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Abstrakt 

V této bakalářské práci jsou popsány možnosti výroby kovových pěn, zejména 

hliníkových pěn se zaměřením na automobilový průmysl. V tomto odvětví se skrývá do 

budoucna velký potenciál nejen v masové výrobě, tak i v aplikaci. Díky technickým 

parametrům jako je znamenitá schopnost pohlcovat energii, což se jeví jako obrovské plus při 

nehodách. Mezi dalšími je rychlá a efektivní tepelná výměna, která se může uplatnit 

v tepelných výměnících a jako materiál pro různorodé chladiče. V praktické části se práce 

zaměřuje na odstranění zbylé sádry ve struktuře pěnového kovu z hliníkové slitiny při 

slévárenské metodě lití na odpařitelný model.  

Klíčová slova 

 Kovové pěny, hliníkové pěny, porézní materiál, porézní struktura, sádra, vakuová pec, 

kyselina dusičná. 

Abstract   

In this work are described the possibilities of producing metal foams, especially 

aluminum foams with focus on the automotive industry. In this industry is the great future 

potential in mass production and in the application. Due to technical features such as excellent 

ability to absorb energy, which seems to be a huge plus in accidents. Among the other is a fast 

and efficient heat exchange, which can be applied in heat exchangers and as a material for 

various coolers. In the practical part of the thesis focuses on removing the remaining gypsum 

in the structure of foamed metal of aluminum alloy in foundry casting methods on evaporated 

model. 

Key words 

Metal foams, aluminum foams, porous material, porous structure, plaster, vacuum 

furnace, nitric acid.  
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Úvod 

Porézní kovové materiály jsou nová třída materiálů s nízkou hustotou, velkým 

specifickým povrchem. Jejich aplikace jsou velice rozmanité: pro lehké komponenty, pro 

filtry a elektrody, a pro rázy nebo zvukové izolační výrobky. [1] 

 

V posledních letech zájem o kovové pěny se značně zvýšil. Hlavní důvody pro tento vývoj 

jsou nové koncepty lehkých automobilů a jiných lehkých staveb. Porézní materiály s vyšší 

tuhostí a nízkou měrnou hmotností jsou již nějakou dobu na světě, tyto příklady podnítil 

rozvoj umělých buněčných materiálů z polymerů, keramiky a skla, které mají mnoho funkcí 

pro tlumení, izolaci a odpružení. [2] 

Zdá se to jako výborný nápad, aby se vyrobil buněčný materiál z kovu, v případě, že 

by bylo možné takovou pěnu vyrobit, mohla by nabídnout zajímavé perspektivy díky 

kombinaci kovových vlastností a zvláštní vlastnosti pěny. Šlo by s nadsázkou říci, že se jedná 

o materiál vlastnosti podobnými kompozitům. [2] [3] 

Z počátku výroby se objevovaly jisté problémy. Nedávno byly tyto otázky vyřešeny 

rozsáhlým výzkumem, který vedl k vývoji nových výrobních technologií. Tyto nové pěnivé 

technologie umožňují výrobu pěny významně vyšší kvality. Zejména napěnění hliníku bylo 

úspěšné. Kovové pěny, zvláště ty z hliníku, nabízí velký potenciál pro aplikace v 

automobilovém průmyslu. [2]  

 

Pěny jsou lehké, nehořlavé, dobře absorbují energii a mají vlastnosti, které pohlcují 

zvuk. Další aplikace jsou možné i v strojírenství, stavebnictví, ve spotřebním zboží a 

chemickém průmyslu. V současné době není aplikace pěny hliníku nijak rozšířená, ale mnohé 

prototypy ukazují jejich velký potenciál. Tyto pěny stále patří mezi drahé, protože se většinou 

vyrábějí v malém průmyslovém měřítku. Prognóza IFAM Brémy prohlásila, že po roce 2000 

budou první komerční produkty vyrobené z hliníkové pěny. Tato prognóza se v dnešní době 

ukázala jako pravdivá a hliníková pěna si již našla své uplatnění ve výrobě. Je třeba nadále 

očekávat, že pěnové výrobky najdou široké uplatnění v budoucnosti. [2] 
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1. Pěny z kovu 

1.1. Pěny z kovu 

Tento vysoce porézní materiál je velmi lehký, stejně jako podle modelu viděného v 

přírodě ve formě dřeva či kostí. Kovové pěny výborně absorbují energii ve formě vibrací, 

nárazů a zvuku a to díky jejich jedinečné buněčné struktury. Kovové pěny jsou obecně 

podstatně stabilnější a teplotně odolnější než plastové pěny. Navíc jsou vhodné pro odstínění 

elektromagnetických vln. [4] 

Hliníkové pěny jsou recyklovatelné a zároveň nabízí kombinaci fyzikálních, 

mechanických, tepelných a akustických vlastností typických z homogenního materiálu. 

Všechny tyto vlastnosti jsou ideální pro různorodé a důležité aplikace v různých 

průmyslových odvětvích, od leteckého nebo námořního k motorářství a stavebnictví. [2] [4] 

Hliníková pěna je kovový a relativně izotropní, s velkým množstvím náhodně 

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

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

záviset na hustotě, která se liší 0,4 až 0,8 gramu na cm
3 

(plave na vodě). [1] [5] 

Pórovité kovy a kovové pěny jsou kovové materiály obsahující póry v jejich struktuře, 

které jsou úmyslně vytvořené. Jejich specifická struktura jim pak dá velmi výhodnou 

kombinaci fyzikálních a mechanických vlastnosti, jako jsou nízká hustota a vysoká tuhost 

spolu s vysokou schopností pohlcení energie nárazu. Pórovitý kov je obecný termín popisující 

materiál s vysokou mezerovitostí, smluvní podmínky pěnového kovu nebo kovové pěny je 

použité pro pórovitý kov produkovaný pěněním roztaveného kovu, ve kterém póry nejsou 

spojené vzájemně ("uspořádané se zavřenými póry"), jak lze vidět v Obr. 1.1.1. [3] 

 

V terminologii máme také označení pro kovovou houbu, což je výraz používající se pro 

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

nemůže být rozdělena do individuálních dutin („ uspořádaná s otevřenými póry"), viz Obr. 

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

označení pro porézní hmoty. [3] 
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Obr.  1.1.1: Kovová pěna s uzavřenými póry [6] 

 

 

Obr.  2.1.2: Kovová pěna s otevřenými póry [7] 
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Výroba hliníkové pěny je možná, protože pokud jsou bublinky plynu uvnitř roztaveného 

kovu a po ztuhnutí kovu zůstanou v pasti v jeho nitru. Za normálních podmínek bublinky, 

které jsou zavedeny do tekutého kovu, mají tendenci rychle dosáhnout na povrch díky jejich 

nižší hustotě, ale tím, že zvyšují viskozitu tekutého kovu a pečlivě se vyladění teplotní a 

tlakové podmínky, je tím pádem obtížnější pro plyn uvnitř kovu doputovat k povrchu a účinně 

se stabilizují ji v rámci materiálu, protože se kov ochladí a ztuhne. Aby se toho dosáhlo, jsou 

potřeba prostředky na výrobu plynu a to buď pomocí zpěňovadel nebo injekční vpravování 

plynu přímo do roztaveného materiálu (vzduch, dusík, argon, oxid uhličitý nebo oxid 

uhelnatý). Nejpoužívanější pěnění při práci s hliníkem je hydrid titanu, vzhledem k vysokému 

specifickému objemu vodíku a rychlé kinetiky rozkladu reakce, je to materiál velmi drahý a 

manipulace s ním je také velmi nebezpečná. [4] [5] 

Aby se předešlo těmto nepříjemnostem, s výzkumníky v UPM byly vyrobeny hliníkové 

pěny pomocí uhličitanu vápenatého jako pěnidlo. Tento materiál se rozloží uvnitř roztavené 

slitiny hliníku a uvolňuje oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Tyto reaktivní plyny při správných 

podmínkách tvoří bubliny spolu s oxidem hliníku, oxidem vápenatým a dalšími komplexními 

oxidy kovů, které dokáží stabilizovat tekutý kov a upravit jeho viskozitu a povrchovou 

energii. Takto získané pěny se ukázaly stabilní v širokém rozsahu kompozic, umožňující 

výrobu materiálů s různými tvary a jejich vlastnostmi. [5] 

S tímto zpěňováním je výroba hliníkových pěny nepřetržitý proces a vede k významnému 

snížení nákladů, protože to je levnější produkt než hydrid titanu a jiných v současnosti 

používaných pěnidel. Díky tomuto bude moci rozšířit dostupnost hliníkových pěn. [5] 

Hlavní aplikace hliníkových pěn se nacházejí v automobilovém průmyslu (akustické a 

vibrační tlumiče), letecký průmysl jako konstrukčních prvky turbín a prostorových kuželů, v 

lodním průmyslu jako nízkofrekvenční absorbéry vibrací, ve stavebnictví jako zvukové 

bariéry uvnitř tunelů, jako nehořlavý materiál, konstrukce ochrany proti výbuchům, 

projektilům (obr.1.1.3) a dokonce i jako dekorace. [4] [5]  

Koncepce výroby extrémně lehkých kovů prostřednictvím "pěny" je nápad, který tady je 

po dobu nejméně 30 let. Původně se používaly ve vojenských aplikacích, nyní se ale pěnové 

kovy začínají přesouvat do komerčních aplikací. Výroba lze rozdělit do čtyř kategorií - tavení 

kovu, prášková metalurgie, kovové naprašování a depozice z plynné fáze. Naprašování a 

depozice z plynné fáze obvykle produkují pěny s extrémně otevřenými strukturami. Buňky 

jsou tvořeny dle základních fyzikálních principů. Buněčná struktura je stochastická, to 
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znamená, že nelze předvídat v rámci prostoru.  Je nutné stabilizovat buněčné stěny 

s přísadami, čistý kov neudrží tvar buňky kvůli vysoké povrchové energie a jeho nízké 

viskozitě. [8] 

Zdá se být neuvěřitelné, že i tento porézní materiál lze použít pro konstrukční účely a to 

především proto, že je snaha používat materiály se značnou kompaktností bez pórů a 

mikroporezity. Je však nutné také připomenout, že příroda vytvořila porézní organické látky, 

jako např. kosti, korály atd., které se díky své celulární (buňkové) struktuře vyznačují 

poměrně vysokou tuhostí. [9] 

V důsledku toho, že pěnový systém představuje nelineární stochastické rozložení 

materiálu v prostoru, není možné při konstruování dílů z kovových pěnových materiálů tak 

snadno definovat jejich chování při různém namáhání. Výrobky z kovových pěn dovolují 

využívat dosud málo známé principy, které při zavedení do výroby umožňují vhodněji 

rozmístit materiál v celém objemu součástky. Je možné tak zvětšit průřez a tím i moment 

setrvačnosti bez zvětšení hmotnosti součástky. [9] 

 

Obr. 1.1.3: Sandwichový plech sloužící jako ochrana proti projektilům (ocelový plech-hliníková pěna-ocelový plech) 

[10] 
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2. Výroba 

Od objevu pórovitých kovových materiálů se vyvinuly četné výrobní metody. Nějaké 

technologie jsou podobné těm pro pěnění polymerů, jiné jsou vyvinuty vzhledem  

k charakteristickým vlastnostem kovových materiálů, jako je jejich schopnost slinování. 

Pórovité kovové materiály mohou být vyrobeny z kapalného kovu, z kovového prášku, 

kovových výparů nebo z kovových iontů. Pórovitost může dosáhnout od 30 % do 93 % v 

závislosti na metodě produkce a užívaného materiálu. Změnou parametrů procesu je možné 

získat pórovitou strukturu s různými velikostmi a tvary póry a s jinými druhy uspořádání 

(pravidelné nebo stochastické). [4] 

Výroba porézních materiálů lze tedy shrnout na tyto oblasti: [11] 

 Kovové páry – vakuové napařování 

 Tekutý kov – přímé vzpěnění plynem, vzpěnění vhodným zpěňovadlem, tuhnutí 

plynem přesycené taveniny, tavení kovového prášku, slévárenské metody a 

sprejování 

 Kovový prášek – spékání dutých kuliček, zachycování plynu, vzpěnění suspenze, 

spékání prášků nebo vláken a reakční spékání 

 Ionizovaný kov – elektrochemické pokovování 
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2.1 Slévárenské metody 

 Tyto metody jsou takové velice zajímavé. Slévárenství se obecně vyznačuje tím, že po 

odlití kovu do formy vzniká již hotový produkt, který již není třeba náročně upravovat. 

V případě kovových pěn se ale proces prodlužuje kvůli odstranění formovacího materiálu. 

2.1.1 Lití na odpařitelný model  

 Odpařitelný model se vyrábí zejména z polymerní pěny. [14] Dutiny pěny z polymeru 

se vyplní žáruvzdorným materiálem jako je například sádra. Forma se poté vloží do pece a 

ohřeje se na teplotu přibližně 800 °C, aby se sádra vyžíhala a současně se spálil model 

polymerové pěny. Po odlití kov okopíruje tvar pěny z polymeru, čímž dostaneme kovovou 

pěnu s otevřenými póry. Zabíhavost kovu se dá zvýšit vhodnou pecí a předehřáním formy. 

Odstraněním žáruvzdorného materiálu dostaneme kovovou pěnu. [11] 

2.1.2 Lití na neodpařitelný model 

 Jako forma se používá model ze soli. Model je vyroben z granulované soli, která je za 

tepla lisována. Tímto vznikne pevný jednolitý model. Roztavený kov se vlije do formy a 

vyplní mezery mezi zrnky soli. Takto vyplněná forma se vloží do vody, která se tímto ochladí 

a voda zároveň rozpustí sůl a v závěru zůstane jen čistá kovová pěna. [14] 

2.1.3 Hliníkové pěny s rovnoměrně rozmístěnými otevřenými póry 

 

Pěna je vyrobena litím do formy z písku. Forma je navržena tak, aby tvar a vlastnosti 

budoucí pěny odpovídaly svému účelu např. v konstrukci deformačních zón v automobilu. 

Hlavními klady je dobrá tepelná výměna, 80-90% pórovitost a relativní plocha až 500 m² / m³, 

což usnadňuje pohyb tekutin a využití tepla. Pro absorpci nárazů se může reprodukovatelná 

hliníková pěna navrhnout tak, aby co nejlépe rozložila nárazovou energii a zminimalizovala 

případné škody. Produkt je dodáván v 40 x 100 x 172 mm listech s velikostí buňky 10 mm a 

jedna plocha je oděna do hliníkového plechu. [15] 

Firma Coraopolis, PA ...Goodfellow, mezinárodní dodavatel kovů a materiálů pro 

výzkum a průmysl, oznámila dostupnost unikátní, nákladově efektivní hliníkové pěny, která 

nabízí vynikající tepelnou výměnu a utlumení případného nárazu pro širokou škálu 

aplikací. Pěna se vyrábí litím do formy z písku, která umožňuje věrnou podobu 

pěny. Výsledkem je pěna složená z buněk o velikosti 10 mm, které jsou rovnoměrně 

rozmístěné a mají otevřené póry, s každou vyrobený kus je totožný a vykazují přesně stejné 
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chování jako jiné kusy od stejného lití. Přednosti nového pěny jsou zaměřeny na dvě hlavní 

oblasti. Výměna tepla a adsorpce energie. [15] 

 

2.1.4 Duocel 

Duocel je jedna z již používaných komerčních metod výroby kovových pěn. Model s 

použitím vzoru zhotoveného z polymerní pěny je použit pro výrobu kovové pěny s 

otevřenými póry, která je kopií tvaru pěny z polymeru. Společnost ERG, Inc., Kalifornie 

nazvala výrobky s použitím této technologické kovové pěny obchodním jménem Duocel již 

od 1967. Pěnová mezerovitost v rozsahu od 80 k 97%, s velikostmi průduchu 4, 3, 2, 1 a 0.5 

mm. Pěny Duocel jsou pěny vysoké kvality, nicméně nevýhodami technologického postupu 

jsou vysoké ceny, složitost výrobního postupu a nízké množství vyrobených dílů. Duocel ® 

hliníkové pěny jsou kovovými kostrami. Není to slinutý, potažený nebo pokovený produkt. 

Jeho čistota je vychází kovu mateřské slitiny, bez pórů a vměstků. Matrice buněk a výplně je 

zcela opakovatelná, pravidelná a rovnoměrná v celém rozsahu materiálu. Duocel ® je pevný, 

vysoce porézní a propustný materiál, který má řízenou hustotu materiálu na jednotku objemu. 

 

Obr. 2.3.1: Výměník tepla s hliníkovou pěnou Duocel [16] 
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2.2 Používané komerční způsoby výroby kovových pěn 

2.2.1 Cymat 

Kanadská firma Cymat Corp, která získala patenty od společností Alcan a Nosk 

Hydro, vyrábí pěnový hliník metodou vhánění plynu do taveniny z externího zdroje. 

Kolaboraci pěny se zabraňuje přidáváním keramických částic, jako jsou prášky karbidu 

křemíku, či oxidu hořečnatého. Její produkty jsou označovány SAF – Stabilized Aluminium 

Foam. O rovnoměrné rozložení jemných bublinek plynu v tavenině se stará rotační nebo 

vibrační čerpadlo. Jako plyny se používají vzduch, dusík, argon. Z tavící pece se pěna 

vytahuje po dopravním pásu, kde dochází k následnému tuhnutí a konečnému rozřezání. 

Postup výroby je znázorněn na obr. 2.4.1. Výhodou této metody je, že se jedná o jednoduchou 

a relativně levnou kontinuální výrobu. Díky obsahu keramických částí (10 – 20 hm. %) je 

hůře recyklovatelná a při jejím zpracování se řezné nástroje rychle opotřebují. [17] 

Výhody SAF

  SAF má vynikající energetickou absorpci, použití je proto možné například pro 

aplikaci v helmách pro motocyklisty. SAF má chránit poranění hlavy vyplývající z dopadů na 

tvrdý povrch např. na asfalt.SAF poskytuje jednoduché, pasivní řešení (ve srovnání s velice 

komplexními aktivními řešeními která jsou považovaná jako airbag). SAF nedovolí další 

odraz a stává se kompaktním. Toto zpomalí prudké zastavení a neurychluje jej v opačném 

směru (odraz). [17]

SAF je univerzální a cenově efektivní materiál pro použití v široké škále 

průmyslových aplikací. Kombinace jedinečných vlastnosti SAF a efektivní výrobní proces, 

zvyšují výkon komponent pro automobilový průmysl využívající tyto vlastnosti: 

 Vysoká mechanická energie absorpce ve všech směrech 

  Vynikající pevnost a tuhost na hmotnostní poměry 

 Konstantní stálost nezávislá na teplotách a vlhkosti 

 Recyklovatelnost 

 Retardéry hoření bez ničení životního prostředí 

 Akustické a izolační vlastnosti 

 Vlastnosti SAF se podstatně nemění s rychlostí nárazu [17] 
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Obr. 3.4.1: Postup výroby Cymat [11] 

2.2.2 Alcan/Norsk Hydro process 

První metodou výroby pěny je přímé vstřikování plynů do tekutého kovu. To zahrnuje 

přídavek SiC nebo Al2O3 (10 až 15%) do taveniny ke zvýšení její viskozity. Po tomto se plyn 

(vzduch, dusíku nebo argonu) vstřikuje do taveniny pomocí rotujících oběžných kol. Poté je 

plovoucí pěna je průběžně stahována z povrchu taveniny. Pěnové desky značných rozměrů 

(např. 0,1 x 1 x 10 m) jsou vyrobeny právě tímto způsobem. Produkt této technologie je 

porézní list materiálu s poréznosti rozmezí od 80% do 97%. [18] 

2.2.3 Alporas 

Shinko Wire Co Ltd (Osaka, Japonsko) vyvinul další způsob, známý jako Alporas. Tato 

technologie zahrnuje přídavek 1,5% vápníku na hliník a roztaví se pro úpravu viskozity. 

Vápník je zaveden na roztavený hliník na 680 ° C a směs se míchá po dobu 6 minut v okolní 

atmosféře. Zahuštěná hliníková tavenina se nalije do licí formy a míchá se s přidáním 

práškového TiH2 (pěnidlo) pomocí otočného oběžného kola. Při dostatečné výši hydridu, 

která je obvykle 1,6 %, se pěnidlo se rozloží. Vlivem tepla se uvolňuje plynný vodík. Tím, že 

pěna expanduje a vyplní formu do 15 minut. Ta je chlazena ventilátory ve formě a ztuhne jako 

blok s pórovitostí mezi 89% a 93%. Alporas Blok je velký 450 x 2050 x 650 mm a váží 160 

kg. Bloky jsou řezány do listů požadované tloušťky. [18]  

2.2.4 GASAR 

Postup GASAR je založena na různé rozpustnosti vodíku v závislosti na tlaku. Kov se 

taví v autoklávu. Potom následuje směrové tuhnutí taveniny za sníženého tlaku, což způsobí, 
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že srážející vodík tuhne směrem vpřed. Maximální pórovitosti jsou nízké (5 - 75%). Ostatní 

technologie zakládají se na známém procesu lití. Na vybudování forem těchto technologií 

(Duocel a Cellmet) se pracuje se síťovanými PU pěnami, ve které je naplněna suspenze z 

tepelně odolného materiálu. Po sušení se polymer odstraní a roztavený kov je obsazen do 

výsledné formy. [18] 

Poté se forma odstraní tlakovou vodou. Získaná kovová pěna představuje přesnou 

pěnovou strukturu původní PU pěny. Poréznost je typicky v rozsahu od 80% do 97%. Tento 

proces se liší od těch procesů popsaných výše v tom, že produkuje pěnu s otevřenými 

buňkami. Výroba pěn nalitím taveniny do formy s přídavným materiálem ve formě 

anorganických granulí nebo dutých koulí je také možné. Elektrogalvanické depozice se 

nepoužívají s hliníkem. [18]  

2.2.5 Prášková metalurgie  

Kovové pěny výroba metodou PM (prášková metalurgie) může probíhat ve dvou 

výrobních krocích: výroba pěnitelného prekurzoru a výroba kovové pěny prostřednictvím 

pěny z výchozího materiálu. Prvním krokem je příprava pevného prekurzoru. Ten je vyroben 

lisováním práškové směsi obsahující vzpěňovací činidlo a kov. Druhý krok zahrnuje výrobu 

kovové pěny ohřevem tohoto prekurzoru při teplotách vyšších než jeho teplota tání kovu. 

Tato PM metoda může být použita pro výrobu pěny z různých kovů a jejich slitin jako 

je hliník a jeho slitiny, cín, zinek, olovo, ocel a zlato. Ze všech kovových pěn, jsou Al-slitiny 

ty, které získaly větší pozornost jak ze strany vědecké obce, tak i ze strany průmyslu a 

vzhledem k jeho obrovskému potenciálu hlavně v tom, co se týká konkrétní váhy a velké 

korozní odolnosti. Nejvíce studované Al-slitiny pro napěnění je čistý hliník, tvářené slitiny 

(např. 

6xxx slitiny), nebo lití slitin (např. AlSi7Mg). Vysoce kvalitní pěny těchto různých 

kovů lze získat volbou vhodného nadouvadla. [12] 

 

2.2.6 Injektáž plynu do roztaveného kovu  

Nejjednodušší metoda kapalného kovu pěnění spočívá ve foukání plynových bublin do 

roztaveného kovu. Hlavní podmínka je vytvoření tvarově přesných bublinek rovnoměrně 

rozptýlený v rozpouštěné hlasitosti a záchraně těchto bublinek v roztaveném kovu dokud tom 

tuhnutí. Toto metoda je užívaný Kanadský společnost Cymat Aluminum Corp. [13] 
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2.2.7 Využití popílku ve výrobě hliníkových pěn 

Pokusy recyklace velice toxického popílku, jako přísada pro vytvoření lehkých 

kompozitních kovových pěn pro použití v automobilovém průmyslu, se koná 

v polytechnickém institutu New York University (NYU-Poly). Vědci prokázali potenciál 

udržet miliony tun toxického odpadu mimo skládky a zároveň zlepšení výkonnosti a snížení 

nákladů na některé z drahých surovin jako jsou hliník a hořčík. [19] 

Více než 70 milionů tun (63.500.000 tun) popílku se vyrábí v uhelných elektrárnách 

každý rok a to jen ve Spojených státech, více než polovina této hmotnosti je ukládána na 

skládky. Popílek obsahuje duté částice, které po přidání do roztaveného kovu jako je hliník 

vytváří porézní kovovou pěnu, která je lehčí než odlitek z masivního kovu, navíc ještě 

absorbuje větší množství energie pod tlakem. Vědci tvrdí, že zkouší odlitky z hliníku a 

hořčíkových slitin naplněné s popílkem při vysokých kompresních zatíženích - podobně jako 

při autonehodě ve vysokých rychlostech a zjistili, že lehké pěny absorbovat více energie než 

pevné kovy. [19] 

Kompozitní kovové pěny vyrobené s popílkem mohou být hladce začleněny do 

vozidla, výroba je bez kompromisů ve výkonu. Tyto materiály jsou ideální náhrady 

automobilových dílů, které nejsou nosné – například kryt motoru a kryty kol, sací potrubí a 

především tam, kde váha a pevnost z masivního kovu neposkytuje žádnou výhodu - ve 

skutečnosti to stojí a váží více. Výzkumníci říkají, že popílek pro použití v kovových pěnách 

má významné ekologické a úsporné výhody. [19] 

Za prvé udržuje toxický popel skládek a zachovává úsporu 1000000000 dolarů ročně 

vynaložené k likvidaci tohoto odpadu. Za druhé mohou výrobci snížit své náklady tím, že 

koupí menší množství drahých kovů, za které platí vysokou ekologickou daň za těžbu a 

výrobu. Na konec je vhodné zmínit, aby díly pro automobilový průmysl lehčí, vozidlo 

vyžaduje méně paliva pro provoz, což vede k další úspoře energie a nákladů pro 

spotřebitele. Snížení hmotnosti vozidla o 10% vede k zlepšení úspory zhruba 5% paliva 

ročně. Se 137 miliardami galonů benzínu spotřebovaného každý rok ve Spojených státech, 

může to znamenat více než 22 miliard dolarů v úsporách při současných cenách pohonných 

hmot. [19] 

Zprávy odhadují, že nahrazením 10 % masivního hliníku hliníkovými pěnami 

s popílkem, se ve výrobním použití ušetřilo přibližně 8 % z celkové hmotnostní 
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úspory. Zatímco popílek sám o sobě je k dispozici zdarma, zbyly by zde jen náklady na 

dopravu a popílek by byl přípraven k použití. [3] [19] 

Kromě v potenciálních aplikacích v automobilovém průmyslu, se hliníkové pěny vyrobené 

tímto způsobem mohou využít i v předmětech každodenní potřeby jako jsou silnice a dráhy, 

lavičky, kandelábry, posuvné lyžiny pro okna a jako bytové doplňky - kliky u dveří všichni 

mohli být lehčí a levnější. Stačí se podívat kolem sebe - kdekoliv uvidíte hliník nebo ocel, je 

tu příležitost pro tyto materiály. [19]  
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3. Vlastnosti kovových pěn 

Hliníkové pěny jsou izotropní porézní materiály s několika neobvyklými vlastnostmi, 

které jsou obzvláště vhodné pro některé aplikace. Vzhledem k jejich nízké hustotě mezi 0,3 

g/cm
3
 a 0,8 g/cm

3
 se pěny můžou vznášet se ve vodě (v případě uzavřené pórovitosti). Pěny 

vykazují sníženou vodivost pro výrobu tepla a elektřiny. Pěny jsou teplotně stabilní až k bodu 

tání. Jsou nehořlavé a netoxické. Ve většině technologií výroby pěnových hmot lze vlastnosti 

měnit v širokém rozmezí ovládáním výrobních parametrů. [2] 

Vzhledem k jejich buněčné struktuře se pěny chovají odlišně při zkoušení ve srovnání 

s konvenčním kovem. Proto konvenční zkušební metody nelze použít, např. tahová zkouška. 

Pro test se využívá tlakové zkoušky. U pěn nevratná (plastická) deformace může nastat již při 

nízkých napětích. Je zde stálá homogenní deformace. Značný pokles pohlcené energie je 

způsoben zhroucením buněk. [18] 

Křivku testu lze rozdělit na tři oblasti: 

 První vykazuje lineární elastickou deformaci 

 U druhé oblasti je napětí konstantní 

 Třetí oblast ukazuje prudké zvýšení energie v důsledku zpevnění materiálu 

 

Obr.3. Deformace při tlakové zkoušce 

Kovové pěny se chovají přesně jako PU pěny - s tím rozdílem, že jejich síla je asi 30 

krát vyšší na stejné úrovni pórovitosti. Několik faktorů ovlivňuje chování pěn v tlakové 

zkoušce a to zejména hustota pěny a výběr typu matrice pěny. Délka druhé oblasti (v obr. 3 
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označena jako „Pohlcená energie“) se zvyšuje s klesající hustotou. To znamená, že se síla 

zvyšuje s rostoucí hustotou. Stejné výsledky byly zjištěny pro jiné slitiny a pěny vyrobené s 

jinými technologiemi. [2] 

Také obsah legujících prvků má velký vliv na mechanické vlastnosti. Nižší hodnoty 

byly dosaženy pěnou z čistého hliníku. Tlaková zkouška pěn s otevřenými nebo uzavřenými 

buňkami je téměř stejná. Povrch pěny také ovlivňuje její vlastnosti. Pěnění směru nemá velký 

vliv. To je důvod, proč lze pěna považovat za izotropní materiály. Stejně jako v případě s 

pevnými kovy, mohou být pěny také tepelně ošetřeny, ale tento proces je obtížnější vzhledem 

k nízké tepelné vodivosti porézní strukturou. Kalení je obtížné, protože se prudké ochlazení 

dosahuje v celém objemu pěny kvůli její vysoké tepelné vodivosti. [2] [18] 

3.1 Aplikace 

Existuje mnoho možných inženýrských aplikací pro kovové pěny od lehké stavební 

činnosti, zvukovou a tepelnou izolaci a aplikace pro absorpci energie. Jak je uvedeno výše, 

může být hliníková pěna zajímavým materiálem pro aplikace v automobilovém průmyslu, v 

leteckém, ale i ve strojírenství a ve stavebnictví. Použití pěn může uspokojit poptávku po 

nízké hmotnosti částí v několika odvětvích průmyslu. Ve srovnání se syntetickými materiály 

(plasty, PUR-pěny), které jsou také lehké, mají hliníkové pěny zvláštní výhody: dobrá tepelná 

odolnost, vyšší pevnost, nehořlavost a možnost snadné recyklace. Až do teď hliníkové pěny 

byly použity v malém měřítku, zejména pro demonstraci a testování, ale různé nápady jsou v 

současné době předmětem bádání a některé komerční produkty k využití jsou již vyrobeny. 

Vzhledem k tomu, že jsou pěny poměrně drahé, jejich použití je motivováno zajímavým 

součtem jejich specifických vlastností. Ale je třeba očekávat, že se cena pěn úměrně v příštích 

letech sníží, tím jak se zvyšuje objem výroby. [2] 

3.1.1 Aplikace v automobilovém průmyslu 

Motivováno řadou ekologických problémů a sociální tlaků podporovaných právními 

předpisy dochází k posunu směrem k snížení hmotnosti vozidel. Dalším požadavkem je 

zlepšení pasivní bezpečnosti automobilů, která je hlavně ovlivněna výběrem materiálů a 

automobilovým designem. Rovněž je důležité zvážit všechny aspekty pro recyklaci materiálů. 

S ohledem na tomto pozadí dobře pohlcuje energii a také zvuk. Zejména tyto vlastnosti 

hliníkových pěn podporují použití pěn v osobních automobilech. Tři hlavní aplikace kovové 

pěny se může stát důležité - absorpci energie, lehký design vozů a tím pádem i menší 

ekonomická náročnost vozu. [2] [8] 
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Obr. 3.1.1.1: Ukázka použití hliníkové pěny na nosníku vozu Ferrari [9] 

3.1.2 Konstrukce ve vozidlech: 

První aplikace je důležitá v případě srážky – tlumiče nárazu v případě čelního nárazu. 

Ve skutečnosti již mnoho z dnešních vozidel mají nárazové zóny, které svými vlastnosti 

pochytí deformační energii díky prvkům v konstrukci vozidla. Tyto prvky, které představují 

deformační zóny, musí absorbovat energii při kolizi tak, aby zajistila bezpečnost pro prostor 

cestujících. Tyto prvky (např. blatníky a boční, sloupy vedle dveří nebo jiné prvky, které jsou 

v nebezpečí vybočeny nebo stlačeny nebo musí absorbovat velké množství energie) mohou 

být vyplněny hliníkovými pěnami. V kamionech je využití hliníkové pěny aplikováno na 

vyztužení spodních ochranných rámů. S těmito prvky bude možné vyvolat řízenou deformaci 

při havárii v bezpečnostních zónách ve vozech tak, aby tato opatření maximálně absorbovala 

nárazovou energii. To je důležité zejména v případě, že nové kompaktní městské vozy jsou 

velmi chytře postaveny na malých rozměrech a je třeba zajistit stejné bezpečí jako ve větším 

automobilu. Hliníkové pěny tedy poskytnou řešení i zde, kde je třeba vměstnat bezpečností 

prvky do malých prostorů v karoserii vozidla. [3] [2] 

Druhým důvodem je dobrý vztah mezi hmotností a tuhostí, to podporuje použití pěn 

pro velkoplošné nízkohmotnostní listy karoserií automobilů a konstrukční díly, které jsou 

použity v oblasti automobilů se zvýšenými požadavky na stabilitu. Příkladem jsou kufry 

víčka, motory ventilátoru a posuvné střechy. Všechny tyto části by měly trpět žádné elastické 

deformace způsobené proudem vzduchu. Vibracím je třeba se vyhnout. Hliníkové pěny 

s jejich dobrými izolačními vlastnostmi mohou být dobrým řešením pro tyto komponenty. [2] 
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Za třetí by se dalo uvést zvukovou a tepelnou izolaci hliníkových pěn. Zvukové 

absorbující vlastnosti jsou dobré k tomu, aby byly pěny užitečné pro řádné izolační vrstvy v 

motorovém prostoru auta. Cílem je v tomto případě to, aby se zabránilo přenosu hluku do 

prostoru pro prostoru cestujících a do okolního prostředí. [2] 

Zajímavý koncept byl vyvinut Karmann v Osnabrücku, Německu, s Aluminium Foam 

Sandwich AFS. AFS je pěnou vyplněný hliníkový plech. Vyrábí se pěnová deska mezi dvěma 

hliníkovými plechy. Tato kombinace je vyrobena do požadovaného tvaru. Začíná se tím, že se 

mezi tyto dva plechy dá pěnidlo a poté je materiál přiveden do pece, kde se pěnění koná do 

tloušťky mezi 8 a 12 mm (vnější hliníkové plechy mají tloušťku asi 1 mm). Lepení není 

nutné. AFS je o 50% lehčí a až 10 krát tvrdší než srovnatelný ocelový plech. Ve srovnání s 

konvenčním hliníkovým plechem je tepelná izolace o 95 % vyšší. Ideální kombinace všech 

těchto pěnových vlastností činí AFS jako vynikající materiál pro karoserie. Vzhledem k 

vysoké torzní pevnosti a tuhosti je možné snížit počet součástí, které mají být sestaveny na 

karosérii. Příklad pro použití AFS je AFB koncept, který byl vyvinut jako prototyp. AFS díly 

jsou velmi významné pro vyztužení karoserie. Stabilita tohoto prostorového rámu je o 30% 

vyšší v důsledku použití AFS částí. Dalším zajímavým nápadem je výroba "na míru 

polotovarů", kde jsou pouze tyto části vyztuženy hliníkovými pěnami, které mají vyšší 

požadavky na jejich tuhost. [8] [2] 

3.2.3 Hliníkové pěny v leteckém průmyslu 

Vzhledem ke své lehké hmotnosti se hliníkové pěny mohou stát důležitými pro letecký 

průmysl. Například, hliníkové pěny listů nebo sendvičové panely nahradit drahé voštinové 

struktury. To by mělo několik výhod jako například snížení nákladů. Další důležitou výhodou 

je izotropie vlastností stejně jako panely bez absence jakékoliv lepení. Toto by mohlo pomoci 

zachovat integritu struktury v případě požáru. Nicméně, důležitá otázka, která se nyní 

zkoumá, je únava v chování hliníkové pěny a panelu. [2] 

3.2.4 Lodní průmysl 

V lodích potřeba lehkých materiálů je také důležitá. Ale ve srovnání s auty, je zde 

zapotřebí vysoká flexibilita zpracování materiálů, protože lodě nejsou stavěny ve velkých 

sériích a nejsou konstruovány s vysoce standardizovanými díly. Proto hliníkové pěny nebo 

panely zde mohou mít velké výhody. Předpokladem pro použití i rozvoj jsou vhodné 

upevňovací prvky a zkoumání, co se stane při korozi hliníkových pěn ve slané vodě. První 
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zkoumání na uzavřené pěny ukázalo, že chlorid sodný může vstoupit pouze na horní vrstvu 

pěny, aniž by došlo strukturální vady, což je skvělá zpráva. [2] 

3.2.5 Stavební průmysl 

Stavební a stavební aplikace jsou dobré možnosti pro použití hliníkové pěny hlavně 

proto, že jejich dobrou vlastností je odolnost proti prohoření a mají skvělou tepelnou izolaci. 

Pro díly z pěn nebo pěnou plněné panely mohou být použity jako prvky fasády na vnější ploše 

budov nebo jako obklady stěn uvnitř budov. V obou případech hliníkové pěny Talat 1410 19 

mohou sloužit jako prvky pro úsporu energie, protože mají dobré tepelně izolační vlastnosti. 

[2] 

3.2.6 Vojenský průmysl 

Tento průmysl může být jedním z nejdůležitějších aplikačních oblastí kovových pěn v 

budoucnu. Využití jejich velmi výhodné vlastnosti absorpce energie vyplývající z pěnové 

struktury – s touto výhodou může být připraven test neprůstřelnosti (výbuch a roztříštění 

projektilu), chrání kryty na vojenských vozidlech, včetně půdy, námořní a letecké síly. Je to 

kovová pěna, která zajišťuje distribuci energie a vstřebávání těchto vysokorychlostních 

objektů útočících na malé plochy karoserie vozidel. [20] 
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4. Žáruvzdorný materiál používaný při lití na odpařitelný 

model - sádra 

 

4.1 Obecný popis sádry 

Materiál, který vydrží vysoké teploty při lití na spalitelný model, je například sádra. 

Sádra je anorganické práškové pojivo, které se získává částečným nebo úplným 

odvodněním přírodního či umělého sádrovce. Sádrovec se v přírodě objevuje ve formě 

jednoklonného minerálu, který je nazýván mariánské sklo, které je čiré nebo lehce zbarvené 

krystaly. Prášková sádra se vyrábí drcením sádrovce při teplotě kolem 150 °C. Smícháním 

sádrové směsi s vodou, jejímž základem je dehydrovaný síran vápenatý, vzniká pevný 

hydratovaný síran vápenatý.  

 výroba:                              
 
 ⁄           

 hydratace:       
 
 ⁄      

 
 ⁄                         

4.2 Tuhnutí sádry 

Sádra se po přilití vody rozpustí a vznikne přesycený roztok, ve kterém vykrystalizuje 

dihydrát            . Struktura tuhnoucí sádrou vzniká spojováním a prorůstáním 

krystalkům dihydrátu a je tedy porézní. Charakter vzniklé porézní hmoty jako je tvar, velikost 

a počet pórů má vliv na konečné mechanické vlastnosti ztuhlé sádry. 

Podle stupně dehydratace mají sádry různou rychlost tuhnutí: 

 rychle tuhnoucí sádry (jednotky minut) - hemihydrátové, které se připravují tepelným 

zpracováním, kdy z dihydrátu vznikne půlhydrát síranu vápenatého 

 normálně tuhnoucí sádry (jednotky desítek minut) 

 pomalu tuhnoucí sádry (jednotky hodin) – anhydritové, které se připravují úplnou 

dehydratací sádrovce za vzniku anhydritu 

Při rozdělávání sádry se vždy sype sádra do vody, a aby měla sádrová kaše při zpracování 

určitou plasticitu, mísí se vždy s větším množstvím vody, než jaké je teoretické množství 

potřebné k hydrataci. Přebytečná voda po zatuhnutí vyschne a vytváří v zatuhlém tělese póry. 
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Pevnost sáder se po týdnu pohybuje v rozsahu 20 – 45 MPa. Při zvlhnutím sádry se pevnost 

sníží až o 45 %. [21] 

4.3 Typy sádry 

 

Poměr míchání 

vody na 100 g 

prášku [v ml] 

Doba 

zpracování  

[v min] 

Doba tuhnutí 

[v min] 

Pevnost  

[v MPa] 

Expanze  

[v %] 

I 
Otiskovací 

sádra 
40-70 - 4 4 max. 0,15 

II 
Alabastrová 

sádra 
60 6-7 12-14 9 0,1 

III Hydrokaly 28-32 4-7 8-14 20,7 0,14-0,20 

IV Denzity/stone 22-23 5-6 10 34,5 0,1 

V Stone 18-20 - 12-16 48,3 0,1-0,3 

Pozn. Typy I a II jsou tzv. β-polohydráty a typy III a IV jsou tzv. α-polohydráty. 

Tab.  1 Typy sádry 

Významné látky 

 Síran draselný, který je vmíchán do sádry, slouží ke snížení expanze a urychluje dobu 

tuhnutí. Borax je retardér, který prodlužuje dobu tuhnutí. Křemelina, křemen, vápenec 

zlepšují lámavost sádry. [22] 
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5. Praktická část 

Cílem praktické části je ověřit vyrobit hliníkové pěny slévárenskou metodou litím na 

spalitelný model. Získané pěny mají otevřené póry a zvažuje se použít je na slévárenské a 

spalinové filtry. Hlavním úkolem této části je najít metodu, která by vhodně odstranila zbylou 

sádru uvězněnou v pórech hliníkové pěny. 

Bude zde popsána výroba hliníkových pěn v laboratorních podmínkách s použitím 

speciálních zařízení.  

5.1 Příprava a postup výroby pěn  

 Pro odlévání hliníkových pěn byla zvolena slitina AlSi10Mg. Slévárenské slitiny 

hliníku mají oproti jiným slitinám výhody ve formě dobré slévatelnosti, nízké teploty tavení a 

v malém podílu krystalizace. Slitina ve formě nuget byla nařezaná na kousky o šířce cca 4 

mm. Tyto kousky se budou tavit ve vakuové peci Indutherm MC15. 

 Jako spalitelný model se zvolila polyuretanová pěna s otevřenými, neuspořádanými 

póry. Pěna se nařezala na rozměry 5 x 5 cm. Na odlití jedné série pěn se spotřebovalo 9 kusů 

polyuretanové pěny, čímž pochopitelně vzniklo 9 kusů hliníkové pěny. Polymerní pěna se 

voskem přichytila na trn vtokové soustavy. Vtok zajistí dopravu tekutého kovu do formy. 

 

Obr. 5.1 Pohled na vtokovou soustavu 
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5.1.1 Příprava sádry na formu 

 Jako sádru jsme zvolili speciální šperkařskou sádru Satin Cast 20 firmy Kerr, která 

patří mezi nejkvalitnější sádrové hmoty vůbec. Jelikož byly k dispozici formy dvou objemů, 

bylo nutné upravit poměr sádry a formy. Pro větší formu bylo podle tabulek zvoleno 540 g 

sádry a 190 ml vody. Pro menší formu jsme volili 460 g sádry a 171 ml vody. 

 Velká forma – 540 g sádry a 190 ml vody 

 Malá forma –  460g sádry a 171 ml vody 

Sádra s vodou se vložila do vakuového mísiče Indu Mix. Forma byla vložena do 

spodního prostoru mísiče. Poté se mohlo začít s odčerpáním vzduchu a zapnutím míchání. 

Sádrová směs se míchala 300 sekund a vyplnila formu. V tuto chvíli se pustily vibrace, aby se 

ze sádry dostaly všechny nežádoucí vzduchové bubliny.  

 

Obr. 5.1.1 Vakuový mísič Indu Mix 

  

Jakmile se nechala sádra ztuhnout, odejmuli jsme modrou silikonovou krytku (viz. 

Obr. 5.1), která zanechala v sádře vtokový kůl. Jak výsledek vypadal lze vidět na obr. 5.1.2. 
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Obr. 5.1.2 Sádrová forma po odejmutí silikonové krytky 
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 Následně se forma vloží do sušičky, kde se odstraní přebytečná vlhkost a tím se sádra 

zpevní. Po vysušení se vloží do žíhací pece Vulcan 3 – 550 (obr. 5.1.3), kde se podrobí 

několika žíhacím procesům (obr. 5.1.4). Polymerní pěna se po vložení do pece vypaří a odlitá 

hliníková pěna okopíruje tvar pěny polymerní. 

 

Obr. 5.1.3 Žíhací pec Vulcan 3 - 550 
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Obr. 5.1.4 Žíhací proces sádrové formy 

 Dalším krokem je zvýšit nebo snížit teplotu, aby měla forma potřebnou teplotu pro 

následné lití. V našem případě jsme zvýšili teplotu pece na konečných 800 °C. Při nižších 

teplotě formy docházelo ke špatným výsledkům z důvodu nedostatečného zaběhnutí kovu, 

který ztuhnul velmi brzy a tím se nedostal až do požadované hloubky. Po těchto krocích je 

sádrová forma připravena pro odlévání. 

5.2 Tavení hliníkové slitiny 

V tomto kroku se sádrová forma naplní roztaveným kovem, který přesně vyplní 

strukturu po polymerní pěně. K roztavení kovu byla k dispozici velmi dobrá vakuová pec 

Indutherm MC 15, kterou vidíme na obr. 5.1.2.1. 

 

Obr. 5.1.2.1 Vakuová pec Indutherm MC 15 

149 °C 
60 minut 

• Zahájení 
odstraňování 
vosku, 
polymerní 
pěny a vody 

371 °C 
120 minut 

• Odstranění 
veškerého 
zbytkového 
vosku a 
polymerní 
pěny 

482 °C 
120 minut 

• Teplotní 
roztažení 
formy 

732 °C 
180 minut 

• Kompletní 
vyžíhání 
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Sádrovou formu jsme vložili do vakuové pece a začali se samotným tavením hliníkové 

slitiny. Dva až tři kousky kovu se tavily na 30 % maximálního výkonu pece. Výkon pece se 

musel regulovat, kov měl někdy tendenci vyskakovat z kelímku. Až se kov roztavil a pomalu 

zbarvil až do běla bylo třeba otočit pec o 90° doprava a kov se tímto úkonem vylil z tavícího 

kelímku do sádrové formy, kde zaujal, jak již bylo zmíněno, tvar původní polyuretanové 

pěny. Po otočení pece se automaticky zpustily stopky, a jak bylo dohodnuto, čekali jsme 500 

sekund, abychom dali hliníku čas na řádné zaběhnutí do dutin formy. Po tomto čase byla 

forma z pece vyjmuta a vložena do nádoby se studenou vodou.  

Forma byla ještě velice horká a tak bylo třeba dbát na ochranné pomůcky, jako jsou 

rukavice a kleště. Po ochlazení formy se pod tekoucí vodou odstranila přebytečná sádra kolem 

již hliníkové pěny. 

5.2.1 Dosažené výsledky tavby 

Zkoušelo se více druhů polymerních pěn, jiné typy sádry a žíhací teploty sádrové 

formy.  

Uvedu zde pár výsledků z těchto pokusů: 

1. Použití žluté polyuretanové pěny: 

 Sádra: M 028, maximální žíhací teplota: 640 °C  

 5 nízkých forem připravené na odlévání na ležato (rozměr pěny 

50x50x10 mm) 

 4 vysoké formy pro odlévání na stojato (rozměr pěny 50x50x20 mm) 

Příznivé výsledky se dostavily jen u vysokých forem, kde kov zaběhnul tam, 

kde měl. U nízkých forem kov nezaběhnul. Důvodem může být nedostatečná 

teplota sádrové formy. Sádra se tlakovou vodou ze vzorku odstranit nepodařila, 

tento typ sádry není vhodný na takové jemné odlitky.  
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2. Použití černé polyuretanové pěny Bulpren S 32450 

 Sádra: Satin Cast 20, maximální žíhací teplota: 800 °C 

 Celkově 9 ks forem, odlévání na ležato 

Výsledkem bylo, že dokonalé pěny vyšly jen v pěti kusech. Zbylé čtyři pěny byly 

neúplné nebo jim chyběly rohy. Při ponoření do chladné vody došlo k zakalení 

pěny a ta získala větší pevnost. Při ponechání na vzduchu byly pěny velice měkké 

a pod tekoucí vodou se zhroutily. Pro odstranění sádry se vzorky umístily do 

ultrazvukové lázně značky Fritsch (obr. 5.2.1.1). Tento krok se ukázal jako 

výborný. Sádra byla po několika hodinách zcela odstraněna. (obr. 5.2.1.2) 

 

Obr. 5.2.1.1 Ultrazvuková čistička Fritsch 
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Obr. 5.2.1.2 Výsledné hliníkové pěny po odstranění sádry z vnitřní struktury 

3. Použití černé polyuretanové pěny TM 25450 se zesílenou tloušťkou vlákna 

díky pokrytí žlutou akrylátovou barvou a bezbarvým lakem ve spreji.  

 Sádra: Satin Cast 20, maximální žíhací teplota: 800 °C 

 Celkově 9 ks forem, odlévání na ležato 

Výsledek předčil veškeré očekávání, mírně zvýšená tloušťka stěny přinesla kýžený 

efekt ve formě vynikající zabíhavosti. Podařilo se odlít všech 9 kusů hliníkové 

pěny s dokonalým tvarem. Tento výsledek nás usměrnil používat postřik pro každé 

další výrobní várky pěn.  
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5.3 Odstranění sádry z dutin hliníkových pěn - metody 

 

Finální proces ve výrobě kovových pěn slévárenskou metodou litím na odpařitelný 

model je odstranění sádry z hliníkové pěny. Sádry po odlití vypadaly takto (obr. 5.3).  

 

Obr. 5.3 Hliníkové pěny před odstraněním sádry 

5.3.1 Tekoucí voda 

 Tento způsob se ukázal jako zdlouhavý a nepříliš efektivní. Velký proud vody u 

některých pěn způsoboval jejich deformaci. Zbytky sádry byly z pěny vylučovány ve formě 

malých kulovitých útvarů. Při rozumném tlaku vody se z dutin hliníkové pěny podařila 

odstranit veškerá zbylá sádra.  

5.3.2 Ultrazvuková lázeň 

 Metoda byla velmi účinná a poměrně rychlá. Sádra se postupně a šetrně uvolňovala 

z dutin. Povrch kovové pěny byl velmi hladký a neporušený. Výhodou této metody je 

možnost obsadit ultrazvukovou čističku více kusy neočištěné hliníkové pěny  

a dalo se tím urychlit proces celé výroby pěn. Dbalo se na pravidelnou výměnu média (vody) 

v lázni, aby byl proces co nejefektivnější. Další výhoda je ta, že se jedná o samostatný proces 

bez nutnosti lidské přítomnosti.  

5.3.3 Metoda s použitím kyseliny dusičné (HNO3) 

 S kyselinou se poměrně uvažovalo. Bylo třeba vybrat takovou, která efektivně pomůže 

odstranit sádru a zároveň nepoškodit materiál pěny. Volba padla na HNO3. Kyselinou 
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dusičnou se dá odstranění sádry výrazně urychlit. Nejdříve se na pokus použila 0,1M HNO3 a 

poté 1M HNO3. Také se prověřoval vliv teploty kyseliny na rychlost a kvalitu procesu, ale 

zvýšená teplota neměla pozitivní vliv na rozpouštění sádry, nýbrž naopak, takže se teplota 

kyseliny dusičné udržovala při běžné, pokojové teplotě kolem 21 °C.  

5.4 Experimenty s HNO3 

5.4.1 0,1M HNO3 

Experimenty kyselinou začaly s 0,1M HNO3. Objem kyseliny dusičné v kádinkách byl 

250 ml. Jedna kádinka byla vložena do ultrazvukové čističky a jedna ponechána volně. 

Kovová pěna byla vložena do kádinky a po hodině se zkontroloval výsledek. Pěna, která 

ležela v ultrazvukové lázni, byla zcela očištěna. Pěna ve volné kádince byla na první pohled 

netknutá, ale pod tekoucí vodou se sádra z vnitřku odstranila a pěna byla bez sádry. Po tomto 

zjištění byla nasazena magnetická míchačka IKA a vířivý pohyb kyseliny vymýval sádru 

velmi dobře. Nevýhoda byla v tom, že se po čase sádra usadila na dno kádinky a pohyb tělíska 

byl znemožněn. 
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5.4.2 1M HNO3 

 Po sérii prvotních testů byla nasazena silnější kyselina dusičná. Byla použita 

magnetická míchačka a kádinky.  

Pokus č. 
Množství 

HNO3 [ml] 

Doba 

působení 

[min] 

Míchání Výsledek 
Dokončovací 

práce 

1 400 15 ano 
70 % sádry 

odstraněno 

Ultrazvuková 

lázeň 

2 400 60 ne 20 % sádry  Tekoucí  

3 200 60 ne  odstraněno voda 

4 300 5 ne 
5 % sádry 

odstraněno 

Ultrazvuková 

lázeň 

5 300 10 ne 
5 % sádry 

odstraněno 

Ultrazvuková 

lázeň 

6 300 15 ne 
10 % sádry 

odstraněno 

Ultrazvuková 

lázeň 

Tab.  2 Pokusy s HNO3 

 Tyto experimenty prokázaly, že silnější kyselina má výraznější vliv na rozpuštění 

sádry (viz. Tab. 2). Pokus s mícháním ukázal, že je to celkem vhodné spojení. Vír vymýval 

sádru, ale stejně se kovová pěna musela vložit do ultrazvukové čističky. Pokusy č. 4, 5, 6 

potvrdily domněnku, že se sádra musí provlhčit kyselinou v celém svém objemu. Obyčejný 

proud vody tedy k odstranění sádry nestačil (v případě pokusů č. 2 a 3) a bylo zapotřebí zase 

využít služeb ultrazvukové čističky.  

 Kyselina dusičná je významný pokrok v čištění hliníkových pěn, sádra lze odstranit 

rychleji a efektivněji než v případě použití vody či vzduchu. 
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Obr. 5.4.2.1 Výsledky z pokusů 3, 4, 5, 6 
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Výpočet množství sádry potřebnému k naprostému vyčištění pěnového kovu 

                    (   )             

 100% HNO3:  1 mol sádry =   2 mol HNO3 

   172 g sádry =   126 g HNO3  

   56 g sádry =   x g HNO3  

     
      

   
         

 1M HNO3:  v 1dm
3
 = 63 g HNO3, ρ= 1,0312 g/cm

3
 

                              

     
  

      
                 

 Na 56 gramů sádry, která zůstala v hliníkové pěně, potřebujeme: 

   41,02 g HNO3 =  100 % 

   x g HNO3 =  6,1 % 

     
         

   
                   

 Z těchto výpočtů vyplývá, že na naprosté rozpuštění sádry z hliníkové pěny 

potřebujeme 673 g HNO3, což je 653 ml. Z důvodu úspory této látky se na experimentech 

používalo nižší množství, které také postačilo k vyvození výsledků. 
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6. Závěr 

Tato práce byla zaměřena na kovové pěny a byly popsány jejich výjimečné vlastnosti. 

Díky širokému rozsahu použití těchto materiálů se dá očekávat nárůst aplikací 

v průmyslových oblastech. Zejména hliníkové pěny prorazily v nadějném automobilovém 

průmyslu, kde se již v několika příkladech dočkal použití. Díky svým vlastnostem výrazně 

vylepšuje parametry automobilů jako např. snížení hmotnosti či zvýšení bezpečnosti pro 

posádku vozidla. V praktické části se popisuje způsob výroby slévárenskou metodou litím na 

odpařitelný model a zejména se věnuje na odstranění zbylé sádry z dutin pěny z hliníkové 

slitiny. Zkoušely se různé metody, které vedly k rozpuštění sádry. Jako první metoda byla 

tekoucí voda, která ale byla poměrně zdlouhavá a v některých případech i neúspěšná. 

Ultrazvuková čistička prokázala velmi šetrné nakládání s hliníkovou pěnou a sádru odstranila 

poměrně úspěšně. Nejefektivnější metodou bylo použití kyseliny dusičné, u které jsme 

zaznamenali velice dobré výsledky. Časová úspora byla v laboratorních podmínkách díky této 

metodě v řádu hodin. Tímto způsobem se dalo větší množství hliníkových pěn očistit za pár 

okamžiků. Hliníkové pěny se v této době podrobují rozsáhlému výzkumu výroby a použití, 

těmito pokusy se podařilo výrobu pěn alespoň částečně zdokonalit a urychlit.  
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