pohyb tekutin a přechod tepla [3] [9]. Popis výroby je uveden na obr. 12. 

 

Obr. 12: Postup výroby kovové pěny pomocí prekurzorů [20] 
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Při aplikaci takto vyrobených, reprodukovatelných hliníkových pěn v automobilovém 

průmyslu, se budoucí tvar a vlastnosti přesně navrhuje tak, aby v případě nehody pěna co 

nejlépe rozložila deformační energii a výrazně tak zmenšila škody na zdraví a vozidle. Produkt 

je dodáván v rozmanitých rozměrech, velikost dutin je 10 mm a jedna plocha je oděna do 

hliníkového plechu [19]. 

3.3 Lití na odpařitelný model 

 Tuto slévárenskou metody výroby kovových pěn dotáhla do komerčního využití firma 

ERG Inc. z Kalifornie. Použitý model vyrobený z polyuretanové pěny představuje výrobu 

kovové pěny se stochastickou strukturou vnitřních buněk. Výrobky této firmy jsou 

produkovány pod obchodní značkou Duocel již od roku 1967. Mezerovitost pěny se pohybuje 

v rozsahu 80 – 97 % s velikostmi buněk 0.5, 1, 2, 3, 4 mm určené použitím daného 

polyuretanového pěnového modelu. Pěny Duocel splňují nejvyšší nároky na kvalitu a užitné 

vlastnosti v celém spektru použití. Pěnu lze vytvarovat pro konkrétní tvar konstrukce, tak aby 

splňovala požadované hodnoty. Tvarování spočívá přetvarováním modelové, polyuretanové 

pěny. Zákazník obdrží svůj vytvarovaný výrobek na klíč. Možnost výběru materiálu je 

samozřejmý, lze možno nejčastěji získat odlitek z hliníkové slitiny, ale také z ostatních druhů 

slitin a to ze slitin mědi, zinku, hořčíku a železa [5] [4]. Výrobní proces se nachází v obr. 13, 

na obr. 14 je polyuretanová pěna zalitá sádrou. 

 

Obr. 13: Postup výroby pěny se sádrovou formou [5] 
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Obr. 14: Polyuretanoví pěna zalitá žáruvzdorným materiálem - sádrou 

3.4 Lost Foam 

3.4.1 Materiály pro výrobu modelu 

Ve slévárnách neželezných kovů se kromě polystyrenu používá také 

polymetylmetakrylát (PMMA), který má i přes vyšší cenu své obhajitelné vlastnosti. Nejčastěji 

se používá ekonomicky přijatelná směs PMMA s EPS [21].  

Polystyren expanduje při přítomnosti přetlaku pentanu kolem teploty 95 °C. Po tomto 

procesu se polystyrenové kuličky zvětší až 30krát oproti původním rozměrům. Model je 

vyráběn z polystyrenových kuliček stejné velikosti, aby se dosáhlo požadované hustoty modelu. 

Přehnaná hustota EPS modelu vede k odlitku s vyšší drsnosti povrchu. Kuličky jsou vehnány 

horkou parou do horkého jaderníku, kde se tlakem páry dosáhne přesnému kopírování hran 

jaderníku. Následně se jaderník chladí vodou a model se vyjme. Po ochladnutí a usušení modelu 

se přejde na další postup výroby vlastní vtokové soustavy a spojení s modelem. V případě 

složitého tvaru modelu se využívá rozdělení modelu na menší části využitím většího počtu 

vypěňovacích forem. Spojení se nejčastěji provádí tavnými lepidly [21]. Na následující straně 

jsou v obr. 17 ukázány materiály pro výrobu modelů.  
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3.4.2 Vypěňovací formy 

Vypěňovací formy se konstruují podle tvaru modelu a musí splňovat minimalizaci 

tepelných uzlů, dostatečné odvzdušnění a zejména musí mít hladký povrch. Případná 

kondenzace vody v průběhu pěnění musí být taktéž vyloučena. Je v zájmu slévárny vyrobit co 

nejvěrnější model a to se podaří, pokud je z jednoho kusu, takže je zapotřebí co nejkomplexnější 

forma vyrobená ze speciálních hliníkových slitin bez obsahu mědi vyrobených válcováním či 

litím [21].  

3.4.3 Vtoková soustava 

Vtoková soustava musí zajistit dostatečně rychlé zaplnění dutiny formy kvůli mezeře 

mezi modelem a proudem kovu. Čím pomalejší lití je, tím větší je plynová mezera – hrozí 

zavaleniny, hrubý a nesouvislý povrch a možnost nauhličení z pyrolýzních produktů při 

spalování polystyrenu. Jakostní odlitek je možný jedině s dobře dimenzovanou licí soustavou, 

využívá se vrchního i spodního vtoku, v případě rozměrných odlitků i boční vyústění vtoku. 

V praxi se více využívá spodního vtoku, ale nachází se zde problém ve formě menší plochy pro 

odvod plynů a je potřeba vysoká propustnost formovací směsi a nátěrů. Optimální rychlost lití 

se pohybuje kolem 1 – 5 cm/s [21]. 

3.4.4 Nátěrové ochranné – žáruvzdorné hmoty 

Po slepení jednotlivých dílů modelu se na zkompletovaný kus nanese žáruvzdorný 

ochranný nátěr, který je tenký, prodyšný a rovnoměrný. Aplikace nátěru se provede namáčením 

nebo manuálním natřením štětcem. Následuje sušení při teplotách do 60 °C a poté se uloží do 

Obr. 15: Materiály modelů - vlevo PMMA, vpravo EPS 
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vyhřátého skladu. Jsou dostupné dva druhy nátěrů – na vodní nebo lihové nosné bázi. Nátěry 

obsahují přísady pro spalování pyrolýzních produktů [21].  

Typy nátěrů:  

 kokso-grafitové – vhodné pro menší tepelné zatížení, při vyšším zatížení je 

tloušťka nátěru až 3 mm 

 aluminosilikátový vodní – speciálně vyvinutý pro metodu odpařitelného modelu 

 zirkonové – výrazně odolný typ nátěru, vysoká odolnost vůči tepelnému zatížení 

při tloušťce nátěru 0,5 mm, méně izoluje oproti ostatním typům nátěrů 

3.4.5 Formovací materiál 

K výrobě formy se mohou použít vazné nebo samotvrdnoucích směsí, v dnešní době se 

používá především suchý písek bez pojiv. Do formy se zakládala písková jádra pro vytvoření 

dutin. Model z pěnového polystyrenu se odpařuje teplem odlévaného kovu a kov zaujímá místo 

obsazené modelem. Vzhledem k odpaření modelu a vzniklým zplodinám se zhoršuje pracovní 

prostředí slévárny [21].  

 

Obr. 16: Výrobní postup výroby odlitků metodou Lost Foam [21] 
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3.4.6 Výhody a nevýhody 

Výhody Last Foam:  

 nižší pořizovací náklady vůči konvenčním metodám 

 není třeba klasických jaderníků, forem a pískového hospodářství 

 použití ostřiva – jednoduchá recirkulace, netoxické zázemí 

 vysoká přesnost odlitku, není třeba úkosů, možnost předlití otvorů 

 omezení nákladů na obrábění 

 vysoké využití kovu – ekonomičtější provoz pecí 

Nevýhody Lost Foam: 

 nákladná investice do vypěňovacího zařízení 

 drahá výroba speciálních forem 

 vyplatí se pouze pro střední a velké série 

Následující obrázky 20 a 21 ukazují, že odlitek je přesnou kopií modelu. 

 

Obr. 17: Blok motoru: vlevo hotový odlitek, vpravo model z EPS [22] 



27 

 

 

 

Obr. 18: Odlitek a forma: metoda Lost Foam [23] 

 

 

 

4. Aplikace kovových pěn 

 Jak již bylo uvedeno, možnosti pro aplikaci kovových pěn jsou již velmi hojné napříč 

průmyslovým odvětvím. Materiál se využívá zejména pro své unikátní vlastnosti, které jsou 

konvekčními materiály nedostižné. Jedná se o vysoký poměr mixu mechanických vlastností při 

nízké hmotnosti. V minulosti se porézní materiály využívaly zejména jako prototypové 

komponenty, na kterých se testovaly a demonstrovaly znamenité užitné vlastnosti. S růstem 

poptávky lehčích a odolnějších druhů materiálů se kovové pěny dostaly do hledáčku mnoha 

firem zabývajících se konstrukčními záležitostmi a tím vznikají lehké produkty po celém světě. 

Vysoká poptávka snížila výrobní náklady na přijatelnou mez pro velkosériovou výrobu a lze 

s rostoucím objemem výroby očekávat trend snižování ceny i nadále. Pěny se v dnešní době 

používají v automobilovém, leteckém, strojírenském a také ve stavebním průmyslu.  
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4.1 Aplikace v automobilovém průmyslu 

 Vzhledem k nařízením světových vlád k restrikci produkce přírodě závadných látek ve 

výfukových plynech automobilů (HC, CO, CO2, NOx a další emise škodlivin) se musely 

realizovat plány zejména na snížení hmotnosti automobilů a efektivitu provozu. Kromě 

ekologie se podle platných nařízení musí zvyšovat pasivní bezpečnost posádky vozu a chodců. 

Hledal se materiál, který by vyřešil tyto problémy při konstrukci automobilu a kovové pěny, 

konkrétně hliníkové, které zde našly své uplatnění. Vzhledem k své nízké hmotnosti se využívá 

na odlehčení méně mechanicky zatížených spojů samotné. Potřeba vyšších pevností vyřešila 

hliníková pěna vpravená mezi dva listy plechu. S tímto nápadem je možno použít plech nižší 

tloušťky a navíc je takový konstrukční prvek schopný tlumit jemné vibrace a akustický ruch při 

provozování automobilu. Izolační schopnosti dílů se využívají i v motorovém prostoru vozidla 

a kde navíc izolují teplo [2] [24].   

Tímto způsobem se mohou odlehčit také sedadla, konstrukce přístrojové desky a výplně 

dveří. Evropská norma Euro NCAP nárazových zkoušek hodnotí průběh deformace vozů při 

nárazu. Automobily s příčníky/nosníky (např. B-sloupky viz obr.23, nárazníky, víka kufru a 

další prvky, které jsou v případě nárazu deformovány), které jsou vyplněny hliníkovým 

porézním materiálem, prokázaly v testu mnohem menší možnosti zranění posádky. Množství 

pohlcené energie nárazu tímto typem nosníku (obr. 22) citelně zvyšuje bezpečnost vozu. 

Aplikace pěn je v tomto odvětví přínosná – absorbuje nárazovou energii, snižuje hmotnost 

konstrukce a tím řeší i nižší náklady na výrobu a následný provoz automobilu [24]. 

 

Obr. 19: Nosník vyplněný porézním kovovým materiálem v deformační zóně automobilu [25] 
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Obr. 20: Spodní část B-sloupku VW Sharan [25] 

Vlastnosti hliníkových pěn se využívá i u vojenských vozidel, kde navíc poskytují 

ochranu posádky vůči projektilům a střepinám. Taková karoserie je speciálně upravená a 

odolává průniku střelám ze zbraní i z malé vzdálenosti, plamenům a destrukci [26].  
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4.2 Porézní materiál v letectví 

V leteckém průmyslu se využívá zejména velice lehkých materiálů a hliníková pěna zde 

zaujímá výsostné postavení. Porézním materiálem jsou nahrazovány staré, komplikované 

konstrukce letadel a jsou nahrazovány právě listy hliníkové pěny nebo sendvičovými panely. 

Jsou zde potřeba izotropní materiály, aby mohly panely reagovat na jakékoli zatížení, což se 

hodí, aby se dosáhlo celistvosti trupu jak v případě nárazu, tak i případného požáru. Trup je 

vyztužován nosníky, které v případě neočekávaných situací udrží konstrukci vcelku (např. 

přistání bez funkčního podvozku, zlomení podvozku apod.). Je ale nutno brát v potaz 

probíhající výzkum na únavu materiálu, aby mohly být panely vyměněny v přípustné životnosti 

[2].  

4.3 Aplikace v lodním průmyslu 

 V případě použití kovových pěn není za účelem hon za co nejnižší hmotností, ale jde o 

ochranu trupu proti lehkým nárazům a zejména o utlumení vibrací způsobených vlnami. Je 

třeba zneškodnit parazitující frekvenci lodě jako celku, kde by v nejhorším případě mohlo dojít 

k rozlomení nosné konstrukce. Prvky s porézním materiálem poskytují v malosériové výrobě 

určitou flexibilitu při výrobě. Vývoj směřuje k výrobě upevňovacích komponent (spoje, 

podložky) vyrobené z tohoto nového materiálu. Dále se zkoumá vliv slané vody na výdrž 

kovové pěny, v případě pěny s uzavřenými póry se NaCl drží na svrchních částech pěny a tím 

nehrozí žádné změny mechanických vlastností. Pěna s pravidelnou strukturou lze dimenzovat 

na směr zatížení, tuhost a případné stlačení. Novým trendem je stavba lodí s nízkou čarou 

ponoru pro použití v mělkých vodách pro přepravu osob či lehkého nákladu [2].   

4.4 Stavební průmysl 

 Zde se uplatňují listy hliníkové pěny zejména na stavby mrakodrapů, kde je potřeba 

nehořlavý a lehký materiál, který má výborné izolační vlastnosti. Mohou se používat jako 

fasádové prvky na vnějšku budov, ale také v interiérech jako stropní a stěnové obložení viz 

obr. 22. Klade se důraz na estetičnost hliníkových pěn, takže se mohou produkty přímo 

podílet na dekoraci staveb – fasády, stropy, osvětlení. Pěny s pravidelnou strukturou 

s otevřenými póry lze použít jako výměník tepla v kotlech, vytápěcích systémech apod. 

Vzhledem k úsporám energií na vytápění se aplikace ve stavebnictví začne postupně zvyšovat 

[2].  
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Obr. 21: Sendvičový panel využívaný pro své izolační vlastnosti na stavbách [2] 
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II. Praktická část 

Porézní kovy mají celou řadu unikátních vlastností. Ty se řídí podle struktury a tvaru 

pórů. Rozlišujeme porézní materiály podle druhu pórů, které mohou být otevřené a vzájemně 

propojené nebo uzavřené. Dalším kritériem je rozložení dutin a to pravidelně nebo náhodně 

(stochasticky) rozmístěné. Výroba kovových pěn je různorodá, mohou se vytvořit litím na 

odpařitelný model (metoda ztracené pěny), na vytavitelný model nebo pomocí prekurzorů. 

Kovové pěny je možno vyrábět z rozličných kokových materiálů. Nejširší uplatnění mají slitiny 

hliníku, v menší míře pak slitiny železa, mědi a zinku. To představuje opravdu široké rozpětí 

aplikací porézních materiálů napříč průmyslovými odvětvími. Podrobný popis je uveden 

v teoretické části diplomové práce.  

Téma praktické části diplomové práce zní „Optimalizace výroby litých kovových pěn s 

pravidelnou buňkovou strukturou“ a zaměřuje se na výrobu porézních odlitků. Pravidelnou 

morfologii buněk vykazuje mřížová struktura a toho se využije při výrobě odlitků (metoda Lost 

Foam). Dále se kovové pěny vyráběli metodou nespalitelného modelu v podobě prekurzorů ve 

tvaru vzájemně propojených globulitických buněk vyrobených metodou Cold Box. 

Experimentální výroba kovových pěň těmito metodami je pilířem praktické části diplomové 

práce. 

Výroba metodou Lost Foam je specifická tím, že odpadá klasické pískové hospodářství. 

Používá se pouze ostřivo bez pojiva, které se poté jednoduše zbaví prachových podílů a 

vychladnutí je připraveno na další použití. Mezi přednosti patří rozměrově přesné odlitky 

s minimální nutností opracování jejich povrchu. Rychlá produkce modelů a následně i odlitků 

je další výhodou Lost Foam-u. Odpařitelný model se vyrábí nejčastěji ze směsi expandovaného 

polystyrenu a polymetylmetakrylátu. Materiál modelů jako takový nepatří mezi ekonomicky 

nákladné prvky v této technologii. Mezi ty nákladné technologické prvky patří vypěňovací 

zařízení a zejména formy určené na vypěňování modelů, které jsou ze speciálních materiálů. 

Dalším nákladným vybavením je vzduchotechnika, která se stará o příznivé pracovní 

podmínky. Tady se jedná zejména o odplyňování forem (vakuování) v průběhu lití, kdy 

důsledkem termodestrukce modelu vzniká velké množství plynů, které je třeba odsát.  
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Metoda infiltrace kovu do dutin prekurzoru – preformy je možnost vyrobit porézní 

kovový materiál se stávajícím vybavením ve slévárnách. Prekurzor je vyroben postupem PUR 

Cold Box, který je ve slévárnách značně rozšířen pro svou jednoduchost a nenáročnost výroby. 

Takto vyrobený prekurzor je odolný vůči vlhkosti a dokáže odolávat silovým účinkům 

v průběhu lití. Výroba je zcela klasická, vyjímatelný model se zaformuje směsí ostřiva a pojiva 

do formovacích rámů. Dutina ve formě se vyplní prekurzorem a tím je dosaženo pórovité 

struktury. Při této metodě nejsou nutné vysoké vstupní investice, výroba jaderníku a modelu 

nepatří mezi významně nákladné položky. Mezi výhody tedy patří využití stávajících 

technologických zařízení slévárny – formovací směsi, formovací zařízení a výroba modelů. 

Mezi nevýhody patří právě regenerace formovací směsi, nevelká sériovost výroby v případě 

ručního formování. 

5. Výroba kovových pěn využitím prekurzorů 

 Tato metoda nabízí ekonomické a technologické možnosti výroby kovových pěn. 

Nespalitelný prekurzor byl vyroben metodou Cold Box a jak již bylo uvedeno, je ve tvaru 

vzájemně propojených buněk. Výhodou této technologie je především rozměrová a 

geometrická přesnost a variabilita velikosti budoucích dutin.  

Tímto způsobem vyrobená kovová pěna poskytuje řadu výhodných vlastností – 

pravidelná morfologie otevřených buněk umožňuje proudit kapalinám a plynům – vhodné pro 

výměníky tepla kotlových těles nebo např. výměníky tepla v kouřovodech a získání části 

energie, která by byla bez využití ztracena. Další využití se skýtá v pohlcování energie 

v nárazových panelech automobilů, sedaček a ostatních namáhaných součástí vozu. 

 Hlavním úkolem odlévaných kovových pěn s prekurzory je zvládnutí technologických 

postupů při jejich výrobě. Důraz byl kladen na rozměrovou přesnost vzorků a jejich celistvost. 

V případě necelistvosti by se jednalo o výrazné snížení užitných vlastností. 
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5.1 Návrh odlitku 

5.1.1 Prekurzor – preforma a model 

Je vyroben klasickým pochodem PUR Cold Box. Mezi přednosti takových jader (v 

tomto případě prekurzoru) nenasákavost a pevnost. Prekurzor je dán jako jádro – odlitek má 

pevné stěny.  

Tvar a rozměry prekurzoru jsou 57,5 x 95,5 mm (obr. 22). Aby se dosáhlo spojení 

formovací směsi v uzlech buněk, jsou jednotlivé koule zploštělé na kontaktních plochách. Tím 

je dosaženo alespoň částečné pevnosti, aby při obsluze nedošlo k porušení celistvosti 

prekurzoru. Celé jádro se vytvořilo navrstvením šestice prekurzorů.  

 

Obr. 22: Rozměry prekurzoru 

K vytvoření dutiny ve formě se použil model opatřený známkami pro pečlivé vyrovnání 

prekurzorů, aby se dosáhlo přesných dutin v odlitku. Model má půdorysné rozměry 65 x 100 

mm. K pružnosti výroby se s využitím moderního 3D tisku mohou vyrobit různé modely v řádu 

hodin. Obě poloviny modelu do sebe zapadají přesně díky vymezovacím kolíkům na vnitřních 



35 

 

 

plochách. Dosedací prostor je třeba udržovat čistý, aby případné prachové částice nenarušily 

tvar modelu. Modely se ke zvýšení produktivity používaly dva o stejných rozměrech. Na 

obrázcích 23 a 24 je zobrazen model. 

 

Obr. 23: Prekurzor 

 

Obr. 24: Model - nahoře složený, dole rozložený 
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Obr. 25: Rozměry modelu 

Původní model byl opatřen mnohem menšími známkami a po úvaze se známky upravily 

na nynější podobu (obr. 25) a změna prospěla přesnosti.  
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Obr. 26: Připravená forma s naskládaným prekurzorem 

Modely se zaformovaly do běžných slévárenských forem o velikostech  

cca 250 x 400 mm, což je k vidění na obr. 26. K urychlení výroby se většinou do jedné formy 

umístily oba modely. Formovací jednotná vratná směs se pěchovala pečlivě ručně, aby vlivem 

tekoucího kovu nehrozil sesun hran dutiny a tím znehodnotil odlitek. Tím byla zajištěna 

dostatečná prodyšnost formy, ve které byly pro zvýšení odvodu plynů z dutin opatřeny četnými 

výfuky. Následné šetrné vytáhnutí modelů po formování vyžaduje přesnost vzhledem 

neexistence úkosů, které obecně usnadňují vytahování modelů či jader.  
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Vtoková soustava je tvořena nálevkou, licím kůlem a rozváděcími kanálky. V případě 

litinových odlitků se do horní formy vytvořila licí jamka a pod licí kůl byl přidán struskovák.  

Jako materiál odlitku byly zvoleny slitiny hliníku, mědi a železa.  

 

5.2 Odlitky ze slitiny hliníku AlSi10 

Tavení a odlévání hliníkové slitiny bylo režii diplomanta pod dohledem pracovníků 

katedry. Ohřev materiálu probíhal v odporové elektrické peci firmy LAC – typ 80/13 o 

jmenovitém výkonu 13 kW, která je schopna dosáhnout 1300 °C (obr. 27).  

 

Obr. 27: Elektrická odporová pec LAC 80/13 

Slitina hliníku je silumin AlSi10 s obsahem 10 % křemíku. Ke zvýšení zabíhavosti kovu 

se teplota taveniny přehřála na teplotu 800 °C a byla důkladně zbavena oxidických blan na 

povrchu taveniny. Relativně vysoká teplota, ověřená termočlánkem, kompenzovala velice úzké 

prostory mezi jednotlivými koulemi prekurzorů a tím se předešlo ztuhnutí kovu v těchto 

prostorech. Díky tomu byly odlitky celistvé a obsahovaly skutečně minimum studených spojů. 

Vyšší teplota má vliv na mírném snížení mechanických vlastností odlitku. 
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5.2.1 Zkouška zabíhavosti AlSi10 

Slitina AlSi10 byla podrobena zkoušce zabíhavosti. Curryho spirála byla zaformována 

jednotnou vratnou směsí do slévárenských forem, viz obr. 28. Teplota taveniny byla 740 a 810 

°C. Výsledky zkoušky zabíhavosti proběhly podle předpokladů, kov s teplotou 740 °C má 

zabíhavost velice nízkou – tavenina zaběhla necelých 3,5 cm. Zvýšení teploty na 810 °C 

přineslo mnohem lepší výsledek, kov zaběhnul do vzdálenosti 22 cm. Porovnání je na obr. 29. 

 

Obr. 28: Forma s Curryho spirálou 

 

Obr. 29: Výsledky zkoušky zabíhavosti - vlevo při 740 °C, vpravo při 810 °C 
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5.2.2 Výpočet vtokové soustavy pro prekuzory – jádra 

Výpočet: 

 doba lití podle Dieterta:   

o koeficient tloušťky k pro stěnu o 6 mm byl zvolen 1,85 

o hrubá hmotnost G je stanovena na 1,12 kg 

𝜏 = 𝑘 ∙ √𝐺 

𝜏 = 1,85 ∙ √1,12 

𝜏 = 1,96 𝑠 

 stanovení velikostí zářezů Fz podle Osana: 

o µ = 0,3 (odporový součinitel) – nízká hodnota z důvodu složitosti modelu 

o ρtaveniny = 2300 kg.m3 

𝐹𝑧 =
𝐺

𝜇 ∙ 𝜌 ∙ 𝜏 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻
 

𝐹𝑧 =
1,12

0,3 ∙ 2300 ∙ 1,96 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 0,13
 

𝐹𝑧 = 5,19 ∙ 10−4𝑚2 ≅ 5,5 𝑐𝑚2 

 

o 2 zářezy  

5,19 ∙ 10−4

2
= 2,6 ∙ 10−4 𝑚 ≅ 3 𝑐𝑚2 

 

𝐹𝑧 (𝑧ář𝑒𝑧) ∶ 𝐹𝑟(𝑟𝑜𝑧𝑣𝑎𝑑ěč) ∶ 𝐹𝑘(𝑘ů𝑙) 

1 ∶ 2 ∶ 1,8 

5,5 ∶ 11 ∶ 9,9 

[𝑐𝑚2] 
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5.2.3 Výsledky a zhodnocení AlSi10 

Odlito bylo celkem osm odlitků ze siluminu. Výhodou odlitku z tohoto materiálu je 

zřejmá, odlitek je velice lehký. Odlitek s uřezanými známkami dosahuje velice nízké hmotnosti 

532,1 gramu. Váha všech odlitků se od sebe výrazně nelišila, což je dáno pečlivou přípravou a 

dokonalou zabíhavostí slitiny. V případě plného odlitku by se hmotnost pohybovala kolem 

hodnoty 931,8 gramů. Hmotnost hliníkové pěny tedy dosahuje 57,1 % hmotnosti plného 

odlitku, úspora hmotnosti je 42,9 %. Pórovitost zcela souhlasí s úsporou hmotnosti a je také 

42,9 %.  

𝑚 =  
532,1

931,8
= 0,571 ∙ 100 % = 57,1 % 

 V následující tabulce jsou popsány výsledky lití všech osmi odlitků uvedených po 

dvojicích, tak jako probíhalo formování do forem. Hmotnosti jsou uvedeny s uřezanými 

známkami v tab. 1. 

Číslo vzorků 
Teplota lití 

(°C) 

Vzhled 

povrchu 
Vnitřní vady Hmotnost (g) 

1 a 2 792,3  zvrásněný ne 527,2 

3 a 4 798,4 zvrásněný ne 535,1  

5 a 6 806,8 hladký ne 531,2 

7 a 8 812,2 hladký ne 532,1 

Tab. 1:Výsledky odlitků z AlSi10 
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Odlitek v řezu je na obr. 30 s detailním záběrem na obr. 31. 

 

Obr. 30: Hliníkový odlitek v řezu 

 

Obr. 31: Detail na kovovou pěnu 
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Vyšší teplota kovu mírně snížila kvalitu odlitku, ale vzhledem ke složité konstrukci sady 

prekurzorů se nižší teplota projevila vadami povrchu (zvrásněním) a podle nepatrně nižší 

hmotnosti jde vyvodit, že síla stěn kovu nebyla ideální a tím mohlo dojít k vytvoření studených 

spojů. 

5.3 Odlitky ze slitiny mědi - bronzu 

Slévárenské bronzy obsahují přibližně 10 – 12 % cínu, tavenina byla odlita 

profesionálním slévačem na slévárenském oddělení Ekonomické fakulty VŠB-TU. Bronzové 

odlitky nebyly zdaleka tak kvalitní jako v případě siluminu. Je to dáno nižším přehřátím kovu 

a tím pádem se nedosáhlo dolití kovu do všech mezer. Těsné uspořádání prekurzoru znamená 

vysoký ochlazovací účinek a spolu s nedostatečnou teplotou taveniny znamenalo nezaběhnutí 

odlitku. Dle výsledků (uvedených v tab. 2) ztuhlo čelo kovu mezi mezerami a důsledkem 

zastavení proudu taveniny se vytvořily značné nežádoucí dutiny uvnitř kovové pěny.  

5.3.1 Výsledky bronzových odlitků 

Číslo vzorků 
Teplota lití 

(°C) 

Vzhled 

povrchu 
Vnitřní vady Hmotnost (g) 

1 a 2 998,2 hrubý ano 1520,6 

3 a 4 1026 hrubý ano 1606,1 

5 a 6 1050,5 hladký ne 1668,9 

Tab. 2: Výsledky odlitků z bronzu 

Z výsledků je patrno, že nižší licí teplota způsobila nezaběhnutí kovu do všech dutin. U 

prvních dvou vzorků (1 a 2) se kov nedostal přes hustou stavbu prekurzorů a ztuhnul v úzkých 

dutinách mezi koulemi prekurzorů. Z toho následovalo mírné zvýšení teploty  

na teplotu 1026 °C a výsledky se dostavily, i když odlitky nebyly bez vad, viz obr. 33. Rozsah 

nezaběhnutí nebyl tak velký a nacházely se zejména u známek prekurzorů a po odřezání známek 

se získal odlitek, který splňuje vizuální spokojenost. Poslední dva vzorky 5 a 6 se odlily 

z taveniny o teplotě 1050,5 °C. Vysoká teplota zajistila nízkou viskozitu kovu, který díky tomu 

vyplnil všechny prostory v dutině formy, a dosáhlo se odlitků bez vad. Zdravý odlitek je na obr. 

32. 
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Obr. 32: Povedené odlitky z bronzu 

 

Obr. 33: Nezaběhnutý odlitek z bronzu vlivem nízké licí teploty 

5.4 Odlitky z litiny s lupínkovým grafitem 

 Litiny jsou obecně vhodným materiálem pro odlévání odlitků. Litinové odlitky na tom 

byly mnohem lépe než odlitky bronzové. Je to dáno vyšší teplotou lití kolem 1360 °C.  

Na povrchu odlitků se projevily mírné připečeniny, ostřivo šlo snadno odstranit drátěným 

kartáčem. Zdravý odlitek z litiny je na obr. 34. 
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 Kov zaběhnul mezi dutiny prekurzorů, pouze vrchní strana odlitku je mírně zeslabená 

z důvodu málo patrného sesunutí formy tepelným zatížením formovací směsi.  

 

Obr. 34: Litinový odlitek s odstraněnými známkami 

5.4.1 Výsledky 

 Odlévaly se celkem 4 odlitky s prekurzory a všechny byly bez problému. Licí teplota se 

pohybovala kolem 1370 °C. Vlivem vysoké teploty kovu se pojivový systém zcela vypálil  

a jádra šla vybít slabými údery. Výsledky jsou uvedeny v tab. 3. 

Číslo vzorků 
Teplota lití 

(°C) 

Vzhled 

povrchu 
Vnitřní vady 

Hmotnost 

(g) 

1 a 2 1372 hrubý - 1351,3 

3 a 4 1370 hrubý - 1347,3 

Tab. 3: Výsledky odlitků z litiny 
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6. Výroba kovových pěn metodou Lost Foam 

 Metoda Lost Foam (ztracené pěny) je pro své zajímavé vlastnosti hojně využívána pro 

rozměrové přesné odlitky. V dnešní době se touto metodou vyrábí odlitky v automobilovém a 

strojním průmyslu. Jedná se zejména o bloky, hlavy, ojnice a hřídele motorů automobilů, popř. 

žebrované kryty elektromotorů a dalších složitých součástek. Podrobný popis této metody je 

podrobně popsán v teoretické části diplomové práce. Jako materiál poslouží silumin AlSi10. 

6.1  Lepení modelu z expandovaného polystyrenu 

Výsledný model se skládal ze dvou typů mřížek po dvou kusech s horizontálními a 

vertikálními žebry. Celkem se model tedy skládal ze čtyř slepených mřížek z expandovaného 

polystyrenu. Rozměry mřížek jsou následující: 234 x 114 x 6 mm. Mřížky jsou vykresleny na 

obr. 35 (vertikální) a na obr. 36 (horizontální) s podrobnými rozměry. Jednotlivá žebra byla 

k sobě lepena dvěma metodami: 

 tavným lepidlem Helmitherm  

 tenkou oboustrannou lepicí páskou 3M – netkaná tkanina z obou stran potažená 

akrylovým lepidlem 
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Obr. 35: Rozměry EPS mřížky s vertikálními žebry pro metodu Lost Foam 

 

Obr. 36: Rozměry EPS mřížky s horizontálními žebry pro metodu Lost Foam 
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6.1.1 Lepení tavným lepidlem 

 Tavné lepidlo, viz obr. 37, prodávající se pod obchodní značkou Helmitherm se ukázalo 

jako příznivá metoda lepení polystyrenových mřížek. Testování lepidla potvrdila ve své 

diplomové práci kolegyně Ing. Lenka Karchová a navázalo se na její výzkum.  

Specifikace lepidla: 

 materiál:   EVA – etylenvynilacetát 

 teplota změkčení: 105 +/- 7 °C 

 teplota aplikace:  170 – 210 °C 

 barva:   transparentní, béžový nádech 

 

Obr. 37: Tavné lepidlo Helmitherm 

 Lepidlo potvrdilo okamžitý pevný spoj lepených částí a mělo odolnost vůči přenosům 

při formování mřížek. Lepidlo bylo nanášeno na styčné části tenkým štětcem a vyžadovalo 

okamžité přiložení lepených ploch, v případě pomalé manipulace lepidlo po pár sekundách 

ztuhlo, získalo voskovitou konzistenci a nelepilo. Kohezně-adhezní vlastnosti lepidla byly 

samozřejmě na polystyren velice dobré, nešetrné zacházení znamenalo vytržené žebro. 
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Mezi nevýhody lepidla patří stálé udržování teploty lepidla na vyšší úrovni, aby se 

viskozita udržela na přijatelné míře. Aplikace lepidla probíhala v dvouminutových intervalech 

z důvodu teploty. Z toho pramení opatrná manipulace s teplým lepidlem. Příliš vysoká teplota 

tavila nanášené plochy polystyrenu, tak se teplota udržovala na nižší teplotě, což přinášelo 

časové prostoje. Další nevýhodou tavného lepidla je de facto jeho výhoda – rychlé slepení 

součástí. Lepení jednotlivých mřížek znamenalo kompromis mezi tvarovou přesností a 

soudržnosti lepidla – lepidlo se aplikovalo především na hrany mřížek a muselo se okamžitě 

lepit další mřížku. Kvůli tomu se všechny plochy nepodařilo natřít rovnoměrně po celé ploše 

modelu a existovalo riziko průniku ostřiva do vzájemně neslepených míst a tím znehodnocení 

odlitku. 

Nevýhody kompromisního a mnohdy nepřesného vzájemného spojení se projevilo na 

mřížkách horší kvality, aby se zbytečně neničily kvalitní kusy EPS. Po hledání náhradního 

řešení lepení mřížek se s kolegou Bc. Petrem Müllerem přišlo na experimentální slepení mřížek 

pomocí tenké netkané vlákniny pokryté akrylovým lepidlem z obou stran. 
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6.1.2 Lepení speciální oboustrannou páskou 

 Důvody pro volbu tohoto lepicího média jsou zřejmé: 

 přesné nanesení pásky přímo na žebra mřížky 

 stejná soudržnost lepidla po celé délce 

 takřka neomezená manipulační doba – páska neztrácí adhezně-kohézní vlastnosti 

 při lepení není třeba nosit speciální ochranné pomůcky  

 minimální tloušťka pásky nemění rozměry modelu 

Specifikace pásky: 

 tloušťka pásky: 0,17 mm s ochrannou vrstvou, po sejmutí ochranné vrstvy 0,03 mm 

 teplotní odolnost: -30 až +65 °C, krátkodobě až 85 °C 

 

Obr. 38: Páska z netkané vlákniny potažená akrylovým lepidlem z obou stran 
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Lepení probíhalo klidně, po úpravě pásky na velikosti žeber se na ně páska aplikovala, 

fotografie z průběhu výroby je na obr. 39. Po slepení žeber se slepily jednotlivé mřížky k sobě, 

manipulace lepených součástí byla možná a upravily se konečné pozice vzájemných žeber, aby 

se dosáhlo chtěné geometrické návaznosti modelu. Po této úpravě se mřížky k sobě stlačily a 

páska spojila všechny části.  

 

Obr. 39: Technika lepení žeber mřížek 

6.2 Vtoková soustava 

 Vtoková soustava byla taktéž vyrobena z expandovaného polystyrenu. Dimenzování 

vtokové soustavy bylo provedeno klasickými výpočty. V praxi došlo k jistému zjednodušení 

tvaru vtokové soustavy. Jednotlivé prvky vtokové soustavy se k sobě spojily taktéž 

oboustrannou páskou a to se projevilo jako výhodné řešení – zejména zářezy byly spojeny  

modelu nejvyšší možnou mírou a tím byl zhotoven kvalitní odlitek. Celek je konstruován jako 

mírně rozměrově předimenzovaný z důvodu nutnosti tuhosti modelu. Vtoková soustava je 

dimenzována jako přetlaková, aby se zajistilo rychlé plnění dutiny, v případě pomalého lití by 

hrozilo zhroucení ochranného nátěru a zasypání dutin odlitku. Zbývající plochy vtokové 

soustavy se určují pro slitiny Al podle jejich vzájemného poměru: SK : SS : n.SZ = 1,8:2:1 [27]. 
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6.2.1 Výpočet: 

 doba lití podle Dieterta:   

o koeficient tloušťky k pro stěnu o 6 mm byl zvolen 1,85 

o hrubá hmotnost G je stanovena na 1kg 

𝜏 = 𝑘 ∙ √𝐺 

𝜏 = 1,85 ∙ √1 

𝜏 = 1,85 𝑠 

 stanovení velikostí zářezů Fz podle Osana: 

o µ = 0,2 (odporový součinitel) – nízká hodnota z důvodu složitosti modelu 

o ρ = 2300 kg.m3 

𝐹𝑧 =
𝐺

𝜇 ∙ 𝜌 ∙ 𝜏 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻
 

𝐹𝑧 =
1

0,2 ∙ 2800 ∙ 1,85 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 0,13
 

𝐹𝑧 = 7,05 ∙ 10−4𝑚2 ≅ 8 𝑐𝑚2 

 

o 4 zářezy  

7,05 ∙ 10−4

4
= 1,763 ∙ 10−4 𝑚 ≅ 2 𝑐𝑚2 

 

𝐹𝑧 (𝑧ář𝑒𝑧) ∶ 𝐹𝑟(𝑟𝑜𝑧𝑣𝑎𝑑ěč) ∶ 𝐹𝑘(𝑘ů𝑙) 

1 ∶ 2 ∶ 1,8 

8 ∶ 15,75 ∶ 14 

[𝑐𝑚2] 

2 ∙ 1 (∙ 4) ∶  3,5 ∙ 4,5 ∶ 3,5 ∙ 4 

[𝑐𝑚] 
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6.2.2 Zářezy 

 Zářezy zabezpečují tok kovu z rozváděcího kanálu. Průřez zářezů je zjednodušen na tvar 

obdélníku o stranách 2 x 1 cm. Je to z důvodu k udržení hmotnosti modelu při jeho přenosu a 

následném formování. Zářezy se přilepily na mřížku s horizontálními žebry přes celou spodní 

plochu odlitku pro lepší rozvedení kovu do celého objemu modelu.  

6.2.3 Rozváděcí kanál 

 Rozváděcí kanál má za úkol rozvést rovnoměrně taveninu ke všem čtyřem zářezům. 

Taktéž se jedná o vyřezaný blok kovu o délce 230 mm. V rámci pevnosti vtokové soustavy se 

rozměr průřezu obdélníku o stranách 3,5 x 4,5 cm. 

6.2.4 Vtokový kůl 

 Tento prvek vtokové soustavy se vyřezal z bloku expandovaného polystyrenu speciální 

elektrickou řezačkou. Výška kůlu je 6,5 – 8,5 cm. Dovnitř vtokového kůlu se vyhloubil otvor 

pro rychlejší počáteční rychlost toku kovu přes hrubou vrstvu polystyrenu, aby se čelo kovu 

výrazněji neochladilo. Půdorysné rozměry kůlu jsou 3,5 x 4 cm. 

6.2.5 Výfuky  

Na model byly nalepeny slepé výfuky pro vizuální kontrolu vyplnění modelu kovem. 

Půdorysné rozměry výfuků jsou 1 x 1,5 cm. Celkem šlo o 6 – 9 kusů výfuku na model. 

Kompletní, sestavený model s vtokovou soustavou je na obr. 40 a 41. 



54 

 

 

 

Obr. 40: Rozměry EPS modelu s vtokovou soustavou – boční pohled 
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Obr. 41: Rozměry EPS modelu s vtokovou soustavou – vrchní a spodní pohled 
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6.3 Aplikace ochranného nátěru 

 Ochranný nátěr je pro metody Lost Foam klíčový, při samotném odlévání má za úkol 

udržet tvar dutiny, musí mít vysokou propustnost plynů vzniklých tepelnou destrukcí 

polystyrenu a slouží jako ochrana proti penetraci kovu do ostřiva. Také musí dobře kopírovat 

povrch modelu, aby nedošlo ke změnám rozměrů odlitku.  

 Ochranný lihový nátěr Foundrylac ZBM/365 je srovnatelnou alternativou k dražším 

zirkonovým nátěrům. Má skvělou krycí schopnost a vysokou propustnost plynů. Žáruvzdornou 

složkou nátěru jsou oxidy hliníku – korund. Podle doporučení výrobce se má aplikace nátěru 

provádět štětcem nebo namáčením. 

 Nátěr se před použitím pečlivě rozmíchal, následovala kontrola tekutosti dynamickým 

způsobem na výtokovém pohárku, který se naplnil nátěrem. Poté byl sejmut uzávěra přes 

normovanou trysku a začal protékat nátěr. Správně naředěný nátěr měl protékat minimálně 21,5 

sekundy. Při prvním testu tekutosti vůbec nedošlo k toku nátěru. Po pár pokusech průtoku se 

nátěr zředil na přijatelnou hodnotu a mohlo se pokračovat dále na samotnou aplikaci nátěru. 

 Aby se docílilo pečlivého pokrytí se vzhledem k tvaru a složitosti modelu i vtokové 

soustavy se nátěr neaplikoval štětcem, ale celek (model + vtoková soustava) byl do nátěrové 

hmoty namáčen. Pórovitá struktura uvnitř modelu by byla štětci nedostupná, namáčení se 

projevilo jako účinné. Přebytek nátěrové hmoty se z dutin nad zářezy rychle vyklepal ven, aby 

v těchto inkriminovaným míst nevznikla příliš hrubá vrstva nátěru a dutiny by nebyly řádně 

vyplněny ostřivem. Po zaschnutí nátěru se po 24 hodinách aplikovala druhá vrstva nátěru, aby 

se docílilo pevné ochranné vrstvy, která zabránila sesuvu ostřiva do modelu. Následovalo další 

24 hodinové sušení při laboratorní teplotě cca 21,5 °C. Model se zaschnutým nátěrem je 

připraven k zaformovaní (obr. 42). 
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Obr. 42: Model s vtokovou soustavou s ochranným nátěrem připravený na formování 

6.4 Vytvoření formy 

 Metoda Lost Foam se vyznačuje tím, že stačí pouze ostřivo bez pojivových látek. Tím 

se proces přípravy formy značně urychluje a tím šetří čas i ekonomické náklady. Jako ostřivo 

byl použit písek firmy GRUDZEŃ LAS Ltd. – jemný křemenný slévárenský písek GL 21 

o střední velikosti zrna D50, který se vyznačuje vysokou čistotou (99,24 % SiO2; 0,10 % Fe2O3), 

odolností proti spékání (1550 °C) a kulatým zrnem. Takové ostřivo je vhodné pro široké použití 

ve slévárnách a zajišťuje kvalitní povrch odlitků z železný i neželezných slitin.  

 Po vysušení ostřiva se mohlo provést formování, formovací bedna se zasypala ostřivem 

do výšky cca 4 cm a na tuto vrstvu se model položil. Proběhlo zavibrování modelu, aby došlo 

k usazení zářezů modelu do písku. Písek se navrstvil po horní hranu mřížky, zavibrován a 

vtokový kůl byl zesílen klasickou jednotnou bentonitovou formovací směsí kvůli zpevnění, viz 

obr. 43. Při nedostatečném zesílení vtoku došlo k porušení nátěrové hmoty vlivem vysokého 

statického tlaku ostřiva působícím na kůl. Poté byl písek navrstven až po hranu formovací 

bedny a následovala pětiminutová vibrační pasáž. Model se zhutnil třemi kroky vibrací, první 

dvě trvaly jednu minutu, poslední vibrace trvala uvedených pět minut.  
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Obr. 43: Vtokový kůl je zpevněn bentonitovou formovací směsí 

 Po zaformování modelu se seřízla přečnívající část vtokového kůlu a forma byla 

připravena pro odlití (obr. 44).  

 

Obr. 44: Hotová forma a připravená pro odlití 
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6.5 Vytvoření odlitku 

 Materiál odlitku je silumin AlSi10 a taktéž jako při výrobě odlitků pomocí prekurzorů 

se tavení provádělo v peci LAC 80/13. Teplota materiálu je nastavena na 800 °C a je vyšší než 

v případě klasického odlévání. Aby kov vyplnil dutinu formy, musí nejprve spotřebovat část 

svého tepla na odpaření polystyrenového modelu. V případě nižší teploty by se mohlo stát, že 

kov odevzdá příliš mnoho tepla na odpaření modelu a ztuhne ještě před kompletním vyplněním 

modelu – nezaběhne. Výpočtem objemu modelu a vtokového systému se určilo množství 

vsázky na jeden odlitek a hmotnost činila bezmála 2 500 g AlSi10.  

 Pro zkontrolování teploty taveniny se kelímek vytáhnul z pece a byla odstraněna 

oxidická vrstva na povrchu taveniny. Když byla teplota taveniny vhodná, začalo se odlévat.

 Odlévání bylo provedeno diplomantem pod dozorem pracovníků katedry. Bylo nutno 

udržet vysokou rychlost lití, aby nehrozilo zborcení nátěrové hmoty. Podle změření reálného 

času lití se takřka podařilo dosáhnout teoretické doby lití, což se projevilo na kvalitě odlitku.  

Plnění formy kovem probíhalo klidně a plynule, po zaplnění dutiny se vypařily výfuky 

a tím se vizuálně zkontrolovalo dokonalé zaběhnutí kovu. Vývin plynů z termodestrukce 

polystyrenu byl značný, větrání bylo nezbytností. Po půl hodině chladnutí odlitku se bedna 

vyklopila a odlitek se vytáhnul a nechal dále chladnout. Vytažený odlitek z formy je pro 

názornost na obr. 45 a po očištění na obr. 46 a 47. Obrobený odlitek je na obr. 48. 
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Obr. 45: Odlitek se zbytky ochranného nátěru 

 

Obr. 46: Očištěný odlitek 
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Obr. 47: Očištěný odlitek - spodní pohled 

 

Obr. 48: Obrobený odlitek 

6.6 Vyhodnocení odlitků 

 Po ochlazení odlitku se vyklepal zbytek ochranného nátěru z dutin a povrchu, poté byla 

zhodnocena kvalita odlitků. Odlito bylo celkem 6 odlitků a kromě jednoho kusu byly všechny 

skvěle zaběhnuté a bez vad. Částečně byla odstraněna vtoková soustava, zářezy se nepodařilo 

v laboratorních podmínkách odstranit – bylo nutno obrobení. Hmotnost se vážila i se zářezy, 

které teoreticky váží 0,0896 gramů. Bez těchto zářezů se hmotnost odlitku pohybuje těsně 
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kolem hranice 1 kg. Shrnutí stavu odlitků je v tab. 4. Všechny odlitky provedené metodou Lost 

Foam se nachází na obr. 49. 

Číslo vzorku 
Teplota lití 

(°C) 

Vzhled 

povrchu 
Vady 

Hmotnost 

(g) 

1 793,9 -  nezaběhnutí - 

2 803,2 čistý, hrubý -  1305 

3 817,6 čistý, jemný - 1301 

4 821,2 čistý, jemný - 1299 

5 (velký 

odlitek) 
809,7 čistý, jemný 

v rozích je 

riziko studených 

spojů 

2392 

Tab. 4: Výsledky odlitků vyvedených metodou Lost Foam 

 

Obr. 49: Obrobené odlitky 

Vzorek číslo 1 se jako jediný nepodařilo bez vady, viz obr. 50 a 51. Je to způsobeno 

nedostatečným odstraněním oxidických blán z povrchu taveniny, nízkou rychlostí lití a 

nedostatečným zpevněním vtokového kůlu – ochranný nátěr se zbortil vlivem napětí 

způsobeného nárazem taveniny do stěny ochranného nátěru.  
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Obr. 50: Nezaběhnutý odlitek z důvodu zborcení ochranného nátěru 

 

Obr. 51: Detail na oxidické blány ve vtokovém kůlu 

U vzorku č. 5 došlo k zjištění studených spojů v rohu odlitku. Studené spoje mohou být příčinou 

nedokonalého spojení EPS modelu – do vzniklé mezírky se dostal nátěr a vyplnil ji. Z toho 

důvodu nedošlo k zatečení kovu do těchto prostor. Jako opatření byla přijata důkladnější 

vizuální kontrola lepených spojů. 



64 

 

 

 

Obr. 52: Větší odlitek - v rozích je riziko studených spojů 
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Pro omezení takových chyb se přijmula tato opatření:  

 pečlivější odstranění oxidických blán  

 zvýšení rychlosti lití = zkrácení doby lití 

 zpevnění vtokového kůlu bentonitovou formovací směsí 

 důraz na kvalitu lepených spojů a rovnoměrnou vrstvu nátěru 

6.7 Možnosti odlití většího modelu 

Jako test zabíhavosti byl vytvořen model skládající se z osmi kusů mřížek a tedy dvakrát 

větší výškou modelu. Upravena byla rovněž vtoková soustava, která by dovolovala 

rychlé plnění většího množství kovu.  

 

Obr. 53: Rozměry velkého modelu 
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6.7.1 Výpočet vtokové soustavy pro větší model: 

 doba lití podle Dieterta:   

o koeficient tloušťky k pro stěnu o 6 mm byl zvolen 1,85 

o hrubá hmotnost G je stanovena na 2 kg 

𝜏 = 𝑘 ∙ √𝐺 

𝜏 = 1,85 ∙ √2 

𝜏 = 2,65 ≅ 2,7 𝑠 

 stanovení velikostí zářezů Fz podle Osana: 

o µ = 0,2 (odporový součinitel) – nízká hodnota z důvodu složitosti modelu 

o ρ = 2800 kg.m3 

𝐹𝑧 =
𝐺

𝜇 ∙ 𝜌 ∙ 𝜏 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻
 

𝐹𝑧 =
1

0,2 ∙ 2800 ∙ 1,85 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 0,13
 

𝐹𝑧 = 8,3 ∙ 10−4𝑚2 ≅ 9 𝑐𝑚2 

o 4 zářezy  

9 ∙ 10−4

4
= 2,25 ∙ 10−4 𝑚 = 2, 25 𝑐𝑚2 

 

𝐹𝑧 (𝑧ář𝑒𝑧) ∶ 𝐹𝑟(𝑟𝑜𝑧𝑣𝑎𝑑ěč) ∶ 𝐹𝑘(𝑘ů𝑙) 

1 ∶ 2 ∶ 1,8 

9 ∶ 18 ∶ 16,2 

[𝑐𝑚2] 

2,25 ∙ 1 (∙ 4) ∶  4 ∙ 4,5 ∶ 4 ∙ 4 

[𝑐𝑚] 

Výsledek lití dopadl nad očekávání, tavenina o teplotě takřka 810 °C dokonale 

odpařila polystyrenový model a vyplnila dutiny formy. Se stávajícím technologickým 

postupem je tedy potencionálně možno odlévat i mnohem větší odlitky. 
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Závěr 

Kovové materiály s porézní strukturou byly tématem této diplomové práce. V teoretické 

části byly popsány četné výhody tohoto materiálu – nízká specifická hustota k poměru 

pevnostních charakteristik, výborné pohlcování nárazové energie či skvělé izolační vlastnosti 

vibrací a zvuku. Skýtá široké možnosti uplatnění napříč průmyslovými odvětvími – 

automobilový průmysl (deformační zóny, odlehčení karoserie, izolační panely),  

lodní průmysl (pohlcování vibrací v oblasti motorové kobky), letecký a kosmický průmysl 

(různé panelové části, komponenty tryskových motorů, deformační zóny apod.) a nakonec 

stavební průmysl (izolační panely). Následně byla popsána výroba takových materiálů 

s důrazným zaměřením na metody slévárenské, včetně metody Lost Foam. 

V praktické experimentální části se hodnotily možnosti výroby kovových porézních 

materiálů. Jednalo se o metody lití na neodpařitelný model (prekurzory) a lití na odpařitelný 

model (Lost Foam). Popsán je postup metody Lost Foam od lepení polystyrenových modelů 

včetně zhotovení vtokové soustavy, povrchové ochránění modelu žáruvzdorným nátěrem, 

zaformování kompletu ostřivem a následným odlitím a vyhodnocením odlitků. 

Účelem bylo navrhnout a připravit odlitky s pravidelnou porézní strukturou a nastavit 

parametry slévárenské výroby k vytvoření jakostních odlitků pro jejich další výzkum. Bylo 

dbáno na úpravu teploty lití, čistotu kovu a zvládnutí kompletního procesu výroby počínaje 

modelem a odlitkem konče.  

Metodou infiltrace taveniny do dutin preformy se získá materiál s buněčnou strukturou, 

která umožňuje průtok kapalin a je vhodná například pro výměníky tepla, filtry apod. Tento 

způsob výroby odlitků s pravidelnou buněčnou strukturou nevyžaduje značné investice do 

stávajících slévárenských provozů. Využívá se standartních výrobních postupů jader i modelů. 

Lze tedy říci, že takové odlitky nejsou překážkou pro běžné slévárny.  

Metoda Lost Foam se při výrobě hliníkových kovových pěn s pravidelnou strukturou 

ukázala jako velice výhodná. Odlitky byly kvalitní, rozměrově stejné bez výskytu patrných vad. 

Je to dáno modely (mřížkami) z EPS, které po pečlivém slepení měly stejné rozměry. Výhodou 

jsou také minimální zákroky na opakované použití ostřiva. Takové odlitky je možno aplikovat 

tam, kde je třeba snížit hmotnost s výhodou pohlcení nárazové energie – automobilový, letecký 

či lodní průmysl.  
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