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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 

„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 „ztracených 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.). 

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

podmínky přípravy solných jader a jejich složení tak, aby 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. Disertace se taktéž 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 

také 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 tělesa turbokompresoru.  
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1 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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2 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) 2.1

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. 1. Dále bylo zjištěno, že majoritní postavení ve výrobě jader mají soli  

NaCl a KCl, popřípadě jejich směsi.  

 Fyzikálně – chemické vlastnosti vybraných solí Tab. 1: 

 

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. Přísady uhličitanů do KCl a NaCl znamenaly výrazný pokles 

primární pevnosti, vysokou hygroskopičnost a nepotvrzují výsledky autorů [10]. 

  

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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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 2.2

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

přednosti a nedostatky, které shrnuje Tab. 2. 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. 2: 
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 Metodiky zkoušení jader  2.3

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 odlévání vyplynul požadavek na zkoušení směsí především na ohyb.  

 Zkoušení mechanických vlastností (ohyb) 2.3.1

Měření pevnosti v ohybu probíhalo na adaptovaném univerzálním pevnostním 

přístroji LRu – 2e (MULTISERW, Morek – PL) (obr. 1). 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. 1: Zkouška pevnosti v ohybu na adaptovaném přístroji LRu – 2e 
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 Kinetika rozpouštění jader v čisté vodě a solance 2.3.2

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. 2).  

 

  

Obr. 2: Vliv koncentrace NaCl  
ve výplachové vodě na rychlost 

rozpouštění solných jader 

Obr. 3: 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. 3. 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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 Pevnost jader 2.4

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. 4).  

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. 4: 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 2.4.1

Jak uvádí kapitola 2.1, první experimenty vycházely z KCl a NaCl chemické 

čistoty (p.a.). I když fyzikálně – chemické vlastnosti obou solí se podstatně neliší (Tab. 1), KCl 

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

(Tab. 3), 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. 3: 

 
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. 5), NaCl je typická hlavním obsahem krystalů oválného charakteru (obr. 6). Rozdíl  

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

(pro povrch středově symetrický = 1), měřeno na zařízení Camsizer firmy Retsch. 

  
Obr. 5: Kubické krystaly KCl soli (vč. 3D pohledu) 

 
 

Obr. 6: Oválný charakter krystalů NaCl (vč. 3D pohledu) 
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S ohledem na teploty lití Al – slitiny a teploty tání solí (především KCl a NaCl) byla 

stanovena teplota zkoušení vzorků 650 °C po době ohřevu 0,5 a 1 h (pevnosti v ohybu  

za tepla). 

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. Rozdílné hodnoty pevností za tepla 

potvrzuji i rozdílné chování obou vzorků při zkoušce v ohybu (obr. 7). 

 

 

Obr. 7: Plastická deformace KCl (6,77 MPa) a lom tělíska z NaCl (3,69 MPa)  

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. 8, 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. 

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. 8: Trhlina jdoucí přes zrna ve struktuře NaCl 

Srovnání obou struktur lomů solí nabízí obr. 9. 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. 9: Struktura lomové plochy sledovaných vzorků 
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 Srovnání pevností vstřelovaných a lisovaných jader 2.4.2

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. 4 a 5 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. 4: 

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. 5: 

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 

 

  



14 

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

 

 Aplikace kuchyňských solí NaCl při výrobě jader 2.5

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.  

Z ekonomického hlediska bylo přistoupeno k ověření 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. 10. 

 
Obr. 10: 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. 

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

kamennou, která je až 20-krát levnější. 
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Obr. 11: Tříšťnatý povrch drcených Kamenných solí (č. vz. 1,2) a EDX analýza  

 
 

Obr. 12: Pravidelná kubická zrna Alpských solí (č. vz. 3,4) a EDX analýza potvrzující 
přítomnost přísad proti slepování na povrchu solného zrna (MgCO3, CaCO3) 

 

 

Obr. 13: Dipyramidální pravidelný tvar NaCl, p.a. – standard (č. vz. 7) a EDX 
analýza chemického složení 

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.  

Tvary a rozložení zrn zkoumaných solí pomocí SEM a EDX – mikrosondy znázorňují  

obr. 11, 12, 13. 
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 První provozní zkoušky 2.6

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

s původní granulometrií (Tab. 6). 

 Parametry lisovaných jader pro první poloprovozní zkoušky Tab. 6: 

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. 14: 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. Proto další 

směry byly věnovány především technologii vysokotlakého lisování a optimalizaci lisovacích 

podmínek (zvýšení lisovacího tlaku), použití aditiv (kompozitní soli) ke zpevnění solné 

matrice a zvýšení ochlazovacího účinku (bf). 
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3 VÝVOJ SOLNÝCH JADER Z 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. Pro úspěšnou aplikaci kompozitních jader  

v tlakovém lití, musí jádra splňovat požadavky uvedené v Tab. 7.  

 Kritéria solných jader lisovaných z kompozitních solí Tab. 7: 

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] 
 

V kompozitních skladbách solných směsí byla ověřena různá anorganická aditiva 

v zrnitém stavu o definované granulometrii. 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.  

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. 
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⊕

 Pevnostní charakteristiky kompozitních jader 3.1

Lisovací síla má rozhodující vliv na pevnost a kvalitu jader. S rostoucí silou roste 

pevnost jader (obr. 15), 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. 15: 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 v Tab. 8.  

  Mechanické vlastnosti solných jader s vybranými aditivy Tab. 8: 

 

Extrémně vysokých pevností za tepla bylo dosaženo u kompozitů s 10 % hm. d.  

u α – Al2O3 a SiO2 v KCl. 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. Soli na bázi KCl dávají výrazně vyšší pevnosti  

proti NaCl. Například při aplikaci aditiva ZrSiO4 jsou primární pevnosti v ohybu cca 2-násboné. 

Vysoké primární pevnosti vylisovaných kompozitních jader umožňují snadné a bezpečné 

opracování jader např. soustružením. 

 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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yb
u

 [
M
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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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 Aplikace solných jader na reálném odlitku 3.2

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

kompozitních solí vybráno 5 typů směsí. Jejich přesné chemické složení uvádí tab. 9. 

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. 16) bylo nutno pro každou variantu složení směsi optimalizovat 

„spodní“ a „horní“ tlak pístu. Ukázku vylisovaných jader můžeme vidět na obr. 17. 

 Tabulka složení kompozitních směsí Tab. 9: 

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. 16: 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. 7.  
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       KCl, p.a. + Al2O3 KCl, p.a. + grafit NaCl, p.a. + SMO  KCl, p.a.    KCl, p.a. + Fe2O3 

Obr. 17: 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 

 

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. Licí zkoušky (tlakový 

stroj CLH 400, slitina AlSi9Cu3(Fe)) ukázaly, že jádra všech typů směsí vydržela enormní tlak  

a kinetiku proudu kovu při odlévání a zachovala si svůj původní tvar. Rychlost lití v zářezech 

činila 32 m/s. Většina odlitků byla rozřezána v ose jádra za účelem provedení dalších měření 

(obr. 18). 

 
Obr. 18: 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. 19). 

Popřípadě byla jádra mechanicky „odjádrována“ tlakovou vodou 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. 20). Měření bylo provedeno na drsnoměru Hommelwerke TKU 300, 

Kovolis Hedvikov, a.s. a výsledky jsou zpracovány na obr. 21. 

 

Obr. 21: Průměrná hladkost povrchu tělesa turbokompresoru od solných jader 
kompozitního složení (celkem odlito 150 ks jader z 5-ti směsí) 

  

Obr. 19: Těleso turbokompresoru po vyplavení jádra KCl + VS a řez odlitkem  
(40 °C, volný pád 30 cm, doba rozpouštění: 14:40 min) 

 
Obr. 20: 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. 22. Celkový přehled výsledků použitých směsí 

podává Tab. 10. 

 

 
Obr. 22: Finální odlitek tělesa po obrobení 

 

 Výsledné hodnoty měřených parametrů použitých směsí Tab. 10: 

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. 7) a bylo shledáno, že tato lisovaná solná jádra jsou 

vyhovující pro technologii tlakového lití.  
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4 REKRYSTALIZACE SOLI Z ROZTOKU 

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, 

nebo ukládání do hlubokých studní, šachet. Možná cesta zpracování solanky je rekrystalizací 

soli z roztoku pomocí kontinuálního odpařovacího krystalizátoru a vsádkového odpařování 

(„odparky“). Experimentálně byla ověřena rekrystalizace soli z roztoku tepelně 

exponovaných jader KCl, p.a., pomocí procesu vsádkového odpařování. Po vysušení a mletí 

(< 1 mm) sloužila rekrystalizovaná sůl k přípravě nových jader (obr. 23). Tato jádra sloužila 

k odlití dalších kusů tlakově litého tělesa turbokompresoru. 

  
Obr. 23: Jádra turbokompresoru 
z rekrystalizované KCl + Na+ VS 

Obr. 24: Jádra po zkoušce lomové 
pevnosti v ohybu [N] 

Část jader byla hodnocena pomocí lomové pevnosti v ohybu (síla do lomu), (obr. 24) 

a objemové hmotnosti (Tab. 11). 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. 10, označení směsi - D). 

 Mechanické vlastnosti a podmínky lisování jader z rekrystalizované KCl, p.a. Tab. 11: 

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 

 

Licí zkoušky taktéž ukázaly shodné výsledky, jako původní jádra (odlitky). Potvrdily tak 

možnost uzavřeného technologického a ekologického cyklu.  
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5 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. 2). 

2. Technologie vysokotlakého lisování dává jádrům cca 2 - 3 vyšší pevnosti oproti metodě 

vstřelování (Tab. 4, 5). 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. 4). 

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. 3). 

4. Výzkum ukázal, že s rostoucí vlhkostí solí, standardní granulometrie KCl, NaCl, klesá 

primární pevnost vylisovaných tělísek na vzduchu, 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. 3).  

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. 7-8). 
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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. 10).  

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. 11-13). 

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, 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. 7). 

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. Pevnosti za tepla vykazovaly u kompozitní směsi 

(KCl) s 10 % Al2O3 nad 13 MPa (Tab. 8). 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. 

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 3.2). 
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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 4). Z hlediska zpracování solanky se jako optimální jeví 

použití metody vsádkového odpařování, především pro svou technologickou  

a cenovou náročnost. 

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. 10). 

 

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. 

 

 

 

Poděkování  

Výzkum byl prováděn za finanční podpory Technologické agentury ČR,  

v programu Alfa, TA 02011314 
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6 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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