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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na studium a charakteristiku vlastností hliníkových pěn. V 

teoretické části této práce jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se jejich základních 

vlastností, možností použití a výroby. V praktické části této práce jsou hodnoceny strukturní 

vlastnosti hliníkové pěny typu Alporas, a také základní mechanické vlastnosti během 

jednoosé tlakové zkoušky. Hlavním úkolem bylo především vyhodnotit homogenitu dodaného 

produktu, určit vliv případných nehomogenit na mechanické vlastnosti a stanovit vliv 

deformační rychlosti na mechanické vlastnosti v tlaku. 

Klíčová slova: Hliníková pěna, alporas, hustota, mechanické vlastnosti v tlaku, deformační 

rychlost 

Abstract 

This work is aimed on studying and characterisation of properties of aluminium 

foams. The theoretical part of this paper summarizes the current knowledge about their basic 

properties, applications possibilities and production. The practical part of this paper evaluates 

the structural properties of aluminum foam type Alporas and basic mechanical properties 

during uniaxial compression test. Main objective was to evaluate the homogeneity of 

delivered product, determine the effect of inhomogeneities on the mechanical properties and 

determine the effect of strain rate on the mechanical properties in compression. 

Key words: Aluminium foam, alporas, density, compression, strain rate 
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SEZNAM POUŽTÝCH ZNAČEK 

Al - hliník (-) 

BSE - zpětné odražené elektrony (-) 

CaCO3 - uhličitan vápenatý (-) 

CaO - oxid vápenatý (-) 

EDM - elektroerozivní obrábění  (-) 

EDS - energiově disperzní spektroskopie (-) 

Ni(CO)4 - tetrakarbonyl nikl (-) 

RMTVC - regionální materiálově technologické výzkumné centrum  (-) 

SE - sekundární elektrony (-) 

SEM - rastrovací elektronový mikroskop (-) 

Si - křemík (-) 

SiC - karbid křemíku (-) 

Ti - titan (-) 

TiH2 - titan hydrid (-) 

TiO2 - oxid titaničitý (-) 

WEDM - elektroerozivní drátové řezání (-) 

ZrH2 - zirkon hydrid (-) 

σ - napětí (MPa) 

estř - střední deformační rychlost (mm∙s
-1

) 

h0 - výška vzorku před deformací (mm) 

h1 - výška vzorku po deformaci (mm) 

Δt  - celkový čas (s) 

ε - deformace (%) 

εd - deformace char. pro přechod z „plateau“ do oblasti výrazného napětí (%) 

θ - celková pórovitost (%) 

θot - otevřená pórovitost (%) 

θuz - uzavřená pórovitost (%) 

ρ - hustota (g∙cm
-3

) 

ρrel - relativní hustota (-) 

ρs - pyknometrická hustota (g∙cm
-3

) 

ρteo - měrná hmotnost standardní látky (g∙cm
-3

) 

σc - horní mez kluzu (%) 

σp - průměrné hodnoty napětí v oblastech 20-30% (%) 

at. % - atomární procenta (%) 

hm. %  - hmotnostní procenta (%) 

m - hmotnost (g) 

V - objem (mm
3
) 

Vc - objem měřící komory pyknometru (mm
3
) 

Vcal - objem kalibrační koule pro pyknometru (mm
3
) 

VR - referenční komora (mm
3
) 



11 

 

 

ÚVOD 

Celý svět se točí kolem vývoje nových technologií a s tím se spojuje vývoj nových 

typů materiálů. Výzkum však není přednostně zaměřen jen na vývoj zcela nových materiálů, 

ale také na využití a především zdokonalení již známých struktur, které vykazují vhodné 

vlastnosti a použití. V dnešní době není jediným kritériem, jestli je materiál vodný pro danou 

aplikaci, ale také zdali má vliv na životní prostředí a znovupoužití. Je to nová etapa lidstva, 

kdy se poukazuje na to, že svou planetu nemůžeme vyměnit, ale musíme na ní žít. Proto je 

kladen velký důraz na recyklovatelnost, toxicitu a faktory, které ovlivňují životní prostředí. 

Tím se dostáváme ke kovovým materiálům. Běžně používané materiály jako jsou železné a 

hliníkové slitiny se vyznačují značnou výhodou, která spočívá v jejich  recyklovatelnosti a 

znovuvyužití. Jedním z důležitých faktorů dnešní doby je, že je vybudovaná síť pro sběr a 

recyklování těchto typů materiálů. Není proto potřeba vybudovávat novou síť, což není 

finančně náročné.  

Pomalu se dostávám ke svému tématu „hliníkové pěny”, což je materiál, který splňuje 

téměř všechny vyjmenované vlastnosti. Kovové pěny nejsou novým materiálem, ale postupně 

se přichází na nové metody výroby, které jsou schopny tento materiál vyrobit způsobem, jenž 

jim zaručuje použitelnost v nových i stávajících technologiích. Jako příklad bych uvedl 

použití hliníkové pěny pro zvukovou a tepelnou izolaci, kterou lze téměř 100% zrecyklovat. 

Na rozdíl od kamenné vaty, která doposud nemá vhodnou recyklaci a její životnost je kolem 

sta let. Její následné znovupoužití je malé. Protože pro ten samý typ kamenné vaty se 

spotřebuje v nejvyšší míře 40% výrobního odpadu, ale průměrná hodnota je kolem 10% a 

zbytek tvoří nově vyrobený materiál. Zatímco hliníková pěna je dobře recyklovatelná, dá se 

znovu použít pro stejnou aplikaci a není nutností přidávat nový materiál vyrobený z rud.  

Hliníková pěna je v podstatě celulární kov, což je materiál, jenž připomíná stavbu 

kostí s množstvím dutin a pórů, které jsou ohraničené samotným materiálem. Rozlišujeme dva 

odlišné druhy celulárních kovů, a to celistvý nebo síťovaný. Celistvý materiál je takový, který 

má vnitřní volné prostory neboli ohraničené buňky, nejsou prodyšné a strukturou se podobají 

pěně. Síťované materiály se vyznačují otevřenými buňkami, nejsou úplně ohraničené a 

materiál je prodyšný, houbovitý. Tyto typy struktury nejsou produkovány pouze z kovových 

materiálů, ale také polymerů, keramiky a skla. Použití této struktury je velice široké. Ať už se 

jedná o využití keramiky pro výrobu nádobí, kdy chceme zabránit úniku tepla, tak použití 
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kovových pěn pro absorpci nárazové energie v nosných rámech automobilů a absorpčních 

členech při kolizi. Celulární kovy by mohly být také vhodnou volbou pro konstrukční účely, 

díky tomu, že nabízejí dostatečnou tažnost, tuhost, jsou stabilní při vyšších teplotách, mají 

dobrou odolnost vůči ohni, neuvolňují toxické plyny při hoření a jsou recyklovatelné.[1.2.3] 
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1 CHARAKTERISTIKA KOVOVÝCH PĚN 

Kovové pěny se řadí mezi izotropní porézní materiály. První kapitola je zaměřena na 

charakterizaci nejen samotných hliníkových pěn, ale i samotných porézních materiálů. 

1.1 Charakteristika porézních materiálů 

Porézní materiál můžeme definovat jako kompozitní materiál, který se skládá z pevné a 

plynné fáze. Mezi klasické porézní materiály patří organické pěny, polymerové pěny, dále 

velké množství anorganických porézních materiálů vyvinutých například pro izolace, 

odpružení, ochraně proti nárazu, katalyzátory, membrány a pro spoustu dalších aplikací[1]. 

Tyto materiály se mohou lišit dle několika faktorů [1]: 

 rozdílná velikost pórů (od několika nanometrů až po milimetry) 

 uspořádanost pórů (nepravidelná či pravidelná) 

 chemické složení (kovy, oxidy) 

 různé postupy přípravy 

V rámci rozdílné velikosti pórů můžeme póry klasifikovat do třech skupin, a to dle 

Dubinovy klasifikace, která se zakládá na odlišnosti průběhu fyzikální adsorpce plynů 

v porézních látkách[4]: 

 mikropóry s velikostí pórů menší než 2 nm 

 mezopóry s velikostí pórů mezi 2-50 nm 

 makropóry s velikostí pórů větší než 50 nm 

Porézní materiály můžeme dále dělit dle jejich vnitřní struktury na několik typů (viz 

obr. 1) [5]: 

 s otevřenými nebo uzavřenými póry 

 s houbovitou strukturou 

 s lotosovou strukturou 
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Obrázek 1: Vnitřní struktura porézních materiálů [5] 

Jedním ze zásadních faktorů při popisu porézních materiálů je hustota. Rozlišujeme tři 

typy hustot, které se u těchto materiálů vyskytují – skutečná, zdánlivá a objemová. Skutečná 

(teoretická) hustota je hustota materiálů bez pórů a mezičásticových dutin. Zdánlivá hustota 

pak zahrnuje uzavřené póry a nepřístupné póry. Poslední, objemová hustota, pak zahrnuje vše 

včetně pórů a mezičásticových dutin. Další důležitý faktor „pórovitost” určuje podíl objemu 

pórů v celkovém objemu materiálu. Velikost póru se měří jako vzdálenost dvou protilehlých 

stěn daného póru. Taktéž záleží na tvaru a průchodnosti/přístupnosti pórů. Rozlišujeme dva 

tvary – nálevkové a kónusové. Průchodnost pórů může být uzavřená, otevřená, slepá či přímá 

(viz obr. 2) [1].  
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Obrázek 2: Jednotlivé typy pórů[1] 

1.2 Charakteristika hliníkových pěn 

První zmínky o výrobě kovové pěny spadají do 40. let 20. století, do období druhé 

světové války, kdy však tyto materiály zůstaly bez výraznějšího povšimnutí. Počátkem 90. let 

téhož století došlo k rozvoji nových technologií, které zpřístupnily výrobu kovových pěn za 

přijatelné náklady. Důvodem, proč se průmysl zaměřil na vývoj právě těchto kovových pěn, je 

nespočet kladných vlastností, jenž jsou vyhovující pro dnešní moderní a ekologické 

společnosti. Následující odstavce popisují, o jaké vlastnosti se jedná. 

Nejen hliníkové, ale všechny druhy kovových pěn, jsou materiály s mnoha přednostmi 

týkající se jejich fyzikálních a chemických vlastností. Mezi nejpraktičtější vlastnost řadíme 

hlavně nízkou hustotu. Póry jsou zde vyplněny plyny a zpravidla tvoří 40-80 % objemu 

materiálu. Mezi další výjimečné vlastnosti řadíme: vysokou pevnost, pohlcování nárazové 

energie, nízkou tepelnou vodivost a mnoho dalších [5]. 

Materiály, které se používají na výrobu kovových pěn: měď, železo, mangan, chrom, 

hořčík, slitiny na bázi niklu, dále zinek, olovo nebo titan. Avšak nejpoužívanější a optimální 

materiál je právě hliník a jeho slitiny. Mezi jeho vhodné vlastnosti můžeme zařadit nízkou 

hustotu, nízkou teplotu tání, přijatelnou odolnost vůči korozi, dobrou tuhost, tažnost, 

netoxicitu i při vystavení tepelnému žáru, či dobrou recyklovatelnost. [6] 

Hliníková pěna je zpravidla vysoce porézní materiál (viz obr. 3), který je vyrobený 

speciálním způsobem z hliníku nebo hliníkové slitiny s  hustotou 0,2-1,0 g∙cm
-3

. Struktura a 

vlastnosti však mohou být u jednotlivých typů produktů velmi rozdílné, což souvisí 
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především s použitou technologií přípravy. Mezi výrazné přednosti hliníkových pěn se řadí 

vysoká specifická tuhost či schopnost absorpce deformačních energií při nízkém napětí. Další 

specifické vlastnosti jsou: pohlcování hluku a vibrací elektromagnetického vlnění. Soubor 

všech těchto kladných vlastností předurčuje hliníkovou pěnu jako vysoce potencionální 

materiál, který může najít uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích (např. v leteckém, 

automobilovém, stavebním…). Při porovnání hmotnosti s ostatními materiály můžeme říci, že 

hliníková pěna je [6]: 

 1/10 z váhy hliníku, 

 1/20 z váhy titanu, 

 1/5 z váhy plastů. 

 

 

Obrázek 3: Struktura hliníkové pěny [7] 

Předmětem této diplomové práce je zkoumání mechanických vlastností hliníkové pěny, 

kde důležitou roli sehrává jednoosá tlaková zkouška. Výsledkem této zkoušky je tlakový 

diagram zobrazující závislost deformace na napětí. Obrázek 4 znázorňuje závislost deformace 

na napětí, která je typická pro většinu hliníkových pěn a skládá se ze tří rozdílných částí [5,6]. 
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Obrázek 4 Klasický diagram tlaku na napětí pro deformaci hliníkové pěny tlakovou zkouškou[2] 
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2 VÝROBA HLINÍKOVÝCH PĚN 

Z hlediska poměrně dlouhé doby existence kovové pěny, již bylo vyvinuto nemálo 

postupů, jak tento porézní materiál vyrobit. Přibližně polovina těchto vyvinutých postupů se 

používá ve výrobním průmyslu, tedy ke komerčnímu využití. Princip většiny výrobních 

postupů lze zjednodušeně popsat tak, že pro vznik hliníkové pěny je nutno v roztaveném kovu 

vytvořit bubliny a ochladit způsobem, aby vytvořená hliníková pěna byla homogenní a 

rozložení bublin ve vzniklém materiálu bylo rovnoměrné. Jen homogenní nebo téměř 

homogenní hliníkové pěny jsou zpravidla využívány v praxi a požadavky na materiálové 

vlastnosti jsou dosti náročné [5]. 

Při výrobě hliníkové pěny dochází během tvorby bublin v tavenině k borceni neboli ke 

spojování malých bublin do větších, které se následně tlačí k povrchu. Díky tomuto jevu 

dochází k tzv. kolabování pěny před samotným tuhnutím taveniny, což má za následek vznik 

velkých bublin, které však nejsou ve výsledném produktu požadovány. Takovýto jev může 

nastat při zpracovávání hliníkové taveniny s nízkou viskozitou. Aby k takovému jevu 

nedocházelo, je potřeba zvýšit viskozitu dané pěny. Tu lze zvýšit pomocí přidání 

mikroskopických keramických částic nebo legováním. Po přidání dalších odlišných prvků do 

taveniny hliníku, dochází k podpoře tvorby stabilních částic při tuhnutí. Ve výsledku se 

legování/přidání keramických částic projeví vyztužením stěn, což slouží k zabránění jejich 

kolabování [2]. 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé způsoby výroby hliníkových pěn 

z taveniny na základě práškové metalurgie a jiné speciální metody k výrobě kovových pěn. 

2.1 Způsoby výroby hliníkových pěn z taveniny 

Při výrobě hliníkových pěn z taveniny se rozlišuje několik způsobů – vstřikování plynu 

do roztaveného kovu (Alcan), vytvoření plynu in-situ, vytvoření plynu in-situ proces 

ALPORAS, využití plyno-eutektických reakcí, lití, infiltrace a aplikační techniky. Všechny 

tyto způsoby jsou popsány v následujících podkapitolách. 

2.1.1 Vstřikování plynu do roztaveného kovu (Alcan) 

Vstřikování plynu do roztaveného kovu je přímá metoda pěnění roztaveného kovu. 

Jedná se většinou o hliníkovou slitinu, kterou je zapotřebí upravit ještě předtím, než dojde 
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k samotnému vstříknutí plynu do taveniny. Je potřeba do samotné taveniny přidat takový 

materiál, který navýší její viskozitu. Nejčastěji se využívá karbid křemíku, oxid hlinitý či oxid 

hořečnatý.  

Pro vstřikování plynu se využívá speciální rotor či vibrační trysky. Hlavními úkoly 

těchto zařízení je tvorba bublin a rovnoměrná distribuce v tavenině. Velikost bublin 

v tavenině lze ovlivňovat rychlostí proudu plynu, rychlostí rotoru, frekvencí vibrační trysky a 

dalšími parametry. Pěna z povrchu následně projde procesem chladnutí a tuhnutí na 

dopravníkovém pásu. 

Pórovitost u tohoto typu výroby se pohybuje mezi 80-90 % z čehož vyplývá hustota 

mezi 0,069-0,54 g∙cm
-3

. Průměrná velikost buněk je 3-25 mm, tloušťka stěn se zpravidla 

pohybuje v rozmezí 50-85 μm. Mezi výhody této metody můžeme zařadit jednoduchost, 

relativně nízkonákladovou kontinuální výrobu či využívané keramické částice pro stabilizaci 

s obsahem v rozmezí 10-20 % hm. Nevýhody se projevují horší recyklovatelností a rychlejším 

opotřebováním dělících nástrojů při dělení těchto materiálů. Obr. 5 znázorňuje zjednodušené 

schéma přípravy Al pěn uvedeným způsobem. 

Tento proces můžeme nazvat jako HYDRO či CYMAT, kdy tyto dva názvy vznikly z 

názvu společností, které tuto hliníkovou pěnu vyrábí [5,8,9,10]. 
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Obrázek 5 Metoda vstřikování plynu [5] 

 

2.1.2 Vytvoření plynu in-situ 

První zmínky týkající se přípravy kovových pěn prostřednictvím in-situ vytvoření plynu 

v roztaveném kovu jsou z roku 1956, kdy bylo patentováno použití částic, které v tavenině 

způsobovaly vznik plynu. Tato metoda je tedy založena na reakčním činidle, které je vkládáno 

do taveniny nebo je v některých případech smícháno s hliníkovým práškem a následně 

taveno. Činidla jsou většinou reprezentovány sloučeninami TiH2 či ZrH2. Pomocí těchto 

činidel je vyvolána reakce v tavenině, čímž dojde ke vzniku bublin pro pěnovou strukturu. 

Mezi hlavní výhody této metody oproti předešlé, tedy vstřikování plynu do taveniny, patří 

schopnost tvorby bublin v celém objemu taveniny.  

Aby se vytvořila hliníková homogenní pěna za pomoci metody in-situ, je třeba splnit 

dva požadavky. Prvním požadavkem je rovnoměrné rozmístění pěnícího činidla v tavenině 

v co nejkratším možném čase. Při kontaktu činidla s taveninou dochází k oxidačně-redukční 

reakci a taktéž k tepelnému rozkladu. Tento požadavek zajišťuje vznik dostatečného množství 

plynu, což zabezpečí rovnoměrné vypěnění taveniny.  
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Druhým požadavkem je zabránění úniku velkého množství bublin z taveniny při 

samotném procesu pěnění. Tento únik zmenšuje efektivnost procesu pěnění, ale také vzniká 

sklon k vytváření vzestupného obsahu bublin směrem k hladině. Tento jev lze potlačit 

přidáním nekovových částic křemíku, který zapříčiní zlepšení kontroly procesu v polotekutém 

stavu - delší manipulací s taveninou bez kolabování struktury. Tato tavenina tak klade odpor 

stoupajícím bublinám a zadržuje je v tavenině. Z toho plyne, že pokud se vytvoří viskóznější 

tavenina, zabrání se tím úniku plynu. 

Dále bylo navrhnuto namísto TiH2, ZrH2 či jiných činidel použít sulfáty a uhličitany 

nebo látky obsahující vodu.  Činidla jsou vložena do taveniny, která obsahuje reaktivní prvky, 

např. hořčík, titan, mangan. Na rozdíl od hydridů je voda uvolňována ve formě páry, která 

následně reaguje s legujícími prvky, a tím se vytváří vodík a další oxidy kovů. Oxidy kovů 

pak tvoří jemné částice, které rovněž zvyšují viskozitu taveniny. Tato metoda má značné 

výhody oproti používání činidel TiH2 či ZrH2, ale i přesto jsou tato klasická činidla využívaná 

více. Hlavní nevýhoda používání činidel TiH2 či ZrH2 tkví v okamžité reakci mezi taveninou 

a činidlem. Kvůli tomu je velice obtížné kontrolovat proces pěnění a vyrobit pěnu s 

odpovídajícími vlastnostmi.  

V současné době je však již známa jednoduchá, ale účinná metoda jak zpomalit a 

kontrolovat začátek uvolňování vodíku z hydridu v roztaveném kovu. Tato metoda spočívá 

v částečné oxidaci pěnícího činidla během ohřevu za teplot okolo 450-480 ⁰C v časovém 

intervalu 5-20 minut. Výsledek je odstranění vodíku z povrchových vrstev práškových částic. 

Takto vzniklá oxidická vrstva pak zabraňuje rychlému rozkladu a snižuje rychlost 

chemických reakcí mezi matricí a pěnícím činidlem. Tato jednoduchá metoda pak při 

dodržení vhodného způsobu zpracování snadno umožňuje kontrolovat množství uvolněného 

plynu a také kinetiku procesu v závislosti na tloušťce oxidické vrstvy na práškových částicích 

pěnícího činidla.  

Ukázkou univerzálnosti postupu je dvojstupňový proces známý pod názvem 

FORMGRIP. Princip tohoto procesu spočívá v předzpracování pěnícího činidla TiH2 za 

účelem tepelné oxidace. Během tohoto předzpracování se vytvoří difúzní bariéra TiO2 na 

povrchu částic prášku, která zabraňuje uvolňování vodíku. Tento prášek je vložen a zamíchán 

do taveniny Al společně s částicemi SiC a tato směs je odlita do formy a ochlazena. Tímto 

způsobem vznikne polotovar, který má poměrně nízkou pórovitost, neboť k uvolnění vodíku 

z pěnícího činidla došlo z důvodu oxidace jen ve velmi malé míře. V druhém kroku této 
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operace, je polotovar tepelně zpracován nad teplotu tavení matrice ve formě, a až během 

tohoto následného tepelného zpracování dojde k uvolňování vodíku a polotovar se změní na 

celulární strukturu. Tato technika s názvem FORMGRIP má výhody pěnění z taveniny 

ve smyslu ekonomické atraktivity a tolerance nečistot, ale také univerzálnost ve smyslu 

přípravy produktů složitých tvarů charakteristickou pro způsoby na základě práškové 

metalurgie. Celý postup je znázorněn na obrázku číslo 6 [5,8,9]. 

 

 

Obrázek 6 Schematické znázornení procesu FORMGRIP [2] 

2.1.3 Vytvoření plynu in-situ, proces ALPORAS 

Jedná se o velmi známou a používanou metodu výroby hliníkových pěn. První krok této 

metody je roztavení matrice a následuje přidání vápníku do taveniny. Vápník má vysokou 

afinitu ke kyslíku a tvoří jemné oxidické částice CaO a CaAl2O, které značně navyšují 

viskozitu taveniny. Částice se rozptýlí mícháním. Dále je do taveniny přidáno činidlo TiH2, 

směs taveniny a činidla, následně je vlita do formy. Hydrid začíná reagovat a dochází 

k tepelnému rozkladu, neboli oxidačně redukční reakci a dochází k napěnění taveniny 

plynem. Posledním krokem je tuhnutí, přičemž je použita ochlazovací tryska. 

V tomto případě se jedná o metodu, která byla patentována japonskou firmou Shinko 

Wire Company Lts. Schéma znázorňující jednotlivá stadia tohoto procesu nalezneme na obr. 

7 [5,9,11]. 
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Obrázek 7 Schématické znázornění procesu Alporas [12] 

Jedna z dalších možností přípravy kovů o porézní struktuře je pomocí eutektických 

reakcí v tavenině. Tavenina je přesycena vodíkem a ochlazována až do eutektického bodu, 

čímž se vytvoří plynná fáze. Objemový podíl plynné fáze, její tvar, velikost i orientace se řídí 

pomocí směru odvodu tepla z taveniny, tlakem vodíku v tavící komoře a teplotou lití. 

Tato metoda má bohužel více negativ než pozitiv. Může za to pomalá rychlost 

produkce, vyšší náklady na výrobu a taktéž se nehodí pro výrobu vysoce porézních materiálů 

[5,8]. 

2.1.4 Lití, infiltrace a aplikační techniky 

V této podkapitole se zaměřím hlavně na slévárenské možnosti výroby pěny. Existuje 

několik metod, jak lze kovou pěnu vyrobit. Obecně platí, že jde o modely, které jsou pokryty 

žáruvzdorným materiálem. Tento materiál může být vyroben z vosku s nanesením 

žáruvzdorné směsi. Model je vložen do pece, kde je za zvýšené teploty vosk vyplaven a znova 

použit. Zbydou jen modely, do kterých je kov naléván. Alternativou je použití polymerního 

materiálu (např. polystyrén), který je při kontaktu s taveninou vypařován. V obou případech je 

po zchladnutí odstraněn nános žáruvzdorné vrstvy. 

Další možností je využití rozpustných vlastností žáruvzdorných povlaků v běžných 

rozpouštědlech. Téměř veškeré lití kovu, které používáme u této výroby, je pod tlakem. Vše 

vyplývá ze zabíhavosti kovu a velikosti vtokové soustavy. Po odstranění žáruvzdorné vrstvy 

vzniká kovová síť. Tento proces je také znám pod názvem DUOCEL, který je zachycen na 

obr. 8 [2,8]. 
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Obrázek 8 Výroba kovové pěny litím (DUOCEL)[8] 

2.2 Způsoby na základě práškové metalurgie 

Základem těchto metod je kompaktování kovového prášku a pěnících činidel. 

Nejpoužívanějším kovem je hliník a jeho slitiny. Nejpoužívanějšími činidly jsou TiH2, ZrH2 a 

CaCO3. Prvním krokem je promíchání kovového prášku a činidla. Druhý krok procesu je 

kompaktování zastudena a následná extruze při teplotě 400-480 ⁰C. Díky těmto krokům je 

pěnící činidlo rovnoměrně rozloženo v kovové matrici. Třetím krokem procesu je extruze, 

taktéž důležitá pro narušení oxidických vrstev kovového prášku, díky čemuž je vše lépe 

sjednoceno.  

Takto vzniklý materiál je polotovar, který je schopen se za zvýšené teploty změnit 

v pěnu a stává se alespoň z části tekutým. Následně opět nastává reakce činidla s taveninou, 

kdy dochází k uvolňování plynu, který vytváří samotnou výslednou pěnu. Jednotlivé kroky 

postupu jsou zobrazeny na obr. 9 [8,13.14]. 
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Obrázek 9:Zpěnení kovového prášku (7) 

2.2.1 Sintrování práškového materiálu 

Metoda založená na sintrování, neboli nedokonalém kompaktování, kdy mezi 

jednotlivými částicemi vznikají volná místa. Metoda je využívána na výrobu materiálu 

s nízkou pórovitostí, které lze využívat jako nosné materiály. Pórovitost u takovýchto 

materiálů se pohybuje okolo 30 %.  

Stejnými postupy se vyrábí i materiály vysoce porézní, např. pro filtraci, ale i pro jiné 

aplikace. Pórovitost se zde pohybuje v rozmezí 40-60 %. Vyšší pórovitosti je zde dosaženo, 

přidáme- li do práškové směsi těkavé činidlo, které se následně vypaří nebo rozloží během 

sintrování. Zjednodušený stav prášku před a po sintraci je zobrazen na obr. 10 [8]. 

http://www.posterus.sk/?p=7871


26 

 

 

Obrázek 10 Sintrování práškového materiálu 

2.3 Speciální metody výroby kovových pěn 

Popisovaná speciální metoda výroby kovových pěn je nanášení kovu na polymerní 

buněčnou strukturu. Otevřená buněčná struktura je tvořena polymerovou pěnou, která tvoří 

vzor pro kovovou pěnu. Kov je nanášen elektricky či chemickým napařováním. 

První krok postupu zahrnuje vhánění tetrakarbonylu niklu, Ni(CO)4, do formy 

s polymerovou pěnou. Plyn se o teplotě 100⁰C rozkládá na oxid uhličitý a nikl, který se 

obaluje na polymerový model pěny. Následně je model tepelným zdrojem infračerveného 

nebo elektrického ohřevu vypálen. Zůstává pak struktura kovové pěny s dutými prostory 

buněk, která se následně zhutní. Všechna tyto stádia jsou zachycena na obr. 11. Tloušťky 

takto vyrobené pěny se pohybují v rozmezí 100-300 μm s relativní hustotou 0,02-0,05 [8]. 

 

 

Obrázek 11 Výrobní proces INCO [8] 
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2.4 Zpěňovadla a princip pěnění 

Jak bylo v předchozích kapitolách zmíněno, většina hliníkových pěn se vyrábí 

procesy, které využívají různých reakčních činidel způsobujících uvolnění plynu. Volba 

vhodného zpěňovadla je velice důležitým a ovlivňujícím faktorem. Chemická reakce má za 

následek samotné vzpěnění hliníku. Naše vhodně zvolené zpěňovadlo se začne rozkládat a 

reagovat, což způsobí produkci plynu. Teplota, při niž dochází k reakci, je vysoce důležitá. 

Můžou nastat některé problémy jako například, že zpěňovadlo začne reagovat dřív, než se 

předpokládá. Další možnost je naopak taková, že teplota tavení zpěňovadla bude podstatně 

vyšší než tavenina a následná viskozita bude příliš nízká a nedojde tak k zachycování 

vzniklého plynu a nedojde k vytvoření stabilní pěny. Mezi nejpoužívanější zpěňovadla pro 

výrobu pěn na bázi hliníku patří Titan-hydrid a Zirkon-hydrid. Hliníkové a zinkové slitiny 

jsou pro přípravu pěn tímto způsobem ideální, kvůli jejich nízkému bodu tání. Hydridy titanu 

a zirkonu se po otestování ukázaly jako nejlepší zpěňovadla, díky uvolňování vodíku mezi 

teplotami 400 – 600 
o
C, což je podobná teplota jako u teploty tavení Zn 419 

o
C a Al 660 

o
C. 

Impulzem k procesu zpěňování je rychlý ohřev nad teplotu tavení slitiny, při kterém dojde 

k rozkladu zpěňovadel a uvolňování H2. To následně vyvolá pěnění a kov se dostává do fáze 

transformace [11,15,16]. 

 

 

Princip pěnění 

K tomu, abychom vytvořili kovovou pěnu, která by mohla být použita v praxi, bylo zapotřebí 

pochopit fyzikální princip zpěnění kovu a následně jeho stabilizaci. Vyrobená pěna je 

většinou shlukem bublin polyedrického tvaru. Následkem tohoto tvaru je reakce vzniklých 

bublin kovu mezi sebou. Existuje několik stádií, jak samostatná pěna vzniká.  

Stádia: nukleace, růst, hrubnutí struktury, koalescence a stékání, kolaps, tuhnutí. 

První stádium je nukleace pórů. Nejčastějším vznikem pórů jsou místa zpěňovacích 

částic. Při uvolňování vodíku pod teplotou tání polotovaru dochází k difundaci do polotovaru, 

jelikož tato síla není dostatečná pro expanzi. K nukleaci malých pórů může docházet 

v místech s výskytem defektů z  kompaktování. Místa se shluky TiH2 jsou počátky zárodků 

pórů. Zde může docházet k difundaci do stávajících trhlin, mikro-pórů a jejich následnému 
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otevření. Většina vzniklých póru touto metodou má jehlicový tvar. Z toho vyplývá, že je 

nežádoucí mít trhliny v polotovaru. Následkem je vznik mnohem větších pórů.  

Po dosažení teploty solidu slitiny má nashromážděný tlak vodíku dostatečnou sílu, aby 

hnul změkčenou matricí, což je začátkem expanze materiálu. Tvorba zárodků pórů je v celku 

rovnoměrná, díky dobrému rozmíchání zpěňovadla. Expanzní rychlost je ovlivněna složením 

matrice a teplotou, kdy se nacházíme mezi solidem a likvidem. Velikost pórů roste mezi 

solidem a likvidem kontinuálně. Za běžných okolností má plyn v tekutině tendenci tvořit 

koule, jelikož se jedná o energeticky nejvýhodnější tvar. V tavenině však dochází 

k interakcím mezi sebou vzniklých bublin vodíku a to způsobuje polygonální tvar. Nejčetnější 

a nejrychlejší expanze polotovaru nastává při teplotě těsně nad teplotou likvidu. A to díky 

tomu, že polotovar je naprosto roztaven a vzniká zanedbatelný odpor růstu pórů. 

Nahromaděná energie v polotovaru je spotřebována díky adiabatické expanzi, až do okamžiku 

dynamické rovnováhy struktury tekuté pěny. S expanzí pórů a jejich růstem počet klesá. 

Činitelem jsou tři hlavní faktory: ztráta plynu, stékání a koalescence. Ke ztrátám plynu může 

docházet difuzí z vnějšího povrchu do okolí. V tekutém stavu je to kvůli vyšší difuzivitě a 

tvorbě trhlin při expanzi v tuhém stavu. Stékání vzniká za vlivu gravitace a kapilárních vlivů. 

Koalescence je jev, který je založen na tlacích uvnitř a vně bublin a povrchového napětí. 

Následkem jsou horizontálně orientované póry v horní části pěny, kde dochází k uvolňování 

plynu. Způsob jak tomuto jevu zabránit je ochlazením této vrstvy z tekutého do tuhého stavu 

[17,18,19]. 
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3 APLIKACE HLINÍKOVÉ PĚNY 

Existuje mnoho možností, kde kovové pěny využívat. Ať už se jedná o lehké 

konstrukce, zvukové a tepelné izolace či pohlcování vnější energie. Hliníková pěna je 

efektivně využívána i v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také ve strojírenském a 

stavebním průmyslu. Proč je výhodnější využití právě těchto hliníkových pěn, tkví v jejích 

vlastnostech a kombinaci těch nevhodnějších naleznete na obr. 12. Jak je již rozepsáno výše 

na rozdíl od syntetických materiálů, jako je například plast, má hliníková pěna lepší tepelnou 

odolnost, větší pevnost, je nehořlavá a je zde možnost aplikovat méně náročnou recyklaci. 

V současné době se cena hliníkových pěn pohybuje ve vyšších částkách. V příštích letech se 

však předpokládá pokles její ceny, a to především z důvodu větší poptávky, tedy většího 

objemu produkce [20]. 

 

Obrázek 12 Kombinace vlastností ideálního materiálu [20] 

3.1 Stavební průmysl 

Jak již bylo výše zmíněno, hliníková pěna je vhodná k pohlcování elektromagnetického 

vlnění. Takovéto vlnění vyzařují například mobilní telefony, vedení vysokého napětí, počítače 

a mnoho dalších. Proto je tento materiál vhodný jako stavební matriál v místech, kde je 

zapotřebí odstínit tato záření či tam, kde by mohla být narušena bezpečnost úniku informací. 
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Například banky či budovy s citlivými informacemi či výrobní linky, kde by mohla být 

narušena citlivá elektronika [20]. 

Dalším místem pro využití ve stavebnictví jsou izolační panely. Optimální je zde využití 

hliníkové pěny ALPORAS, která má cca 1/60 vodivosti hliníku, proto je menší než u jiných 

materiálů s kovovou strukturou. 

Výhodné je taktéž použití pěnových dílů nebo pěnou plněných panelů jako prvky fasády 

obytných domů či konstrukci stěn uvnitř budov. V tomto případě je využita tepelně izolační 

vlastnost hliníkové pěny. 

Zvuková izolace patří mezi další pozitivní vlastnosti hliníkové pěny. Právě tato 

vlastnost je taktéž ve stavebním průmyslu využívaná. Panely z hliníkové pěny mohou být 

použity jako zvukově izolační materiály v železničních tunelech, uvnitř samotných budov či 

silničních mostů jak zachycuje obr. 13. 

 

Obrázek 13 Zvuková izolace silničního mostu (ALPORAS)[20] 

V neposlední řadě, vzhledem k tomu, že hliníková pěna se vyznačuje nízkou hmotností, 

je možné ji využít jako konstrukční materiál ve vysokých výškách, například na stropy nebo 

střechy budov. 

Vizuálně je hliníková pěna atraktivní pro nové trendy v bydlení. Panel z hliníkové pěny 

se může stát stylovým doplňkem interiéru, lze vidět na obr. 14 nebo může být použit jako 

konstrukční prvek nábytku [20]. 
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Obrázek 14 Stěnové panely z hliníkové pěny [21] 

3.2 Automobilový průmysl 

Při stále se zvyšujících nárocích na konstrukci a nenáročnosti na životní prostředí 

automobilů, je využití hliníkové pěny a jejich výjimečných vlastností ideální volbou. Tři 

hlavní vlastnosti hliníkových pěn, které se v automobilovém průmyslu využívají, jsou: 

absorpce energie, lehká konstrukce a dobrá izolace. 

Pohlcování nárazové energie je vlastnost hliníkové pěny, která je využívaná především 

jako bezpečnostní prvek při konstrukci vozidla. Z hliníkové pěny jsou v automobilovém 

průmyslu vyrobeny například nárazníky či boční sloupky osobního vozidla, tedy především 

takové části, které v případě havárie podléhají největším deformacím. Řezy těmito prvky lze 

vidět na obr. 15.  
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Obrázek 15 Části nárazníku – absorpční členy [22] 

 

Kombinace vlastností hliníkových pěn, nízká hmotnost, ale vysoká pevnost, je 

využívaná při konstrukci automobilů. Především na ty části vozidla, na které jsou kladeny 

zvýšené požadavky na stabilitu. Jedná se především o kapoty či výsuvné střechy. Tyto části 

by měly být vyrobeny z takového materiálu, který bude odolný narážejícímu proudu větru.  

Neposlední vlastností hliníkových pěn, využívanou v automobilovém průmyslu, je 

izolace, a to jak zvuková, tak i tepelná. Používá se především jako zvukový izolační obklad 

motorového prostoru. Cílem je zamezení přenosu hluku do okolních prostor a do prostoru pro 

cestující [20]. 

3.3 Letecký průmysl 

Vzhledem k tomu, že hliníková pěna má nízkou hmotnost, může být také využívaná 

v leteckém průmyslu. Například plechy vyplněné hliníkovou pěnou či panely z hliníkových 

pěn, by mohly nahradit drahé voštinové struktury. Došlo by tak ke snížení nákladů, ale také k 

zachování celistvosti – absence jakéhokoliv lepení [20]. 
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3.4 Lodní průmysl 

Jako příklad využití hliníkové pěny v lodním průmyslu bych uvedl Finsko, které má 

druhou největší vodní síť, i když dodnes zde není zavedena lodní doprava. Důvodem je, že 

zdejší jezera a řeky mají malou hloubku, což je nevýhodné pro lodě vyráběné se standardním 

ponorem. Tato situace se stala impulzem pro hledání vhodného řešení, a to bylo, aby lodě 

měly nižší ponor. 

První faktor, který se společně s touto problematikou začal řešit, byla hmotnost. 

V tomto případě by se mohlo využít hliníkových pěn. Například již v Německu mají lodě, 

jenž jejich ponor dosahuje pouhých 2,5 m. I přesto chtějí ponor ještě snižovat. Některé 

stávající díly chtějí nahradit novými, které již budou obsahovat hliníkovou pěnu. 

V procentech zde jde o úsporu až 27% [22]. 

3.5 Další využití 

Hliníkové pěny se mohou dále využívat na výrobu tepelných výměníků, různých filtrů, 

filtrů na kapalné kovy a v případě levnější produkce, která souvisí s nižší cenou, se 

předpokládá využívání v mnoha dalších aplikacích jako například využití ve vlakové 

konstrukci pláště lokomotivy, kterou lze vidět na obr. 16. V následujících kapitolách jsou 

uvedeny nejznámější a prozatím nejpoužívanější typy hliníkových pěn.  

 

Obrázek 16 : Hliníková pěna využívána na vlakové konstrukce [23] 
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3.6 ALPORAS 

ALPORAS je obchodní název hliníkové pěny vyrobené ve společnosti 

ShinkoWireCompany, která ji prodává již od roku 1986. Mezi jeho nejdůležitější a výjimečné 

vlastnosti řadíme nízkou měrnou hmotnost (0,25 g∙cm
3
), vysokou tuhost, pevnost, malou 

tepelnou vodivost, výjimečnou schopnost pohlcování energie, výtečné pohlcovací vlastnosti 

zvuku apod. [5]. 

Jak je již uvedeno výše, hliníková pěna ALPORAS má výjimečnou schopnost pohlcovat 

energii. Principem je, že hliníková pěna ALPORAS je vystavena tlaku, který způsobuje 

deformaci svrchní vrstvy buněk. Po úplném zdeformování svrchní vrstvy buněk, začíná síla 

deformovat další vrstvy buněk.  (Hliníková pěna, slovenský dokument) 

Dobrá zvuková pohltivost je založena na principu, kdy zvuková energie se pomocí tření 

s membránami ALPORASu přemění na energii tepelnou. Pokud je materiál ALPORAS, při 

tlumení zvuku, přimontovaný za zvukově izolačním materiálem, dochází ke snížení 

zvukového tlaku v místnosti a zároveň ke zvýšení účinnosti daného izolačního materiálu. Na 

rozdíl od skelné vaty, což je materiál taktéž využívaný k pohlcování zvuku, může být 

ALPORAS sám o sobě nosnou konstrukcí, zatímco skelná vata pro svou oporu potřebuje 

jinou nosnou konstrukci. ALPORAS je odolný vůči působení větru a vibracím. O sklené vatě 

toto říci nemůžeme. (Hliníková pěna, slovenský dokument).  

Hliníková pěna ALPORAS se používá především v konstrukci automobilů, ve 

stavebním průmyslu, ve strojírenství, či v konstrukci vrstvených panelů. 

Co se týče strojírenství, rotační stroje, které se skládají z vrstvených prvků (lité desky 

ALPORAS) umožňují velké zrychlení a přesné polohování. Panely vyrobené z ALPORASu 

jsou vhodné jako materiál pro ochranné obestavení okolo vyrovnávacích strojů. Mají nízkou 

hmotnost, proto umožňují plynulou ovladatelnost, dobře absorbují hluk a pohlcují vzniklou 

energii [11]. 

3.7 ERG Duocel 

ERG Duocel je název předního výrobce hliníkových pěn s otevřenými póry, který na 

trhu působí již od roku 1967. Zaměřuje se na výrobu komponentů pro letecký průmysl či pro 

armádní odvětví. Hlavním produktem jsou výměníky tepla, dále pak speciální výměníky 

například na výrobu raketoplánů, produkty ke konstrukci armádních vozidel a letadel a mnoho 
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dalších. Hliníková pěna Duocel se také používá jako konstrukční jádro nádrží na kapalný 

dusík. Příklad vyrobeného chladiče lze vidět na obr. 17 [24]. 

 

Obrázek 17 Výplň chladiče z kovové pěny Duocel[5] 
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4 CÍLE PRÁCE 

Cíle této práce byly definovány na základě literárních poznatků a dosud 

neprozkoumaných, nebo ne zcela objasněných problémů v oblasti přípravy, struktury a 

mechanických vlastností Al pěn. 

Při výrobě větších součástek z pěnového hliníku je tvorba nehomogenit ve struktuře 

výrazně ovlivněna distribucí prekurzoru ve formě a podmínkami ohřevu. I přes značné úsilí 

výzkumných pracovníků a výrobců dosud nebyla vyvinuta technika pro výrobu hliníkových 

pěn, která by zajistila úplnou homogenitu a distribuci pórů v produktech s velkými rozměry. 

V této studii byly studovány vlastnosti vzorků vyříznutých z různých částí relativně velkého 

bloku Al pěny typu ALPORAS. 

Dílčí cíle této práce byly určeny následovně: 

1) Stanovit základní strukturní vlastnosti (chemické složení, pórovitost, hustotu) dodané 

Al pěny 

2) Určit homogenitu a stanovit případné rozdíly ve struktuře dodané Al pěny, vzhledem 

ke vzdálenosti od stěny formy 

3) Připravit vyhovující vzorky z dodané Al pěny pro mechanické zkoušky v tlaku   

4) Stanovit mechanické vlastnosti v tlaku a vliv případných nehomogenit na mechanické 

vlastnosti 

5) Určit vliv rozdílných deformačních rychlostí na mechanické vlastnosti v tlaku 

Vědeckým přínosem této práce je především prohloubení obecných znalostí a získání 

nových poznatků týkajících se strukturních a mechanických vlastností Al pěn. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY, MATERIÁL A VYBAVENÍ 

5.1 Vstupní materiál 

Jako vstupní materiál pro studium a testování byla použita hliníková pěna 

s uzavřenými buňkami poskytnuta Ústavem  materiálov a mechaniky strojov Slovenské 

akademie věd. Hliníková pěna byla připravena modifikovaným ALPORAS procesem. Jako 

vstupní materiál byl použit čistý hliník (4N), do kterého byly přidány 2 hm. % vápníku (4N) 

za účelem zvýšení viskozity a 1,5 hm. % hydridu titanu TiH2, který byl přidán jako pěnící 

činidlo. Pórovitá struktura vznikla po tepelném zpracování, při kterém došlo k rozkladu TiH2 

na Ti + H2 a vodík tak vytvořil jednotlivé póry. Přesné parametry a podmínky použité během 

procesu přípravy nejsou v práci uvedeny z důvodu "knowhow" tohoto procesu. 

Makroskopický pohled na poskytnutý materiál o rozměrech 168 x 100 x 213 mm je uveden na 

obr. 18, kde je ve spodní částí kovový plát bez pórů, jenž byl s kontaktu s formou.  

 

Obrázek 18 Výchozí materiál před řezáním 

 

 

5.2 Příprava vzorků pro testování 

Nejprve bylo nutné rozhodnout, v kterých místech budou provedeny řezy za účelem 

odebrání vhodných vzorků pro testování a také aby hodnoty výsledků tlakových zkoušek 

měly vypovídající hodnotu. Cílem přípravy bylo také co nejvyšší využití objemu dodané Al 
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pěny. Z výše uvedených důvodů bylo určeno, že se vyřežou celkem 4 válečky v místech s 

předpokládanou nižší pórovitostí a vyšší hustotou v dolní části pěny (oblast blízko formy) a 4 

válečky v místech s předpokládanou vyšší pórovitosti a nižší hustotou v horní části hliníkové 

pěny, viz Obr. 19 se schematickým obrázkem a označením vzorků.  

 

Obrázek 19 Jednotlivá místa řezů 

 

5.3 Elektrojiskrové obrábění 

5.3.1 EDM- elektroerozivní obrábění jeho princip 

„Elektrická eroze vzniká působením výbojů v místech na povrchu elektrody a obrobku 

(všechny elektricky vodivé materiály). Elektrody jsou připojeny ke zdroji stejnosměrného 

napětí. Stěžejním elementem proudu jsou elektricky nabité částice, ionty a elektrony vznikající 

jako výsledek ionizace plynu mezi kladnou a zápornou částí soustavy. Nabité částice získávají 

v elektrickém poli jiskrové mezery pohybovou energii, která spolu s vzájemným pohybem 

elektrod odevzdává na jejich povrch. V tomto důsledku dochází ve výboji k přeměně elektrické 

energie na tepelnou, díky kterému dojde k úběru materiálu. V místě výboje na povrchu 

obrobku se materiál velmi prudce ohřívá, taví a také částečně odpařuje. Tlakem kovových par 

vzniklých při této tepelné reakci se mikročástice vymršťují do prostoru jiskrové mezery. 

Vzniká tak kráter, jehož parametry jsou závislé na mnoha faktorech“ [26]. 
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5.3.2 WEDM- elektroerozivní drátové řezání jeho princip 

Pro řezání našich vzorků o rozměrech 22 x 33 mm, které jsou na obr. 20, bylo použito 

zařízení značky CHMER s označením G32F. Tento přístroj funguje na principu 

elektroerozivního drátového řezání zkráceně WEDM. Patří do skupiny nekonvenčních metod 

obrábění a vyznačuje se minimální šířkou řezu. „To je dáno především díky použité 

nástrojové elektrodě, odvíjejícímu se drátu z cívky o průměru 0.02 až 0,35 mm. Drát se odvíjí 

ve vertikálním směru a jen v ojedinělých případech horizontálně. Pro WEDM je zapotřebí 

zajistit konstantní tahovou sílu a předpětí drátu. Drát se kvůli opotřebení použije jen jednou, 

jen u starších zařízení můžeme nalézt vícenásobného průchodu drátu pro vyjiskřování již 

prořezaných kontur.“ [26]. 

 

Obrázek 20 Nařezaný vzorek pro tlakovou zkoušku přístrojem CHMER s označením G32F 

 

 „Uplatnění nalezne především k výrobě střižných a lisovacích nástrojů, speciálně 

tvarovaných nástrojů, při dělení těžce obrobitelných materiálů třískovým obráběním, tzn. 

velmi tvrdé a pevné materiály (elektricky vodivé keramické materiály – SiC, Si3N4, slinutých 

karbidů, kalených ocelí, titanových slitin, atd.), které jsou velmi nákladné na opracování 

běžnými známými metodami“. 

„Elektrickými výboji mezi drátovou elektrodou a obrobkem se vytváří pracovní mezera 

s barelovým efektem. Hlavní posuv zajišťuje pohyb stolu a v případě čtyřosého řezu v 

omezeném rozsahu také horní vodící hlava a to tak aby byla dodržena mezielektrodová 

vzdálenost. Jelikož nedochází k přímému kontaktu nástroje s obrobkem, nedochází k přenosu 
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mechanického napětí z drátové elektrody na obrobek. Díky čemuž je při několikanásobných 

řezech docílena vysoká integrita povrchu“. Napnutý drát a průběh řezaní je zachycen na obr. 

21 [26]. 

 

Obrázek 21 Přístroj CHMER s označením G32F a jeho napnutý drát v levo a v pravo se nachází zařízení 

v chodu při řezání Al pěny. 

  

5.4 Charakterizace materiálu 

5.4.1 Skenovací elektronová mikroskopie 

Vybrané vzorky připravené elektrojiskrovým obráběním byly studovány s využitím 

skenovacího elektronového mikroskopu QUANTA FEG 450, vybaveného sondou EDAX 

APOLLO X, která umožní stanovit chemické složení. Snímky mikrostruktury byly pořízeny v 

sekundárních elektronech (SE) a ve zpětně odražených elektronech (BSE), které umožňují 

pozorovat materiál v chemickém kontrastu. Výsledné chemické složení pro každý vzorek bylo 

určeno z tří nezávislých měření. Toto zařízení je vyfotografováno na obr. 22. 
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Obrázek 22 Upnutí válečku Al pěny v QUANTA FEG 450 [26] 

 

5.4.2 Stanovení hustoty přímou metodou 

Tato metoda je nejjednodušší metodou určování hustoty pravidelných těles. Vychází 

přímo z definičního vztahu: 

            (1) 

kdy hmotnost tělesa m určíme vážením a objem V vypočítáme z jeho geometrických 

rozměrů. Rozměry vzorků připravených elektrojiskrovým obráběním pro mechanické 

zkoušky v tlaku byly určeny pomocí měření digitálním posuvným měřidlem a hmotnost 

vzorků byla stanovena vážením na analytických vahách KERN. 

5.4.3 Stanovení hustoty plynovým pyknometrem 

Měření bylo prováděno v budovách RMTVC na pyknometru Micromeritics AccuPyc 

2 1340, který je na obr. 23. 
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Obrázek 23 Pyknometr Micromeritics AccuPyc 2 1340 

 

Plynový pyknometr se skládá z měřicí komory o známém objemu Vc, která je opatřena 

přívodem a odvodem plynu. Tato komora je v průběhu měření hermeticky uzavřena pomocí 

těsnícího víka, přičemž se v ní plynule monitoruje tlak a teplota. Do této komory se vloží 

vzorek o známé hmotnosti a/nebo kalibrační koule o známém objemu Vcal. Měřící komora je 

propojena s referenční komorou o známém objemu VR. Zařízení dále obsahuje ventil 1 pro 

vpouštění plynu do první komory pod tlakem, měřič tlaku propojený s první komorou, 

propojení s druhou komorou pomocí ventilu 2, odvod plynu z druhé komory pomocí ventilu 

3, viz obr. 24. 

 

Obrázek 24 Schéma pyknometru 

Všechny výpočty jsou založeny na předpokladu platnosti stavové rovnice ideálního 

plynu. Nejčastěji používané pracovní plyny jsou helium a dusík a pracuje se obvykle v 

rozmezí tlaků 80 až 140 kPa při teplotě 20 až 30 °C. Pokud materiál obsahuje vnitřní póry, je 

objem póru zahrnut do výpočtu. 
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5.4.4 Stanovení relativní hustoty 

Relativní hustota (ρrel) je v chemické a fyzikální praxi často používaný pojem, který 

udává poměr mezi měrnou hmotností (hustotou) dané látky a měrnou hmotností standardní 

látky (ρteo) dle rovnice: 

           (2) 

Stejně jako u naprosté většiny ostatních relativních veličin se jedná o bezrozměrnou 

veličinu. Jako standardní látka byla uvažována slitina Al s 2 hm. % Ca. Pro výpočet hustoty 

této slitiny byla použitá webová aplikace: Alloy Density Calculator - Handy Math. 

Vypočítaná teoretická hustota pro tuto slitinu je 2,66 g∙cm
-3

. [26] 

5.4.5 Stanovení pórovitosti 

Stanovení pórovitosti bylo provedeno několika rozdílnými metodami. První metoda 

byla založena na získaných výsledcích relativních hustot. Z relativní hustoty totiž lze 

jednoduchým způsobem vypočítat celkovou pórovitost dle rovnice [28]: 

         (3) 

kde θ značí celkovou pórovitost v procentech a ρrel relativní hustotu. S využitím výsledků 

pyknometrické hustoty pak lze stanovit uzavřenou pórovitost vzorků dle rovnice: 

          (4) 

kde θuz značí uzavřenou pórovitost, ρs pyknometrickou hustotu (skeletovou hustotu) a 

ρteo teoretickou hustotu, tedy hustotu standardní látky. Z výsledků celkové a uzavřené 

pórovitosti pak lze stanovit otevřenou pórovitost (θot) dle rovnice: 

                    (5) 

Pro stanovení pórovitosti všech nařezaných vzorků však byla použitá i automatická 

obrazová analýza. Pomocí programu SigmaScan byla určena celková pórovitost ze snímků 

získaných optickou mikroskopií a pomocí programu ImageJ velikost a tvar jednotlivých pórů 

s využitím snímků pořízených fotoaparátem Olympus SZ-31mr. Získaná data byla zpracována 

standardními statistickými metodami.  
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5.5 Mechanické zkoušky v tlaku 

Pro mechanické zkoušky v tlaku bylo využito vysokorychlostní zkušební zařízení 

Zwick/Roell Z150, který je na obr. 25. Mechanické zkoušky v tlaku byly provedeny za 4 

různých deformačních rychlostí a to: 0,85; 0,57; 0,057 a 0,0057 s
-1

. Střední deformační 

rychlosti (estř) byly vypočteny dle vzorce: 

           (6) 

kde h0 značí výšku vzorku před deformací, h1 výšku vzorku po deformaci a celkový čas 

Δt byl vypočten dle rovnice: 

           (7) 

kde h0 značí výšku vzorku před deformací, h1 výšku vzorku po deformaci a v je ustálená 

rychlost během deformace. Použity byly 4 rozdílné ustálené rychlosti a to: 0,1 mm/s, 1 mm/s, 

10 mm/s a 15 mm/s. 

 

Obrázek 25 Přístroj pro tlakovou zkoušku Zwick/Roell Z150 vlevo je pohled na celé zařízení a vpravo se 

nachází detail čelistí se slisovaným vzorkem. 
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5.5.1 Stanovení výsledků mechanických zkoušek v tlaku 

Výsledné hodnoty mechanických vlastností byly odečteny z diagramů znázorňujících 

závislost mezi deformací a napětím. Stupeň deformace byl určen podílem mezi změnou délky 

vzorku během tlakové zkoušky a jeho počáteční délkou. 

Jako horní mez kluzu σc (upper yield stress) byly určeny hodnoty napětí na vrcholu 

prvního peaku deformační křivky. „Plateau” napětí σp byly určeny jako průměry hodnot na 

deformačních křivkách v oblasti 20 – 30 % deformace Dále pak εd značí deformaci 

charakteristickou pro přechod z „plateau“ oblasti do oblasti výrazného nárůstu napětí. Vše je 

zakresleno v obr. 26 [28]. 

 

Obrázek 26 Graf závislosti deformace na napětí při tlakové zkoušce hliníkové pěny [30] 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

6.1 Chemické složení a mikrostruktura 

Po rozřezání válečků na dílčí části pro tlakové zkoušky, byl povrch vybraných vzorků 

(4 vzorky odebrané z jednotlivých rohů dodaného bloku Al pěny) snímán rastrovacím 

elektronovým mikroskopem (SEM) QUANTA FEG 450 v laboratoři útvaru 606 RMTVC. 

Princip zařízení spočívá v zaměření úzkého paprsku elektronů na určitou oblast vzorku. 

Interakcí dopadajících elektronů s povrchem materiálu vzorku dochází ke vzniku 

sekundárních elektronů, zpětně odražených elektronů a charakteristického rtg. záření, které 

jsou následně detekovány v detektorech.  U jednotlivých částí vzorku následně dochází ke 

změně úrovně a charakteru signálu v detektoru. Z těchto zaznamenaných signálů je posléze 

vytvářen obraz přenášený na obrazovku počítače a dle intenzity a energie rtg. záření je určeno 

chemické složení. 

Tabulka 1 uvádí výsledky plošné EDS analýzy chemického složení jednotlivých 

vzorků. Výsledné složení vykazuje relativně nízké odchylky od složení nominálního 

(nominální složení Al-2 hm. % Ca) a jednotlivé vzorky nevykazují mezi sebou žádné 

výraznější odchylky, což značí, že během přípravy nedošlo k výrazné segregaci Ca a tento 

legující prvek je téměř rovnoměrně rozmístěn v Al matrici. 

Tabulka 1 Stanovené chemické složení vybraných vzorků metodou EDS (hm. %) 

Výsledky EDS analýzy 

Vzorek Al (hm. %) Ca (hm. %) 

1.1 97,62 ± 0,45 2,38 ± 0,45 

1.2 97,05 ± 0,29 2,95 ± 0,29 

2.1 98,55 ± 0,56 1,45 ± 0,56 

2.2 97,25 ± 0,49 2,75 ± 0,49 

Průměr 97,62 ± 0,67 2,38 ± 0,67 

 

Obr. 27-28 znázorňují typickou mikrostrukturu Al pěny tvořenou poměrně rozlehlými 

póry a tenkou vrstvou kovu, která jednotlivé póry odděluje. Na uvedených snímcích lze 

pozorovat jemné světlé částice vyskytující se na povrchu jednotlivých pórů. Detailnější 
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snímek těchto částic při větším zvětšení, je zobrazen na obr. 29-30. Zjištěné chemické složení 

těchto částic uvádí tab. 2. Jak lze vidět v této tabulce, částice obsahují především Ca a O a jen 

velmi nízké množství Al. Dle výsledků EDS analýzy chemického složení lze tedy 

konstatovat, že tyto částice jsou oxidy Ca, který byl do materiálu přidán za účelem zvýšení 

viskozity, jak bylo popsáno v kap. 5.1.1, a který z důvodu své vysoké afinity ke kyslíku 

během tepelného zpracování vytvořil oxidy typu CaO. 

 

Obrázek 27 Struktura řezu Al pěny (SE) 

 

Obrázek 28 Struktura řezu Al pěny (SE) 

   

 

 

Obrázek 29 Elipsoidní částice na povrchu pórů 

(SE) 

 

Obrázek 30 Elipsoidní částice na povrchu pórů 

(SE) 
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Tabulka 2 Průměrné chemické složení částic zobrazených na obr. 30-31 

Výsledky EDS analýzy 

Prvek hm. % at. % 

O 47,26 ± 19,47 66,08 ± 20,03 

Al 3,24 ± 2,45 3,04 ± 2,75 

Ca 49,5 ± 18,20 30,88 ± 17,83 

 

Na dalším obrázku 31, při zvětšení 1000x, lze pozorovat detailnější strukturu natavení 

v místě průchodu drátové elektrody během elektrojiskrového obrábění. Na uvedeném snímku 

je vidět zformování struktury po tepelné přeměně vlivem elektroeroze působící během 

elektrojiskrového obrábění, tlakem kovových par a chladicího účinku dielektrika. Vzniklé 

krátery určují tvar a strukturu povrchu. 

 

Obrázek 31 Snímek plochy řezu Al pěny (SE) 
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6.2 Hustota a pórovitost 

Je dobře známo, že vlastnosti hliníkových, ale i jiných kovových pěn (tj. modul 

pružnosti, tepelná a elektrická vodivost) závisí na jejich relativní hustotě v závislosti, kterou 

lze popsat: 

           (8) 

kde K je vlastnost a ρ je hustota pěny, zatímco K0 a ρ0 jsou odpovídající vlastnosti 

výchozí hliníkové slitiny. Exponent m je obvykle v rozmezí 1,5 - 1,7. Z tohoto důvodu bylo 

nejprve provedeno u všech vzorků připravených elektrojiskrovým obráběním měření hustoty 

přímou metodou. Výsledky měření hustoty včetně změřených rozměrů a hmotností jsou 

znázorněny v tab. 3-11. Průměr jednotlivých válečků pro tlakovou zkoušku byl z důvodu 

vyšší přesnosti měřen na 3 rozdílných místech a pro vlastní vypočet hustoty byl použit průměr 

z těchto tří měření. Relativní hustoty jednotlivých vzorků byly vypočteny dle rovnice (2). 

Tab. 12 uvádí výsledky měření hustoty celého dodaného kusu Al pěny. Hodnoty X, Y a 

Z jsou změřené rozměry Al pěny. Hustota byla zjištěna stejným způsobem jako u vzorků 

připravených pro tlakové zkoušky [30]. 

Tabulka 3 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 1.1 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 1.1 a b c 

Výška [mm] 33,06 33,11 33,08 

Průměr-D [mm] 22,00 22,00 21,96 

Hmotnost [g] 3,814 3,774 3,587 

Objem [mm
3
] 12557,01 12574,10 12522,75 

Hustota [g·cm
3
] 0,3037 0,3001 0,2864 

Průměrná hustota všech vzorků 0,2968 ± 0,0091 

Relativní hustota 0,1142 0,1128 0,1077 

Průměrná relativní hustota všech vzorků 0,1116 ± 0,0034 
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Tabulka 4 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 1.2 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 1.2 a b c 

Výška [mm] 33,07 33,08 33,23 

Průměr-D [mm] 22,27 22,01 21,93 

Hmotnost [g] 3,687 3,446 3,921 

Objem [mm
3
] 12869,11 12583,65 12543,30 

Hustota [g·cm
3
] 0,2865 0,2738 0,3126 

Průměrná hustota všech vzorků 0,2910 ± 0,0198 

Relativní hustota 0,1077 0,1030 0,1175 

Průměrná relativní hustota všech vzorků 0,1094 ± 0,0074 

 

Tabulka 5 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 1.3 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 1.3 a b 

Výška [mm] 33,00 33,03 

Průměr-D [mm] 21,96 21,96 

Hmotnost [g] 3,539 3,709 

Objem [mm
3
] 12492,47 12503,83 

Hustota [g·cm
3
] 0,2833 0,2966 

Průměrná hustota všech vzorků 0,2900 ± 0,0094 

Relativní hustota 0,1065 0,1115 

Průměrná relativní hustota všech 

vzorků 0,1090 ± 0,0036 

 

Tabulka 6 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 1.4 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 1.4 a b 

Výška [mm] 32,94 33,06 

Průměr-D [mm] 21,99 22,00 

Hmotnost [g] 3,396 3,992 

Objem [mm
3
] 12503,85 12560,82 

Hustota [g·cm
3
] 0,2716 0,3178 

Průměrná hustota všech vzorků 0,2947 ± 0,0327 

Relativní hustota 0,1021 0,1195 

Průměrná relativní hustota všech 

vzorků 0,1108 ± 0,0123 
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Tabulka 7 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 2.1 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 2.1 a b c 

Výška [mm] 32,88 32,89 31,35 

Průměr-D [mm] 22,00 21,85 22,02 

Hmotnost [g] 4,538 4,454 4,41 

Objem [mm
3
] 12492,43 12330,17 11927,37 

Hustota [g·cm
3
] 0,3633 0,3612 0,3697 

Průměrná hustota všech vzorků 0,3647 ± 0,0044 

Relativní hustota 0,1366 0,1358 0,1390 

Průměrná relativní hustota všech 

vzorků 0,1371 ± 0,0017 

 

 

Tabulka 8 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 2.2 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 2.2 a b c 

Výška [mm] 33,10 32,99 33,01 

Průměr-D [mm] 22,01 21,70 22,02 

Hmotnost [g] 4,316 4,3 4,602 

Objem [mm
3
] 12587,45 12192,84 12558,93 

Hustota [g·cm
3
] 0,3429 0,3527 0,3664 

Průměrná hustota všech vzorků 0,3540 ± 0,0118 

Relativní hustota 0,1289 0,1326 0,1378 

Průměrná relativní hustota 

všech vzorků 0,1331 ± 0,0045 
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Tabulka 9 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 2.3 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 2.3 a b 

Výška [mm] 33,13 33,10 

Průměr-D [mm] 22,00 21,99 

Hmotnost [g] 4,519 4,469 

Objem [mm
3
] 12587,41 12564,58 

Hustota [g·cm
3
] 0,3590 0,3557 

Průměrná hustota všech vzorků 0,3573 ± 0,0024 

Relativní hustota 0,1350 0,1337 

Průměrná relativní hustota všech 

vzorků 0,1343 ± 0,0009 

 

Tabulka 10 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 2.4 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 2.4 a b 

Výška [mm] 33,05 33,06 

Průměr-D [mm] 22,01 21,98 

Hmotnost [g] 4,382 4,525 

Objem [mm
3
] 12568,44 12537,99 

Hustota [g·cm
3
] 0,3487 0,3609 

Průměrná hustota všech vzorků 0,3548 ± 0,0087 

Relativní hustota 0,1311 0,1357 

Průměrná relativní hustota všech 

vzorků 0,1334 ± 0,0033 

 

Tabulka 11 Hustota jednotlivých vzorků z oblasti 3 včetně dílčích výsledků měření 

Vzorek 3 a b 

Výška [mm] 33,05 33,01 

Průměr-D [mm] 21,98 21,99 

Hmotnost [g] 4,26 4,195 

Objem [mm
3
] 12534,20 12530,42 

Hustota [g·cm
3
] 0,3399 0,3348 

Průměrná hustota všech vzorků 0,3373 ± 0,0036 

Relativní hustota 0,1278 0,1259 

Průměrná relativní hustota všech vzorků 0,1268 ± 0,0014 
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Tabulka 12 Hustota celého dodaného kusu Al pěny 

X [cm] 16,75 

Y [cm] 21,45 

Z [cm] 9,90 

Hmotnost [g] 1174,80 

Objem [cm
3
] 3556,95 

Hustota výchozího tvaru [g/cm
3
] 0,330283 

Relativní hustota 0,12279 

 

Obr. 32 uvádí hodnoty průměrných relativních hustot charakteristických pro jednotlivé 

oblasti dodaného kusu Al pěny ALPORAS. Jak lze vidět na tomto obrázku, hodnoty 

relativních hustot vykazovaly výrazných rozdílů a s rostoucí vzdáleností od místa kontaktu 

materiálu s formou vykazovaly klesající tendenci.  

 

Obrázek 32 hodnoty průměrných relativních hustot pro jednotlivé oblasti dodaného kusu Al pěny ALPORAS. 

 

Obr. 33 znázorňuje závislost mezi vzdáleností od stěny formy a průměrnou relativní 

hustotou charakteristickou pro danou oblast. Na základě regresní analýzy údajů na obr. 33 

byla závislost relativní hustoty na vzdálenosti od stěny formy vyjádřena ve tvaru:  
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         (9) 

kde ρrel značí relativní hustotu a d vzdálenost od stěny formy v milimetrech. Tato 

závislost platí pro vzdálenost od stěny formy do 150 mm. Vypočítaný regresní koeficient 

funkční závislosti pro tuto rovnici byl vyšší než 0,94. 

 

Obrázek 33 Závislost průměrné relativní hustoty v jednotlivých místech Al pěny na vzdálenosti od stěny formy. 

 

Jak je uvedeno v kap. 5.4.3, bylo u vybraných vzorků Al pěny provedeno i měření 

hustoty plynovým pyknometrem. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v tab. 13. Jak lze 

vidět v této tabulce výsledky pyknometrické hustoty jsou dosti odlišné oproti hodnotám 

hustoty stanovených přímou metodou tedy vážením a měřením. Rozdíl těchto hodnot je 

způsoben tím, že přímá metoda stanovuje objemovou hustotu, která zahrnuje vše včetně pórů 

a mezičásticových dutin, zatímco pyknometrická stanovuje objemovou hustotu, která zahrnuje 

jen póry, do kterých se během měření nedostal plyn, tedy jen póry uzavřené.  Použití 

dosažených výsledků měření hustot přímou metodou v kombinaci s pyknometrickou metodou 

tedy umožní dle rovnic uvedených v kapitole 5.4.5 určit jak celkovou pórovitost, tak podíl 

otevřené a uzavřené pórovitosti ve vzorcích. Výsledky pórovitosti stanovené uvedenou 

metodou jsou zobrazeny v tab. 13. Pro snadnější srovnaní jsou v tabulce znázorněny i hodnoty 

pórovitosti získané obrazovou analýzou a zjištěné průměrné velikosti pórů. Ukázka 

identifikace jednotlivých pórů na základě obrazové analýzy je znázorněna na obr. 34. Na 

tomto obrázku jsou uvedeny dva vzorky, jeden byl vyřezán v těsné blízkosti od stěny formy 

(2.2) a druhý ve vzdálenosti od stěny formy okolo 140 mm (1.1). Je zde vidět jak se liší 
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pórovitost. Z výsledků jasně vyplynulo, že vzorky které se nacházely dál od stěny formy, 

měly nižší pórovitost, jak lze vidět na vzorku nacházejícím se vlevo na obrázku 34. Spodní 

polovina obrázku naznačuje rozdělení pórů barevně. Tyto obrázky sloužily k softwarové 

obrazové analýze. 

 

 

Obrázek 34 Obrázky zachycující porovnání pórovitosti dvou vzorků, v horní polovině jsou vzorky před 

softwarovou analýzou a dole jsou vzorky po analýze a určení jednotlivých pórů. 
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Tabulka 13 Zjištěné hustoty a pórovitosti pro jednotlivé oblasti Al pěny (ρs-pyknometrická hustota, ρ-hustota 

stanovená přímou metodou, ρrel-relativní hustota, θ-celková pórovitost vypočtená z relativní hustoty,  θuz-

uzavřená pórovitost, θot-otevřená pórovitost, θob-pórovitost stanovena obrazovou analýzou, d-průměrná 

velikost pórů)(uvést jednotky pokud jsou) 

 
ρs (g∙cm-3) ρ(g∙cm-3) ρrel θ (%) θuz (%) θot (%) θob (%) d (mm) 

Oblast 1.1 1,06 0,2968 0,1116 89,47 31,21 58,26 88,84 3,15 

Oblast 1.2 0,83 0,2910 0,1094 88,65 39,66 48,99 89,62 3,39 

Oblast 1.3 0,81 0,2900 0,1090 89,35 30,45 58,90 - - 

Oblast 1.4 1,17 0,2947 0,1108 88,05 43,99 44,06 - - 

Oblast 2.1 1,49 0,3647 0,1371 86,38 55,83 30,55 86,46 2,57 

Oblast 2.2 1,34 0,3540 0,1331 86,93 50,38 36,55 86,86 2,11 

Oblast 2.3 1,46 0,3573 0,1343 86,50 54,89 31,61 - - 

Oblast 2.4 1,34 0,3548 0,1334 86,89 50,38 36,51 - - 

Oblast 3 - 0,3373 0,1268 87,32 - - - - 

 

Z přiložené tabulky jasně vyplývá, že nejen hustota, ale i celková pórovitost a 

průměrná velikost pórů je ve vyrobené Al pěně závislá na vzdálenosti od stěny formy a 

s rostoucí vzdáleností má klesající tendenci. Průměrné hodnoty těchto veličin v závislosti na 

vzdálenosti od stěny formy zobrazuje obr. 35. Podstatné rozdíly lze také pozorovat 

v procentuálním zastoupení otevřené a uzavřené pórovitosti. V oblastech blízko formy se 

vyskytuje vyšší podíl uzavřené pórovitosti než otevřené a ve vzdálenějších oblastech je to 

naopak. Tento jev zřejmě souvisí s rozdílnou průměrnou velikostí pórů, neboť 

předpokládáme, že větší póry v nařezaných vzorcích o rozměrech 22 x 33 mm samozřejmě 

způsobí větší podíl otevřené pórovitosti. 
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Obrázek 35 Závislost pórovitosti a průměrné velikosti pórů na vzdálenosti od stěny formy 

 

Obr. 36 znázorňuje statisticky zpracovaná data popisující relativní četnost a 

kumulativní četnost pro jednotlivé třídy velikosti pórů pro oblast 1 (vzorky 1.1-1.4) a pro 

oblast 2 v těsné blízkosti formy (vzorky 2.1-2.4). Pro větší přehlednost byla plocha 

identifikovaných pórů přepočtena na průměr kruhu d, jehož plocha odpovídá ploše 

jednotlivých identifikovaných pórů dle rovnice: 

          (9) 

kde S je plocha identifikovaného pórů . 

Jak lze vidět v tomto grafu v oblasti 2, která byla v těsné blízkosti formy během 

pěnění, je vyšší podíl malých pórů do průměru 0,75 mm. V následující třídě 0,75-1,5 mm, 

která je pro obě oblasti charakteristická tím, že vykazuje nejvyšší relativní četnosti průměru 

identifikovaných pórů ze všech uvedených tříd, je již rozdíl v četnosti nižší a vyšší podíl 

identifikovaných pórů v této třídě je u oblasti 1, stejně jako u třídy 1,5-2,25 mm. Pro další 

třídy je již rozdíl v relativních četnostech minimální. Ze získaných dat tedy vyplývá, že nižší 

pórovitost u oblasti 2 zjištěná pomocí měření hustoty a pomocí obrazové analýzy i nižší 

průměrná velikost pórů souvisí s vyšší relativní četností jemných pórů (průměr 0-0,75 mm), 

které se ve větší míře objevují v Al pěně v blízkosti formy. Ve vzdálenějších oblastech je 
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četnost těchto jemných pórů nižší, což zřejmě souvisí s vyšší interakcí jednotlivých bublin 

plynů mezi sebou a jejich spojováním do bublin větších rozměrů.  

 

Obrázek 36 Relativní četnost a kumulativní četnost pro jednotlivé třídy velikosti pórů 

6.3 Mechanické vlastnosti  

Na obr. 37 je možno vidět graf se dvěma křivkami vyjadřujícími deformaci v 

závislosti na napětí během jednoosé tlakové zkoušky za pokojové teploty s deformační 

rychlostí 0,057 s
-1

. Každá z nich odpovídá vzorku hliníkové pěny o jiné relativní hustotě. 

Hodnoty relativních hustot pro konkrétní vzorek jsou uvedeny v grafu. 
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Obrázek 37 Deformační křivky vzorku 1.1a a 2.2a 

 Jak lze vidět na tomto grafu, deformační křivky vykazují typický tvar charakteristický 

pro Al pěny. Zatěžování v podstatě probíhá ve třech rozdílných krocích. První fáze probíhá za 

nízkého napětí a zpravidla do 1-2 % deformace a dochází při ní k elastické deformaci stěn 

buněk (ohýbání stěn). Při dalším zvyšování napětí se dostaneme do bodu, kdy nastává 

plastická deformace, která probíhá za téměř konstantního napětí, až do deformace dosahující 

40 – 60 %. Tato část se nazývá oblast plató (plateau) a je obzvlášť důležitá pro určení 

schopnosti vyrobené pěny absorbovat energii. Tvar deformačních křivek v oblasti plató však 

pro jednotlivé typy Al pěn může být dosti rozdílný. Pro křehké pěny jsou deformační křivky 

zpravidla s výraznou oscilací, zatímco pro tvárné pěny zpravidla s hladkým průběhem. 

Simančik, nebo Koza [30] např. uvádí, že pro většinu Al pěn je charakteristický určitý pokles 

napětí během počátku plastické deformace, což způsobuje vznik “peaku”, který představuje 

rozdíl mezi horní a dolní mezí kluzu, a je výsledkem zhroucení jedné vrstvy mezi póry. 

Odpovídající deformace (pro tento první peak) je pak přímo úměrná velikosti zhrouceného 

pórů. Následující peaky jsou posléze způsobeny zhroucením dalších vrstev Al pěny. U 

deformačních křivek charakteristických pro dodaný materiál, však tvar nevykazuje výrazné 

oscilace a pro většinu vzorků rovněž platí, že charakteristický první peak nebyl pozorován 

nebo nebyl příliš výrazný. To značí, že buněčné stěny jsou tvárné a deformují plasticky. 

Převažující deformační mechanismus je ohýbání buněčných stěn a téměř nedochází k 
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rozpadu, což je typické pro Al pěny vyznačující se dobrou tažností. V poslední části 

zatěžování dochází k prudkému zvýšení zatěžovací síly, protože porézní struktura je již 

zhutněná.  

Jak lze vidět na uvedeném grafu, mechanické vlastnosti Al pěn jsou výrazně závislé na 

hustotě a s rostoucí hustotou zpravidla dosahují vyšších hodnot napětí. Nicméně, zjištěné 

hodnoty mechanických vlastností (σc, σp) pro jednotlivé vzorky připravené z dodané Al pěny 

ALPORAS, dosahují hodnot okolo 2 MPa, což je typické napětí pro tento typ pěn 

[28,30,31,32]. 

Obr. 38 zobrazuje graf znázorňující průběh deformačních křivek během jednoosé 

tlakové zkoušky vzorků 2.4a a 2.4b, které se vyznačují podobnými hodnotami relativní 

hustoty, ale byly deformovány za rozdílných deformačních rychlostí. Hodnoty relativních 

hustot a deformačních rychlostí pro oba vzorky jsou uvedeny v grafu. 

 

Obrázek 38 Deformační křivky vzorků 2.4a a 2.4b 

 

Jak lze vidět v tomto grafu, vzorek 2.4a deformovaný vyšší rychlostí  

deformace 0,85 s
-1

 vykazuje vyšší hodnoty napětí, než vzorek 2.4, který byl deformován 

rychlostí 0,0057 s
-1

 i přes jeho nepatrně nižší relativní hustotu. Hodnoty mechanických 

vlastností Al pěn jsou závislé nejen na hustotě, ale i na deformační rychlosti.  

0,85 s
-1

 

ρrel = 0,1311 
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Všechny zjištěné hodnoty mechanických vlastností u všech testovaných vzorků, 

včetně jejich relativní hustoty a použité deformační rychlosti shrnuje tab. 14. Jak lze vidět 

v této tabulce, pro většinu testovaných vzorků platí, že napětí „plateau“ (σp) zpravidla 

dosahuje vyšších hodnot než napětí (σc), které je charakteristické pro první „peak“ deformační 

křivky. Obr. 39 znázorňuje závislost mezi hustotou a napětím σc pro všechny testované 

vzorky a pro všechny použité deformační rychlosti. Jak lze vidět na tomto obrázku, pro 

všechny deformační rychlosti platí, že se zvyšující se relativní hustotou roste i σc. Rovněž lze 

pozorovat vliv rozdílných deformačních rychlostí. Nejvyšších hodnot σc bylo u vzorků 

podobné hustoty dosaženo během nejvyšší deformační rychlosti 0,85 s
-1

, nižších hodnot 

během deformační rychlosti 0,57 s
-1

 a nejnižších hodnot za pomalých deformačních rychlostí 

0,057 a 0,0057 s
-1

.  

Tabulka 14 Zjištěné hodnoty mechanických vlastností u všech testovaných vzorků 

Vzorek ρrel estř (s
-1) 

σc 

(MPa) 
σp 

(MPa) 

1.1a 0,1142 0,0570 1,70 1,93 

1.1b 0,1128 0,5700 1,77 1,94 

1.2a 0,1077 0,0570 1,53 1,75 

1.2b 0,1030 0,5700 1,60 1,79 

1.3a 0,1065 0,8500 1,92 1,95 

1.3b 0,1115 0,0057 1,71 1,79 

1.4a 0,1021 0,8500 1,70 1,55 

1.4b 0,1195 0,0057 1,84 2,05 

2.1a 0,1366 0,0570 2,21 2,56 

2.1b 0,1358 0,5700 2,43 2,48 

2.2a 0,1289 0,0570 2,22 2,36 

2.2b 0,1326 0,5700 2,39 2,45 

2.3a 0,1350 0,8500 2,46 2,53 

2.3b 0,1337 0,0057 2,34 2,44 

2.4a 0,1311 0,8500 2,45 2,55 

2.4b 0,1357 0,0057 2,20 2,39 

3a 0,1278 0,8500 2,12 2,58 

3b 0,1259 0,0057 2,23 2,42 
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Obrázek 39 Závislost mezi hustotou a napětím σc pro všechny testované vzorky a pro všechny použité 

deformační rychlosti. 
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Obrázek 40 Závislost mezi hustotou a napětím σp pro všechny testované vzorky a pro všechny použité deformační 

rychlosti 
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Obr. 40 znázorňuje závislost mezi hustotou a napětím σp pro všechny testované vzorky 

a pro všechny použité deformační rychlosti. Jak lze vidět na tomto obrázku, pro většinu 

testovaných vzorků platí, že s rostoucí relativní hustotou dosahují vzorky zpravidla vyšších 

hodnot σp. Použité deformační rychlosti však v tomto případě již nevykazují příliš výraznou 

závislost a vyšší hodnoty σp lze pozorovat jen při vyšších deformačních rychlostech a jen u 

vzorků o nižší relativní hustotě.  

Nicméně zvyšování hodnot σc a částečné zvyšování hodnot σp při použití vyšších 

deformačních rychlostí oproti nízkým deformačním rychlostem, které bylo pozorováno 

během této studie, potvrzuje vhodnost tohoto typu Al pěn pro předpokládané aplikace 

vyznačující se tím, že jsou používány především pro jejich dobrou schopnost absorpce 

energie. Tento jev totiž ukazuje, že Al pěny tohoto typu mohou absorbovat vyšší energie při 

vysokých deformačních rychlostech a tudíž budou velmi užitečné při ochraně proti nárazu, 

kde deformační rychlosti mají tendenci být velmi vysoké. 

 

ZÁVĚR 

V této práci se podařilo dosáhnout předem stanovených cílů. Bylo stanoveno chemické 

složení, které nevykazovalo v jednotlivých místech dodaného produktu výrazných změn, a za 

pomoci elektronové mikroskopie byl potvrzen předpokládaný výskyt CaO. Ca byl přidán do 

taveniny za účelem zvýšení viskozity a díky jeho zvýšené afinitě ke kyslíku byly nalezeny 

jeho oxidy. Samotný řez pomocí metody WEDM měl vliv pouze na povrch řezaných vzorků. 

Relativní hustota se lišila v jednotlivých vzorcích v závislosti na vzdálenosti od povrchu, 

s klesající tendencí vzhledem ke vzdálenosti od stěny formy při výrobě pěny. Pórovitost byla 

zjišťována pomocí obrazové analýzy. Z dosažených výsledků bylo také zřejmé, že vzorky 

vzdálené dál od formy měly póry větší průměrné velikosti s čímž je spojena i relativní 

hustota. V mechanických vlastnostech jsme se soustředili na různé deformační rychlosti. 

Výsledné grafy měly vyhovující výsledky, které odpovídaly vzorovému grafu v závislosti 

deformace na napětí. Prvně došlo k elastické deformaci. Poté přešla křivka do druhé oblasti 

grafu, což pro nás byla zvláště důležitá oblast, ve které dochází k plastické deformaci. Tato 

oblast určuje kolik deformační energie je materiál schopen absorbovat. Deformační křivky 

prokázaly, že buněčné stěny jsou tvárné a deformovaly se plasticky. Na vše poukazoval první 

peak, který nebyl téměř vůbec viditelný na rozdíl od jiných křehčích materiálů tohoto typu. 
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Změna deformační rychlosti měla znatelný vliv na napětí v materiálu. U nejvyšších 

testovaných rychlostí bylo napětí nejvyšší, z čehož vyplývá, že nezáleží jenom na hustotě 

materiálu, ale i na deformační rychlosti. Výsledky měření poukazují na to, že tento materiál je 

vhodný pro navrhované aplikace.  

Závěrem bych chtěl říci, že tato práce mi dala mnoho nových zkušeností a poznatků o 

problematice hliníkových pěn. Došlo u mě k prohloubení znalostí na používaných zařízeních, 

což má pro mne přínos do budoucna. 
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