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Seznam použitých veličin, symbolů a zkratek 

Označení Název Jednotka 

ρ Hustota [g/cm3] 

σo,z Pevnost v ohybu přepočtená [N/mm2] 

σo,p Pevnost v ohybu naměřená [N/mm2] 

σprim Primární pevnost v ohybu [N/mm2] 

σsek Sekundární pevnost v ohybu při 650 °C [N/mm2] 

σzbyt Zbytková pevnost v ohybu [N/mm2] 

Lk Délka zkrácené varianty [mm] 

Lp Délka původního konceptu [mm] 

Mo,p max Maximální ohybový moment původní varianty [N/mm] 

Mo,z max Maximální ohybový moment zkrácené varianty [N/mm] 

Wo,p Modul průřezu v ohybu původní varianty [mm3] 

Wo,z Modul průřezu v ohybu zkrácené varianty [mm3] 

h Výška lisovaného vzorku [mm] 

a Délka hrany lisovaného vzorku [mm] 

p Zdánlivá pórovitost [%] 

d(0.1) 10 % vzorku pod tuto hodnotu [µm] 

d(0.5) 50 % vzorku pod tuto hodnotu [µm] 

d(0.9) 90 % vzorku pod tuto hodnotu [µm] 

d50 Střední zrno [µm] 

Ra Střední aritmetická odchylka povrchu [µm] 

mf Množství vstupní suroviny – vodného roztoku KCl [kg/s] 

mp Množství odpařené vody [kg/s] 

mM Množství matečného roztoku [kg/s] 

mK Množství získaných krystalů [kg/s] 

Qe Tepelné ztráty krystalizátoru [W] 

Qi Příkon do krystalizátoru [W] 
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ABSTRAKT 

Rozpustná slévárenská jádra na bázi anorganických solí 

Disertační práce se zabývá zcela původní technologií, aplikací jednorázových solných 

jader pro předlévání otvorů a dutin tlakově litých odlitků z Al - slitin. Tato jádra jsou 

připravována z čistých krystalických solí (anorganického původu) a kompozitních směsí, která 

jsou rozpustná ve vodě. Rozpustnost jader umožňuje zpětnou rekrystalizaci solí z vodného 

roztoku, čímž vytváří podmínky pro dosažení uzavřeného ekologického cyklu výroby jader. 

V rámci práce byly řešeny dvě technologie výroby jader, vstřelování a vysokotlaké lisování,  

s cílem dosáhnout vysokých pevností jader i za zvýšených teplot (především v ohybu), 

stability proti navlhání, rozměrové přesnosti a hladkosti předlitých otvorů. To vše bylo 

predikováno na zkušebním odlitku, umožňujícím technologické změny, především rychlost 

kovu v zářezech, dotlak a polohu vstřiku vůči solným jádrům (eroze jader). Taktéž byla řešena 

kinetika rozpouštění jader ve vodném prostředí včetně následné energetické (finanční) 

náročnosti rekrystalizace soli z roztoku. 

Závěr práce je věnován přípravě a ověření kompozitních směsí solných jader  

na reálném odlitku turbokompresoru v provozu tlakové slévárny hliníku  

Kovolis Hedvikov, a.s. Třemošnice. 

ABSTRACT 

Soluble foundry cores based on inorganic salts 

This dissertation discusses a quite new and original method of application  

of disposable salt cores for pre-casting of holes and cavities in high pressure die castings  

in aluminium alloys. These cores are prepared from pure crystalline salts,  

(inorganic in origin), and composite mixtures which are water soluble. Solubility of the cores 

allows re-crystallization of the salts from the aqueous solution thereby creating the 

conditions to achieve an ecological closed loop core production system. The dissertation also 

discusses the development and manufacture of salt cores using high pressure pressing and 

shooting in order to achieve high strength cores with good bending strength, stability against 

moisture absorption, dimensional accuracy and low surface roughness of the pre-cast holes. 

All this was predicated on a test casting, allowing technological changes, particularly  

the velocity of the metal in the gates, holding pressure and position of injection against salt 

cores (erosion of cores).The kinetics of dissolving the cores in water was also investigated 

including the subsequent energy efficiency of re-crystallization from the salt solution. 

The conclusion is dedicated to the preparation and verification of salt cores  

to produce a real casting of a turbocompressor in the foundry of the joint-stock company  

of Kovolis Hedvikov, a.s. Třemošnice. 
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Úvod 

V předkládané disertační práci jsem se věnovala problematice vývoji nových 

rozpustných jader z anorganických solí pro slévárenské účely, která byla řešena v rámci 

projektu TA 02011314, podporovaného dotačním programem ALFA technologické agentury 

České republiky, s názvem „Jádra z anorganických solí pro tlakové lití“. 

„Klasická“ kovová jádra, používaná při tlakovém lití, nemohou zcela pokrýt stoupající 

požadavky na tvarovou složitost odlitků, zvláště pro automobilový průmysl. Z tohoto důvodu 

roste zájem o vývoj nových rozpustných jader (Lost Cores, Verlorene Kerne), které by 

současně umožnily i uzavřený technologický cyklus. Tento předpoklad splňují jádra  

z anorganických solí rozpustných ve vodě. Jejich rozpustnost umožňuje zpětnou rekrystalizaci 

solí z vodného roztoku, čímž vytváří podmínky pro dosažení uzavřeného ekologického cyklu 

výroby jader. Jejich aplikace je však limitována především pevnostními vlastnostmi, a to jak 

za studena (primární pevnost), tak i za zvýšených teplot. Z druhé strany pak i podmínkami lití 

- vstřikování kovu do formy (rychlost plnění formy, dotlak, laminární či turbulentní proudění, 

rozvětvení vtokové soustavy, teplota kovu na hranici teplot tavení krystalických solí, aj.).  

Kombinace tlakového lití a rozpustných jader představuje nové řešení, které umožní 

náhradu odlitků litých nízkotlakým, popřípadě gravitačním litím do kokil, se všemi 

technologickými a ekonomickými přednostmi (snížení hmotnosti odlitků, předlití menších 

otvorů, vyšší rozměrová přesnost a hladkost, vyšší produktivita, aj.). 

Tato disertační práce má splnit náročný cíl (pilotní projekt), optimalizovat podmínky 

přípravy solných jader a jejich složení tak, aby jádra splňovala náročná kritéria použití  

i pro rychle se rozvíjející technologii vysokotlakého lití odlitků z Al - slitin. V rámci práce jsou 

studovány dvě cesty přípravy jader; vysokotlaké lisování a vstřelování s využitím 

anorganických pojiv. Práce se dále zabývá vhodným výběrem materiálu pro přípravu jader. 

Byly ověřeny čisté soli, jejich směsi i kompozitní směsi s přídavky aditiv. Rovněž byl v tomto 

směru proveden výzkum zaměřený na faktory, které ovlivňují pevnostní charakteristiky 

solných jader (velikost a tvar krystalů – granulometrie, vlhkost, hygroskopičnost, velikost 

lisovacího tlaku, množství přidávaného aditiva, aj.). Je zde řešena taktéž otázka ekologičnosti 

celého procesu pomocí uzavřeného cyklu recyklace soli a vody z roztoku (solanky).  

Závěr práce je věnován aplikaci solných jader různého typu na reálném tlakově litém odlitku 

turbokompresoru. 
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Introduction 

In the dissertation I focused on the issue of development of new soluble cores  

of inorganic salts for foundry purposes which was solved within the framework of the of the  

TA 02011314 project supported by the subsidiary ALFA program of the Technology Agency  

of the Czech Republic called the "Cores of inorganic salts for pressure die casting". 

"Classical" metal cores used in pressure die casting cannot completely cover the 

rising requirements on the shape complexity of castings, especially for the automotive 

industry. For that reason there is a growing interest in development of new soluble cores 

(Lost Cores, Verlorene Kerne) which would allow at the same time a closed technological 

cycle. This precondition is met by cores of inorganic salts soluble in water. Their solubility 

allows the backward recrystallization of salts of an aqueous solution thus creating the 

conditions for achieving a closed ecological cycle of manufacture of cores. But their 

application is limited in particular by strength properties, and both in cold state (primary 

strength) and under increased temperatures. From the other side also by casting conditions 

– injection of metal into a mould (rate of mould filling, squeezing, laminar or turbulent flow, 

forking of the gating system, metal temperature on the boundary of melting temperatures 

of crystalline salts, etc.). 

The combination of pressure die casting with soluble cores represents a new solution 

that will allow to replace castings low pressure or gravity cast into metal moulds with all 

technological and economic advantages (reduction of the casting weight, preliminary casting 

of smaller holes, higher dimensional accuracy and smoothness, higher productivity, etc.). 

This dissertation is aimed at a challenging target (pilot project), it should optimize the 

conditions for preparation of salt cores and their composition so that the cores meet the 

demanding criteria of their use also for fast-developing technology of high pressure casting 

of Al-alloys. In the framework of the work two ways of preparing the cores are studied; high 

pressure pressing and shooting with the use of inorganic binders. Further on the work  

also deals with the appropriate choice of material for the preparation of cores. Pure salts, 

their mixtures and composite mixtures with additives were tested. With the same target  

the research aimed at factors influencing the strength characteristics of salt cores (the size 

and shape of crystals – granulometry, humidity, hygroscopicity, the size of the compacting 

pressure, the amount of additives, etc.) was also carried out. An ecology question  

of the whole process is also solved here with the aid of the closed cycle of the salt and water 

recycling from the solution (brine). The conclusion of the work is aimed at the application  

of salt cores of a different type for a real die-cast casting of a turbocompressor. 
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Umístění solného jádra 
(chladící kanál) 

1 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ A PATENTOVÁ 
REŠERŠE 

Použití rozpustných jader z anorganických solí v oblasti gravitačního a nízkotlakého lítí 

není žádné novum a aplikuje se již řadu let (70. – 80. léta 20. stol.). Zvlášť typický je odlitek 

pístu z Al – slitin pro dieselové motory [1]. Anderko a Wittstock [2] patentovali výrobu 

lisovaných solných jader „prstenců“ z čistých NaCl a KCl, které slouží k předlévání olejového 

chladícího kanálu (obr. 1). Jádra však postrádají dostatečnou pevnost pro lití pod vysokým 

tlakem.  

Od 90. let 20. stol. probíhá velkosériová výroba solných prstenců pro písty 

dieselových motorů. Hlavními výrobci se stali Emil Müller, s.r.o. (Německo) a Binzhou 

Zhengdao Machinery (Čína). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také C. R. Loper [3] se v 90. letech zabýval vývojem rozpustných jader na bázi  

NaCl (10 - 50 %) a písku (pojena organickou pryskyřicí). Ve své práci úspěšně ověřil použití 

těchto jader na odlitcích sacího potrubí (slitina hliníku) a tenkostěnného odlitku těla ventilu  

(šedá litina, třída 25).  

Další rozvoj použití solí, ale k pojení pískových jader, je znám od roku 2003, kdy 

mechanismus vytvrzování probíhá cestou dehydratace a rekrystalizace (Hydrobond,  

Beach – Box) [5]. Zcela jiný potenciál při výrobě solných jader skýtá vysokotlaké lisování nebo 

vstřelování krystalických solí [6][7]. Použití těchto jader ve vysokotlakém lití je výrazně 

komplikovanější a pro jejich úspěšnou aplikaci je nutné splnit řadu složitých podmínek 

(rychlost plnění formy, dotlak, laminární či turbulentní proudění, rozvětvení vtokové 

soustavy, teplota kovu na hranici teplot tavení krystalických solí, aj.), které ovlivňují 

výslednou kvalitu odlitku [8]. 

 
Obr. 1: Solná jádra v pístech dieselových motorů [4] 
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První práci o aplikaci solných jader pro vysokotlaké lití odlitků představili autoři 

Kaneko a Morita [9], kteří potvrdili pozitivní vliv přídavku částic α – Al2O3 (do 30 hm. %)  

na pevnost solných jader. Jádra byla vyrobena gravitačním odléváním roztavené soli.  

Yaokawa a kol. [10] prezentovali výsledky výroby jader tavením a tlakovým odléváním 

čistých solí (binárních systémů). Jádra dosahovala enormních hodnot pevností ve zkoušce 

4 – bodového ohybu, (25 – 30 MPa, Tab. 1).  

 Pevnosti v ohybu čtyř binárních systémů Tab. 1: 

 
 
U vysokotlakého lití odlitků stále složitějších tvarů vyvstává problém u předlévaných 

dutin, kde nelze použít jednoduchých kovových jader. Proto v dnešní době existuje celá řada 

postupů tzv. „ztracených jader“, která mají tato geometricky jednoduchá kovová jádra 

nahradit.  

Michels [11] uvádí jako příklad jádra vyrobená z plastických hmot, nízkotajících kovů 

na bázi zinku (ZnAl4Cu1) či písku (technologie PUR Cold – Box). Ta je ovšem nutno 

dodatečným tepelným zpracováním pracně odstraňovat a to buď spalováním organického 

pojiva, nebo žíháním odlitku za účelem vytavení jader na bázi nízkotajících kovů či plastů. 

Problémy nastávají i s migrací Zn do slitiny odlitku. 

Studium tohoto problému ukázalo, že nejoptimálnější variantou z dostupných 

možností, pro aplikaci ve vysokotlakém lití, se jeví použití rozpustných jader z anorganických 

solí, které skýtají největší potenciál, neboť splňují tyto následující požadavky: 

1. Pevnost i za zvýšených teplot (do 650 °C) 

2. Rozměrovou přesnost 

3. Hladkost předlévaných dutin (Ra) 

4. Snadná rozpustnost ve vodě 

5. Možnost uzavřeného ekologického cyklu (druhotné využití solanky) 

 

Podle některých autorů [11] jsou solná jádra vhodná pro nižší rychlosti plnění formy  

(pod 35 m/s) při omezeném dotlaku, tedy vhodná např. pro technologii „rheocasting“.  

Autoři Fuchs a kol. provedli simulaci odlévání solných jader za použití softwaru 

Flow3D pro různé parametry lití. Stanovili, že kritická hodnota pevnosti v ohybu jádra musí 

dosahovat 6,5 MPa (při teplotě 175 °C a rychlosti v zářezech 35 m/s) [12] [13]. 

Binární systémy 
Pevnost v ohybu  
(4 – bodový test) 

KCl – NaCl > 6 MPa 

K2CO3 – Na2CO3 > 6 MPa 

NaCl – Na2CO3 

         30/70 hm. % 
30 MPa 

KCl – K2CO3 

       40/60 hm. % 
25 MPa 
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Obecně se předchozí studie soustřeďovaly na použití roztavených solí či použití aditiv 

(písku či α – Al2O3) k výrobě jader. Navržené techniky se nicméně nikdy nedostaly do stavu 

všeobecného přijetí (realizace) ve výrobě tlakově litých odlitků. Literární rešerše nám však 

podává informaci o první poloprovozní realizaci použití solných jader v tlakovém lití v Evropě. 

K té přistoupila světoznámá švýcarská firma Bühler, která však vyvíjí solná jádra cestou 

vysokotlakého vstřikování roztavené soli [14]. Ukázkovým příkladem je zkušební odlitek 

popelníku firmy Bühler (obr. 2). Aplikace solných jader na reálném tlakově litém odlitku  

v praxi doposud nebyla zveřejněna.  

Z tohoto důvodu byla tato disertační práce zaměřena na vývoj jader z anorganických 

solí, rozpustných ve vodě, pro technologii vysokotlakého lití odlitků z Al – slitin. V rámci 

práce byly řešeny dvě technologie výroby jader, vstřelování a vysokotlaké lisování, s cílem 

dosáhnout vysokých pevností jader i za zvýšených teplot (především v ohybu), stability proti 

navlhání, rozměrové přesnosti a hladkosti předlitých otvorů. Jedná se o pilotní výzkum, který 

je prováděn na katedře metalurgie a slévárenství, v rámci Technologické Agentury ČR,  

pod registračním číslem TA 02011314. Řešitelský tým podal návrh na užitný vzor, který byl 

přijat pod názvem „Přípravek do slévárenských formovacích směsí, zejména k výrobě jader 

technologií PUR Cold-Box“ [15]. V současné době je v řízení podání průmyslového vzoru. 

 

  

 

Obr. 2: Odlitek popelníku švýcarské firmy Bühler 
(vstřikované jádro z roztavené soli) [14] 
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Jde o novou technologii (pilotní výzkum), a proto i literárních údajů je velmi málo. 

Vývojové kroky jsou tajeny a v převážné míře patentovány. Proto bylo přistoupeno  

i k patentové rešerši, která byla nutností k udělení „Užitného vzoru“ [15] a k současnému 

řízení podání „Průmyslového vzoru“. Rešerše pomohla rozšířit poznatky k řešené 

problematice solných jader. Patenty jsou však ve většině případů chráněny právy autorů. 

Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout vlastní metodiky, postupy i složení solných jader, 

které umožnily rozšíření poznatků, především pro vysokotlaké odlévání Al - slitin.  

Patentová rešerše  

Rozpustná jádra ve vodě nacházejí uplatnění při výrobě dutin v odlitcích, například  

při výrobě prstencovitých dutin pro vedení chladícího média u pístů velkých spalovacích 

motorů. Patent Bubecka [16] kryje přípravu jader z krystalických solí, které se lisují tlaky  

100 až 300 N/mm2. Tato jádra jsou před zakládáním předehřívána na teploty mezi  

200 – 250 °C pro zlepšení zabíhavosti kovu.  

Materiál jádra a jeho opracování musí odpovídat základním požadavkům kladeným 

na použití jader. Jádra musí mít dostatečnou pevnost, aby bezpečně odolala namáhání  

při transportu, vkládání do forem a samotném odlévání kovu do formy. Jsou kladeny značné 

požadavky na tvarovou přesnost, rozměrovou stálost a kvalitu povrchu jader, protože dutý 

prostor vytvořený po jejich vyplavení není dále opracován. Jádra musí mít vyšší koeficient 

teplotní objemové roztažnosti než odlévaná slitina, aby při chladnutí odlitku nedocházelo 

k jeho poškození. Je požadována i relativně nízká tepelná vodivost z důvodu omezení odvodu 

tepla z hmoty odlitku. Jádro nesmí chemicky reagovat s materiálem, do něhož je zaléváno. 

Tato speciální jádra se připravují většinou z hlavní rozpustné soli a dalších 

rozpustných i nerozpustných přísad. Hlavní rozpustnou složkou bývá většinou sůl alkalického 

kovu nebo kovu alkalických zemin. Bývají to chloridy, sírany, uhličitany, dusičnany, hlinitany, 

fosforečnany a popřípadě směsi těchto solí. Přidávají se přísady žáruvzdorné (oxid křemičitý, 

oxid hlinitý, vodní sklo, stearin, parafin, močovino-formaldehydové pryskyřice). Byly vyvinuty 

i směsi vodou prakticky nerozpustné, avšak vyplavitelné po změně modifikace jako inertní 

prášek (síran vápenatý, křemičitan vápenatý) popřípadě vyplavitelné kyselinou (uhličitan 

vápenatý). Pravděpodobně nejrozšířenějším způsobem výroby jader je lisování směsi solí 

popřípadě i ostatních přísad za studena. Patent českých autorů [17] chrání přípravu solných 

jader na bázi chloridu draselného a vody v hmotnostním poměru 10 až 30:1.  

Vlhká homogenní směs se lisuje za studena po dobu 0,5 až 2 min. při tlaku 50 až 200 MPa.  

Po vyjmutí se jádro suší při teplotě 110 °C po dobu 2 až 4 hod. Takto připravená jádra jsou  

po předehřátí na vhodnou teplotu zalévána do hliníkové slitiny. V tavenině jádra neplynují  

a nedochází k jejich narušování. Kvalita povrchu dutiny odpovídá kvalitě povrchu jádra, které 

se posléze vyplavuje proudem vody respektive roztokem chloridu draselného o teplotě  

60 až 80 °C po dobu 2 až 8 min.  
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Vymývací roztok je velmi výhodně recyklovatelný, protože obsahuje pouze chlorid 

draselný, který má dostatečně strmou křivku závislosti rozpustnosti na teplotě. Po ochlazení 

roztoku na teplotu 20 až 40 °C vykrystalizuje přebytečný chlorid draselný, který lze znovu 

použít pro lisování. Ochuzený roztok lze po ohřátí využít k vymývání dalších jader. Jádro má 

dostatečnou pevnost. Uplatnění recyklace vymývacího roztoku je ekologicky nezávadné  

při malé technologické a energetické náročnosti. 

Mezi nejčastěji používané hlavní rozpustné složky solných jader patří chloridy, 

především chlorid sodný (NaCl) a chlorid draselný (KCl). Jádra vyráběná lisováním za studena 

obsahují 80 až 95 hmot. % chloridu, zbytek tvoří pojiva a nerozpustné přísady. Složení jader 

je patentově kryto a uvádí se jen obecně. 

Jiný patent amerického autora [18] uvádí, že solná jádra mohou  

obsahovat 0 - 20 hmot. % keramických přísad s vyšším bodem tavení, než mají soli (zvýšení 

žáruvzdornosti). Žáruvzdorná přísada v případě solných prstenců, určených k předlévání 

chladícího prstence, není při licích teplotách 690 °C nezbytná. Naopak může způsobit 

obtížnější vyplavování jádra z odlitku s možností ulpění nerozpustných částic na povrchu 

dutiny pístu, čímž může dojít ke znečištění chladícího oleje v motoru. Směs soli a keramické 

přísady je lisována pod tlakem k vytvoření jádra s nízkou pórovitostí. S cílem zvýšit tepelnou 

odolnost, jsou jádra chráněna nátěrem, tak aby jádro odolalo teplotám odlévání kovu. 

Materiál jader je rozpustný v proudu vody (nebo páry) a recyklovatelný. 

Zejména u přeplňovaných motorů a u vysoce zatěžovaných dieselových nebo  

i benzínových motorů je teplo vznikající při spalování v pístu tak velké, že je zapotřebí 

intenzivního ochlazování. V tomto případě může být píst zvlášť vybaven chladícím kanálem 

uspořádaným ve dnu pístu, aby byl zajištěn potřebný odvod tepla.  

Za tímto účelem autor německého patentu [19] navrhl „vylepšené“ solné jádro, které 

se skládá z rozpustné soli ve vodě, pojiva (0,5 – 10 hmot. %; anorganický fosfát či směs 

fosfátů) a obsahuje kombinaci proteinů s anorganickými složkami (cca 2 %). Takto vyrobená 

směs se ve tvarovacím stroji stlačuje při tlaku přibližně 800 barů a při zvýšené teplotě  

cca 200 °C po dobu jedné minuty. Za zvýšeného tlaku a při působení zvýšené teploty pojivo 

zpolymerizuje. Touto polymerizací se na povrchu solného jádra vytvoří velmi hladký povrch, 

který brání vniknutí tekutého kovu.  

Další německý patent [20] taktéž představuje výrobu solných jader pro výrobu 

chladícího kanálu. Ze spisu je znám způsob výroby, při němž se do solného jádra přimíchává 

0,5 – 5 hmot. % pojiva obsahující fosfát. Tím se dosáhne toho, že pojivo zpolymerizuje  

při vysokém tlaku (cca 800 bar) a zvýšené teplotě 350 °C, čímž dojde k roztavení pojiva  

a zacelení pórů (jádro odolné proti vnikání tekutého kovu). 
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Vedle soli mohou jádra obsahovat i druhé pojivo a pomocné látky (aditiva, smáčedla, 

katalyzátory). Všechny jsou anorganického původu a rozpustné ve vodě [21]. 

Patent [22] chrání jádrové směsi z písku, K2CO3 a alkalického křemičitanu. Tato směs 

je používána pro předlévání otvorů ventilačních kanálů asynchronních motorů. 

Podle patentu [23] se k lisování jader používá i vyšších tlaků (až 363 N/mm2) a nižší 

teploty spékání (100 – 300 °C). Tím se zmírní pnutí v jádře a dosáhne chemické vazby. 

Nevýhodou lisovaných jader je použitelnost pouze pro tvarově jednoduchá jádra. Vedle soli 

pro výrobu jader uvádí [24] i uhlík a k pojení doporučuje anorganická a organická pojiva. 

Výroba vstřelováním, která umožňuje výrobu složitějších geometrických tvarů, 

předpokládá aplikaci technologie „warm – box“, s pojivy vytvrditelnými v teplém kovovém 

jaderníku. Pojiva jsou anorganická. Tlak vstřelování je řízen podle složení jádrové směsi, 

distribuce a velikosti částic [25]. Použití anorganických pojiv uvádí patenty [26] [27]. 

Doporučuje se následné dotvrzení CO2 nebo sušením. Rovněž jsou doporučována organická 

pojiva (umělé pryskyřice – močovinové, fenol-formaldehydové, furanové). Jejich použití kryje 

americký patent [28]. Použití umělých pryskyřic přináší však značné obtíže hygienicko-

ekologické, zvláště po vystavení jádra vysoké teplotě roztaveného kovu. 

Solná jádra se vyrábí také litím tavenin solí do kovových jaderníků. Objemové změny 

při tuhnutí jsou částečně kompenzovány lisováním při tuhnutí nebo přísadou ostřiva (SiO2). 

Směs solí KCl a NaCl je ve formě taveniny lisována vysokým tlakem ve stavu tuhém/tekutém 

(polotuhém) [29]. K nevýhodám patří objemové stahování jader při tuhnutí. Povrch jader  

je neporézní, čímž dávají vysokou hladkost povrchu, ale taktéž mají obtížnější rozpustnost  

ve vodě. Zajímavé je řešení odstraňování jader z odlitků u patentů [30] [31]. Zde jsou jádra 

vyráběná ze soli a písku odstraňována ponořením odlitku (i s jádrem) do roztavené lázně  

ze směsi jádrového materiálu, čímž dojde k vytavení jádra – obnovení jádrového materiálu  

a doplnění lázně pro další výrobu jader. 

K zabránění pronikání kovu do jádra (penetraci), zvláště u vysokotlakého lisování 

odlitků, je navrhována povrchová ochrana jader. Odlévaný kov nesmí reagovat s povrchem 

jádra ani jej erodovat. Patenty [15][16] navrhují ochranu líce jader nátěry, které jsou 

rozpustné ve vodě. Ty jsou smíchávány s aditivy, které jsou rovněž rozpustné ve vodě. Vrstva 

je tvořena dvěma kroky. V prvním se povrch aktivuje pro příjem substance. V druhém  

je substance aplikována na předem určenou oblast povrchu, kde je vázána na povrch 

solného jádra. 

Patentované zařízení pro výrobu tlakově litých odlitků obsahuje jednotku na výrobu 

solných jader „tvářením“ z krystalické soli. Zařízení dále obsahuje čistící jednotku 

k odstranění solného plniva, které zůstalo v odlitku. Taktéž jednotku slouží k rozprašování 

přesyceného roztoku (s následnou krystalizací) [34]. Tento postup je totožný s technologií 

švýcarské firmy Bühler (lití tavených solí s dotlakem). 
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Solná jádra mají i speciální použití, neboť společně s průduchy dovolují filtraci plynů  

a snižují tvorbu porezity v odlitcích [35]. Patentovaná je i kombinace kovového jádra 

(nerozpustný člen) a rozpustné části (soli) okolo podpůrného (nerozpustného) členu [36], 

která se aplikuje při lití do kokil.  

Patentová rešerše také ukázala, že solná jádra jsou používána k tvorbě dutin při lití 

termoplastických hmot [37] a u předlévaných otvorů v odlitcích Al nebo Mg slitin, kde jsou 

solná jádra opatřena nástřikem dané taveniny (Al či Mg slitiny) [38]. 

Časté je použití příměsi oxidu křemičitého, MgO, boraxu a mastku, někdy spolu 

s alkalickým silikátem. Tyto směsi, obdobně jako směs s CaCl2, Na6(PO3)6  

a 15 % hmot. MgSO4, obsahují vázanou vodu, která komplikuje proces dokonalého vysušení. 

Při zalévání jádra tekutým kovem, nesmí docházet k uvolňování par a plynů do taveniny. 

Lze říci, že většina patentovaných postupů klade hlavní důraz na přípravu jader 

s vysokou pevností, popřípadě jakostí povrchu. Hlediska ekonomická, hygienická a ekologická 

jsou však značně opomíjena. Většina směsí je obtížně recyklovatelná a při vysoké úrovni 

výroby není možné uspokojivě vyřešit problém odpadních vod. Značně problematická  

je i otázka organických pojiv, která se při působení vysokých teplot rozkládají na mnohdy 

jedovaté produkty. Pojiva obecně jsou ve většině případů příčinou obtížné recyklace směsi. 
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2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Vývoj jader z anorganických solí, rozpustných ve vodě, pro technologii vysokotlakého 

lití odlitků z Al – slitin. 

Cíle: 

- Výběr anorganických solí a jejich kombinace, s cílem dosáhnout jakosti jader  
(tvarová stabilita, hladkost, rozpustnost). 
 

- Vývoj vhodných aditiv, která zlepšují vlastnosti solných jader, především pevnost 
za studena a zvýšených teplot (do 650 °C). 
 

- Ověřit technologie výroby jader postupem vstřelování a vysokotlakého lisování 
krystalických solí. 

 
- Na základě laboratorních a provozních zkoušek stanovit „Kritéria solných jader“, 

testující použitelnost daného kompozita pro podmínky jader tlakového lití. 
 

- Ověřit novou technologii na reálných odlitcích tlakového lití. 
 

- Ověřit a stanovit podmínky pro kinetiku rozpouštění jader, druhotné použití 
rekrystalizovaných solí. 

 
- Navrhnout optimální podmínky pro přípravu kvalitních jader, umožňující uzavřený 

technologický a ekologický cyklus výroby. 
 
 

Doktorská disertace je součástí pilotního výzkumu, řešeného na VŠB – TU Ostrava, 

katedře metalurgie a slévárenství (2012-2015, TA 02011314 ČR), ve spolupráci s příjemcem  

a realizátorem nové technologie KOVOLIS HEDVIKOV, a.s. Třemošnice. 
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3 VÝVOJ SOLNÝCH JADER Z ČISTÝCH SOLÍ 

Nejdůležitější vlastností solných jader, určených pro vysokotlaké odlévání, je pevnost 

v ohybu (za studena i za zvýšených teplot). Jádra musí odolat mechanickým vlivům  

při manipulaci (zakládání do formy), teplotnímu namáhání odlévané slitiny (bod tavení soli 

blízký bodu odlévání roztavené slitiny), enormním tlakům a rychlostem proudu kovu  

(vliv konstrukce vtokové soustavy). Hlavní roli tedy hraje výběr materiálu a technologie 

přípravy solného jádra.  

 Výběr anorganických solí (čisté soli) 3.1

Na základě rozboru literárních zdrojů byla k experimentům použita, vzhledem  

ke zjištěným a dosaženým pevnostem v ohybu, rozpustnosti ve vodě a navlhavosti  

při skladování, solná jádra na bázi chloridů, uhličitanů a síranů. Jejich parametry jsou 

uvedeny v Tab. 2. Dále bylo zjištěno, že majoritní postavení ve výrobě jader mají soli  

NaCl a KCl, popřípadě jejich směsi.  

 Fyzikálně – chemické vlastnosti vybraných solí Tab. 2: 

 

Výběrem solí a jejich kombinací nejvíce vyhověly KCl a NaCl a to jak v chemické 

čistotě (Lachner, s.r.o. Neratovice), tak i ve formě kuchyňských solí. Taktéž byla ověřena 

modifikace majoritních solí s uhličitany – sodný a draselný v bezvodé formě, která  

však nepřinesla pozitivní účinky. 

  

Vlastnosti solí KCl NaCl K2CO3 Na2CO3 

Molární hmotnost 
[g/mol] 

74,551 58,443 138,205 105,98 

Teplota tání 
[°C] 

770,3 801 891 851 

Hustota 
[g/cm3] 

1,981 2,163 2,29 2,54 

Rozpustnost ve vodě 
[20 °C, g/100 ml] 

34,19 35,86 110,5 21,8 

Krystalová struktura krychlová krychlová 
monoklinická 
jednoklonná 

kosočtverečná 

Hrana krystalové mřížky [Å] 6,93 5,63 - 6,47 
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 Modifikace čistých solí pomocí K2CO3 3.1.1

Modifikace KCl a NaCl přísadou K2CO3 se projevila poklesem pevností a vysokou 

hygroskopičností (nestabilita při skladování), což vedlo až k rozpadu zkušebních tělísek  

(obr. 3). Při kombinaci 70 % KCl a 30 % K2CO3 (2,2 % H2O) dochází při sušení (80 °C) 

k rekrystalizaci uhličitanu na povrch jádra (obr. 4). Avšak výhodou K2CO3 je téměř okamžitá 

rozpustnost ve vodě a vyšší teplota tání (891 °C). 

 

 

Obr. 3: Rozpad zkušebního tělíska 
(NaCl – K2CO3) po skladování na vzduchu 

Obr. 4: Vznik krystalické fáze na 
povrchu tělísek (KCl – K2CO3) 

 Modifikace čistých solí pomocí Na2CO3 3.1.2

Jiný příklad skladby NaCl s Na2CO3 (70 %) a vlhkostí 2,2 % se opět projevil nežádoucí 

krystalizací na povrchu až úplným zhroucením vzorku (Obr. 5).  

 

 

Obr. 5: Vznik krystalické fáze a zhroucení vzorku (NaCl - Na2CO3) 

Přísady uhličitanů do KCl a NaCl znamenaly výrazný pokles primární pevnosti  

(Tab. 6, kap. 3.4.2), vysokou hygroskopičnost a nepotvrzují výsledky autorů, kde pevnosti 

jader dosahovaly 25 – 30 MPa [10].  

NaCl – K2CO3 

NaCl  
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VYSOKOTLAKÉ LISOVÁNÍ VSTŘELOVÁNÍ LITÍ SOLÍ S DOLISOVÁNÍM 

Bez pojiv S pojivem Tavení soli 

Krystalické soli 
(+ aditiva) 

Vodní sklo Tuhnutí 
(krystalizace 
pod tlakem) 

Krystalické soli 
(+ křemenný písek) 

Technologický 
postup  

WARM - BOX 

Technologický 
postup  

PUR Cold - Box 

Umělé pryskyřice 

 Postup výroby jader 3.2

V současnosti jsou rozvíjeny tři hlavní technologie přípravy jader. Každá z nich má své 

přednosti a nedostatky, které shrnuje Tab. 3. Zvolená metoda výroby ovlivňuje mechanické 

vlastnosti, rozpustnost a ekonomiku výroby jader, jakož i kvalitu finálního odlitku. V rámci 

disertační práce byla pozornost upoutána na dva směry výroby solných jader: 

a) lisování krystalických solí  

b) vstřelování krystalických solí za použití pojiv 

 
 Schéma technologií výroby jader a jejich výhody a nevýhody  Tab. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

ADÁMKOVÁ, E.: Rozpustná slévárenská jádra na bázi anorganických solí. Disertační práce.  
VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 

 Vstřelování jader 3.2.1

Tato metoda vyžaduje vhodnou volbu pojiva, anorganického či organického původu, 

která jsou vytvrditelná buď teplem jaderníku, nebo za studena plynným médiem  

(CO2 – proces, TEA PUR Cold-Box). Z důvodu ekologie byl výzkum zaměřen na anorganická 

pojiva (Na - silikáty) vyráběná přímou metodou (z křemenného písku a NaOH v autoklavu), 

která mají nízký modul (např. M = 1,81 - silně alkalická). U těch je možno dosáhnout 

minimální spotřeby pojiva a vysokých dehydratačních pevností jader. Předností je možnost 

aplikace běžných postupů i zařízení pro výrobu pískových jader. Vyšší pórovitost solných 

jader (25 – 35 %) umožňuje i rozpouštění ve vodě, i když pevnost v ohybu je cca 2 – 3 nižší 

proti lisovaným jádrům. 

První experimenty se vstřelovanými jádry z kuchyňských solí (NaCl), o průřezu  

22,5 x 22,5 mm, byly provedeny na jádrařském vstřelovacím zařízení firmy MOREK (PL) při 

tlaku vzduchu 6-7 bar, teplotě jaderníku 190 °C, době vytvrzování v jaderníku 50 s a obsahu 

pojiva 6 hm. d. (obr. 6). 

 

Obr. 6: Pohled do vstřelovacího stroje s posazenými jádry (MOREK – PL) 

Uvedený postup za použití kuchyňské soli (NaCl) vykazuje relativně nízkou pevnost  

a nesplňuje požadavky na jádra vysokotlakého lití odlitků (kapitola 3.4.5 Srovnání pevnosti 

vstřelovaných a lisovaných jader). Za účelem zvýšení pevnosti a snížení porezity jader bylo 

přistoupeno k úpravě vstřelovacích tlaků z 6 bar na hodnoty až 10 – 11 bar a změnám 

granulometrie krystalických solí. Avšak ani po těchto modifikacích nebylo dosaženo 

požadovaných kvalit jader pro vysokotlaké odlévání. Z těchto důvodů byla pozornost dále 

věnována technologii lisování jader. 
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 Lisování jader 3.2.2

První solná jádra o rozměrech 80 x 22,3 x h (mm) byla lisována maximální silou  

100 kN na multifunkčním servo – hydraulickém zařízení LFV 100, výroba Walter – Bai, AG 

Švýcarsko. Jejich výška h byla závislá na navážce, granulometrii solí, vlhkosti a pohybovala se 

v mezích h = 11,5 ÷ 12,4 mm. Přípravek pro lisování jader, obdélníkového průřezu, vytvořila 

firma Almet, a.s. Hradec Králové (obr. 8, příloha 1) ze speciální antikorozní oceli.  

Vývoj technologie lisování vedl ke změnám průřezu vyráběných a zkoušených jader. 

Vývojová řada procházela od obdélníkového, čtvercového až ke kruhovému průřezu (obr. 7). 

Slévárensky nejvhodnější tvar mají válcová jádra, neboť penetrace je vždy iniciována  

přes hrany jádra (čtvercová a obdélníková).  

 

Obr. 7: Vývojová řada průřezu testovaných solných jader 

Pro poloprovozní experimenty byla lisovací tlaková forma zvětšena na délku  

tělíska 88 mm a lisování probíhalo z větší navážky, tak aby bylo dosaženo rozměrů  

tělíska 88 x 22,3 x 22,3 mm i za použití vyšší lisovací síly 200 kN.  

Finálně bylo přistoupeno k výrobě jader kruhového průřezu o rozměrech  

88 x 28,5 mm, pro která byla zhotovena speciální kovová forma firmou Kovolis Hedvikov, a.s 

(příloha 2). Přechodem na válcovitá jádra došlo k výraznému posunu kvality povrchu 

předlévaných otvorů zkušebních odlitků (snížení penetrace, zvýšení hladkosti otvoru). 

  

Obr. 8: Kovový jaderník pro lisování solných jader obdélníkového a čtvercového 
průřezu (fa Almet, a.s.) 
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V jadernících probíhalo jednosměrné lisování jader. V současné době, ve spolupráci 

s firmou Kovolis Hedvikov, a.s., jsou jádra vyráběna protisměrným lisováním na speciálním 

lisovacím zařízení. Taktéž byl vyzkoušen pokus objemového lisování 3D (pryžová forma)  

ve firmě UJP Praha, a.s. Tento postup však nepřinesl pozitivní výsledky.  

 Metodiky zkoušení jader  3.3

Mezi nejdůležitější požadavky, které musí splňovat solná jádra, můžeme zařadit: 

1. Pevnost za studena a za zvýšených teplot 

2. Rozměrová přesnost a hladkost povrchu předlévaných dutin v odlitku 

3. Rozpustnost ve vodě po odlití 

4. Stabilita jader proti navlhání (skladovatelnost) 

5. Možnost uzavřeného ekologického cyklu (druhotné využití solanky) 

 

Komplikované tvary jader a použití zvýšeného tlaku kovu při lití (tlakové lití), nutí k vývoji 

jader s vysokými hodnotami mechanických vlastností. Taktéž jeden z nejdůležitějších 

požadavků - rozměrová přesnost, přímo souvisí s pevností jader. Z rozboru variant namáhání 

jader při lití vyplynul požadavek na zkoušení směsí především na ohyb.  

 Zkoušení mechanických vlastností (ohyb) 3.3.1

Měření pevnosti v ohybu probíhalo na adaptovaném univerzálním pevnostním 

přístroji LRu – 2e (MULTISERW, Morek – PL) (obr. 9). Naměřené hodnoty byly přepočteny  

na změnu rozpory tělísek a momentální lisovanou výšku h. 

Byly měřeny tři typy pevností v ohybu:  

• Pevnost za studena (Primární pevnost) 
• Pevnost za tepla (650 °C) 
• Zbytková pevnost po tepelné expozici 650 °C/1 h (Sekundární pevnost) 

 

 

Obr. 9: Zkouška pevnosti v ohybu na adaptovaném přístroji LRu – 2e 
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Matematický vzorec pro přepočet naměřeného σo,p na výsledný σo,z znázorňuje  

obr. 10. 

 

Obr. 10: Původní koncept a zkrácená varianta 
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 Kinetika rozpouštění jader v čisté vodě a solance 3.3.2

Rozpouštění solných jader bylo prováděno v konstantním objemu 800 ml vody  

o teplotě 19,5 ÷ 20,0 °C a rozdílném množství NaCl ve výplachové vodě (standard – čistá 

voda; množství 145 g a 240 g NaCl ve vodě). Pro dosažení nasyceného roztoku je nutné 

rozpustit 287 g NaCl v 800 ml vody při teplotě 20 °C. Rozpouštěcí nádoba byla umístěna  

na míchadle IKA C-MAG HS7 s rychlostí míchání stupeň 2. Před vlastním měřením byla jádra 

upravena tak, aby objem vzorků byl konstantně V ≈ 23 cm3. Počáteční hodnota hmotnosti 

(100 %) byla odečtena po rychlém namočení jádra do vody. V každém měřeném intervalu  

(3 min) byl sledován hmotnostní úbytek jader až do úplného rozpuštění. Současně bylo 

měřeno pH a elektrická vodivost. 

Měření vycházelo z úvahy, že při odstraňování jader již jednou použitou vodou  

se bude rozpustnost snižovat (růst koncentrace solanky), což potvrzují i níže uvedené 

výsledky (obr. 11).  

 

  

Obr. 11: Vliv koncentrace NaCl  
ve výplachové vodě na rychlost 

rozpouštění solných jader 

Obr. 12: Vliv koncentrace NaCl ve 
výplachové vodě na změnu elektrické 

vodivosti a pH soustavy 

 

Vliv koncentrace NaCl ve výplachové vodě na změny elektrické vodivosti a pH 

soustavy popisuje obr. 12. Zatímco elektrická vodivost stále rostla s koncentrací NaCl, pH 

z neutrální polohy krátkodobě stouplo na hodnoty okolo 9 a dalším obohacováním solí  

ve vodě se neměnilo.  

Byl hledán parametr hodnocení stavu výplachové vody pro možnou aplikaci 

uzavřeného ekologického cyklu recyklace solí. Ukazuje se, že nejlepším kritériem  

pro hodnocení zpětné použitelnosti výplachové vody je elektrická vodivost.  

Tudíž pro konkrétní chemické složení solného jádra se dá stanovit kritická hodnota elektrické 

vodivosti, která ještě dovolí účinnou rozpustnost jader daného složení.  
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 Zkoušky navlhavosti 3.3.3

Navlhavost je důležitým parametrem z hlediska skladování jader. Je důležité, aby 

solná jádra odolávala okolnímu prostředí a nepřijímala atmosférickou vlhkost, z důvodu 

snížení jejich pevnosti (ztráta rozměrové přesnosti) a k případnému uvolňování vodní páry 

během procesu odlévání. Z tohoto důvodu bylo důležité ověřit odolnost jader na vzduchu  

i v podmínkách zvýšené relativní vlhkosti.  

Vliv typu soli na navlhavost 

Navlhavost, volně uložených solí či lisovaných solných jader, byla měřena změnou 

hmotnosti vzorků KCl a NaCl, skladovaných za různých klimatických podmínek. Měření 

předcházelo jejich vysušení (110 °C) do konstantní hmotnosti. Poté byly skladovány  

nad hladinou vody RV 98 % / 22 °C (obr. 13) a na vzduchu RV 25 % / 22 °C (obr. 14). V obou 

případech za normálního tlaku. U vysoce chemicky čistých solí i po několikaměsíčním 

skladování nebyl zaznamenán výrazný nárůst hmotnosti. Vysoká stabilita těchto jader  

proti navlhání souvisí s vysokou chemickou čistotou použitých solí. U zkušebních lisovaných 

jader (lisovací síla 50 kN) s pevností v ohybu 3,42 MPa, která byla skladována v extrémních 

podmínkách relativní vlhkosti 98 %, došlo k poklesu pevnosti téměř na nulu, avšak  

po odležení 24 h na vzduchu se pevnost opět zvýšila na původní hodnoty 3,5 MPa.  

Tohoto vratného efektu bylo rovněž dosaženo přisoušením jader (110 °C). 

 

 
Obr. 13: Průběh navlhavosti 

v exikátoru při RV 98 %/22 °C 
Obr. 14: Průběh navlhavosti na 

vzduchu při RV 25 %/22 °C 
 

Při sledování nárůstu hmotnosti vzorků nad hladinou vody po dobu 114 dnů, u čistých 

solí silně navlhalo NaCl, zatímco u KCl, i po 17 dnech, byla navlhavost téměř nulová. Výsledky 

na vzduchu, po dobu 33 dnů, ukázaly, že chemicky čisté soli KCl, p.a. a NaCl, p.a. mají téměř 

nulovou navlhavost. 
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Vliv technologie výroby a pórovitosti na navlhavost 

Navlhavost jader z kuchyňských solí a chemicky čisté NaCl soli byla měřena změnou 

hmotnosti. Jádra byla skladována za různých klimatických podmínek volně na vzduchu 

o RV 35 ÷ 58 %, teplotě 20,7 ÷ 24,9 °C a normálním tlaku. Délka sledování činila  

23 dnů. Výsledky měření znázorněné na obr. 15 ukazují rozdílné chování navlhavosti 

lisovaných a vstřelovaných jader. 

 

 

Obr. 15: Rozdílný trend navlhavosti lisovaných a vstřelovaných jader  

o stejném složení 

 

Použitá výrobní technologie značně ovlivňuje pórovitost a zároveň pevnost jader.  

Je patrné, že s rostoucí pórovitostí (jádra vstřelovaná) dochází k snazšímu navlhání a poklesu 

pevnosti (pevnost v ohybu vstřelovaných jader = 1,5 – 3,5 MPa). To je cca 1/3 – 1/2 pevnosti 

lisovaných jader ze směsi stejného složení. U lisovaných jader je toto méně patrné vlivem 

nižší pórovitosti. V obou případech však není nárůst hmotnosti výrazný a pro krátkodobé 

skladování je dostačující – solná jádra určena k okamžitému použití ve výrobním procesu 

odlitků (přesto se jádra před založením do formy přesoušejí). 
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 Pevnost jader 3.4

Mechanismus zpevňování lisovaných solných jader můžeme rozdělit do dvou hlavních 

procesů (mechanický a fyzikálně-chemický): 

1. Mechanická deformace zrn (slepování) povrchově naleptaných krystalů solí pod 
vysokým tlakem (mechanicky) 

2. Zpevnění pomocí rekrystalizace stykových ploch mezi krystaly (fyzikálně – chemický 
proces) 
 
Chemismus byl potvrzen i sledováním hranic zrn lomových ploch jader pomocí 

konfokálního laserového skenovacího mikroskopu Olympus OLS 3100 LEXT (obr. 16). Z toho 

vyplývá, jak významnou roli hraje optimální vlhkost směsi, granulometrie (velikost a tvar 

krystalů), přítomnost cizích látek („brzdiče“ slepování), podmínky rekrystalizace  

(doba odležení, teplota prostředí) a výška lisovacího tlaku (dosažení minimální pórovitosti). 

 

 

 

Obr. 16: Rekrystalizace hranice zrn KCl Standard po vylisování 
(ρ = 1,85 g/cm3, pevnost v ohybu = 8,8 MPa) 
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 Vliv tvaru zrn na pevnost jader 3.4.1

Jak uvádí kapitola 3.1, první experimenty vycházely z KCl a NaCl chemické 

čistoty (p.a.). I když fyzikálně – chemické vlastnosti obou solí se podstatně neliší (Tab. 2),  

KCl vykazuje ve všech parametrech výrazně vyšší pevnosti za studena i za tepla (do 650 °C) 

(Tab. 4), což je vysvětlováno především rozdílnou hranatostí i tvarem zrn [6]. K podobným 

závěrům, o vlivu tvaru krystalů solí na pevnost, přichází C. R. Loper [3]. 
 

 Pevnost v ohybu lisovaných jader (100 kN, 56 MPa) Tab. 4: 

 
Primární pevnost  

(stání na vzduchu 48 h)  
[MPa] 

Za tepla 650 °C  
[MPa] 

Sekundární pevnost 
650 °C/1 h  

[MPa] 
KCl, p.a.+) 7,53 > 8,9 8,49 
NaCl, p.a.+) 3,63 5,33 2,55 

Hranatost zrn solí:  KCl, p.a.+)  = SPHT 3 střední kulatost zrn = 0,778 

   NaCl, p.a.+) 
  = SPHT 3 střední kulatost zrn = 0,906 

 
Zatímco krystaly soli KCl mají homogenní zrnitost pravidelného kubického tvaru 

(obr. 17), NaCl je typická hlavním obsahem krystalů oválného charakteru (obr. 18).  

Rozdíl v tvarech krystalů potvrdilo i měření střední kulatosti vztažené k objemu částic  

(pro povrch středově symetrický = 1), měřeno na zařízení Camsizer firmy Retsch. 
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Obr. 17: Kubické krystaly KCl soli (vč. 3D pohledu) 
 

  

 
Obr. 18: Oválný charakter krystalů NaCl (vč. 3D pohledu) 
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PRIMÁRNÍ PEVNOST V OHYBU (ZA STUDENA) 

 Vliv lisovací síly na hustotu a pevnost v ohybu jader  3.4.2

Lisování vzorků probíhalo v intervalu lisovacích sil 30 ÷ 160 kN. S rostoucí lisovací 

silou roste pevnost KCl v ohybu v těsné korelaci se stoupající hustotou (obr. 19). Při lisovací 

síle 100 kN dosáhla pevnost v ohybu vyšších hodnot než 5 MPa, což značně převyšuje,  

např. pevnost jader s organickými pryskyřicemi (PUR Cold – Box). Hustota tělísek dosahuje 

hodnot okolo 1,9 g.cm-3, což se blíží hustotě monolitické soli KCl (1,981 g.cm-3, Tab. 2). 

Zdánlivá pórovitost tělíska (vypočtená) je rovna 4,6 %. 

 

Obr. 19: Vliv lisovací síly na hustotu a pevnost v ohybu tělísek z KCl;  

(d50 = 190 µm; vlhkost 0,87 %) 

Zdánlivá pórovitost (p) byla určena výpočtem podle vztahu: 

[ ]% 100
ρ

ρρ
p

KCl

jádraKCl
⋅

−
=  

kde: ρKCl = (1,981 g.cm-3) 
ρjádra = objemová hmotnost jádra  

 
Jak potvrzuje Tab. 5, jsou primární pevnosti pro NaCl výrazně nižší (pro lisovací  

sílu 50 kN o 68 %, pro 100 kN o 31 %) i při srovnatelných hustotách vzorků. Byla ověřena také 

směs obou solí (hmotnostní poměr 1:1). Výsledky ukázaly pevnosti mezi oběma mezními 

hodnotami obou solí (stejná hustota tělísek). Rovněž byly zkoušeny kombinace solí (chloridů) 

s uhličitany (Tab. 6, 7). 
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 Srovnání primárních pevností KCl a NaCl po lisování (různé lisovací napětí) Tab. 5: 

Lisovací síla: 50 kN 100 kN 
Lisovací napětí: 28 MPa 56 MPa 

Soli 
Pevnost v ohybu 

[MPa] 
Hustota 
[g/cm3] 

Pevnost v ohybu 
[MPa] 

Hustota 
[MPa] 

KCl 4,65 1,682 8,53 1,902 

NaCl 1,46 1,687 3,63 1,866 

Směs  
KCl:NaCl  (1:1) 

2,67 1,663 7,30 1,861 

 

 Primární pevnosti směsi solí KCl a NaCl s uhličitany Tab. 6: 

Lisovací síla: 100 kN 
Lisovací napětí: 56 MPa 

Směsi solí 
Pevnost v ohybu 

[MPa] 
Hustota 
[g/cm3] 

Na2CO3/NaCl 
 30/70 

2,33 1,84 

Na2CO3/NaCl  
70/30 

3,61 1,88 

K2CO3/KCl  
30/70 

+) 1,99 

 +) Pevnost neměřitelná, silně navlhá, po vysušení krystalizace. 
 

Přísady uhličitanů znamenaly výrazný pokles primární pevnosti za studena  

a nepotvrzují výsledky autorů [10], u kterých směsi NaCl + 70 % Na2CO3 dosahovaly hodnot  

30 MPa a směs KCl + K2CO3 25 MPa. 
 

 Přehled naměřených hodnot (100 kN) Tab. 7: 

 
 Pozn.: Lisovací síla 100 kN, rychlost zatěžování 4 mm/min 
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 Vliv granulometrie zrn solí na pevnost jader 3.4.3

Přímo úměrný vztah mezi zdánlivou pórovitostí (objemovou hmotností) solných jader 

a pevnosti vedl k ověření vlivu zrnitosti na pevnost (obr. 19). KCl s původní granulometrií byl 

drcen speciálními postupy:  

a) na planetárním mlýně (Fritsch) 

b) supermletím (tryskový mlýn).  

Jednotlivé granulometrie solí jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

 Zrnitost KCl mletého různými postupy Tab. 8: 

Vzorek KCl 
d(0,1) 
[µm] 

d(0,5) 
[µm] 

d(0,9) 
[µm] 

d50 
[µm] 

Původní standard 189,7 326,9 557,5 329,2 

Planetární mlýn (Fritsch) 10,74 51,7 962,0 34,7 

Supermletí 
(tryskový mlýn+) 

10,0 124,2 650,5 260,4 

+Mastersize 2000, Ver. 5.60, Malvern Instr. UK 
 
Předpokládá se, že s jemností zrn solí klesne pórovitost jader, poroste hustota  

i pevnost jader. Ukázalo se však, že supermletím (tryskový mlýn) nebylo dosaženo vysoké 

jemnosti (Tab. 8.), ale vlivem růstu povrchové energie zrn nastala jejich zpětná agregace  

ve velké, tvrdé částice. Pouze mírné zjemnění vede ke kladnému efektu.  

Mletím KCl na kulovém mlýně (Fritsch) došlo k poklesu z d50 = 329 µm na d50 = 35 µm  

a vzrostla pevnost jader (100 kN) z 4,54 MPa (1,66 g/cm3) na 5,7 MPa (1,75 g/cm3). Tento 

efekt se dá již pokládat za významný. 
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 Vliv vlhkosti směsi na pevnost solných jader 3.4.4

Vlhkost solí „naleptává“ povrch krystalků a vedle jemnosti zrn napomáhá při lisování 

k dosažení vyšší hustoty a konečně i pevnosti. Na obr. 20 je patrný časový průběh 

rekrystalizace KCl při dvou vlhkostech (0,37 a 0,85 %). Sušší směs má vyšší počáteční pevnost 

v ohybu po slisování, ale pomalejší náběh na konečnou pevnost. Proto primární pevnosti  

a další pevnostní charakteristiky byly určovány na vzorcích nejčastěji po 48 hod. 

 

Obr. 20: Průběh zpevňování KCl s rozdílnou vlhkostí po slisování  

lisovací silou 100 kN (RV 65 %/ 23 °C) 

Stanovení optimální vlhkosti vycházelo z řady pokusů. Výzkum ukázal, že s rostoucí 

vlhkostí solí, standardní granulometrie KCl, NaCl, klesá primární pevnost vylisovaných tělísek 

na vzduchu (obr. 21), proto je doporučována vstupní vlhkost směsi do 1 % H2O. 

 

Obr. 21: Vliv vlhkosti KCl na pevnost v ohybu (lisovací síla 100 kN, hustota  

1,84 – 1,89 g/cm3, skladování 24 h na vzduchu 22 – 23 °C, relativní vlhkost 60 %) 
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PEVNOST ZA TEPLA A ZBYTKOVÁ PEVNOST V OHYBU 

S ohledem na teploty lití Al – slitiny a teploty tání solí (především KCl a NaCl) byla 

zvolena teplota zkoušení vzorků při 650 °C po době ohřevu 0,5 a 1 h (pevnost za tepla). 

Zbytková pevnost (sekundární) je pevností stanovenou po tepelné expozici  

(650 °C/ 1 a 0,5 h) a je určitou mírou rozpadavosti jader při odjádrování. 

Příklad výsledků stanovení primárních a sekundárních pevností u vzorků lisovaných 

rozdílnou silou (50 – 100 kN) při rozdílné vstupní vlhkosti soli KCl je patrný v Tab. 9.  

 

 Srovnání primárních a zbytkových pevností u KCl, lisovací síly a rozdílné Tab. 9: 

vlhkosti 

Sůl 
Vlhkost 

 
[%] 

Žíhání  
650 °C 

[h] 

Doba 
skladování 

[h] 

Lisovací 
síla 
[kN] 

Primární* a zbytková 
pevnost v ohybu 

[MPa] 

Hustota 
vzorku 
[g.cm-3] 

KCl 

1,2 0,5 24 

50 
3,44* 1,58 – 1,64 

3,53 1,72 

65 
4,73* 1,71 – 1,75 

5,41 1,71 

0,87 1,0 72 100 
6,34* 1,83 – 1,86 

6,35 1,86 – 1,89 

 

Výsledky ukazují, že s rostoucí lisovací silou a vlhkostí do 1 % roste hustota, jakož  

i primární a zbytková pevnost. Maximální hodnoty přesahují 6 MPa.  

Nejen za studena (primární pevnost), ale i za tepla se jádra z KCl a NaCl výrazně liší. 

Pevnost v ohybu za tepla jader z NaCl je cca poloviční (Tab. 10) i při stejné hustotě vzorků. 

 

 Srovnání pevnosti za tepla u KCl, NaCl při konstantní lisovací síle Tab. 10: 

Sůl 
Vlhkost 

 
[%] 

Žíhání  
650 °C 

[h] 

Doba 
skladování 

[h] 

Lisovací 
síla 
[kN] 

Pevnost za tepla  
v ohybu 650 °C 

[MPa] 

Hustota vzorku 
 

[g.cm-3] 

KCl 0,87 1 72 100 6,77 1,86 – 1,88 

NaCl 0,83 1 72 100 3,69 1,87 – 1,89 
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Rozdílné hodnoty pevností za tepla uvedené v tab. 10, potvrzuji i rozdílné chování 

obou vzorků při zkoušce v ohybu (obr. 22). 

 

 

Obr. 22: Plastická deformace KCl a lom tělíska z NaCl při zkoušce  

pevnosti v ohybu za tepla (650 °C) 

Je zřejmé, že tělíska z NaCl po žíhání praskají a nevyskytuje se u nich žádný plastický 

stav. Oproti vzorku z KCl, kde se dostavuje plastický stav při deformaci. Porušení souvislosti 

(trhlina) u vzorku NaCl, probíhá přes krystaly soli (transkrystalický lom). Příčinu můžeme 

hledat ve vysoké ekvikohezi (rovnocenná koheze) zrn, tzn. pevnost zrna je stejná, jako 

pevnost hranice zrn. Porušení struktury přes zrna dokládá obr. 23, NaCl s pevností za tepla 

(650 °C) 3,69 MPa. S tímto souvisí i kompaktnost struktury. Lomová plocha NaCl je 

pórovitější a méně kompaktní než u KCl, který dosahuje pevnosti za tepla (650 °C) 6,77 MPa. 

Jak bylo uvedeno dříve, tělíska z KCl se po vylisování blíží monolitické soli o zdánlivé 

pórovitosti 4,6 %. Kritickou úlohu bude hrát i mírný rozdíl v teplotě tání obou solí (30,7 °C). 

Z těchto poznatků lze předpokládat, že KCl jádro s kompaktní strukturou a s nízkou 

pórovitostí se bude rozpouštět déle, ale výsledná kvalita povrchu (hladkost dutin) bude vyšší. 

  

NaCl 650 °C 

KCl 650 °C 
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Obr. 23: Trhlina jdoucí přes zrna ve struktuře NaCl 

Srovnání obou struktur lomů solí nabízí obr. 24. Vzorek z NaCl je doprovázen vznikem 

pórů a mikrotrhlin. Tělíska z KCl si zachovávají kompaktnost svého povrchu, což je žádoucí 

pro jejich případné opracování a manipulaci. Zároveň je předurčuje k dosažení vyšších 

pevností. 

KCl – kompaktní struktura NaCl – trhliny a póry 

Obr. 24: Struktura lomové plochy sledovaných vzorků 
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 Srovnání pevností vstřelovaných a lisovaných jader 3.4.5

Obecně hodnoty pevností jader z čistých solí u NaCl byly vždy výrazně nižší, než u soli 

KCl, které naopak tepelným zpracováním dále zpevňovaly. Srovnáním Tab. 11 a 12 můžeme 

pozorovat, jak významnou roli hraje použitá technologie výroby solného jádra. Dosahované 

pevnosti u vstřelování se zatím pohybují o jeden řád v nižších hodnotách proti lisování. Pouze 

vysoká zdánlivá pórovitost a použití obyčejné kuchyňské NaCl dává jádrům vynikající 

rozpustnost ve vodě. 

Výsledky dosažené vysokotlakým lisováním: 

 Výsledky u čistých solí (100 kN) Tab. 11: 

Primární pevnost  
v ohybu (za studena) 

NaCl 3 – 5 MPa ρv = 1,86 g/cm3 

KCl 4 – 6 MPa ρv = 1,90 g/cm3 

Pevnost v ohybu za tepla 
(při 650 °C) 

NaCl 4 – 5 MPa ρv = 1,86 g/cm3 

KCl 8 – 9 MPa ρv = 1,90 g/cm3 

Sekundární (zbytková) 
pevnost v ohybu (650 °C/1h) 

NaCl 2 – 3 MPa ρv = 1,86 g/cm3 

KCl 6 – 8 MPa ρv = 1,90 g/cm3 

 

Výsledky dosažené vstřelováním: 

 Pevnosti solných jader vyrobených metodou horkého jaderníku (Warm –box) Tab. 12: 

Primární pevnost  
v ohybu (za studena) 

NaCl  0,38 – 0,43 MPa ρv = 1,1 g/cm3 

Pevnost v ohybu za tepla 
(při 650 °C) 

NaCl  0,30 – 0,35 MPa ρv = 1,2 g/cm3 

Sekundární (zbytková) 
pevnost v ohybu (650 °C/1h) 

NaCl  0,39 – 0,42 MPa ρv = 1,1 g/cm3 
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 Aplikace kuchyňských solí NaCl při výrobě jader 3.5

Dosavadní výroba solných jader vycházela z kombinace solí o vysoké chemické 

čistotě (p.a.), jež lze pokládat za poměrně drahé suroviny, i přesto, že technologie 

předpokládá uzavřený cyklus a opětovné použití rekrystalizovaných solí. Také mechanické 

vlastnosti zatím hovoří o výrazně nižších pevnostech NaCl ve srovnání s KCl. Avšak existuje 

zde lákavá dostupnost a široký výběr kuchyňských solí (NaCl).  

Na chemické složení kuchyňských solí (Tab. 13) lze pohlížet ze dvou hledisek: 

- Zdravotního 
- Technologického 

 

 Chemické složení vybraných solí Tab. 13: 

Vzorek soli Obchodní název Přísady 
Přítomnost 
sloučenin 

1 
Sůl jedlá kamenná s jódem a 
fluorem (jemně mletá) 

F 
I 

max. 250 mg/kg 
27±7 mg/kg 

NaF 
KIO3 

2 
Sůl jedlá kamenná s jódem 
(jemně mletá) 

I 20-35 mg/kg 
KI 
KIO3 

3 Alpská sůl s jódem (vakuovaná) 

NaCl 
CaCO3 

MgCO3 

KIO3 

I 

98,8 % 
min. 0,9 % 
min. 0,2 % 
33-58 mg/kg 
20-34 mg/kg 

CaCO3 
MgCO3 

KIO3 

4 
Alpská sůl s fluorem a jódem 
(vakuovaná) 

NaCl 
CaCO3 

MgCO3 

KIO3 

I 
F 

98,0 % 
min. 0,7 % 
min. 0,1 % 
33-58 mg/kg 
20-34 mg/kg 
max. 250 mg/kg 

KIO3 
CaCO3 
MgCO3 
NaF 

5 
Jemná mořská sůl s jódem  
(odpařením z mořské vody) 

I 15-35mg/kg KIO3 

6 NaCl, p.a. (chemicky čistá) 

Fe 
Těžké kovy (Pb) 
SO4 
Ca 
Mg 
I 
Br 

max. 0,0003  
max. 0,0005 % 
max. 0,005 % 
max. 0,005 % 
max. 0,002 % 
max. 0,008 % 
max. 0,01 % 

 

 

 

Ze zdravotního hlediska kuchyňské soli obsahují zdraví prospěšné prvky jod a fluor, 

a to ve formě sloučenin (KIO3, KI, NaF) v množství 15−58 (max. 250) mg/kg. 

Pro výrobu solných jader je však mnohem důležitější technologický pohled  

na chemické složení, který ovlivňuje kvalitu vyrobených jader. U některých druhů komerčně 

dostupných solí nacházíme přísady proti slepování zrn, tzv. „protispékavá aditiva“, které 

slouží k zamezení lepení krystalů soli při skladování. Jedná se o K2CO3, CaCO3, MgCO3, SiO2  

i dokonce K4[Fe(CN)6]·3H2O [7]. Tyto látky narušují vytvrzovací mechanismus lisovaných jader 

(slepování a rekrystalizaci po hranici zrn). Obdobně u vstřelovaných jader dochází  

ke zhoršování pojivových vlastností mezi krystaly a alkalickými silikáty.  
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S cílem ověřit použitelnost kuchyňské NaCl, ze široké nabídky obchodně nabízených 

solí, s rozdílným původem (soli kamenné, rekrystalizované – alpské, mořské), granulometrií, 

tvarem zrn a jejich chemické čistoty, bylo finálně vybráno 5 typů kuchyňských solí (č. 1÷5).  

Ty byly srovnávány se standardem, chemicky čistou NaCl, p.a. (č. 6). Srovnání pevností 

solných jader lisovaných a vstřelovaných z různých druhů kuchyňských solí a chemicky čisté 

soli znázorňuje obr. 25. 

 
Obr. 25: Srovnání pevností solných jader lisovaných a vstřelovaných z různých 

druhů kuchyňských solí (A = lisovaná jádra 200 kN; B = vstřelovaná jádra - pojivo 
Na – VODNÍ SKLO, 7,5-8,0 bar) 

 

Jádra z kuchyňských solí NaCl, vyrobena lisováním dosahují 2−3 krát vyšších pevností 

v ohybu než jádra vstřelovaná, avšak stále nedosahují hodnot KCl. Vstřelovaná jádra 

s alkalickými silikáty (Warm – Box) mají nižší pevnost, vyšší navlhavost, ale výbornou 

rozpustnost ve vodě. Pro reálné použití se musí povrchově chránit (nátěry). Dipyramidální 

tvar rekrystalizované NaCl chemicky čisté (vz. č. 6), rovněž i oválný tvar mořské soli (vz. č. 5) 

se nejvíce blíží kulovitému tvaru křemenného ostřiva, což je výhodné nejen pro vstřelování, 

ale i pro lisování. 

Tvary zrn a morfologie jejich povrchu vybraných solí se od sebe ve většině případů 

značně liší. Rozdílnost je způsobena konkrétní technologií výroby soli, např. drcení a mletí  

u soli kamenné či rekrystalizace z roztoku u solí alpských a mořských. V následujících  

obr. 26, 27, 28, 29 jsou znázorněny tvary a rozložení zrn zkoumaných solí pomocí  

SEM a EDX – mikrosondy. 
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Obr. 26: Tříšťnatý povrch drcených Kamenných solí (č. vz. 1,2) a EDX analýza 

chemického složení 
 

  
Obr. 27: Pravidelná kubická zrna Alpských solí (č. vz. 3,4) a EDX analýza 
potvrzující přítomnost přísad proti slepování na povrchu solného zrna  

(MgCO3, CaCO3) 
 

 
 

Obr. 28: Oválný tvar zrn Mořské soli (č. vz. 5) a EDX analýza chemického složení 
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Obr. 29: Dipyramidální pravidelný tvar NaCl, p.a. – standard (č. vz. 7) a EDX 
analýza chemického složení 

Detailnější zkoumání solí pod SEM a EDX analýzou přináší vysvětlení v odlišnostech 

pevností solných jader. Nízké pevnosti u Alpských solí jsou zapříčiněny nižší kvalitou povrchu, 

na kterém jsou zachyceny blokující přísady – MgCO3, CaCO3 (tmavá část na zrnu), jejichž 

přítomnost potvrdila EDX analýza (Obr. 27). Dipyramidální tvar zrn chemicky čisté NaCl, p.a. 

je význačný vysokým koordinačním číslem zrna a nejvíce podobný tvaru zrn SiO2 ostřiva,  

na rozdíl od pravidelných kubických zrn solí alpských. Dipyramidální tvar je výhodnější, jak 

pro lisování, tak pro vstřelování jader. Srovnání pevností lisovaných jader různého tvaru zrn 

dokládá i obr. 30.  

Zkoumání potvrdilo, že lze rovnocenně nahradit drahou chemicky čistou sůl (p.a.), solí 

kamennou, která je až 20-krát levnější. 

 
Obr. 30: Srovnání vlivu tvaru zrn na pevnost lisovaných jader (200 kN) 



39 

ADÁMKOVÁ, E.: Rozpustná slévárenská jádra na bázi anorganických solí. Disertační práce.  
VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 

 První provozní zkoušky 3.6

V rámci projektu příjemce KOVOLIS HEDVIKOV, a.s. připravil kovovou formu  

pro provozní hodnocení solných jader na lisu CLH 400. Použitá slitina na odlitky byla 

AlSi9Cu3(Fe) (GD 226). Při zkouškách bylo možno simulovat podmínky rozdílného namáhání 

solných jader podle jejich polohy vůči zářezu (přímo proti vstřiku 0°, 90° až 180° od zaústění), 

obr. 31. Pro první zkoušky se použila lisovaná jádra z chemicky čistých solí (KCl, NaCl) 

s původní granulometrií (Tab. 14). 

 Parametry lisovaných jader pro první poloprovozní zkoušky Tab. 14: 

Solné jádro 
Objemová hmotnost  

[g/cm3] 
Pevnost v ohybu  

[MPa] 

NaCl  
 

1,69 1,39 – 1,50 

KCl 1,82 2,90 – 3,70 

Rozměry jader:  22,3 x 11,5 ÷12,4 x 80 mm 

  

Obr. 31: Rozdílná namáhání jader podle polohy zaústění vtoku  
(zkušební odlitek po odlití fa Kovolis Hedvikov, a.s.) 

 

Jádra uvedených parametrů nevydržela přímý vstřik kovu (zlomení), ve vzdálenějších 

polohách docházelo k vychýlení jader z geometrie a k hluboké penetraci kovu. Penetrace 

byly analyzovány metalograficky a pomocí techniky SEM. 
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(100x) (500x) 

Obr. 32: Ostré rozhraní penetrovaného kovu do jádra z KCl 

 

Z obr. 32 je patrno ostré rozhraní penetrovaného kovu do jádra z KCl a vlastního 

odlitku. Kov pronikl do pórů jádra, kde se nacházejí jen ojediněle roztavená zrnka soli. 

Obdobná situace nastala i u jader z NaCl (obr. 33). 
 

  

(100x) (500x) 

Obr. 33: Ostré rozhraní penetrovaného kovu do jádra z NaCl 

 

Na řezu solným jádrem jsou patrny části hladké plochy odlitku a části penetrované. 

Rozhraní je na obr. 34, zatímco penetrovaná plocha sestává z jemně zrnitých  

oxidů Al a zbytků po roztavené soli (obr. 35 – bílá místa). 
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Obr. 34: Rozhraní hladké plochy odlitku a penetrované části (35x)  
 

Obr. 35: Penetrovaná plocha s jemně zrnitými oxidy Al a zbytky  
roztavené soli (200x) 

 

První provozní zkoušky ukázaly na další směry zlepšení kvality jader. Především je 

nutno zvýšit pevnost (zvláště za tepla) a snížit pórovitost jader. Proto další směry řešení 

budou věnovány především technologii vysokotlakého lisování a optimalizaci lisovacích 

podmínek (zvýšení lisovacího tlaku), použití aditiv ke zpevnění solné matrice a využití 

tepelného zpracování jader (žíhání). 
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Souhrn získaných poznatků  

V rámci první části disertační práce byla provedena analýza dostupných literárních 

zdrojů, s ohledem na jejich skromné množství a dostupnost, a vlastních provedených 

zkoušek. Na základě prezentovaných informací lze souhrnně uvést následující:  

1. Doposud jsou v praxi známy aplikace lisovaných solných jader pouze 

jednoduchého tvaru v technologiích nízkotlakého a gravitačního lití odlitků  

do kokil (písty motorů). 

2. Solná jádra skýtají značný potenciál i u tak náročné technologie jakou je 

vysokotlaké lití odlitků. Zatím však v praxi nebyla použita. 

3. První poloprovozní realizaci solných jader v Evropě uskutečnila švýcarská firma 

Bühler, která využívá technologii výroby jader z roztavené soli. Zatímco tato 

disertační práce je zaměřena na metody lisování a vstřelování krystalických solí.  

4. Kritická hodnota pevnosti v ohybu solného jádra, určeného pro tlakové lití, je  

6,5 MPa při teplotě 175°C a rychlosti v zářezech 35 m/s (podle Fusche [9]). 

5. Vstřelovaná jádra nemohou konkurovat jádrům lisovaným, především 

v pevnostních charakteristikách, taktéž v pórovitosti a sklonu k penetraci. 

6. Hlavní postavení, ve výrobě jader, mají soli KCl a NaCl, použití solí K2CO3 a Na2CO3 

se projevilo negativně.  

7. Přednosti KCl oproti NaCl jsou pravděpodobně způsobeny rozdílným tvarem zrn  

a doposud nejsou pragmaticky vysvětleny.  

8. U krystalických solí (kuchyňské soli) se vedle antislepovacích aditiv ukázal jako 

významný činitel tvar zrn a granulometrie solí. Výběrem vhodného typu lze  

do jisté míry ovlivnit kvalitu solných jader. 

9. Dosažené výsledky potvrdily, že lze rovnocenně nahradit drahou chemicky čistou 

sůl (p.a.), levnější solí kamennou. 

10. Z výsledků poloprovozních zkoušek (zkušební odlitek) se jádra z čistých solí 

ukázala jako nevhodná pro použití v technologii tlakového lití. U testovacího 

odlitku docházelo k natavení a silné deformaci jader (ztráta rozměrové přesnosti, 

penetrace). 

Předložené poznatky ukazují, že s ohledem na dosažení vyšší pevnosti, teplotní 

odolnosti, rozměrové přesnosti a hladkosti povrchu jader, bude pozornost této disertační 

práce dále věnována technologii vysokotlakého lisování a perspektivnímu použití 

kompozitních jader, s cílem zvýšit teplotní odolnost jader. 
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4 VÝVOJ SOLNÝCH JADER Z KOMPOZITNÍCH SOLÍ 

Aplikace jader z čistých solí (KCl, NaCl) a směsí (s K2CO3, Na2CO3) na pokusném 

odlitku, poukázala na omezené pevnosti, především za tepla (650 °C), a zvýšenou náchylnost 

k penetraci. Ta je způsobena natavováním zrn solí, jejichž bod tavení se výrazně neliší  

od teploty lití hliníkové slitiny. Taktéž vysoký tlak i rychlost plnění kovu napomáhají 

povrchové destrukci jader. Z těchto důvodu bylo přistoupeno k vývoji kompozitních solí. 

Princip myšlenky kompozitních solí spočívá v rozptýlení částic žáruvzdorných aditiv  

(anorganického původu) do základní solné matrice, které mají za cíl: 

- zvýšit pevnost jader (růst primární pevnosti a zvláště pevnosti za vysokých teplot),  

- kompenzovat objemové smrštění,  

- posílit ochlazovací účinek (Bf) 

- zvýšit odolnost proti tepelnému šoku, 

- zlepšit hladkost povrchu předlitých otvorů.  

Růst pevnosti je vysvětlován narušováním dlouhých dislokačních čar, přítomných 

v solné matrici, jemně rozptýlenými částicemi. Kombinace vyššího koeficientu tepelné 

roztažnosti solné matrice a nižšího koeficientu přidaných částic je žádoucí z hlediska pevnosti 

vazby kompozita. Dále se ukazuje, že zanedbatelné nejsou ani tepelně – fyzikální vlastnosti 

solných kompozitních jader (růst ochlazovacího účinku a koeficientu tepelné akumulace),  

při aplikaci aditiv SiO2, zirkonsilikátu, chromitu, korundu, Fe2O3, lupínkový grafit.  

Pro úspěšnou aplikaci kompozitních jader v tlakovém lití, musí jádra splňovat požadavky 

uvedené v Tab. 15.  

 

 Kritéria solných jader lisovaných z kompozitních solí Tab. 15: 

Parametr Hodnota Jednotka 

Primární pevnost v ohybu  
(min. hodnota) 

4 – 5 [MPa] 

Sekundární pevnost v ohybu při 650 °C 
(min. hodnota) 

6 -7 [MPa] 

Pórovitost (max.) 10 [%] 
Objemová hmotnost  
(min. hodnota; KCl) 

1,85 [g/cm3] 

Skladovatelnost (60 % RV; 24 °C)  
(min. hodnota) 

30 [dnů] 

Rozpustnost ve vodě (40 °C/ volný pád) 4 - 10 [min] 
Maximální koncentrace soli 
ve výplachové (oběhové) vodě  

200 [g/l] 

Hladkost povrchu odlitku (Ra) 3 - 6 [µm] 
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 Charakteristika a příprava kompozitních solí 4.1

V kompozitních skladbách solných směsí byla ověřena různá anorganická aditiva 

v zrnitém stavu o definované granulometrii. Zrna těchto částic blokují skluzové plochy 

vytvrzené solné matrice a tak zvyšují nejen primární, ale i sekundární pevnost jader. Výběr 

byl soustředěn na tyto druhy aditiv - zirkonsilikát, korund, jemný křemenný písek a feprén. 

Další aditivum grafit slouží ke zlepšení a zrovnoměrnění zhušťování směsi (poklus), zvyšuje 

ochlazovací účinek jader pro svoji nesmáčivost kovem, zlepšuje i hladkost odlitku.  

K přípravě kompozitních směsí byly použity chemicky čisté soli KCl  

(d50 = 329,3 µm, Obr. 36), NaCl a zmíněná aditiva α - Al2O3, SiO2, ZrSiO4, Fe2O3 (Příloha 3, 4, 

5, 6). Pojení bylo zajištěno pomocí silně alkalických vodních skel (Na+ - vodní skla)  

s modulem M < 2,0, čímž bylo využito přítomnosti volné vody i pojivových reverzibilních 

účinků po dehydrataci. Granulometrii aditiv znázorňuje Tab. 16: 

 Granulometrická charakteristika aditiv Tab. 16: 

Aditivum d(0,1) µm d(0,5) µm d(0,9) µm mode d50 µm SPAN Příloha 

α - Al2O3 5,535 22,869 54,384 28,825 2,136 3 

SiO2 3,626 43,231 213,024 130,875 4,844 4 
ZrSiO4 110,012 157,717 226,046 158,033 0,736 5 
Fe2O3 0,664 2,943 33,482 2,532 7,752 6 

Pozn.: SPAN - šířka distribuce [d(0,9) - d(0,1)]/d(0,5) 

Dávkování aditiv do KCl probíhalo v množství 10 a 30 hm. % (u Fe2O3 pouze 5 a 10 %, 

u grafitu 1 - 2 %). Jako standard sloužila směs se 100 % KCl, rovněž tak u NaCl, avšak zde byl 

zkoušen pouze ZrSiO4. 

Obr. 36: Granulometrie chemicky čisté KCl 
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⊕

 Pevnostní charakteristiky kompozitních jader 4.2

První laboratorní experimenty s kompozitními jádry probíhaly na tělíscích 

obdélníkového (22,3 x h x 80 mm) průřezu. Další ověřování kompozitních solí probíhalo  

na jádrech čtvercového (o rozměrech 22,3 x 22,3 x 88 mm) a kruhového (Ø 30 mm) průřezu, 

lisovaných silou 100 a 200 kN. Zkoušena byla primární pevnost v ohybu (po 48 h skladování 

na vzduchu), za tepla (650 °C) a sekundární pevnost (zbytková pevnost po ohřevu 

650°°C/1 h). Lisovací síla má rozhodující vliv na pevnost a kvalitu jader. S rostoucí silou roste 

pevnost jader (obr. 37), avšak vysoká lisovací síla s sebou přináší také vysoké zbytkové pnutí, 

které vede až k totální destrukci jader (roztržení po vylisování nebo při lití). Z tohoto hlediska 

se jako optimální jeví lisovací síla 100 kN. 

 

Obr. 37: Vliv lisovací síly na pevnost jader z kompozitních solí (KCl + ZrSiO4) 
s různou koncentrací aditiva 

 

Výsledky pevnostních charakteristik u jader z kompozitních solí lisovaných při síle  

100 kN (lisovací napětí 56 MPa) jsou uvedeny na obr. 38 – 40, Tab. 17. Jednotlivá měření 

fyzikálních vlastností těchto jader jsou znázorněny v přílohách 7-11. 

 Mechanické vlastnosti solných jader s vybranými aditivy Tab. 17: 

 

 KCl 
100 [kN] 

α – Al2O3 SiO2 ZrSiO4 Fe2O3 NaCl 
100 [kN] 

ZrSiO4 

0 10 30% 0 10 30% 0 10 30% 5 10% 0 10 30% 
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 [
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 po 48h 
 

7,53 
 

7,93 
 

3,72 
 

7,63 
 

8,11 
 

1,93 
 

6,47 
 

7,21 
 

6,79 
 

6,84 
 

5,57 
 

 
3,63 

 
4,26 

 
3,77 

Za tepla 
650 °C/1h 

>8,9 13,16 4,44 8,89 10,14 1,62 8,05 8,92 9,01 8,85 7,49  5,33 2,89 1,35 

Zbytková 
pevnost 

650 °C/1h 

 
8,49 

 
8,66 

 
3,91 

 
6,84 

 
9,94 

 
6,02 

 
7,88 

 
7,78 

 
8,06 

 
8,79 

 
7,42 

 
 

2,55 
 

6,80 
 

1,15 
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Obr. 38: Pevnost v ohybu za studena kompozitních  
solných jader (po 48 hod. odstání na vzduchu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Pevnost jader za tepla z kompozitních solí 
  

 

Obr. 40: Zbytková pevnost jader z kompozitních solí (650 °C/1h) 
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Extrémně vysokých pevností za tepla bylo dosaženo u kompozitů s 10 % hm. d.  

u α – Al2O3 a SiO2 v KCl (tab. 17). Tyto hodnoty pevností hovoří již o vysoké termostabilitě 

kompozitních jader. Zbytkové pevnosti po tepelné expozici (650 °C/1 h) jsou ve většině 

případů o 10 – 20 % vyšší než primární. Přísada s nejvyšší jemností (Fe2O3) nepřinesla tak 

výrazný nárůst pevnosti za tepla.  

Soli na bázi KCl dávají výrazně vyšší pevnosti proti NaCl. Například při aplikaci aditiva 

ZrSiO4 jsou primární pevnosti v ohybu cca 2-násboné (obr. 41). 

 

 

Obr. 41: Primární pevnost a obsah ZrSiO4 v KCl a NaCl 

 

Pevnosti za tepla (při 650 °C) s obsahem zirkonsilikátu u KCl mírně rostou, zatímco  

u NaCl se snižují (obr. 42). 

 

 

Obr. 42: Pevnost za tepla a obsah ZrSiO4 v KCl a NaCl 



48 

ADÁMKOVÁ, E.: Rozpustná slévárenská jádra na bázi anorganických solí. Disertační práce.  
VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 

Pravděpodobnou příčinou značného snížení pevnosti za tepla u kompozita 

(NaCl + 30 % ZrSiO4) vysvětlují následující obrázky skenovacího konfokálního mikroskopu.  

Na obr. 43 je lomová plocha kompozitního jádra po zkoušce pevnosti v ohybu  

(σo = 3,77 MPa) za studena (48 h skladování na vzduchu). Červená zrna ukazují na rozmístění 

zirkonsilikátu v matrici NaCl.  

Lomová plocha téhož složení, avšak za tepla (650 °C) ukazuje na mírné natavení zrn 

NaCl, rekrystalizaci po hranicích zrn, obsazených ZrSiO4 (obr. 44, šipky, červená zrna).  

Vzorek obsahuje množství mikrotrhlin, které jsou pravděpodobně iniciovány přítomností zrn 

zirkonsilikátu v mezizrnové tavenině.  

Zatímco zirkonsilikát v matrici KCl silně zvyšuje pevnostní charakteristiky, opak byl 

zjištěn u matrice z NaCl. Význam může mít i rozdílný bod tání obou solí (30,7 °C). 

  

Obr. 43: Lomová plocha jádra 
z kompozitní soli (NaCl + 30 % ZrSiO4) 

po zkoušce pevnosti v ohybu  
za studena 

(σprim = 3,77 MPa) 

Obr. 44: Lomová plocha jádra 
z kompozitní soli (NaCl + 30 % ZrSiO4)  

po zkoušce pevnosti v ohybu  
za tepla (650 °C) 
(σsek = 1,35 MPa) 
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Hodnocení: 

- S lisovací silou roste obecně primární pevnost jader (100; 200 kN). 

- Při stejných lisovacích silách roste pevnost v ohybu u kompozit báze KCl  

cca 2 – krát proti NaCl. 

- Velmi jemný feprén (Fe2O3, d50 = 2,58 µm) pouze při koncentraci 5 % hm. v kompozitu  

i při nízkých lisovacích silách (100 kN) dává vysoké primární pevnosti. 

- Přísada α - Al2O3 výrazně zvyšuje pevnost i při nízkých lisovacích silách  

(100 kN). Při lisovací síle 200 kN bylo dosaženo nejvyšších pevností (> 8,6 MPa). 

Aditivum Grafit: 

Přísada jemného grafitu (Týn nad Vltavou) zlepšuje pevnost. Při lisovací síle 200 kN  

po odstání 48h a sušení 150 °C/1h bylo dosaženo pevnosti (> 8,8 MPa). Zatímco jádra 

nesušená dosahovala pevnosti (> 1,9 MPa). Zvýšení pevnosti je důsledkem zpevňovacích 

dehydratačních procesů při sušení. 

Vysoké primární pevnosti vylisovaných kompozitních jader umožňují snadné  

a bezpečné opracování jader např. soustružením (pro usazení do známek formy; obr. 45). 

Srovnání povrchové kvality lisovaného jádra (KCl + 1,5 % grafit + 1,5 % VS) před  

a po obrobení uvádí obr. 46, 47. Zrna jsou tlakem drcena, přičemž na hranicích vznikají 

jemnozrnné krystalky soli – rekrystalizace. Povrch solných jader po soustružení vykazoval 

jemné vrypy po noži, které se přenesly na zhoršenou kvalitu odlitku. 

 
Obr. 45: Osoustružená čtvercová jádra (KCl + 1,5 % grafit + 1,5 % vodní sklo) 

  
Obr. 46: Líc lisovaného jádra (100 kN) 

s uložením grafitu mezi zrny KCl  
Obr. 47: Povrch lisovaného jádra 

narušen obráběním – rýhy 
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 Zbytková pevnost kompozitních jader po tepelném zpracování 4.2.1

Jádra vyráběná vysokotlakým lisováním jsou charakteristická minimální pórovitostí, 

vysokou primární pevností, ale i nerovnoměrností zhuštění po výšce pěchování a zvláště 

vysokým zbytkovým pnutím, které se projevuje vznikem trhlin. Ty vznikají již při rozebírání 

jaderníku nebo pak při vlastním lití odlitků. 

K zabránění samovolných destrukcí jader zbytkovým pnutím po lisování lze 

dosáhnout speciálním tepelným zpracováním a úpravami lisovacího elementu (trn).  

Vliv tepelného zpracování na zbytkovou pevnost kompozitních jader je patrný z obr. 48. 

S rostoucí teplotou žíhání pevnost solných jader stoupá nezávisle na chemickém složení 

směsi v celém teplotním intervalu. Vyšší pevnosti jader v ohybu bylo dosaženo u jader z KCl  

a vyšší lisovací síle (200 kN), což je v souladu s předchozími experimenty. Jako optimální 

teplota tepelného zpracování solných jader se jeví 350 °C. Při této teplotě solná jádra 

dosahují dostatečně vysokých pevností v ohybu. Ve srovnání s hodnotami získanými  

při žíhání na 650 °C, jsou pevnosti v ohybu při teplotě žíhání jen o cca 10 % vyšší, než  

u 350 °C. Lze tedy říci, že tepelné zpracování nad 350 °C již není efektivní. 

 

 
 

Obr. 48: Vliv tepelného zpracování na zbytkovou pevnost v ohybu hranatých 

kompozitních jader (100; 200 kN) 
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 Vliv tepelného zpracování na otěr kompozitních jader 4.2.2
(porozimetrie)  

V korelaci s růstem zbytkové pevnosti výrazně klesá otěr jader (obr. 49). Měření 

probíhalo na hranatých jádrech, které byly vloženy do rotačního síta po dobu 5 min.  

při rychlosti otáčení 60 ot/ min.  

 

Obr. 49: Otěr lisovaných solných jader v závislosti na tepelném zpracování 

(Rotační síto 5 min., 60 ot/min.) 

 

Skutečná pórovitost po tepelném zpracování kompozitních jader klesla pod 6,2 %  

při středním průměru pórů 0,0618 µm (Tab. 18), což je předpokladem k zabránění penetraci 

kovu, dobré skladovatelnosti (hydratace) a získání dokonalé hladkosti předlitého otvoru. 

Naopak tato skutečnost může brzdit kinetiku rozpouštění jader. 

 

 Porozimetrie KCl + 1,5 % grafit + 1,5 % Vodní sklo (200 kN) Tab. 18: 

Vzorek 
 

Ø Otěr 
[%] 

Pevnost 
v ohybu 
[N/mm2] 

Celkový 
objem 
pórů 

[cm3/g] 

Střední 
průměr 

pórů 

[µm] 

Pórovitost 
[%] 

Objemová 
hmotnost 

[g/cm3] 

Tepelné 
zpracování 

K3GW2 1,05 4,746 0,0271 0,0360 5,12 1,992 20 °C/48 h 

K12GW2 1,16 >9,504 0,0329 0,0618 6,20 1,883 550 °C/2 h 
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 Vliv tepelného zpracování na rozpustnost kompozitních jader 4.2.3

Klíčový parametr směsí pro výrobu solných kompozitních jader je jejich rozpustnost, 

tj. jak obtížně čistitelné jsou předlévané dutiny a otvory. Rozpustnost jader nebyla negativně 

ovlivněna teplotou tepelného zpracování ani přísadou aditiv. Naopak, z hodnot rozpouštění 

lisovaných jader je patrné, že s rostoucí teplotou tepelného zpracování se zkracovala doba, 

nezbytně nutná pro úplné rozpuštění jádra. Pro kompozitní jádra z KCl byla doba rozpouštění 

jader, tepelně zpracovávaných při 650 °C/2 h, 18 min. (obr. 50), u stejně připravených jader 

z NaCl dokonce jen 14 min (obr. 51). Naopak nejdelší rozpouštěcí časy měla jádra tuhnoucí 

na vzduchu (48 h/20 °C) a po žíhání na 180 °C. Všechny jádra se rozpouštěla do 32 min. 

v 20 °C klidné vodě.  

 

Zkoušky ukázaly, že použití kompozitních solí definované granulometrie v kombinaci 

především s KCl, umožňuje zvýšit termostabilitu jader, což je výhodné a žádoucí  

při vysokotlakém lití odlitků z Al - slitin. Důležitým zjištěním bylo, že přísadou aditiv  

do matrice KCl a NaCl se nezhoršila kinetika rozpouštění jader. 

Kvalitních solných jader, bez trhlin, vyráběných vysokotlakým lisováním se podařilo 

vyrobit za následujících podmínek: 

- Snížení lisovací síly na 100 kN 

- Tvarovanou lisovací hlavou (úprava lisovacího pístu) – vznik tvarové dutiny v ose jádra 

(obr. 55) 

- Tepelným zpracováním jader (žíhání na 350 °C) 

- Uhlíkatým aditivem pro snížení vnitřního tření kompozitních krystalických solí 
 

Výsledky těchto úprav na solných jádrech byly ověřovány na provozních zkušebních 

odlitcích (obr. 52, 53).  

  

Obr. 50: Kinetika rozpouštění 

kompozitních jader (KCl + 1,5 % grafit) 

po tepelné expozici ve vodě 

 

Obr. 51:  Kinetika rozpouštění 

kompozitních jader (NaCl + 1,5 % grafit) 

po tepelné expozici ve vodě 
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 Provozní zkoušky na zkušebních odlitcích 4.3

Provozní aplikace ve společnosti KOVOLIS HEDVIKOV, a.s. umožnily ověřit kompozitní 

jádra na zkušebním tlakově litém odlitku (obr. 53). Jádra založená do formy  

licího stroje CLH 400 (obr. 52) byla jištěna ve dvou místech – ve známce (v pohyblivé části 

formy) a zapřením jádra o pevnou část formy při jejím složení. Rychlost vstřikování odlévané 

slitiny AlSi9Cu3(Fe) dosahovala v zářezech 16 a 35 m/s, přičemž polohu zkušebního jádra 

bylo možné vůči vtoku měnit o 0° (proti vtoku), 90° a 180° (obr. 31, kapitola 3.6). 

 
Obr. 52: Forma upnutá v lisovacím 

stroji CLH 400 
Obr. 53: Odlitky po tlakovém lití se 

solným jádrem 
 

Výsledky provozních aplikací ukázaly, že u NaCl s kompozity nedochází k výraznému 

zlepšení oproti použití čisté soli. Povrchy odlitků v místě styku taveniny se solným jádrem  

se zjemňují použitím KCl se všemi kompozity. Při využití vysokých lisovacích tlaků (do 200 kN)  

a snížení velikosti a celkového objemu pórů (pórovitost pod 4-5 %) docházelo k rozměrové  

a tvarové stabilizaci předlévaných otvorů v pokusných tlakově litých odlitcích, avšak nebylo 

zabráněno místní penetraci kovu do jader. Je pochopitelné, že nejen pórovitost, ale  

i technologické parametry tlakového lití sehrávají důležitou roli (rychlost plnění, zaústění 

vtoků vůči jádru, teplota kovu, aj.). 

  

Obr. 54: Tlakově lité odlitky se solnými jádry (řez) na bázi korundu (15 %)  
(A1, A2) a grafitu (1,5 %) (B6) (Ra= 3,3 µm po vyplavení) 
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Trvale nejlepších výsledků bylo dosahováno u solných jader kruhového průřezu  

na bázi KCl, p.a., lisovaných silou 100 kN, s předlisovaným středovým otvorem a s aditivem 

grafit (1,5 %) v přítomnosti alkalických silikátu (1,5 %; přímá výroba M = 1,8) (obr. 55).  

Bylo dosaženo vysoké hladkosti předlévaných otvorů (Ra < 3 – 4 µm), geometrické přesnosti  

a vyplavitelnosti volně tekoucí vodou (38 – 40 °C) do 7 – 8 min (obr. 54). Pro srovnání, 

povrch tlakového odlitku litého na kokilu dosahuje hodnot Ra = 1,36 µm (obr. 56). 

 

 

Obr. 55: Solná jádra kruhového průřezu s předlisovaným otvorem  
(KCl, p.a. + 1,5 % grafit + 1,5 % vodní sklo (M = 1,8)) 

 

 
 

Obr. 56: Povrchu tlakově litého odlitku ze slitiny AlSi9Cu3(Fe) (CD226) litého na 

kokilu (Ra = 1,36 µm) 
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 Aplikace solných jader na reálném odlitku 4.4

Na základě výsledků laboratorních a provozních zkoušek bylo z široké palety složení 

kompozitních solí vybráno 5 typů směsí. Jejich přesné chemické složení uvádí tab. 19. 

Z těchto 5-ti variant složení byla odlisována solná jádra k tlakovému lití odlitků 

turbokompresoru, a to v množství 30 ks od každé směsi, ke stanovení reprodukovatelnosti 

pokusů. V průběhu lisování na speciálním obousměrném zařízení firmy KOVOLIS  

HEDVIKOV, a.s. (obr. 57) bylo nutno pro každou variantu složení směsi optimalizovat 

„spodní“ a „horní“ tlak pístu (Příloha 12). Ukázku vylisovaných jader můžeme vidět  

na obr. 58. 

 Tabulka složení kompozitních směsí Tab. 19: 

Typ směsi 
KCl + H2O + 

Al2O3 
KCl + VS + 

grafit 
NaCl + VS + 

SMO* 
KCl + VS 

KCl + VS + 
Fe2O3 

Označení A B C D E 

Chemické 
složení 

100 hm. d. 
KCl, p.a. 
přemletý 

100 hm. d.  
KCl, p.a.  
přemletý 

80 hm. d.  
NaCl přemletá, 
kuchyňská sůl 

100 hm. d. 
KCl, p.a. 
přemletý 

100 hm. d.  
KCl, p.a.  
přemletý 

10 hm. d.  
α – Al2O3 

1,5 hm. d.  
grafit 

20 hm. d.  
NaCl prach SMO 

- 
5 hm. d.  

Fe2O3 

1 hm. d.  
H2O 

1,5 hm. d. 
 Na+ - VS  
(M = 1,6) 

2,5 hm. d.  
Na+ - VS  
(M = 1,6) 

1,5 hm. d. 
Na+ - VS  
(M -1,6) 

1,5 hm. d.  
Na+ - VS  
(M = 1,6) 

 Pozn: *SMO – kuchyňská sůl; Solné Mlýny, Olomouc; VS – vodní sklo 

Obr. 57: Lisovací stroj fy KOVOLIS HEDVIKOV, a.s. pro výrobu jader a detail 
lisovací kokily 

 
Hodnotitelská kritéria praktického použití jader kompozitního složení pro tlakové lití 

odlitků uvádí tab. 15.  
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       KCl, p.a. + Al2O3 KCl, p.a. + grafit NaCl, p.a. + SMO  KCl, p.a.    KCl, p.a. + Fe2O3 

Obr. 58: Vylisovaná kompozitní jádra turbokompresoru různého složení 
 

Po stanovení vhodných podmínek lisování pro danou směs, byla výsledná jádra 

podrobena zkoušení těchto 5-ti parametrů: 

- Pevnost v ohybu jader (síla do lomu) 

- Objemová hmotnost 

- Drsnost jader 

- Drsnost předlitých otvorů 

- Rozpustnost ve vodě 

Měření pevnosti jader (síla do lomu) probíhalo na trhacím stroji typu ZD 10-90 firmy 

Kovolis Hedvikov, a.s. Vzdálenost podpěr činila 60 mm (obr. 59). Po zkoušce pevnosti byla 

jádra podrobena měření objemové hmotnosti na přenosných vahách typu ELB 3000.  

Pevnost jader v ohybu (síla do lomu) dosahovala hodnot 1500 – 3500 N a objemová 

hmotnost 1,85 – 2,09 g/cm3, v závislosti na použité kompozitní směsi a parametrům lisování.  

Tyto hodnoty již předpokládají úspěšnou aplikaci jader při tlakovém lití. Souhrnné výsledky 

naměřených parametrů a podmínky přípravy všech typů jader (směsí) uvádí Příloha 12. 

 
Obr. 59: Zkouška pevnosti v ohybu jader (síla do lomu [N]) 
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Licí zkoušky probíhaly na tlakovém stroji CLH 400 s odlévanou slitinou AlSi9Cu3(Fe). 

Před samotným založením do formy byla jádra předehřáta s cílem zlepšit zabíhavost 

hliníkové slitiny. Rychlost lití v zářezech činila 32 m/s. Pohled na kovovou formu  

se založeným solným jádrem a rozvětvenou vtokovou soustavu znázorňuje obr. 60.  

 

 

Obr. 60: Založení jádra do stroje CLH 400 a v toková soustava – Kovolis 
Hedvikov, a.s. 

 

Jádra všech typů směsí vydržela enormní tlak a kinetiku proudu kovu při odlévání  

a zachovala si svůj původní tvar. Většina odlitků byla rozřezána v ose jádra  

za účelem provedení dalších měření (obr. 61). 

 
Obr. 61: Řezy tělesem turbokompresoru po odlití s jádry různého složení  

 

Rozpouštění jader (40 °C, volný pád 30 cm) bylo provedeno u celých kusů  

a pohybovalo se od 15 do 30 min., v závislosti na použité kompozitní směsi (obr. 62). 

Popřípadě byla jádra mechanicky „odjádrována“ tlakovou vodou (použití vysokotlakého 

čističe „vapky“). V tomto případě bylo odstranění jádra téměř okamžité a nemůžeme zde 

hovořit o rozpouštění jader. Všechny varianty z tohoto pohledu vyhověly. 
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U rozřezaných kusů byla následně hodnocena hladkost povrchu a to po dvou 

trajektoriích (dráha měření 15 mm); proti pomocnému vtoku a na běžném povrchu – střed 

výšky odlitku (obr. 63). Měření bylo provedeno na drsnoměru Hommelwerke TKU 300, 

Kovolis Hedvikov, a.s. a výsledky jsou zpracovány v Příloze 13 a na obr. 64. 

 

Obr. 64: Průměrná hladkost povrchu tělesa turbokompresoru od solných jader 
kompozitního složení (celkem odlito 150 ks jader z 5-ti směsí) 

  

Obr. 62: Těleso turbokompresoru po vyplavení jádra KCl + VS a řez odlitkem  
(40 °C, volný pád 30 cm, doba rozpouštění: 14:40 min) 

 
Obr. 63: Místa měření hladkosti povrchu řezu odlitku 

(proti pomocnému vtoku a na běžném povrchu – místo na ploše) 

MÍSTO NA PLOŠE PROTI VTOKU  
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Reálný tlakový odlitek tělesa turbokompresoru, patřící do sortimentu firmy KOVOLIS 

HEDVIKOV, a.s., sloužil k ověření všech 5-ti směsí jader kompozitního složení. Finální podobu 

tohoto odlitku po obrobení znázorňuje obr. 65. Celkový přehled výsledků použitých směsí 

podává Tab. 20. 

 
Obr. 65: Finální odlitek tělesa po obrobení 

 

 Výsledné hodnoty měřených parametrů použitých směsí Tab. 20: 

Typ 
směsi 

Síla do lomu 
Objemová 
hmotnost 

Drsnost solného 
jádra (Ra) 

proti vtoku/na ploše 

Drsnost povrchu 
odlitku po odlití 

proti vtoku/na ploše 

Rozpustnost 
jader z odlitku 

[N] [g/cm3] [µm]* [µm]* [min] 

A 1740 - 2440 1,94-1,99 - 7,00/6,63 17:00 
B 1720 - 2440 1,92-1,93 0,95/0,65 5,82/2,97 19:00 
C 1260 - 2800 1,95-2,09 0,66/1,24 3,58/3,10 29:20 
D 1510 - 2380 1,86-1,93 0,59/0,99 1,93/1,93 14:40 
E 1460 - 3560 1,87-1,99 1,36/0,85 3,28/5,80 29:30 

Pozn.: *průměrné hodnoty 

 

Ukázalo se, že jádra vyhovují, jak po stránce pevnostní, tak i po stránce rozpouštění 

ve vodě. Drsnosti vyhovují, nebo téměř vyhovují, požadavku na tlakové lití (předepsaná 

drsnost povrchu tělesa turbokompresoru Ra = 3,2 µm). Vyrobená jádra splnila hodnotitelská 

kritéria praktického použití jader (Tab. 15) a bylo shledáno, že tato lisovaná solná jádra jsou 

vyhovující pro technologii tlakového lití.   
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5 Možnosti zpracování odpadních solanek 

Technologie výroby solných jader pro předlévání dutin a otvorů tlakově litých odlitků 

by měla představovat uzavřený ekologický cyklus. Solanky, které jsou odpadními produkty 

mnoha průmyslových odvětví, představují závažný a stále rostoucí environmentální problém. 

Tradiční postup likvidace tohoto druhu odpadu bylo v minulosti jeho deponování do oceánu 

(v částech světa ležících při mořském pobřeží), nebo ukládání do hlubokých studní, šachet, 

případně odpařovacích nádrží (ve vnitrozemských oblastech) [16]. V současné době  

se na odpadní solanky pohlíží jako na cennou druhotnou surovinu a lze volit z mnoha různých 

možností jejich opětovného využití. Základní strategie nakládání se solankami uvádí Buckley 

a kol. [17]: 

• Chemicko-inženýrské změny procesu vedoucího ke vzniku solanky (minimalizace 
tvorby odpadu). 

• Rozptýlení solanky do okolního prostředí. 
• Odstranění rozpuštěných sloučenin, znovuzískání čistých krystalických solí. 
• Znovuzavedení solanky do výrobního procesu – převod na užitečné produkty.  
• „Znehybnění“, neboli pasivace solanky uskladněním ve speciálních skladovacích 

prostorech, které zamezí její kontakt s okolním prostředím. 
• Deaktivace odpadní solanky, nebo její uvedení do inertního stavu – převedení 

rozpuštěných solí na nereaktivní, nerozpustné sloučeniny. 
 

Jelikož předmětem této studie je solanka, vznikající při čištění odlitků rozpouštěním 

slévárenských jader, vyráběných lisováním krystalických chloridů (NaCl a KCl), nelze se její 

tvorbě vyhnout, či tuto tvorbu minimalizovat. Z ekologických důvodů je rovněž nepřípustné 

rozptylování solanek do okolního prostředí. 

Znovuzískání rozpuštěných solí se provádí dvěma hlavními skupinami metod – 

membránovou separací (reverzní osmóza, nanofiltrace, přímá a reverzní elektrodialýza)  

a termálním vypařováním (destilace s násobným efektem, komprese par). Všechny uvedené 

postupy jsou podrobněji popsány v literatuře [18] a jejich společným znakem je poměrná 

náročnost z hlediska potřebného přístrojového vybavení. 

Z těchto důvodů je pozornost věnována pouze třemi posledně zmiňovanými 

možnostmi. Jedná se tedy o znovuzavedení solanky do výrobního procesu a její převod  

na užitečné produkty – konkrétně je posuzována možnost jejího zpracování  

spolu s odpadním oxidem uhličitým na Na2CO3 (analogie se Solvayovým způsobem výroby 

sody). Dále je věnována pozornost možnosti pasivace a uskladnění solanky  

v aluminosilikátových horninách a nakonec je posuzována možnost deaktivace solanky 

pomocí jejího společného zpracování s jiným odpadním materiálem, polétavým popílkem  

z petrochemických provozů či tepláren. Výsledkem posledního jmenovaného postupu je pak 

pasta, tuhnutím přecházející na cement. 
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Bližší popis uvedených metod [19]: 

1) Využití solanky k výrobě sody a ke snižování emisí CO2 

Představuje možný způsob, jak současně zpracovávat dva druhy odpadu (plynný CO2 

a solanku) a převádět je na užitečný produkt sodu (Na2CO3). Jedná se o modifikovaný 

Solvayův proces známý od r. 1881. Princip spočívá v zavádění amoniaku a plynného oxidu 

uhličitého do nasyceného roztoku NaCl. Takto připravená soda je důležitým zásaditým 

neutralizačním činidlem, které se používá pro výrobu skla, mýdel, ale i v textilním  

a papírenském průmyslu. 

2) Ukládání odpadního CO2 a solanky v horninách  

Další možností likvidace plynných emisí je za pomoci společného ukládání emisních 

plynů (obsahující CO2) a solanek v křemičitanových horninách, které se tak postupem času 

přeměňují na uhličitany.  

3) Zpracování solanky s polétavým popílkem 

Jinou možností jak zpracovat solanku je její kombinace s polétavým popílkem za 

vzniku pasty, připomínající cement. Tuto pastu lze stáním na vzduchu, podobně jako cement, 

vytvrdit. Předností tohoto postupu je nejenom to, že zpracovává dva druhy odpadu na 

potenciálně využitelný produkt, ale jeví se poměrně technicky nenáročný a nenákladný. Na 

rozdíl od prvních dvou uvedených postupů: převádění solanek na uhličitan sodný 

Solvayovým postupem či jejich podpovrchové ukládání do křemičitanových hornin. Tento 

postup je v současné době studován na katedře metalurgie a slevárenství. Solanky bohaté na 

Cl- a SO4
2- jsou vhodným materiálem na přípravu cementových past, které lze vytvrzovat  

a využívat k výrobě betonu či laboratorní keramiky. Dosavadní výsledky poukazují na to, že 

solanka o nižší salinitě dosahují vyšších pevnosti v tlaku vytvrzené pasty a mají lepší 

zpracovatelnost (reologické vlastnosti) než s vyšší salinitou. Optimální hodnota byla 

stanovena na 40 000 až 60 000 mg/dm3. Nárůst pevnosti byl způsoben reakci mezi solankou 

a popílkem. Produktem této reakce je zpevňující fáze, jako hydratovaný kalcium-silikátový 

gel (C-S-H gel) a hydratovaný gehlenit – známy jako Strätlingit – Ca2Al2SiO2(OH)10·8H2O. 

Velikost a distribuce částic polétavého popílku mají významný vliv na vlastnosti cementových 

past. Jemnější částice popela jsou bohatší na skelnou fázi a vykazují vyšší míru reaktivity než 

částice hrubší. Taktéž jemný podíl obsahuje větší množství částic kulovitého tvaru, čímž se 

redukuje tření a zlepšuje se zpracovatelnost pasty při sníženém množství vody v pastě, tím 

dojde k růstu kohezních sil a zlepšení pevnostních charakteristik.  

4) Postřik cest v zimním období 

Ekonomicky nejvýhodnějším a nejjednodušším řešením by bylo použití solanky jako 

prostředku k postřiku cest a chodníku v zimním období. Tato možnost je však omezena 

normami předepisující potřebnou koncentraci NaCl, která je závislá na výrobním procesu  

a množství odpadní solanky. 
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V úvahu připadla metoda odsolování vody pomocí procesu 2 - stupňové 

elektrodialýzy, která je však velice finančně náročná. 

Další z možných cest zpracování solanky je rekrystalizace soli z roztoku pomocí: 

A) kontinuálního odpařovacího krystalizátoru (obr. 66) 

B) vsádkového odpařování až do odpaření veškeré vody („odparky“) 

Byla provedena studie finanční a energetické náročnosti navržených procesů 

rekrystalizace, přičemž závěr jednoznačně vyzněl pro použití vsádkového odpařování 

„odparky“ (jednoduchost, ekonomické hledisko) (Tab. 21, obr. 67). Navíc využití odpadního 

tepla ze slévárny by mohlo proces odpařování výrazně zlevnit. 

 
Obr. 66: Schéma kontinuálního odpařovacího 

krystalizátoru  
Obr. 67: Schéma vsádkového odpařování 

až do odpaření veškeré vody 
 

 Stanovení energetické a finanční náročnosti navržených procesů rekrystalizace Tab. 21: 

(pro množství 5l vody/solanky) 

Množství soli 
ve vodě při 
rozpouštění 

vzorku 
(mvz = 38 g) 

Potřebný 
příkon pro 
variantu A) 

[MJ] 

Cena 
elektrické 

energie 
[Kč] 

Potřebný 
hmotnostní 
tok topné 

páry 
[kg/s] 

Potřebný 
příkon pro 
variantu B) 

[MJ] 

Cena 
elektrické 

energie 
[Kč] 

Potřebný 
hmotnostní 
tok topné 

páry 
[kg/s] 

čistá voda 13,0 17,- 0,160 14,9 19,- 0,183 
145 g NaCl 10,1 13,- 0,125 12,1 16,- 0,149 
240 g NaCl 8,7 11,- 0,108 10,2 13,- 0,126 

čistá voda 13,0 17,- 0,160 14,8 19,- 0,183 
138 g KCl 10,1 13,- 0,126 12,2 16,- 0,150 
228 g KCl 8,8 12,- 0,108 10,5 13,- 0,129 
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Z tabulky je patrné, že s rostoucí koncentrací klesá množství potřebné energie, neboť 

z roztoku stačí odpařit méně vody, aby byly splněny podmínky pro vylučování krystalů. 

Rozpuštěná sůl jen nepatrně zvedá teplotu varu a nemá velký vliv na výslednou energii. 

Vzhledem k době rozpouštění vzorku (s rostoucím obsahem soli ve vodě se rozpustnost 

prodlužuje, obr. 11) však vysoká koncentrace soli ve vodě není vhodná. 

Experimentálně byla ověřena rekrystalizace soli z roztoku tepelně exponovaných 

jader KCl, p.a. (po odlití turbokompresoru), pomocí procesu vsádkového odpařování – 

„odparky“. Po vysušení a mletí (< 1 mm) sloužila rekrystalizovaná sůl k přípravě nových jader 

(obr. 68). Tato jádra sloužila k odlití dalších kusů tlakově litého tělesa turbokompresoru.  
 

 
Obr. 68: Jádra turbokompresoru 
z rekrystalizované KCl + Na+ VS 

Obr. 69: Jádra po zkoušce lomové 
pevnosti v ohybu [N] 

 

Část jader byla hodnocena pomocí lomové pevnosti v ohybu (síla do lomu), (obr. 69) 

a objemové hmotnosti (Tab. 22). Hodnoty objemové hmotnosti nad 1,85 g/cm3 a síly do 

lomu nad 1800 N hovoří o jádrech vysoké kvality a nutnému předpokladu k získání kvalitního 

odlitku. Výsledky pevností jader z rekrystalizované KCl, p.a. jsou srovnatelné s hodnotami 

původní směsi složené z komerčně dostupné KCl, p.a. (Tab. 20, označení směsi - D). 

 Mechanické vlastnosti a podmínky lisování jader z rekrystalizované KCl, p.a. Tab. 22: 

Označení jader 
Síla do lomu 

[N] 

Objemová 
hmotnost 

[g/cm3] 

Lisovací tlak 
horní 
[bar] 

Lisovací tlak 
spodní 
[bar] 

S8 – 5 – 2A 1910 1,86 92 62 
S8 – 5 – 3A 1800 1,85 92 62 
S8 – 6 – 1A 3015 1,85 92 64 
S8 – 6 – 2A 2480 1,86 92 32 

Pozn.: S8 = série 8 (KCl, p.a. + Na+ - VS) 

Licí zkoušky taktéž ukázaly shodné výsledky, jako původní jádra (odlitky). Potvrdily tak 

možnost uzavřeného technologického a ekologického cyklu. V současné době jsou výsledky 

dále zpracovávány. 
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6 ZÁVĚR 

Předkládaná disertační práce je zaměřena na vývoj jader z anorganických solí, 

rozpustných ve vodě, pro technologii vysokotlakého lití odlitků z Al – slitin. Úvod disertační 

práce je věnován rozboru dostupných literárních zdrojů o vývoji solných jader a použití soli 

ve slévárenství. Další části se zabývají vlastními experimenty, jak s čistými, tak kompozitními 

solemi. Závěr práce je věnován skutečné aplikaci solných jader na tlakově litém tělese 

turbokompresoru, včetně namodelování energetické a finanční náročnosti procesu 

odstraňování (rekrystalizace) soli z roztoku.  

Pro výrobu jader vysokotlakých odlitků se hledají rozpustné materiály, které musí 

splňovat náročné podmínky dané technologie (rozměrovou přesnost, hladkost povrchu, 

stabilitu proti hydrataci, rozpustnost ve vodě či možnost uzavřeného ekologického cyklu).  

Ze současně dostupných postupů výroby jader, splňují tyto požadavky nejlépe solná jádra.  

Z pohledu poloprovozní aplikace zašla nejdále švýcarská firma Bühler, která vyrábí jádra 

vysokotlakým litím z roztavených solí.  

 
Vlastní poznatky v oblasti krystalických solí disertační práce lze shrnout následovně: 

 
1. K důležitým vlastnostem solných jader patří pevnost a to za studena i vysokých teplot 

(650 °C). Výslednou pevnost ovlivňuje nejenom použitý materiál (čistá či kompozitní sůl), 

ale i technologický postup výroby (vstřelování či vysokotlaké lisování, Tab. 3). 

2. Technologie vysokotlakého lisování dává jádrům cca 2 - 3 vyšší pevnosti oproti metodě 

vstřelování (Tab. 11, 12). Byl potvrzen pravděpodobný mechanismus zpevnění jader  

při vysokotlakém lisování. V první fázi dochází ke slepení naleptaných povrchů 

ovlhčených zrn a poté následuje rekrystalizace hranic zrn, což jen následné tepelné 

zpracování urychluje (obr. 16). 

3. Při aplikaci chemicky čistých solí se ukazuje, že podstatně vyšší pevnosti dávají jádra z KCl 

proti NaCl. Pravděpodobná příčina rozdílného chování obou solí je v odlišnosti tvaru zrn, 

kterou potvrdilo i měření střední hranatosti zrn (Tab. 4). 

4. Výzkum ukázal, že s rostoucí vlhkostí solí, standardní granulometrie KCl, NaCl, klesá 

primární pevnost vylisovaných tělísek na vzduchu (obr. 21), proto je doporučována 

vstupní vlhkost směsi do 1 % H2O. 

5. Při rozpouštění jader ve vodě roste koncentrace solanky, čímž se snižuje rychlost jejich 

odstraňování. Z tohoto důvodu byl hledán parametr hodnocení stavu výplachové vody 

pro možnou aplikaci uzavřeného cyklu recyklace solí. Experimenty ukázaly, že 

nejvhodnějším kritériem pro hodnocení zpětné použitelnosti výplachové vody je 

elektrická vodivost, neboť hodnota pH roztoku se po jisté době rozpouštění již nemění 

(obr. 12).  

6. Zkouška pevnosti v ohybu za tepla (650 °C) ukázala na rozdílné chování solí  

KCl a NaCl. U vzorku z KCl dochází k plastické deformaci, na rozdíl od tělíska NaCl, která 

po žíhání praskají (trhlina probíhá přes krystaly – transkrystalický lom, obr. 22-23). 
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7. Při vývoji solných jader bylo rovněž uvažováno o ekonomii procesu. Velká pozornost byla 

věnována tvaru zrn solí, granulometrii a morfologii povrchu zrn u běžně dostupných 

kuchyňských solí (kamenná, mořská, alpská, atd.) pro aplikaci na výrobu jader lisováním  

i vstřelováním. Byly definovány podmínky pro náhradu chemicky čisté NaCl solí 

kamennou, která má 20x nižší pořizovací náklady. (obr. 25).  

8. Některé kuchyňské soli mají pro zdravotní i technologické důvody zhoršené pevnostní 

charakteristiky a zhoršují jak lisování, tak i vstřelování jader (Warm – Box). Nemenší 

význam má i tvar krystalů solí a ukazuje se, že nejvýhodnější je tvar rekrystalizovaných 

solí tvaru dipyramidy (chemicky čistá NaCl) nebo drť kamenných solí (obr. 30). 

9. Dále byly provedeny první provozní zkoušky na zkušebním odlitku ve firmě Kovolis 

Hedvikov, a.s., které ukázaly na další směry zlepšení kvality jader a to především 

z pohledu pevnosti za tepla, snížení pórovitosti a vyšší tepelné odolnosti. Dalšího růstu 

pevnosti za studena i za tepla bylo dosaženo aplikací kompozitních solí, vycházejících 

z předpokladu, že aditiva typu ZrSiO4, Al2O3, Fe2O3 a SiO2, definované koncentrace  

a granulometrie (Tab. 16), budou narušovat dlouhé dislokační linie částicemi s vysokou 

žárovzdorností, rozptýlené v solné matrici (KCl, NaCl). Kompozita přinesla zvýšení 

pevností především za tepla, zvýšení teplotní odolnosti jader. Byla definována 

hodnotitelská kritéria solných jader lisovaných z kompozitních solí (Tab. 15). 

10. Pevnosti kompozitních směsí dosahovaly velmi uspokojivých hodnot pevnosti v ohybu. 

Primární pevnost u 10 % přídavku aditiva činila cca 8 MPa. Vysoké primární pevnosti 

umožňují bezpečné opracování jader (obr. 45). Pevnosti za tepla vykazovaly u kompozitní 

směsi (KCl) s 10 % Al2O3 nad 13 MPa (Tab. 17). Vyšší teplotní odolnost kompozit nabízí 

použití solných jader u slitin s vyšším bodem tavení. 

11. K zabránění samovolných destrukcí jader zbytkovým pnutím po vysokotlakém lisování 

bylo dosaženo speciálním tepelným zpracováním a úpravami lisovacího elementu. 

Experimentálně byla ověřena teplota 350 °C/2h. Vliv tepelného zpracování na zbytkovou 

pevnost a rozpadavost jader ve vodě se neprojevila negativně (obr. 48, 50, 51). 

12. U zkušebních odlitků trvale nejlepších výsledků bylo dosahováno u solných jader 

kruhového průřezu na bázi KCl, p.a., lisovaných silou 100 kN, s předlisovaným středovým 

otvorem s aditivem grafit v přítomnosti alkalických silikátů z přímé výroby. Hladkost 

povrchu se pohybovala Ra < 10 µm bez jakékoliv povrchové úpravy. Uvolnění zbytkového 

pnutí po vylisování probíhalo tepelným zpracování.  

13. Pro ověření solných jader na reálném odlitku tlakového lití, bylo finálně vybráno 5 typů 

složení směsí, ze kterých bylo připraveno celkem 150 ks jader. Tato jádra sloužila k odlití 

tělesa turbokompresoru (rychlost v zářezech 32 m/s) v prostředí tlakové slévárny Kovolis 

Hedvikov, a.s. Všechny typy jader po stránce pevnostní, po stránce hladkosti povrchu 

přelitého otvoru a rozpustnosti z dutiny odlitku, vyhověla a splnila hodnotitelská kritéria 

praktického použití jader v tlakovém lití. Bylo shledáno, že lisovaná solná jádra daných 

parametrů jsou vyhovující pro technologii tlakového lití (kapitola 4.4). 
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14. Technologie je určena pro uzavřený výrobní cyklus. Proto v popředí zájmu je sledování 

možnosti opětovného použití nebo likvidace především solanky, což je také obsahem 

této provedené práce (kapitola 5). Z hlediska zpracování solanky se jako optimální jeví 

použití metody vsádkového odpařování, především pro svou technologickou  

a cenovou náročnost (Tab. 21). 

15. Experimentálně byla ověřena rekrystalizace KCl, p.a. z roztoku tepelně exponovaných 

jader (po odlití turbokompresoru). Pevnosti těchto nově připravených jader dosahovaly 

stejných hodnot mechanických vlastností jako z původní komerčně dostupné KCl, p.a. 

(Tab. 22). 

 

Solná vodou rozpustitelná lisovaná jádra z kompozitních směsí představují široký 

potenciál nejen pro technologii gravitačního a nízkotlakého lití, ale především  

pro technologii vysokotlakého lití odlitků. U vstřelovaných jader, vyšší tvarové složitosti,  

za přítomnosti pojiv alkalických silikátů z kuchyňských solí, vyžadují další vývoj především 

povrchové ochrany k dosažení vyšší hladkosti předlévaných otvorů. 

Vlastní experimenty disertační práce přinesly celou řadu původních poznatků  

o rozpustných solných jádrech, připravovaných vysokotlakým lisováním a vstřelováním 

(výběr anorganických solí, mechanické vlastnosti jader za studena i vysokých teplot, kinetika 

rozpouštění, skladovatelnost či použití aditiv a kompozitních směsí), které vedly k úspěšné 

aplikaci solných jader v technologii vysokotlakého lisování. I přes výrazný pokrok v aplikaci 

lisovaných kompozitních jader, je nutné nadále zdokonalovat postupy jejich výroby. Případně 

je aplikovat a ověřovat na jiných typech odlitků a výrobních technologií (např. rheocasting). 

Výzkum by měl dále směřovat také k vývoji metody vstřelování, především v oblastech 

povrchové ochrany s využitím nižších rychlostí plnění při odlévání. I přes původní nedostatky 

technologie, v sobě skrývá potenciál vyšší tvarové složitosti. Nabízí se možnosti použití 

penetračních lihových nátěrů, krycích nátěrů na bázi korundu, zirkonsilikátu či možnost 

šokového tepelného zpracování jader, za účelem dosažení slinutí povrchu. 
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SUMMARY 

The presented dissertation is focused on the development of inorganic salt cores soluble 

in water for high pressure casting technology of Al-alloys. The introduction of the dissertation  

is devoted to the analysis of available literature sources on the development of salt cores  

and the use of salt in the foundry industry. Next parts deal with proper experiments both  

with pure and composite salts. The conclusion of the work is devoted to the real application  

of salt cores for pressure-cast turbocompressor body including modelling of the energy  

and financial demands of the process of removing (recrystallization) the salt from the solution. 

 

For manufacture of cores for high pressure castings the soluble materials are looked  

for which must meet the demanding conditions of the given technology (dimensional accuracy, 

surface smoothness, stability against hydration, solubility in water or a possibility of a closed 

ecological cycle). From manufacturing processes of cores presently available the salt cores meet 

these requirements best. From the point of view of the pilot application the Swiss company 

Bühler producing the cores by high-pressure casting of molten salts went far away. 

 

Proper knowledge in the field of crystalline salts can be summarized in the dissertation  

as follows: 

 

1. Important properties of salt cores include the strength and namely in cold state and under 

high temperatures (650 °C) too. Resulting strength is influenced not only by the used 

material (pure or composite salt) but also by the technological process of manufacture 

(shooting or high pressure pressing, Tab. 3). 

2. The technology of high pressure pressing gives to the cores by about 2-3 times higher 

strengths in comparison with the shooting method (Tabs. 11, 12). A probable mechanism  

of the reinforcement of cores made by high-pressure pressing has been confirmed. In the 

first phase the surfaces of etched moistened grains are stuck followed by recrystallization  

of grain boundaries which accelerates the subsequent heat treatment (fig. 16). 

3. When applying the chemically pure salts it has become apparent that considerably higher 

strengths are given by cores of KCl in comparison with that ones of NaCl. A probable cause  

of different behaviour of the two salts is in the shape differences of the grains which was 

confirmed by the measurement of mean angularity of grains (Tab. 4). 

4. Research has shown that with increasing moisture of salts, standard granulometry of KCl, 

NaCl, the primary strength of pressed bodies on the air decreases (fig. 21) and therefore  

the input moisture up to 1 % H2O is recommended. 

5. During dissolution of cores in water the brine concentration increases which reduces  

the rate of their removal. For this reason a parameter evaluating the state of wash water  

for possible application of the closed cycle of recycling the salts was searched. Experiments 

showed that the most appropriate criterion for evaluating the return applicability of wash 

water is the electrical conductivity, as the pH value of the solution after a certain time  

of dissolving is not more changed (fig. 12). 
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6. Hot bending strength test (650 °C) showed the different behaviour of KCl and NaCl salts.  

In a KCl sample the plastic deformation occurs while NaCl bodies after annealing rupture 

(the fracture takes place through the crystals-the transcrystalline fracture, figs. 22-23). 

7. During the development of salt cores the economics of the process was considered too. 

Great attention was paid to the shape of the salt grains, to granulometry and morphology  

of the grain surface in the case of commonly available cooking salts (rock, sea, alpine, etc.) 

for the application for manufacture of cores by pressing and shooting too. Conditions  

for replacing the chemically pure NaCl with the rock salt which has 20 times lower 

acquisition costs have been defined (fig. 25). 

8. For health and technological reasons some cooking salts have worsen strength 

characteristics and they worsen both pressing and shooting of cores (Warm-Box). The shape 

of salt crystals is also of no less importance and it has become apparent that the most 

advantageous is the shape of the recrystallized salts of the dipyramidal form (chemically 

pure NaCl) or crushed rock salts (fig. 30). 

9. Further on the operational tests were carried out on a test casting in the joint-stock 

company of Kovolis Hedvikov, a.s., which has shown other directions of improving the 

quality of cores and especially from the point of view of hot strength, reduction of porosity 

and higher thermal resistance. Further growth of cold and also hot strength has been 

achieved with application of composite salts based on the assumption that the additives  

of the ZrSiO4, Al2O3, Fe2O3 and SiO2 type of defined concentration and granulometry  

(Tab. 16) will interfere long dislocation lines with particles of high heat resistance dispersed 

in the salt matrix (KCl, NaCl). The composites have brought an increase of strengths mainly 

the hot one and an increase of heat resistance of cores. Evaluating criteria for salt cores 

pressed from composite salts has been defined (Tab. 15). 

10. Strengths of composite mixtures reached very satisfactory values of bending strength. 

Primary strength for the 10 % addition of an additive was approximately 8 MPa. High 

primary strengths allow secure processing of cores (fig. 45). Hot strengths for the composite 

mixture (KCl) with 10 % Al2O3 showed over 13 MPa (Tab. 17). Higher temperature resistance 

of composites offers the use of salt cores for alloys with a higher melting point. 

11. Spontaneous destruction of cores by residual stress after high-pressure pressing has been 

prevented with a special heat treatment and adjustments of the pressing element.  

The temperature of 350 °C/2 h has been experimentally checked. Influence of heat 

treatment on residual strength and collapsibility of cores in water wasn’t a negative one 

(figs. 48, 50, 51). 

12. In the case of test castings permanently the best results were achieved with salt cores  

of a circular cross-section based on KCl, p.a., pressed with a force of 100 kN,  

with a preliminary pressed central hole with graphite as an additive in the presence of alkali 

silicates from a direct production. The surface smoothness was Ra < 10 µm without any 

surface treatment. The residual stress after pressing was released by thermal treatment. 
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13. For checking the salt cores on a real die casting 5 types of mixture compositions were finally 

chosen from which totally 150 pieces of cores were prepared. These cores served for casting 

a turbocompressor body (gate velocity 32 m/s) in the die casting foundry of the joint-stock 

company of Kovolis Hedvikov, a.s. All types of cores from the point of view of strength, 

surface smoothness of the preliminary cast hole and washing off the casting cavity were 

satisfactory and they met fulfilled the evaluating criteria for the practical use of the cores  

for the die casting process. It has been found that the pressed salt cores of given parameters 

are suitable for the pressure die casting technology (chapter 4.4). 

14. The technology is intended for a closed production cycle. Therefore, in the foreground  

of interest is the monitoring of the reuse or disposal particularly of the brine what is also  

the content of this presented work (chapter 5). From the point of view of processing  

the brine the use of the batch evaporation method seems to be the optimal one especially 

for its technological and price demands (Tab. 21). 

15. Recrystallization of KCl, p.a. from the solution of heat-exposed cores (after casting  

the turbocompressor) was experimentally tested. Strengths of these newly prepared cores 

achieve the same values of mechanical properties as those ones of the initial commercially 

available KCl, p.a. (Tab. 22). 

 

Salt water soluble pressed cores of composite mixtures represent a wide potential not 

only for the technology of gravity and low-pressure die casting but especially for high-pressure 

casting technology. In the case of shot cores of higher shape complexity with the presence  

of alkali silicate binders of cooking salts the next development is further on required especially  

in the field of surface protection in order to achieve a higher smoothness of preliminary cast 

holes. 

Proper experiments of the dissertation have brought a wide range of original knowledge 

about soluble salt cores prepared by high-pressure pressing and shooting (choice of inorganic 

salts, mechanical properties of cores in the cold state and under high temperatures, kinetics  

of dissolving, shelf life or the use of additives and composite mixtures) which led  

to the successful application of salt cores in the high-pressure pressing technology. Despite  

the significant progress in the application of pressed composite cores it is necessary to continue 

in improving their manufacturing processes. Alternatively to apply and test them on other types 

of castings and production technologies (e.g. rheocasting). The research should also be directed 

to the development of shooting methods, especially in the fields of surface protection using 

lower filling rates when casting. Despite the initial shortcomings the technology holds a potential  

for a higher shape complexity. Possibilities of using penetrating spirit paints, overcoating paints 

based on corundum, zirconsilicate or a possibility of treating the cores with thermal shock aimed 

at achieving the sintered surface are offered. 
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7 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO 
OBORU A TECHNICKOU PRAXI 

Přínosy předložené disertační práce na téma Rozpustná slévárenská jádra na bázi 

anorganických solí pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi lze shrnout následovně: 

Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Ověření zcela nových postupů přípravy jader pro slévárenské účely, a to především za těch 

nejtěžších podmínek (vysokotlaké lití odlitků). 

2. Byla vypracovaná technologie, která má technologicky a ekologicky uzavřený cyklus. 

3. Ověření granulometrických charakteristik krystalů anorganických solí a jejich vliv na získané 

pevnosti jader. 

4. Aplikace kompozitních solí, je možno v technologii rozpustných jader považovat za zcela 

původní. Pomocí žáruvzdorných aditiv dochází k výraznému ovlivnění pevnostních 

charakteristik (především za zvýšených teplot 650 °C). 

5. Zcela unikátní je použití speciálních vodních skel k pojení solných jader. Toto spojení v sobě 

kloubí výhody vysokých pevností (po dehydrataci) a zároveň přednosti reverzibilního 

procesu, který zajišťuje rozpustnost ve vodě.  

6. Byl objasněn proces zpevňování krystalických solí při vysokotlakém lisování. 

Přínosy pro technickou praxi: 

7. Vypracování zcela nové technologie pro tlakové lití, jako náhrada stávajících „klasických“ 

kovových jader.  

8. První aplikace solných jader na reálných odlitcích tlakového lití v ČR a SK, a to úspěšná.  

9. Jedná se o nový pokrokový technologický proces ve slévárenské technologii. 

10. Byly ověřeny vlastnosti solných jader, kdy výsledky jsou okamžitě aplikovatelné v oblasti 

gravitačního a nízkotlakého lití odlitků. 

11. Náhrada stávajících vyvíjených postupů „ztracených jader“ pro lití pod tlakem (technologie 

PUR Cold - Box, výroba jader ze zinkových slitin či plastických hmot). 

12. Příprava jader různého chemického složení, která snesla náročné podmínky tlakového lití. 

Doposud nejsou známy jiné provozní aplikace, krom techniky lití jader z roztavených solí  

od evropské firmy Bühler. 

13. Všechny tyto nové přístupy jsou obsahem nového průmyslového vzoru, který je v současné 

době v řízení. 
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Výkres původního kovového jaderníku pro hranatá jádra (fa Almet, a.s.) 

Příloha 2 

 

Výkres kovového jaderníku pro kruhová jádra (fa Kovolis Hedvikov, a.s.) 
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Granulometrie  α - Al2O3  
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Granulometrie mletého křemenného ostřiva 
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Příloha 5 

 

 

Granulometrie ZrSiO4  
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Příloha 6 

Granulometrie Fe2O3 (Feprén) 
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Směs vzorku 
Označení 

vzorku 
Navážka 
směsi [g] 

Hmotnost 
po 

očištění [g] 

Výška 
Vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v ohybu 
[N/mm2] 

Pevnost 
v ohybu 

Přepočtená 
[N/mm2] 

Průměr 
[N/mm2] 

Hustota 
[g.cm-3] 

Vlhkost 
[%] 

Poznámky 

(D) 
KCl 

+10 % korund 

70a 

37 

36,3 10,48 4,46 8,08 
7,93 

1,94 

1,19 

po 48 hod. b 36,4 10,50 4,39 7,92 1,94 
c 36,2 10,52 4,34 7,8 1,93 
d 36,4 10,55 6,23 11,13 

13,16 
1,93 Za tepla 

650°C/1hod 
e 36,2 10,48 7,83 14,18 1,94 
f 36,3 10,54 7,91 14,16 1,93 
g 36,4 10,43 5,28 9,66 

8,66 
1,96 Zbytková pevnost 

650°C/1hod 
h 36,3 10,49 4,25 7,68 1,94 
i 36,3 10,44 4,74 8,65 1,95 

(E) 
KCl 

+30 % korund 

71a 

37 

36,2 10,21 2,02 3,86 
3,72 

1,99 

0,92 

po 48 hod. b 36,3 10,14 1,71 3,31 2,01 
c 36,1 10,19 2,08 3,99 1,99 
d 36,2 10,19 2,46 4,71 

4,44 
1,99 Za tepla 

650°C/1hod 
e 36,3 10,20 2,51 4,81 1,99 
f 36,2 10,17 1,96 3,80 2,00 
g 36,2 10,29 2,12 3,98 

3,91 
1,97 Zbytková pevnost 

650°C/1hod 
h 36,3 10,23 1,80 3,42 1,99 
i 36,3 10,19 2,28 4,33 2,00 

(F) 
KCl 

Standard 

72a 

36 

35,5 10,68 4,26 8,16 
7,53 

1,86 

1,03 

po 48 hod. b 35,3 10,58 3,92 6,97 1,87 
c 35,3 10,61 4,23 7,47 1,86 
d 35,4 10,60 

nad 5,0 
nad 8,85 

nad 8,90 
1,87 Za tepla 

650°C/1hod 
(průhyb) 

e 35,4 10,52 nad 8,97 1,89 
f 35,4 10,58 nad 8,89 1,88 
g 35,4 10,65 4,88 8,56 

8,49 
1,86 Zbytková pevnost 

650°C/1hod 
h 35,4 10,58 4,79 8,51 1,88 
i 35,4 10,67 4,69 8,40 1,86 

Příloha 7  Obecná charakteristika solných jader s korundovým aditivem (Lisovací síla 100 kN, rychlost zatěžování 4 mm/min)  
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Směs vzorku 
Označení 

vzorku 

Navážka 
směsi 

[g] 

Hmotnost 
po 

očištění 
[g] 

Výška 
Vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v ohybu 
[N/mm2] 

Pevnost 
v ohybu 

Přepočtená 
[N/mm2] 

Průměr 
[N/mm2] 

Hustota 
[g.cm-3] 

Vlhkost 
[%] 

Poznámky 

(A) 
KCl 

+10 % 
křemen 

67a 

37 

35,6 10,51 5,10 9,184 
8,11 

1,90 

0,72 

Primární pevnost 
(48 hod) 

b 36,7 10,70 4,56 7,923 1,92 
c 35,6 10,65 4,12 7,226 1,87 
d 36,6 10,67 5,81 10,151 

10,14 
1,92 

Za tepla 
650°C/1hod 

e 36,7 10,72 6,38 11,043 1,92 
f 36,6 10,75 5,36 9,226 1,91 
g 36,5 10,61 6,11 10,796 

9,94 
1,93 Zbytková pevnost 

650°C/1hod h 36,6 10,71 4,77 8,272 1,92 
i 36,7 10,68 6,16 10,743 1,93 

(B) 
KCl 

+30 % 
křemen 

68a 

37 

36,6 10,91 1,13 1,888 1,93 1,88 0,83 Primární pevnost 
(48 hod.) 

b 36,7 10,75 1,15 1,980 1,91 
f 36,5 10,63 2,53 4,454  1,92 0,91 
c 36,7 10,82 1,09 1,852 

1,62 
1,90 

0,83 Za tepla 
650°C/1hod. 

d 36,6 10,93 0,83 1,382 1,88 
g 36,5 10,63 4,01 7,059  1,92 0,91 
e 36,6 10,65 3,47 6,086 

6,02 

1,93 0,83 
Zbytková pevnost 

650°C/1hod 
h 36,6 10,68 3,75 6,540 1,92 

0,91 i 36,5 10,63 3,14 5,528 1,92 
j 36,5 10,59 3,35 5,942 1,93 

(C) 
KCl 

Standard 

69a 

39 

35,9 10,70 5,28 9,174 
7,63 

1,88 

0,83 

Primární pevnost 
(48 hod.) 

b 35,6 10,58 4,09 7,268 1,89 
c 35,6 10,53 3,59 6,440 1,90 
d 35,5 10,62 ~5,00 8,818 

8,89 
1,87 Za tepla 

650°C/1hod. 
Deformace 

e 35,7 10,57 ~5,00 8,902 1,89 
f 35,7 10,54 ~5,00 8,953 1,90 
g 35,5 10,44 3,50 6,388 

6,84 
1,91 

Zbytková pevnost 
650°C/1hod 

h 35,7 10,51 4,06 7,311 1,90 
i 35,8 10,67 3,91 6,832 1,88 

Příloha 8 Obecná charakteristika solných jader s křemenným aditivem (Lisovací síla 100 kN, rychlost zatěžování 4 mm/min) 



 

83 
 

Označení 
vzorku 

Výška 
Vzorku 
[mm] 

Navážka 
Směsi 

[g] 

Hmotnost 
po vyčištění 

[g] 

Vlhkost 
[%] 

Pevnost 
v ohybu 

(přepočtená) 
[N/mm2] 

Pevnost 
v ohybu Rg1 

[N/mm2] 

Průměr 
[N/mm2] 

Hustota 
[g.cm-3] 

Poznámky 

(A) 
KCl Standard 

54a 10,4 

35,0 

34,6 

0,95 

6,897 3,75 
6,467 

1,86 
 b 10,5 34,6 6,531 3,62 1,85 

c 10,5 34,5 5,972 3,31 1,84 

d 10,4 34,6 7,504 4,08 
8,048 

1,86 
Za tepla 

650°C/1h 
e 10,5 34,6 8,841 4,90 1,85 
f 10,4 34,5 7,798 4,24 1,86 

g 10,4 34,5 7,356 4,00 
7,878 

1,86 Zbytková 
pevnost 

650°C/1h 
h 10,3 34,4 8,250 4,40 1,87 
ch 10,5 34,5 8,029 4,45 1,84 

(B) 
KCl   

+10 % ZrSiO4 

55a 10,5 

37,0 

36,5 

0,81 

7,145 3,96 
7,214 

1,95 
 b 10,4 36,5 7,283 3,96 1,97 

c 10,7 36,5 5,942 3,42 1,91 

d 10,5 36,5 8,660 4,80 
8,921 

1,95 
Za tepla 

650°C/1h 
e 10,8 36,5 8,336 4,90 1,89 
f 10,4 36,6 9,766 5,31 1,97 

g 
10,6 

36,5 8,144 4,60 
7,778 

1,93 Zbytková 
pevnost 

650°C/1h 
h 36,5 7,542 4,26 1,93 
ch 36,4 7,648 4,32 1,92 

(C) 
KCl   

+30 % ZrSiO4 

56a 10,2 38,0 37,4 

0,95 

6,080 3,18 

6,791 

2,06 
Nižší navážka 

(8t) 
b 10,3 39,0 38,4 7,256 3,87 2,09 

c 10,5 

40,0 

39,5 7,036 3,90 2,11 

d 10,7 39,3 8,878 5,11 
9,013 

2,06 
Za tepla 

650°C/1h 
e 10,5 39,3 9,147 5,07 2,10 
f 10,4 39,5 7,595 4,13 2,13 

g 10,5 39,3 7,506 4,16 
8,060 

2,10 Zbytková 
pevnost 

650°C/1h 
h 10,4 39,3 8,294 4,51 2,12 
ch 10,3 39,4 8,381 4,47 2,14 

Příloha 9  Obecná charakteristika solných jader se zirkonovým aditivem (Lisovací síla 100 kN, rychlost zatěžování 4 mm/min) 
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Směs vzorku 
Označení 

vzorku 

Navážka 
směsi 

[g] 

Hmotnost 
po 

očištění 
[g] 

Výška 
Vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v ohybu 

Rg1 
[N/mm2] 

Pevnost 
v ohybu 

Přepočtená 
[N/mm2] 

Průměr 
[N/mm2] 

Hustota 
[g.cm-3] 

Vlhkost 
[%] 

Poznámky 

KCl + Fepren 
(95 % +5 %) 

85a 

36,0 

35,4 10,4 341 6,271 
6,538 

1,91 

1,16 

Primární pevnost po 48 
hod. stání 

. 

b 35,4 10,4 386 7,099 1,91 
c 35,4 10,5 346 6,243 1,89 
d 35,3 10,3 448 8,340 

8,855 
1,92 Pevnost za tepla 

650 °C/30 min. 
e 35,3 10,4 493 9,067 1,90 
f 35,4 10,4 498 9,159 1,91 
g 35,4 10,5 456 8,227 

8,789 
1,89 Zbytková pevnost 

650 °C/1hod. 
h 35,3 10,3 479 8,981 1,92 
i 35,4 10,4 498 9,159 1,91 

KCl + 
10 % Fe2O3 

(fepren) 

83a 

37 

30,9 10,87 314 5,286 

5,569 

1,59 

0,88 

Pevnost 
za 

studena 

ulomený roh 
b 35,5 10,89 326 5,468 1,83 

Tendence 
lepit se na 

formu 
(nutnost 

naolejovat) 

c 36,6 10,50 315 5,683 1,95 
d 36,5 10,49 323 5,839 1,95 
e 36,5 10,60 413 7,312 

7,494 

1,93 
Pevnost 
za tepla 

f 36,6 10,54 444 7,950 1,95 
g 36,4 10,53 399 7,158 1,94 
h 36,6 10,64 430 7,555 1,93 
j 32,9 11,20 263 4,171 

7,420 
1,65 Pevnost 

po 
vyžíhání 

nedolisováno 
k 36,5 10,47 403 7,313 1,95 zalisovaný 
l 36,6 10,66 430 7,527 1,92  

  

Příloha 10  Obecná charakteristika solných jader s aditivem Feprén (Lisovací síla 100 kN, rychlost zatěžování 4 mm/min) 
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Označení 
vzorku 

Výška 
Vzorku 
[mm] 

Navážka 
Směsi 

[g] 

Hmotnost po 
vyčištění 

[g] 

Vlhkost 
[%] 

Pevnost 
v ohybu 

(přepočtená) 
[N/mm2] 

Pevnost 
v ohybu 

Rg1 
[N/mm2] 

Průměr 
[N/mm2] 

Hustota 
[g.cm-3] 

Poznámky 

(D) 
NaCl   

+10% ZrSiO4 

57a 10,4 37,0 36,6 

0,76 

3,880 2,11 
4,262 

1,97 
 b 10,4 37,0 36,5 4,156 2,26 1,97 

c 11,3 

40,0 

39,6 4,751 3,05 1,96 

d 11,3 39,4 2,570 1,65 
2,891 

1,95 
Za tepla 
650°C/1h 

e 11,1 39,3 2,663 1,65 1,98 
f 11,1 39,3 3,439 2,13 1,98 

g 10,3 37,0 36,4 6,694 3,57 
6,805 

1,98 
Zbytková pevnost 
650°C/1h 

h 10,4 37,0 36,5 6,915 3,76 1,97 
ch 10,6 37,0 36,5 5,134 2,90 1,93 

(E) 
NaCl   

+30% ZrSiO4 

58a 10,5 

40,0 

39,3 

0,80 

4,366 2,42 
3,769 

2,10 
 b 10,4 39,4 3,825 2,08 2,12 

c 10,4 39,4 3,115 2,02 2,12 

d 10,6 39,4 1,098 0,62 
1,353 

2,08 
Za tepla 
650°C/1h 

e 10,4 39,4 1,545 0,84 2,12 
f 10,6 39,4 1,416 0,80 2,08 

g 10,5 39,4 1,263 0,70 
1,150 

2,10 
Zbytková pevnost 
650°C/1h 

h 10,5 39,5 1,101 0,61 2,11 
ch 10,4 39,5 1,085 0,59 2,13 

(F) 
NaCl Standard 

59a 10,2 

35,0 

34,5 

0,58 

3,289 1,72 

3,655 

1,90 

 b 10,3 34,5 3,336 1,79 1,88 

c 10,4 34,6 4,340 2,36 1,86 

d 10,5 34,7 5,377 2,98 
5,332 

1,85 
Za tepla 
650°C/1h 

e 10,5 34,7 5,286 2,93 1,85 
f 10,3 34,7 3,562 1,90 1,89 

g 10,5 34,7 2,598 1,44 
2,550 

1,85 
Zbytková pevnost 
650°C/1h 

h 10,4 34,6 2,501 1,36 1,86 
ch 10,6 34,6   1,83 

Příloha 11  Obecná charakteristika solných jader se zirkonovým aditivem (NaCl) (Lisovací síla 100 kN, rychlost zatěžování 4 mm/min) 
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Příloha 12 

 
Označení: Sx - y - z    x = typ směsi (dle prvotního lisování); y = pořadí namíchané směsi (za jeden den)
   z = pořadí lisovaného jádra z namíchané směsi (maximálně 4)  
  
Jádra vyrobená (lisovaná) z jedné namíchané směsi jsou barevně ohraničena 

PEVNOST

[N]

OBJEM. HM.

[g/cm
3
]

LISOVACÍ TLAK HORNÍ

[bar]

LISOVACÍ TLAK SPODNÍ

[bar]
POZN.

HMOT. PŘED

[g]

OBJEM. HM.

[g/cm
3
]

HMOT. PO

[g]

S1 - 2 - 2 1 740 1,997 101 75 KCl+Al2O3+H2O 50,6 1,995 25,2

S1 - 2 - 4 2 280 1,963 102 75 KCl+Al2O3+H2O 50,1 1,952 24,3

S1 - 3 - 4 1 180 1,971 104 101 KCl+Al2O3+H2O 66,5 1,961 32,5

S1 - 5 - 2 2 090 1,946 103 100 KCl+Al2O3+H2O 50,6 1,938 24,4

S1 - 5 - 3 2 440 1,954 101 105 KCl+Al2O3+H2O 49,7 1,938 24

S2 - 1 - 1 2 320 1,920 104 102 KCl+GRAFIT+VS 30 1,918 14,3

S2 - 4 - 2 2 440 1,921 71 42 KCl+GRAFIT+VS 30,5 1,91 14,5

S2 - 5 - 1 1 740 1,925 70 31 KCl+GRAFIT+VS 47,3 1,915 22,5

S2 - 5 - 4 2 110 1,934 71 38 KCl+GRAFIT+VS 32,2 1,925 15,4

S2 - 8 - 1 1 720 1,923 72 70 KCl+GRAFIT+VS 51,5 1,92 24,6

S7 - 1 - 1 1 260 1,960 71 47 NaCl + SMO+VS 48,7 1,978 24,1

S7 - 1 - 2 1 280 1,955 70 45 NaCl + SMO+VS 38 1,935 18,4

S7 - 1 - 4 2 490 2,061 76 46 NaCl + SMO+VS 59,2 2,065 30,5

S7 - 2 - 4 1 320 2,091 153 112 NaCl + SMO+VS 54,9 2,075 28,3

S7 - 2 - 1o 2 160 2,013 84 50 NaCl + SMO+VS 56,7 2,017 28,4

S7 - 2 - 2o 2 060 2,055 83 50 NaCl + SMO+VS 51,7 2,025 25,5

S7 - 2 - 3o 2 100 2,008 82 50 NaCl + SMO+VS 43,0 2,030 21,7

S7 - 3 - 1 1 540 2,083 81 51 NaCl + SMO+VS 49,9 2,073 25,6

S7 - 3 - 2 1 500 2,085 80 50 NaCl + SMO+VS 60,6 2,075 31,3

S7 - 3 - 1o 430 2,020 80 50 NaCl + SMO+VS 64,0 2,050 32,7

S7 - 3 - 2o 2 460 2,026 83 50 NaCl + SMO+VS 52,8 2,035 26,7

S7 - 4 - 2o 1 920 2,016 83 50 NaCl + SMO+VS 46,8 2,015 23,5

S7 - 4 - 3o 1 920 2,005 83 50 NaCl + SMO+VS 52,6 2,002 26,2

S7 - 4 - 4o 1 810 1,996 92 62 NaCl + SMO+VS 51,7 2,000 25,8

S7 - 5 - 4 1 450 2,005 83 53 NaCl + SMO+VS 56,6 2,002 28,2

S7 - 5 - 1o 2 510 2,040 83 51 NaCl + SMO+VS 28,9 2,056 14,8

S7 - 5 - 2o 2 100 2,009 83 50 NaCl + SMO+VS 61,4 2,008 30,8

S7 - 5 - 3o 1 870 2,006 83 52 NaCl + SMO+VS 55,6 1,981 27,5

S7 - 5 - 4o 2 510 2,036 83 50 NaCl + SMO+VS 60,2 2,041 30,7

S7 - 6 - 4 1 900 2,005 84 55 NaCl + SMO+VS 63,4 2,009 31,8

S7 - 6 - 1o 2 800 2,065 98 52 NaCl + SMO+VS 40,6 2,067 20,9

S7 - 6 - 2o 1 820 2,093 97 53 NaCl + SMO+VS 54,2 2,037 27,5

S7 - 7 - 1 1 820 2,025 84 55 NaCl + SMO+VS 48,4 2,033 24,5

S7 - 7 - 2 1 590 2,033 84 55 NaCl + SMO+VS 51 2,039 25,9

S7 - 9 - 2 1 660 1,982 84 54 NaCl + SMO+VS 51,9 1,998 25,9

S8 - 0 - 2 1 510 1,930 142 99 KCl+VS 53,5 1,917 25,5

S8 - 0 - 3 2 050 1,876 84 53 KCl+VS 47,1 1,874 21,8

S8 - 0 - 4 1 800 1,875 86 64 KCl+VS 47,3 1,873 21,9

S8 - 1 - 1 2 170 1,861 84 63 KCl+VS 32,0 1,845 14,5

S8 - 3 - 4 2 380 1,923 89 57 KCl+VS 58,3 1,918 27,8

S8 - 4 - 1 2 350 1,868 90 60 KCl+VS 50,2 1,85 23

S8 - 4 - 2 2 580 1,877 90 59 KCl+VS 48,4 1,863 22,3

S8 - 8 - 4 2 360 1,933 90 60 KCl+VS 36,7 1,931 17,6

S8 - 10 - 2 1 830 1,922 91 59 KCl+VS 50,7 1,912 24,1

S10 - 1 - 1 1 460 1,871 72 51 KCl+Fe2O3+VS 47,8 1,858 21,9

S10 - 1 - 1b 3 560 1,953 83 46 KCl+Fe2O3+VS 62,5 1,939 30,2

S10 - 1 - 2b 3 280 1,976 83 45 KCl+Fe2O3+VS 36,1 1,974 17,8

S10 - 1 - 3b 3 540 1,957 85 45 KCl+Fe2O3+VS 55,1 1,956 26,9

S10 - 1 - 4b 3 540 1,990 80 39 KCl+Fe2O3+VS 42,7 1,981 21,1

S10 - 2 - 3b 3 360 1,947 86 42 KCl+Fe2O3+VS 26,6 1,952 27,5

S10 - 4 - 2 2 540 1,943 81 45 KCl+Fe2O3+VS 51,4 1,955 25,0

OZNAČENÍ

OPAKOVANÉ MĚŘENÍ

Přehledová tabulka zkoušených solných jader



 

87 
 

Příloha 13 

 

A B A B A B A B A B

1 2,710 18,030 1 6,625 6,180 1 2,147 2,654 1 6,216 4,202 1 7,007 1,758

2 2,400 8,180 2 6,189 4,011 3 2,932 1,274 2 10,684 1,678 2 4,330 2,256

5 4,200 5,930 3 6,968 6,228 5 2,967 1,685 3 10,446 3,503 3 4,694 7,230

7 4,220 6,080 6 10,837 5,234 9 3,388 1,052 6 7,705 1,590 6 2,755 2,006

8 2,638 8,193 9 5,530 6,004 10 1,402 1,125 9 1,559 2,773 9 3,228 1,976

11 3,454 6,915 11 8,469 7,882 11 2,100 1,417 11 5,202 4,078 11 3,872 2,693

12 1,840 6,500 13 6,384 6,043 13 1,482 1,478 13 5,671 2,853 12 3,389 3,648

19 2,080 5,300 15 5,063 7,746 14 1,618 1,631 14 3,583 4,082 18 3,648 4,843

22 2,710 2,710 17 8,204 7,232 15 1,755 1,441 15 6,570 9,260 19 11,900 7,160

23 3,104 3,920 19 7,015 7,733 16 1,179 1,240 17 3,540 1,131 20 2,988 2,657

25 21,929 4,892 21 10,602 6,213 22 1,429 2,174 19 6,280 12,520 21 2,872 4,598

26 5,247 4,442 23 5,721 6,233 23 1,254 4,334 23 3,071 2,767 27 2,420 1,218

27 3,440 5,300 25 4,614 11,429 26 2,022 4,288 27 2,576 2,200 28 2,337 2,600

28 4,090 4,010 28 5,469 6,859 29 1,747 1,397 28 9,683 2,012 29 4,251 2,042

29 3,463 5,982 30 7,236 4,383 30 1,569 1,712 30 5,664 5,775 30 2,271 3,937

30 3,550 8,670

Průměr 3,28 5,80 Průměr 7,00 6,63 Průměr 1,93 1,93 Průměr 5,82 2,97 Průměr 3,58 3,10

Měřící místo na menší odříznuté části: Poznámky k tabulkám:

A - proti pomocnému vtoku 3,200 Místo s naměřenou drsností nižší než Ra = 3,2

B - přibližně ve středu výšky odlévaného tvaru 6,570 Hodnota vyřazená z výpočtu průměru (výrazně vybočuje)

6,570 Hodnoty v posledních dvou tabulkách doměřovány dodatečně, výrazně se liší od ostatních

     - vyřazeny v výpočtu průměru

Menší odříznutý kus
Číslo kusu Číslo kusu Číslo kusu Číslo kusuČíslo kusu

Menší odříznutý kus Menší odříznutý kus Menší odříznutý kus Menší odříznutý kus

NAMĚŘENÉ DRSNOSTI NA ODLITÝCH A ROZŘÍZNUTÝCH DÍLECH 65 794

KCl + VS + Fe2O3 KCl + H2O + α-Al2O3 KCl + VS KCl + VS + GRAFIT NaCl + VS + SMO


