
Seznam použitých veličin 

          D        -  Difúzní napětí                                                                                     [m2.s-1] ,

          d         -  Průměr zrna                                                                                           [mm] ,

FDM  -  Finite diference Metod (metoda konečných diferencí)                                  -

          FEM   -  Finite element Metod (metoda konečných prvků)                                        -

          FVM   - Finite volume Metod (metoda konečných objemů)                                       - 

          k         - Faktor propustnosti sítka                                                                                -

          K        - Prodyšnost                                                                                      [g.m2.24h] ,

          P        -  Tlaková ztráta formou, tlak plynu                                                       [MPA] ,

          r         -  Molární konstanta                                                                       [J.K-1.mol-1] ,

         S         -  Faktor sklonu viskozity                                                                           [s-1] ,

         v         -  Vektor rychlosti, rychlost proudění plynu                                          [m.s-1] ,

         ү        -  Velikost smykové rychlosti                                                                     [s-1] ,

         ε        -  Pórovitost                                                                                                       -

         λ        -  Faktor zhutnění                                                                                 [Kg.s-1] ,

         μ       -   Dynamická viskozita                                                                      [N.s.m-2] ,       

         μ∞    -   Viskozita při vysoké smykové rychlosti                                              [Pa.s] ,

         μ0     -    Viskozita při nulové smykové rychlosti                                              [Pa.s] ,

         ρ      -    Hustota směsi, aktivního plynu                                                       [Kg.m-3] ,

         ωA   -    Hmotností zlomek aktivní látky                                                                    -
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1 ÚVOD

1.1 Trendy v použití slévárenských pojiv
V posledních letech se stává trendem v našem slévárenském oboru, z důvodu zvýšení 

produktivity  práce,  zvýšení  kvality a přesnosti  vyráběných odlitků stále  více používat  pro 

výrobu jader a forem samotvrdnoucí směsi , tzv. ST-směsi. Tyto ST směsi lze rozdělit  do 

dvou základních směrů, buď kysele vytvrzovaných pojivových systémů, jako jsou furanové a 

fenolické  pryskyřice  vytvrzované  kyselinami,  nebo  alkalická  pojiva  vytvrzovaná  různými 

typy esterů.

Cílem této diplomové práce je ověření možnosti výroby jader vstřelováním s použitím 

ST  formovacích  směsí. V teoretické  části  diplomové  práce  bude  popsáno  rozdělení 

vstřelovacích strojů, možné metody zkoušení vyrobených jader a stručný přehled používaných 

ST  směsí.  V praktické  části  budou  porovnány  teoretické  výsledky  z numerické  simulace 

vstřelování jader se skutečností a hledání optimálního řešení vstřelování konkrétních jader pro 

výrobu odlitků ve společnosti S+C Alfanametal Tršice. 

1.2 Základní rozdělení pojivových systémů

Podle základních principů zpevňování a typů formovacích směsí je můžeme rozdělit 

do čtyř generací. [4]

Směsi I.generace – pojení směsi je výsledkem působení sil kapilárního tlaku a sil van 

der Walsových (převážně jílová pojiva)

Směsi II.generace – využívají chemizace k procesu pojení formovacích směsí, jedná se 

o směsi s anorganickými pojivy např. s vodním sklem, nebo s organickými pojivy např. směsi 

s umělými pryskyřicemi, sacharidy a oleji.

Směsi III.generace- využívají k pojení fyzikálních účinků např. silových magnetických 

polí, vakua, nebo zmražení vody, patří sem i bezpojivové systémy se zplyňujícím modelem.

Směsi IV.generace – k pojení směsi je využito biologických pochodů tzv. 

biotechnologie

Přehled stávajících procesů výroby forem a jader, odpovídajících pojivových soustav a 

formovacích směsí uvádí obr. 1.
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Obr. 1.  Procesy výroby forem a jader  [4]
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2         VÝROBA JADER VSTŘELOVÁNÍM                                 

2.1 Zařízení na výrobu jader foukáním
Většina menších jader se vyrábí na vstřelovacích strojích. Foukání je jedno ze starších 

principů strojní výroby jader, pochází ze začátku 20. století.  Základem metody foukání je 

pneumatická doprava směsi do jaderníku. Foukací komora se naplní směsí, shora se uzavře 

šoupátkem a zespodu přitlačeným jaderníkem. Otevřením foukacího otvoru začne stlačený 

vzduch působit na hladinu nadávkované směsi a současně jí začne prostupovat. Fluidizovaná 

směs je tlačena foukacím otvorem do dutiny jaderníku. Stlačený vzduch uniká z jaderníku 

přes  odvzdušňovací  sítka  a  odvzdušňovací  kanály  jaderníku.  Při  foukání  jsou  jaderníky 

vystaveny značnému otěru, protože jimi proudí směs vzduchu a písku. Foukací stroje mohou 

pracovat s nižším tlakem vzduchu než stroje vstřelovací.

2.2 Vstřelovací stroje  
Vycházejí z originálního Hansbergova patentu z roku 1949 viz.obr.2. Pro vstřelovací 

stroje je charakteristické rychlé plnění jaderníku dávkou jádrové směsi, která není promísena 

se  vzduchem.  Potřebnou kinetickou  energii  udělí  dávce  směsi  prudká expanze  stlačeného 

vzduchu ve vstřelovací komoře. Stlačený vzduch působí na čelo směsi jako tlačný píst, nebo 

se stlačený vzduch přivádí štěrbinami ve vstřelovacím pouzdře, sloupec směsi se oddělí od 

stěny  vzduchovou  vrstvou  a  následkem  sníženého  tření  se  směs  značně  urychlí  a  dojde 

k zaplnění  jaderníku  jádrovou  směsí.  Plnění  jaderníku  probíhá  větší  rychlostí  a  není 

promísená se vzduchem, tím je zaručena nižší spotřeba vzduchu a menší opotřebení 

jaderníků. [11]
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Obrázek 2.  Vstřelovací stroj s membránovým vstřelovacím ventilem  [11]

2.2.1  Rozdělení vstřelovacích strojů 

Vstřelovací stroje se dělí na jednopolohové a vícepolohové.

2.2.1.1   Jednopolohové vstřelovací stroje

Všechny operace, tj. vstřelení, vytvrzení a vyjmutí jádra z jaderníku probíhají v jedné 

poloze, na jednom místě viz.obr.3. Používají se především pro výrobu rychle vytvrzujících 

jader  (např.  CB).  Pro  jednopolohové  univerzální  vstřelovací  stroje  je  možno  použít 

vodorovně i svisle dělené jaderníky.
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Obr. 3.  Jednopolohový vstřelovací stroj  [11]

2.2.1.2   Vícepolohové vstřelovací stroje

Vícepolohové  vstřelovací  stroje  zajišťují  výrobní  operace   postupně  viz.  Obr.  4  . 

Různé operace probíhají ve více jadernících současně. Stroje jsou vybaveny počtem jaderníků 

odpovídajícím  pracovním  polohám.  Tyto  stroje  jsou  značně  výkonné  a  používají  se  pro 

sériovou výrobu zejména HB jader. Konstrukčně jsou řešeny jako karusely,  nebo transfery 

(stroje s přesunem jaderníků)

Obr. 4.  Vícepolohový vstřelovací stroj  [11]
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2.2.2  Vstřelovací zařízení pro výrobu jader různými technologiemi 

            Pro každou jednotlivou technologii výroby jader bylo vyvinuto speciální 

zařízení pro vstřelovaní, nebo vytvrzování jader.

2.2.2.1   Zařízení pro vytvrzování teplem

            Pro toto zařízení se používají kovové jaderníky, které se vytápějí plynovými 

hořáky, nebo elektrickými topnými články umístěné v topném tělese, nebo přímo v kovovém 

jaderníku. Toto zajišťuje plynulou regulaci ohřevu jaderníku až na provozní teplotu , která se 

pohybuje kolem 300°C. Vstřelovací hlava je chlazena vodou viz.obr. 5. , aby nedocházelo 

k předčasnému  vytvrzení  směsi.  Takto  vyráběná  jádra  jsou  obvykle  plná  a  pro  snížení 

spotřeby směsi lze do jaderníku vložit vyhřívaný vylehčovací trn.

                                   

Obr.5.  Vodou chlazená vstřelovací hlava  [11]

2.2.2.2   Zařízení pro foukání skořepinových jader

            Skořepinová jádra jsou dutá, obalovaná směs se fouká trubicí ze spodní strany 

vyhřátého jaderníku. Po natavení skořepiny teplem jaderníku se prostor nad hladinou směsi 

odvzdušní a zbylá nenatavená směs se vysype zpět přes síto do zásobníku obalované směsi.

Skořepinové stroje  pracující  na tomto principu  jsou nejvíce rozšířené pro sériovou 

výrobu jader.
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2.3 Návrh jaderníků pro vstřelovací stroje  
Velmi významný vliv na zhutnění jádra má správné provedení odvzdušnění jaderníku. 

Shora otevřené jaderníky se odvzdušňují vstřelovací hlavou, jaderníky otevřené na dně lze 

položit  na  odvzdušňovací  podložky  s odvzdušňovacími  sítky.  Sítka  lze  také  umístit  do 

známek jader a do kritických míst v jaderníku. Do obsahu jádra přibližně 25dm3 lze použít 

jaderníky vyrobené ze dřeva, nebo z umělých hmot. Pro větší objemy jader , u nichž hrozí 

nebezpečí roztrhnutí při profouknutí vzduchu ze vstřelovací komory, musí být tyto jaderníky 

kovové.

Dělení jaderníků se provádí dle používaného odpovídajícího vstřelovacího stroje. Jsou 

k dispozici  jádrové  stroje  pro  svisle  dělené  jaderníky,  pro  vodorovně  dělené  jaderníky  a 

kombinované stroje pro různě dělené jaderníky ve svislém i vodorovném směru.

2. 4   Metody zkoušení vstřelování jader  
Strojní zařízení na vstřelování jader dosáhly vynikajícího vývojového stádia. Potíže se 

vstřelováním jader přesto stouply, vnitřní kontury odlitků jsou komplikovanější , požadavky 

na  kvalitu  jader  větší.  Pro  výrobu  jader  jsou  požadovány  co  možná  nejvíce  možné 

optimalizační  prostředky,  které  předpokládají  znalost  důležitých  zákonitostí.  Z důvodu 

proměnlivých vlastností jádrové směsi a různých podmínek provozu vstřelovacích strojů se 

doporučuje provádět zkoušky střílení jader. [1]

2.4.1  Zkouška naplnění 

Zkušební  těleso  zkoušky  naplnění  slouží  v první  řadě  k určení  „hustoty  zaplnění 

transportního  vzduchu“  s formovací  směsí.  Měřeno  je  množství  formovací  hmoty  v g.l-1 

vzduchu,  která  je  spolu  dopravována  pomocí  určitého  objemu  stlačeného  vzduchu.  Tato 

měrná veličina je především určována vlastností toku jednotlivých pojiv.

Zvláštním znakem této zkoušky je úmyslně chybějící odvzdušnění. Formovací hmota 

je střílena do tlakotěsné nádoby, která je na začátku pokusu pod atmosférickým tlakem viz. 

obr.6. Tlak vzduchu stoupá během střílecího procesu na výšku tlaku střílení, přičemž je do 

zkoušky  získán  určitý  objem  vzduchu.  Navíc  proudící  množství  vzduchu  dopravuje  pro 

zkoušku různé množství formovací směsi dle pojivového systému a tytu ostřiva.   

„Stupeň plnění“  je  vstřelené  množství  písku ve srovnání  k v co  možná  největšímu 

množství  písku,  které  je  získáno v optimálních  podmínkách  do jaderníku.  Nejvíce  možné 

vstřelené  množství  písku  odpovídá  maximálnímu  stupni  plnění,  který  již  nemůže  být 
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stupňován.  Tento  stupeň  je  dosažen  pomocí  pojivového  materiálu  (Cold  box)  při  tlaku 

vstřelení 6 barů a je roven 100%. Následně bude pojem „stupeň plnění“ objasněn na příkladu 

jednokomorové zkoušky. Tato zkouška je  jednoduchý válcový jaderník se stejnými rozměry 

jako  zkouška  naplnění,  která  však  může  být  různou  silou  odvzdušněna  nahoře  a  dole 

změnitelnou kroužkovou štěrbinou Q1 a Q2. Tlak vstřelení,  viskozita  a obsah pojiva jsou 

důležité ovlivňující veličiny. Formovací směsi PUR-Coldbox se ukazují jako lehce tekoucí, 

tak že při menším tlaku vstřelení při pouhých 2 barech dosáhnou více než 97% stupně plnění. 

Hustší pojiva metody Phenol-Hotbox a vodního skla stěžují plnění jaderníku a nemohou tak 

překročit stupeň plnění přes 93%. Pokud je dosažena nejvíce možná hustota uspořádání zrna 

křemičitého písku ve výši 100%, tak je dosažitelný pomocí vstřelení nejvyšší možný stupeň 

plnění max. 98%. Maximální stupeň plnění a maximální hustota uspořádání bývá však často 

nedosažena.  Důležitou  příčinou  je  viskozita  různých  pojiv  a  odchylky  od  optimálních 

podmínek vstřelování.

„Obr. 6.  Tlakotěsná nádoba pro zkoušku naplnění“ [1]

2.4.2  Zkouška dohutňování 
Stupně plnění mezi 90% a 100% není možno při kompaktní geometrii jader opticky 

spolehlivě odlišit  viz.  obr.  7.a),  přičemž ale  mají  vliv na povrch odlitku až do penetrace. 

Rozdíly  mohou  být  viditelné  až  pomocí  pokusu dohutňování.  Do zkušebního  vstřeleného 

tělesa jádra je naraženo razidlo se zhutňovací plochou 20 cm2  s konvencionálním beranidlem 
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pomocí 3 úderů (RS). Víc než 3 údery již nepomohou lepší kompresi. Rozdílné stupně plnění 

jsou  zřejmé  z obr.  7.(b-d)  jejich  rozdíl  je  označen  hloubkou  vtisku  beranidla.  Maximální 

stupeň plnění dosažitelný vstřelováním, který odpovídá hustotě uspořádání pískových zrn ca. 

98%, stoupá pomocí dohutňování beranidlem až ke 100%, viz. Obr. 7b). V tomto případě je 

pojivo skoro celé vytlačené z dotykových míst zrn a je zatlačeno do pórového prostoru mezi 

pískovými zrny. Hustota uspořádání zrn ve výši 100% nemůže být pomocí vstřelování taktéž 

dosažena  proto,  že  jádrovou  směsí  prochází  fluidizační  proud  vzduchu  až  do  konce 

vstřelování a pískovým zrnům tedy brání zabrat tu nejhustší polohu.

Obr. 7.  Zkouška dohutňování vzorku  [1]
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2.4.3  Zkouška hran 

Z praxe je známé,  že u komplikovaných jemnozrnných jader  mohou být přesto na 

určitých místech rozeznány vady, když je dosažena maximální hustota jádra. Proto bylo nutné 

vyvinout tomu odpovídající citlivou zkoušku.  Jedná se o zkoušku hran, se kterou je možno 

opticky rozeznat vadu rozdílné hustoty až do stupně plnění ve výši 97%. Zvláštní problém 

této  zkoušky spočívá  v tom,  že  formovací  hmota  se dvakrát  obrátí  a  je  střílena  do velmi 

tenkého, do vrchu klínovitě vybíhajícího řezu. Končí na špici v jediné poloze pískového zrna. 

Na této vnější ploše obalu jsou viditelné nejmenší vady plnění formy, jak vidíme na „Obr. 9“.

Forma zkoušky hran je trojdílná a v jejím středě dvakrát odvzdušněna. Odvzdušnění 

probíhá přes kruhovitý sloupec Q8 a Q9 vložením distančních plátů „viz Obr. 8“. Je volitelně 

měnitelné, aby mohl být prozkoumán vliv podmínek odvzdušnění.

       

 Obr. 8.  Forma zkoušky hran  [1]                      Obr. 9.  Vzorek zkoušky hran  [1]  

2.4.4  Optické určení vady

Vstřelovatelnost jádrové směsi je zřejmá na vnější ploše zkoušky hrany.  „Obr. 10“ 

ukazuje  3  různé  výsledky pokusů,  které  jsou odůvodněny zvláštností  různých pojivových 

systémů. Vynikající  vstřelovatelnost jádrových hmot PUR-Coldbox je vidět na bezvadném 

zkušebním tělese obr.10.a). Celkový povrch je bez vad. Také pískový břit, který ústí v jediné 
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vrstvě zrnka písku, je těsně vyplněn. Zkouška hrany může ukázat takové vady, které vznikají 

přes  špatné  odvzdušnění  až  po  brzké  uzavření  odvzdušňovacích  cest.  Transportní  vzduch 

potřebný k fluidizaci formovací hmoty předbíhá na začátku vstřelování formovací hmotu a 

uniká hlavně přes nejvíce vzdálenou odvzdušňovací štěrbinou Q8 na řezném hrotě. Jádrové 

hmoty Coldbox je možno dobře zrychlit  na základě jejich dobrých vlastností  tečení  a tím 

pádem těsně  následují  vzduchový proud s velkou rychlostí  a  tak mohou bezvadně zaplnit 

vnější obal zkoušky v souvislém toku a velmi rychlém čase.

Vysoceviskózní  pojiva,  jako např.  Fenolové  pryskyřice  metody Hotbox,  zpomalují 

vstřelování a vedou tím pádem k vadám při plnění, které je možno dobře rozeznat ve spodní a 

střední  oblasti  zkoušky  voz.  Obr.  10.b).  Vstřelená  formovací  hmota  blokuje  ze  začátku 

vstřelovacího procesu odvod vzduchu nejsvrchnější špici břitu, bez toho aby jádrová hmota 

mohla následovat s dostačující rychlostí. Ve zkoušce vzniká tlaková zácpa. Pohon formovací 

hmoty zaniká. Ve středu zkoušky zbývá nedostatečně zásobovaný prostor, který již nemůže 

být  vyplněn.  Formovací  hmoty  Coldbox  naproti  tomu  dosahují  větší  rychlost,  tak  že 

formovací hmota je doplněna před tlakovou zácpou a zkouška tak může být hutně nastřelena. 

Právě zde se ukazuje velký význam odvzdušňovacích pozic, které je nejvíce zřejmý u špatně 

tekoucích jádrových hmot. Formovací směsi na bázi vodního skla, obr. 10.c) , které obsahují 4 

% pojiva dosahují pouze 60% stupně naplnění, což vysvětluje potíže při vstřelování slabší síly 

stěny a tomu odpovídá také zkouška hran.

Obr. 10.  Vstřelovatelnost jádrové směsi  [1]
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2.4.5   Shrnutí výsledků zkoušek

Pomocí  zkoušky naplnění  a zkoušky hran máme k dispozici  dvě metody zkoušení, 

jejichž společné výsledky schvalují kvalitu jádra. Hustota jádra může být určena zkouškou 

naplnění a k tomu také sypnou hustotou jádrové směsi,  což zjednodušuje zkoušku jádrové 

hmoty.  Vlastnosti  vstřelování  jádrových směsí  jsou zjišťovány z jednoduše proveditelných 

pokusů, což je prokazatelné následujícími výsledky pokusů. Při všech zkouškách byl použitý 

jednotný křemenný písek s označením F32.

Pod  pojmem  vstřelování  jader  se  ukrývá  mnoho  parametrů  vstřelovacích  strojů 

(vstřelovaček), nářadí na formování jader a jádrové směsi. Prozkoumání podkladů vyžaduje 

potřebné kroky. Nejprve se ptáme po měrných veličinách a zkušebních přístrojích s dobrou 

vypovídací schopností, citlivostí a reprodukovatelností.  Podmínky vstřelovaček a vlastnosti 

jádrových  hmot  jsou   v praxi  opravu  rozdílné,  tak  že  jsou  doporučovány  laboratorní  a 

provozní pokusy.   

Nejprve  byla  představena  zkouška  naplnění,  kterou  je  měřena  hustota  vzduchu 

vstřelovačky s příslušnou formovací hmotou. Tato se ukazuje jako důležitá veličina při výrobě 

jader a ovlivňuje stupeň plnění formovacího nářadí. Je závislá na pojivu a dosahuje u metod 

PUR-Coldbox, FRC, Hotbox-Furan a SO2 -Epoxid nevyšší hodnoty.  

Zkouška hrany má vnější, velice citlivé měřící plochy pro zobrazení vad při plnění a 

břitu,  který ústí  v poloze zrnka písku. Slouží k simulaci  slabostěnných jader s dodatečným 

zatížením častého přesměrování písku vně formovacího nářadí. Zvláštní uspořádání zkoušky 

hrany odhaluje vady do stupně plnění 100% opticky nápadné a je jednoduše vyhodnotitelná a 

fotograficky dokumentovatelná díky transparentní vnější stěně. 

Zkouška dohutňování simuluje  kompaktní  jádro,  které je nejprve nastřeleno a poté 

pomocí raznice dohutněno. Tímto je určen hutnící potenciál vstřelovačky. Bylo zjištěno, že 

vstřelování  s využitím  všech  i  ze  strany  pojiv  optimálních  možností  může  dosáhnout 

maximální  stupeň  plnění  98%.  Tato  vysoká  hodnota  je  přes  působení  fluidizačního 

vzduchového  proudu  možná.  Tento  proud  se  prodírá  mezi  zrny  písku  a  drží  je  pospolu 

v malém odstupu.

Stupeň plnění zkoušky hrany stoupá do 6 barů vstřelovacího tlaku, zůstává ale  při 

těžce tekoucích pojiv dalece pod hodnotou 98%. Extrémně řídká pojiva dosahují překvapivě 

velmi špatný stupeň plnění pouhých 70%, tak že viskozita pojiva nemůže platit jako jediná 

vlivná veličina. Zjevně vytváří velký vliv dipólový moment vody, který se objevuje u všech 
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pojiv obsahujících vodu. V této skupině pojiv byla zjištěna velká ztráta možnosti posunu, což 

vysvětluje velký podíl vody.

Všechny  zkušební  vzorky  byly  vytvořeny  koncentricky  s možností  výhodného 

kruhovitého odvzdušnění, které může být vložením distančních kousků přesně a jednoduše 

seřízeno a ke ztížení podmínek pokusu cíleně změněno. Touto cestou bylo prokázáno,  že pro 

těžko  odvzdušnitelné  formy  doporučovaný  podtlak,  je  pouze  velmi  málo  účinný  a  tento 

způsob plnění se od obvyklého vstřelování neliší.            
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3          TECHNOLOGIE VÝROBY JADER Z ST SMĚSÍ 
             S ORGANICKÝMI POJIVY                                   

3.1   Přehled ST směsí
Vzhledem k velmi široké škále různých pojivových systémů zaměříme svoji pozornost 

pouze do oblasti ST směsí. 

3.1.1 Samotvrdnoucí směsi s vodním sklem 

Jsou to směsi ostřiva s vodním sklem bez ovládaného ztužování, kde vytvrzování 

probíhá na fyzikálně – chemickém principu s exotermickou reakcí. Do této skupiny patří ST-

směsi vytvrzované práškovými čistými kovy (např. Al, Zn a pod.), nebo práškovými 

sloučeninami (např. FeSi, CaSi ) , které jsou použity na tzv. Nishyama-proces. Tyto skupiny 

ST-směsí využívají principu rozkladu vody kovem za vzniku vodíku a tepelného exoefektu, 

který podporuje dehydrataci alkalického křemičitanu. Nevýhodou N-procesu je výrazný vznik 

vodíku, který se vzduchem tvoří třaskavou výbušnou směs.

 V současné době převládají procesy samovolného vytvrzování vodního skla 

kapalnými tvrdidly. Jsou to tvrdidla esterového typu např. mono-, di-, triacetin, nebo mono-, 

di-, triacetát glycerol apod. Nebo mou být použita tvrdidla aldehydového typu, jedná se 

použití aromatických nebo alifatických aldehydů, které neobsahují α-vodík. Směsi mohou být 

sypké, plastifikované, zpěněné, nebo ztekucené.

Druhou skupinu směsí s vodním sklem tvoří směsi s ovládaným ztužováním, do této 

skupiny můžeme zařadit tzv. CO2 proces, vytvrzování teplým, nebo studeným vzduchem, 

mikrovlnné vytvrzování, nebo vytvrzování horkým jaderníkem. Základní rozdělení směsí 

s vodním sklem nám ukazuje „obr.11.“.
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Obr. 11.  Formovací směsi s vodním sklem  [4]
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Proces  CO2 – vodní sklo

Jedná se o techniku vytvrzování jader profukováním CO2  disperzním systémem směsi, 

při které dochází k intenzivní chemisorpci a vysušování vznikajících produktů. Tento proces 

ve velmi rozšířený pro výrobu jader, jak pro vstřelování, tak pro ruční výrobu. Příklady 

vytvrzování směsi oxidem uhličitým si lze prohlédnout na „obr. 12.“.

Obr. 12.  Vytvrzování směsi pomocí profukování CO2  [4]

3.1.2 PUR Cold-Box

           
Metoda byla objevena koncem 60-tých let v USA a je dodnes určena především pro 

sériovou výrobu jader vstřelováním. Pojivo tvoří dvě kapalné složky , první složkou je 

vytvrditelná pryskyřice a po vstřelení do jaderníku je jádro vytvrzeno plynným katalyzátorem 

– terciárním aminem. Reakce je okamžitá, kdy vzniká pevná uretanová pryskyřice.
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3.1.3 PEP-SET systém
Samotuhnoucí trojsložkový systém se skládá z fenolformaldehydového rezolu, který je 

rozpuštěn ve směsi organických rozpustidel, polymerního izokyanátu a aminového 

katalyzátoru reakce. Pojivový systém je chemicky velmi podobný polyuretanovému systému 

Cold-Box, pouze třetí složka je chemicky odlišná a přidává se buď do pryskyřice nebo rovnou 

do připravované ST-směsi. Při vytvrzování se vytváří uratenové polymerní pojivo a 

vytvrzování probíhá v celém objemu jádra. Ideální průběh vytvrzování  lze sledovat na 

vytvrzovací křivce dle „Obr. 13“.

Obr. 13.  Ideální průběh vytvrzování  [4]

3.1.4 Resol- CO2   
Jedná se organický pojivový systém a proces pojení spočívá v alkalické kondenzaci 

fenolformaldehydové pryskyřice vytvrzované CO2 procesem. Tento druh pojiva  dodává  do 

českých sléváren několik evropských výrobců pod různými názvy např. Novanol, 

Carbophen,Carboset, Phenco apod.
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3.1.5 Betaset   
Je jedna z variant studených procesů pro vstřelování i ruční výrobu jader. Základním 

pojivem je ve vodě rozpustná alkalizovaná fenolická pryskyřice a tvrdidlem je zplyněný 

nízkovroucí metylester kyseliny mravenčí – metylformiát, tato látka je ale extrémně hořlavá a 

se vzduchem tvoří výbušnou směs. Po vytvrzení  se jádro profukuje vzduchem a odsáté páry 

je nutno neutralizovat v pračce vzduchu. Předností je velmi dobrá povrchová kvalita odlitků a 

mnohem nižší sklon ke tvorbě výronků, než u polyuretanového Cold-Boxu.

3.1.6 Alphaset 

Technologie Cold-Box Alphaset byla vyvinuta v osmdesátých letech v Anglii. Je 

založena na dvou složkovém pojivovém systému, kde pojivem je alkalická fenolická 

pryskyřice, která obsahuje sodík, nebo draslík a tvrdidlem je ester. Estery se štěpí vodou na 

kyselinu a alkohol. Tato primární hydrolýza je vratná. Bazicky katalyzovaná hydrolýza je 

však již nevratná a kyselina je spotřebována, za neustálého posouvání reakční rovnováhy. 

Kyselina vyvazuje sodné nebo draselné ionty, což je dalším motorem polymerace pryskyřice. 

Dokud nedojde k neutralizaci stabilizujících iontů, nedochází k vytvrzení. Rychlost 

vytvrzování se řídí typem esteru.Významnou vlastností je termoplasticita před vlastním 

tepelným vytvrzením pryskyřice, kterou pojivo kompenzuje napětí zbrzděné tepelné dilatace 

ostřiv. Vytvrzování směsi probíhá ve dvoustupňovém režimu. První stupeň je charakterizován 

nízkým zesíťováním pojiva a při ohřevu nastává plastický stav, teprve při vyšších teplotách 

dochází k prostorovému zesíťování pojiva a k vytvrzení směsi. [5]

3.1.7 Hot-Box 
Metodou horkého jaderníku se vyrábí přesná jádra v kovových horkých jadernících. 

Pro výrobu jader v těchto jadernících se používají převážně dva pojivové systémy fenolický a 

furanový , tvrdidlem je většinou organická sulfokyselina. Při teplotě nad 50°C v jaderníku 

vzniká ve vlhké směsi slabá kyselina, která polymerizuje pryskyřici cestou exotermické 

kondenzační reakce. Celkové vytvrzení směsi probíhá při teplotě jaderníku kolem 250°C.
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3.1.8 Furanové ST směsi

Furanové ST směsi lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří 

samotvrdnoucí směsi s katalyzátory- bez ovládaného ztužování, druhou skupinu tvoří 

samotvrdnoucí směsi s ovládaným ztužováním např. SO2 proces.

Furanová pojiva dostala pojmenování od základního pětičlánkového heterocyklického 

uhlovodíku – furanu. Furanová pryskyřice se obecně skládá z fenol-formaldehyd-močovinové 

pryskyřice, rozpuštěné v čistém furfurylalkoholu. Tvrdidlem je zpravidla roztok na bázi 

arylsulfonové kyseliny. Reakce vytvrzování je exotermická, při níž vzniká voda, která se musí 

odpařit, proto postup vytvrzováníprobíhá od povrchu směrem dovnitř a průběh vytvrzení je 

doprovázen změnou barvy směsi. Směs má výbornou rozpadavost a snadno se regeneruje 

suchou mechanickou cestou.

SO2  proces s použitím furanových pryskyřic spočívá v jejich polykondenzaci 

v kyselém prostředí kyseliny sírové, kdy přiváděný oxid siřičitý je oxidován na oxid sírový, 

který chemisorpcí ve vodě tvoří kyselinu sírovou. Pro tento proces jsou připravována uranová 

pojiva s vyšším podílem furfurylalkoholu a jsou prakticky bezvodé s minimálním obsahem 

dusíku. SO2  je spolu se vzduchem dávkován do jaderníku z tlakových zásobníků a přebytek 

SO2  je sorbován ve speciální sorpční věži. „Viz. Obr.14“.

Obr. 14.  Schéma zařízení pro výrobu jader SO2 – procesem  [4]
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4  Počítačová podpora studia vstřelování jader

4.1  Numerické metody
Numerická  simulace  slévárenských  procesů  je  v současné  době  zpracována  pro 

většinu  běžně  používaných  technologií  výroby  odlitků.  Jedná  se  zejména  o  technologie 

gravitačního odlévání do pískových a kovových forem, technologie tlakového lití, technologie 

metody  Lost  Foam  a  pro  tzv.  semi-solid  procesy.  Každá  z těchto  technologií  má  své 

zvláštnosti a specifika. V poslední době se firmy zabývající se vývojem a prodejem těchto 

simulačních  programů  zaměřují  na  podporu  simulace  vstřelování  jader.  Pro  numericlou 

simulaci vstřelování jader bude použit simulační software QuickCast. [7], [8], [9], [10]

Simulační  programy,  které  se  využívají  ve  slévárenství  jsou  založeny  na  dvou 

numerických metodách.  

1. Metoda konečných prvků (FEM – Finite Element Method):

Je založena na rozdělení dané oblasti zkoumaného tvaru na konečný počet jednoduchých 

prvků,  tzv.  „konečných  prvků“  o  nichž  předpokládáme,  že  jsou  navzájem  spojeny 

v konečném počtu  uzlových  bodů na  hranicích  prvků.  Obvykle  se  provádí  prostorová 

diskretizace většinou triangulací řešené oblasti , nad kterou se hledá po částech spojitá 

funkce. Rozložením této funkce na každém jednotlivém elementu řešené oblasti může být 

různé, nejčastěji ve tvaru lineární funkce, nebo v kvadratickém polynomu.

2. Metoda konečných diferencí (FDM – Finite Diference Method):

Někdy je tato metoda nazývána jako metoda sítí a je založena na aproximaci základní 

diferenciální  rovnice  s příslušnými  krajovými   podmínkami  odpovídající  diferenciální 

rovnice,  jež  má  tvar  soustavy  algebraických  rovnic.  Metoda  sítí  se  stala  jednou 

z nejužívanějších metod numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic. Používané 

sítě  můžeme  rozdělit  na  čtvercové,  obdélníkové  a  to  pravidelné  nebo  nepravidelné. 

Nepravidelné se používají k usnadnění formulace okrajových podmínek a k zhušťování, či 

zjemňování sítě. Při zahušťování však roste numerická pracnost výpočtu a proto je vhodné 

toto zhušťování používat jen tam, kde nám záleží na zvýšené přesnosti výsledku simulace. 

Od metody konečných diferencí je odvozená metoda konečných objemů (FVM).

Numerické metody umožňují  získat řešení úloh v konečném počtu diskrétních míst 

zvolené výpočtové sítě. Pro vysoce náročné výpočty jsou sestavovány speciální výpočtová 

centra, např. na bázi clusterů u nichž se vysokého výpočetního výkonu dosáhne rozdělením 

řešení úlohy mezi více procesorů.
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Standardní simulace ve výrobním procesu se zaměřují zejména na zabránění vzniku 

slévárenských vad tytu staženin a ředin, na jejich minimalizaci nebo odstranění. Tyto typy vad 

se  vyskytují  u  většiny  slévárenských  slitin,  kde  dochází  v průběhu  ochlazování  taveniny 

k objemovému a lineárnímu smršťování. První výpočet je zaměřen na simulaci plnění formy 

taveninou a s tím související rozložení teplot v objemu formy. Pak následuje samotný výpočet 

tuhnutí  odlitků,  kde  dochází  v místech  tepelných  uzlů  k tvorbě  staženin  nebo ředin.  Tato 

analýza pomáhá technologovi při návrhu rozmístění a velikosti nálitků, nebo použití chladítek 

a  izolací.  Následuje  fáze  tzv.  postprocessingu  kde  je  možno  si  navržené  a  nasimulované 

technologie podrobně vizualizovat a prohlédnout v daných kritických místech odlitku. [13]

4.2   Numerická simulace vstřelování pískových směsí

       
V současné době se simulační programy pro výrobu jader vstřelováním zaměřují na 

dva postupy:

1. Vstřelování pískové směsi do jaderníku

2. Vytvrzení směsi pomocí plynu 

Dostupné simulační programy nám v současné době dokáží:

- predikovat umístnění odvzdušňovacích sítek

- zobrazit  charakter  proudění  vstřelované  směsi  a  spojení  jednotlivých  front 

proudění

- vypočítat vektorové a tlakové pole vstřelované směsi

- predikovat kritická místa s ohledem na nezaběhnutí směsi

- zobrazit charakter průchodu plynu vstřelenou směsí

- predikovat  kritická  místa  s ohledem  na  nedokonalé  profouknutí  vytvrzovacím 

plynem a tím vznik nevytvrzených míst

S  použitím  numerické  simulace  vstřelování  pískových  směsí  lze  optimalizovat 

vstřelovací  tlak  umístění  odvzdušňovacích  prvků,  zlepšit  kontrolu  základních  parametrů 

procesů a optimalizovat profukování směsi.

Pro numerickou simulaci vstřelování pískových směsí se berou v úvahu pouze části 

vstřelovací hlava a jaderník. [3]

25



4.3   Výpočty pro vstřelování jader

Současné prototypy  modelů  proudění  pískové  směsi  jsou  založeny  na 

ne-newtonovských modelech proudění.  Velikost  hustoty vstřelované směsi  se předpokládá 

konstantní. 

Výpočet dynamické viskozity:














 

 
 .)( 0

S
     [Pa.s]                                                                  (1) 

γ - velikost smykové rychlosti [s-1]

λ - faktor zhutnění [Kg.s-1]

S - faktor sklonu viskozity [s-1]

v - vektor rychlosti [m.s-1]

μ0 - viskozita při nulové smykové rychlosti [Pa.s]

μ- viskozita při vysoké smykové rychlosti [Pa.s]

Tlaková ztráta formou:

2
..

2 kP       [Pa]                                                                                                 (2)

ρ - hustota směsi [Kg.m-3]

v - vektor rychlosti [m.s-1]

k - faktor propustnosti sítka [-]

4.4   Výpočty pro profukování jader

Proces profukování můžeme popsat jako přepravu aktivní látky v porézním prostředí 

vstřelované směsi, které vyžaduje stanovení čtyř makroskopických proměnných, které jsou 

definované v měřítku větším než je velikost zrna písku.
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Rovnice hmotností bilance:

0)..(. 

 

t
    [-]                                                                                          (3)

ωA - hmotnostní zlomek aktivní látky [-]

ρ - hustota aktivního plynu [Kg.m-3]

v - rychlost proudění plynu [m.s-1]

P - celkový tlak plynu [Pa]

Rovnice rychlosti, podle Darcyho zákona proudění plynů v porézním prostředí:

)..( gPK 


       [m.s-1]                                                                                 (4)

Rovnice bilance aktivní látky – difúze a konvekce:

AA
A AD

t



 




)....()...(.     [-]                                                      (5)

Rovnice ideálního plynu:

TrrTrP BBAA ).(..      [Pa]                                                                        (6)

ε - pórovitost [-]

μ - viskozita plynu [Pa.s]

D - difúzní napětí [m2.s-1]

r - molární konstanty [J.K-1.mol-1]

σA - faktor uvažující spotřebu aktivní látky během chemické reakce – program

QuikCAST tento faktor neuvažuje

Prodyšnost „K“ lze určit z průměru zrna „d“ [mm] a pórovitosti písku „ε“ 

Výpočet prodyšnosti pomocí Kozeny-Carmanova vzorce:

2

23

)1.(72
..2






dK     [g.m2.24h]                                                                                 (7)
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Současné simulační programy používají následující zjednodušení:

- žádné chemické reakce

- vynechání energetických rovnic

- tenzor difúze plynu nahrazen konstantním skalárním difúzním koeficientem 

- viskozita směsi vzduchu nebo katalyzátoru se považuje za konstantní

- pórovitost písku je nezávislá na hustotě písku při vstřelování

- blízkost s rovnicí ideálního plynu a Darcyho zákona

4.5. Definice počátečních a okrajových podmínek používaných 
v programu QuikCAST

Definice počátečních a okrajových podmínek výpočtu ještě nejsou zcela zpracovány 

do výpočtu simulace vstřelování. Jedná se např. o přesnou definici hydraulického odporu při 

průchodu vzduchu odvzdušňovacím sítkem, která se zatím přepočítává a zjednodušuje, dle 

pozice a  velikosti  aktivní  plochy sítek.  Dalším důležitým faktorem,  který není  v současné 

době  vyhodnocován  je   zhutnění  směsi  v jednotlivých  místech  vstřeleného  jádra.  Toto 

zhutnění je nové kritérium, které by specifikovalo změnu hustoty. [13]

4.6   Definice pro vstřelování

          Definice pro vstřelování je založena na rychlosti plnění písku a vzduchu ze vstřelovací 

hlavy.  Může  být  použit  konstantní,  případně  časově  závislý  vstřelovací  tlak.  Dále  je 

definováno odvzdušnění a to jak definicí místa, tak velikostí sítka, provedení odvzdušnění a 

odplynění jaderníku pro vstřelování i pro profukování.

4.7   Definice pro odvzdušňování

Definice  pro  odvzdušňování  je  založena  na  rychlosti  předepsané  aktivní  látky  v 

objemu  hlavy,  na  předepsaném  tlaku  profukování  na  povrchu  hlavy,  na  předepsané 

prodyšnosti v objemu pískového jádra, na použití okrajové podmínky odvzdušňovacího tlaku 

pro aktivní plyn a vzduch.
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4.8   Materiálová databáze v numerické simulaci

V současných databázích simulačních programů se vyskytuje pouze jedna univerzální 

směs, u které je známá hustota písku (ρ), faktory ovlivňující viskozitu písku (μ0, μ∞), faktor 

sklonu viskozity (S), zhutnění (λ), pórovitost písku (ε), střední průměr zrna písku (d). Dále 

hodnoty pro aktivní plyn, jako je hustota aktivního plynu (ρ), dynamická viskozita (μ), difúzní 

koeficient (D), ideální plynová konstanta aktivního plynu a vzduchu (r) a atmosferický tlak 

ideálního plynu (P). 

Materiální vlastnosti a hodnoty pro používanou směs a plyn, které používá program 

QuikCAST.

Hustota písku – 1500 Kg.m-3

Primární parametr viskozity písku – 1 Kg.m-1.s-1

Sekundární parametr viskozity písku – 0,2 Kg.m-1.s-1

Faktor sklonu viskozity písku – 40 s-1

Faktor zhutnění – 0,003 Kg. s-1

Pórovitost směsi písku – 0,36 

Střední průměr zrna písku – 0,00025 m

Hustota aktivního plynu – 1,9  Kg.m-3

Dynamická viskozita aktivního plynu – 2E-005  Kg.m-1.s-1

Difuzní koeficient pro aktivní plyn – 4,2E-006 m2.s-1 

Ideální plynová konstanta pro aktivní plyn – 300 J.Kg-1.K-1  

Ideální plynová konstanta pro vzduch – 287 J.Kg-1.K-1  

Atmosferický tlak ideálního plynu – 100 000 Pa

Data nutná pro definici výpočtu lze získat:

- z materiálové databáze simulačního programu QuikCAST

- z odborné literatury,  kde jsou však uvedeny hodnoty především pro čisté prvky 

nebo pro základní druhy materiálů

- přímým  experimentálním  měřením,  inverzním  modelováním  nebo  kombinací 

experimentu a numerických výpočtů
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5         VLASTNÍ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY 

           V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY

  S+C ALFANAMETAL TRŠICE                           

5.1  Výběr vhodné technologie výroby jader

Pro většinu z celkové produkce odlitků je zapotřebí v odlitku vytvořit dutinu 

z vyrobených jader. Vzhledem k technické konstrukci odlitků jejich vnitřnímu průměru a síle 

stěny je u  vyráběných jader kladen velký důraz na kvalitu, přesnost, drsnost povrchu, dobrou 

rozpadavost a především tvarovou stálost po odlití. Jak v minulosti, tak i v současnosti je jako 

standardní metoda zhotovení jader ruční výroba, která probíhá kontinuelně pod průběžným 

mísičem ze směsi křemenného písku pojeného organickým pojivovým systémem s použitím 

technologie AlpHaset. 

Hlavní část produkce směřuje do mateřské společnosti S+C v Kaiserau. Zde se jedná 

zejména o různé tvarové elementy, jako jsou např. kolena, oblouky, Y-kusy, T-kusy, 

kolektory, ucpávky, přechodky apod., („viz. Obr. 15.“), které spojují odstředivě odlévané 

trubky a po svaření tvoří velké komplexy krekovacích zařízení. 

Obr. 15.  Tvarové elementy

Tento sortiment vyráběných součástí různých spojovacích tvarových elementů, přináší 

řadu možností pro tvarově podobná sériově vyráběná jádra. „Viz Obr. 16“
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Obr. 16.  Typy vyráběných jader

Výroba jader se provádí většinou ručně, nebo v současnosti již na vstřelovacím stroji. 

Ruční  výroba  se  provádí  na  válečkové  trati  s vibračním  stolem,  který  je  umístěn  pod 

průběžným mísičem. Jádra se vyrábí ze 100% křemenného písku s anorganickým pojivem 

Alphaset.  Strojní  výroba  jader  se  provádí  na  vstřelovacím  stroji,  který  je  vybaven 

rychlomísičem samotuhnoucí směsi s anorganickým pojivem Alphaset. Jaderna je vybavena 

namáčecí vanou s vodní barvou. Sušící elektrickou komorovou  pecí s vozíky pro ukládání 

namočených  jader.  Jaderna  je  dále  vybavena  dvěma  malými  přenosnými  lopatkovými 

misičemi, které jsou určeny pro mísení směsi se speciálními pojivy do maximální hmotnosti 

jader 50 kg. Nezbytnou součástí jaderny je i sklad chemikálií s pojivy a tvrdidly a také sklad 

připravených nebo již zhotovených jader. 
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Z důvodu zvýšení kvality, zefektivnění a intenzifikace výroby jader bylo 
rozhodnuto o zřízení nového pracoviště na strojní výrobu jader.

Na začátku rozhodování o způsobu sériové výroby  jader jsme měli k použití v našich 

podmínkách několik různých možností volby technologie. Zvolit, již v minulosti používanou 

technologii na bázi použití alkalicky kondenzované fenolové pryskyřice vytvrzované plynem 

CO2   (tzv.Carbophen),  nebo technologii  používanou v naší  mateřské  firmě  tzv.technologie 

Beta-set  (použití  alkalické  fenolformaldehydové  pryskyřice  vytvrzené  metylformiátem). 

Použít stávající pojivový systém AlpHaset, který se nám již osvědčil při ruční výrobě jader na 

kvalitě vyráběných odlitků, nebo uvažovat o některé z dalších možností.

 Každá  z uvažovaných  technologií  byla  podrobena  důkladné  analýze  vhodnosti 

použití.(viz. Tabulka 1.)

Tabulka 1.  Analýza jednotlivých technologií

      Požadavk
y

Technologie

Použití 
stávajících 
jaderníků

Eliminace 
výskytu 
trhlin v 
odlitcích

Použití 
vodného 
nátěru 
jádra

Dobrá 
rozpadavost 
po odlití

Ekologický 
parametr

Ekonomický 
parametr

Cold Box - 
Amin

   
+

sítkování 

_ _ +
Částečně

_

Odsávání

_

Hot Box
_ + _ +  _

Odsávání

_

Betaset +
sítkování

+ + + _
odsávání

_

Carbophen,
vytvrzení 
CO2

+ _ _ _ + + 

AlpHaset + + + + + + 

5.2 Zhodnocení jednotlivých technologií

Pojivový  systém  Cold  Box  –  Amin  nebyl  nedoporučen,  zejména  z důvodu  nízké 

eliminace  výskytu  trhlin  v odlitcích,  nutnosti  úpravy  sítkování  jaderníků  pro  správné 
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vytvrzení  jádra  a  z nevhodnosti  použití  vodného nátěru.  Neméně  důležitá,  je  také  otázka 

investic do výrobního zařízení na odsávání a praní plynů použitých při vytvrzování.

Pojivový  systém  Hot  Box   nebyl  nedoporučen,  zejména  z důvodu  nutné  výroby 

kovových  jaderníků  a  s  tím spojenými  vyššími  ekonomickými  náklady.  A také  z důvodu 

nevhodnosti použití vodného nátěru jader.

Zavedení  pojivového  systému  používaného  již  dlouhou  dobu  v  mateřské  firmě 

tzv.technologie  Beta-set,  jsme  dlouho  zvažovali,  ale  z důvodů  ekologických  a  hlavně 

technologicko- technických, byl také zamítnut.

Pojivový  systém  Carbophen  na  bázi  alkalické  fenolformaldehydové  pryskyřice 

vytvrzované plynem CO2  , který jsme již používali v minulosti, nebyl nedoporučen zejména 

z důvodu zhoršené rozpadavosti směsi po odlití a s tím související zvýšený výskyt trhlin ve 

vnitřní dutině odlitků. 

Z výsledků  zpracované  tabulky  vyplývá,  že  nejvhodnější  možnou  technologií  pro 

použití v našich výrobních podmínkách je technologie samotuhnoucí směsi AlpHaset.

5.3 Obecná charakteristika pojivového systému AlpHaset

Základem pojivové soustavy je  alkalický fenolický rezol,  u  kterého jsou vodíkové 

atomy hydroxylové skupiny nahrazeny atomy alkalického kovu (draslíku, sodíku). pH tohoto 

rezolu je vždy vyšší než 7. Druhou částí systému je ester, produkt reakce karbonové kyseliny 

a jedno-či vícemocného alkoholu. Vytvrzovací reakce probíhá dvoustupňově. Nejprve dojde 

k prvnímu zesíťování, při kterém estery se štěpí vodou na karbolovou kyselinu a alkohol. Tato 

primární hydrolýza je vratná.

R COOR´ + HOH --- R COOH + R´OH

 Bazicky katalyzovaná hydrolýza je však už nevratná, protože na primární hydrolýzu 

navazuje nevratná neutralizace vzniklé kyseliny. Tím je kyselina spotřebována za neustálého 

posouvání reakční rovnováhy.

R COOH + OH´---  R COO´ + H2O

Technologie  fenolická  pryskyřice  –  ester  má  inkubační  periodu.  V této  inkubační 

periodě  probíhá  bazická  hydrolýza  ,  dokud  nedojde  k neutralizaci  stabilizujících  iontů, 

nedochází k vytvrzení. K sekundárnímu vytvrzování pak dochází účinkem tepla při odlévání, 

kdy se celý systém ještě více zpevní.

Pojivo AlpHaset TPA 70 je vytvrzován esterovými tvrdidly řady AlpHacure. Použitím 

vhodných  tvrdidel  lze  dosáhnout  požadované  doby  rozebírání  jaderníku  nebo  vyjímání 
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modelů v rozmezí od několika desítek sekund až po několik hodin. Systém má velmi výhodný 

poměr doby zpracovatelnosti a doby rozebírání. Výhodou je nízká spotřeba tvrdidla cca 20% 

na množství  pojiva.  Tvrdidla  řady AlpHacure umožňují  nastavit  dobu vyjímání  v širokém 

rozmezí od 1 – 100 min. Viz. Tabulka 2. [5], [12]

Tabulka 2.  Tvrdidla řady AlpHacure  [12]

AlpHacure ACE
1001

ACE
1003

ACE
1006

ACE
1010

ACE
1020

ACE
1035

ACE
1050

ACE
1075

Skladovatelnost
Při 20°C

2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky

Hustota při 20°C kg.m-3 1,25 1,21 1,19 1,15 1,16 1,15 1,12 1,12
Viskozita při 25°C
mPa.s

30 30 30 30 30 30 30 30

Bod zmrznutí °C -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
Přibližný rozebírací čas
v minutách s novým
 křemenným pískem 
při 20°C

1 3 6 10 20 35 50 75

Doba  zpracovatelnosti  je  velmi  významnou  charakteristickou  vlastností 

samotvrdnoucích  směsí.  Na  začátku  vytvrzovacího  procesu  v inkubační  době  nedochází 

k vytvrzování pojiva a tak směs zpracována v tomto období neztrácí svoje vlastnosti. 

Náběh pevnosti  v prvních  4  hodinách  a  vytvrzovací  diagram můžeme  sledovat  na 

obrázku 17. Diagram je sestrojen na směs ostřivo Střeleč O 27 S, Pojivo AlpHaset TPA 70 a 

tvrdidlo ACE 1535 (20% na pojivo) při různém dávkování pojiva 1,4% a 1,6%. 

Náběh pevnosti v prvních 4 hodinách
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Obr. 17.  Náběh pevností v prvních 4 hodinách  [16]
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Z následující tabulky 3. a obrázku 18., můžeme sledovat způsob ovlivnění doby 

zpracovatelnosti směsi a rozebíracího času dle použitého tvrdidla. Složení směsi ostřivo 

Střeleč 100 hm.d., pojivo 1,6,hm.d., tvrdidlo 0,32 hm.d.

Použité pojivo AlpHaset TPA 70, tvrdidla ACE 1510, 1520, 1535, 1550, 1575

Tabulka 3.  Doba zpracovatelnosti a rozebírání dle tvrdidla  [16]

Tvrdidlo
ACE

Pevnost v ohybu v MPa
Dle tuhnutí v hod. 

Zpracování
směsi 
v min.

Doba 
rozebírání 
v min.

Rychlost 
vytvrzení
 KPa/min.

0,5 1 2 4 24
1510 1,15 1,25 1,45 1,4 2,13 2 8 68
1520 0,8 1,1 1,35 1,7 2,27 4 11 52
1535 1,3 1,15 1,5 1,8 2,63 13 32 18
1550 0 0,4 0,8 1,73 2,63 19 47 13
1575 0 0,25 0,6 1,4 2,6 29 64 10

Závislost doby zpracovatelnosti a doby rozebírání na typu 
tvrdidla
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Obrázek 18. Doba zpracovatelnosti a rozebírání dle typu tvrdidla  [16]
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Vlastnost formovací směsi dle obsahu pojiva na dobu zpracovatelnosti a dobu 

rozebírání, lze vyčíst z následující tabulky 4 . Složení směsi ostřivo Střeleč O 27 S, pojivo 

AlpHaset TPA 70 1,3 – 1,6 hm.d., tvrdidlo AlpHacure ACE 1035 0,26 – 0,32 hm.d.  

Tabulka 4.  Vliv obsahu pojiva na dobu zpracovatelnosti a rozebírání  [12]

Obsah
 pojiva

Obsah
tvrdidla

Pevnost v ohybu v MPa
Po sam.vytvrdnutí v hod.

Zpracovatelnost
směsi

Rychlost
vytvrzení

Doba rozebírání
forem

Hm.d. Hm.d. 1 2 4 24 Min kPa/min. Min.
1,6 0,32 0,80 1,00 1,55 1,90 12 34 21
1,5 0,30 0,65 0,90 1,35 1,55 10 34 20
1,4 0,28 0,40 0,55 0,75 1,20 13 32 25
1,3 0,26 0,30 0,60 0,90 1,00 12 32 24

Dle výsledků z laboratorního měření vyplývá, že doba zpracovatelnosti ani doba 

rozebírání není závislá na obsahu pojiva.

Vliv teploty a vlhkosti se při použití technologie AlpHaset projevuje daleko méně , 

než u jiných technologií. Vzhledem k tomu, že ředidlem pojiva je voda se zvýšená vlhkost 

písku nebo ovzduší vůbec neprojevuje. Také vliv teploty je malý vzhledem k poměrně málo 

exotermické vytvrzovací reakci. Při teplotách kolem nuly je pojivo dokonale tekuté a není 

nutné při těchto podmínkách měnit nastavení dávkování čerpadel.

Pro  svoji  alkalickou  povahu je  systém AlpHaset  vhodný pro  většinu  typů  ostřiva, 

včetně použití nekřemenného ostřiva  jako je zirkon, chromit i olivín.

Technologie AlpHaset je vhodná pro výrobu jader i forem pro odlévání jak železných, 

tak  neželezných  kovů.Velmi  významnou  vlastností  této  technologie  je  termoplasticita  při 

středních teplotách před vlastním tepelným vytvrzením pryskyřice. Tím výrazně kompenzuje 

expanzi  písku  a  tak  prakticky  zamezuje  výskytu   výronků  a  trhlin.  Pojivový  systém 

neobsahuje  fosfor  ani  síru,  zaručuje  tak  výbornou  jakost  povrchu  u  ocelových  odlitků  a 

odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Nepřítomnost nebo minimální obsah dusíku zamezuje 

tvorbě  bodlin.  Díky  úspěšnému  vývoji  technologie  lze  nyní  směsi  s tímto  pojivovým 

systémem  regenerovat  suchou  mechanickou  cestou  s vysokou  účinností.  Tento  systém 

neobsahuje žádná organická rozpouštědla k redukci viskozity, což je významným přínosem 

pro hygienické a ekologické podmínky.
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Všeobecně  se  uvádějí  přednosti  této  technologie  ve  srovnání  s jinými 

samotvrdnoucími směsmi:

- snížená citlivost na výskyt výronků

- snížená citlivost na tvorbu bodlin a bublin

- snížená citlivost na vznik trhlin

- snížená citlivost na teplotu

- malá citlivost na vliv vlhkosti

- snadnější rozebírání jaderníků

- lepší povrch odlitků

- snadné čištění modelů 

5.4 Spolupráce na vývoji

Kladné vlastnosti  již používaného pojivového systému i pro ruční výrobu jader byly 

hlavním faktorem při rozhodování o použití této technologie pro výrobu jader vstřelováním 

do studeného jaderníku. Současně s tím, jsme si byli vědomi, že nelze takovéto zařízení přímo 

vybrat  z, na trhu dostupných výrobních zařízení,  ale že budeme muset  jít  cestou vývoje a 

spolupráce  na výrobě nového typu  vstřelovacího zařízení  na samotuhnoucí  směsi.  S tímto 

požadavkem jsme se obrátili na zástupce firmy SAND TEAM spol. s r.o., kteří ve spolupráci 

s firmou GIFOS s r.o. navrhli a zhotovili prototyp zařízení pro vstřelování jader z ST směsi. 

Při  výrobě  vstřelovacího  zařízení  se  vycházelo  z kombinace  zkušeností   s výrobou  jader 

metodou  Cold-Box  a  s výrobou  jader  ze  samotuhnoucích  směsí  na  dnes  již  zastaralých 

strojích  KCBS.  Pro  samotný  návrh  strojního  zařízení  bylo  nutno  specifikovat  základní 

požadavky na výrobní zařízení a samotný proces výroby. 

5.5 Základní požadavky na výrobní zařízení a výrobní proces

Vzhledem  k nutnosti  řízení  procesu  výroby  jader  a  pro  správné  nadimenzování 

velikosti  vstřelovací  hlavy a velikosti  samotného rychlomísiče se vycházelo z jednotlivých 

typů tvarových elementů vyráběných odlitků pro stanovení požadavků na výrobní zařízení.
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Požadavky byly stanoveny dle:

velikosti a hmotnosti používaných jader 

velikosti a komplikovanosti používaných  jaderníků

použití stávajících zhotovených jaderníků bez nutnosti větších konstrukčních změn

možnosti použití vícenásobných vstřelů

možnosti změny tvaru vstřelovací hlavy

možnosti použití různých druhů tvrdidel, nebo jejich vzájemná kombinace 

možnosti použití jednotného druhu pojiva pro ruční i strojní pracoviště

možnosti použití křemenných i nekřemenných druhů ostřiv

možnosti použití kovových výztuh do jader

požadavku na snadnou obsluhu zařízení

požadavku na snadnou údržbu zařízení

5.6 Použití výrobního zařízení ve zkušebním provozu

Na základě stanovených požadavků bylo navrhnuto strojní zařízení, které se skládá ze 

dvou  základních  částí.  Srdce  vstřelovacího  zařízení  je  samostatný  rychlomísič  RGi  20, 

s možností přípravy směsi od  7 Kg do  30 Kg  „viz. Obr. 19.“, který je osazen tlakovými  

tryskami pro dávkování pojiva a tvrdidla a dávkovacím šnekem ostřiva. Druhou základní částí 

je samotný vstřelovací stroj, který je osazen automaticky uzavíratelnými svěráky jaderníku, 

v horizontální i vertikální rovině posuvným stolem a samostatnou vyměnitelnou vstřelovací 

hlavou  „Obr.  20.“.  Další  nutnou  součástí  zařízení  je  hydraulická  jednotka  a  separátor 

zbytkové směsi pro vyčištění vstřelovací komory. [6]

 
Obr. 19.  Rychlomísič RGi 20            Obr. 20.  Vstřelovací stroj VGi 20.0T
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Vstřelovací  stroj  VGi20.0T  byl  zpuštěn  do  zkušebního  provozu  v průběhu  března 

2009. Na začátku zkušební výroby jsme ve spolupráci s dodavatelskou firmou GIFOS s r.o. a 

hlavním garantem dodávky Sand Teamem s r.o. odzkoušeli několik typů tvrdidel a nastavení 

jejich  správného  dávkování  v závislosti  na  výsledné  pevnosti  v ohybu,  zkoušené  na 

odebraných trámečcích. Cílem bylo dosáhnout podobného dávkování pojiva a tvrdidla tak, 

jako na ručním pracovišti, které je dlouhodobě nastaveno na použití 1,2 hmot.% pojiva a 22 

hmot.% tvrdidla k pojivu. Při použití tvrdidla ST 1535 a používaného poměru, dosahujeme na 

ručním pracovišti těchto hodnot pevností v ohybu „viz. Obr. 21.“

Pevnost v ohybu
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Obrázek 21.  Pevnost v ohybu na ručním pracovišti

Z důvodů zkrácení rozebíracích časů a zvýšení produktivity práce, je možné použít pro 

strojní výrobu jader jiné typy tvrdidel, kterých existuje celá řada. Při zkouškách byla použita 

tvrdidla s možností kratší doby vytvrzování a rozebírání, typu   ST 1015, ST 1010 a ST 1006, 

s použitím těchto  tvrdidel  jsme ale  museli  upravit  dávkování  na hodnoty min.1,6  hmot.% 

pojiva a 40 hmot.% tvrdidla k pojivu, s tímto nastavením se nám změnily výsledné pevnosti 

v ohybu takto „viz. Obr. 22.“:
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Pevnost v ohybu
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Obr. 22.  Pevnost v ohybu na strojním zařízení

5.7 Sériové použití vstřelovacího stroje v běžném provozu  

Po  odzkoušení  různých  druhů  tvrdidel,  jejich  nastavení,  seřízení  dávkování 

jednotlivých  komponent  do  rychlomísiče,  bylo  možno  výrobní  zařízení  začít  používat  při 

sériové výrobě jader, s přihlédnutím k dodržení určitých proměnných parametrů.

Vstřelovací stroj VGi 20.0 T je zařízení schopné vyrábět jádra o hmotnosti 7 – 30 kg s 

maximální  velikosti  jaderníku 700x500x600 mm.  Díky vyměnitelnému nástavci  je  možno 

použít  jak  kruhový,  tak  i  oválný  tvar  vstřelovací  hlavy.  Veškeré  ovládání  nastavení 

vstřelovacího stroje je díky použití ovládacího systému a dotykového panelu „Simatic„ velice 

snadné a jednoduché. [6]

 Dle velikosti jádra se předem volí celková hmotnost směsi jedné dávky, doba mísení, 

vyprazdňování mísiče a doba vstřelu. Odpovědný pracovník zvolí množství pojiva a tvrdidla 

v závislosti na okolních podmínkách a vstřelovací tlak.V případě potřeby je možné použít i 

dvojitý vstřel. V této souvislosti se zjistilo i několik důležitých zásad pro správné nastavení 

jednotlivých  parametrů  ovlivňující  konečnou  kvalitu  strojně  vyráběných  jader  ze 

samotuhnoucí směsi. 
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Celý  proces  vstřelování  ST  směsi  je  velice  senzitivní  na  nastavení  a  udržení 

jednotlivých parametrů, odchylky ovlivňují výslednou kvalitu vyráběných jader.

Parametry, které musí být průběžně analyzovány, stanoveny a dodrženy:

Křemenný písek

Teplota písku (max.25°C)

Prachové podíly pod 0,9 mm

Celková granulometrie ostřiva

Pojivo

Teplota skladování (cca 25°C)

Viskozita 

Doba skladování

Způsob mísení

Umístění vstřikovacích trysek v mísiči

Tvar a umístění mísících lopatek

Doba mísení a vyprázdnění vstřelovací hlavy

Prostředí

Okolní teplota zařízení

Tvar jaderníku

Tvar vstřelovací dutiny

Odplynění jaderníku

Použití tzv.ztracené hlavy

Použití výztuhy, nebo odplyň.šňůry

Odběr vzorků

Strojní, ruční pěchování

Použitá směs na vzorky

Způsob spěchování 

Údržba

Nastavení lopatek v mísiči 

Pravidelná kontrola dávkovacích trysek a dopravníků
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5.8 Zkouška rychlosti vytvrzování směsi a změny teploty

V průběhu přípravy výroby jader vstřelováním byla provedena zkouška rychlosti 

vytvrzování směsi a změny teploty v průběhu mísení směsi. Pro tuto zkoušku byl použit 

100% křemenný písek Grudzeň Laz, d50 = 30, 1,6 % pojiva Alhaset, 0,5 % tvrdidla ACE 

1006. Rychlost vytvrzování směsi byla měřena pomocí vaznoměru „DISA“ v N.cm-2 po 30 

sec. Změna teploty v průběhu mísení směsi byla měřena teploměrem „Testo“ 106 ve °C. 

Výsledky průběhu měření vyplývají z tabulky  5.

Tabulka 5.  Rychlost vytvrzování směsi v N.cm-2

čas 
(sec.) směs 1 směs 2 směs 3 směs 4 směs 5 směs 6 směs 7

30 0 0 0 0 0 0 0
60 0,4 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1
90 1,6 0,7 1,9 1,6 0,8 0,9 0,9

120 3,7 2,7 3,9 3,2 2,7 2,6 2
150 4,6 4,3 7,3 6,8 5,8 4,3 6,4
180 7,8 6 10,3 11,2 8 7,6 7,6
210 8,1 8,6 11,5 13,5 10,2 10,3 9,3
240 11,8 10,8 15,2 16,5 14,2 14,4 13,2
270 12,9 14,7 16,4 19,5 16,9 17,6 16,3
300 15 16,8 18,8 22 18 20,6 20
330 17,3 18,3 20 24 22 21,1 20,8
360 18,1 20 22 24,7 23,5 24 23,6

teplota 
1 21 21 21 20,5 19,9 19,9 19,9
teplota 
2 25,6 25,6 25,6 24,6 23,9 23,9 23,9

Teplota 1 je změřená teplota písku v zásobníku nad mísičem ve  °C.

Teplota 2 je změřená teplota namíchané směsi po vstřelu do jaderníku ve °C.

Z tabulky 5. vyplývá že: do 60 sec. po vstřelení směsi do jaderníku, nebylo možné 

změřit žádnou změnu vaznosti směsi, tím byla prokázána tzv. „inkubační doba směsi“, teprve 

po 60 sec. bylo možné změřit vaznoměrem první nepatrnou změnu ve vaznosti směsi, poté se 

pravidelně zvyšovala až do doby 360 sec., poté již nebyla dále měřitelná.Teplota namíchané 

směsi po vstřelu do jaderníku se vždy zvýšila o zhruba o 4 °C.
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5.9 Využití numerické simulace vstřelování jader a ověření těchto 
výsledků v praxi.

Pro  ověření  výsledků  z numerické  simulace  vstřelování  jader  byly  vybrány  čtyři 

základní různé typy jader z výrobního sortimentu slévárny.

5.9.1 Numerická simulace vstřelování jádra č.m. E 45 135 , Koleno 180°

Pro simulaci vstřelování jádra byla použita standardní směs, štěrbinový vstřelovací 

otvor 300x30 mm a tlak vstřelu 2 bary. Průběh plnění jaderníku lze sledovat dle zobrazení 

barevných rychlostních vektorů . Obrázek 23. Nedostřelení a nedostatečné odvzdušnění jádra 

zobrazuje obrázek 24. Výsledek praktické zkoušky vstřelení jádra zobrazuje obrázek 25.
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Obr. 23.  Numerická simulace vstřelení jádra E 45 135

                         

Obr 24.  Nedostřelení a nedostatečné odvzdušnění jádra E 45 135
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Obr. 25.  Praktická zkouška vstřelování jádra E 45 135

Vstřelené jádro předepsaným způsobem vykazuje místní ředinu na vnitřní straně 

oblouku, která je způsobena nedostatečným odvedením vstřelovacího tlaku plynu. Tuto ředinu 

nám zobrazila i předem provedená numerická simulace, její přesné umístění na těle jádra je 

ale rozdílné. Ředina je posunuta o několik centimetrů směrem do středového oblouku jádra.

5.9.2 Numerická simulace vstřelování jader č.m. E 44 530 , Y – kus

Pro simulaci vstřelování jádra byla použita standardní směs, průměrový vstřelovací 

otvor d=50 mm a tlak vstřelu 2 bary, odvzdušnění jaderníku je provedeno spodními otvory. 

Průběh plnění jaderníku dle zobrazení barevných rychlostních vektorů obrázek 26. 

Nedostřelení a nedostatečné odvzdušnění jádra zobrazuje obrázek 27. Výsledek praktické 

zkoušky vstřelení jádra zobrazuje obrázek 28.
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Obr. 26.  Numerická simulace vstřelení jádra E 44 530

   Obr. 27.  Nedostřelení a zbytkový vzduch po vstřelu jádra E 44 530
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Obr. 28.  Praktická zkouška vstřelování jádra E 44 530 při použití tlaku 2 bary.

Vstřelená jádra vykazovala v místě rozdvojení v dělící rovině symetrická řídká místa.

 Dle výsledků nové numerické simulace došlo ke zvýšení vstřelovacího tlaku  na 4 bary. 

S použitím zvýšeného tlaku došlo k odstranění řídkých míst na vstřeleném jádrě viz. Obr. 29.

 

 
Obr. 29.  Praktická zkouška vstřelování jádra E 44 530 při použití tlaku 4 bary  
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5.9.3 Numerická simulace vstřelování jader č.m. E 43 314, Koleno 90/50°

Pro simulaci vstřelování jádra byla použita standardní směs, průměrový vstřelovací 

otvor d=50 mm a tlak vstřelu 2 bary, odvzdušnění jaderníku je provedeno spodním otvorem. 

Průběh plnění jaderníku dle zobrazení barevných rychlostních vektorů. Obrázek 30. Výsledek 

praktické zkoušky vstřelení jádra zobrazuje obrázek 31.
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Obr. 30.  Numerická simulace vstřelení jádra E 43 314

Obr. 31.  Praktická zkouška vstřelování jádra E 43 314 při použití tlaku 2 bary.

               Vyrobené jádro zcela odpovídá výsledkům numerické simulace. Tělo jádra je bez 

povrchových vad.

5.9.4 Numerická simulace vstřelování jader č.m. E 44 529, Zahnuté koleno 180°

5.9.4.1   Zkouška výroby jader vstřelovacím otvorem d=50

49



Pro simulaci vstřelování jádra byla použita standardní směs, průměrový vstřelovací 

otvor d=50 mm a tlak vstřelu 2 bary, odvzdušnění jaderníku je provedeno protějším otvorem. 

Průběh plnění jaderníku dle zobrazení barevných rychlostních vektorů viz. obrázek 32. 

Nedostřelení a nedostatečné odvzdušnění jádra zobrazuje obrázek 33. Výsledek praktické 

zkoušky vstřelení jádra zobrazuje obrázek 34.

Obr. 32.  Numerická simulace vstřelení jádra E 44 529
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Obr. 33.  Nedostřelení do jaderníku a zbytkový vzduch

 
Obr. 34.  Praktická zkouška vstřelování jádra E 44 529 při použití tlaku 2 bary

Vstřelená  jádra  vykazovaly  v protilehlé  známce  jádra  velmi  silné  řídké   místo, 

způsobené nedostatečným odvedením veškerého vstřelovacího tlaku vzduchu. Takto vyrobená 

jádra odpovídají teoretickým výsledkům numerické simulace a nelze je použít  pro výrobu 

odlitků. Pro další zkoušku výroby jádra a využití nové numerické simulace došlo ke zvýšení 

vstřelovacího tlaku na 4 bary.
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5.9.4.2  Zkouška výroby jader při zvýšeném tlaku vstřelu.

Pro simulaci vstřelování jádra byla použita standardní směs, průměrový vstřelovací 

otvor d=50 mm a tlak vstřelu byl zvýšen na 4 bary, odvzdušnění jaderníku je provedeno 

protějším otvorem.  Průběh plnění jaderníku dle zobrazení barevných rychlostních vektorů 

viz. obrázek 35. Nedostřelení a nedostatečné odvzdušnění jádra zobrazuje obrázek 36. 

Výsledek praktické zkoušky vstřelení jádra zobrazuje obrázek 37.

Obr. 35.  Numerická simulace vstřelení jádra E 44 529 při tlaku 4 bary

Obr. 36.  Nedostřelení do jaderníku a zbytkový vzduch
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Obr. 37.  Praktická zkouška vstřelování jádra E 44 529 při použití tlaku 4 bary

Oproti výsledku numerické simulace došlo na vstřeleném jádře  k poklesu výšky směsi 

ve známce, která je umístěna na druhé straně od vstřelovacího otvoru a ke vzniku plynových 

dutin v místě středového plnícího otvoru, který je nedostatečně těsný. 

5.9.4.3  Zkouška simulace výroby jader při změně velikosti vstřelovacího otvoru.

Pro simulaci vstřelování jádra byla použita standardní směs, menší průměrový 

vstřelovací otvor d=30 mm a tlak vstřelu  4 bary, odvzdušnění jaderníku je provedeno 

protějším otvorem.  Průběh plnění jaderníku dle zobrazení barevných rychlostních vektorů

viz. obrázek 38. Nedostřelení a nedostatečné odvzdušnění jádra zobrazuje obrázek 39.

Obr. 38.  Numerická simulace vstřelení jádra E 44 529 při d=50 a tlaku 4 bary
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„Obr. 39.  Nedostřelení do jaderníku a zbytkový vzduch.“

Tato simulace nepotvrdila zlepšení možnosti plnění jaderníku jádrovou směsí a proto 

nebyla dále prakticky zkoumána.

Pro další zkoušku výroby jádra jsem navrhnul změnu umístění vstřelovacího otvoru.

5.9.4.4  Zkouška simulace výroby jader při změně umístění vstřelovacího otvoru.

Pro simulaci vstřelování jádra byla použita standardní směs, průměrový vstřelovací 

otvor d=50 mm a tlak vstřelu  4 bary, vstřelovací otvor je umístěn do středu tvarového kolene, 

odvzdušnění jaderníku je provedeno oběma koncovými otvory.  Průběh plnění jaderníku dle 

zobrazení barevných rychlostních vektorů , viz. obrázek 40. Nedostřelení a nedostatečné 

odvzdušnění jádra zobrazuje obrázek 41.
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Obr. 40.  Numerická simulace vstřelení jádra E 44 529 středem a tlaku 4 bary

Obr. 41.  Nedostřelení do jaderníku E 44 529 a zbytkový vzduch
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Dle výsledků numerické simulace se stále nedaří zcela odstranit uzavřený plyn z 

dutiny jaderníku. Zbytky uzavřeného vzduchu se nacházejí v oblasti konce známek a kolem 

vstřelovacího otvoru. Vzhledem k náročnosti úpravy vstřelovacího otvoru jaderníku další 

praktické zkoušky vstřelování tohoto typu jádra nebyly dále prováděny.

.
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6         VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Cílem  diplomové  práce  bylo  ověření  možnosti  vstřelování  jader  s použitím  ST 

formovacích směsí. Vzhledem k tomu že slévárna S+C Alfanametal Tršice používá k výrobě 

jader samotuhnoucí  směs,  bylo  možné většinu teoretických znalostí  o použití  ST směsí  si 

ověřit a použít v praxi. Přesto, že se nám nepodařilo dosáhnout podobného dávkování pojiva a 

tvrdidla, jako na ručním pracovišti,  výsledná kvalita jader vyráběných na strojním zařízení 

převýšila kvalitu i kvantitu jader dosahovanou na ručním pracovišti. Proto i přes zvýšenou 

spotřebu pojiva i tvrdidla, můžeme konstatovat, že je možné sériově vyrábět jádra z ST směsi 

na vstřelovacím zařízení.

V první části experimentálních zkoušek jsem se věnoval rozboru použití jednotlivých 

pojivových  systémů,  ale  největší  část  jsem  věnoval  rozboru  použití  pojivového  systému 

AlpHaset, který nám ze všech ostatních systémů připadal nejvýhodnější. Pro tento pojivový 

systém  jsme  jak  v   průběhu  zkušební,  tak  i  výrobní  fáze  našli  nejoptimálnější  řešení  a 

nastavení jednotlivých parametrů, nutných k použití při sériové výrobě jader vstřelováním. 

Pro výrobu jednotlivých typů  používaných jader,  bylo  použito  počítačové podpory 

numerické simulace vstřelování jader a ověření teoretických výsledků ze simulace v praxi. 

Z výsledků výroby jader, které jsou uvedeny v druhé polovině experimentální části vyplývá, 

že praktická zkouška vstřelování jader Y-kusu, 180° Kolene a Tvarového kolene 90/50° zcela 

odpovídá teoretickému výsledku numerické simulace vstřelování jader a že tuto počítačovou 

podporu lze bez větších úprav použít  i  pro simulaci  ostatních  tvarově podobných jader  a 

použité technologie výroby jader.

U posledního typu  Zahnutého 180° kolene  jsem vyzkoušel  několik  variant  výroby 

jader  na  vstřelovacím  zařízení,  ale  žádná  zatím  nevedla  k úspěšnému  vyřešení  možnosti 

vstřelu tohoto typu jádra. Vzhledem k náročnosti ruční výroby tohoto typu jader se budu i 

nadále  pokoušet vyřešit  možnost  vstřelování.  Pro další zkoušky výroby jader tohoto typu 

doporučuji,  jako nejlepší možné řešení pokračovat ve zkouškách s použitím varianty umístění 

vstřelovacího  otvoru  do  středu  oblouku.  Přesně  stanovit  velikost  a  umístění  odvzdušnění 

kolem vstřelovacího otvoru a prověřit účinnost odvzdušnění v koncových známkách jádra.

V současné době, kdy je trend zkracovat dodací termíny odlitků a o získání zakázky 

rozhoduje  bezpodmínečné  dodržení  termínů  dodání  odlitků   a  jejich  kvalita  pro  koncové 

zákazníky, je právě použití strojní výroby jader jedním z důležitých prvků v průběhu výroby 

na zrychlení a zkvalitnění procesu výroby odlitků.
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