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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce je zaloţena na poznatcích hliníkových pěn a hliníkových filtrů. V první 

části jsou popsány vlastnosti, výroba, aplikace a budoucí technologie hliníkových pěn. Druhá 

část se zabývá vlastnostmi a aplikacemi hliníkových filtrů, které jsme vytvářeli 

v laboratorních podmínkách školy a  popisuji zde jejich postup výroby. Hlavní zaměření této 

bakalářské práce spočívá v návrhu způsobu odlévání pro lité kovové pěny s nepravidelnou 

strukturou. Bakalářská práce je především zaměřena na výrobu a aplikaci hliníkových pěn pro 

automobilový průmysl.  

 

Abstract 

This work is based on observations of aluminum foam and aluminum filters. The first part 

describes the properties, production, applications and future technology of aluminum foams. 

The second part deals with the properties and applications of aluminum filters that are created 

in a laboratory school here and describe their production process. The main focus of this 

thesis is to design ways of casting for cast metal foams with irregular structure. The thesis is 

mainly focused on the production and application of aluminum foams for the automotive 

industry. 

 

Klíčová slova  

Hliníková pěna, hliníkový filtr, póry, sádra, kyselina dusičná, indukční pec, ultrazvuková 

lázeň, inkluze (vměstky), vakuový mísič sádry, magnetická míchačka, tavenina, vtoková 

soustava, zabíhavost.  

 

Keywords 
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Úvod 

 

Vývoj a výzkum pěnového hliníku učinil v posledních letech obrovský pokrok. Dosud udělal 

obrovský skok k průmyslovým aplikacím a to hlavně v automobilovém průmyslu. Počet 

různých druhů pěnového hliníku vzrostl exponenciálně. Kaţdý typ má své specifické 

vlastnosti, které dělají tento materiál zcela jedinečný. Hliníkové pěny jsou velmi vhodné pro 

aplikace, které jsou inovativní a revoluční [1]. Jsou to kovové materiály obsahující póry 

v jejich struktuře, které jsou úmyslně vytvořené. Jejich specifická struktura jim dává velmi 

výhodnou kombinaci fyzikálních a mechanických vlastností, jako jsou nízká hustota, vysoká 

tuhost spolu s vysokou schopností pohlcení energie nárazu [2]. Většina odborníků se snaţí při 

odlévání většiny kovových konstrukcích minimalizovat výskyt vzduchových dutin, ale u 

kovových pěn se snaţí vytvořit nerovnoměrné (stochastické) nebo rovnoměrné rozloţení 

vzduchových buněk uvnitř kovu [3]. V posledních letech zájem o hliníkové pěny vzrostl. 

Hlavním důvodem jsou nové koncepty lehkých automobilů a jiných lehkých staveb. Kovové 

pěny byly velmi nákladné, protoţe byl zpočátku problém s výrobou. Nebylo moţno vyrobit 

kovovou pěnu poţadovaných vlastností. Byly problémy s nízkou pěnovou schopností, různé 

velikosti buněčných struktur nebo smrštění při tuhnutí. Nicméně nedávno byly tyto otázky 

vyřešeny rozsáhlým výzkumem, který vedl k vývoji nových výrobních technologií [4].Tyto 

nové technologie umoţňují výrobu pěny vyšší kvality, coţ v dnešní době způsobuje pouţití 

keramických filtrů, které mají obdobně pórovitou strukturu, která slouţí k zachytávání inkluzí 

(vměstky) a upravuje tok roztaveného kovu [5]. Stále je snaha přijít na nové a hlavně méně 

nákladné technologie výroby kovových pěn. Díky neustálému pokroku v oblasti výroby 

hliníkových pěn jsou čím dál více dostupnější a začínají se mnohem více objevovat 

v automobilovém průmyslu. Je třeba očekávat, ţe pěnové výrobky najdou široké uplatnění 

v budoucnosti [4]. 
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Kovové pěny 

1. Kovové pěny 

 

Kovové pěny jsou buněčné materiály obsahující póry v jejich struktuře a tyto póry jsou 

úmyslně vytvořené. Tato struktura jim dává vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti, jako 

jsou nízká hustota a vysoká tuhost spolu s vysokou schopností pohlcovat energii, vibrace a 

zvuk. Kovové pěny mohou obsahovat 30 aţ 90 % pórů z celkového objemu materiálů 

v závislosti na metodě výroby těchto kovů [2]. Jsou podstatně stabilnější a tepelně odolnější 

neţ plastové pěny. Navíc jsou vhodné pro odstínění elektromagnetických vln. Přestoţe mají 

nízkou hustotu, neztrácí svou pevnost, proto nejsou zatěţovány vlastní tíhou, na rozdíl od 

ostatních konstrukčních materiálů. Nejvíce se pouţívají hliníkové pěny, které na konci své 

ţivotnosti mohou být bez problému recyklovány, protoţe hliník je netoxický a neohroţuje 

ţivotní prostředí [6]. 

 Kovové pěny se mohou vyrábět také ze zinku, litiny, mědi, hořčíku, titanu, ţeleza a 

jiných. Ale nejvýhodnější pro výrobu kovové pěny se jeví hliník, kvůli své nízké hmotnosti, 

vysoké pevnosti, houţevnatosti a korozivzdornosti. Testy odhalily, ţe pád ocelového profilu  

vyplněného hliníkovou pěnou má dvakrát větší absorpci energie neţli prázdný profil 

(nevyplněný). Také má větší odolnost při ohybu (7,5kN) oproti prázdnému profilu (5,8kN). 

Proto začínají hliníkové pěny mít uplatnění v automobilovém průmyslu, především pro 

výrobu karoserií z důvodu deformačních zón (dobře pohlcuje energii) [7]. Mechanické 

vlastnosti hliníkové pěny závisí na rozdílu v buněčné struktuře. Nejdůleţitějšími parametry 

v buněčné struktuře jsou morfologie buněk (geometrie, otevřené nebo uzavřené), hustota 

pěny, velikost pórů, orientace a tloušťka stěn [8]. Hliníkové pěny dělíme podle struktury: 

 

1. S otevřenými nebo uzavřenými póry 

2. Houbovitá struktura (stochastická) 

3. Pravidelná buněčná struktura  
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Obrázek 1.1: Otevřené póry [9] 

 

Obrázek 1.2: Uzavřené póry [10] 

 

Obrázek 1.3: Houbovitá struktura [11]. 
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      Obrázek 1.4: Pravidelná buněčná struktura. 
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2. Vlastnosti hliníkových pěn  

  

Hliníkové pěny mají porézní pravidelnou nebo nepravidelnou vnitřní strukturu, která se 

skládá z otevřených nebo uzavřených buněk. Tato struktura z nich dělá vynikající materiál, 

který absorbuje zvuk, rázy a vibrace. Mohou být pouţity jako elektromagnetické štíty a jsou 

stabilní při vysokých teplotách (nezápalný) a nevyvíjí toxické výpary v ohni, plně 

recyklovatelný a tak je šetrný k ţivotnímu prostředí, má nízkou tepelnou vodivost a 

magnetickou permeabilitu, mají vysokou tuhost při nízké hustotě. Všechny tyto vlastnosti 

jsou ideální pro různé a důleţité aplikace v různých průmyslových odvětvích, od 

automobilového, leteckého, lodního průmyslu nebo stavebního průmyslu. Mechanické a 

fyzikální vlastnosti do značné míry závisí na hustotě, od 0,4 aţ 0,8 g/cm3 můţe se vznášet ve 

vodě (v případě uzavřených pórů), vyznačuje se také nízkou hmotností 0,25 kg/dm3 [12] [2].  

2.1 Absorpce energie nárazu 

Díky výborné absorpci energie při nárazu, nalézají tyto hliníkové pěny uplatnění 

v automobilovém průmyslu jako deformační zóny v automobilech (hliníková karoserie 

vozidla). Při nárazu se začínají jako první deformovat vrchní vrstvy buněk a aţ po úplném 

z deformování buněk působí síla na další vrstvu buněk. Díky tomuto procesu deformace 

vznikne obrovské stlačení, které absorbuje energii nárazu. Je schopen absorbovat aţ 84  % 

energie [13]. Na obrázku 2.1 uvidíte ocelový rám naplněný hliníkovou pěnou. Tento rám je uţ 

po deformaci. Jde vidět, jak se postupně ocelový rám deformoval.  

 
     Obrázek 2.1: Rám s Al pěnou po deformaci [14]. 
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2.2 Absorpce zvuku 

Hliníková pěna má výbornou absorpční schopnost pohlcovat zvuky. Při kontaktu s hliníkovou 

pěnou se zvuková energie třením mezi membránami přemění na energii tepelnou. Jsou 

schopny pohltit zvuk o rozsahu 20 – 30 dB. Proto se tyto hliníkové pěny pouţívají jako 

izolátory v prostoru motoru a různých budov. Pro představu rychlost zvuku ve vzduchu je 

343m/s a v hliníku je rychlost zvuku zhruba 5000 m/s [13].  

Srovnání s jinými materiály pohlcující zvuk:  

 Skelné vlákno je široce pouţívaný pro pohlcování zvuku. Vlákna skelné vlny mohou 

být působením vibrací nebo tlakem větru rozptýleny. Pokud je tento materiál vystaven 

vysoké teplotě, můţe dojít ke vznícení jeho pojiva a uvolní se tak jedovaté plyny. 

Materiál z hliníkové pěny můţe odolávat teplotě aţ do 780°C a neuvolňuje toxické 

plyny, proto je výhodnější [13] [3]. 

 

2.3 Elektromagnetické vlastnosti  

Hliníkové pěny jsou odolné proti elektromagnetickému vlnění. Mobilní telefony, počítače, 

bezdrátové vysílače, vedení vysokého napětí způsobují elektromagnetické vlnění. To můţe 

způsobit vzájemné rušení, únik informací a podobně. Hliníková pěna funguje jako pohlcovač 

elektromagnetického vlnění. Panely z hliníkové pěny jsou vhodné pro ochranu místností. Jsou 

hlavně vhodné pro banky, velké firmy, ministerstva, všude kde potřebujeme zabránit rušení a 

úniku informací [13].  

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. Výroba hliníkových pěn  

 

V posledních 10 ti letech bylo vyvinuto několik technologií pro výrobu kovové pěny. Pouze 

některé výrobní procesy se hodí pro výrobu hliníkové pěny v průmyslovém měřítku [4]. 

Existují tři základní postupy pro výrobu hliníkových pěn: pomocí roztaveného kovu, 

práškovou metalurgií nebo odléváním taveniny přímo do formy, ve které je sestaven přesný 

tvar, který bude mít hliníková pěna po ztuhnutí.  

U metody roztaveného kovu se vhání do taveniny plyn, kde ještě před vháněním plynu byly 

vloţeny pevné částice, které způsobují napěnění. Pro stabilizaci se pouţívá 10 – 20 % karbidu 

křemíku (SiC) nebo oxidu hliníku (Al2O3). Následným prudkým s chlazením vzniká pevná 

hliníková pěna.  

U práškové metalurgie se rozemletý kov smíchá s práškovitou přísadou např. hydridu titanu, 

coţ způsobuje rozpínání. Tento postup bych pro zajímavost přirovnal k pečení chlebu, kdy do 

těsta přidáváme kvasnice, aby chleba nakynul. Tento podobný proces funguje také při výrobě 

hliníkové pěny. Smíchána hmota se zahřívá a taví se, tím vznikne plyn, CO2 (oxid uhličitý) 

nebo vodík (H). Díky tomu dochází ke zvětšení objemu zpracované hmoty, výsledkem je 

hliníková pěna. Kdyţ se vhodným způsobem pěna ochladí, tak se zachovají bubliny i za 

studena [11]. 

3.1 Cymat® - metoda vstřikování plynu       

Kanadská společnost Cymat Corp vyrábí hliníkové pěny označené pod názvem SAF 

(Stabilizet aluminium foam). Tato metoda je zaloţena na způsobu přimíchávání prášku 

karbidu křemíku, oxidu hlinitého nebo hořečnatého. Do taveniny kovu je vháněn plyn ve 

formě vzduchu, argonu nebo dusíku. Z důvodu vhánění následujících plynů do taveniny 

vzniknou při ztuhnutí taveniny hliníku dutinky, které jsou velmi malé a pravidelně 

uspořádané. Touto metodou se vyrábějí desky o tloušťce 10cm a hustotě  0.069 g/cm3 aţ 

0.54g/cm3 s velikostí pórů 3 – 25 mm a tloušťkou stěny od 50 µm do 85 mm. Při výrobě 

hliníkové pěny jsou cílem hlavně malé póry [15] [16]. Tato metoda je znázorněna na obrázku 

č. 3.1.    
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Obrázek 3.1: Metoda vstřikování plynu Cymat [16]. 

 

3.1.1 Výhody metody SAF 

SAF (Stabilizet aluminium foam) je univerzální a cenově efektivní materiál pro pouţití 

v široké škále průmyslových aplikací. Díky svým unikátním vlastnostem se pouţívá 

v automobilovém průmyslu. Vlastnosti: 

1. Vysoká absorpce energie ve všech směrech 

2. Vynikající pevnost a tuhost k poměru s hmotností  

3. Dobrá recyklovatelnost  

4. Nehořlavý, netoxický, neohroţuje ţivotní prostředí  

5. Výborné izolační a akustické vlastnosti 

6. Vlastnosti SAF se podstatně nemění s rychlostí rázu [17] 

Pomocí SAF je moţno vytvořit trojrozměrný tvar. Aplikace SAF jsou výroba ojnic, pístů, 

příčných ramen, bloku motoru a brzdových pístů. Cymat má výhradní práva na distribuci a 

prodej SAF [18].   
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3.1.2 Alporas® - prášková metalurgie  

Japonská firma Shinko Wire Company (drátová společnost Shinko) vyvinula hliníkovou pěnu 

s označením Alporas. Tavenina se zpěňuje přidáním zpěňovadla a zároveň se přidává 1,5% 

vápníku (Ca) pro úpravu viskozity. Vápník je zaveden na roztavený hliník o teplotě 680°C a 

směs se míchá po dobu 6 - ti minut v okolní atmosféře. Rozmíchaná hliníková tavenina se 

nalije do licí formy a přidá se pěnidlo TiH2 (Hydrid titanu) a současně se tavenina míchá. 

Vlivem tepelného rozkladu se uvolňují plyny ve formě vodíku, které mají za následek tvorbu 

pórů. Tento proces trvá zhruba 15 minut. Tavenina je zároveň chlazena ventilátory, tím 

tavenina ztuhne a vznikne hliníková pěna s pórovitostí 89 – 93 %. Tento způsob výroby 

hliníkových pěn je znázorněn na obrázku 3.2. Tímto způsobem se například vyrábějí hranoly 

o rozměrech 2400 x 700 x 450 mm. Hustota se pohybuje od 180 do 240kg.m3, velikost pórů je 

2 – 10 mm. Alporas se v současnosti pouţívá v oblasti průmyslového designu, vyuţívá se 

jeho dobrých tepelných a zvukoizolačních vlastností. Také je vhodný pro výrobu lehkých 

sendvičových výplní, panelů nebo odlitků, na obrázku 3.3 je znázorněno manipulační rameno 

automobilu [15] [4].   

 

 

Obrázek 3.2: Výrobní proces Alporas [19].  
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    Obrázek 3.3: Hliníková pěna v profilu manipulačního ramene automobilu [15]. 

 

3.1.3 Alulight® - prášková metalurgie  

Německá firma ECKA Granules se zabývá výrobou hliníkových pěn pod označením Alulight. 

Zpěňovadlo se důkladně promíchá v tuhém stavu s kovovým práškem. Vzniklá směs se za 

studena stlačuje do formy tabulí nebo desek, nařeţou se na menší části. Pak se vloţí do formy 

a zahřeje se na teplotu o něco málo větší, neţ je teplota tavení daného kovu. Zpěňovadlo 

vylučuje plyn, který vytváří póry s uzavřenou strukturou. Zpěňovaný materiál vyplní celou 

formu. Tyto pěny mají buňky o velikosti 1 – 5 mm. Zpěňovadlo je opět TiH2 (Hydrid titanu) 

[19], na obrázku 3.4 je ukázán výrobní proces Alulight. Tato pěna byla navrţena, aby měla 

vysokou tuhost, nízkou hmotnost a vysokou absorpci energie. Hlavní vyuţití mají 

v automobilovém, leteckém, ţelezničním a stavebním průmyslu [20].  
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Obrázek 3.4: Výrobní proces ALULIGHT [19]. 

 

Hliníkové pěny se vyrábějí mnoha způsoby, označenými pod obchodním jménem, jako jsou 

dvě zmíněné metody: Cymat, Alporas. Z hlediska výroby různých konstrukčních dílů 

z hliníkové pěny s porézní vnitřní strukturou je nejperspektivnější práškovometalurgická 

technologie, ta vyrábí díly z hliníkové pěny pod obchodním označení ALULIGHT, na 

obrázku 3.5 je příklad pouţití této technologie [15].   

 

 

Obrázek 3.5: Výztuha prahů automobilů Ferrari z pěnového hliníku Alulight [15]. 



12 

 

4. Aplikace hliníkových pěn  

 

Hliník díky svým výborným vlastnostem jako jsou tepelná, zvuková izolace a schopnost 

pohlcovat energii, můţe být hliníková pěna vyuţita jako zajímavý materiál pro aplikace 

v automobilovém, leteckém průmyslu, ale také ve strojírenství a stavebnictví. Hliníkové pěny 

mohou zlepšit poptávku v několika průmyslových odvětvích. Ve srovnání se syntetickými 

materiály (plasty, PUR – pěny), které jsou také lehké, hliníkové pěny mají zvláštní výhody: 

vyšší pevnost, dobrá tepelná odolnost, nehořlavost a moţnost snadné recyklace. Nevýhodou 

je, ţe jsou drahé. Ale je třeba očekávat, ţe cena pěn se v příštích letech sníţí z důvodu  

většího objemu výroby [4] [21]. 

Automobilové aplikace 

Hliníkové pěny se v automobilovém průmyslu pouţívají nejenom kvůli jejich nízké váze, ale 

také kvůli jejich korozivzdornosti, schopnosti pohlcovat vibrace, zvuk, energii atd. Příklad 

pouţití hliníkové pěny jako výplň prahů ferrari je na obrázku 3.5  

1. Deformační zóny automobilu musí při nehodě absorbovat energii, musí zajistit co 

největší bezpečí posádky. Tyto bezpečnostní prvky (např. blatníky, rámy, střední sloup 

a jiné), které se při nárazu stlačí a musí absorbovat velké mnoţství energie, proto je 

výhodné tyto deformační zóny vyplnit hliníkovou pěnou, která výborně vstřebává 

energii a přitom je lehká.  

 

2. Zvukové a tepelně izolační vlastnosti hliníkových pěn. Tyto pěny velmi dobře 

absorbují zvuk, proto se také pouţívají v motorovém prostoru automobilu. Cílem je, 

aby se zabránilo přenosu hluku do prostoru, kde se nachází posádka a do okolního 

prostředí [4] [21].  

 

Hliníkové pěny v leteckém průmyslu  

Díky své malé hmotnosti a vysoké tuhosti se hliníkové pěny jeví jako vhodný materiál pro 

letadla. Příkladem je nahrazení drahé voštinové struktury sendvičovou pěnou. Zde by se 

vyuţívalo hlavně výhody, ţe jsou hliníkové pěny nehořlavé a netoxické [4] [21].  
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Hliníkové pěny ve stavebním průmyslu 

Hliníkové pěny se ve stavebnictví pouţívají hlavně proto, ţe mají dobré izolační vlastnosti, 

odolnost proti vznícení a zároveň jsou netoxické. Mohou být pouţity pro vnější fasády budov, 

nebo jako obklady vnitřních stěn, které jsou zobrazeny na obrázku 4.1. Pouţívají se zde pro 

úsporu energie kvůli jejich výborným tepelně izolačním vlastnostem [4] [21].  

 

Obrázek 4.1: Pouţití hliníkových pěn na venkovní prostory budov [22] 
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5. Budoucnost, nové technologie výroby hliníkových pěn  

 

Budoucnost má několik zajímavých vyhlídek na uplatnění hliníkových pěn. Hliníkové pěny se 

teď pouţívají v různých průmyslových odvětvích, jako jsou lodní, automobilový, letecký a 

stavební průmysl. Sice jejich dnešní vyuţití není ještě tak zaběhlé, ale uţ dnes se pouţívá pro 

výrobu celohliníkových aut, které vyrábí automobilka Audi, kde se hlavně hliníková pěna 

vyuţívá pro deformační zóny a sníţení hmotnosti. Také se pouţívá ve stavebnictví jako 

tepelná izolace, nebo jako elektromagnetické stínění. Hliníkové pěny jsou málo dostupné z 

důvodu jejich vysoké ceně, ale do budoucna by se díky větší poptávce měla jejich cena sníţit  

[8].  

5.1 Nové technologie výroby hliníkových pěn  

Více neţ 70 milionů tun popílku vzniká ve spojených státech kaţdý rok z uhelných elektráren. 

Z toho více jak polovina skončí na skládce, obrázek 5.1. Popílek obsahuje duté částice, které 

kdyţ přidáme do roztaveného kovu, jako je například hliník, vytváří porézní kovo vou 

strukturu, která je lehčí neţ kov bez této struktury a absorbuje větší mnoţství energie při 

stlačení. Tyto pěny vyrobené z popílku mohou být pouţity ve vozidlech a to jako náhrada 

automobilových dílů, které nejsou nosné. Například motor, sací potrubí a také jako výplně 

prahů. Tím docílíme sníţení hmotnosti aut. Popílek pouţívaný pro výrobu kovových pěn má 

významné ekologické a úsporné výhody. Za prvé se tento odpad nemusí likvidovat na 

skládkách, coţ ročně ušetří 1 miliardu dolarů. Za druhé, díky jeho pouţití v automobilovém 

průmyslu, sniţuje hmotnost aut a tím i jeho spotřebu. Studie ukázaly, ţe sníţení hmotnosti 

vozidla o 10 % můţe vést k úspoře paliva o 5 %. Při poţití hliníkových pěn vyrobených 

z popílku by došlo ke sníţení hmotnosti o 8 %. Výhodou také je, ţe popílek je zcela zdarma, 

platilo by se pouze za převoz. Pěny vyrobené z popílku by se mimo automobilový průmysl 

pouţívaly také pro výrobu laviček, klik, oken, všude tam kde jsou kovy.  Díky tomu by mohly 

být lehčí a levnější [23] [24].  

 

               Obrázek 5.1: skládka popílku [25] 
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Výzkumní pracovníci z Univerzity Kalifornie v Irvine vyvinuly materiál o hustotě pouhých 

0,9 mg / cm 3 . Tento materiál je sloţený z mříţky navzájem propojených dutých nikl-

fosforečných trubek, je stokrát lehčí neţ polystyrén a pórovitost je 99,99 %, proto je tak 

lehký, protoţe obsahuje pouhých 0,01 % kovu (hliníku) z celkového objemu materiálu. Proto, 

kdyţ tuto hliníkovou pěnu dáme na pampelišku, se nic nestane, (viz obrázek 5.2). Tloušťka 

jeho stěn je 100 nanometrů, nebo tisíckrát tenčí neţ lidský vlas. Potenciální aplikace pro tento 

materiál jsou elektrody baterie, nosiče katalyzátorů a akustické, vibrační nebo tlumení nárazu 

energie [26].       

 
Obrázek 5.2: Extra lehká hliníková pěna [26]. 
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6. Pěnové filtry pouţívané pro výrobu hliníkových pěn  

 

Pěnové filtry poskytují nejefektivnější metodu odstranění nekovových vměstků, exogenní 

inkluze jako jsou oxidy a silikáty [27]. Cílem kaţdé firmy, která vyrábí kovové pěny je, aby 

nedošlo ke vzniku inkluzí, které mají za následek zhoršení mechanických vlastností, špatnou 

obrobitelnost a propustnost plynových bublin. Proto, aby kovové pěny byly co nejkvalitnější, 

se pouţívají pěnové filtry (keramické, hliníkové) [28]. Nejčastěji se pouţívají keramické filtry 

a také nově se začínají pouţívat i hliníkové filtry, které jsme vyráběli v laboratořích školy. 

Jejich přesný postup výroby uvedu v experimentální části v kapitole 7.  

 

6.1 Keramické filtry 

Keramické pěnové filtry vypadají velmi podobně jako kovové pěny, mají nízkou objemovou 

hmotnost od 0,25 do 0,65 g / cm 3 , vysokou pórovitost od 60 do 90 %. Tento keramický filtr je 

zobrazen na obrázku 6.1. Díky své korozivzdornosti a ţárovzdornosti je keramika velmi 

vhodný materiál pro výrobu těchto filtrů. Jsou charakterizovány otevřenými póry a síťovou 

strukturou. Při proudění taveniny touto strukturou dochází k zachytávání inkluzí, protoţe tyto 

filtry tvoří překáţky proudící tavenině, (obrázek 6.2). Struktura funguje tak dobře, ţe 

keramické pěnové filtry jsou nejúčinnější filtry pro odstranění vměstků z roztaveného kovu 

[28]. Ale jejich nevýhoda je v kratší ţivotnosti, z důvodu zanesení pórů taveninou. Tyto 

keramické filtry se dávají před vtokovou soustavu vedoucí do formy.  

 
         Obrázek 6.1: Keramické pěnové filtry [29]. 
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  Obrázek 6.2: Mechanizmus filtrace [30]. 
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6.1.1 Postup filtrace 

Filtrování inkluzí se děje třemi různými způsoby. Vměstky, které jsou větší neţ otvory pórů, 

uvíznou na vstupu a působí jako síto na menší částice.  Částice, které jsou tak malé, ţe se 

dostanou skrz vnější povrch filtru, jsou zachyceny na vnitřních stěnách filtru. Tři procesy 

filtrování (obrázek 6.2): 

1. Vměstky větších rozměrů neţ jsou rozměry pórů, uvíznou na vstupu a působí zase 

jako síto proti menším částicím.  

2. Vměstky, které uvízly na povrchu filtru, působí jako síto pro menší vměstky. Díky 

tomu dochází ke sníţení rychlosti prodění taveniny do formy a po určité době dojde k 

celkovému ucpání filtru. To pomáhá zachytit nejmenší inkluze: částice malé jako 1 aţ 

5 mikrometrů.  

3. Vměstky, které projdou přes vstup, jsou zachyceny na vnitřních stěnách filtru. 

K tomuto procesu dochází velice efektivně, protoţe kov prochází vnitřní strukturou 

keramického filtru, který tvoří pro tento kov překáţky formou vnitřní porézní 

struktury. Dobrá smáčivost mezi inkluzí a filtračním materiálem vede k účinnému 

zachycování vměstků. Čím niţší je kovová smáčitelnost pevných inkluzí a filtru, tím 

je lepší zachycování. Celá hloubka filtru se podílí na filtraci, čím větší je hloubka filtru 

tím je filtrace účinnější [30].  

6.1.2 Vliv inkluzí v odlitku 

Špatná kvalita povrchu – tyto vměstky narušují povrchový vzhled odlitku (drsný povrch), 

nutnost značného obrábění.  

Špatná obrobitelnost – nekovové vměstky jsou tvrdší, proto se hůře obrábějí. To vede ke 

zhoršení obráběného povrchu, sníţení výkonu řezání a značné sníţení ţivotnosti nástroje.  

Zhoršení mechanických vlastností – tyto vměstky, které se tvoří na hranicích zrn jako 

povlak. Tohle vede ke sníţení mechanických vlastností, pevnost, taţnost bude značně klesat.  

Plynové bubliny – plynové bubliny mohou nastat vlivem reakce inkluzí s kovem, proto 

musíme odstranit tyto inkluze [30]. 

Pomocí těchto filtrů můţeme sníţit zmetkovitost o 40 % a zvýšení výnosů o 10 % pro výrobu 

různých dílů ze slitin ţeleza, nerez oceli, super slitiny, hliník  a jiné neţelezné kovy [31].  
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6.1.3 Výhody keramických filtrů  

1. Sníţení obsahu plynů a inkluzí, které jsou obsaţeny v odlitcích, sníţení turbulencí 

roztaveného kovu při plnění formy, sníţení povrchových vad v odlitcích. 

2. Zvýšení taţnosti a pevnosti v tahu, lepší povrchová úprava odlitků a zvýšení plnící 

schopnosti. 

3. Zkracuje dobu zpracování, zlepšení kvality odlitku.  

4. Keramické pěny mají vysokou mechanickou pevnost, chemickou stabilitu, vysokou 

odolnost proti tepelnému šoku [29]. 

Tyto výhody platí také pro hliníkové filtry, které se pouţívají pouze pro odlévání hliníku. 

Hliníkové filtry budou podrobně probrány v kapitole 7. Experimentální část, protoţe jsme tyto 

hliníkové filtry vyráběli v laboratořích školy.  
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7. Experimentální část (práce v laboratořích školy) 

 

Cílem experimentu bylo ověřit moţnosti výroby kovových pěn slévárenskou metodou. Tato 

práce byla zaměřena na výrobu kovových pěn s otevřenou strukturou za pouţití různých 

přídavných materiálů. Kovové pěny, které jsme vyráběli, mají funkci jako hliníkové filtry, 

(viz kapitola 6). Hlavním cílem této práce bylo docílit dokonalé zaběhnutí kovu do porézní 

struktury sádrové formy.  

Schopnost zaběhnutí kovu  

Nejdůleţitější vlastností v praxi je zabíhavost kovu. Zabíhavost vyjadřuje schopnost kovu 

vyplnit co nejdokonaleji formu, coţ v našem experimentu je schopnost vyplnit sádrovou 

formu s porézní strukturou o tloušťce stěn jednotlivých pórů. Zabíhavost závisí na rychlosti 

pohybu taveniny k jejich rychlosti chladnutí.  

Zabíhavost ovlivňuje: 

- Teplotu Q, kterou je moţno kovu odebrat neţ ztuhne.  

- Povrch odlitku, kterým kov ztrácí teplo.  

- Interval tuhnutí kovu, nejhorší zabíhavost mají kovy s největším intervalem 

tuhnutí, nejlepší zabíhavost mají eutektické slitiny. 

- Teplota formy. 

- Schopnost formy odebírat odlitku teplo.   

V našem případě je měřítkem zabíhavosti nejmenší průměr zaběhlé stěny póru hliníkové 

pěny. 

Hliníkové pěny s nepravidelnou strukturou - postup výroby:  

Za prvé popíšu postup odlévání kovových pěn. Dále se zaměřím na jednotlivé pokusy a jejich 

výsledky. U pokusů budu pouze popisovat změny, které nastaly vlivem pouţití jiných 

materiálů nebo za pouţití jiných teplot. 
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7.1 Postup výroby hliníkových pěn  

Pro to abychom vůbec mohli odlévat hliníkové pěny, jsme si jako první připravili hliníkové 

vzorky AlSi10, které jsme nařezali na malé pásky (o tloušťce 2 mm). Tyto pásky se budou 

v peci tavit. Následně jsme nařezali pěnu z polyuretanu se stochastickým uspořádáním 

otevřených buněk na rozměry 5 x 5 cm, (viz obrázek 7.1).  

 

         Obrázek 7.1: Modrá polyuretanová pěna 

Polyuretanovou pěnu jsme lepili voskem na formu vtokové soustavy (viz obrázek 7.2). 

Vtoková soustava zaručí naplnění sádrové formy roztaveným hliníkem.   

 

             Obrázek 7.2: Forma vtokové soustavy 

  

Poté jsme začali s přípravou sádry, kde jsme volili poměr sádry v závislosti na velikosti 

formy. Poměr sádry pro větší formu je 540 g sádry + 190 ml vody a pro menší formu, 460 g 

sádry + 171 ml vody. Mísení sádry se provádělo ve speciálním vakuovém mísiči Indu Mix, 

(viz obrázek 7.3). Forma je vloţena uvnitř pod mísičem, do které se sádra nalije aţ po 

namíchání, které trvá 5 minut. Po nalití sádry do formy následovaly 4 minuty vibrací pro  
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odstranění bublin. Kdyţ sádra ztuhla, vytáhli jsme formu pro vytvoření vtokové soustavy. 

Výsledek po vytaţení vtokové formy je zobrazen na obrázku 7.4.  

 

                                         Obrázek 7.3 Vakuový mísič sádry Indu Mix 

 

                Obrázek 7.3: Forma s výslednou vtokovou soustavou  

 

Důvodem proč lijeme sádru do formy s polyuretanovou pěnou je ten, ţe sádra zateče do všech 

dutin pěny (okopíruje ji).  



23 

 

Hotovou sádrovou formu dáváme vyţíhat do pece Vulcan 3 – 550, (viz obrázek 7.5). Teploty 

ţíhání jsou uvedeny v kapitole 7.1.1. 

Ţíháním docílíme úplné vypaření polyuretanové pěny. Uvnitř sádry zůstane přesný odlitek 

polyuretanové pěny. Dalším důvodem je, ţe sádra musí být pořádně prohřátá, aby při odlévání 

hliníku do sádrové formy nedošlo k tepelnému šoku (kov by špatně zabíhal).  

 

                             Obrázek 7.5: Pec Vulcan 3 - 550 

Poslední proces byl odlévání hliníku do sádrové formy. Odlévání se uskutečňovalo pomocí 

tavící pece InduTherm, (viz obrázek 7.6). V peci jsme roztavili kov, kdyţ měl kov barvu 

zářivě ţlutou, tak se mohlo začít odlévat, to jsme poznali přes sklíčko na peci. Odlévání 

probíhalo za sníţeného tlaku překlopením tavící pece o 90°C, (viz obrázek 7.5). Ihned po 

překlopení dochází k přetlaku, který pomůţe zaběhnutí kovu do dutiny formy. Následuje 

výdrţ v této pozici 5 minut. Poté se forma vytáhne a dá se do studené vody pro odstranění 

sádry a pro zvýšení pevnosti pěny. Vţdy jsme vyrobili 9 vzorků.  

 

                        Obrázek 7.6: Tavící pec Indutherm 
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7.1.1 Pokusy výroby hliníkových pěn  

Konkrétní postup výroby pro všechny pokusy je popsán v předchozí kapitole.  Mým hlavním 

cílem v těchto pokusech, byla snaha co nejlepšího zaběhnutí kovu do vnitřní porézní struktury 

sádry. 

1. Pokus za pouţití ţluté polyuretanové pěny, viz obrázek 7.7, tloušťka 10 a 20 mm,  

pouţitá sádra na výrobu formy pro hliníkovou pěnu je M 028. Celkem zaformováno a 

odlito 9 kusů, z toho 4 kusy formované na stojato do vyšších forem a 5 kusů 

formováno do niţších forem na leţato.  

Rozměr odlévaných pěn:  

- Odlévané na leţato (niţší formy) = 50 x 50 x 10 mm. 

- Odlévané na stojato (vyšší formy) = 50 x 50 x 20 mm. 

Poměr sádry:  

- Niţší formy: 460 g sádry + 171 ml vody. 

- Vyšší formy: 540 g sádry + 190 ml vody. 

   

 Ţíhání sádry: 

- 640˚C = 8 hodin = nárůst o 8˚C/min. 

Výsledek: 

V tomto pokusu se povedlo dokonalé zaběhnutí pouze u pěn s tloušťkou 20 mm (odlévané na 

stojato), (viz obrázek 7.7), kde je zobrazena hliníková pěna odlévaná na leţato a v pravé části 

na stojato. 

Čištění: 

V tomto prvním pokusu jsme se snaţili odstranit sádru pomocí vody. Po odlití se sádra 

ponořila do studené vody, ale nedošlo k odstranění sádry z vnitřní struktury pěny a to ani pod 

proudem tekoucí studené vody. Sádra ve vnitřní struktuře pěny drţela jako celek. Sádru se 

v tomto pokuse nepodařilo odstranit, (viz obrázek 7.7). 

 

              Obrázek 7.7: Ţlutá polyuretanová pěna a výsledná hliníková pěna se sádrou uvnitř. 
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2. Pokus za pouţití ţluté polyuretanové pěny jako v prvním pokuse o tloušťce 10 a 20 

mm, ale za pouţití jiné sádry Kerr Lab Satin Cast 20 (zlatnická sádra). Zaformováno 9 

kusů forem tak jako v prvním pokuse.  

Poměr sádry: 

- Niţší formy: 450 g sádry + 175 ml vody. 

- Vyšší formy: 500 g sádry + 195 ml vody. 

Ţíhání sádry:  

Probíhalo jako u předchozího pokusu.  

Výsledek: 

Pro tento typ sádry, byla nízká teplota ţíhání. Kov špatně zabíhal, díky tomu se 

nepodařilo odlít pěny, které byly formované ve větších formách na stojato. Relativně 

úspěšně, byly odlity pěny v menší formě na leţato, ale ani v tomto případě nedošlo 

k dokonalému zaběhnutí kovů do všech rohů.  

Čištění: 

Sádra šla z vnitřní struktury pěny odstranit lépe za pomocí vody, ale stále ne úplně. 

Tato metoda se uplatnila pouze u tenkých pěn (ţlutá pěna 10 mm, sádra Kerr Lab). 

Rozpuštění sádry proběhlo téměř okamţitě, nutné je měnit roztok.  

3. Pokus za pouţití černé polyuretanové pěny Bulpren S 32450, tloušťka 20 mm, 

pouţitá sádra Kerr Lab Satin Cast 2. Opět zaformováno 9 kusů forem. Rozměry všech 

pěn byly 50 x 50 x 20 mm.  

Poměr sádry: je stejný jako v pokuse 2.  

Oproti předchozímu pokusu byla teplota ţíhání zvýšena pro zlepšení zabíhavosti u 

stejného typu sádry.  

Ţíhání sádry: 

- 800˚C = 8 hodin = nárůst o 8˚C / min. 

Výsledek: 

Dokonale zaběhlo pouze 5 kusů pěn formovaných na leţato, z toho jeden praskl při 

čištění vodou. Zbývající 4 kusy zaběhly jen z části. Oplachování pod studenou vodou 

mělo za následek zakalení hliníkové pěny a zvýšení její pevnosti, na rozdíl od 

nezaběhlých pěn, které se příliš neoplachovaly a byly tak křehké, ţe se rozsypaly 

v ruce.  
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Čištění: 

Proud vody rovněţ neodstranil sádru z pórů pěny. V tomto pokusu jsme se snaţili 

odstranit sádru pomocí ultrazvukové lázně Fritsch. Následující postup čištění se jevil 

jako doposud nejlepší. 

 

 

   Obrázek 7.9: Výsledná pěna bez sádry 

 

4. Pokus za pouţití černé polyuretanové pěny Bulpren S 32380, tloušťka 20 mm, 

pouţitá sádra Kerr Lab Satin Cast 20. Zaformováno opět 9 kusů forem = 4 kusy do 

niţších forem na leţato a 5 kusů do vyšších forem na stojato. Rozměry všech pěn byly 

50 x 50 x 20 mm. 

 Poměr sádry:  

U sádry Kerr Lab je vţdy stejný (jako v předchozím pokuse).  

 

Ţíhání sádry: 

(viz předchozí pokus s pěnou S 32450). 

Výsledek: 

Nezaběhla dokonale ani jedna z formovaných pěn. Některé kusy téměř zaběhly, ale 

zůstaly oblé nedolité hrany. Pravděpodobně měla pěna tenčí stěny neţ předchozí.  

Čištění:  

Probíhalo v magnetické míchačce IKA C – MAG HS7. Rozmočení sádry v roztoku 

600 ml vody a 20 ml 8 % octu při teplotě pohybující se mezi 40 – 50°C. Vyzkoušeno 

na kousku nedokonale odlité pěny, sádru se podařilo odstranit celou.  
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5. Pokus za pouţití modré polyuretanové pěny Bulpren S 32450, tloušťka 20 mm, 

pouţitá sádra Kerr Lab Satin Cast 20. Zaformováno 9 kusů forem, 4 kusy do niţších 

forem na leţato a 5 kusů do vyšších forem na stojato. Rozměry všech forem byly 50 x 

50 x 20 mm.  

 

Poměr sádry: u sádry Kerr Lab vţdy stejný (jako v předchozích pokusech).  

- Niţší formy: 450 g sádry + 175 ml vody. 

- Vyšší formy: 500 g sádry + 195 ml vody. 

Ţíhání sádry: (viz předchozí pokus s pěnou S 32450) = zvýšena teplota ţíhání sádry 

pro zlepšení zabíhavosti, aby nedocházelo k takovému teplotnímu šoku po vloţení 

sádrové formy do pece Indutherm.  

- 800˚C = 8 hodin = nárůst o 8˚C/min. 

Výsledek:  

Dokonale zaběhla jen polovina zaformovaných pěn, zbytek zaběhl tak do poloviny. 

Zběhly jak formy formované na leţato, tak také formy na stojato a to bez rozdílu. 

Oproti černé polyuretanové pěně typu S 32450 je struktura této modré pěny i po 

zakalení pod studenou vodou měkčí a křehčí (drolí se v ruce). Dokonce dochází 

k odtrhávání v toku pěn i pod minimálním tlakem.  

Čištění:  

V ultrazvukové lázni. 

 

6. Pokus za pouţití černé polyuretanové pěny TM 25450, tloušťka 20mm, pouţitá 

sádra Kerr Lab Satin Cast 20. Opět zaformováno 9 kusů forem jako v minulých 

pokusech. Rozměry všech forem byly 50 x 50 x 20 mm.  

Poměr sádry: je stejný jako v minulých pokusech, protoţe se pořád pouţívá sádra typu 

Kerr Lab.  

Ţíhání sádry: probíhalo za stejné teploty jako v minulém pokuse, protoţe tato teplota 

ţíhání se jeví jako nejlepší.  

- 800˚C = 8 hodin = nárůst o 8˚C/min. 
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Výsledek: 

Při pouţití tohoto typu polyuretanové pěny, která má oproti ostatním polyuretanovým 

pěnám pouţitým v těchto pokusech, hrubší stěny pórů a zároveň je pěna hustší (menší 

dutiny pórů). To mělo za následek, ţe výsledná hliníková pěna byla pevnější a lépe 

zabíhala. V tomto pokusu se nám povedlo dokonale vyrobit 50 % hliníkových pěn, 

byly pevné a dokonale zaběhlé. Pěny vytvořené odléváním na stojato, se v tomto 

pokusu neosvědčily a špatně zabíhaly, (viz obrázek 8.1). Nejlépe se zabíhají pěny 

odlévané na leţato a to téměř v kaţdém pokusu, mají největší úspěšnost.    

Čištění:  

V ultrazvukové lázni.  

 

 

 

              Obrázek 8.1: Pěna vytvořená na stojato  

 

7. Pokus za pouţití černé polyuretanové pěny TM 25450 pokryté ţlutou univerzální 

akrylátovou barvou ve spreji nebo bezbarvým akrylátovým lakem, tloušťka pěny 

20 mm, pouţitá sádra opět Kerr Lab Satin Cast 20. Tuto polyuretanovou pěnu jsme 

nabarvili akrylátovou barvou ve spreji pro zvětšení tloušťky stěn pórů, aby došlo 

k lepšímu zabíhání kovu do sádrové formy. Rozměry všech forem byly 50 x 50 x 20 

mm. Odlévali jsme pouze do forem na leţato, protoţe ze všech pokusů, byla největší 

úspěšnost právě u těchto forem.  

Poměr sádry:   

- Niţší formy: 450 g sádry + 175 ml vody.  

 

Ţíhání sádry: 

- 800˚C = 8 hodin = nárůst o 8˚C/min.  
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Výsledek: 

Díky barvě, kterou jsme nanesli na polyuretanovou pěnu, čímţ došlo ke zvětšení 

tloušťky stěn pórů a následně k vyhlazení stěn pórů (viz obrázek 8.2), které bez 

nástřiku touto barvou byly nepravidelné (vroubkované) a díky tomu docházelo k tomu, 

ţe hliníková pěna byla křehká. V tomto pokuse se nám podařilo vyrobit všech 9 

hliníkových pěn, které se odlévali do forem na leţato. Došlo k dokonalému zaběhnutí 

všech hliníkových pěn a byly dokonale pevné. Tento pokus je jediný, kde byla 100 % 

úspěšnost a to díky zvětšení tloušťky stěn pórů a jejich vyhlazení (bez mikrotrhlin). 

Tato barva do těchto mikrotrhlin zatekla a vyplnila je. Tento pokus je poslední co jsme 

udělali a zároveň nejlepší.  

Čištění:  

V ultrazvukové lázni.  

 

 

Obrázek 8.2: Pěny vytvořené z polyuretanové pěny TM 25450 s větší tloušťkou stěn pórů 

díky ţluté univerzální akrylátové barvy a bezbarvého akrylátového laku ve spreji.  
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Závěr 

 

V této práci jsem se zaměřil na kovové pěny, kde jsem popsal jejich vlastnosti, pouţití a 

způsoby výroby, především zaměřující se pro automobilový průmysl. Tato práce je hlavně 

zaměřena na pěnový hliník, protoţe začíná mít největší uplatnění v průmyslových aplikacích, 

a to především v automobilovém průmyslu. Tato práce obsahuje také praktickou část, kterou 

jsme prováděli v laboratořích školy. V teoretické části jsem se zmínil o pěnových filtrech a to 

proto, ţe jsme tyto filtry vytvářeli v praktické části. Mým hlavním úkolem v této práci byl 

návrh způsobu odlévání pro lité kovové pěny s nepravidelnou strukturou, který jsem prováděl 

v praktické části v laboratořích školy. Praktická část obsahuje přesný postup výroby hliníkové 

pěny, která v našem případě můţe mít uplatnění jako pěnový filtr. Dále je v praktické části 

popsáno 7 pokusů, pokaţdé za pouţití jiné sádry, polyuretanové pěny nebo jiné teploty ţíhání. 

Výsledkem mé práce bylo zjištění a to u posledního sedmého pokusu, dokonalé vytvoření 

hliníkové pěny, a to jak po stránce zaběhnutí kovu do sádrové formy, tak po stránce pevnosti 

a dokonalosti pěny. V posledním pokuse se povedly všechny pěny a to kvůli větší tloušťce 

stěn pórů a odstraněním mikrotrhlin ze stěn pórů, z důvodu postřiku polyuretanové pěny 

univerzální ţlutou akrylátovou barvou nebo bezbarvým lakem, který právě způsobil zvětšení 

tloušťky stěn pěny a odstranění mikrotrhlin v polyuretanové pěně. Tohle byl cíl mé práce, 

zjistit dokonalé odlévání hliníkových pěn s nepravidelnou strukturou a to se povedlo ve 

zmíněném sedmém pokuse. Hliníkové pěny, které jsme vytvořili, mohou mít funkci jako 

hliníkové filtry pouţívané pro zlepšení vlastností odlévaných hliníkových pěn nebo jako filtry 

spalin komínů a zároveň mohou být pouţity jako výztuhy rámů atd. Pouţití této hliníkové 

pěny ještě není známo, ale právě probíhá výzkum pouţití následující hliníkové pěny.  
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů  

 

Al – hliník.  

SAF (Stabilized aluminium foam) – stabilní hliníková pěna = obchodní označení.  

Cymat – obchodní označení (kanadská firma) = metoda vstřikování plynu.  

Alporas – obchodní označení hliníkové pěny, která se vyrábí metodou práškové metalurgie.  

TiH2 – Hydrid titanu 

Alulight – obchodní označení hliníkové pěny, prášková metalurgie  

PUR pěna - polyuretanová pěna  

 

 

 

 

 

 


