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Anotace 

Doktorská práce se zabývá sledováním rozměrových změn při tuhnutí  a chladnutí 

odlitkŧ odlitku jednoduchého tvaru a vznikem staţenin. Byly sledovány rozměrové změny 

odlitkŧ ze slitin hliníku.  Jsou zde uvedeny rozdíly při tuhnutí  grafitických litin. 

Práce je rozdělena do deseti kapitol, které jsou součástí dvou hlavních částí - rešeršní 

a experimentální. Všechny kapitoly práce přispívají k řešení komplexní problematiky tuhnutí 

a chladnutí odlitkŧ ze slitin hliníku s křemíkem. 

Rešeršní část práce je zaměřena na rozbor struktury tavenin a doprovodných vlivŧ 

jejího přechodu do tuhé fáze, včetně mechanismu tuhnutí a chladnutí odlitku, rozdíl mezi 

tuhnutí litin a siluminŧ. Tuhnutí taveniny bylo popsáno na základě termodynamických 

stavových funkcí a tyto děje byly rozpracovány na základě fázových přechodŧ I. druhu. 

Současně byla popsána charakteristika tuhnutí litiny s lupínkovým grafitem, včetně její 

grafitické expanze a lineárního smršťování. Všechny kapitoly této části práce jsou 

koncipovány  na základě fyzikálně-metalurgické podstaty probíhajících dějŧ a ukazují co je 

fyzikální příčinou vzniku objemových a  lineárních změn při výrobě odlitkŧ. 

Experimentální část práce je zaměřena na návrh, sestavení  měřicího zařízení pro 

sledování  rozměrových změn (změny výchozího prŧměru odlitkŧ) tvaru válce  40 x 70 

mm;  60 x 70 mm a výjimečně  80 x 70 mm při jejich tuhnutí a chladnutí.   

Byla vytvořena metodika vyhodnocení časových závislostí experimentálně  získaných 

křivek dilatace a teploty při odlévání rŧzných druhŧ silumínŧ a čistého hliníku (99,7%). 

Hodnoty charakterizující prŧběh získaných dilatací byly zpracovány do tabelární podoby          

a byly sestrojeny grafické závislosti dilatace na obsahu křemíku v siluminu. Hodnoty dilatace 

byly doplněny hodnotami objemu staţenin odlitkŧ vyrobených na základě metody Wittmosera 

a Tatura. 

Z výsledkŧ experimentŧ byly vypočítány hodnoty konstant tuhnutí pro jednotlivé 

experimenty. A byly vypočítány hodnoty součinitele teplotního smrštění odlitkŧ.  

Výsledky práce ukazují souvislost mezi obsahem křemíku odlévaného siluminu            

a  vznikem staţeniny. Největší staţeniny vykazují siluminy tuhnoucí s velkým intervalem 

teplot tuhnutí 

 

Klíčová slova: slitiny hliníku, tuhnutí, dilatace, staţeniny, konstanta tuhnutí. 

Tato doktorská práce vznikla s podporou projektu MSM 4674788501 

 



 

Annotation 

Thesis deals with measurement of the dimensional changes of the castings from pure 

and all alloys during their solidification and cooling. There were monitored dimensional 

changes of the castings from aluminium alloys. There are differentials of the solidification 

aluminium alloys and iron castings. 

Thesis is divided at ten chapters take in theoretical and experimental parts. All chapters 

of the thesis are solved total problems with solidification and cooling castings from 

aluminium – silicium alloys. 

Theoretical part of the thesis deals with structure of the melting and its transformation 

to solid phase, mechanism solidification and cooling of the castings. There is differential of 

the solidification aluminium alloys and iron castings. Solidification of the melting it was 

written on the basic thermodynamics functions. These processes were elaborated on base first 

order phase transition. It is described of the characteristic solidification iron casting its 

expansion and schrinkage. All chapters conceive as the base physical-metallurgical actions. 

There are causes linear changes castings. 

Experimental part there was built up the measuring apparatus for this purpose. This 

apparatus is consists of the converter from the analogue signal for the digital signal (Polish 

provenience), PC and the chase whereon it is a mould with the measuring detector of the 

dilatation. The mould has shape of roll with a cave for cast of the castings  60 x 70 and       

 40 x70  80 x 70 mm. The dilatation curves both alloys were obtained by the solidification 

these castings. In the case of Al-alloys the influence of chemical composition and 

metallurgical treatment (use of refining salts) on linear changes during solidification and on 

the dimension of shrinkage originating was observed.  

It was made method of the classification dilatation. There were made of the Wittmoser´s 

test and Tatura´s test. 

On the base experimental processes values has been calculated values solidification 

constant for individual experiments and values temperature shrinkage coefficients of the 

castings. Science findings give connection between content silicium and volume of the 

shrinkage sensivity. The maximum shrinkage sensivity have aluminium alloys with bigger 

interval temperature solidification.  

 

Keywords: aluminium alloys, solidification, dilatation. shrinkage, solidification constant. 

This thesis was written with help of MSM  4674788501 
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Seznam zkratek a symbolŧ 

d0  - počáteční prŧměr sledovaného odlitku 

dT/dP - diferenciální kvocient udávající změnu teplota a tlaku 

d  - změnu prŧměru odlitku 

E  - aktivační energii 

G  – Gibbsovu energii 

H  – entalpii 

HL  - entalpii kapalné fáze 

HS  - entropii tuhé fáze 

H T  - změnu molárního tepla tavení 
k  - konstantu tuhnutí [m.s

-1/2
] 

l0  - počáteční délku sledovaného objektu  

l  - změnu lineární rozměru 

Ltuh  - skupenské teplo tuhnutí 

LV  - rozměr odlitku při volné dilataci 

LZ  - rozměr odlitku při teplotě TZ.L.S 

LV  - délkové smrštění odlitku 

M  - modul odlitku [m], pro odlitek  60 x 70 [mm] M = 0,015 [m] 

p  - tlak 

p  - nezávisle proměnná hodnota tlaku a teploty 

R  - plynovou univerzální konstantu 

S  – entropii 

SL  - entropii kapalné fáze 

SS  - entropii tuhé fáze 

S(L-S) - změnu entropie mezi kapalnou a pevnou fází 
t  - čas tuhnutí odlitku [s] 

t0  - představuje přibliţně periodu kmitŧ 

T  - teplotu 

T  - nezávisle proměnná hodnota teploty 

Tl  - teplotu lití 

TL  - teplotu likvidu 

TO  - teplotu okolí 

TS  - teplotu solidu 

Ttav  - teplotu tavení 

Ttuh  - teoretickou teplotu tuhnutí 

T  - rozdíl teploty v chladnoucím odlitku 

T  - změnu teploty při které probíhá změna objemu 

T  - změnu teploty [K] 

V(L) - V(S) = V(2,1) - rozdíl molárních objemŧ v kapalném a tuhém stavu 
V0  - počáteční objem [m

3
] 

Vs  - objem staţeniny 

Vt  - objem taveniny 

Vz   - objem ztuhlého kovu 

V  - změnu objemu [m
3
] 

V´´L  - změnu objemu vlivem uzavření taveniny stěnami odlitku 

VL-S  - změnu objemu v dŧsledku tuhnutí, včetně případného nárŧstu objemu odlitku 

VS  - změnu objemu v dŧsledku smrštění ztuhlých částí odlitku 
 

 - součinitel lineární roztaţnosti, resp. smrštivosti [K
-1

] 
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*  - součinitel volného délkového smrštění pro interval teplot TZ.L.S a TO 

VL  - součinitel objemového smrštění v tekutém stavu 

VK - součinitel objemového smrštění při krystalizaci, resp. tuhnutí odlitku 

VS  - součinitel objemového smrštění v tuhém stavu 

  - součinitel teplotní roztaţnosti, resp. smrštivosti [K
-1

] 

  - součinitel objemové roztaţnosti [K
-1

] 

z  - hustotu ztuhlého kovu při teplotě tuhnutí 

t  - hustotu taveniny při teplotě tuhnutí 
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1. ÚVOD 

V současné době se při výrobě odlitkŧ hledají zpŧsoby, jak zajistit jejich kvalitní 

výrobu z hlediska přesnosti rozměrŧ a geometrického tvaru, s ohledem na poţadovanou 

strukturu materiálu, vnitřní pnutí a homogenitu odlitkŧ. Tato hlediska jsou do značné míry 

ovlivněna tepelně-fyzikálním procesem mezi odlitkem a formou a jevy při přechodu taveniny 

do tuhé fáze, tj. během jeho tuhnutí a chladnutí. Znalost těchto pochodŧ je dŧleţitá pro návrh 

nálitkování odlitkŧ (umístění nálitkŧ, velikost jednotlivých nálitkŧ atd.) i pro konstrukci 

vtokové soustavy. V praxi se často postupuje dle vţitých empirických poznatkŧ a zkušeností. 

V těchto návrzích se více čí méně uplatňují počítačové simulační programy. Měřítko 

vyuţívání simulačních programŧ se neustále zvyšuje. Bohuţel však vlivem linearizace 

tepelných a mechanických vlastností materiálŧ dochází k chybám ve výsledcích simulace. 

Z tohoto dŧvodu stále největší podíl rozhodování o kvalitě odlitku leţí na rozhodnutí 

technologa. Zde se však musí uváţit všechny vlivy vlastního materiálu odlitku, materiálu 

formy, pouţité technologie, atd. 

Tyto záleţitosti je třeba sledovat nejen při výrobě odlitkŧ z grafitických litin, ale také 

při tuhnutí odlitkŧ ze slitin hliníku. Některé hliníkové slitiny odlévané gravitačním litím 

do pískových nebo kovových forem se vyznačují poměrně velkým stahováním (především 

při odlévání do pískových forem). Tyto odlitky je třeba před odléváním nálitkovat. 

S touto problematikou souvisí i dlouhodobý výzkum tuhnutí a chladnutí odlitkŧ 

při jejich současné změně rozměrŧ, který je řešen v rámci výzkumného záměru MSM 

4674788501 na Technické univerzitě v Liberci. V rámci této problematiky je řešena i tato 

doktorská práce, která se týká vlivu dilatačních procesŧ při tuhnutí odlitkŧ na tvorbu jejich 

staţenin. Navazuje na měření závislostí dilatace a teploty jednotlivých běţně pouţívaných 

litin, která prováděl VODIČKA [32] a na publikovaný odborný článek o litinách HUMMERA 

[1]. Z práce HUMMERA [1] vyplývá moţnost změny velikosti nálitku a získání kvalitního 

odlitku z hlediska vnitřní zdravosti, vyuţitím grafitické expanze v návaznosti na pevnostní 

hodnoty pískové formovací směsi. 

 

Sledováním rozměrových změn při tuhnutí odlitkŧ se nejvíce zabývají oceláři mezi 

které se u nás řadil PŘIBYL [3] a výrobci odlitkŧ z litiny s kuličkovým grafitem, jako 

např. HUMMER [1] a GEDEONOVÁ [31], která také pouţila ke svým výzkumŧm měřicí 

zařízení na základě poznatkŧ maďarského výzkumníka Nándoriho. V roce 1970 BRADÍK [9] 

zkonstruoval měřicí zařízení (s pouţitím číselníkového úchylkoměru, který později nahradil 
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indukčním snímačem) pro měření dilatačních změn tuhnoucího odlitku v rŧzných formách 

z pískových směsí. 

Výzkum stahování a rozměrových změn odlitkŧ ze slitin hliníku se začal provádět 

v okamţiku, kdy tento materiál byl uplatňován pro výrobu odlitkŧ automobilového prŧmyslu. 

Výzkum začali v 50. letech minulého století provádět MURPHY [2], IRMANN [4], kteří 

sledovali tuhnutí odlitkŧ v pískové a kovové formě s ohledem na podmínky vzniku staţenin. 

V 60. letech minulého století PIWONKA [5] sledoval eliminaci porozity a staţenin 

v odlitcích ze slitin hliníku. Problematiku tuhnutí odlitkŧ ze slitin hliníku v kovových formách 

koncem 60. let minulého století rozpracoval SWANSON [6] a SRINIVASAN [7]. 

U nás se v poslední době problematikou tuhnutí odlitkŧ ze slitin hliníku zabývají 

GRÍGEROVÁ, KOŘENÝ, LUKÁČ [11], avšak teoretickými zákonitostmi nebo metodikou 

zkoušek pro sledování staţenin odlitkŧ ze slitin hliníku. V Polsku JURA a kol. [12] navrhl 

a zkonstruoval převodník, který současně slouţí jako zařízení, které je schopno snímat 

dilatační děje při tuhnutí a chladnutí odlitku s moţností derivace křivky prŧběhu teplot  a 

dilatace. Zatím bylo toto zařízení uplatňováno u experimentŧ, které byly určeny pro stanovení 

významných teplot sledovaných experimentŧ. 

V této souvislosti  je nutno připomenout, ţe z výše uvedených výzkumníkŧ se nikdo 

nezabýval měřením dilatačních křivek při tuhnutí odlitkŧ ze slitin hliníku. To je 

pravděpodobně proto, ţe k tomuto účelu je nutné specifické měřicí zařízení. 

 

V tomto směru je zaměřena doktorská práce, která se zabývá výzkumem dilatačních 

vlastností vybraných slitin hliníku s eutektickou přeměnou a zkoumá dílčí pochody 

probíhající uvnitř odlitku během tuhnutí. Pro porovnání jsou provedena měření dilatace 

i grafitických litin. 

Výsledkem doktorské práce je zkoumání moţností predikce velikosti soustředěných 

staţenin u odlitku na základě měření dilatačních charakteristik při jeho tuhnutí. Součástí 

řešení práce je téţ výzkum jednotlivých technologických vlivŧ. 

 

1.1. Cíle doktorské práce 

1. Prostudovat teoretické zákonitosti a problematiku objemového a lineárního smršťování 

odlitkŧ i s ohledem na moţnou konstrukci měřícího zařízení. 

2. Navrhnout a sestrojit měřící zařízení pro sledování dilatačních změn tuhnoucího odlitku. 

3. Zvolit metodiku a zkonstruovat měřicí zařízení na sledování rozměrových změn 

při tuhnutí odlitkŧ ze slitin hliníku ve formě z CT směsi při gravitačním lití. 
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4. Měření objemového smršťování při tuhnutí vybraných slévárenských slitin tuhnoucích 

při eutektické teplotě s ohledem na změnu technologických parametrŧ (teplotu přehřátí, 

druh slévárenské formy atd.). 

 

1.2. Publikace autora k tématu disertační práce 

[1] Hošek, Z.: Rozměrové změny při tuhnutí grafitických litin . [Diplomová práce]. TU - FS 

Liberec, 2001. 

[2] Exner, J., Jelínek, M., Vodička, P., Konečný, L., Vrba, M., Hošek, Z.: Hodnocení 

metalurgické jakosti litiny s kuličkovým grafitem. 15.celostátní konference "Výroba 

a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem" . Svratka 26. aţ 28. 11. 2001. 

s. 178-185. ISBN 80-02-01464-2. 

[3] Hošek, Z., Exner, J.: Rozměrové změny při tuhnutí grafitických litin, Mezinárodní 

vědecká konference "PRO-TECH-MA", Košice 2002, s. 115-120, ISSN 1335-2393. 

[4] Vodička, P., Hošek, Z.: Measuring of the linear Dimensionals Iron and Aluminium 

Castings During Solidification. Commision CIATF, 7.1 a 7.4 TU Liberec KST 28. - 

29.5.2002. 

[5] Hošek, Z., Exner, J., Nováková, I.,  Piţl, J.: Rozměrové změny odlitku během tuhnutí. In: 

Medzinárodná konference PRO-TECH-MA, Acta Mechanica Slovaca Košice, roč.82-

B/2004, s. 135-140. ISSN 1335-2393. 

[6] Hošek, Z., Nová, I., Nováková, I.: In.: 9th International Cenference Technology 2005, 

September, CD, str.55, ISBN 80-227-2264-2. 

[7] Bradáč, J., Hošek, Z., Nová, I.: Termická a dilatometrická analýza odlitkŧ ze slitin 

hliníku AlSi 7. In.: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava, metallurgical series, No. 1, 

2006, p.14 - 17, ISSN 1210-0471. 

 

1.3. Ostatní publikace autora 

[8] Nová, I., Exner, J., Hošek, Z.: Plnění formy a odlitkŧ při tlakovém lití. (The Filling and 

crystallization for of die-casting pressure). In: Sborník přednášek Spolupráce AGH 

Krakow - VŠB-TU Ostrava. Krakow/ Szycach, duben 2003. s. 49 aţ 54, ISSN 83-

914313-9-8. 

[9] Nová, I., Exner, J., Hošek, Z.: Filling and Crystallization Processes of die Casting. In: 

Archives of foundry Polish Academy of Sciences Department Katowice Foundry 

Co[mm]ission. PAN - Katowice Year 2003, vol.3 No 10, 4 p 68 - 73, PL ISSN 1642 - 

5308. 
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[10] Nová, I., Exner, J., Hošek, Z.: Vývoj stanovení doby tuhnutí odlitkŧ v prŧběhu 20. 

století. In: Slévárenské pochody při výrobě odlitkŧ. Plzeň, říjen 2003, s. 25 - 31. 

[11] Nová, I., Exner, J., Jenší, S., Hošek, Z., Nováková, I.: Opravy forem a jaderníkŧ 

navařováním. [Závěrečná zpráva projektu: Purform - rychlá výroba forem 

pro polyuretanové díly FD-K/O13: F1c - výzkum metod spojování rŧzných kovových 

forem a modelŧ]. TU-FS, KSP Liberec, 2003. 

[12] Nová, I., Hošek, Z., Nováková, I.: Rozvoj tlakového lití. Slévárenská výroba. [MM] 

Prŧmyslové spektrum, č.5, květen 2004, s. 79 aţ 81, ISSN 1212-2572. 

[13] Nováková, I., Nová, I., Hošek, Z., Exner, J.: Vliv tlaku na krystalizaci odlitkŧ ze slitin 

hliníku. In: Medzinárodná konference PRO-TECH-MA, Acta Mechanica Slovaca 

Košice, roč. 82-B/2004, s. 313 aţ 317. ISSN 1335-2393. 

[14] Nová, I., Exner, J., Hošek, Z., Nováková, I.: Thermal processes on the surface and the 

sand mould. In: The 6th International Conference - Surface phenomena in foundry 

processes. Poznan, June 2004, p. 98 to 105. ISBN 83-914313-9-7. 

[15] Nová, I., Nováková, I., Hošek, Z.: Metalografické hodnocení struktury litinového dílu. 

Zpráva - Metalurgie Rumburk s. r. o. 2004. 

[16] Nová, I., Exner, J., Hošek, Z., Nováková, I.: Crystalization of Al-Si Alloys of the 

Course of High Pressure Die Casting. In: Archives of foundry Polish Academy of 

Sciences Department  Katowice Foundry Co[mm]ission. PAN - Katowice Year 2004, 

vol.4 No 14, 4 p 325 - 332, PL ISSN 1642 - 5308. 
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2. FYZIKÁLNĚ METALURGICKÝ POPIS TAVENIN KOVŦ 

A DŦSLEDEK JEJICH PŘECHODU DO TUHÉHO STAVU 

Charakteristika rozměrových změn vznikajících v dŧsledku tuhnutí kovŧ, resp. slitin 

kovŧ, vyţaduje dŧsledné vysvětlení celého procesu změn probíhajících především na základě 

přeměny kapalné fáze ve fázi tuhou. V této souvislosti je třeba se zaměřit, jak 

na charakteristiku tavenin kovŧ, tak na fázové přechody a strukturu krystalické tuhé fáze. 

 

2.1. Struktura taveniny kovŧ  

Z fyzikálně-chemického hlediska se tavenina (tekutá fáze) kovŧ řadí mezi kapaliny. 

To lze vysvětlit tím, ţe taveniny kovŧ se pohybují v oblasti relativně blízko nad bodem 

tavení. Lze je povaţovat za pokračování tuhého stavu a jejich strukturu lze povaţovat za bliţší 

tuhým krystalickým látkám neţ plynŧm. Tento názor se opírá o řadu výsledkŧ prováděných 

pokusŧ. 

Při tavení kovŧ dochází ke zvýšení objemu cca o 2 aţ 5 %. Výjimku tvoří vizmut, 

germánium, gállium, křemík, tj. prvky s vysloveně kovalentní vazbou, které nemají těsné 

uspořádání atomŧ v tuhém stavu. V příloze v tabulce 1 jsou uvedeny změny objemu kovŧ 

při přechodu do kapalné fáze V podle PLUHAŘE [18] a BECHNÉHO [19] a v tabulce 2 je 

uvedena změna objemu vybraných kovŧ při jejich tavení, jak uvádí KURĎUMOV [13]. 

Většina tavenin kovŧ tvoří homogenní fázi. Pouze výjimečně se sloţky v kapalném 

stavu buď vŧbec nemísí, nebo jsou navzájem omezeně mísitelné, takţe tvoří dvě kapalné fáze 

(např. soustava Fe-Pb, Cu-Pb), jak uvádí PLUHAŘ [18]. 

Struktura tavenin kovŧ je podle dnešních výzkumŧ tvořena určitým uspořádáním 

atomŧ, viz KALOUSEK [17], PLUHAŘ [18], BECHNÝ [19]. Je představa, ţe kaţdý atom je 

obklopen určitým počtem atomŧ, které se nachází v určitých vzdálenostech. Vlivem 

intenzivního pohybu atomŧ v dŧsledku určité teploty, je však sousedství atomŧ proměnné. 

Jednotlivé atomy přitom mění své polohy, avšak jejich vzájemná vzdálenost se v podstatě 

nemění, uchovávají si uspořádání na krátkou vzdálenost. To je rozdíl proti uspořádání atomŧ 

na dlouhé vzdálenosti v tuhých kovech, které je dáno pravidelností krystalické mříţky. 

V tabulce 2.1 jsou pro orientaci uvedeny hodnoty vzdálenosti atomŧ v kapalné a tuhé 

fázi vybraných kovŧ. Zvětšení meziatomových vzdáleností tavenin proti tuhému stavu kovŧ je 

významným poznatkem u kovŧ, které mají těsnější uspořádání atomŧ v krystalické mříţce 

(kubické plošně středěné a šesterečné). 
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Zvětšení objemu tavenin kovŧ je významná vlastnost, která se musí brát v úvahu 

při jejich technologickém zpracování. Zvětšení objemu tavenin kovŧ lze vysvětlit tím, ţe 

zvýšená teplota (nad teplotu tavení kovŧ) zpŧsobuje oslabení vazebných sil mezi atomy a tím 

náhle vzniká velké mnoţství vakancí. Jejich mnoţství v roztaveném kovu je o několik řádŧ 

vyšší, neţ v tuhém. Změna polohy jednotlivých atomŧ, která probíhá prostřednictvím vakancí 

je poměrně snadná. Názory na strukturu tavenin kovŧ potvrzují i některá měření rŧzných 

vlastností, prováděná u kovŧ ve stavu kapalném a tuhém. Největší změny vykazují vlastnosti 

tavenin zaloţené na vzájemném uspořádání atomŧ (např. Youngŧv modul pruţnosti, 

součinitel difúze, atd.). Poměrně malé změny lze sledovat u vlastností, které závisí 

na vzájemné vzdálenosti atomŧ (hustota, tepelná vodivost, atd.) [17]. 

 

Tabulka 2.1 Hodnoty vzdáleností atomŧ vybraných kovŧ PLUHAŘ [18] 

Kov 

Tavenina Meziatomová vzdálenost 

u kovŧ v tuhém stavu 

10
-10

[m] 

Vzdálenost atomŧ 

10
-10

 [m] 
Teplota [°C] 

Hliník 2,96 700 2,86 

Zinek 2,94 460 2,65 

Cín 3,20 280 3,05 

 

2.1.1. Teorie vysvětlující strukturu tavenin kovŧ 

Závěry o teorii a struktuře roztavených kovŧ se vyvozují z experimentálních poznatkŧ. 

V současné době jsou známé 4 teorie, které popisují strukturu tavenin kovŧ [17], [18], [19]:  

a) Kvazikrystalická teorie - předpokládá zánik absolutního uspořádání atomŧ. Tím se mění 

náhle vlastnosti kovŧ závislé na tomto uspořádání (pevnost, pruţnost, viskozita atd.). 

Zŧstává zachováno uspořádání relativní, na kterém jsou závislé některé veličiny, jako 

např. tepelná kapacita, hustota, kompresibilita, tepelná a elektrická vodivost. Tyto veličiny 

se mění jen málo. U kovŧ s těsným uspořádáním atomŧ v krystalické mříţce koordinační 

číslo mírně klesá, u kovŧ s volným uspořádáním mírně stoupá. Vzrŧst objemu při tavení 

tato teorie vysvětluje rovnoměrným vzrŧstem vzdáleností mezi jednotlivými atomy. 

Schéma změn při tavení dle kvazikrystalické teorie je uvedeno na obr. 2-1. 

 

b) Teorie rojů (sibotaxisů) - vysvětluje strukturu kapalin a tavenin existencí skupin částic - 

rojŧ, sibotaxisŧ - vykazujících téměř stejné uspořádání jako krystalografická mříţka 

tuhého kovu. Tyto skupiny částic nejsou stálé ani v prostoru ani v čase. Atomy, 
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popř. skupiny atomŧ mohou přecházet z jedné skupiny do druhé. Na obr. 2-2 je uvedeno 

schématické znázornění změn při tavení podle této teorie. 
 

(s) (l)  

Obr. 2-1 Schéma struktury v tuhém stavu (s) a při tavení (l) podle kvazikrystalické teorie 

KALOUSEK [17], BECHNÝ [19] 

 
 

(s) (l) 
 

Obr. 2-2 Schéma změn krystalické struktury (s) při tavení kovŧ (l) podle teorie sibotaxisŧ 

KALOUSEK [17] 

 

c) Teorie Švidkovského - doplňuje teorii rojŧ o představu existence volných atomŧ 

v tavenině. Tepelná energie taveniny vede k vibraci atomŧ v centrech krystalické mříţky 

a k zeslabení sil mezi atomy. Při tavení dochází k uvolňování atomŧ z uzlových míst 

krystalické mříţky. Kromě kvazikrystalŧ (jakoby krystalŧ) - skupin uspořádaných částic - 

existují i atomy, které nejsou vázány na rovnováţné polohy v krystalické mříţce 

a pohybují se chaoticky. Příznivé podmínky pro uvolnění těchto atomŧ vznikají 

na bývalých hranicích blokŧ a zrn tuhé fáze. Také zde mohou volné částice přecházet 

do skupin kvazikrystalŧ a naopak. S rostoucí teplotou dochází k větší vibraci částic 

ve skupinách kvazikrystalŧ, ze kterých se uvolňují. Tím přibývá volných částic v tavenině. 

Tato teorie také předpokládá zánik absolutního uspořádání a zachovává pouze relativní 

uspořádání. Uvnitř skupin se udrţuje uspořádání odpovídající tuhé fázi. Objemové změny 

se vysvětlují vzrŧstem „volného“ objemu mezi roji. I mezi roji se udrţují meziatomové 

síly, které jsou zeslabené. 
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d) Frenkelova teorie děrové struktury - navazuje na teorii Švidkovského. Podle Frenkelovy 

teorie atomy kovŧ v uzlech krystalické mříţky kmitají okolo rovnováţných poloh, 

ve kterých jsou udrţovány pŧsobením kladně nabitých atomových zbytkŧ se společnými 

elektrony, které vytvářejí elektronový plyn. Čas, po který kladný zbytek atomu setrvává 

v rovnováţné poloze se stejnými sousedy, je malý ve srovnání s periodou kmitání a klesá 

exponenciálně s teplotou: 

)exp(.0
RT

E
tt  ,       (2.1) 

 

kde značí: t0 - představuje přibliţně periodu kmitŧ; 

E - aktivační energii; 

R - plynovou univerzální konstantu; 

T - teplotu. 

 

Při tání takto vznikají „díry“, kdy meziatomové vzdálenosti jsou prodlouţeny. 

Přesáhne-li tato vzdálenost rozměry atomŧ, pak je pro některé ze sousedních atomŧ 

po energetické stránce výhodnější zaplnit tuto „díru“. Díry mají nepatrnou velikost, tj. jsou 

mikroskopického charakteru. Přerušení vazby s jedním nebo několika sousedy neznamená 

porušení soudrţnosti kapaliny. Z představy „teorie děr“ vyplývá, ţe v mikroměřítku je „volný 

objem“ nerovnoměrně rozdělen. Vzrŧst objemu při tavení lze chápat jako součet objemŧ 

všech „děr“. 

 

e) Eyringova teorie děrové struktury - vychází z představy, ţe u kapalin zŧstávají 

neobsazeny některé uzlové body mříţky. Těmito „dírami“ - vakancemi - se v podstatě 

deformuje pŧvodní krystalická mříţka tuhé látky. 

 

Z uvedeného přehledu je zřejmá sloţitost kapalné fáze, resp. tavenin, proti 

geometrickému uspořádání struktury tuhé krystalické fáze. Ţádná z uvedených teorií 

nepředstavuje model, vystihující všechny vlastnosti kapalin, resp. tavenin. V teorii 

metalurgických procesŧ se nejvíce uplatňuje a současně potvrzuje teorie sibotaxisŧ společně 

s Frenkelovou teorií děr [17]. 

Obecně však lze konstatovat, ţe existence kapalného stavu je podmíněna určitou 

rovnováhou mezi meziatomovými přitaţlivými silami a silami tepelného pohybu, které 

na jedné straně znesnadňují rozmístění atomŧ v uzlových bodech krystalických mříţek, ale 
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na druhé straně nejsou tak intenzivní, aby převýšily pŧsobení meziatomových přitaţlivých sil. 

To potvrzuje např. viskózní tok kapalin, který potvrzuje větší moţnost pohybu atomŧ (nebo 

molekul) v kapalinách a současně ukazuje porušení jejich pravidelného uspořádání. 

Teoretické představy o struktuře kapalin, resp. tavenin vychází v podstatě ze dvou 

rozdílných hledisek. Kapaliny jsou povaţovány za plynulé pokračování plynného stavu 

v oblasti nízkých teplot a velmi vysokých tlakŧ, kdy se velmi intenzivně uplatňují vlastní 

objemy molekul plynŧ a mezimolekulární přitaţlivé síly. Druhé názorové hledisko povaţuje 

kapaliny za roztavené krystalické látky, jejichţ prostorové uspořádání se částečně zachovává 

v té či oné formě i po roztavení. 

Celkově je nutno konstatovat, ţe uvedený stav současných představ o struktuře tavenin 

se týká především ideálních kapalin a tavenin. Struktura reálných tavenin s určitým podílem 

nerozpuštěných nebo i rozpuštěných příměsí je odlišná. Změna ve sloţení taveniny se výrazně 

projevuje jiţ při nízkých koncentracích příměsí ve struktuře tavenin a tím i na jejich 

vlastnostech, jako je viskozita, povrchové napětí atd. 

 

2.2. Charakteristika fázových přechodŧ 

Z hlediska fyzikální metalurgie je fázový přechod děj, který se uskutečňuje 

v okamţiku, kdyţ na rovnováţnou soustavu pŧsobí vnější mechanismy. K dosaţení nové 

termodynamické rovnováhy dochází vyrovnáním chemických potenciálŧ díky postupnému 

přechodu části hmoty z jedné fáze do druhé. 

Tavení a krystalizace kovŧ se řadí do takzvaného fázového přechodu I. druhu. Skokem 

se mění ty vlastnosti, které jsou prvními derivacemi Gibbsovy energie. V tomto případě je to 

objem: 

   ,
T

p

G
V 












         (2.2) 

 

kde značí: G - Gibbsovu energii; 

p - tlak; 

T - teplotu. 

a dále entropie: 

PT

G
S 












 ,        (2.3) 
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Fázové přechody I. druhu jsou na rozdíl od ostatních přechodŧ doprovázeny změnou 

objemu a vybavováním (tuhnutí) nebo pohlcováním (tavení) tepla. Proces tuhnutí lze 

charakterizovat implicitním vyjádřením: 

   0),( Tpf ,        (2.4) 

kde značí: p,T - nezávislé proměnné hodnoty tlaku a teploty. 

 

Jestliţe vytvoříme rozdíly charakteristických veličin (objemu, entropie a Gibbsovy 

energie) pro obě fáze a indexem (2) označíme stabilnější fázi při vyšší teplotě, tj. taveninu 

a indexem (1) tuhou fázi, potom lze psát: 

)1()2()1,2( VVV  ,       (2.5) 

)1()2()1,2( SSS   ,       (2.6) 

)1()2()1,2( GGG  .       (2.7) 

 

Teplo fázového přechodu při konstantním tlaku lze stanovit podle Clapeyronovy 

rovnice: 

   
T

sLtav

H

VVT

dP

dT






).( )()(
,      (2.8) 

kde značí: Ttav - teplotu tavení; 

V(L) - V(S) =V(2,1) - rozdíl molárních objemŧ v kapalném a tuhém stavu; 

H T - změnu molárního tepla tavení; 

dT/dP - diferenciální kvocient udávající změnu teplota a tlaku. 

 

Clapeyronova rovnice (2.8) ukazuje, ţe fázové přechody I.druhu jsou doprovázeny 

tepelným zabarvením a jsou závislé na tlaku. Protoţe u většiny kovŧ je objem v kapalném 

stavu větší neţ v tuhém stavu, má diferenciální kvocient kladnou hodnotu (dT/dp  0), takţe 

teplota tavení u většiny kovŧ se vzrŧstajícím tlakem roste. Kovy Sb, Ga, Bi, Ge mají 

v kapalném stavu menší objem neţ v tuhém, takţe diferenciální kvocient má zápornou 

hodnotu a teplota tavení se rostoucím tlakem sniţuje. 

 

2.3. Struktura tuhé fáze 

Veškeré kovy s výjimkou rtuti jsou za normální teploty krystalické. Změna skupenství 

při přechodu ze stavu kapalného do tuhého je vedle objemových změn doprovázena 

i změnami pohyblivosti a uspořádání částic, resp. atomŧ, koordinační síly řadí tyto atomy 
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ve zcela přesném pořadí, pohyblivost atomŧ se omezuje a hmota ztrácí vlastnosti taveniny, 

tj. izotropii, volnost pohybu atomŧ. Postupně vzniká útvar, ve kterém se atomy uspořádávají 

prostorově periodicky, pravidelně podle určitých zákonitostí, mluvíme potom o krystalech. 

Stavební částice krystalu však nejsou úplně nehybné, ale kmitají podle svých středních poloh, 

jeţ jim přísluší v krystalické struktuře. 

Při utváření odlitku ve slévárenské formě je moţno sledovat nárŧst krystalických 

vrstev a tento proces se označuje jako tuhnutí. 

Krystaly, v nichţ jsou přítomny atomy obou kovŧ - základního i přídavného, 

se nazývají tuhým roztokem. Na obr. 2-3 je uveden vliv některých prvkŧ na mříţkové 

parametry tuhého roztoku slitin hliníku. 

 

 

 

Obr. 2-3 Vliv přísadových prvkŧ na mříţkový parametr slitin hliníku PÍŠEK [20] 

 

Čisté kovy tuhnou při konstantní teplotě, při níţ se atomy kovŧ uspořádávají 

do krystalické mříţky. Protoţe tavenina má niţší uspořádání atomŧ a tím vyšší entropii neţ 

tuhá fáze, je Gibbsova energie tuhé fáze do určité teploty Ttuh (teploty tuhnutí) menší neţ fáze 

kapalné. Proto dochází ke krystalizaci, při které se uvolňuje určitá energie ve formě 

tzv. skupenského krystalizačního tepla. Z termodynamického hlediska je teplota tuhnutí 

teplotou teoretickou při níţ Gibbsova energie tuhé fáze (GS) a kapalné fáze (GL) mají stejnou 

hodnotu. Protoţe platí i souvislost mezi Gibbsovou energií, entalpií a entropíí, lze psát: 

STHG . ,         (2.9) 

 

kde značí: G - Gibbsovu energii; 

H - entalpii; 

S - entropii; 

[%] 
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T – teplotu. 

Je také moţno psát rovnost Gibbsových energií pro kapalnou a tuhou fázi: 

StuhSLtuhL STHSTH ..  ,               (2.10) 

kde značí: HL - entalpii kapalné fáze; 

HS - entropii tuhé fáze; 

Ttuh - teoretickou teplotu tuhnutí; 

SL - entropii kapalné fáze; 

SS - entropii tuhé fáze. 

 

Rozdíl entalpií kapalné a tuhé fáze je roven skupenskému teplu tuhnutí Ltuh = HL - HS. 

Pak po dosazení do rovnice (2.10) a po matematickém vyjádření lze stanovit teplotu tuhnutí 

na základě vztahu: 

)( SL

tuh
tuh

S

L
T


 ,                (2.11) 

 

kde značí: Ltuh - skupenské teplo tuhnutí; 

S(L-S) - změnu entropie mezi kapalnou a pevnou fází. 

 

Měřítkem změny uspořádanosti struktury při tuhnutí je tedy poměr skupenského tepla 

tuhnutí k teplotě tuhnutí. 

I kdyţ tuhnutí kovŧ probíhá teoreticky při konstantní teplotě Ttuh, je nutno 

v praktických podmínkách vyvolat určité podchlazení (T) kapalné fáze, resp. taveniny, 

pod tuto teplotu. Krystalizace pak začne probíhat při „skutečné“ teplotě TSK. To vyplývá 

z termodynamiky krystalizace, jejíţ podstatou je záporná hodnota změny Gibbsovy energie. 

To lze dobře vysvětlit na závislosti Gibbsovy energie kapalné a tuhé fáze na teplotě, viz obr.2-

4. 

V příloze, viz tabulka 3, jsou pro některé kovy uvedeny podle GRÍGEROVÉ  [11], 

hodnoty největšího podchlazení, kterého je nutné dosáhnout.  

Výše jsou uvedeny pouze dŧvody, které vedou ke změně kapalné fáze v tuhou, ale 

nevysvětlují zpŧsob jakým probíhá krystalizace čistých kovŧ. Představa je taková, ţe máme 

taveninu čistého kovu, která zvolna chladne. Při dosaţení teploty krystalizace, rovné teplotě 

tavení, vznikají v tavenině malé objemy, v nichţ seskupení jednotlivých atomŧ odpovídá 

seskupení atomŧ v krystalické mříţce kovu. Za určitých podmínek začne zárodek tuhé fáze 

narŧstat ve směrech, které budou krystalografickými osami. Po vzniku os na zárodcích 
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Ttuh TSK 

pokračuje rŧst a rozvíjení krystalŧ zvětšováním těchto os, vytvářením nových zárodkŧ a jejich 

dalším rŧstem. Pokud rostoucí útvary jsou rozvětvené, nazýváme je dendrity. Rostou-li 

dendrity ve směru nejintenzivnějšího odvodu tepla, mají protáhlý tvar a nazývají se 

koluminární dendrity. Na obr. 2-5 je naznačen vznik hlavních os dendritu z krystalizačního 

centra a jeho morfologie. Na hlavních (primárních) osách vznikají postupně osy sekundární 

a na sekundárních osách potom osy terciární. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-4 Závislost Gibbsovy energie na teplotě s vyznačením teploty podchlazení 

při krystalizace taveniny 

  

       a)       b) 

a) schéma vzniku hlavních os dendritu z krystalizačního centra 

b) schéma vzniku dendritu (rozvětveného krystalu) 

 

Obr. 2-5 Schéma vzniku a morfologie dendritu 

 

Obr. 2-6 Dendritická struktura slitiny Al-Si PIETROWSKI [21] 
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Při ideálních podmínkách krystalizace se sousední rostoucí krystalické útvary 

setkávají a vzájemně se omezují v rŧstu. Výsledkem je seskupení přibliţně stejně velkých 

útvarŧ, které mívají i zaoblené obrysy a nazývají se granule neboli zrna. Výskyt pravidelných 

útvarŧ po proběhnutí primární krystalizace nebývá obvyklý. Při primární krystalizaci častěji 

vznikají dendritické útvary protáhlé ve směru největšího odvodu tepla z objemu tuhnoucí 

taveniny. 

Krystalizace slitin se od krystalizace čistých kovŧ příliš neliší. Opět představuje děj 

úplné přeměny taveniny na krystaly. Krystaly, resp. krystalické fáze u slitin mohou být 

ve formě tuhých roztokŧ, elektronových sloučenin, intersticiálních sloučenin, Lavesových fází 

nebo  fází, popř. dalších fází. Krystalizaci slitin lze dobře vysvětlit na příslušném binárním 

nebo ternárním rovnováţném diagramu. Ternární rovnováţné diagramy jsou výhodnější, 

avšak málo dostupné. 

Ve slévárenské praxi se uplatňují binární rovnováţné diagramy s částečnou 

rozpustností v tuhém stavu, zástupcem je slitina Al-Si, která je známá pod obchodním názvem 

silumin. Siluminy jsou velmi pouţívanými slitinami hliníku, proto jsem tento diagram 

úmyslně zařadil do této rešeršní části, která popisuje tuhnutí za vzniku tuhých roztokŧ 

a eutektické krystalizace. Binární rovnováţný diagram Al-Si. je na obr. 2-7. 

 

Obr. 2-7 Rovnováţný binární diagram s omezenou rozpustností v tuhém stavu  

(soustava Al-Si) PIETROWSKI [21], MICHNA [40] 
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Z diagramu Al-Si je patrná malá rozpustnost obou sloţek (Al, Si) za vzniku tuhého 

roztoku  a , jejichţ oblast navazuje na čisté sloţky. Teploty tuhnutí jsou přítomností druhé 

sloţky sniţovány, takţe obě větve křiky likvidu mají klesající tendenci a současně se protínají 

v eutektickém bodě odpovídající 11,7 % Si. Tomuto bodu odpovídá eutektická teplota, jejíţ 

hodnota je 577 °C. Zde jsou v rovnováze tři fáze krystaly ,  a tavenina. Takţe soustava je 

invariantní. Sníţením teploty pod 577 °C proběhne krystalizace, při níţ vznikají krystaly 

tuhých roztokŧ  a  jako mechanická směs, která se označuje jako eutektikum. Teplota 

při níţ eutektikum krystalizuje je současně solidem všech slitin v rozmezí 1,65 aţ 99,5 % Si. 

Pro slévárenskou praxi mají význam slitiny, které tuhnou při jediné teplotě (především 

pro gravitační lití do pískových forem). To jsou slitiny o eutektickém sloţení, u kterých 

tavenina krystalizuje jako eutektikum. V tomto případě má eutektikum jehlicovitou strukturu 

díky přítomnosti jehlic tuhého roztoku . Vyloučení jehlicovité struktury eutektika 

se potlačuje modifikací taveniny, tj. přidáním povrchově aktivních prvkŧ, např. sodíku, 

stroncia a baria. Na obr. 2-8 je uvedena struktura nemodifikovaného a modifikovaného 

siluminu. 

Slitiny tuhnoucí v intervalu teplot tuhnutí jsou naopak nevýhodné. Přispívají ke vzniku 

rozptýlených mikrostaţenin v odlitcích. 

5050

Figure 10.24 Typical eutectic
microstructures: (a) needle-
like silicon plates in the
aluminum silicon eutectic
(x100), and (b) rounded silicon
rods in the modified aluminum-
silicon eutectic (x100).

   

a)      b) 

a) nemodifikovaná tavenina 

b) modifikovaná tavenina (směs NaCl +KCl+NaF) 

 

Obr. 2-8 Struktura nemodifikovaného a modifikovaného siluminu (leptáno HF, 200x) [30] 

 

2.4. Dŧsledky přechodu kapalné fáze do tuhé při krystalizaci slitin kovŧ 

Prŧvodním jevem krystalizace kovŧ a jejich slitin je smršťování materiálu. 

Pod pojmem smršťování se rozumí zmenšování objemu i rozměrŧ kovu vzhledem ke kapalné 

fázi (tavenině). Na obr. 2-9 je ukázka podstaty postupu smršťování od kapalné fáze (taveniny) 
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kovu (T0), která prodělává krystalizaci se současným uvolňováním latentního krystalizačního 

tepla a následně aţ po ochlazování ztuhlé fáze na teplotu okolí  (T3). Počáteční teplota 

taveniny je T0. Fyzikální vysvětlení znázorněného prŧběhu smršťování (obr. 2-9) odpovídá 

několika fázím: 

a) počáteční stav taveniny - tavenina vykazuje teplotu T0; 

b) pokles teploty taveniny z hodnoty T0 na teplotu krystalizace T1 odpovídá smrštění 

taveniny v kapalném stavu (s1); 

c) proces krystalizace z teploty T1 na teplotu T2, smrštění při tuhnutí odpovídá hodnotě (s2) 

a nazývá se smrštění vnitřní, vzniká za uvolňování latentního krystalizačního tepla. Toto 

smrštění mŧţe být i negativní, tj. místo smrštění mŧţe nastat i roztaţení (viz vizmut, 

gallium, germanium, křemík) 

d) ochlazování krystalické fáze probíhá od teploty T2 do teploty T3. Tomu odpovídá smrštění 

(s3). Toto smrštění se téţ označuje jako smrštění vnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-9 Schéma smrštění taveniny v rozmezí od teploty T0 do teploty T3 

 

Výsledné smrštění je dáno součtem (s = s1 + s2 + s3). Ve skutečnosti je tavenina 

ochlazována i na horním povrchu, kde se vytváří ztuhlá kŧra a staţenina. Její vznik lze 

vysvětlit změnou objemu krystalické fáze proti fázi kapalné. Podrobnému sledování 

smršťování kovŧ při přechodu z kapalné do tuhé fáze se věnuje teorie a praxe slévárenských 

procesŧ. 
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3. SPECIFIKA   OBJEMOVÝCH   A    LINEÁRNÍCH   ZMĚN           

PŘI  TUHNUTÍ ODLITKŦ 

Sledování objemových a rozměrových změn při tuhnutí odlitkŧ má význam především 

pro jejich nálitkování nebo výrobu modelŧ. 

Objem je pro daný kov a teplotu konstantní. Při normálním tlaku je objem kovu funkcí 

teploty. Měřítkem změny objemu při určité změně teploty je součinitel objemové roztaţnosti: 

TVV  .. 0 ,       (3.1) 

 

kde značí: V - změnu objemu [m
3
]; 

T - změnu teploty [K]; 

 - součinitel objemové roztaţnosti [K
-1

]; 

V0 - počáteční objem [m
3
]. 

 

S rostoucí teplotou se plynule zvětšuje objem kovových materiálŧ při současném 

poklesu jejich hustoty. Příčina  objemových  změn při tavení je vysvětlena v kapitole 2. 

Při změně skupenství, resp. při přechodu z tuhé do kapalné fáze, se objem mění 

skokem s následným přírŧstkem v tekutém stavu, jak schématicky ukazuje obr. 3-1. Fyzikální 

proces změny objemu při změně teploty je vratný proces, tj. objem se při ohřevu zvětšuje 

a při ochlazování se vrátí do pŧvodní velikosti. Úbytek objemu materiálu při sníţení teploty 

se z fyzikálního hlediska nazývá smršťování. 

Podle uvedeného prŧběhu křivky na obr. 3-1, je moţno smršťování sledovat ve třech 

oblastech: 

a) v kapalném stavu; 

b) při změně skupenství, resp. při krystalizaci; 

c) v tuhém stavu. 

 

Existují však i kovy, které se podle výše uvedených zákonitostí nechovají, naopak je 

pro ně charakteristická opačná změna objemu a hustoty. Jak jiţ bylo uvedeno, mezi tyto kovy 

se řadí např. galium, vizmut, germanium, křemík, jejichţ objem se při tavení zmenšuje. 

V příloze, v tabulce 1, jsou pro vybrané kovy uvedeny změny objemu mezi kapalnou a tuhou 

fází.  

U slitin tuhnoucích při konstantní teplotě má závislost změny objemu stejný prŧběh 

jako u čistých kovŧ, viz obr. 3-1. U slitin tuhnoucích v intervalu teplot je na prŧběhu křivky 

patrná prudká změna objemu, která nastává v intervalu teplot likvidu (TL) a solidu (TS). Proto 
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je nutné brát smrštění slitiny kovŧ jako ryzí fyzikální vlastnost, která charakterizuje úbytek 

objemu při sníţení teploty. Smrštění odlitku závisí nejen na fyzikální vlastnosti slitiny, ale 

i na technologických podmínkách výroby odlitku, jako je teplota přehřátí taveniny, doba lití, 

intenzita odvodu tepla, doba tuhnutí, konstrukce odlitku a formy atd. Pro slévárenskou praxi 

je dŧleţitým poznatkem, ţe změna objemu při smršťování odlitku charakterizuje v podstatě 

technologický úbytek objemu. 

 

1 - změna objemu v kapalném stavu; 2 - změna objemu při tuhnutí;  

3 - změna objemu v tuhém stavu 

 

Obr. 3-1 Schéma změny objemu kovu v závislosti na teplotě podle TITOVA [15] 

 

V technické literatuře se dosti často pojmy smršťování a stahování prolínají nebo 

se nazývají fyzikálním označením smršťování. Jak je ve slévárenské praxi známo, 

pod pojmem stahování rozumíme objemové změny, které probíhají především při tuhnutí 

odlitkŧ. V odborných kruzích se někdy označují jako „objemové smršťování“. Je samozřejmé, 

ţe toto objemové smrštění je pozorovatelné i na délkových rozměrech odlitku. V tomto směru 

jde o tzv. délkové smrštění, které je asi trojnásobně menší neţ smrštění objemové. 

U slévárenských slitin je moţno sledovat objemové změny v tekutém stavu, během 

krystalizace a ve stavu tuhém. Jejich charakteristika s vymezením pojmŧ stahování 

a smršťování je uvedena v tabulce 3.1. 
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Tabulka 3.1 Označení rozměrových změn v prŧběhu výroby odlitkŧ 

Změny rozměrŧ odlitku v prŧběhu jeho výroby 

STAHOVÁNÍ 

(objemové smršťování) 

je trojnásobkem lineárního smršťování 

SMRŠŤOVÁNÍ 

(lineární) 

v tuhém skupenství 

dochází 

ke zmenšování 

lineárních rozměrŧ 

odlitku 

v tekutém stavu 

(pokles hladiny 

taveniny vlité 

do formy) 

při tuhnutí, resp. 

krystalizaci odlitku 

(pokles hladiny 

a zmenšování objemu) 

v tuhém skupenství 

(zmenšování 

objemu) 

 

 

3.1. Charakteristika objemových změn při tuhnutí a chladnutí odlitku 

Při utváření odlitku ve slévárenské formě lze sledovat objemové změny v tekutém 

stavu, objemové změny při tuhnutí a objemové změny při chladnutí odlitku. 

1. objemové změny v tekutém stavu, tj. v intervalu teploty lití a teploty likvidu (Tl aţ TL) 

se často označují jako objemové smrštění v tekutém stavu, které lze vypočítat: 

100)..( LlVLVL TT   [%],      (3.2) 

 

kde značí: VL - součinitel objemového smrštění v tekutém stavu; 

Tl - teplotu lití; 

TL - teplotu likvidu. 

 

Někteří autoři, jako např. VETIŠKA [22], uvaţuje objemové smršťování aţ k teplotě 

konce krystalizace, tj. k teplotě solidu (TS). To je z dŧvodu, ţe mezi teplotou solidu a likvidu 

existuje také tekutá fáze, která ubývá na úkor tuhé fáze aţ do teploty solidu. Pak je zřejmé, ţe 

v intervalu teplot tuhnutí jsou zastoupeny všechny druhy objemových změn. 

Objemové smršťování odlitkŧ v tekutém stavu se projevuje poklesem hladiny taveniny 

v dŧsledku gravitačních sil, tj. zmenšením jednoho rozměru odlitku - tj. výšky hladiny 

taveniny ve slévárenské formě. Tuto fázi objemového smršťování v kapalném stavu 

charakterizuje také úbytek taveniny V´L. Celá plocha hladiny taveniny klesá do okamţiku, 

kdy se na stěnách odlitku vytvoří souvislá vrstva tuhého kovu aţ k povrchu hladiny. 

Od tohoto okamţiku se prŧřez klesající hladiny stále zuţuje, zvyšuje se rychlost poklesu 

hladiny a dochází k dalšímu úbytku V´´L. Objem celkového smrštění v kapalném stavu lze 

určit: 
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0)..( VTTVVV LlVLLLL   ,    (3.3) 

 

kde značí: V0 - počáteční objem taveniny. 

 

Ze vztahu (3.3) je zřejmé, ţe hodnota VL je přímo úměrná teplotě přehřátí taveniny 

nad teplotou likvidu. V souladu s výše uvedeným poznatkem je téţ patrné, ţe velikost změny 

objemu lze ovlivnit přehřátím odlévané taveniny. 

 

2. objemové změny při tuhnutí, tj. v intervalu teplot (TL aţ TS), tyto změny souvisí 

s technologickým označením - stahování odlitku. Objemové smrštění při krystalizaci 

odlitku lze vypočítat: 

100)..( SLVKVK TT   [%],    (3.4) 

 

kde značí: VK - součinitel objemového smrštění při krystalizaci, resp. tuhnutí odlitku; 

 TS - teplotu solidu. 

 

V intervalu teplot mezi likvidem a solidem dochází ke změně kapalné fáze na fázi 

tuhou. Podle teoretických úvah o vnitřní stavbě taveniny, jak je patrné z kapitoly 2, lze 

očekávat, ţe po ztuhnutí bude zaujímat krystalická fáze menší objem neţ fáze kapalná. To lze 

vysvětlit pomocí Frenkelovy teorie děr. Tyto díry vlivem uspořádanosti atomŧ do krystalické 

struktury ubudou. Tento předpoklad plně platí pro čisté kovy, které tuhnou při jedné teplotě. 

Pokud se jedná o slévárenské slitiny je dŧleţité přihlíţet k dalším okolnostem. 

Např. u litiny s lupínkovým grafitem v oblasti eutektické krystalizace, kdy dochází 

k vylučování grafitu, který nabývá na objemu, nedochází k objemovému smršťování, ale 

naopak k nárŧstu objemu. 

Podobně jako v předchozím případě, lze stanovit změnu objemu VL-S při tuhnutí 

odlitku: 

0)..( VTTV SLVKSL          (3.5) 

Změna objemu při tuhnutí se projevuje vznikem soustředěné staţeniny, 

vnitrodendritickou nebo mezidendritickou pórovitostí. Vznik uvedených dutin je závislý 

na morfologii tuhnutí slitiny a intenzitě chladnutí odlitku. 

Objemové změny při tuhnutí odlitku začínají vznikem prvních tuhých částic taveniny 

na krystalizačních zárodcích při líci formy a končí ztuhnutím posledního zbytku taveniny 

v tepelné ose odlitku. 
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U čistých kovŧ se začínají vytvářet soustředěné objemové staţeniny VSt tehdy, kdyţ 

se na celé ploše při líci formy vytváří souvislá krystalizační oblast, která uzavírá vnitřní 

taveninu. Od tohoto okamţiku objem soustředěné staţeniny tvoří: 

a) zmenšení objemu taveniny uzavřené mezi stěnami odlitku o hodnotu V´´L, to 

se projevuje poklesem taveniny; 

b) zvětšení objemu tuhé fáze (tzv. narŧstání), její postup k tepelné ose odlitku při současném 

zmenšení objemu o hodnotu VL-S v dŧsledku tuhnutí odlitku; 

c) zmenšení plochy klesající hladiny taveniny v dŧsledku postupu tuhé fáze k tepelné ose 

odlitku; 

d) smrštění ztuhlých částí při jejich ochlazování o hodnotu VS, které se projevuje 

zmenšením lineárních rozměrŧ. Zmenšení lineárních rozměrŧ ztuhlých částí odlitku 

ovlivňuje rozměry vytvářejících se dutin tím, ţe se smršťující vrstva vtlačuje do taveniny 

a zvedá její hladinu. 

 

Hodnotu objemu soustředěné staţeniny lze vypočítat: 

SSLLst VVVV   ,      (3.6) 

 

kde značí: V´´L - změnu objemu vlivem uzavření taveniny stěnami odlitku; 

VL-S - změnu objemu v dŧsledku tuhnutí, včetně případného nárŧstu objemu 

odlitku; 

VS - změnu objemu v dŧsledku smrštění ztuhlých částí odlitku. 

 

Porovnáním vztahŧ (3.5) a (3.6) je patrné, ţe objem soustředěné staţeniny je větší neţ 

úbytek objemu při tuhnutí VL-S a liší se o hodnotu V´´L a je menší o hodnotu VS. Jak je 

obecně známé, úbytek objemu taveniny Vst se nahrazuje taveninou z nálitku. Při tuhnutí 

odlitku ze slitiny tuhnoucí v intervalu teplot probíhají v podstatě ty samé procesy. 

 

3) objemové změny při chladnutí odlitku, jsou dány změnou teploty. Objemové smrštění 

odlitku v tuhém stavu lze vypočítat: 

100)..( 0TTSVSVS   [%],       (3.7) 

 

kde značí: VS - součinitel objemového smrštění v tuhém stavu; 

TS - teplotu solidu; 

TO - teplotu okolí. 
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Objemové smrštění v tuhém stavu závisí na součiniteli objemového smrštění v tuhém 

stavu (VS), který je celkově niţší neţ součinitel objemového smrštění v tekutém stavu (VL). 

Hodnota objemového smrštění v tuhém stavu je závislá na teplotě. S rostoucí teplotou jeho 

hodnota nepatrně klesá. 

Změnu objemu odlitku v tuhém stavu lze vypočítat analogicky jako v předchozím 

případě: 

OOSVSS VTTV )..(   .      (3.8) 

 

Výslednou hodnotu objemového smrštění lze získat součtem dílčích objemových 

smrštění: 

VSVKVLV   .       (3.9) 

 

Smrštění odlitku v tuhém stavu se projevuje především změnou rozměrŧ a označuje se 

jako lineární smršťování nebo také tepelná dilatace. Tepelná dilatace představuje souhrnnou 

změnu objemu, resp. rozměrŧ, tuhé fáze v závislosti na teplotě, tj. při ochlazování a ohřevu. 

Význam lineárního smrštění pro slévárenskou praxi je téţ velmi dŧleţitý, neboť určuje míru 

zmenšení odlitku proti rozměrŧm slévárenské formy a výrazně ovlivňuje velikost napětí 

v odlitku. 

Pro chladnutí odlitku je typické i lineární smrštění, které nastává při teplotě začátku 

lineárního smrštění TZ.L.S, které jsou pod teplotou TS a končí při teplotě okolního prostředí TO. 

Změna rozměrŧ při chladnutí odlitku začíná v okamţiku vytvoření kostry s určitou 

pevností navzájem zaklíněných dendritŧ. Teplota, při které se vytváří kostra dendritŧ je 

v teplotním intervalu začátku lineárního smrštění TZ.L.S. Po úplném ztuhnutí odlitku 

se zmenšují jeho rozměry aţ do vychladnutí na teplotu okolního prostředí. Objemová tepelná 

dilatace VOD je dána vztahem: 

OOSLZODOD VTTV ).( ..   ,               (3.10) 

 

kde značí: OD - součinitel objemové dilatace pro daný interval teplot. 

 

Objemové smrštění v tuhém stavu je v podstatě po zjednodušení trojnásobkem 

délkového smrštění a lze ho určit podle vztahu: 

VOD LV  3 ,                 (3.11) 
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kde značí: LV - délkové smrštění odlitku. 

Hodnotu délky odlitku po jeho volném smrštění lze vypočítat na základě vztahu: 

).( .... OPSLZZZVZV TTLLLLL  .             (3.12) 

 

Hodnota poměrné volné dilatace odlitku VD je dána vztahem: 

100)..(100. .. OSLZ

Z

VZ
VD TT

L

LL



  ,             (3.13) 

 

kde značí: LZ - rozměr odlitku při teplotě TZ.L.S; 

LV - rozměr odlitku při volné dilataci; 

*- součinitel volného délkového smrštění pro interval teplot TZ.L.S a TO. 

 

Z uvedeného je patrné, ţe rovnice (3.8) a (3.10) jsou v podstatě identické. A pak je 

nutno konstatovat, ţe prŧběh objemového smrštění v tuhém stavu úzce souvisí s lineárním 

smršťováním odlitkŧ. 

 

Výsledkem všech těchto změn je vznik dutin v odlitku (staţenin makroskopických 

nebo mikroskopických rozměrŧ), zmenšení jeho rozměrŧ a popř. vznik pnutí. V technické 

praxi byly sledovány především rozměrové změny litinových odlitkŧ při jejich tuhnutí, popř. 

chladnutí. Sledování změn rozměrŧ odlitkŧ ze slitin hliníku se zabývalo málo autorŧ a nejsou 

známé téměř ţádné publikace. 

 

3.2. Tvorba staţeniny 

Při tuhnutí odlitku nebo jeho části se postupně izotermické plochy ztuhlé fáze uzavírají 

směrem do tepelné osy. Dutiny vznikají tam, kde tuhne poslední podíl taveniny. Vlivem 

pŧsobení tlaku smršťující se kŧry nastává zmenšování vnitřního uzavřeného prostoru, coţ má 

za následek konečné zmenšení staţeniny. Matematické určení objemových změn je obtíţné, 

neboť tahové napětí, které by mělo ve vnější vrstvě vzniknout, je eliminováno plasticitou 

těchto vrstev, danou vysokou teplotou ztuhlého kovu. Mŧţe však dojít i k protaţení kŧry, coţ 

pŧsobí na zvětšení objemu staţeniny.  

Vznik vnější staţeniny mŧţeme vysvětlit na základě nepřetrţitě krystalizujících vrstev, 

které se během tuhnutí připojují na vrstvy dříve ztuhlé, viz obr. 3-2. 
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Jakmile kov ztuhne v celém svém objemu a odvod tepla formou zŧstane nezměněn, 

tak se odlitek v dŧsledku pokračujícího vnějšího ochlazování v celém svém objemu smršťuje 

aţ do teploty okolí. 

Podobně je tomu v případě vzniku vnější staţeniny. V tomto případě je smrštění 

v tekutém stavu kompenzováno vtokovou soustavou, takţe probíhá bez poklesu hladiny 

tuhnoucích vrstev na stěnách formy. Po ztuhnutí kaţdé vrstvičky se zmenšuje uzavřený objem 

tekuté fáze. Následkem toho poslední ztuhlá vrstva taveniny ohraničuje vnitřní dutinu, tzv. 

vnitřní staženinu, viz obr. 3-2. V některých případech mŧţe být vlivem méně intenzivního 

ochlazování horní stěny odlitku umístění vnitřní staţeniny v takové blízkosti horní ztuhlé 

stěny, viz obr. 3-3, ţe podtlak v této dutině vyvolá prohnutí horní stěny odlitku, následkem 

čehoţ se zmenší objem vnitřní staţeniny. 

Obr. 2.4.1. Postup vzniku vnější staženiny Obr. 2.4.2. Postup vzniku vnitřní staženiny

 

Obr. 3-2 Postup vzniku vnější staţeniny [28] 

Obr. 2.4.1. Postup vzniku vnější staženiny Obr. 2.4.2. Postup vzniku vnitřní staženiny

 

Obr. 3-3 Postup vzniku vnitřní staţeniny [28] 

 

Jestliţe nedochází k prohnutí vnější stěny odlitku směrem ke staţenině, je nutné 

počítat s tím, ţe její objem je menší, neţ by odpovídalo součtu všech objemových smrštění. 

Tento stav je zpŧsoben tím, ţe po vytvoření vnější vrstvy na odlitku se tato vrstva smršťuje 



           Doktorská práce 

 33 

jako geometrický útvar, coţ zpŧsobuje zmenšení vnitřního prostoru tekuté fáze. Tím 

se zmenšuje budoucí objem staţeniny. 

Vznik staţeniny je vyvolán nedostatkem kovu v izolované části tuhnoucího odlitku, 

uzavřené ztuhlým kovem a obsahující uvnitř ještě tekutou fázi. Pokračující krystalizace 

vyvolává postupné tuhnutí taveniny, které je obvykle provázeno zvýšením hustoty nově 

vznikající sloţky. Pro dosaţení homogenity odlitkŧ je nutné konstruovat odlitky tak, aby buď 

ţádné staţeniny nevznikaly, nebo aby byly soustředěny do takových míst, kde z pevnostního, 

vzhledového a funkčního hlediska odlitku nevadí. 

Pokud se vzniku staţenin nedá vyvarovat, potom je snahou je soustřeďovat do nálitku. 

Konečná hodnota smrštění je závislá především na chemickém sloţení slitiny, rychlosti 

ochlazování odlitku, druhu a jakosti formy a tvaru odlitku. 

 

3.3. Vliv podmínek ochlazování ve formě 

Na velikost odlitku a na jeho konečné smrštění má veliký vliv rychlost ochlazování. Je 

známo, ţe při odlévání do pískových forem z vysokých teplot vzniká staţenina větší neţ z 

nízkých teplot. Na odlitku mohou být ovlivněna některá místa, zejména v blízkosti vtoku, 

nálitku nebo v přechodu tloušťek stěn. V místech, kde je zpomalené chladnutí oproti okolí, je 

odlitek náchylný na stahování. 

Rychlost tuhnutí a chladnutí odlitku je závislá na tepelné vodivosti formy λf, tepelné 

kapacitě formy, která je podmíněna i objemem formy. Charakteristikou ochlazovacího účinku 

formy je součinitel tepelné akumulace bf. Kovová forma s velkou tepelnou vodivostí se rychle 

ohřeje a mŧţe akumulovat velké mnoţství tepla v relativně krátké době. Písková forma má 

oproti kovové formě malou tepelnou vodivost, z čehoţ vyplývá, ţe odvod tepla z líce formy 

dovnitř formy je pomalý. Přenosu tepla v pískové formě napomáhají plyny a páry, které 

se vytvářejí z formovacího materiálu účinkem tepla. Tyto plyny a páry přenášejí ve formě 

teplo a vytvářejí tak v pískové formě účinnější ochlazování, ale i přesto je podstatně horší neţ 

v kovových formách. 

Na konečné rozměry formy a velikost vnitřní staţeniny má významný vliv tvrdost 

formy. Po nalití kovu do dutiny formy vznikají dva protichŧdné jevy: 

a) negativní dilatace (smršťování) stěny formy následkem ztráty vlhkosti; 

b) pozitivní dilatace (expanze) formy následkem celkové dilatace a krystalické modifikace 

křemenného ostřiva (vzniká kristobalit). 
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4. CHARAKTERISTIKA HLINÍKU A JEHO SLITIN 

Hliník je lesklý kov o malé hustotě (2700 kg.m
–3

 při teplotě 20 °C), který krystalizuje 

v kubické plošně centrované soustavě s parametrem a = 4,042.10
-10 

m. Jeho atomové číslo je 

13 a atomová hmotnost 26,98. Teplota tání čistého hliníku je 660 °C, součinitel tepelné 

roztaţnosti je přibliţně 24.10
-6

 K
-1

 v intervalu teplot 20 aţ 100 °C. Modul pruţnosti v tahu 

hliníku je 70 000 MPa. 

 

4.1. Vnitřní struktura hliníku 

Ochlazujeme-li taveninu čistého hliníku, jejíţ teplota je vyšší neţ teplota tání (660 °C), 

pak při dosaţení teploty 660 °C začne docházet ke krystalizaci v krychlové, plošně středěné 

mříţce s těsným uspořádáním atomŧ, jejíţ elementární buňka je tzv. 14 bodová (8 bodŧ 

odpovídá rohŧm krychle a 6 odpovídá středu kaţdé stěny krychle). Této elementární buňce 

přísluší 4 atomy. Koordinační číslo je 12, to znamená, ţe kaţdý atom v krystalické mříţce je 

obklopen 12 nejbliţšími sousedními atomy. S rostoucí teplotou roste i mříţkový parametr. 

Při teplotách pod 660 °C, kdy je čistý hliník v pevném stavu a jednotlivé atomy jsou 

vázány na určitou polohu, je vazba mezi nimi, nazývána vazbou kovovou. Při nerušené 

krystalizaci se jako krystalizační zárodky vytvářejí nejčastěji elementární prostorové buňky, 

ke kterým se připojují další atomy vytvářející prostorovou mříţku. Atomy zaujmou určitou 

rovnováţnou polohu. Krystalizace neprobíhá okamţitě, ale potřebuje na svŧj prŧběh určitou 

dobu. Krystalizací se sníţí energie atomŧ proti stavu úplné neuspořádanosti a rozdíl energie 

mezi oběma stavy se odevzdá ve formě tepelné energie, která hodnotou odpovídá 

skupenskému teplu tání, potřebnému k roztavení kovu. U hliníku se nevyskytují alotropické 

přeměny, jako je tomu u jiných technických kovŧ (např. Fe, Mn, Ti atd.). 

Krystalizace čistého hliníku a jeho slitin je velmi ovlivněna jeho vysokou tepelnou 

vodivostí. Během krystalizace rostou dendrity velmi pozvolna, aţ do té doby, dokud 

se nezačnou vzájemně omezovat. Jestliţe zŧstane tavenina uzavřená mezi větvemi dendritŧ, 

vytvoří se tu ojedinělé staţeniny, které jsou rozptýleny po celém vnitřním prostoru odlitku. 

Tato krystalizace je charakteristická zejména pro pískové formy. Při krystalizaci v kovové 

formě je postupující krystalické pásmo velmi úzké, čímţ se sniţuje nebezpečí vytvoření 

vnitřních staţenin mezi větvemi dendritŧ. U slitin s velkým intervalem teplot tuhnutí vzniká 

nebezpečí dendritického odměšování. 
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4.2. Slévárenské slitiny hliníku 

Slévárenské slitiny hliníku mají dnes velké uplatnění v automobilovém prŧmyslu. 

K jejich uţitým vlastnostem se řadí celá řada vlastností, např. malá hustota a vysoký 

součinitel tepelné vodivosti. Společným znakem slévárenských slitin je vyšší obsah přísad neţ 

u slitin určených k tváření. Jejich slévatelnost je závislá na podílu eutektika ve struktuře. 

Slévárenské slitiny hliníku se vyznačují těmito vlastnosti: 

a) nízkou teplotou tání a nízkou teplotu lití 680 aţ 780 °C; 

b) povrch taveniny je vţdy chráněn vrstvou oxidŧ; 

c) vysokou hodnotou latentního tepla 396,1 kJ.kg
-1

; 

d) malou náchylností ke vzniku trhlin. 

 

Při pomalém ochlazování (např. při odlévání do pískové formy) mají hliníkové slitiny 

sklon k hrubnutí zrna, pokud se tomu nezabrání vhodnými zjemňujícími přísadami. Při lití 

do kokil, které přináší vyšší rychlost tuhnutí a chladnutí odlitkŧ, k hrubnutí zrna nedochází. 

Pro uplatnění hliníkových slitin jsou dŧleţité nejen mechanické vlastnosti, ale i vlastnosti 

slévárenské (slévatelnost, zabíhavost, smrštivost, malý sklon ke vzniku trhlin, atd.). 

Mezi nejdŧleţitější slévárenské slitiny hliníku se řadí slitiny s křemíkem jako 

základním legujícím prvkem, tzv.siluminy. Podle mnoţství křemíku ve slitině, je lze rozdělit 

na slitiny podeutektické (4,5 aţ 10 % Si), eutektické (10 aţ 13 % Si) a nadeutektické (více neţ 

13 % Si). Tento typ slitin tvoří diagram s částečnou rozpustností v tuhém stavu. Fáze  je 

substitučním tuhým roztokem křemíku v hliníku s maximální rozpustností 1,59 % Si 

při eutektické teplotě 577 °C. S klesající teplotou se rozpustnost křemíku v hliníku sniţuje 

a při teplotě 200 °C dosahuje 0,05 % Si. Eutektický bod odpovídá 11,3 % Si. Přítomnost 

křemíku ve slitině výrazně zlepšuje slévárenské vlastnosti (zabíhavost, tekutost, menší 

smrštivost, menší náchylnost k trhlinám, atd.). To je především typické pro silumíny, jejichţ 

sloţení se blíţí eutektickému bodu. Tyto slitiny jsou vhodné k odlévání do kokil, popř. 

k tlakovému lití. Pro lití jednodušších odlitkŧ do písku lze pouţít i siluminy podeutektické 

s niţší zabíhavostí. Siluminy nadeutektického sloţení se vyznačují nízkým součinitelem 

tepelné roztaţnosti a jsou vhodné pro výrobky pracující za vyšších teplot, jako jsou např. písty 

spalovacích motorŧ. Větší mnoţství křemíku přispívá k vyšší pevnosti siluminŧ. 

Dalšími prvky, které zlepšují pŧvodní vlastnosti binárních slitin Al - Si se řadí měď 

(do 5 %), hořčík (do 2 %), zinek (do 3 %), mangan (do 3 %), chróm, kobalt, nikl, molybden, 

berylium, sodík a stroncium (pod 0,02 %) a fosfor (pod 0,01 %). V některých případech se téţ 

jako legující prvek pouţívá ţelezo (do 3 %). Ţelezo má však negativní vliv na pevnostní 
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a plastické vlastnosti a sniţuje odolnost siluminŧ proti korozi. Částečně však zvyšuje jejich 

ţárupevnost. Legování siluminŧ kobaltem, chrómem, molybdenem a niklem naopak částečně 

odstraňuje škodlivý účinek ţeleza. Měď v siluminech přispívá ke zvýšení jejich 

mechanických vlastností, protoţe přítomnost mědi umoţňuje vytvrzování těchto slitin. Hořčík 

pŧsobí v těchto slitinách podobně jako měď, avšak jeho účinnost v porovnání s mědí je niţší. 

Titan a bor zpŧsobuje zjemnění struktury siluminŧ, neboť pŧsobí jako krystalizační zárodky. 

Sodík a stroncium pŧsobí jako modifikátory. 

V příloze, viz tabulka 8, jsou uvedeny základní mechanické vlastnosti siluminŧ. Ve 

většině případŧ je nutno siluminy modifikovat, čímţ se zlepšují jejich mechanické vlastnosti 

(taţnost), avšak se mění i jejich vlastnosti slévárenské. Křemík, který společně s hliníkem 

tvoří eutektikum, má větší krystalizační schopnost neţ hliník a krystalizuje za menšího 

přechlazení v podobě dlouhých jehlic. Opoţděně krystalizuje hliník, který se zbytkem 

křemíku tvoří eutektikum jen v omezeném rozsahu. Jehlicovitá struktura křemíku vyvolává 

křehkost slitiny. To dříve vedlo k názoru, ţe slitiny s vyšším obsahem křemíku, jsou 

technicky méně pouţitelné. Modifikací taveniny se sniţuje krystalizační schopnost křemíku 

do takové míry, ţe současně dochází ke krystalizaci hliníku za značného přechlazení taveniny 

a vzniká tak velmi jemné eutektikum. Sníţení krystalizační schopnosti křemíku souvisí se 

změnou povrchového napětí na čele rostoucích zárodkŧ křemíku. 

Při správně provedené modifikaci např. eutektické slitiny, potom hliník v eutektiku 

váţe větší mnoţství křemíku, neţ odpovídá rovnováţnému stavu a eutektická slitina tuhne 

jako podeutektická. Eutektický bod v rovnováţném diagramu se tedy zdánlivě posunul 

doprava. 

 

4.2.1. Stahování a smršťování slitin hliníku 

Stahování - je fyzikální proces, který vzniká při tuhnutí odlitkŧ. Jde v podstatě 

o smršťování (zmenšování rozměrŧ) odlitkŧ při tuhnutí, coţ má za následek vznik mikropórŧ, 

staţenin. Stahování je nepříznivou vlastností tuhnoucích slitin hliníku. Při tuhnutí mohou 

větve narŧstajících dendritŧ uzavřít zbylou taveninu s nízkým bodem tuhnutí. Tím se tato 

místa přestanou doplňovat okolní taveninou a následkem je vznik ředin. U tvarových odlitkŧ 

jsou nejméně příznivé rozptýlené staţeniny po celém prŧřezu odlitku, malé soustředěné 

staţeniny nemusí odlitek vţdy znehodnotit. Hliníkové slitiny stahují více, neţ např. litina 

s lupínkovým grafitem. Proto při gravitačním lití do pískových, ale i kovových forem 

se odlitky z hliníkových slitin musí vhodně nálitkovat. Nejmenší staţeniny vykazují slitiny, 

které se blíţí eutektickému sloţení (AlSi12, AlSi13, AlSi10Mg). Větší objem staţenin 
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vykazují slitiny s niţším obsahem křemíku (AlSi7, AlSi8Cu4, AlSi5Cu2). Slitiny s malým 

intervalem teplot při tuhnutí mají sklon tvořit soustředěné staţeniny, slitiny s větším 

intervalem tuhnutí rozptýlené staţeniny. Na velikost staţenin má téţ vliv technologie tavení 

a lití i konstrukce odlitku. Při lití do kokil je stahování menší neţ do pískových forem, to je 

zpŧsobeno tím, ţe v kokile ztuhne odlitek rychleji. 

Smršťování - jsou rozměrové změny, ke kterým dochází po ztuhnutí odlitku. Při lití 

do pískových forem je smrštění větší neţ při lití do kokil. Hodnoty smrštění odlitkŧ jsou 

uvedeny v příloze, v tabulce č. 5. 

 

4.2.2. Ostatní vlastnosti slévárenských slitin 

Fyzikální a slévárenské vlastnosti hliníku jsou dŧleţitým faktorem, který ovlivňuje 

výrobu kvalitních odlitkŧ. Je nutno je sledovat. V příloze, v tabulce č. 5 jsou uvedeny některé 

vlastnosti slévárenských slitin hliníku. 

Slévatelnost - souvisí s velkou afinitou hliníku a jeho slitin ke kyslíku, tj. ţe při tavení 

a odlévání se tavenina pokrývá oxidickou vrstvou. Slévatelnost hliníkových slitin je ovlivněna 

řadou vlastností jako např. měrnou tepelnou kapacitou, skupenským teplem tání, tepelnou 

vodivostí, tepelnou roztaţností, teplotou tání, viskozitou, zpŧsobem tuhnutí, povrchovým 

napětím, teplotou lití, vlastnostmi slévárenské formy (součinitelem tepelné akumulace). 

Jak je obecně známo dobrou slévatelnost vykazují hliníkové slitiny eutektického 

sloţení, které tuhnou při jedné teplotě. Tyto slitiny mají malou vizkozitu a téţ málo smršťují. 

To je také dŧvod proč tyto slitiny mají malý sklon k praskání. Příkladem eutektických slitin 

jsou slitiny na bázi Al - Si s obsahem 10 aţ 13 % Si, jeţ označujeme obchodním názvem 

silumin. S klesajícím obsahem Si se jejich slévatelnost zhoršuje, neboť se rozšiřuje interval 

teplot tuhnutí.. Mezi obtíţněji slévatelné slitiny patři slitiny typu Al - Mg s obsahem na 5 % 

Mg. Tyto slitiny vykazují velký interval teplot při tuhnutí a značnou tvorbu oxidŧ na povrchu 

taveniny. 

Téţ samotný hliník vysoké čistoty (99,9 %), tuhne při jedné teplotě a není náchylný 

na vznik trhlin, ale vyznačuje se velkým povrchovým napětím, coţ má vliv na jeho malou 

zabíhavost. 

Zabíhavost - je technologickou vlastností tavenin kovŧ. Je měřítkem, jak je tavenina 

kovu schopna vyplňovat dutinu slévárenské formy. Zabíhavost je závislá na vlastnostech 

slitiny (hustotě, měrném specifickém teple, teplotě), na podmínkách lití, na charakteru 

slévárenské formy a uspořádání vtokové soustavy na konstrukci odlitku atd. Proto 

pro sledování zabíhavosti je nutné zachovávat stejné experimentální podmínky. Téţ 
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zabíhavost podporuje eutektické sloţení slitin. Např. dobrou zabíhavost vykazují slitiny 

AlSi10, AlSi12 a pístová slitina AlSi12CuNiMg. Zabíhavost lze ve značné míře ovlivnit 

zvýšením licí teploty (tím se sniţuje viskozita a roste tekutost taveniny) a téţ předehřevem 

kokily. Proto při odlévání tenkostěnných odlitkŧ volíme vyšší licí teplotu neţ při odlévání 

tlustostěnných odlitkŧ. Licí teplot však nelze neomezeně zvyšovat, dochází jak k vypalování 

prvkŧ, tak k naplyňování taveniny a to zpŧsobuje pórovitost odlitkŧ. Při lití do kovových 

forem na zabíhavost vhodně pŧsobí předehřev formy, její vhodná konstrukce i vyšší 

metalostatický tlak. Zabíhavost taveniny slitin hliníku se nejčastěji posuzuje spirálovou 

zkouškou, která vyţaduje dodrţení podmínek (teplota lití, teplota kokily atd.) dává 

reprodukovatelné výsledky s odchylkami menšími neţ 5 %. Otázkou zabíhavosti 

se zabývala celá řada autorŧ jako např. Malcev, Bočvar nebo Schneider, jak uvádí PÍŠEK a 

PLEŠINGER [38], a při jejím sledování pouţívají spirálovou zkoušku. Se stoupajícím 

obsahem křemíku roste zabíhavost, a to tím více, čím více se sloţení blíţí eutektickému 

sloţení. V příloze, viz tabulka č.5, jsou uvedeny hodnoty zabíhavosti vybraných slitin hliníku. 

Mezi nejvýznamnější metalurgické ovlivnění primární krystalizace podeutektických 

slitin Al-Si patří očkování titanem, bórem a u nadeutektických slitin očkování fosforem. 

Sekundární krystalizace křemíku se ovlivňuje modifikací taveniny sodíkem nebo stronciem. 

Slitiny Al-Si-Cu mají sníţený obsah křemíku, přísada mědi bývá maximálně 5 %. Tyto slitiny 

mají malou pohltivost plynŧ, lijí se většinou pod tlakem a jsou kompaktní. Vlivem 

přítomnosti mědi a sekundární fáze Al2Cu mají tyto slitiny sníţenou odolnost proti korozi. 

Sklon k trhlinám a prasklinám - trhliny se tvoří v období intervalu tuhnutí odlitku, 

pokud existují dvě fáze tekutá a tuhá.Sklon ke vzniku trhlin je tím menší, čím menší je 

interval teplot tuhnutí. Opět slitiny eutektického sloţení jsou méně náchylné na vznik trhlin. 

Praskliny vznikají za podstatně niţších teplot a to v dŧsledku pnutí odlitku během jeho 

chladnutí. Ke sníţení vzniku prasklin pŧsobí zpomalení chladnutí, souměrná konstrukce 

a usměrněná deformace odlitku. 

 

4.3. Vliv rychlosti ochlazování na strukturu odlitku ze slitin hliníku 

Na krystalizaci roztaveného kovu a na velikost krystalŧ má největší vliv rychlost 

ochlazování. Krystalizace je závislá na krystalizační schopnosti. Krystalizační schopnost je 

závislá na počtu zárodkŧ, které se vytvoří v 1 cm
3
 za 1s, a na lineární rychlosti rŧstu krystalu 

vyjádřené v cm/s. Obě tyto veličiny jsou závislé na stupni podchlazení roztaveného kovu. 

Rychlost ochlazování roste do určité maximální hodnoty, která se pak ustálí 

a na teplotě není dále závislá. Na rychlosti ochlazování není příliš závislý lineární rŧst 
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krystalu, ale je na ní však značně závislá krystalizační schopnost. Proto při malé rychlosti 

ochlazování vzniká jen malý počet krystalizačních zárodkŧ, a ty pak rostou do velkých 

rozměrŧ. Ale při velké rychlosti ochlazování vzniká velké mnoţství krystalizačních zárodkŧ, 

coţ vede ke vzniku jemné struktury litého materiálu. 

Postup tuhnutí slitin čistého hliníku je velmi ovlivněn vysokou tepelnou vodivostí. 

Během tuhnutí rostou dendrity velmi pozvolna, ale jen do té chvíle, neţ se začnou navzájem 

omezovat. Tavenina, která zŧstane uzavřena mezi větvemi dendritŧ, se nemŧţe během 

smršťování přemísťovat, coţ má za následek vytváření ojedinělých staţenin, které jsou 

rozptýleny po celém vnitřním prostoru odlitku. Toto tuhnutí je charakteristické pro pískové 

formy, a jeho srovnání s tuhnutím v kovové formě je schématicky znázorněno na obr. 4-1. 

Při tuhnutí v kovové formě je postupující krystalické pásmo velmi úzké, čímţ se sniţuje 

nebezpečí vytvoření vnitřních staţenin mezi větvemi dendritŧ. 

 

 

Obr. 2-6: Srovnání prŧběhu tuhnutí 

hliníku v pískové a kovové formě 

 

Obr. 4-1 Srovnání prŧběhu tuhnutí čistého hliníku v pískové a kovové formě [28] 

 

Na strukturu má vliv kromě rychlosti ochlazování také směr odvodu tepla. Hliník 

i jeho slitiny krystalizují dendriticky, coţ znamená, ţe zárodek roste nejprve ve směru 

hlavních os krystalu a následkem toho se vytváří stromečkovitý útvar - dendrit. Teprve 

později tuhne kov mezi ţebry dendritu. Dendritickou strukturu je moţné zpozorovat 

u krystalŧ hliníkových slitin a hliníku i na povrchu ztuhlého kovu. 

Dendrity rostou přednostně ve směru odvodu tepla a tvoří tak kostru sloupkovitých 

krystalŧ. Takto vzniklá orientace krystalŧ ve směru odvodu tepla se nazývá licí texturou. Licí 
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texturu nelze většinou odstranit ani velkou rychlostí ochlazování, poněvadţ je závislá také 

na čistotě kovu.  Na rychlosti ochlazování je závislé chemické sloţení a to nejen uvnitř 

krystalu, ale také i v celém odlitku. 

Klesne-li teplota taveniny u stěny formy na teplotu likvidu, začne v této oblasti tuhnutí 

a postupně začnou vznikat ztuhlé vrstvy odlitku. Jestliţe jde o slitinu tuhnoucí v intervalu 

teplot, tak budou v oblasti tuhnutí přítomny dvě fáze (tuhá fáze a tekutá fáze), viz obr. 4-2. 

V okamţiku, kdy teplota slitiny klesne na teplotu solidu, ztuhnou poslední zbytky tekuté fáze, 

nastane stav, kdy v celé stěně odlitku je jen fáze tuhá. Během tuhnutí mohou vedle sebe 

existovat 3 pásma (pásmo tuhého kovu ξ, jehoţ tloušťka se s postupem času neustále zvětšuje; 

dvoufázové pásmo δ, jehoţ šířka závisí na intervalu tuhnutí a teplotním gradientu; pásmo 

taveniny, jehoţ šířka se neustále zmenšuje). 

 

Obr. 4-2 Poloha dvoufázového pásma během tuhnutí slitiny ve stěně odlitku [28] 

 

Plocha, která tvoří hranici mezi pásmem tuhého kovu a dvoufázovým pásmem, 

se nazývá izosolida (teplota odpovídá solidu). Plocha, která tvoří hranici mezi dvoufázovým 

pásmem a pásmem taveniny, se nazývá izolikvida (teplota odpovídá teplotě likvidu odlévané 

slitiny). Při dalším poklesu teploty slitiny pod teplotu solidu mŧţe dojít ve slitině 

k sekundární krystalizaci. Odlitek chladne ve formě tak dlouho, aţ jeho teplota klesne 

na hodnotu, při které mŧţe být vyjmut z dutiny formy bez nebezpečí vnitřního pnutí. Šířka 

dvoufázového pásma má vliv nejen na strukturu odlévané slitiny, ale také na stupeň odmíšení. 

Čím je dvoufázové pásmo širší, tím méně se tvoří sloupkovité krystaly a více se tvoří 

polyedry. 
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Vliv šířky dvoufázového pásma na stupeň dendritického a pásmového odmíšení 

v dŧsledku selektivního tuhnutí uvnitř jednotlivých dendritŧ a mezi povrchem a středem 

odlitku je značný. Šířka dvoufázového pásma má také vliv na mikropórovitost struktury. 

Při širokém dvoufázovém pásmu se vytvoří izolované ostrŧvky taveniny, jejichţ smrštěním 

se vytvoří mikrostaţeniny. 

Na šířku dvoufázového pásma má vliv interval tuhnutí slitiny (čím větší je interval 

tuhnutí, tím je dvoufázové pásmo širší) a příčný teplotní gradient, který závisí na tepelné 

akumulaci formy. Na obr. 4-3 je schéma vlivŧ pŧsobících na utváření šířky dvoufázového 

pásma. 

 

Obr. 2-4: Základní vlivy na šířku dvojfázového pásma 

 

Obr. 4-3 Schéma znázornění vlivŧ na šíři dvoufázového pásma [28] 

 

4.4. Modifikace a očkování slitin hliníku 

Modifikace je metalurgické zpracování taveniny za účelem ovlivnění morfologie 

krystalizace. U slitin typu Al-Si se jedná o změnu krystalizace eutektického křemíku, 

krystalizujícího bez ošetření taveniny ve formě destiček. Při vnesení modifikátoru (povrchově 

aktivního prvku) potom křemík krystalizuje ve formě tyčinek. K modifikaci podeutektických 

a eutektických slitin Al-Si se pouţívá sodík, příp. stroncium. 

Očkování - je zpŧsob zvýšení počtu zárodkŧ pro budoucí krystalizaci primární fáze. 

U slitin na bázi Al-Si se jedna u podeutektických slitin o zárodkování -fáze, nejčastěji 
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Hmot. %. Si 

předslitinami s obsahem titanu, bóru, zirkonu atd. U nadeutektických se pouţívají očkovadla 

obsahující fosfor. 

Na obr. 4-4 je uveden vliv modifikace na polohu eutektického bodu. Modifikací 

taveniny se dosahuje toho, ţe hliník váţe při eutektické krystalizaci větší mnoţství křemíku 

neţ odpovídá rovnováţnému stavu a slitina, která byla eutektická tuhne jako podeutektická. 

Tím se také sniţuje krystalizační schopnost křemíku, který se jiţ nevylučuje ve velkých 

jehlicích. Eutektický bod se vlivem modifikace posouvá směrem doprava (z 11,7 na 13 % Si) 

a eutektická teplota z hodnoty 577 na 560 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-4 Vliv modifikace na diagram Al-Si  [42] 

 

Při modifikaci a očkování se nemění chemické sloţení siluminu. Modifikace siluminŧ 

se provádí tak, ţe do taveniny o teplotě 750 °C se přidává sŧl na bázi směsi halových prvkŧ 

(NaCl+ KCl + NaF). Tato sŧl je současně jako rafinační pro odstranění kyslíkových sloučenin 

z taveniny. Po staţení strusky se za 10 minut po modifikaci odlévá. 

 

4.5. Tavení a metalurgické ošetření slitin hliníku 

Pro tavení hliníkových slitin se pouţívají kelímkové, bubnové a vanové pece. 

Nejčastěji však kelímkové pece plamenné (na olejové nebo plynné palivo) a kelímkové pece 

elektrické odporové nebo indukční. 

Obecně platí, ţe pouţití elektrických pecí podporuje čistotu tavby, která je u slitin 

hliníku nesmírně dŧleţitá. Při tavení v plynových pecích je nutno dbát na správné spalování, 

aby nedocházelo k ovlivnění a znehodnocení taveniny. 

Během tavení dochází ke ztrátám kovu (propalu) a to jednak v dŧsledku reakce mezi 

taveninou a vyzdívkou a mezi taveninou a atmosférou. Se vzrŧstající teplotou probíhá oxidace 

taveniny, nejdříve rychleji, později se zpomaluje v dŧsledku vzniklého oxidu hlinitého 

(Al2O3), který tvoří na povrchu taveniny ochrannou vrstvu před dalším naplyněním. 
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K naplynění taveniny mŧţe dojít i pouţitím nevhodné vsázky, tj. znečištěných nebo vlhkých 

housek. Zdrojem plynŧ v tavenině mŧţe být i palivo a jeho kouřové zplodiny. Nevhodné 

plyny v tavenině jsou vodík, vodní pára a kyslík. 

Rozpustnost vodíku v tekutém hliníku vzrŧstá rychle s teplotou (obecně platí, ţe větší 

rozpustnost plynŧ vykazuje kapalná fáze proti fázi pevné), při teplotě tání dochází ke zvýšení 

rozpustnosti skokovou změnou. Na obr. 4-5 je uveden vliv teploty na nasycení taveniny 

hliníku vodíkem. 

 

při teplotě 659 °C je rozpustnost vodíku v Al = 0,036 cm
3
/100 g 

při teplotě 660 °C je rozpustnost vodíku v Al = 0,43 cm
3
/100 g 

při teplotě nad 660 °C je rozpustnost vodíku v Al = 0,77 cm
3
/100 g 

 

Obr. 4-5 Rozpustnost vodíku v závislosti na teplotě u taveniny hliníku [ 30] 

 

Při teplotách nad 800 °C se začíná v hliníku rozpouštět i dusík, proto je pro odlévání 

nutné, aby teplota taveniny tuto teplotu nikdy nepřekročila. 

Naplynění hliníku vodní parou probíhá podle rovnice: 2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2. 

Vzniká nejen vodík, ale také oxid hlinitý, jehoţ teplota tání je cca 2050 °C, je nekovového 

charakteru, je z taveniny neodstranitelný a vytváří v odlitku odlišnou strukturu. Vodík 

se v hliníkových slitinách rozpouští a endogenní bublinatost v odlitku je výsledkem jeho 

vylučování při tuhnutí slitiny. 

Při tavení hliníkových slitin obsahujících měď je jejich okysličování poněkud rychlejší 

neţ u čistého hliníku. Proto se při tavení těchto slitin doporučuje pouţití krycích solí tzv. 

tavidel. Hliníkové slitiny se musí tavit v zásaditých vyzdívkách. U vyzdívek kyselých, které 

obsahují SiO2 nebo Cr2O3, atd. by došlo k reakcím: 

3 SiO2 + 4Al = 2 Al2O3 + 3 Si     (4.1) 

Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2 Cr,      (4.2) 
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a tím by tavenina hliníku byla znečištěna Al2O3 i kovy, které se v tavenině rozpouštějí. 

Odolný proti tavenině hliníku je magnezit a nejodolnější je vyzdívka korundová. 

Z ekonomických dŧvodŧ se však nejvíce pouţívá šamot. Nevýhodou šamotu je jeho 

velká smáčivost taveninou hliníku a tím i moţnost prŧniku hliníku do vyzdívky s následnou 

redukcí oxidu křemíku a porušení vyzdívky. 

Při tavení hliníkových slitin v elektrických indukčních pecích kanálkových 

se šamotovou vyzdívkou se vytváří nárosty představující velmi tvrdý systém oxidŧ MgO, 

Al2O3, SiO2. Proto se pro tyto pece uţívá speciální vyzdívka (směsi magnezitu, vodního skla, 

fluorokřemičitanu sodného, šamotový písek a šamotové drtě). Na výrobu kelímkŧ se pouţívá 

litina nebo grafitošamot. Hliník pŧsobí velmi erozivně na litinu, přičemţ dochází 

ke znečištění taveniny ţelezem a fosforem, proto se kelímky natírají ochrannými nátěry 

(vodní emulze kaolínu s vodním sklem, popř. další druhy nátěrŧ). 

Kyslík s hliníkem vytváří oxidy několika modifikací, pro slévárenství jsou dŧleţité 

nízkoteplotní modifikace -  a vysokoteplotní modifikace - . Přechod -Al2O3 na  - Al2O3 

začíná při teplotě 700 °C, i kdyţ je mnoţství fáze ještě nepatrné. Úplná přeměna na  fázi 

nastává aţ při teplotě 1000 °C a po tuto dobu je ochranný účinek oxidického povlaku povrchu 

taveniny niţší a mŧţe dojít k naplynění taveniny vodíkem.  

Po přehřátí taveniny hliníku kolem 780 °C vzniká stabilní korund  - Al2O3, který je 

tvrdý a zhoršuje případné obrábění odlitku, proto by se před odléváním taveniny slitin hliníku 

neměly přehřívat na teplotu vyšší neţ je 780 °C. 

 

4.5.1. Odplynění tavenin hliníku 

Tavení a rafinace hliníkových slitin je doprovázena naplyněním vodíkem a znečištění 

taveniny nekovovými vměstky - oxidy (Al2O3, MgO, MgAl2O4) a nitridy (AlN, Mg3N2, TiN), 

karbidy (Al4C3), boridy (AlB2, TiB2), popř. dalšími sloučeninami. Převáţná část vměstkŧ 

tvoří oxidy. Nekovové vměstky jsou zastoupeny dvěma druhy, jsou to disperzní vměstky 

a oxidické blány. 

Disperzné vměstky dosahují rozměr 0,03 aţ 0,5 m, mohou mít zaoblenou nebo 

ostrohrannou, popř. sférickou formu. Oxidické blanky mají tloušťku 0,1 aţ 1,0 m s délkou 

několika desetin aţ několika [mm]. Usazování obou druhŧ vměstkŧ během tavení není 

pravděpodobné s ohledem na malou hustotu, konvekci taveniny a velký specifický povrch 

částic. 

a) Odplynění pomocí tavidel - k odstranění oxidŧ z taveniny se pouţívá tavidel (organických 

solí), jejichţ podstatou bývá kryolit (Na3AlF6). Kryolit je látka, která rozpouští Al2O3, jeho 
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teplota tavení je 1000 °C. Proto se pouţívá ve směsi s chloridem sodným (NaCl) a chloridem 

draselným (KCl). Teplota tavení této směsi je 600 aţ 700 °C. 

Pro taveniny s větším mnoţstvím hořčíku jsou vhodná tavidla na bázi karnalitu 

(MgCl2, KCl), popř. s přísadami NaCl. Tavidla však nemají jen dezoxidační účinek, ale také 

rafinační (čistící), popř. současně i modifikační. Hlavní součástí těchto tavidel jsou těkavé 

chloridy AlCl3, MnCl2, TiCl4, BCl3 atd. Tyto chloridy reagují s roztaveným hliníkem podle 

reakce: 

3 MeCl + Al = AlCl3 + 3 Me       (4.3) 

 

AlCl3 vzniklý při rafinaci je v plynném stavu. Na základě fyzikálně-chemických 

zákonŧ dochází k tomu, ţe vodík rozpuštěný v hliníku proniká do bublinek AlCl3 a spolu 

s ním odchází do okolní atmosféry. Rafinační plyn AlCl3 pŧsobí rovněţ flotačně na částice 

Al2O3, které ulpívají na plynových bublinách a jsou unášeny na povrch taveniny. 

Protoţe chloridy jsou hydroskopické, je nutné rafinační soli vysušit při teplotě 250 

aţ 300 °C a uchovat je v suchu. Právě proto dříve pouţívaný ZnCl2 se vzhledem ke své 

vysoké hydroskopičnosti přestal pouţívat. 

Tavidla, která mají i účinek modifikační, jsou látky, které teplem uvolňují v malém 

mnoţství Ti, B, Zr atd. Mnoţství pouţitého tavidla závisí na charakteru a jakosti vsázky 

(pouţívá se ho od  2 % hmot. vsázky). 

b) Odplyňování taveniny chlorem - jde v podstatě o profukování taveniny chlorem za vzniku 

chemické reakce: 

2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3 +  1348 [J]     (4.4) 

 

Kromě toho mŧţe dojít i k reakci Cl2 + H2 = 2 HCl + 44 cal. Část chloru, který 

se vzhledem k příliš rychlému stoupání bublinek zúčastní reakce a vzniklý plynný AlCl3 

a HCl rovněţ pŧsobí flotačně na hliníkovou lázeň. 

Chlorid hlinitý se při teplotě 178 aţ 183 °C nachází v plynném skupenství a je vŧči 

tavenině neutrální. Parciální tlak vodíku v bublině AlCl3 a HCl se rovná nule, to zpŧsobuje 

mechanismus difúze vodíku přítomného v tavenině do bublin těchto plynŧ. Profukování 

chlorem se provádí při teplotě taveniny 710 aţ 720 °C v komorových pecích nebo 

v hermeticky uzavřených pánvích. Při tlaku 108 aţ 118 kPa je čas nutný pro profouknutí 10 

aţ 12 minut a spotřeba chloru je 0,2 aţ 0,8 % hmotnosti taveniny. Profukování taveniny 

chlorem je účinnější neţ u argonu nebo dusíku. Z dŧvodu toxičnosti chloru se jeho pouţívání 

omezuje. Proto se pouţívají směsi cca 10 % Cl2 a 90 % N2. Neutrální dusík napomáhá 

dokonalému promísení chloru s taveninou. 
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Zvýšení odplyňovacího efektu lze dosáhnout zvýšením styčného povrchu bublina - 

tavenina, čímţ se prodlouţí doba jejich vzájemného styku. To lze docílit při profukování 

plynu přes pórovitou keramickou látku. 

c) Odplyňování pomocí solí - odplyňování  taveniny hliníku lze provádět pomocí solí, které 

jsou na bázi chloru: tetrachlormetan (C2H2Cl4), tetrachloretanu (CCl4), hexachloretanu 

(C2Cl6), chloridmanganu  (MnCl2), chlorid zinku  (ZnCl2). 

Obvykle se pouţívá tablet z hexachloretanu s dalšími přísadami jako jsou feromangan, 

fluorid sodný, sirník boru atd. s vhodným pojivem, při teplotě taveniny 740 aţ 750 °C 

v mnoţství 0,3 aţ 0,7 % hmot. taveniny. Reakce trvá cca 1 aţ 2 minuty. 

Odplyňování chloridem manganu a zinku se uskutečňuje při teplotě 700 aţ 730 °C 

s mnoţstvím chloridŧ 0,05 aţ 0,2 % hmot. taveniny. 

Přípravky na odplyňování a rafinaci hliníkových slitin, které se pouţívají u nás, jsou 

v příloze, viz tabulka č. 9. 

d) Odplyňování taveniny profukováním neutrálního plynu - nejčastěji se k profukování 

pouţívá dusík, popř. argon. Parciální tlak vodíku v bublině neutrálního plynu je opět nulový. 

Proto do bubliny dusíku proniká vodík tak dlouho, dokud se nevyrovnají molekulární tlaky. 

Bublinky dusíku s vodíkem vystupují na povrch taveniny, tam se opět rozkládají na dusík 

a vodík a dostávají se do okolní atmosféry. Odplyňování profukováním dusíku je omezeno 

teplotou 800 °C, kdy dochází k rozpouštění dusíku v hliníku. 

 

4.5.2. Rafinace tavenin hliníku 

Pod pojmem rafinace rozumíme odstraňování tuhých částic, tj. nekovových vměstkŧ, 

z taveniny, i kdyţ v širším slova smyslu odplyňování taveniny je téţ rafinací. 

A) Rafinace odstátím taveniny - odplynění taveniny a současně i odstranění nekovových 

vměstkŧ je moţno téţ dosáhnout odstátím taveniny v peci po dostatečně dlouhou dobu 

při teplotě blízké teplotě tání. S klesající teplotou klesají parciální tlaky plynŧ a zmenšuje 

se i jejich rozpustnost v kovech. Tento postup je zdlouhavý, nehledě na to, ţe vlhkost 

pecní atmosféry mŧţe naopak taveninu zhoršit. 

B) Rafinace filtrací - odstranění oxidŧ z taveniny je také moţno filtrací. Dnes je filtrace 

hliníkových slitin velmi rozšířena. Pouţívá se celá řada filtračních materiálŧ (drcené cihly 

o velikosti cca 50 [mm], které jsou zahřáté na teplotu 700 °C, síťky ze skelné tkaniny, 

atd.). Tuhé zbytky na filtru tvoří Al2O3, MgO, zbytky Fe, karbidŧ křemíku, nitridŧ a částic 

pocházející z vyzdívky pecí.  
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5. KRYSTALIZACE GRAFITICKÝCH LITIN A JEJÍ VLIV 

NA STAHOVÁNÍ  TUHNOUCÍCH ODLITKŦ 

Tato doktorská práce je zaměřena na sledování rozměrových a objemových změn 

především při tuhnutí odlitkŧ ze slitin hliníku, avšak pro srovnání bude provedeno i sledování 

rozměrových a objemových změn při tuhnutí grafitických litin. Z tohoto dŧvodu je tato 

kapitola věnována charakteristice stahování grafitických litin. 

Krystalizace grafitických litin je velmi sloţitý proces heterogenního systému. Začíná 

v okamţiku nukleace zárodkŧ budoucích krystalŧ. Rŧst krystalŧ probíhá od teploty likvidu 

a končí na teplotě solidu. Při krystalizaci se vytváří krystalizační fronta, respektive se vytváří 

ztuhlá vrstva, která postupuje většinou od povrchu k tepelné ose tuhnoucího odlitku. Podle 

podmínek tuhnutí lze získat vzhled (morfologie) této krystalizační fronty, viz obr. 5-1. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5-1 Schéma rozdělení morfologie zpŧsobu tuhnutí [22] 

 

Endogenní zpŧsob tuhnutí se rozumí tuhnutí, kdy v přímo z taveniny, v určité 

vzdálenosti před krystalizační frontou, vznikají zárodky pro nastávající krystalizaci. 

Endogenně tuhne ocel, litina s lupínkovým grafitem (LLG) a litiny s kuličkovým grafitem 

(LKG), tuhne mírně endogenně v závislosti na stupni eutektičnosti (Sc). Při niţším Sc litina 

má sklon k tuhnutí exogennímu. Při exogenním tuhnutí se tvoří zárodky v těsné blízkosti 

krystalizační fronty. Exogenně tuhne bílá litina. Tuhnutí litin probíhá endogenně vlivem 

teplotního intervalu úzkého dvoufázového pásma. Litiny představují mnohokomponentní 

systém, který se po zanedbání málo významných vlivŧ ostatních prvkŧ mŧţe povaţovat 

za ternární systém, neboť mimo Fe a C má významný vliv Si ovlivňuje polohu eutektického 

a eutektoidního bodu. Pak pouţíváme pseudobinární diagram Fe- C při konstantním obsahu Si 

(2 %), viz obr.5-2. 

 

dendritické buněčné 

endogenní 

dendritické buněčné 

exogenní 

morfologie zpŧsobu tuhnutí 
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Obr. 5-2 Rovnováţný diagram pseudobinátní Fe-C, (2 % Si) [22] 

 

Obecně lze konstatovat, ţe čím má litina vyšší stupeň eutektičnosti, tím má větší sklon 

k endogennímu tuhnutí a naopak. Endogenní tuhnutí podporuje vznik mikrostaţenin 

a exogenní vznik soustředěné staţeniny. LLG se většinou pouţívají jako litiny podeutektické 

(Sc = 0,8 aţ 1,05), zatímco litiny LKG mají eutektické sloţení (Sc = 0,95 aţ 1,05). Z tohoto 

vyplývá sklon LKG k tvorbě mikrostaţenin. Podmínky endogenního a exogenního tuhnutí 

závisí na chemickém sloţení; vzniku zárodkŧ pevné fáze (grafitu a austenitu) a na vnějších 

podmínkách krystalizace. 

Po nalití tekutého kovu do dutiny formy dochází k odvodu tepla slévárenskou formou, 

které má za následek sníţení teploty tekutého kovu. Po dosaţení teploty likvidu dochází 

k zmenšování objemu tekuté fáze. Tento jev se nazývá stahování a trvá aţ do teploty solidu, 

kdy se v celém objemu nachází pouze pevná fáze. Ze slitin ţeleza stahují oceli a litiny 

tuhnoucí metastabilně. Naopak u litin tuhnoucích podle stabilního diagramu Fe-C je 

při procesu tuhnutí stahování doprovázeno zvětšováním objemu. Při tuhnutí podle stabilního 

diagramu se z taveniny vyloučí určitá část uhlíku volně jako grafit. 

V okamţiku, kdy se vytvoří povrchová kŧra na povrchu odlitku, začnou se objemové 

změny projevovat jako lineární. Objemové a lineární změny probíhající mezi teplotou přehřátí 

a teplotou solidu zpŧsobují vznik staţeniny. Staţeniny mohou být soustředěné povrchové, 

soustředěné uvnitř odlitku a rozptýlené uvnitř odlitku. Staţenina je nebezpečná vada odlitku 

narušující vnitřní celistvost odlitku. Vznik staţenin je názorně zobrazen na obr. 5-3. 

Rozdíl mezi vznikem staţeniny u LLG a LKG je znázorněn na obr. 5-4. 

Při krystalizaci LLG je nejprve vytvořena pevná vnější vrstva, která postupně získává na 

tloušťce. U LKG prorŧstají taveninou dendrity austenitu v celém objemu a pevná vnější 

vrstva se vytvoří těsně před koncem tuhnutí. Toto jsou dŧvody, proč se u LKG grafitická 

expanze projeví ve větším měřítku neţ u LLG. Nezanedbatelný vliv na tvorbu staţenin mají 
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mechanické vlastnosti formy, zvláště její pevnost. U pevných forem se s výhodou vyuţije 

maximální expanze grafitu, která se projeví ve zpětném natlačení taveniny do porézního uzlu, 

zatímco u měkkých forem se projevuje zvětšením rozměru dutiny formy a o to větší porezitou 

v tepelném uzlu. Vliv materiálu formy je patrný z obr. 5-5 a obr. 5-6. [13], [15] 

 

a) povrchové soustředěné 

b) vnitřní soustředěné 

c) vnitřní rozptýlené 

Obr. 5-3 schéma vzniku mechanismŧ vzniku staţeniny [22] 

 

 

Obr. 5-4 Schéma tuhnutí a tvorby staţeniny LLG a LKG [22] 
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  a) měkká forma   b) pevná forma 

Obr. 5-5 Technologické objemové změny [22]  

 

Na obr.5-6 je uvedeno schématické znázornění vlivu pevnosti formy na vznik 

staţenin. Forma písková je málo tuhá, resp. pevná a umoţňuje značný vznik staţeniny 

odlévané litiny. Vysušená písková forma je tuţší a umoţňuje vytvoření menší staţeniny. 

Cementová forma je tuhá a odlitá litina bude bez staţenin. 

 

Obr. 5-6 Vliv pevnosti formy na vznik staţeniny [22] 

 

5.1. Rozbor objemových změn slitin v soustavě Fe-C [1], [19], [22] 

Objemové změny čistého ţeleza souvisí s uspořádáním atomŧ v příslušné krystalické 

mříţce, viz obr. 5-7, který současně znázorňuje alotropické přeměny ţeleza, které 

se vyznačují změnou krystalové mříţky. Obr. 5-8 aţ obr. 5-11 porovnává objemové změny 

slitiny Fe-C, které tuhnou stabilně, s objemovými změnami čistého Fe (spodní křivka). 

Bilance objemových změn nám ukazuje jak velká část celkového smrštění připadá na dobu 

tuhnutí. Část smrštění připadající na dobu tuhnutí vypovídá o nutnosti nálitkování. Čím je tato 

část menší, tím je menší potřeba nálitkování. Toho lze dosáhnout zvýšením obsahu uhlíku, 

ovšem vyvolává to pokles mechanických hodnot litiny. 
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Obr. 5-7 Objemové změny čistého Fe v závislosti na teplotě [22] 

 

 

Obr. 5-8 Objemové změny slitiny Fe-C s 0,8 % C ,ocel o eutektoidním sloţení [22] 

 

 

Obr. 5-9 Objemové změny slitiny Fe-C s 2,11 % C ,stabilní tuhnutí v závislosti na teplotě [22] 
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Obr. 5-10 Objemové změny slitiny Fe-C s 3 % C , stabilní tuhnutí v závislosti na teplotě [22] 

 

Obr. 5-11 Objemové změny slitiny Fe-C s 3,5 % C, stabilní tuhnutí v závislosti na teplotě [22] 

 

5.2. Lineární změny grafitických litin [1], [22], [31] 

Odlitek začíná měnit své rozměry od teploty vzniku souvislé povrchové kŧry. Tento 

děj nazýváme dilatací. Tato lineární dilatace probíhá současně s objemovými změnami. 

Z tohoto vyplývá, ţe objemové změny se podílí na tvorbě staţeniny. Proto v dalších úvahách 

budeme uvaţovat lineární změny odehrávající se od okamţiku vzniku povrchové kŧry 

a během tuhnutí. Na obr. 5-12 jsou znázorněny časové prŧběhy lineárních dilatací rŧzných 

litin. Na obr.5-13 je patrný vliv zbytkového hořčíku na prŧběh lineárních dilatací a na prŧběh 

teplotních křivek dle Hummera [3]. Na obr.5-14 je znázorněn vliv Sc na prŧběhy teploty 

a dilatace, které byly měřeny na měřící aparatuře podle Hummera. Závislost dilatace 

na teplotě LLG a LKG je znázorněna na obr. 5-14. Na vzhled těchto křivek pŧsobí řada vlivŧ 

- jak vlastnosti odlévané litiny (chemické sloţení, teplota, modifikace, očkování atd.), tak 

vlivy technologické (vlastnosti formy, zpŧsob odlévání, konstrukce odlitku atd.). 
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1 - LKG, Sc = 1,14; 2 - LLG, Sc = 1,19 feritická; 3 - LLG, Sc = 1,13; 4 - LLG, Sc = 1,10 perlitická; 

5 - LLG, Sc = 1,02; 6 - LLG, Sc = 1,00; 7 - Maková, Sc = 0,96; 8 - Bílá, Sc = 0,93 

 

Obr. 5-12 Prŧběh lineárního smrštění rŧzných druhŧ litin [22] 

 

Obr. 5-13 Vliv obsahu Mg na prŧběh křivek teploty a dilatace [1] 



           Doktorská práce 

 54 

LLG: Sc=0,85 LLG: Sc=1,02 LKG: Sc=1,03 
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Obr. 5-14 Vliv Sc na prŧběh dilatace a teploty [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5-15 Závislost dilatace na teplotě [1] 

a) LLG (Sc = 0,85) 

c) LKG (Sc = 1,03) 

b) LLG (Sc = 1,02) 
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5.3. Krystalizace litiny s lupínkovým grafitem [22] 

a) Krystalizace podeutektické litiny s lupínkovým grafitem (Sc  1), po odlití tekutého kovu 

do formy dochází k poklesu teploty kovu vlivem odvodu tepla slévárenskou formou 

do vnějšího okolí. Při dosaţení teploty likvidu začíná vylučování dendritických krystalŧ 

austenitu, které pokračuje do dosaţení eutektické teploty. Zbytek tekuté fáze ztuhne 

eutekticky. 

Krystalizací austenitu dochází k zvětšování poměru uhlíku vŧči ţelezu v tekuté fázi 

ve prospěch uhlíku. Ke krystalizaci eutektika dochází aţ po podchlazení tekuté fáze, které je 

zpŧsobeno nukleací zárodkŧ grafitu. Velikost podchlazení je ovlivněna mnoţstvím 

nukleačních zárodkŧ. Řídící fází při tuhnutí eutektika je grafit, jehoţ krystalizací začíná vznik 

eutektika. Jeho zárodky se mohou tvořit přímo v tavenině, nebo na povrchu vyloučených 

dendritických krystalŧ austenitu. Grafit roste z jednotlivých zárodkŧ ve tvaru prostorových 

útvarŧ, viz obr. 5-16. V okolí rostoucích lupínkŧ grafitu je tekutá fáze ochuzena o uhlík, 

a proto na hranici grafitu a tekuté fáze vznikají krystaly austenitu. Grafit a takto sekundárně 

vyloučený austenit tvoří eutektické buňky. Eutektické buňky rostou poměrně rychle. Lupínky 

grafitu, jejichţ okraje jsou v přímém styku s taveninou rostou přednostně do délky. Rŧst 

grafitových lupínkŧ do šířky je brzděn přítomností austenitu, který grafit izoluje od tekuté 

fáze. Tímto směrem je přísun uhlíku moţný pouze difúzí přes zrna austenitu. Útvar grafitu je 

znázorněn na obr. 5-16, schéma 3. 

 

1) krystalizace dendritŧ austenitu 

2) začátek krystalizace eutektických buněk 

3) konec krystalizace eutektických buněk 

 

Obr. 5-16 Část pseudobinárního diagramu Fe-C-Si s ukázkou struktur vzniklých při rŧzných 

podmínkách krystalizace podeutektické litiny [22] 

 

b) Krystalizace eutektické litiny s lupínkovým grafitem (Sc = 1), od krystalizace litiny 

podeutektické se liší tím, ţe při dosaţení eutektické teploty vznikají pouze eutektické buňky. 
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Tvorba eutektických buněk je totoţná s výše uvedeným popisem. Tyto litiny však prakticky 

neexistují, neboť i při přesném chemickém sloţení litina ztuhne buď podeutekticky nebo 

nadeutekticky , coţ je dáno vlivem doprovodných prvkŧ. 

c) Krystalizace nadeutektické litiny s lupínkovým grafitem (Sc  1), probíhá při dosaţení 

teploty likvidu litiny, během chladnutí  tekutého kovu, se začíná z taveniny vylučovat grafit. 

Během dalšího tuhnutí útvary grafitu rostou ve tvaru velkých hrubých nezdeformovaných 

lupínkŧ. Na těchto lupíncích začíná, po dosaţení eutektické teploty krystalizovat grafit, 

vyloučený při eutektickém tuhnutí. Tento grafit (eutektický) je obklopen zrny austenitu a tvoří 

s nimi eutektické buňky. 

 

5.4. Popis krystalizace a tuhnutí  litiny s kuličkovým grafitem (LKG) [19] 

U LKG současný rŧst grafitu a austenitu neprobíhá. Grafit a austenit tuhnou nezávisle 

na sobě. Grafit roste přímo z taveniny, později je obklopován austenitickou obálkou, skrze 

kterou difunduje uhlík. 

Litina s kuličkovým grafitem má proti litině s lupínkovým grafitem jiný charakter 

tuhnutí. Litina s kuličkovým grafitem vytváří na odlitku během tuhnutí slabou a pruţnou 

povrchovou vrstvu v širokém objemovém pásmu prakticky najednou. Tenká povrchová vrstva 

není schopna zadrţet tlak vzniklý grafitickou expanzí a proto vyuţití tohoto tlaku k vyrovnání 

stahování během tuhnutí závisí především na tuhosti pouţité slévárenské formy. 

Při dostatečné tuhé formě je expanzní tlak schopen účinně vyrovnat objemové 

stahování během tuhnutí. Při málo tuhé slévárenské formě dojde k nárŧstu objemu odlitku, 

coţ má za následek nutné doplnění tekutého kovu, proto je nutno tyto odlitky nálitkovat. 

U litiny s lupínkovým grafitem smršťování kompenzuje grafitická expanze, kdy 

vylučování uhlíku ve formě grafitu doplňuje objemové smrštění základní kovové hmoty. Tato 

litina s podeutektickým sloţením vytváří během tuhnutí na povrchu odlitku pevnou a tuhou 

vrstvu a úzká krystalizační fronta se plynule posouvá k tepelné ose odlitku. Tím je tlak 

vyvolaný krystalizací eutektického grafitu bez znatelného vlivu pevnosti formy vyuţit ke 

kompenzaci objemového staţení během tuhnutí odlitku. Proto není třeba tenkostěnné odlitky 

z této litiny nálitkovat. 
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Obr. 5-17 Křivka tuhnutí a chladnutí litiny s lupínkovým grafitem [43] 
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5.5. Očkování a modifikace grafitických litin [22], [18], [31] 

Očkování je sloţitým procesem, který se vyuţívá k dosaţení poţadované struktury 

litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Očkování zpŧsobuje změnu 

mnoţství grafitu, jeho velikost a zpŧsob vyloučení. Očkování je druhem metalurgického 

ovlivnění krystalizace litiny, pomocí vnášení očkovadla do taveniny za účelem zvýšení počtu 

cizích grafitizačních zárodkŧ. Z většího počtu grafitizačních zárodkŧ vyplývá větší počet 

lupínkŧ resp. kuliček grafitu. Tímto se dosáhne jemné struktury vyloučeného grafitu a z toho 

plyne i zlepšení mechanických vlastností. Očkovadla mají těţ specifický účel pouţití: 

očkovadlo na zvyšování mechanických vlastností litin, očkovadlo pro zvýšení grafitizační 

schopnosti litiny. 

Několik poţadavkŧ na vlastnosti očkovadel: 

a) dobrá rozpustnost v tavenině; 

b) podobná morfologie krystalové mříţky jako má grafit; 

c) obsah prvkŧ zvyšující aktivitu uhlíku jako Si,Al atd.; 

d) obsah prvkŧ , které mění mezifázové napětí zvýšením povrchového napětí taveniny jako 

jsou: Ba,Ca,Zr a další; 

e) dodrţení chemického sloţení očkovadla; 

f) skladování očkovadel v suchém prostředí. 

 

Modifikace taveniny před krystalizací ovlivňuje tvar vylučovaného grafitu. Pŧsobení 

modifikátoru zpŧsobuje fyzikálně-metalurgické změny v tavenině(zvyšuje se podchlazení, 

mění se teplota a délka eutektické prodlevy), jejichţ výsledkem je kuličkový tvar grafitu. Tím 

se podstatně mění mechanické vlastnosti litiny. Litina se stává houţevnatou. Dŧleţité je, ţe 

tyto vlastnosti lze u LKG dosáhnou v litém stavu nebo tepelným zušlechtěním. Modifikace 

má proto dalekosáhlý význam při vyuţití LKG jako konstrukčního materiálu. Při modifikaci 

dochází k vypařování hořčíku, který se dostává do atomárního stavu a absorbuje na plochách 

krystalu grafitu, a tím mění rychlost rŧstu krystalových ploch. Při modifikaci probíhá 

desoxidace, odsíření a odplynění taveniny a její rafinace. 
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6. NÁVRH EXPERIMENTÁLÍHO ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ 

DILATAČNÍCH VLASTNOSTÍ TUHNOUCÍCH ODLITKŦ 

Pro sledování dilatačních změn odlitkŧ bylo v rámci této disertační práce navrţeno 

a sestaveno měřící zařízení, které  registruje prŧběh rozměrových změn při tuhnutí odlitkŧ 

ve slévárenských formách. Základem měřícího zařízení je pohyblivý rám na který se usazuje 

slévárenská forma, dilatometr polské provenience (CRYSTALDIAGRAPH PC-4T2L a A/D 

převodník), a PC s programovým vybavením pro zpracování naměřených hodnot.  Schéma 

zapojení měřícího zařízení je uvedeno na obr. 6-1. 

 

Obr. 3.5. Schéma zapojení zařízení

 

Obr. 6-1 Schéma zapojení měřícího zařízení 

 

6.1. Popis měřícího zařízení  

Jedním z dŧleţitých prvkŧ zařízení je měřící rám, který  byl zkonstruován na základě 

standardních poţadavkŧ pro konstrukci dilatometrŧ, kde se vyuţívá křemenných tyčinek. 

Tyto materiály, jak je obecně známo, téměř při ohřevu nedilatují, součinitel teplotní 

roztaţnosti křemene  = 8 .10
-6

 [K] pro teploty do 1000 °C ČERNOCH [41]. 

Pohyblivý rám, viz obr. 6-2, je umístěn na otočných válečcích, které zajišťují vedení 

rámu v horizontálním směru vŧči základové desce s otočnými válečky, ve které je umístěn 

kruhový kovový rám s vnitřním prŧměrem 100 [mm] a výškou 100 [mm] do které se vkládá 

slévárenská forma válcového tvaru s vnějším  100 [mm] a jsou navrţeny 3 moţnosti pouţití 

slévárenské formy a to s dutinou pracovního prŧměru 40, 60, 80 [mm] a délky 70 [mm]. 

V polovině výšky dutiny formy jsou zaformovány dvě křemenné trubičky o prŧměru 5 [mm], 

jejich osa protíná kolmo osu válce. Trubičky přečnívají do vnitřního prostoru válce přibliţně 

o 7 [mm]. Ve dně válce je umístěn termočlánek zasahující svým  koncem mezi konce 

trubiček. Pohyblivý rám je sloţen z dvou ocelových ramen, na kterých jsou pomocí svěrného 



 Doktorská práce 

 60 

spoje upevněny křemenné trubičky o prŧměru 10 [mm], slouţící jako vedení pohyblivého 

rámu a zároveň jako spojovací členy obou ramen. Na prvním rameni je objímkou uchycena 

jedna z trubiček prŧměru 5 [mm]. Na druhém rameni, těţ pomocí objímky, je upevněn 

indukční snímač polohy o rozsahu 10 [mm] a přesnosti 0,001 [mm]. 

  

 100 

 60 


 5

 

7
0

 

3
5

 

 

Obr. 6-2 Schéma měřícího rámu pro upevnění slévárenské formy 

 

Pohyblivý dotyk snímače je spojen pomocí magnetu a svěrného spoje s vnějším 

koncem křemenné trubičky prŧměru 5[mm].  
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Obr. 3.1.Rám měřícího zařízení

 

Obr. 6-3 Pohled na pohyblivý rám měřícího zařízení a slévárenskou formu 

 

Dilatometr CRYSTALDIAGRAPH PC-4T2L - snímá pohyb křemenných trubiček na měřícím 

rámu a registruje vzniklé elektrické napětí na indukčním snímači a napětí vzniklé na teplém 

spoji termočlánku. Součástí dilatometru je i A/D převodníku. Tento převodník je schopen 

zaznamenávat hodnoty ze šesti čidel (4 pro teplotu - vstup 00 aţ 03, a 2 pro dilatace - vstup 04 

a 05). Pro měření teploty byly pouţity termočlánky NiCr-Ni. 

PC a programového vybavení - vzhledem ke střední hardwarové náročnosti programu 

pouţitého pro měření, byl pouţit starší počítač, jehoţ parametry jsou shrnuty v tab. 6.1. 

K propojení A/D převodníku s PC byl pouţit standardní sériový port. 

 

Tabulka 6.1 Přehled o pouţitém počítači 

CPU HDD RAM Grafika 

166 MHz 20 GB 32 MB 8 MB 

 

Na obr. 6-4 je uveden dilatometr a počítač. Na obr. 6-5 je uveden pohled na odlitou 

taveninu do dutiny formy. V tabulce 6.2 jsou uvedeny základní hodnoty o měřícím zařízení 
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Obr. 3.2. Registrační jednotka Obr. 3.4. Zaznamenávací zařízení - PC

 

Obr. 6-4 CRYSTALDIAGRAPH PC-4T2L a PC 

 

Součástí dilatometru je program pro záznam a vyhodnocení naměřených hodnot 

vyuţívající pouze prostředí MS-DOS, a to i v grafickém reţimu. Tímto programem lze nejen 

hodnotit měření, ale je i moţné provést: 

a) uloţení naměřených hodnot do datového souboru *DAT, který je kompatibilní 

s většinou masově rozšířených výpočtových programŧ (MS Excel, OpenOffice Calc 

a další); 

b) výpočet, grafické zobrazení a uloţení hodnot 1. a 2. časové derivace naměřených 

křivek (jak teplotní, tak i dilatační); 

c) zpětné načtení uloţených souborŧ s daty. 

 

  

a)      b) 

a) první konstrukční provedení formy a čidla dilatace  

b) inovovaná konstrukce formy s nástavbou a čidla dilatace 

 

Obr. 6-5 Pohled na formu s odlitou taveninou 

 

Naměřené hodnoty obou veličin (dilatace, teplota) jsou snímány A/D převodníkem 

PC-2T, který předává oba signály obou veličin najednou  PC, kde se data ukládá a pomocí 

softwaru je moţné dále je zpracovat např. provést 1. a 2. derivaci získané křivky. Na obr. 6-6 
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je pro ilustraci uvedena křivka dilatace a teploty sledovaného odlitku. Teplota je měřena 

v tepelné ose odlitku. 

 

Tabulka 6.2 Základní údaje o měřícím zařízení 

Programové rozlišení 16 aţ 22 bitŧ 

Nelinearita 0,003% 

Maximální chyba z údaje 0,005 % 

Zesílení signálu 100 x 

Rozlišení při měření teploty studeného 

konce 

0,1 °C; přesnost 0,2 max.0,5 °C 

Teplotní drift typ 20 ppm/K 

 

Na obr. 6-6 jsou patrné hodnoty veličin, které lze získat vyhodnocením teplotní 

a dilatační křivky tuhnoucího odlitku. Z těchto příslušných křivek je moţno sledovat tyto 

hodnoty: Lmin - minimální hodnotu dilatace tuhnoucího odlitku; Lmax - maximální hodnotu 

dilatace tuhnoucího odlitku; Lsol - hodnotu dilatace odlitku v okamţiku tuhnutí;  Tlikv - teplotu 

počátku tuhnutí odlévané slitiny; Tsol - teplotu konce tuhnutí odlévané slitiny; Tmax - teplotu 

slitiny při maximální dilataci; tmin - čas při dosaţení minimální dilataci odlitku; tmax - čas při 

maximální dilataci odlitku; tlikv - čas dosaţení počátku krystalizace; tsol - čas dosaţení konce 

tuhnutí; TT max - maximální teplotu taveniny ve formě; tT max - čas odpovídající maximální 

teplotě ve formě;  

 

Obr. 6-6 Schéma odečtu významných bodŧ na křivkách teploty a dilatace 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ROZMĚROVÝCH ZMĚN 

TUHNOUCÍCH ODLITKŦ ZE SLÉVÁRENSKÝCH SLITIN 

HLINÍKU 

Experimenty uvedené v této části práce byly prováděny za účelem zjišťování rŧzných 

souvislostí mezi dilatacemi, resp. rozměrovými změnami tuhnoucích odlitkŧ tvarŧ válce 

( 40 x 70 [mm],  60 x 70 [mm] a  80 x 70 [mm]) z rŧzných slitin soustavy Al-Si ve 

formách z CT směsí, popř. v kovové formě a vznikem staţenin v odlitcích. K tomuto účelu 

bylo v rámci řešení mé doktorské práce navrţeno, zkonstruováno a odzkoušeno měřicí 

zařízení, (viz kapitola 6. této práce). Současně byl proveden návrh a odzkoušení 

jednoduchých tvarŧ odlitkŧ a forem. Z hlediska tvaru odlitkŧ se jevil nejvýhodnější odlitek 

tvaru válce, mimo jiné také především z hlediska konstrukce rámu měřícího zařízení. Proto 

byly navrţeny odlitky rozměrŧ o rozměrech  40 x 70 [mm],  60 x 70 [mm] a  80 x 70 

[mm]. Formy byly vyrobeny z CT směsi a standardním zpŧsobem vytvrzeny profouknutím 

CO2. Odlitky byly vyráběny z rŧzných typŧ siluminŧ proto, ţe v současné době se tyto 

materiály vyuţívají čím dál více v automobilovém prŧmyslu (jako např. ŠKODA Auto Mladá 

Boleslav). Pro orientační porovnání bylo také několik experimentŧ provedeno s odlitím 

rŧzných typŧ grafitických litin. Experimenty byly prováděny v poloprovozních podmínkách 

Katedry strojírenské technologie Technické Univerzity v Liberci. 

 

7.1. Přehled prováděných experimentŧ 

Prováděné experimenty této doktorské práce byly rozděleny do dvou skupin, obě 

skupiny experimentŧ se často prolínaly. Přehled prováděných experimentŧ je uveden 

v souhrnné tabulce 7.1. V této tabulce jsou také zaznamenány všechny údaje získané 

vyhodnocením experimentŧ. 

První skupina experimentů byla změřena především na sledování rozměrových změn 

(dilatace) tuhnoucích odlitkŧ. Tyto experimenty byly rozděleny ještě na čtyři dílčí etapy: 

a) první etapa sledovaných dilatací tuhnoucích odlitků zahrnovala experimenty (č.1 aţ č. 40) 

byla pouţita  forma z CT směsi pro odlévání odlitku  60 x 70 [mm]. Byl odléván čistý hliník 

(99,7 %), slitiny typu AlSi1, AlSi2, AlSi3, AlSi4, AlSi5, AlSi6, AlSi7, AlSi8, AlSi9, AlSi10, 

AlSi11, AlSi12, AlSi15, AlSi20, AlSi25 a AlSi28. Tavenina byla před odléváním rafinována 

rafinační solí T3. U experimentŧ č. 1 aţ č. 11 (bez experimentŧ č. 4, č. 6 a č. 7) byla tavenina 
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jen běţně rafinována, tj. na 1,5 kg taveniny byly pouţity 2 [g] rafinační soli T3. Současně 

byla z povrchu taveniny odstraněna struska. 

V této souvislosti je třeba upozornit, ţe tyto experimenty byly prováděny jako 

ověřovací měření pro testování vhodnosti navrţeného měřicího zařízení. Experimenty č. 21 

a č. 40 byly jiţ prováděny záměrně za účelem zjištění dilatačních změn tuhnoucích odlitkŧ. 

Rafinace pouţitých tavenin byla prováděna jiţ s přesně odměřeným mnoţstvím rafinační soli 

a současně bylo dbáno, aby i rychlost lití byla pokud moţno vţdy stejná, popř. jen málo 

odlišná a nepřesáhla 5 [s].  

U experimentŧ č. 12 aţ č. 20 byla k rafinaci pouţita rafinační sŧl Ecosal, nejčastěji 3 g 

na 1,5 kg taveniny, výjimečně 6 g soli na 1,5 kg taveniny. Ve dvou případech byla tavenina 

po aplikaci rafinační soli ještě odplyněna profouknutím se stejným mnoţstvím N2. U 

experimentŧ č. 21 aţ č. 40 byla k rafinaci pouţita sŧl T3, která současně vytváří i modifikační 

efekt pro tuhnutí slitiny hliníku. Bylo nejčastěji pouţito 6 g soli na 1,5 kg taveniny, výjimečně 

3 g a 9 g na 1,5 kg taveniny. Současně byla z povrchu taveniny odstraněna struska. 

b) druhá etapa sledovaných dilatací tuhnoucích odlitků zahrnovala experimenty č. 41 

aţ č. 67. Pro odlévání byl pouţit čistý hliník (99,7 %), experimenty č. 41 aţ č. 59. Dále slitiny 

typu AlSi1, AlSi3, AlSi5, AlSi8, AlSi10, AlSi12, AlSi15 a AlSi29, experimenty č. 59 

aţ č. 67. Pro experimenty byla pouţita forma pro odlévání odlitkŧ  60 x 70 [mm] CT směsi 

vytvrzené CO2. U všech experimentŧ prováděných ve II. etapě byla tavenina před odléváním 

ošetřena solí T3, avšak v mnoţství 4 g na 1 kg taveniny. Současně byla z povrchu taveniny 

odstraněna struska. 

c) třetí etapa sledovaných dilatací tuhnoucích odlitků zahrnovala experimenty č. 68 aţ č. 79 

Byla zaměřena na sledování slitin typu AlSi3, AlSi7, AlSi12 a AlSi15, které byly odlévány 

z teploty, která byla o 50 °C, 100 °C a 150 °C vyšší neţ je předpokládaná teplota likvidu 

odlévané slitiny. Pro odlévání byla opět pouţita forma z CT směsi s dutinou  60 x 70 [mm]. 

Před odléváním byla tavenina ošetřena solí T3  4g na 1 kg taveniny. Současně byla z povrchu 

taveniny odstraněna struska. 

d) čtvrtá etapa sledovaných dilatací tuhnoucích odlitků zahrnovala experimenty č. 80 aţ 97. 

Experimenty byly zaměřeny na sledování slitiny typu AlSi7. Pro odlévání byly pouţity 

3 druhy forem z CT směsi, pro odlitky s dutinou  40 x 70 [mm],  60 x 70 [mm], 

 80 x 70 [mm]. Před odléváním byla tavenina ošetřena solí T3  4g na 1 kg taveniny. 

Současně byla z povrchu taveniny odstraněna struska. Na základě teoretických poznatkŧ 

byly u experimentŧ č. 87 aţ č. 97 formy doplněny o podnálitkovou podloţkou a formou 
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pro atmosférický nálitek (upravenou v poměru modulŧ nálitku a odlitku 1,2:1). Obě tyto části 

byly vyrobeny ze stejné CT směsi jako základní forma. 

Celkem bylo provedeno více neţ 170 experimentŧ, avšak do této práce jich bylo 

vybráno jen 97. Prováděné experimenty byly koncipovány tak, aby se u jednotlivých skupin 

měření mohlo být provedeno i případné  statistické hodnocení. V dŧsledku toho, ţe souhrnná 

tabulka 7.1 obsahuje velké mnoţství hodnot, je v tabulce 7.2 uveden stručný přehled 

pouţitých slitin.T 
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Tabulka 7.1. Souhrná tabulka experimentŧ č. 1-40 

Si Mg Cu Na Zn

TTmax [°C] tTMAX [s]
Lmax 

[mm]

Tmax 

[°C]

tmax    

[s]

Lmin 

[mm]

tmin  

[s]

L1max 

[mm]

t1max 

[s]

Tlikv     

[°C]

tlikv 

[s]

Llikv 

[mm]

Tsol      

[°C]

tsol     

[s]

L sol 

[mm]

Lmax-

Lmin  

[mm]

DL = 

Lmax

/DO         

[%]

Lsol/

Lmax 

[%]

tsol/ 

tmax 

[%]

t max-t likv 

[s]
Vnitřní Vnější Celkové

1. Al-Si 11,400 0,263 0,030 0,015 0,061 695 660 7 0,1550 562 423 0,0000 0 0,0000 0 588 58 0,0400 571 530 0,1550 0,26 8 125 365 60 1,9 0,0 1,9 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

2. Al-Si 11,560 0,136 0,020 0,004 0,032 795 752 7 -0,0120 587 156 -0,0320 17 0,0000 0 585 145 -0,0100 570 825 -0,0510 0,0200 0,02 425 529 11 60 3,1 0,0 3,1 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

3. Al-Si8 7,980 0,000 1,430 0,004 0,407 730 680 8 0,0870 569 302 0,0000 0 0,0000 0 601 62 0,0200 561 690 0,0710 0,0870 0,15 81 228 240 60 6,4 6,5 12,9 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

4.  zinek 4,1 (Al) 0,000 1,050 0,000 97,500 605 575 5 - - - - 67 0,0030 15 - - 0,0100 - - - 0,0000 27 0 60 0,0 0,0 0,0 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

5. AlSi1 1,240 0,005 0,000 0,003 0,395 735 675 - 0,0490 662 130 0,0000 - - 0 665 19 0,0200 660 173 0,0130 0,0490 0,08 27 133 111 60 0,5 11,7 12,2 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

6. Al-Si3 3,200 0,056 0,010 0,000 0,247 700 690 2 0,0000 - - 0,0000 0 0,0000 - - - - - - - 0,0000        - 0 60 11,0 9,7 20,7 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

7. Al-Si8 7,640 0,162 0,020 0,007 0,011 730 684 7 0,0780 601 202 0,0080 62 0,0366 17 622 43 0,0200 571 667 -0,1800 0,0700 0,13 10 330 159 60 5,5 0,0 5,5 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

8.  LLG 2,100 - - - - 1370 1350 - - - - - - - - - - - - - - 0,0000 0 60 0,0 0,7 0,7 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

9.  LLG 1,980 - - - - 1370 1354 5 - - - - 85 0,0000 0 - - 0,0200 - - - 0,0000 0 60 0,0 0,0 0,0 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

10. Al-Si3 3,020 0,015 0,141 - 0,081 718 674 11 -0,0410 616 290 -0,0790 116 0,0000 0 646 35 0,0600 564 600 -0,1450 0,0380 0,07 353 207 255 60 5,0 0,0 0,0 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

11. Al-Si1 1,000 0,011 0,148 0,046 740 716 8 0,0690 655 208 0,0000 0 0,0560 12 659 44 0,0400 607 440 -0,1330 0,0690 0,12 192 212 164 60 0,0 0,2 0,2 sůl T3, 2 g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

12. Al-Si10 9,790 0,272 0,045 0,001 0,060 720 660 5 0,1160 575 626 0,0000 0 0,0000 0 598 46 0,0100 544 792 0,0110 0,1160 0,19 9 127 580 60 1,0 6,0 7,0 Ecosal, 3 g předsuš.f. -staž. Wittmoser

13. Al-Si10 9,830 0,002 0,045 0,001 0,060 720 656 5 0,1210 576 548 0,0000 53 0,0410 29 596 55 0,0400 545 694 -0,0030 0,1210 0,21 2 127 493 60 0,0 5,0 5,0 Ecosal, 3g Wittmoser

14. Al-Si10 9,860 0,301 0,045 0,000 0,060 720 679 4 0,2080 574 365 0,0000 0 0,0000 0 595 43 0,0500 538 474 0,0840 0,2080 0,34 40 129 322 60 0,0 2,5 2,5 Ecosal, 3g Wittmoser

15. Al-Si10 9,880 0,223 0,047 0,000 0,060 720 674 5 0,2430 577 440 0,0000 0 0,0000 0 594 50 0,0500 544 598 0,1240 0,2430 0,40 51 135 390 60 0,0 8,0 8,0 Ecosal, 3g, profouk.N2 Wittmoser

16. Al-Si10 9,740 0,204 0,047 0,000 0,060 700 652 2 0,1380 579 433 0,0000 0 0,0000 0 595 35 0,0020 542 605 0,0160 0,1380 0,23 12 140 398 60 0,0 6,0 6,0 Ecosal, 3g Wittmoser

17. Al-Si10 9,760 0,232 0,047 0,000 0,060 700 669 2 0,2400 576 523 0,0000 0 0,0000 0 594 43 0,1100 539 702 0,1060 0,2400 0,40 44 134 480 60 0,0 0,0 0,0 Ecosal, 6g, profouk.N2 Wittmoser

18. Al-Si10 9,750 0,280 0,045 0,000 0,060 650 617 2 0,1660 572 445 -0,0020 50 0,0060 38 594 14 0,0010 544 596 0,0710 0,1680 0,28 42 134 431 60 0,0 6,0 6,0 Ecosal, 3g Wittmoser

19. Al-Si10 9,720 0,217 0,046 0,000 0,060 810 755 4 0,2010 577 644 -0,0120 31 0,0000 0 593 121 0,0600 543 800 0,0620 0,2130 0,33 31 124 523 60 9,5 0,0 9,5 Ecosal, 3g Wittmoser

20. Al-Si10 9,760 0,259 0,045 0,000 0,060 855 804 6 0,1640 574 779 -0,0030 53 0,0030 22 595 169 0,0300 532 973 0,0380 0,1670 0,27 23 125 610 60 6,5 0,0 6,5 Ecosal, 3g Wittmoser

21. Al-Si10 9,730 0,224 0,045 0,009 0,060 720 682 2 0,2280 577 557 0,0000 0 0,0000 0 594 54 0,0300 547 715 0,1270 0,2280 0,38 55 128 503 60 6,0 0,0 6,0 sůl T3, 3g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

22. Al-Si10 9,910 0,292 0,046 0,002 0,061 710 678 2 0,1160 577 306 0,0000 0 0,0000 0 596 47 0,0200 548 892 0,0820 0,1160 0,19 71 292 259 60 6,0 0,0 6,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

23. Al-Si7 6,870 0,189 0,032 0,002 0,044 720 678 2 0,1570 573 473 -0,0030 22 0,0020 10 618 32 -0,0020 565 508 0,1470 0,1600 0,27 94 107 441 60 5,0 4,0 9,0 sůl T3, 9g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

24. Al (99,7%) 0,110 0,000 0,000 0,001 0,010 750 711 4 0,1700 660 346 -0,0030 34 0,0010 11 666 25 -0,0030 642 420 0,1180 0,1730 0,28 69 121 321 60 12,0 0,0 12,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

25. Al-Si1 1,040 0,002 0,002 0,002 0,010 750 702 2 0,2970 644 288 0,0000 0 0,0000 0 656 30 0,0800 612 455 0,1400 0,2970 0,50 47 158 258 60 6,8 0,2 7,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

26. Al-Si2 1,770 0,002 0,002 0,001 0,010 730 700 1 0,3460 632 268 0,0000 0 0,0000 0 656 23 0,0800 568 573 0,2520 0,3460 0,58 73 214 245 60 6,5 0,0 6,5 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

27. Al-Si3 2,800 0,004 0,004 0,002 0,011 730 682 4 0,2340 616 286 0,0000 0 0,0000 0 651 22 0,0700 562 568 0,0750 0,2340 0,38 32 199 264 60 6,0 0,0 6,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

28. Al-Si8 7,720 0,088 0,050 0,001 0,044 715 682 1 0,2730 581 467 0,0000 0 0,0000 0 614 35 0,0400 556 578 0,1710 0,2730 0,45 68 124 432 60 0,0 0,0 0,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

29. Al-Si5 4,910 0,007 0,007 0,002 0,013 715 694 1 0,1770 584 325 0,0000 0 0,0000 0 644 19 0,0100 568 571 0,1370 0,1770 0,30 77 176 306 60 5,5 3,0 8,5 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

30. Al-Si6 5,850 0,011 0,009 0,002 0,015 710 682 2 0,1790 585 313 0,0000 0 0,0000 0 637 19 0,0300 569 638 0,1260 0,1790 0,30 70 204 294 60 0,0 4,0 4,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

31. Al-Si7 6,770 0,012 0,009 0,002 0,014 705 676 1 0,2440 579 306 0,0000 0 0,0000 0 625 23 0,0200 563 618 0,2010 0,2440 0,41 82 201 283 60 4,3 2,0 6,3 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

32. Al-Si8 7,830 0,004 0,012 0,001 0,015 697 666 2 0,0080 591 175 0,0000 0 0,0000 0 617 25 0,0020 568 598 -0,1449 0,0080 0,01 19 342 150 60 1,7 3,0 4,7 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

33. Al-Si9 9,080 0,001 0,013 0,002 0,016 690 673 2 0,0480 583 229 0,0000 28 0,0030 19 609 38 0,0040 561 749 -0,0290 0,0480 0,08 60 327 191 60 0,0 5,0 5,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

34. Al-Si10 9,920 0,014 0,013 0,002 0,013 685 660 2 0,1780 582 229 0,0000 0 0,0000 0 602 32 0,0100 567 666 0,0440 0,1760 0,30 25 291 197 60 0,0 6,0 6,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

35. Al-Si11 10,880 0,015 0,014 0,002 0,016 680 658 4 0,0660 581 198 0,0000 0 0,0000 0 593 37 0,0200 571 658 -0,0180 0,0660 0,12 27 332 161 60 5,5 1,0 6,5 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

36. Al-Si12 12,260 0,010 0,017 0,001 0,018 670 649 4 0,1500 584 451 0,0000 0 0,0000 0 583 47 0,0600 567 769 0,0980 0,1500 0,25 65 171 404 60 6,0 0,0 6,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

37. Al-Si15 14,970 0,013 0,017 0,001 0,018 691 662 4 0,1000 584 224 0,0000 0 0,0000 0 587 53 0,0300 565 822 -0,0690 0,1000 0,16 69 367 171 60 6,0 0,0 6,0 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

38. Al-Si20 19,820 0,015 0,021 0,003 0,020 740 721 2 0,2620 582 853 0,0000 0 0,0000 0 650 36 0,0300 569 983 0,2400 0,2620 0,43 92 115 817 60 0,0 1,7 1,7 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

39. Al-Si25 25,000 0,016 0,022 0,005 0,022 795 770 2 0,2270 579 1001 0,0000 0 0,0000 0 758 7 0,0060 566 1084 0,2130 0,2270 0,38 94 8 994 60 5,7 0,0 5,7 sůl T3, 6g na 1,5 kg taveniny Wittmoser

Č.
Typ 

slitiny

Teplota 

lití [°C]

Zkouška 

vyhodnocení 

staženiny dle

Chemické složení slitiny 

[hmot.% ]

Maximální teplota 

taveniny ve formě  
začátek tuhnutí konec tuhnutímaximum dilatace

minimum 

dilatace

maximum 

dilatace 1

Charakteristika průběhu dilatace a teploty - odečet
Průměr 

vzorku 

pro 

dilataci 

(Do) 

[mm]

Poznámka

Vyhodnocené parametry Staženiny [cm
3
]
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Tabulka 7.1. Souhrná tabulka experimentŧ č. 41-67 

Si Mg Cu Na Zn

TTmax [°C] tTMAX [s]
Lmax 

[mm]

Tmax 

[°C]

tmax    

[s]

Lmin 

[mm]

tmin  

[s]

L1max 

[mm]

t1max 

[s]

Tlikv     

[°C]

tlikv 

[s]

Llikv 

[mm]

Tsol      

[°C]

tsol     

[s]

L sol 

[mm]

Lmax-

Lmin  

[mm]

DL = 

Lmax

/DO         

[%]

Lsol/

Lmax 

[%]

tsol/ 

tmax 

[%]

t max-t likv 

[s]
Vnitřní Vnější Celkové

41. Al (99,7%) 0,070 0,001 0,021 0,008 0,002 740 695 4 0,0760 663 300 -0,0060 76 0,0090 20 660 18 0,0100 660 318 0,0525 0,0820 0,13 69 106 282 60 - - 6,7 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

42. Al (99,7%) 0,070 0,001 0,020 0,008 0,001 740 699 7 0,0590 657 349 0,0000 22 0,0120 19 660 19 0,0100 655 362 0,0473 0,0592 0,10 80 193 330 60 - - 6,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

43. Al (99,7%) 0,060 0,001 0,022 0,008 0,001 740 710 3 0,3000 659 358 0,0000 0 0,0000 0 660 19 0,0400 657 373 0,2845 0,3001 0,50 93 105 339 60 - - 5,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

44. Al (99,7%) 0,070 0,001 0,021 0,008 0,001 740 687 4 0,2210 661 297 0,0000 0 0,0000 0 660 13 0,0400 658 302 0,2134 0,2213 0,36 95 102 284 60 - - 7,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

45. Al (99,7 %) 0,060 0,002 0,025 0,008 0,001 740 703 4 0,1750 664 287 0,0030 12 0,0030 11 660 19 0,0100 659 304 0,1559 0,1720 0,30 91 106 268 60 - - 7,3 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

46. Al (99,7%) 0,070 0,001 0,020 0,008 0,001 740 666 13 0,0110 664 248 -0,0079 86 0,0130 28 660 14 0,0100 660 254 0,0012 0,0187 0,02 11 102 234 60 - - 5,8 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

47. Al (99,7 %) 0,070 0,001 0,021 0,008 0,001 740 731 3 0,1310 666 331 -0,0014 29 0,0000 14 660 25 -0,0030 660 347 0,1142 0,1322 0,22 87 105 306 60 - - 7,2 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

48. Al (99,7%) 0,060 0,001 0,020 0,008 0,001 740 699 5 0,2420 668 314 0,1389 50 0,1400 43 660 19 0,1200 660 323 0,2347 0,1032 0,40 96 103 295 60 - - 7,4 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

49. Al (99,7%) 0,060 0,001 0,025 0,001 0,005 740 707 3 0,3820 660 318 0,0000 0 0,0000 0 660 14 0,1200 660 300 0,3814 0,3824 0,63 99 94 304 60 - - 6,9 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

50. Al (99,7%) 0,060 0,001 0,025 0,001 0,006 740 699 8 0,2120 657 368 0,0991 52 0,1000 47 660 22 0,0900 659 350 0,2121 0,1129 0,35 100 95 346 60 - - 7,1 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

51. Al (99,7 %) 0,060 0,001 0,025 0,001 0,005 740 709 3 0,1690 660 292 0,0874 108 0,1200 38 660 17 0,0700 659 300 0,1656 0,0820 0,28 98 103 275 60 - - 6,8 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

52. Al (99,7 %) 0,060 0,001 0,025 0,001 0,006 740 704 5 -0,0150 662 272 -0,0823 55 0,0210 6 660 14 -0,0040 659 289 -0,0164 0,0678 0,03 110 106 258 60 - - 7,2 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

53. Al (99,7 %) 0,060 0,001 0,025 0,009 0,005 740 710 3 0,3350 666 196 0,3137 85 0,3200 59 660 14 0,2000 660 299 0,3101 0,0216 0,56 92 153 182 60 - - 6,4 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

54. Al (99,7 %) 0,060 0,001 0,025 0,007 0,005 720 680 4 0,0054 664 226 -0,0452 89 0,0200 6 660 10 0,0040 657 277 -0,0003 0,0506 0,01 6 123 216 60 - - 6,1 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

55. Al (99,7 %) 0,060 0,001 0,025 0,009 0,006 720 667 1 -0,0109 661 142 -0,0083 19 -0,0080 24 660 6 -0,0030 660 144 -0,0110 0,0026 0,02 100 101 136 40 - - 6,2 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

56. Al (99,7%) 0,060 0,001 0,025 0,001 0,005 720 702 3 0,0512 659 282 -0,0232 65 0,0100 11 660 12 0,0100 660 282 0,0507 0,0744 0,06 98 100 272 60 - - 6,8 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

57. Al (99,7%) 0,060 0,001 0,025 0,001 0,006 740 708 3 0,3331 665 302 0,0048 8 0,0050 6 660 13 0,0100 660 322 0,3301 0,3283 0,56 100 107 289 80 - - 7,2 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

58. Al (99,7%) 0,060 0,001 0,025 0,001 0,005 740 715 3 0,1319 662 313 0,0678 59 0,0800 19 660 20 0,0800 658 330 0,1145 0,0642 0,21 86 105 293 60 - - 6,6 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

59. Al (99,7%) 0,070 0,001 0,025 0,001 0,002 740 681 3 0,2087 663 295 0,0000 0 0,0000 0 660 7 0,0200 660 304 0,2043 0,2087 0,34 96 103 288 60 - - 7,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

60. Al-Si1 0,900 0,001 0,025 0,001 0,002 735 699 3 0,0913 647 275 -0,0029 38 0,0100 8 660 12 0,0070 623 402 0,0017 0,0942 0,15 1 146 263 60 - - 10,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

61. Al-Si3 2,600 0,001 0,020 0,002 0,002 720 678 4 0,0046 602 326 -0,0475 98 0,0300 6 652 13 0,0100 557 634 -0,0909 0,0521 0,01 2250 194 313 60 - - 12,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

62. Al-Si5 5,250 0,001 0,020 0,002 0,002 705 670 1 -0,0046 598 221 -0,0570 53 -0,0500 30 636 13 -0,0500 564 655 -0,0499 0,0524 0,01 1086 296 208 60 - - 10,7 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

63. Al-Si8 8,000 0,001 0,025 0,001 0,004 687 653 1 0,0875 580 202 0,0511 34 0,0500 28 620 12 0,0500 568 636 0,0570 0,0364 0,14 71 315 190 60 - - 8,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

64. Al-Si10 10,100 0,001 0,025 0,001 0,004 735 635 3 0,0367 583 192 -0,0168 29 0,0005 2 600 17 -0,0100 574 608 -0,0291 0,0535 0,06 50 316 175 60 - - 7,4 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

65. Al-Si12 12,000 0,001 0,025 0,002 0,005 660 637 3 0,0634 581 533 0,0361 11 0,1000 16 586 20 0,1000 571 654 0,0459 0,0273 0,10 66 123 513 60 - - 6,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

66. Al-Si16 15,600 0,001 0,020 0,002 0,006 700 682 3 0,2010 582 656 0,0301 52 0,0400 10 595 38 0,0300 563 870 0,1954 0,1709 0,34 94 133 618 60 - - 7,6 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

67. Al-Si29 28,600 0,014 0,010 0,000 0,020 850 815 3 0,2440 579 1140 0,0000 0 0,0000 0 798 10 0,0300 553 1572 0,2175 0,2440 0,40 89 138 1130 60 - - 12,9 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

Vyhodnocené parametry Průměr 

vzorku 

pro 

dilataci 

(Do) 

[mm]

Staženiny [cm
3
]

Poznámka

Zkouška 

vyhodnocení 

staženiny dle

maximum dilatace
minimum 

dilatace

maximum 

dilatace 1
začátek tuhnutí konec tuhnutí

Č.
Typ 

slitiny

Chemické složení slitiny 

[hmot.% ]

Teplota 

lití [°C]

Maximální teplota 

taveniny ve formě  

Charakteristika průběhu dilatace a teploty - odečet
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Tabulka 7.1. Souhrná tabulka experimentŧ č. 68-79 

 

Si Mg Cu Na Zn

TTmax [°C] tTMAX [s]
Lmax 

[mm]

Tmax 

[°C]

tmax    

[s]

Lmin 

[mm]

tmin  

[s]

L1max 

[mm]

t1max 

[s]

Tlikv     

[°C]

tlikv 

[s]

Llikv 

[mm]

Tsol      

[°C]

tsol     

[s]

L sol 

[mm]

Lmax-

Lmin  

[mm]

DL = 

Lmax

/DO         

[%]

Lsol/

Lmax 

[%]

tsol/ 

tmax 

[%]

t max-t likv 

[s]
Vnitřní Vnější Celkové

68. Al-Si3 3,040 0,009 0,004 0,000 0,000 760 721 3 0,2976 597 389 0,0000 0 0,0000 0 651 25 0,0400 554 666 0,2324 0,2976 0,50 77 171 364 60 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny -

69. Al-Si3 3,040 0,009 0,004 0,000 0,000 870 824 3 0,2828 599 625 0,1034 37 0,1100 23 646 90 0,1300 563 974 0,1986 0,1794 0,46 70 156 535 60 - - 7,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

70. Al-Si3 3,040 0,001 0,020 0,002 0,006 690 665 3 0,0418 622 231 -0,0042 48 0,0100 20 652 11 0,0080 562 625 -0,0930 0,0460 0,07 226 271 220 60 - - 9,8 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

71. Al-Si7 6,960 0,022 0,010 0,000 0,000 750 729 3 0,1559 576 360 0,0808 44 0,0800 41 617 49 0,0800 554 851 0,1266 0,0751 0,25 81 236 311 60 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny -

72. Al-Si7 6,960 0,022 0,010 0,000 0,000 860 827 3 0,3221 578 693 0,0000 0 0,0000 0 622 142 0,2200 563 1216 0,2953 0,3221 0,54 92 158 551 60 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny -

73. Al-Si7 6,960 0,022 0,010 0,000 0,000 660 628 4 0,1367 577 216 0,0000 0 0,0000 0 622 8 0,0003 554 628 0,0917 0,1367 0,23 66 291 208 60 - - 6,7 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

74. Al-Si12 11,930 0,034 0,018 0,000 0,000 790 761 3 0,1179 576 650 0,0011 11 0,0020 8 577 113 0,0600 558 967 0,0998 0,1168 0,20 85 149 537 60 - - 5,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

75. Al-Si12 11,930 0,034 0,018 0,000 0,000 630 598 3 0,0911 578 349 -0,0102 16 0,0000 0 578 10 -0,0070 566 526 0,0459 0,1113 0,15 52 151 339 60 - - 5,7 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

76. Al-Si12 11,930 0,034 0,018 0,000 0,000 730 693 1 0,2301 579 496 0,0000 0 0,0000 0 640 17 0,1000 556 864 0,2056 0,2301 0,39 91 174 479 60 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

77. Al-Si15 14,890 0,038 0,021 0,000 0,000 670 628 1 0,1668 579 367 0,0000 0 0,0000 0 577 20 0,0090 557 673 0,1160 0,1668 0,29 68 183 347 60 - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

78. Al-Si15 14,890 0,038 0,021 0,000 0,000 770 736 3 0,2771 580 322 0,0000 0 0,0000 0 602 67 0,1400 557 948 0,1845 0,2771 0,46 67 294 255 60 - - 6,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

79. Al-Si15 14,890 0,038 0,021 0,000 0,000 820 766 4 0,1949 574 763 0,0000 0 0,0000 0 588 98 0,0600 553 918 0,1810 0,1949 0,31 95 120 665 60 - - 6,4 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

Vyhodnocené parametry Průměr 

vzorku 

pro 

dilataci 

(Do) 

[mm]

Staženiny [cm
3
]

Poznámka

Zkouška 

vyhodnocení 

staženiny dle

maximum dilatace
minimum 

dilatace

maximum 

dilatace 1
začátek tuhnutí konec tuhnutí

Č.
Typ 

slitiny

Chemické složení slitiny 

[hmot.% ]

Teplota 

lití [°C]

Maximální teplota 

taveniny ve formě  

Charakteristika průběhu dilatace a teploty - odečet
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Tabulka 7.1. Souhrná tabulka experimentŧ č. 80-97 

Si Mg Cu Na Zn

TTmax [°C] tTMAX [s]
Lmax 

[mm]

Tmax 

[°C]

tmax    

[s]

Lmin 

[mm]

tmin  

[s]

L1max 

[mm]

t1max 

[s]

Tlikv     

[°C]

tlikv 

[s]

Llikv 

[mm]

Tsol      

[°C]

tsol     

[s]

L sol 

[mm]

Lmax-

Lmin  

[mm]

DL = 

Lmax

/DO         

[%]

Lsol/

Lmax 

[%]

tsol/ 

tmax 

[%]

t max-t likv 

[s]
Vnitřní Vnější Celkové

80. Al-Si7 6,590 0,006 0,009 0,000 0,010 700 683 1 0,1602 583 331 -0,0653 41 0,0000 0 628 17 -0,0500 566 540 0,0556 0,2255 0,27 37 163 314 60 - - 5,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

81. Al-Si7 6,850 0,009 0,009 0,000 0,010 690 667 1 0,2485 574 511 -0,0097 24 0,0030 4 625 16 -0,0080 556 504 0,2304 0,2582 0,41 96 98 495 60 - - 7,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

82. Al-Si7 6,890 0,007 0,009 0,000 0,010 695 675 1 0,2736 575 510 0,2684 351 0,2700 287 624 19 0,0300 565 564 0,2634 0,0052 0,45 96 111 490 60 - - 4,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

83. Al-Si7 6,830 0,009 0,008 0,000 0,010 700 676 3 0,0082 578 397 -0,0651 4 0,0000 0 625 18 -0,0500 564 569 -0,0154 0,0733 0,01 183 143 379 60 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

84. Al-Si7 6,950 0,004 0,009 0,000 0,010 710 703 3 0,2362 580 683 0,0000 0 0,0000 0 589 52 0,0800 569 780 0,2205 0,2362 0,39 92 114 631 60 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

85. Al-Si7 6,900 0,006 0,009 0,000 0,010 685 667 3 0,4729 574 832 -0,0066 10 0,0000 0 622 23 0,0500 564 905 0,4603 0,4795 0,59 98 108 809 80 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

86. Al-Si7 7,070 0,001 0,009 0,000 0,010 710 699 3 0,4186 589 349 0,0000 0 0,0000 0 623 44 0,1100 562 983 0,3264 0,4186 0,70 78 282 305 60 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

87. Al-Si7 7,020 0,002 0,009 0,000 0,010 700 685 4 0,2892 575 682 0,2845 479 0,2900 383 622 37 0,0600 562 954 0,2630 0,0047 0,48 93 139 645 80 - - 9,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

88. Al-Si7 6,890 0,007 0,009 0,000 0,010 680 655 1 0,0189 575 258 0,0017 12 0,1200 148 621 12 0,0060 548 396 -0,0050 0,0172 0,03 28 153 246 40 - - 8,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

89. Al-Si7 6,950 0,006 0,009 0,000 0,010 700 679 3 0,1205 575 186 0,0058 59 0,0030 40 622 14 0,0006 551 380 0,0900 0,1147 0,20 75 204 172 40 - - 10,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

90. Al-Si7 7,070 0,005 0,008 0,000 0,010 695 665 1 0,1362 577 216 -0,0106 23 0,0030 2 623 11 -0,0030 551 397 0,1148 0,1468 0,34 85 183 205 40 - - 7,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

91. Al-Si7 6,990 0,003 0,008 0,000 0,010 685 638 1 0,0251 578 233 -0,0109 48 0,0010 6 620 8 0,0005 550 348 -0,0156 0,0360 0,06 60 149 225 40 - - 10,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

92. Al-Si7 6,750 0,003 0,008 0,000 0,010 690 657 1 0,0982 577 133 0,0009 10 0,0010 6 622 10 0,0009 551 377 0,0609 0,0973 0,24 61 283 123 40 - - 6,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

93. Al-Si7 6,820 0,001 0,009 0,000 0,010 695 674 1 0,5646 578 310 0,5072 120 0,5200 84 621 25 0,3700 565 800 0,5431 0,0574 0,71 96 258 285 80 - - 5,5 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

94. Al-Si7 7,700 0,001 0,009 0,000 0,010 670 606 4 0,1273 580 182 0,0000 0 0,0000 0 605 11 0,0090 558 818 0,0655 0,1273 0,16 51 449 171 80 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

95. Al-Si7 6,850 0,003 0,008 0,000 0,010 690 679 3 0,2317 574 238 0,0000 0 0,0000 0 619 24 0,0200 554 596 0,2005 0,2317 0,29 87 250 214 60 - - 8,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

96. Al-Si7 6,990 0,002 0,008 0,000 0,010 700 683 3 0,1864 576 523 0,0228 28 0,0300 11 619 31 0,0200 560 953 0,1316 0,1636 0,24 71 182 492 80 - - 8,0 sůl T3, 4g na 1 kg taveniny Tatur

97. Al-Si7 7,040 0,005 0,009 0,000 0,010 685 672 3 0,2534 577 307 0,0000 0 0,0000 0 618 30 0,0300 563 908 0,2051 0,2534 0,31 81 296 277 80 - - - sůl T3, 4g na 1 kg taveniny

Vyhodnocené parametry Průměr 

vzorku 

pro 

dilataci 

(Do) 

[mm]

Staženiny [cm
3
]

Poznámka

Zkouška 

vyhodnocení 

staženiny dle

maximum dilatace
minimum 

dilatace

maximum 

dilatace 1
začátek tuhnutí konec tuhnutí

Č.
Typ 

slitiny

Chemické složení slitiny 

[hmot.% ]

Teplota 

lití [°C]

Maximální teplota 

taveniny ve formě  

Charakteristika průběhu dilatace a teploty - odečet
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Tabulka 7.1 Přehled pouţitých slitin siluminu a podmínky experimentŧ 

 

Pouţitá 

slitina 

Podmínky experimentu  

Poznámka Odlitek 

 60x70 

[mm] 

 

Pouţitá rafinační sŧl 

Čistý hliník X T3 2g na 1,5 kg taveniny Zkouška dle Wittmosera 

AlSi1 X T3 2g na 1,5 kg taveniny Zkouška dle Wittmosera 

AlSi2 X  Zkouška dle Wittmosera 

 

AlSi3 

 

 

X 

T3 2g na 1,5 kg taveniny 

T3 6g na 1,5 kg taveniny 

T3 4g na 1 kg taveniny 

Odléváno z teploty 50, 100 

a 150 °C nad teoretickou 

teplotou likvidu. Zkouška 

podle Tatura i Wittmosera 

AlSi4 X T3 6g na 1,5 kg taveniny Zkouška podle Tatura 

AlSi5 X T3 6g na 1,5 kg taveniny 

T3 4g na 1 kg taveniny 

Zkouška podle Wittmosera 

AlSi6 X T3 9g na 1,5 kg taveniny Zkouška podle Wittmosera 

 

AlSi7 

 

X 

T3 4g na 1 kg taveniny 

T3 6g na 1,5 kg taveniny 

Dále byly provedeny 

experimenty  s odlitky   

 40x70[mm],  80x70 

[mm], byla provedena 

zkouška dle Tatura 

AlSi8 X T3 6g na 1.5 kg  

AlSi9 X Ecosal 3g, 6g na 1,5 kg Zkouška dle Wittmosera 

AlSi10 X Ecosal 3g, 6g na 1,5 kg 

taveniny; T3 4 g na 1 kg 

taveniny 

Zkouška dle Tatura 

AlSi11 X T3 6g na 1,5 kg taveniny Zkouška dle Wittmosera 

AlSi12 X T3 2g na 1,5 kg taveniny Odléváno z teploty 50, 100 

a 150 °C nad teoretickou 

teplotou likvidu. Zkouška 

podle Tatura i Wittmosera 

AlSi15 X T3 6g na 1,5 kg taveniny 

T3 4g na 1 kg taveniny 

Odléváno z teploty 50, 100 

a 150 °C nad teoretickou 

teplotou likvidu. Zkouška 

podle Tatura i Wittmosera 

AlSi20 X T3 6g na 1,5 kg taveniny Zkouška dle Wittmosera 

AlSi25  X T3 6g na 1,5 kg taveniny Zkouška dle Wittmosera 

AlSi29 X T3 6g na 1,5 kg taveniny 

T3 4g na 1 kg taveniny 

Zkouška dle Wittmosera 

a Tatura 

LLG X   

LKG X   

LČG X   

Druhá skupina experimentů se týkala sledování staţenin na odlitcích kuţelového 

tvaru, kdy byla pouţita zkouška podle Wittmosera a zkouška podle Tatura. Protoţe tato část 

experimentŧ se prolínala s experimenty měření dilatace tuhnoucích odlitkŧ, je jen 

pro přehlednost a ucelenost prováděných experimentŧ uvedena zmínka v této kapitole, ale 

z hlediska dŧleţitosti této problematiky je této oblasti věnována, samostatná následující 

kapitola. 
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7.2. Charakteristika pouţitých slévárenských forem 

Při volbě druhu slévárenské formy jsem vycházel především z toho, aby pouţitá forma 

byla dostatečně tuhá. Z tohoto dŧvodu byly formy vyrobeny z CT směsi (pojené vodním 

sklem a vytvrzeny profouknutím CO2). Formovací směs byla připravena v kolovém mísiči. 

Charakteristika pouţité směsi a tepelně-fyzikální vlastnosti formy jsou uvedeny v tabulce 7.3. 

Tyto hodnoty byly stanoveny na základě výsledkŧ 7 měření, viz příloha, tabulka č.10, zde 

jsou uvedeny jako prŧměrné hodnoty. 

 

Tabulka 7.2 Prŧměrné hodnoty vlastností pouţité formovací směsi a prŧměrné hodnoty 

fyzikálních vlastností forem 

 

Pouţitá směs 

Vlastnosti formovací směsi 

Charakteristika 

směsi 

Hustota 

[kg.m
-3

] 

Pevnost v tlaku 

[MPa] 

Prodyšnost 

[j.p.SI] 

Střední velikost 

zrna d50 [mm] 

 

CT-SiO2 4 % vodního skla 

(m=2,4) 

křemenné ostřivo 

Střeleč TS2, 

vytvrzeno CO2 

 

1517 

 

0,82 

 

468,4 

 

0,27 

Směrodatná 

odchylka (s) 
16,03 0,036 6,99 0,007 

Variační 

koeficient 

(v) 

 

0,010 

 

0,044 

 

0,014 

 

0,025 

Tepelně fyzikální vlastnosti forem 

 

CT-SiO2 

Součinitel tepelné akumulace 

formy bF 

[W . s
1/2

. m
-2

.K
-1

] 

Měrná tepelná 

kapacita  formy cF 

[J. kg
-1

.K
-1

] 

Tepelná 

vodivost F 

[W . m
-1

.K
-1

] 

Teplotní 

vodivost formy 

aF [m
2
.s

-1
] 

1169 0,82 924,8 7,09.10
-7 

Směrodatná 

odchylka (s) 
11,66 0,036 75,69 1,00.10

-7 

Variační 

koeficient 

(v) 

 

0,010 

 

0,044 

 

0,082 

 

0,140 

 

Z tohoto formovacího materiálu bylo pro experimenty vyrobeno nejvíce forem 

s dutinou pro odlitek  60 x 70[mm], pouze v několika případech formy s dutinou 

 40 x 70[mm] a  80 x 70[mm]. Vnější rozměr všech forem byl  100 x 100[mm], tak aby 

forma mohla být dobře ustavena do rámu měřicího zařízení rozměrových změn odlitkŧ. 

Forma byla vyrobena standardním zpŧsobem pro CT směsi. Z tohoto materiálu byly vyrobeny 

i příslušné podnálitkové vloţky a popř. pouţité dutiny nálitkŧ. 
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7.3. Popis prováděných experimentŧ sledování dilatace odlitkŧ při jejich tuhnutí 

Před prováděním experimentŧ bylo měřící zařízení s příslušnou slévárenskou formou 

(s termočlánkem, popř. podle okolností i podnálitkovou vloţkou a dutinou vymezující nálitek) 

seřízeno, odzkoušeno a připraveno k provádění experimentŧ. Byla změřena teplota a vlhkost 

prostředí laboratoře (vlhkoměr s teploměrem typ ABZ5, firma Labor SRN), neboť bylo 

dbáno, aby experimenty byly prováděny za stejných, popř. srovnatelných podmínek, aby 

mohly být výsledky zkoušek i statisticky vyhodnoceny. Jak jiţ bylo uvedeno, soubor 97 

experimentŧ je významným zástupcem prováděných skupin experimentŧ. 

Jednotlivé typy siluminŧ byly připraveny na základě pečlivého propočtu hmotnostního 

zastoupení obou sloţek (hliníku a křemíku). Potřebné mnoţství čistého hliníku bylo vţdy 

odebráno z nové housky. Pouţité slévárenské materiály, resp. slitiny (čistý hliník - 99,7 % 

a jeho slitiny s křemíkem) byly taveny v odporové silitové peci v grafitovém kelímku. 

Po natavení byla orientačně změřena teplota a tavenina byla metalurgicky ošetřena rafinační 

solí (T3 nebo Ecosal) tak, jak bylo zvoleno v jednotlivých etapách experimentŧ. Současně 

byla z povrchu taveniny odstraněna struska. Před odléváním opět byla měřena teplota 

taveniny digitálním teploměrem MIKROTHERM (závody měřicí a regulační techniky 

Polička). A následně bylo provedeno odlití taveniny (po dobu cca 5 s) do dutiny slévárenské 

formy, upevněné na podstavci měřicího zařízení (pro sledování dilatace tuhnoucího odlitku) 

s pohyblivým rámem z křemenných trubic, který umoţňuje spolu s měřicím čidlem sledovat 

probíhající dilataci s ohledem na prŧměr odlévaného odlitku. Tyto dilatace  byly sledovány 

a registrovány měřicím zařízením. Termočlánek zabudovaný do tepelné osy odlitku 

umoţňoval  měřit teplotu tuhnoucí taveniny, která byla téţ registrována měřicím zařízením. 

Záznam a zpracování hodnot časového prŧběhu dilatace tuhnoucího odlitku bylo 

provedeno s ohledem na nastavení měřícího zařízení, resp. na nařízení automatického startu 

záznamu hodnot dilatace a teploty. Zaznamenávané hodnoty se v reálném čase zobrazovaly 

na monitoru počítače a okamţitá teplota byla přímo zakreslována do grafické závislosti 

(teplota je funkcí času, T = f (t) a dilatace je funkcí času, d = f (t)). Získané hodnoty (teplota, 

dilatace, poměrná dilatace) byly automaticky uloţeny do souboru ve formátu .dat. 

A uvedený soubor byl dále zpracován pomocí ovládacího programu pro měření. Dále byly 

provedeny derivace (teploty a dilatace podle času): 

dt

dT
T

t )(


         (7.1) 
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dt

Ld
L

t )(
           (7.2) 

Hodnoty získané při těchto operacích byly také uloţeny ve formátu .dat. Dále tyto 

datové soubory byly exportovány do MS Excel a ze získaných hodnot byly vytvořeny 

grafické závislosti (časové závislosti dilatace a teploty) příslušných experimentŧ. Ukázka 

grafické závislosti získané dilatace a teploty na čase s vyznačením veličin, které byly 

z grafických závislostí vyhodnoceny jsou uvedeny na obr. 7-1. 

 

 

Tlikv - teplota počátku tuhnutí odlitku; 

tlikv - doba počátku tuhnutí odlitku; 

Llikv – dilatace odlitku, která odpovídá teplotě počátku tuhnutí 

Lmin - minimální dilatace tuhnoucího odlitku (vztaţeno k nulové hodnotě); 

tmin - doba, kdy byla dosaţena minimální dilatace odlitku; 

Lmax - maximální dilatace tuhnoucího odlitku (vztaţeno k nulové hodnotě); 

tmax - doba, kdy byla dosaţena maximální dilatace odlitku; 

Tsol - teplota konce tuhnutí odlitku; 

tsol - doba, kdy byla dosaţena teplota konce tuhnutí; 
Lsol - dilatace odlitku, která odpovídá teplotě konce tuhnutí odlitku 

 

Obr. 7-1 Grafická závislost dilatace a teploty na čase s vyznačení dŧleţitých experimentálních 

veličin (získáno na základě vlastního experimentu) 

Experimenty byly prováděny v souladu jednotlivých, výše uvedených etap, čímţ byla 

získána celá řada časových prŧběhŧ dilatačních křivek a jim odpovídající časové změny 

teploty příslušných tuhnoucích odlitkŧ. Pro tuto práci byli vybráni jejich zástupci, jeţ jsou 
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uvedeni v  příloze, viz obr. 3 aţ 19. Ze všech získaných křivek dilatace a teploty byly 

odečteny potřebné hodnoty, tak jak jsou uvedeny na obr. 7-1. Tyto hodnoty byly také 

zaznamenány do souhrnné tabulky 7.1. V této souvislosti je třeba dodat, ţe tabulka byla 

konstruována a zaplňována hodnotami, tak jak se vyvíjely experimenty, resp. potřebná měření 

rozměrových změn tuhnoucích odlitkŧ.  

Čistý hliník a slitiny hliníku, které byly pouţity při jednotlivých experimentech byly 

podrobeny chemické analýze (bylo pouţito analyzační zařízení DIA 200 SE) ve firmě 

ŠKODA Auto Mladá Boleslav a analyzační zařízení ve firmě RONAL Jičín. Zjištěné hodnoty 

chemického sloţení slitin jsou téţ uvedeny v souborné tabulce 7.1. 

 

7.4. Hodnocení výsledkŧ sledování rozměrových změn (dilatace) tuhnoucích odlitkŧ 

Hodnoty získané na základě experimentálního sledování časových závislostí 

rozměrových změn tuhnoucích odlitkŧ byly souborně zpracovány a vyhodnoceny podle 

odlišností tak, jak odpovídalo jednotlivým etapám prováděných experimentŧ. 

Vyhodnocení I. etapy experimentŧ (měření č. 1 aţ č. 40, s výjimkou č. 4, č. 8, č. 9), 

odléváno do forem z CT směsi, tavenina před odléváním byla ošetřena rafinační solí T3 2 g 

na 1.5 kg taveniny, a 3 g, 6 g a 9 g na 1,5 kg. Dále rafinační solí Ecosal 3g a 6 g na 1,5 kg 

taveniny a ve dvou případech byla tavenina odplyněna - profouknuta N2. Na základě 

získaných výsledkŧ byly sledovány a současně vyhodnoceny tyto závislosti: 

a) souvislost mezi rozměrovými změnami (dilatacemi) a obsahem křemíku ve slitinách 

siluminŧ. Konkrétně byla sledována funkční závislost rozdílŧ maximální a minimální dilatace 

při tuhnutí odlitkŧ v závislosti na mnoţství křemíku ve slitině Al-Si (Lmax-Lmin) = f (%Si). 

b) souvislost mezi obsahem rafinační soli (sŧl T3 a Ecosal) a hodnotou maximální dilatace 

při tuhnutí slitiny typu AlSi7. 

Na obr. 7-2 je uvedena grafická závislost rozdílŧ dilatace na obsahu křemíku ve slitině 

Al-Si při rŧzných teplotách odlévání. Jak jiţ bylo sděleno, experimenty č. 1 aţ č. 11 byly 

provedeny za účelem ověření správné funkce navrţeného měřicího zařízení a jsou uvedeny 

pouze jako orientační. Hlavní dŧvod je, ţe teplota odlévání také výrazným zpŧsobem 

ovlivňuje dilatace tuhnoucího odlitku. Nejvyšší rozdíl dilatací tuhnoucího odlitku byl zjištěn 

při odlévání slitin typu AlSi12, experiment č. 1 vykazoval rozdíl dilatace 0,155 [mm] 

(11,40 % Si, teplota odlévání 695 °C, maximální teplota taveniny ve formě 660 °C) naopak 

experiment č. 2 vykazoval rozdíl dilatací jen 0,02 [mm] (11,56 % Si, teplota odlévání 795 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 752 °C). Na obr. 7-3 je uveden rozdíl maximální 
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a minimální dilatace odlitkŧ odlévaných ze slitin typu AlSi10 do formy z CT směsi - CO2 

s dutinou pro odlitek  60 x 70 [mm], experimenty č. 12 aţ č. 20. Tavenina byla 

před odléváním ošetřena  rafinační solí Ecosal, popř. odplyněna profouknutím dusíku (N2). 

Získané výsledky I.etapy experimentŧ vykazují poměrně velký rozptyl hodnot, 

především rozdílu dilatace Lmax-Lmin, i při pouţití srovnatelných podmínek experimentŧ, jak 

je patrné z hodnot srovnatelných veličin, viz souhrnná tabulka sledovaných hodnot 7.1. 

Největší význam mají hodnoty maximální a minimální dilatace při tuhnutí odlitkŧ, 

popř. hodnoty doby dosaţení maximální a minimální dilatace. Ostatní hodnoty veličin (tmax, 

Tmax, Tlikv, tlikv, Tsol, tsol, Lsol) prŧběhy dilatace upřesňují. Hodnoty rozdílŧ dilatace (Lmax-Lmin) 

při tuhnutí odlitkŧ z rŧzných typŧ siluminŧ a srovnatelných teplot lití se pohybují 

od 0,008 [mm], experiment. č. 32 (odlévaný silumin o obsahu 7,83 % Si z teploty 697 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 660 °C) do 0,346 [mm] experiment č. 26 (odlévaný 

silumin o obsahu 1,77 % Si z teploty 730 °C, maximální teplota taveniny ve formě 700 °C). 

Také poměrně nízkou hodnotu rozdílu dilatace, jak je výše uvedeno, vykazuje experiment 

č. 2. Tato minimální hodnota dilatace podporuje tvrzení, ţe siluminy blíţící se eutektickému 

sloţení vykazují minimální hodnoty dilatace. Hodnoty sledovaného rozdílu dilatací 

se u siluminŧ o obsahu křemíku 1 aţ 5 % pohybují od 0,038 [mm], experiment č. 10, (silumin 

o obsahu 3,02 % Si, odlévaný při teplotě 718 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

674 °C) do 0,346 [mm], experiment č. 26 (silumin o obsahu 1,77 % Si, teplota lití 730 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 700 °C). Tyto závislosti rozdílŧ dilatací v závislosti na 

obsahu křemíku jsou uvedeny na obr. 7 - 4. Hodnoty dilatace u siluminŧ od 5 do 15 % 

křemíku se pohybují od 0,0008 [mm], experiment č. 32 (silumin o obsahu 7,83 % Si, teplota 

lití 797 °C, maximální teplota taveniny ve formě 660 °C) do 0,273 [mm], experiment č. 28 

(silumin o obsahu 7,72 % Si, teplota lití 715 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

682 °C). Tyto grafické závislosti rozdílŧ dilatací v závislosti na obsahu křemíku je uveden na 

obr. 7 - 5. 

Pokud sledujeme rozdíly dilatace při tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm] odlévaných 

do formy z CT směsi ze slitiny typu AlSi10, resp. s obsahem křemíku od 9,72 do 9,92 %, 

ze získaných je patrné, ţe se pohybují od 0,116 [mm], experiment č. 23 (silumin o obsahu 

6,87 % Si, odléváno z teploty 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě) a experiment 

č. 12 (silumin o obsahu 9,79 % Si, teplota lití 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

660 °C) do 0,243 [mm], měření č. 15 (silumin o obsahu 9,88 % Si, teplota lití 720 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 674 °C). 
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Při pouţití rafinační soli Ecosal, experimenty se siluminem typu AlSi10 při odlévání 

odlitkŧ  60 x 70 [mm], vykazují poměrně velké spektrum hodnot rozdílu dilatace (Lmax-

Lmin). Tyto hodnoty jsou od 0,016 [mm], experiment č. 12 (silumin s obsahem křemíku 9,79 

% Si, teplota lití 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě 660 °C) do 0,243, experiment 

č. 15 (obsah 9,88 % Si, teplota lití 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě 674 °C). 

Při experimentu č. 17 (obsah 9,76 % Si, teplota lití 700 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 669 °C) bylo pouţito při rafinaci taveniny 6 g soli Ecosal na 1,5 kg taveniny 

a současně tavenina byla odplyněna dusíkem. Hodnota rozdílu sledovaných dilatací 

při tuhnutí odlitku činí 0,240 [mm]. U tohoto experimentu, podobně jako u experimentu č. 14 

(silumin s obsahem 9,86 % Si, odléváno z teploty 720 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 679 °C), rozdíl sledovaných dilatací činil 0,208 [mm]. Zde se ukázalo, ţe odplynění 

taveniny dusíkem je pro sníţení hodnot dilatace tuhnoucího odlitku neúčinné, proto se jiţ 

tavenina při dalších experimentech dusíkem neodplyňovala. Ani změna mnoţství rafinační 

soli Ecosal při čištění taveniny nepřispěla ke sníţení sledovaných hodnot dilatace při tuhnutí 

odlitkŧ, proto jiţ dále tato sŧl nebyla v dalších experimentech pouţita. Proto byla jiţ 

u experimentŧ č. 21 aţ č. 40 pouţívána jen rafinační sŧl T3, která se osvědčila v mnoţství 6 g 

na 1,5 kg taveniny. 

Na obr. 7 - 6 je uveden vliv pouţitého typu rafinační soli (T3 a Ecosal) na maximální 

hodnotě dilatace při tuhnutí odlitku 60 x 70 [mm], odléváno ze slitiny typu AlSi10 do formy 

z CT směsi - CO2. 

Poměrně vysoké hodnoty rozdílu dilatace (Lmax-Lmin) vykazují experimenty 

se siluminem o obsahu 19,82 % křemíku, experiment č. 38 (teplota lití  740 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 721 °C), tato hodnota činí 0,262 [mm]. Podobné hodnoty byly 

zjištěny u siluminu s obsahem 25 % Si, experiment č. 39 (odléváno z teploty 795 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 770 °C), tyto hodnoty vykazovaly cca 0,230 [mm]. 

Naopak niţší hodnoty rozdílŧ sledovaných dilatací byly zjištěny u siluminŧ s obsahem 

křemíku 29 %, experiment č. 40 (teplota lití 820 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

797 °C). Tato hodnota činí pouze 0,039 [mm]. Ve srovnání s experimentem č. 67, kdy byl 

pouţit silumin o obsahu 28,60 % Si (teplota lití 850 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

815 °C, tavenina ošetřena rafinační solí T3 4g na l kg taveniny), sledováním rozdílu dilatací 

tuhnoucího odlitku  60 x 70 [mm] byla zjištěna hodnota 0,244 [mm]. 
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Na obr. 7-7 je uvedena závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích 

odlitkŧ  60 x 70 [mm] v závislosti na obsahu křemíku, forma z CT směsi - CO2 tavenina 

rafinována solemi T3 3 g, 6 g a 9 g na 1,5 kg taveniny (experimenty č.21 aţ č. 40). 

Na obr. 7-8 je grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích 

odlitkŧ  60 x 70 [mm] ze siluminŧ v závislosti  na obsahu křemíku, forma z CT směsi - CO2 

tavenina rafinována solemi T3 nebo Ecosal v rŧzných mnoţstvích, souhrnný graf experimentŧ 

č.1 aţ č. 40. 

Na obr. 7-9 je grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích 

odlitkŧ  60x 70 [mm] ze siluminŧ v závislosti na obsahu křemíku, forma z CT směsi - CO2 

tavenina rafinována solemi T3 nebo Ecosal v rŧzných mnoţstvích a při srovnatelných 

hodnotách maximálních teplot taveniny ve formě (vybrané experimenty ze souboru č.1 

aţ č. 40). 

Vyhodnocení II. etapy experimentŧ (experimenty č. 41 aţ č. 67) pro odlévání byl 

pouţit čistý hliník, 99,7 %, (experimenty č. 41 aţ č. 59) a slitiny typu AlSi1, AlSi3, AlSi5, 

AlSi8, AlSi10, AlSi12, AlSi15 a AlSi29 (experimenty č. 59 aţ č. 67). Byly odlévány odlitky 

 60 x 70 [mm] do formy z CT směsi vytvrzená CO2. U všech těchto experimentŧ tavenina 

před odléváním byla ošetřena solí T3, avšak v mnoţství 4 g na 1 kg taveniny. 

Na základě získaných výsledkŧ byly téţ sledovány závislosti rozdílu maximální a minimální 

dilatace v souvislosti se stopovým mnoţstvím křemíku v čistém hliníku (čistota 99,7 %). 

Ze získaných výsledkŧ dilatací čistého hliníku je zřejmé, ţe při obsahu nečistoty 0,006 % Si 

se pohybují rozdíly maximální a minimální dilatace odlitku při tuhnutí od 0,0026 (experiment 

č. 55, odléváno z teploty 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě 667 °C) do 0,382 [mm] 

(experiment č. 49, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 707 °C). 
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Obr. 7-2 Závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucího odlitku  60x 70 [mm] na obsahu křemíku při rŧzných teplotách odlévání, 

tavenina rafinována solí T3 2g na 1,5 kg taveniny (experimenty č. 1 aţ 11 mimo č. 4, č. 5, č.8 a č.9)  
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Obr. 7-3 Závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucího odlitku  60x 70 [mm] ze slitiny typu AlSi10 na obsahu křemíku 

při teplotách odlévání od 700 do 720°C, 810 a 855°C, forma z CT směsi, tavenina rafinována solí T3 2g na 1,5 kg taveniny (experimenty č. 12 

aţ č. 20) 
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Obr. 7-4 Závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] ze siluminŧ (od 1 do 5 %Si) v závislosti  na 

obsahu křemíku, forma z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 nebo 2g nebo 6g na 1,5 kg taveniny (zahrnuje vybrané experimenty od 

č.5 do č. 29) 
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Obr. 7-5 Závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] ze siluminŧ (od 5 do 15 %Si) v závislosti na 

obsahu křemíku, forma z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 nebo Ecosal 3g, 6g a 9g na 1,5 kg taveniny (zahrnuje vybrané 

experimenty od č.1 do č. 37) 
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Obr. 7-6 Vliv pouţití rafinačních solí (T3 a Ecosal) na maximální hodnotu dilatace při tuhnutí odlitku 60 x 70 [mm], odléváno ze slitiny typu 

AlSi10 do formy z CT směsi - CO2 
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Obr. 7-7 Závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60x 70 [mm] ze siluminŧ v závislosti na obsahu křemíku, forma 

z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 3g, 6g a 9g na 1,5 kg taveniny (experimenty č.21 aţ č. 40)  
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Obr. 7-8 Závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60x 70 [mm] ze siluminŧ v závislosti na obsahu křemíku, forma 
z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 nebo Ecosal v rŧzných mnoţstvích (experimenty č.1 aţ č. 40, souhrnný graf rozdílu dilatací) 
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Obr. 7-9  Závislost  rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60x 70 [mm] ze siluminŧ v závislosti na obsahu křemíku,  

       forma z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 nebo Ecosal v rŧzných mnoţstvích a při srovnatelných maximálních             

                     teplotách taveniny ve formě (vybrané experimenty ze souboru č.1 aţ č. 40) 



                Doktorská práce 

 87 

Na obr. 7-10 je uvedena grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace 

tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] z čistého hliníku v závislosti na obsahu stopového 

mnoţství křemíku, forma z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 4 g na 1 kg 

taveniny (zahrnuje vybrané experimenty od č. 41 do č. 67). Jak je z této závislosti patrné, 

nejvíce se hodnoty těchto dilatace pohybují v intervalu hodnot 0,02 do 0,172 [mm]. Ze všech 

experimentŧ, které byly prováděny s odléváním čistého hliníku, bylo zjištěno, ţe prŧměrná 

hodnota rozdílu sledovaných dilatací činní cca 0,165 [mm]. Maximální hodnota rozdílu 

dilatací pro čistý hliník (99,7 %) se stopovým mnoţstvím křemíku 0,07 % byla zjištěna 

0,2213 [mm] (experiment č. 44, odléváno z teploty 740 °C, maximální teplota taveniny ve 

formě 687 °C). 

Experimenty č. 59 aţ 67, které se týkaly odlévání rŧzných typŧ siluminŧ a současně 

před odléváním tavenina byla ošetřena rafinační solí T3 v mnoţství 4 g na 1 kg taveniny, 

vykazovaly následující výsledky. Hodnoty sledovaných rozdílŧ dilatace tuhnoucích odlitkŧ 

se pohybovaly od 0,0364 [mm], experiment č. 63 (odléván silumin o obsahu 8 % Si, teplota 

lití 687 °C, maximální teplota taveniny ve formě 653 °C) do 0,244 [mm], experiment č. 67 

(obsah křemíku v siluminu byl 28,6 %, odléváno z teploty 850 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 815 °C). I v tomto případě dosaţené výsledky jsou rŧznorodé, čímţ z nich není 

patrná souvislost odpovídající teoretickým předpokladŧm o tuhnutí odlitkŧ. 

Na obr. 7-11 jsou uvedeny grafické závislosti rozdílu maximální a minimální dilatace 

tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] z vybraných slitin Al-Si v závislosti na obsahu křemíku, 

forma z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 4g na 1 kg taveniny (experimenty 

od č. 59 do č. 67). 

U experimentu č. 55 byla pouţita forma z CT směsi - CO2 pro odlitek tvaru 

 40 x 70 [mm]. Maximální teplota taveniny ve formě vykazovala teplotu 667 °C. Rozdíl 

maximální a minimální dilatace činil 0,0026 [mm]. 

Současně výsledky experimentŧ ukázaly, ţe rafinace taveniny solí T3 v mnoţství 4 g 

na 1 kg taveniny je pro tyto experimenty velmi vyhovující, a proto i v dalších experimentech 

(III. a IV. etapy) byla takto tavenina vţdy před odléváním rafinována. 

Vyhodnocení III. etapy experimentŧ (experimenty č. 68 aţ  č. 79). Záměrem této etapy 

výzkumu bylo sledování dilatačních změn tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] ze siluminŧ 

typu AlSi3, AlSi7, AlSi12 a AlSi15 s ohledem na vliv teploty odlévání. K rafinaci taveniny 

před litím byla pouţita rafinační sŧl T3 4 g na 1 kg taveniny. U experimentŧ č. 68, č. 69 

a č. 70 s obsahem 3,04 % Si, který byl zjištěn u siluminŧ typu AlSi3, je patrné, ţe při niţší 
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teplotě lití 690 °C (maximální teplota taveniny ve formě činila 665 °C) byla zjištěna hodnota 

dilatace (Lmax - Lmin) 0,046 [mm] a při teplotě vyšší, tj. při teplotě lití 760 °C (maximální 

teplota ve formě byla 721 °C) byla zjištěna hodnota rozdílu dilatace 0,298 [mm]. Při teplotě 

lití 870 °C (maximální teplota taveniny ve formě činila 824 °C) rozdíl dilatace činil jen 0,179 

[mm] (experiment č. 69). U siluminŧ typu AlSi7 byla zjištěna největší hodnota rozdílu 

dilatace 0,322 [mm], experiment č. 72 (odléván silumin s obsahem 6,69 % Si, teplota lití 

860 °C, maximální teplota taveniny ve formě byla 827 °C). Při odlévání téhoţ siluminu, avšak 

z niţší teploty lití (660 °C, maximální teplota taveniny ve formě činila 628 °C), experiment č. 

73, byl zjištěn rozdíl sledovaných dilatací 0,137 [mm]. Při odlévání tohoto siluminu z teploty 

750 °C (maximální teplota taveniny ve formě činila 729 °C) byla zjištěna hodnota rozdílu 

dilatací pouze 0,075 [mm] (experiment č. 71). U siluminu typu AlSi11 s obsahem 11,93 % Si, 

experiment č. 75 (teplota lití 630 °C, maximální teplota taveniny ve formě vykazovala 

598 °C), byla zjištěna hodnota rozdílu dilatace tuhnoucího odlitku 0,111 [mm]. Při teplotě lití 

730 °C, maximální teplota taveniny ve formě byla 693 °C, rozdíl sledovaných dilatací 

při tuhnutí odlitku vykazoval 0,230 [mm] (experiment č. 76) a při teplotě lití 790 °C 

(maximální teplota ve formě činila 761 °C) rozdíl dilatace tuhnoucího odlitku činil 0,117 

[mm] (experiment č. 74). 

U experimentŧ se siluminem typu AlSi15, s obsahem 14,89 % Si, byla zjištěna 

nejvyšší hodnota rozdílu dilatace tuhnoucího odlitku při odlévání taveniny z teploty  770 °C 

(maximální teplota taveniny ve formě činila 736 °C), která činila 0,277 [mm] (experiment 

č. 78). Při odlévání tohoto siluminu z teploty 820 °C (maximální teplota taveniny ve formě 

byla 766 °C) rozdíl sledovaných dilatací činil 0,195 [mm] (experiment č. 79). Při teplotě lití 

670 °C (maximální teplota taveniny ve formě vykazovala teplotu 628 °C) vykazoval tento 

silumin rozdíl sledovaných dilatací tuhnoucího odlitku hodnotu 0,167 [mm]. 

Z výše uvedených hodnot téţ i u těchto experimentŧ nebyla zjištěna jednoznačná 

souvislost mezi teplotou lití, resp. maximální teplotou taveniny ve formě a hodnotu rozdílŧ 

sledovaných dilatací tuhnoucích odlitkŧ. 

Na obr. 7-12 je uvedena grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace 

tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] ze siluminŧ typu AlSi3, AlSi7, AlSi12, AlSi15 do formy 

z CT směsi - CO2, tavenina rafinována solemi T3 4g na 1 kg taveniny (experimenty od č. 68 

do č. 78). 
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Obr. 7-10 Grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] z čistého hliníku v závislosti na obsahu 

křemíku, forma z CT směsi - CO2  tavenina rafinována solemi T3 4g na 1 kg taveniny (zahrnuje vybrané experimenty od č.41 do č. 58). 

 

Experiment 41-58 

 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,058 0,06 0,062 0,064 0,066 0,068 0,07 0,072 

Křemík [hmotnostní %]  

D
il

a
ta

c
e
 L

m
a

x
-L

m
in

 [
m

m
] 



                       Doktorská práce 

 90 

 

Obr. 7-11 Grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] z vybraných slitin Al-Si v závislosti 
na obsahu křemíku, forma z CT směsi - CO2  tavenina rafinována solemi T3 4g na 1 kg taveniny (experimenty od č.59 do č. 67). 
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Vyhodnocení IV. etapy experimentŧ (č. 80 aţ č. 97). Předmětem výzkumu bylo 

sledování  vlivu prŧměru  tuhnoucího odlitku na velikost rozdílŧ maximální a minimální 

hodnoty dilatace. Byly odlévány odlitky  40 x 70 [mm],  60 x 70 [mm] a  80 x 70 [mm] 

ze siluminu typu AlSi7. Tavenina byla před odléváním ošetřena rafinační solí T3 v mnoţství 4 

g na 1 kg taveniny. 

U experimentŧ při sledování tuhnutí odlitkŧ  40 x 70 [mm] bylo zjištěno, ţe 

prŧměrná hodnota rozdílŧ sledovaných dilatací činí 0,082 [mm] při teplotě odlévání 559 °C. 

Maximální rozdíl dilatací při tuhnutí odlitku vykazoval 0,1468 [mm] při teplotě lití 665 °C, 

experiment č. 90 (silumin obsahoval 7,07 % Si). Při sledování tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm]  

ze slitiny typu AlSi7  byla zjištěna prŧměrná hodnota rozdílu dilatace 0,207 [mm] (prŧměrná 

teplota lití byla 683 °C). Maximální hodnota rozdílu dilatace byla zjištěna 0,419 [mm] 

(teplota lití byla 699 °C), experiment č. 86. Minimální hodnota rozdílu dilatací byla stanovena 

u  experimentu č. 82, která vykazovala hodnotu 0,0052 [mm], (obsahu 6,89 % v siluminu, 

teplota lití 676 °C). U experimentŧ prováděných za účelem sledování tuhnutí odlitkŧ  80 x 

70 [mm] ze slitiny typu AlSi7 byla zjištěna prŧměrná hodnota rozdílu dilatace 0,181 [mm] 

(prŧměrná teplota taveniny ve formě činila 667 °C). Minimální hodnota rozdílu dilatace byla 

zjištěna 0,0047 [mm] u experimentu č. 86 (obsah 7,07 % Si, maximální teplota taveniny ve 

formě byla 685 °C). Maximální hodnota rozdílu dilatace byla stanovena 0,479 [mm], 

experiment č. 85 (obsah křemíku v siluminu činil 6,90 % Si, teplota lití 667 °C). 

Na obr. 7-13 je uvedena grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace 

tuhnoucích odlitkŧ ( 40 x 70 [mm]  60 x 70 [mm]  80 x 70 [mm] ze siluminŧ typu 

AlSi7), ve formách z CT směsi - CO2, tavenina rafinována solemi T3 4 g na 1 kg taveniny 

(experimenty od č.80 do č. 97). 

Jak je ze získaných výsledkŧ rozdílŧ dilatací u všech čtyř etap prováděných 

experimentŧ patrné, nebyly dosaţeny výsledky, které by jednoznačně charakterizovaly 

dilatační vlastnosti tuhnoucích odlitkŧ ze siluminŧ s ohledem na mnoţství křemíku, teplotu 

lití a maximální teplotu taveniny ve formě. Na obr. 7-14 je souhrnná grafická závislost rozdílu 

maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ ( 40 x 70 [mm],  60 x 70 [mm], 

 80 x 70 [mm]) z rŧzných siluminŧ typu, ve formách z CT směsi - CO2,  tavenina rafinována 

solemi T3 4g na 1 kg taveniny (experimenty od č.79 do č. 97). 
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7.4.1  Sledování procentuálního hodnoty poměru Lmax/D0 

Dále u všech experimentŧ byly vypočítány procentuální hodnoty poměru maximální 

dilatace vŧči počátečnímu prŧměru odlitku (Lmax/Do), aby byla představa kolik činí změna 

prŧměru tuhnoucího odlitku vŧči pŧvodnímu prŧměru odlitku. Tyto hodnoty jsou uvedeny      

v tabulce 7.1, ze kterých je zřejmé, ţe tyto hodnoty nepřesahují ani 1 % počátečního prŧměru 

odlitku. Největší hodnota procentuálního vyjádření  byla zjištěna u experimentu  č. 93 (6,82 % 

Si, teplota lití 674 °C, počáteční prŧměr odlitku 80 [mm]), která činí 0,71 %, viz IV. etapa 

experimentŧ.  

I. etapa experimentŧ  (č.1 aţ č. 40), pouţití rafinační soli Ekosal 6g, (výjimečně 3g, 

9g) na 1,5 kg taveniny při odlévání siluminu typu AlSi10  se hodnoty (Lmax/Do), pohybují od    

0,19 % do 0,40 %. Nejniţší hodnota 0,19 % byla zjištěna u experimentu č. 12 (9,79 % Si, 

teplota lití 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě 660°C) a nejvyšší hodnota 0,40 % u 

experimentu č. 15 (9,88 % Si, teplota lití 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě  674 

°C) a u experimentu č. 18 (9,75 % Si, teplota lití 650 °C, maximální teplota taveniny ve formě  

617 °C). Prŧměrná hodnota činí 0,29 % pro slitinu typu AlSi10.   

Při pouţití rafinační soli T3 6g  (výjimečně 3g a 9g) na 1,5 kg taveniny byly                 

u experimentŧ zjištěny následující hodnoty procentuálního vyjádření poměru (Lmax/Do) od 

0,01 % do 0,58 %. Nejniţší hodnota, 0,01 %, byla zjištěna u  experimentu č. 32 (7,83 % Si, 

teplota lití 697 °C, maximální teplota taveniny ve formě 666 °C) a nejvyšší, 0,58 %,                

u experimentu č. 26 (1,77 % Si, teplota lití 730 °C, maximální teplota taveniny ve formě       

700 °C).  

II. etapa experimentŧ  (č. 41 aţ  č. 67), tavenina ošetřena solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. 

U experimentŧ č. 41 aţ č. 59, byl pouţit čistý hliník 99,7%, dále slitiny rŧzných typŧ 

siluminu. U experimentŧ s čistým hliníkem jsou hodnoty procentuálního vyjádření (Lmax/Do)  

od 0,02 % do 0,63 %. Nejniţší, 0,02 %, u experimentu č. 46 (0,07 % Si, teplota lití 740 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 666 °C) a nejvyšší u experimentu č. 49 ( 0,06 % Si, 

teplota lití  740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 707 °C). U experimentu č. 67  

(28,60 % Si, teplota lití  850 °C, maximální teplota ve formě 815 °C) byla zjištěna sledovaná 

hodnota 0,40 %. 

III. etapa experimentŧ (č. 68 aţ č.79), odlévání siluminŧ typu AlSi3, AlSi7, AlŧSi12, 

AlSi15, tavenina zpracována při odlévání rafinační solí T3  4g na 1 kg taveniny. Hodnoty 

sledovaného procentuálního vyjádření poměru (Lmax/Do) se pohybují od 0,06 do 0,55 %. 

Nejniţší hodnota, 0,06%, byla zjištěna u č. 70 (3,04 % Si, teplota lití 690 °C, maximální 
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teplot taveniny ve formě 665 °C), nejvyšší, 0,55 %, u experimentu č. 72 (6,69 % Si, teplota 

lití 860 °C, maximální teplota taveniny ve formě 827 °C).  

IV. etapa experimentu (č. 80 aţ č. 97), odlévání slitiny typu AlSi7, tavenina před litím 

rafinována solí T3 4g na 1kg taveniny. Sledované hodnoty procentuálního vyjádření (Lmax/Do) 

se pohybují od 0,03 % do 0,71 %. Jak jiţ bylo uvedeno, hodnota 0,71 % byla získána             

u experimentu s prŧměrem odlitku 80 [mm] (experiment č. 93), naopak hodnota 0,03%              

u experimentu  č. 88 (6,89 % Si, teplota lití 655 °C), odlitek měl počáteční prŧměr 40 [mm].  

Z uvedených hodnot je zřejmé, ţe při pouţití stejného typu slitiny a stejných podmínek 

lití větší dilataci při tuhnutí  vykazují odlitky s větším prŧměrem, naopak menší dilatace 

s prŧměrem menším. 

Na obr. 7-15 je uvedena grafická závislost procentuálního vyjádření poměru  

(Lmax/Do), na obsahu křemíku. 

 

Na obr. 7-16 je grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace na obsahu 

křemíku tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm]  z vybraných siluminŧ odlévaných do forem z 

CT směsi - CO2, tavenina rafinována solemi T3 a Ecosal s ohledem na stejnou maximální 

teplotu taveniny ve formě. 

Pro porovnání byly provedeny i experimenty sledování dilatace tuhnoucích                  

a chladnoucích odlitkŧ z litin, odlévaných do forem z CT směsi, viz obr. 7 – 17. 

 

Z dŧvodu malé vypovídající schopnosti prováděných experimentŧ při sledování 

dilatačních charakteristik tuhnoucích odlitkŧ bylo ještě přistoupeno ke zkouškám 

pro stanovení staţenin v odlitcích (zkoušky dle Wittmosera a dle Tatura). 
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Obr. 7-12 Grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] ze siluminŧ typu AlSi3, AlSi7, AlSi12, 

AlSi15 do formy z CT směsi - CO2 tavenina rafinována solemi T3 4g na 1 kg taveniny (experimenty od č.68 do č. 78) 
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Obr. 7-13 Grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace tuhnoucích odlitkŧ  40 x 70 [mm],  60 x 70 [mm] a  80 x 70 [mm]                          

                         ze siluminu typu AlSi7 odlévaných do forem z CT směsi - CO2, tavenina rafinována solemi T3 4g na 1 kg taveniny (experimenty  

          od č.80 do č. 97) 

 

Dilatace siluminu typu AlSi7 4.etapa 
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Obr. 7-14 Grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace na obsahu křemíku tuhnoucích odlitkŧ  40 x 70 [mm],  60 x 70 [mm]  

                 a  80 x 70 [mm] z rŧzných typŧ siluminŧ odlévaných do forem z CT směsi - CO2, tavenina rafinována solemi T3 a Ecosal s rŧzným  

                  mnoţstvím (vybrané experimenty č. 1 aţ č. 97 s ohledem na srovnatelnou maximální teplotu taveniny ve formě) 
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Obr. 7-15 Grafická závislost poměrné změny ( Lmax/D0) tuhnoucího odlitku na obsahu křemíku pro vybrané experimenty  (č.1 aţ č. 97)  
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Obr. 7-16 Grafická závislost rozdílu maximální a minimální dilatace na obsahu křemíku tuhnoucích odlitkŧ  60 x 70 [mm] a z rŧzných typŧ  

                 siluminŧ odlévaných do forem z CT směsi - CO2, tavenina rafinována solemi T3 a Ecosal s rŧzným mnoţstvím (vybrané experimenty  

                  č. 1 aţ č. 97 s ohledem na stejnou maximální teplotu taveniny ve formě) 
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Obr. 7-17 Časová závislost dilatace rŧzných druhŧ grafitických litin (odlitky  60 x 70 [mm]) 
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7.5. Další hodnoty veličin získané na základě vyhodnocení experimentŧ při sledování 

rozměrových změn tuhnoucích a chladnoucích odlitkŧ 

Vyhodnocením experimentŧ, jak je z tabulky 7.1 patrné, byly získány ještě hodnoty 

dalších veličin, které charakterizují dilatační křivku, nebo teplotní prŧběh dilatace, jako např.: 

teploty likvidu a solidu odlévaných slitin hliníku, popř. teplotu krystalizace čistého hliníku.  

Dále byly získány hodnoty  časŧ dosaţení maximální hodnoty dilatace (tmax) a časy 

dosaţení  konce tuhnutí odlitku (tsol), časy dosaţení maximální teploty taveniny ve formě     

(tT max), časy dosaţení minimální hodnoty dilatace (t min),  Hodnoty prvního maxima  dilatace 

(L1 max), časy dosaţení prvního maxima dilatace (t1 max) a hodnoty dilatace v počátku tuhnutí 

odlitku (Llikv). 

 

7.5.1. Sledování času (tmax) dosaţení maximální hodnoty dilatace a času (tsol) dosaţení 

konce tuhnutí odlitku 

Sledování poměru času maximální dilatace tuhnoucího odlitku a konce tuhnutí odlitku  

je poměrně zajímaný poměr, který do jisté míry ukazuje tendenci tuhnutí a dilatace odlitku 

s ohledem na rafinační nebo rafinační a modifikační sŧl. Sledováním těchto poměrŧ byla 

dosaţena celá škála hodnot. Z rozboru výsledkŧ je patrné, ţe tento poměr ovlivňuje nejen 

teplota lití a mnoţství křemíku ve slitině, ale také typ a mnoţství rafinační soli. 

Experimenty I. etapy ukázaly, ţe pouţití rafinační soli Ekosal 6g, (výjimečně 3g, 9g) 

na 1,5 kg taveniny při odlévání siluminu typu AlSi10 je prŧměrná hodnota poměru (tsol/ tmax) 

činí 130 % pro teplotu lití 720 °C, při vyšší teplotě lití byla zjištěna prŧměrná hodnota poměru 

sledovaných časŧ 124,5 %. Při pouţití rafinační a modifikační soli T3 6 g na 1,5 kg taveniny 

byla při teplotě lití cca 690 °C zjištěna hodnota poměru sledovaných časŧ 323 %. Při odlévání 

téměř čistého hliníku (0,11 % Si) byla zjištěna hodnota sledovaných časŧ cca 121 %,              

u siluminŧ typu AlSi1 158  %.  

U experimentŧ II. etapy (modifikováno a rafinováno solí T3, 4 g na 1 kg) bylo 

zjištěno, ţe pro čistý hliník (0,07 % Si) prŧměrná hodnota sledovaného poměru časŧ činí    

113 % při teplotě lití 740 °C. Minimální hodnota poměrŧ časŧ činila 94 % experiment č. 49 

(0,06 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 699 °C). Nejvyšší 

hodnota poměrŧ sledovaných časŧ činila 193 %, experiment č. 42 (teplota lití 740 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 699 °C). U experimentŧ č. 59 aţ č. 67 pro rŧzné typy 

siluminŧ, je tendence sledovaných poměrŧ časŧ (tsol/tmax) následující, pro čistý hliník (0,07 % 

Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 681 °C), poměr činí 103 %.         
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S rostoucím obsahem křemíku tento poměr mírně roste. Při obsahu 2,6 % Si, experiment č. 61 

(teplota lití 720 °C, maximální teplota ve formě 678 °C) poměr  sledovaných časŧ je 194 %. 

Při obsahu 10,10 % Si, experiment č. 64 (teplota lití 735 °C, maximální teplota taveniny ve 

formě) činí poměr sledovaných časŧ 316 %. Při obsahu 28,60 % Si, experiment č. 67 (teplota 

lití 850 °C, maximální teplota taveniny ve formě 815 °C) činí jiţ poměr (tsol /tmax) 138 %. Čas 

tuhnutí odlitku trval 1572 [s], maximální dilatace byla dosaţena v okamţiku 1140 [s] po 

odlití. Tyto vysoké hodnoty časŧ pravděpodobně úzce souvisí s velkým intervalem teplot 

tuhnutí (Tlikv = 798 °C a Tsol = 553 °C), který činí 245 °C. 

U experimentŧ III. etapy (rafinace solí T3 4 g na 1 kg taveniny), je celkem zřejmé, ţe 

při vysoké teplotě lití, např. 870 °C, experiment. č. 69 (3,04 % Si, maximální teplota taveniny 

ve formě 665 °C) poměr sledovaných časŧ činí 156 %. Při niţší teplotě lití, experiment č. 70 

(3,04 % Si, teplota lití 690 °C, maximální teplota taveniny ve formě 665 °C) je poměr časŧ 

vyšší a činí 271 %. Podobná analogie zjištěných hodnot je patrná s experimenty s obsahem 

6,69 % Si. Při teplotě lití 660 °C, viz experiment č. 73 (maximální teplota taveniny ve formě 

628 °C) poměr časŧ činí 291 %, při teplotě lití 750 °C, viz experiment č. 71 (maximální 

teplota taveniny ve formě 729 °C) poměr časŧ činí 236 % a při teplotě lití 860 °C, viz 

experiment č. 72 (maximální teplota taveniny ve formě 827 °C)  poměr (tsol/tmax) je 158 %.    

U experimentŧ s obsahem 11,93 % Si nebyly získány tak odlišné výsledky, avšak nejvyšší 

hodnota poměru byla zjištěna u experimentu č. 75 (teplota lití 630 °C, maximální teplota 

taveniny ve formě 598 °C), kde poměr sledovaných časŧ činí 151 %, pro teplotu lití 790 °C, 

viz experiment č. 74 (maximální teplota taveniny ve formě 761 °C) poměr sledovaných časŧ 

je 149 %. Podobné zhodnocení výsledkŧ je také patrné z experimentŧ s obsahem 14,89 % Si. 

Při teplotě lití 670 °C, viz experiment č. 77 (maximální teplota taveniny ve formě 628 °C) 

poměr sledovaných časŧ je 183 %, při teplotě lití 770 °C, viz experiment č. 78 (maximální 

teplota taveniny ve formě 736 °C) je poměr časŧ 294 % a při teplotě lití 820 °C, viz 

experiment č. 79 (maximální teplota taveniny ve formě 766 °C), poměr sledovaných časŧ činí 

120 %.  

U experimentŧ IV. etapy (rafinace solí T3 4 g na 1 kg taveniny) při pouţití siluminu 

typu AlSi7 prŧměrná hodnota poměru (tsol/tmax) pro tento typ slitiny činí 198 % pro slitinu o 

obsahu 6,95 % Si. Pro teplotu lití 606 °C, viz experiment č. 94 ( odlitku 80 [mm]) poměr 

sledovaných časŧ činí 449 % a pro experiment č. 97 ( odlitku 60 [mm], teplota lití 667 °C) 

tento poměr činí pouze 98 %. 
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7.5.2. Hodnocení času dosaţení maximální teploty taveniny ve formě (tT max) 

Tyto hodnoty v podstatě charakterizují rychlost nalití taveniny do formy a současně 

se projevuje fyzikálně-tepelný stav formy, včetně její tepelné akumulace. V této souvislosti je 

třeba dodat, ţe forma z CT směsi je malým vodičem tepla a v dutině formy se na líci ustavuje 

poměrně vysoká teplota, která bývá cca 0,97.TKR odlévaného kovu. Hodnoty dosaţení 

maximální teploty taveniny ve formě jsou závislé i na času lití a na okamţitém charakteru 

formy (vlhkost, teplota, atd.). Při odlévání je nutný krátký čas odlévání taveniny do formy, 

který by neměl být vyšší neţ cca 5 [s]. 

I. etapa experimentŧ, č. 1 aţ č. 40, taveniny ošetřeny solí T3 2 g na 1,5 kg taveniny. 

Hodnoty tT max souvisí i s obsahem křemíku v odlévaném siluminu. Nejniţší hodnota (tT max) je 

2 [s], experiment č. 6 (3,20 % Si, teplota lití 735 °C, teplota taveniny ve formě 670 °C) 

Maximální hodnota času dosaţení maximální teploty ve formě je 11 [s], experiment č. 10 

(3,02 % Si, teplota lití 718 °C, maximální teplota taveniny ve formě 674 °C). Tyto hodnoty 

jsou jen orientační, neboť jak bylo konstatováno, tyto experimenty slouţily k ověření 

funkčnosti měřicího zařízení. 

Experimenty č. 12 aţ č. 20, taveniny byly ošetřeny solí Ecosal 3 g, popř. 6 g a 9 g 

na 1,5 kg taveniny, byl pouţit silumin typu AlSi10. Prŧměrná hodnota času dosaţení 

maximální teploty ve formě činí 3,9 [s]. Minimální hodnota je 2 [s], odpovídá experimentu 

č. 17 (9,74 % Si, teplota lití 700 °C, maximální teplota taveniny ve formě 652 °C), experiment 

č. 18 (9,76 % Si, teplota lití 700 °C, maximální teplota ve formě 669 °C) a experiment č. 19 

(9,75 % Si, teplota lití 650 °C, maximální teplota ve formě 617 °C). Maximální hodnota času 

(tT max) činí 6 [s], viz experiment č. 20 (9,76 % Si, teplota lití 855 °C, maximální teplota 

taveniny ve formě 804 °C). U experimentu č. 21 aţ 40, taveniny byly ošetřeny solí T3 6 g, 

popř. 3 g, 9 g na 1,5 kg taveniny, byly odlévány rŧzné typy siluminŧ. V této části experimentŧ 

byly zjištěny časy (tT max) dosaţení maximální teploty taveniny ve formě, které nepřesáhly 

4 [s], jen experiment č. 40 (28,94 % Si, teplota lití 820 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 797 °C) vykazoval hodnotu času 7 [s]. 

II. etapa experimentŧ (č. 41 aţ č. 67), tavenina ošetřena solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. 

U experimentŧ č. 41 aţ č. 58, byl pouţit čistý hliník, je prŧměrný čas dosaţení maximální 

teploty ve formě 4,4 [s]. Maximální hodnota je u experimentu č. 46 (0,07 % Si, teplota lití 

740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 731 °C) a činí 13 [s]. Minimální hodnota 1 [s], 

experiment č. 55 (0,06 % Si, teplota lití 720 °C, maximální teplota taveniny ve formě je 

667 °C). Velmi podobné hodnoty sledovaného času byly zjištěny i u experimentŧ č. 59 
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aţ č. 67, i kdyţ byly odlévány rŧzné typy siluminŧ s rŧznou teplotou lití. Minimální čas 

dosaţení teploty ve formě je 1 [s], experiment č. 62 (5,25 % Si, teplota lití 705 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 670 °C) a experiment č. 63 (8 % Si, teplota lití 687 °C, maximální 

teplota ve formě 653 °C), maximální čas 4 [s] byl zjištěn u experimentu č. 61 (2,6 % Si, 

teplota lití 720 °C a minimální teplota taveniny ve formě je 678 °C). 

III. etapa experimentŧ (č. 68 aţ č. 79), tavenina rafinována solí T3, 4 g na 1 kg 

taveniny, odlévány siluminy typu AlSi3, AlSi7, AlSi12, AlSi12. Sledovaný čas se pohybuje 

od 1 [s] do 4 [s]. Minimální hodnota 1 [s] byla zjištěna u experimentu č. 76 (11,93 % Si, 

teplota lití 730 °C, maximální teplota taveniny ve formě 698 °C) a č. 77 (14,98 % Si, teplota 

lití 670 °C, maximální teplota taveniny ve formě 736 °C). 

IV. etapa experimentŧ (č. 80 aţ č. 97), taveniny rafinovaná solí T3, 4 g na 1 kg 

taveniny, odléván silumin typu AlSi7. Čas se pohybují od 1 [s] do 4 [s]. Maximální hodnota 

byla zjištěna u experimentŧ s vyšší teplotou lití, tj. cca 685 °C. 

 

7.5.3. Hodnocení času  dosaţení minimální hodnoty dilatace (t min) 

Získané hodnoty také ukazují čas, kdy dojde k ustálení stavu taveniny po nalití 

do slévárenské formy. 

I. etapa experimentŧ (experimenty č. 1 aţ č. 40). Experimenty č. 1 aţ č. 11, tavenina 

rafinována solí T3 2 g na 1,5 kg taveniny. Časy se pohybují od 0 do 116 [s]. Nulovou hodnotu 

vykazoval experiment č. 7 (3,2 % Si, teplota lití 700 °C, maximální teplota ve formě 690 °C), 

maximální hodnota 116 [s] odpovídá experimentu č. 10 (3,02 % Si, teplota lití 718 °C, 

maximální teplota ve formě 674 °C). Z těchto výsledkŧ není zřejmý vliv nějaké dominující 

veličiny (např. teploty lití nebo % Si) na hodnotu tohoto času, pravděpodobně dŧleţitou roli 

sehrává také doba a metodika lití. 

Experimenty č. 12 aţ č. 20, odlévání siluminu typu AlSi10, tavenina byla před 

odléváním rafinována solí Ecosal 3 g, 6 g, na 1,5 kg taveniny, popř. profouknuta N2. Časy 

dosaţení minima na dilatační křivce se u těchto experimentŧ pohybují od 0 do 53 [s]. 

Hodnotu nula [s] vykazují experimenty č. 12 (9,79 % Si, teplota lití 720 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 660 °C); experiment č. 14 (9,86 % Si, teplota lití 720 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 679 °C), dále experimenty č. 15, 16, 17. Nejvyšší hodnotu 53 [s] 

vykazuje experiment  č. 13 (9,83 %Si, teplota lití 720 °C, maximální teplota taveniny ve 

formě 656 °C) a experiment č. 20 (9,76 % Si, teplota lití 855 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 804 °C). 
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Experimenty č. 21 aţ č. 40, odlévání rŧzných typŧ siluminŧ, rafinace taveniny solí T3, 

6g, výjimečně 3g a 6 g na 1,5 kg taveniny. Čas dosaţení minimální dilatace u většiny 

experimentŧ je 0 [s], avšak maximální hodnota činí 55 [s], experiment č. 40 (28,94 % Si, 

teplota lití 820 °C, minimální teplota taveniny ve formě činí 797 °C). 

II. etapa experimentŧ (experimenty č. 41 aţ č. 67), odlévání čistého hliníku 99,7 %, 

rafinace taveniny před odléváním solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. U těchto experimentŧ nejsou 

téměř ţádné nulové hodnoty sledovaného času dosaţení minimální hodnoty dilatace. Pouze 

u experimentu č. 43 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

710 °C) a experiment č. 44 (0,07 % Si, teplota lití 740 °c, maximální teplota taveniny 

ve formě 687 °C) byly zjištěny nulové hodnoty sledovaného času. Maximální hodnota 

sledovaného času 108 [s] byla zjištěna u experimentu č. 51 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 704 °C). Prŧměrná hodnota sledovaného času u této 

skupiny experimentŧ činí 45 [s]. 

III.etapa experimentŧ (č. 68 aţ č. 79), tavenina rafinována solí T3, 4 g na 1 kg 

taveniny, byly odlévány slitiny typu AlSi3, AlSi7, AlSi12, AlSi15. Časy (tL min), dosaţení  

minimální hodnoty dilatace při tuhnutí odlitkŧ se pohybují od 0 do 48 [s]. Nulové hodnoty 

sledovaného času byly zjištěny u experimentu č. 68 (3,04 % Si, teplota lití 760 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 721 °C), u experimentu č. 73 (6,96 % Si, teplota lití 660 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 628 °C), u experimentu č. 76 (11,93 % Si, teplota lití 

730 °C, maximální teplota taveniny ve formě 693 °C), dále experiment č. 77 (14,89 % Si, 

teplota lití 670 °C, maximální teplota taveniny ve formě 628 °C) a experiment č. 79 

(14,89 % Si, teplota lití 820 °C, maximální teplota taveniny ve formě 766 °C). Maximální 

hodnota 48 [s] byla zjištěna u experimentu č. 70 (3,04 % Si, teplota lití 690 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 665 °C). 

IV. etapa experimentŧ (č. 80 aţ 97), odlévání slitin typu AlSi7, tavenina byla před 

odléváním rafinována solí T3 4 g na 1 kg taveniny. Časy dosaţení minimální hodnoty dilatace 

se pohybují v širokém rozmezí, 0 aţ 479 [s]. Nulové hodnoty byly zjištěny u experimentŧ 

č. 84 (6,95 % Si, teplota lití 703 °C), experiment č. 86 (7,07 % Si, teplota lití 699 °C), č. 94 

(7,7 % Si, teplota lití 606 °C), č. 95 (6,85 % Si, teplota lití 679 °C). č. 97 (7,04 % Si, teplota 

lití 672 °C). Maximální hodnota sledovaného času 479 [s] byla zjištěna u experimentu č. 87 

(7,02 % Si, teplota lití 685 °C), experiment č. 82 (6,89 % Si, teplota lití 675 °C), sledovaný 

čas vykazoval téţ poměrně vysokou hodnotu 351 [s]. U experimentu č. 93 (6,82 % Si, teplota 

lití 674 °C) byla zjištěna hodnota 120 [s]. Pro tyto experimenty byla zjištěná prŧměrná 

hodnota 33,3[s]. 
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7.5.4. Hodnoty prvního maxima na dilatační křivce (L1 max) 

Tyto hodnoty úzce souvisí s typem materiálu a charakteristikou jejich chování 

při tuhnutí. Např. při tuhnutí litiny s lupínkovým grafitem se projevuje grafitizace tuhnoucí 

litiny, coţ je patrné z prŧběhu dilatační křivky. 

I. etapa experimentŧ (č. 1 aţ č. 40), při experimentech č. 1 aţ č. 11, tavenina 

před odlitím rafinována solí T3 2 g na 1,5 kg. Hodnoty prvního maxima na dilatační křivce 

vykazují nepatrné hodnoty, které se pohybují od 0 do 0,056 [mm]. Nejvyšší hodnota 0,056 

[mm] byla zjištěna u experimentu č. 11 (1% Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota ve 

formě 716 °C), tato hodnota k přepočtu k prŧměru odlitku  60 [mm] činí 0,09 %. U 

experimentŧ č. 12 aţ č. 20, byla tavenina před odléváním ošetřena solí Ecosal. Hodnot 

dilatace vykazujících na dilatační křivce první maximum je málo, většina experimentŧ 

vykazuje nulové hodnoty dilatace. Výjimku tvoří experiment č. 13 (9,83 % Si, teplota lití 

720 °C, maximální teplota taveniny ve formě 656 °C), kde hodnota činí 0,041 [mm], coţ je v 

přepočtu k prŧměru odlitku  60 [mm] je dilatace 0,07 %. U experimentŧ č. 21 aţ č. 40, 

tavenina byla před odléváním rafinována solí T3 6 g, výjimečně 3g a 9 g na 1,5 kg taveniny. 

Hodnoty se dilatace se pohybují od 0 do 0,003 [mm]. Hodnota 0,003 [mm] byla zjištěna u 

experimentu č. 33 (9,08 % Si, teplota lití 690 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

673 °C). Tato hodnota činí 0,005 %  odlitku 60 [mm]. 

II. etapa experimentŧ (č. 40 aţ č. 68), odléván byl čistý hliník 99,7 % a rŧzné typy 

siluminŧ. Tavenina byla před odléváním rafinována solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. Hodnoty 

prvního maxima na dilatační křivce jsou opět nepatrné, pohybují se od 0 do 0,32 [mm]. 

Nulové hodnoty vykazují experimenty č. 43 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota 

taveniny ve formě 710 °C), č. 44 (0,07 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 687 °C), č. 47 (0,07 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

731 °C) a č. 49 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 707 °C). 

Největší hodnota 0,32 [mm] byla zjištěna u experimentu č. 53 (0,06 % Si teplota lití 740 °C 

maximální teplota taveniny ve formě 710 °C). Tato hodnota vztaţená k prŧměru odlitku 60 

[mm] činí 0,53 %. U experimentŧ č. 59 aţ č. 67 jsou sledované hodnoty od 0 do 0,1 [mm]. 

Hodnota nula byla zjištěna u experimentu č. 59 (0,07 % Si, teplota odlévaného materiálu 

740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 681 °C) a č. 67 (28,60 % Si, teplota odlévané 

slitiny 850 °C, maximální teplota taveniny ve formě 815 °C). Nejvyšší hodnota sledované 

dilatace 0,10 [mm] byla zjištěna u experimentu č. 65 (12,0 % Si, teplota odlévané taveniny 
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700 °C, maximální teplota taveniny ve formě byla 682 °C). Tato hodnota činí 0,16 % vŧči 

odlitku 60 [mm]. 

III. etapa experimentŧ (č. 68 aţ č.79), odlévání slitin typu AlSi3, AlSi7, AlSi12, 

AlSi15, tavenina rafinována  solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. Hodnoty prvního maxima 

na dilatační křivce se pohybují od 0 do 0,11 [mm]. Nulové hodnoty dilatace vykazují 

experimenty č. 68 (3,04 % Si, teplota lití 760 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

721 °C), č. 72 (6,96 % Si, teplota lití 860 °C, maximální teplota taveniny ve formě 827 °C, 

č. 73 (6,96 % Si, teplota lití 660 °C, maximální teplota taveniny ve formě 628 °C), č. 76 

(11,93 % Si, teplota lití 730 °C, maximální teplota taveniny ve formě 693 °C), č. 77 

(14,89 % Si, 670 °C, maximální teplota taveniny ve formě 628 °C), č. 78 (14,89 % Si,  teplota 

lití 770 °C, maximální teplota taveniny ve formě 736 °C) a č. 79 (14,89 % Si, teplota lití 

820 °C, maximální teplota taveniny ve formě 766 °C). Hodnotu 0,11 [mm] vykazoval 

experiment č. 69 (3,04 % Si, teplota lití 870 °C, maximální teplota taveniny ve formě 824 °C). 

Tato hodnota vztaţená k prŧměru odlitku 60 [mm] činí 0,18 %. 

IV. etapa experimentŧ (č. 80 aţ č. 97), odlévána slitina typu AlSi7, tavenina 

před odléváním ošetřena solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. Hodnoty prvního maxima na dilatační 

křivce se pohybují od 0 do 0,52 [mm]. Nulová hodnota byla zjištěna u experimentu č. 80 

(6,59 % Si, teplota lití 683 °C), č. 83 (6,83 % Si, teplota lití 676 °C), č. 84 (6,95 % Si, teplota 

lití 676 °C), č. 85 (6,90 % Si, teplota lití 667 °C), č. 86 (7,07 % Si, teplota lití 699 °C), č. 94 

(7,7 % Si, teplota lití 606 °C) a č. 97 (7,04 % Si, teplota lití 672 °C). Maximální hodnota byla 

zjištěna u experimentu č. 93 (6,82 % Si, teplota lití 674 °C). Hodnota dilatace vztaţená 

k prŧměru odlitku 80 [mm] činí 0,65 %. 

 

7.5.5. Hodnoty času dosaţení prvního maxima na dilatační křivce (t1 max) 

Získané hodnoty souvisí s podmínkami vzniku prvního maxima dilatace při utváření 

odlitkŧ ve slévárenských formách dle podmínek jednotlivých experimentŧ, viz souhrnná 

tabulka 7.1. 

I. etapa experimentŧ (č.1 aţ č. 40), experimenty č. 1 aţ č. 11, odlévání rŧzných typŧ 

siluminŧ, taveniny před odléváním byly rafinovány rafinační solí T3, 2 g na 1,5 kg taveniny. 

Hodnoty času t1 MAX se pohybují u této skupiny experimentŧ od 0 do 17 [s], je to právě u těch 

experimentŧ, u kterých byla stanovena hodnota prvního maxima na dilatační křivce. Hodnota 

17 [s] odpovídá experimentu č. 7 (7,64 % Si, teplota lití 730 °C, maximální teplota ve formě 

684 °C). U experimentu č. 4 (1,04 % Si, teplota lití 605 °C, maximální teplota taveniny 
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ve formě 575 °C) byla zjištěna  hodnota  sledovaného času 15 [s]. U experimentŧ č. 12 

aţ č. 20, slitiny typu AlSi9, resp. AlSi10. Tavenina před odléváním byla ošetřena solí Ecosal 

3g na 1,5 kg, výjimečně 6g a 9g na 1,5 kg taveniny. Hodnoty času se pohybují od 0 do 38 [s]. 

Hodnota 38 [s] odpovídá experimentu č. 18 (9,75 % Si, teplota lití 650 °C, maximální teplota 

taveniny ve formě 617 °C). U experimentu č. 20 (9,76 % Si, teplota lití 855 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 804 °C) byla zjištěna hodnota sledovaného času 22 [s] 

a u experimentu č. 13 (9,83 % Si, teplota lití 720 °C, maximální teplota ve formě 656 °C) byla 

zjištěna hodnota 29 [s]. 

Experimenty č. 21 aţ 40, odlévání rŧzných typŧ siluminŧ, taveniny byla 

před odléváním rafinována solí T3 6g na 1,5 kg taveniny. Hodnoty sledovaného času 

se pohybují od 0 do 19 [s]. Hodnota 19 [s] byla zjištěna u experimentu č. 33 (9,08 % Si, 

teplota lití 690 °C, maximální teplota taveniny ve formě 673 °C). Experiment č. 40 

(28,94 % Si, teplota lití 820 °C, maximální teplota taveniny ve formě 797 °C) vykazoval 

hodnotu sledovaného času 16 [s]. Hodnoty sledovaného času u ostatních experimentŧ této 

skupiny jsou nulové (tj. ţe na křivce dilatace se neobjevuje první maximum). 

II. etapa experimentŧ (č. 41 aţ č. 67) odlévání čistého hliníku 99,7 % a rŧzné typy 

siluminŧ. Před odléváním byla tavenina rafinována solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. U této 

skupiny experimentŧ se objevovaly nenulové hodnoty sledovaného času téměř u všech 

experimentŧ této skupiny. Hodnoty času vzniku prvního maxima dilatace se pohybují od 0 

do 59 [s]. Hodnotu 59 [s] vykazoval experiment č. 53 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 704 °C), u tohoto experimentu byla stanovena hodnota 

dilatace prvního maxima 0,32 [mm]. Experiment č. 50 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 699 °C) vykazoval čas prvního maxima dilatace 47 [s] 

a hodnotu prvního maxima dilatace 0,10 [mm]. 

III. etapa experimentŧ (č. 68 aţ č. 79), odlévání slitin typu AlSi3, AlSi7, AlSi12, 

AlSi15. Před odléváním byla tavenina rafinována solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. Hodnoty 

sledovaného času se pohybují od 0 do 41 [s]. Maximální hodnotu času 41 [s] vykazoval 

experiment č. 71 (6,96 % Si, teplota lití 750 °C, maximální teplota taveniny ve formě je 

729 °C), u experimentu č. 69 (3,04 % Si, teplota lití 870 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 824 °C) byla zjištěna hodnota času 23 [s].  

IV. etapa experimentŧ (č. 80 aţ č. 97), odlévána slitina typu AlSi7, tavenina 

před odléváním byla ošetřena solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. Hodnoty sledovaného času 

dosaţení prvního maxima dilatace se pohybují od 0 do 383 [s]. Nejvyšší hodnota byla 

stanovena u experimentu č. 87 (7,02 % Si, teplota lití 685 °C), hodnota prvního maxima 
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dilatace je 0,29 [mm]. Téţ experiment č. 88 (6,89 % Si, teplota lití 655 °C) vykázal hodnotu 

sledovaného času 148 [s], jemuţ odpovídá hodnota prvního maxima dilatace 0,12 [mm]. 

U experimentu č. 93 (6,82 % Si, teplota lití 657 °C) byla zjištěna hodnota sledovaného času 

84 [s], tomu odpovídala hodnota prvního maxima dilatace 0,52 [mm]. 

 

7.5.6. Hodnoty dilatace v počátku tuhnutí odlitku Llikv  

Jak je obecně známo, tj. okamţik, kdy tavenina začíná přecházet v tuhou fázi. 

Pro utváření odlitku je to dŧleţitá časová fáze. Tento proces je spojen se změnou objemu 

odlitku a tedy vznikem staţenin. Vznik staţenin byl v této práci sledován speciálními 

zkouškami, které jsou popsány v kapitole 8. V této kapitolce je provedena stručná 

charakteristika prŧběhu dilatační křivky v souvislosti s počátkem tuhnutí taveniny odlitku. 

I. etapa experimentŧ (č. 1 aţ č. 40), experimenty č. 1 aţ č. 11, odlévání rŧzných typŧ 

siluminŧ, taveniny před odléváním byly ošetřeny solí T3 2 g na 1,5 kg taveniny. Hodnoty 

dilatace na počátku tuhnutí taveniny jsou pro tuto skupinu experimentŧ nepatrné, pohybují se 

od 0,04 do - 0,06 [mm]. Zápornou hodnotu dilatace (tj. smršťování) vykazoval experiment     

č. 10 (3,02 % Si, teplota lití 718 °C, maximální teplota taveniny ve formě 674 °C), např.            

u tohoto experimentu maximální hodnota dilatace činí -0,041 a minimální hodnota dilatace -

0,079 [mm]. Hodnota dilatace v počátku tuhnutí 0,04 [mm] byla zjištěna u experimentu č. 1 

(11,40 % Si, teplota lití 695 °C, maximální teplota taveniny ve formě 660 °C), maximální 

hodnota dilatace u tohoto experimentu činí 0,155 [mm]. Hodnota dilatace 0,04 [mm] je 26 % 

z hodnoty 0,155 [mm]. Experimenty č 12 aţ č. 20, odlévaná slitina typu AlSi9, tavenina byla 

před odléváním ošetřena solí Ecosal 3 g, popř. 6 g a 9 g a výjimečně profouknuta N2. Hodnoty 

dilatace počátku tuhnutí odlitku jsou pro tuto skupinu experimentŧ od 0,001 do 0,11 [mm]. 

Hodnota 0,001 [mm] byla zjištěna u experimentu č. 18 (9,75 % Si, teplota lití 650 °C, 

maximální teplota taveniny ve formě 617 °C), maximální hodnota je 0,166 [mm] (hodnota 

0,001 [mm] činí 0,6 % této hodnoty maximální dilatace). Hodnota dilatace 0,11 [mm] 

odpovídá experimentu č. 17 (9,76 % Si, teplota lití 700 °C, maximální teplota taveniny ve 

formě 669 °C), maximální hodnota dilatace je 0,24 [mm] (hodnota 0,11 [mm] je 46 % 

maximální hodnoty dilatace). Experimenty č. 21 aţ  č. 40., byly odlévány rŧzné typy 

siluminŧ, tavenina byla před odléváním  rafinována solí T3 v mnoţství 6 g na 1,5 kg taveniny. 

Hodnoty dilatace na počátku tuhnutí odlitku se pohybují od 0 do 0,08 [mm]. Nulová hodnota 

byla zjištěna u experimentu č. 40 (29,94 % Si, teplota lití 820 °C, maximální teplota taveniny 

ve formě 797 °C), maximální hodnota dilatace je 0,034 [mm]. Hodnota dilatace 0,08 [mm] na 
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počátku tuhnutí odlitku odpovídá experimentu č. 25 (1,04 % Si, teplota lití 750 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 702 °C), maximální hodnota dilatace je 0,297 [mm] (hodnota 0,08 

[mm] činí 27 % hodnoty maximální dilatace). 

II. etapa experimentŧ (č. 41 aţ č. 67), byl odléván čistý hliník 99,7 %, tavenina 

před odléváním byla rafinována solí T3, 4 g na 1 kg taveniny.  Hodnoty dilatace v počátku 

tuhnutí odlitku se pohybují od - 0,004 [mm] do 0,12 [mm]. Hodnota - 0,004 [mm] byla 

zjištěna u experimentu č. 52 (0,006 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny 

704 °C), maximální hodnota dilatace činí -0,015 [mm] (hodnota -0,004 [mm] je 27 % z této 

hodnoty). Hodnota 0,12 [mm] byla zjištěna u experimentu č. 49 (0,06 % Si, teplota lití 

740 °C, maximální teplota ve formě 707 °C), maximální hodnota dilatace je 0,382 [mm] 

(hodnota 0,12 [mm] je 32 % této hodnoty). Také hodnota dilatace na počátku tuhnutí odlitku 

0,12 [mm] byla zjištěna u experimentu  č. 48 (0,06 %, teplota lití 740 °C, maximální teplota 

taveniny  699 °C), maximální hodnota dilatace u tohoto experimentu činí 0,242 [mm] 

(hodnota 0,12 [mm] je 50 % této hodnoty). 

III. etapa experimentŧ (č. 68 aţ č. 79), odlévané slitiny typu AlSi3, AlSi6, AlSi11, 

AlSi15. Tavenina byla před odléváním ošetřena rafinační solí T3 4 g na 1 kg taveniny. 

Hodnoty dilatace na počátku tuhnutí odlitku se pohybují od - 0,007 do 0,22 [mm]. Hodnota        

-0,007 [mm] byla zjištěna u experimentu č. 75 (11,93 % Si, teplota lití 630 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 598 °C), maximální hodnota dilatace je 0,0091 [mm] (absolutní 

hodnota -0,007[mm] tvoří 77 % hodnoty maximální dilatace). Hodnota 0,22 odpovídá 

experimentu č. 72 (6,96 % Si, teplota lití 860 °C, maximální teplota taveniny ve formě 

827 °C), maximální hodnota dilatace je 0,322 [mm] (hodnota 0,22 [mm] tvoří 69 % této 

hodnoty). 

IV. etapa experimentŧ (č. 80 aţ č. 97), odlévána slitina typu AlSi7, tavenina 

před odléváním byla ošetřena solí T3, 4 g na 1 kg taveniny. Hodnoty dilatace počátku tuhnutí 

se pohybují od - 0,008 do 0,37 [mm]. Hodnota - 0,008 [mm] byla zjištěna u experimentu č. 81 

(6,85 % Si, teplota lití 667 °C), maximální hodnota dilatace je 0,248 [mm] (absolutní hodnota 

-0,008 [mm] činí 3,2 % této hodnoty). Hodnota dilatace na počátku tuhnutí 0,37 [mm] byla 

zjištěna u experimentu  č. 93 (6,82 % Si, teplota lití 674 °C), maximální hodnota dilatace činí 

0,565 [mm] (hodnota dilatace na počátku tuhnutí 0,37[mm] je 65 % této hodnoty). 
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7.6. Stanovení veličin charakterizující tuhnutí a chladnutí odlitkŧ 

 

7.6.1. Výpočet konstanty tuhnutí odlitkŧ 

Z dŧvodu, ţe v této práci je sledováno především tuhnutí odlitkŧ a současně děje, které 

tuhnutí doprovází, bylo také přistoupeno k orientačnímu stanovení konstanty tuhnutí odlitkŧ 

vyráběných během těchto experimentŧ. Konstanta tuhnutí byla počítána na základě zjištěné 

doby tuhnutí (viz tab. 7.1) a modulu příslušného odlitku podle známého vztahu dle 

CHVORINOVA: 

2











k

M
t ,        (7.1) 

 

kde značí:  k - konstantu tuhnutí [m.s
-1/2

]; 

M - modul odlitku [m], pro odlitek  60 x 70 [mm] M = 0,015 [m]; 

t - čas tuhnutí odlitku [s]. 

 

Na základě rovnice (7.1) byl vyjádřen vztah pro výpočet konstanty tuhnutí: 

t
k

015,0
  [m.s

-1/2
]       (7.2) 

 

Jak je z výsledkŧ patrné, takto stanovenou konstantu tuhnutí, která je vztaţena 

ke konci tuhnutí odlitku, významně ovlivňuje výše přehřátí taveniny a také obsah křemíku 

ve slitině siluminu. Vyšší hodnota přehřátí prodluţuje dobu tuhnutí a tím sniţuje hodnotu 

konstanty tuhnutí. Na základě vyhodnocení výsledkŧ jednotlivých etap experimentŧ lze získat 

tyto hodnoty koeficientu tuhnutí odlitku: 

I. etapa experimentŧ - tavenina před odléváním rafinována solí T3 2 g na 1,5 kg. Tak 

např. pro odlévání siluminu typu AlSi1, experiment č.11 (teplota lití 698 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 716 °C, doba tuhnutí odlitku je 440 [s]) je konstanta tuhnutí                

7,1.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Pro silumin typu AlSi 3, experiment č. 10 (teplota lití 718 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 674 °C, doba tuhnutí odlitku je 600 [s]) je konstanta tuhnutí činí 

6,1.10
-4

 [m.s
 -1/2

]. Pro experiment č. 3 (7,98 % Si, teplota lití 730 °C, maximální teplota 

taveniny ve formě 680 °C, doba tuhnutí odlitku 690 [s]) byla vypočítána hodnota konstanta 

tuhnutí 5,7.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Z těchto hodnot je zřejmé, ţe konstanta tuhnutí klesá s rostoucím 

obsahem křemíku. To také potvrzuje i experiment č. 2 (11,56 % Si, teplota lití 795 °C, 
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maximální teplota taveniny ve formě 752 °C, doba tuhnutí odlitku 825 [s]) hodnota konstanty 

klesá a je 5,2.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Hodnoty konstant tuhnutí jsou uvedeny v příloze, viz tabulka č. 

11.  

Pro experimenty č. 12 aţ č. 20, se siluminy typu AlSi9, resp. AlSi10, rafinace taveniny 

před odléváním solí Ecosal 3 g na 1,5 kg, popř. 6 g soli na 1,5 kg taveniny nebo i rafinace N2, 

byly vypočítány tyto hodnoty konstanty tuhnutí. Pro teploty lití 700 aţ 720 °C činí prŧměrná 

hodnota konstanty tuhnutí 5,7.10
-4

 [m.s
-1/2

], při prŧměrné teplotě lití 713 [°C] a době tuhnutí 

odlitku 644 [s], 6,1.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Při teplotě lití 855 °C, resp. maximální teplotě taveniny ve 

formě 804 °C, experiment č. 20 (pro obsah křemíku v siluminu 9,76 %) hodnota součinitele 

tuhnutí je niţší a činí 4,8.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Hodnoty konstanty tuhnutí pro tuto skupinu 

experimentŧ jsou uvedeny v příloze práce, viz  tabulka, č. 12. 

Pro experimenty č. 21 aţ č. 40, odlévání rŧzných typŧ siluminŧ, rafinovaných 

před odlitím solí í T3 6 g, popř. 3 a 9 g na 1,5 kg taveniny, byly získány hodnoty konstanty 

tuhnutí, které odpovídají předpokladŧm, ţe s rostoucím obsahem křemíku v siluminu 

se prodluţuje doba tuhnutí odlitku a tím se sniţuje hodnota konstanty tuhnutí odlitku, 

podobně jako s rostoucí teplotou lití. Tak např. u experimentu č. 24 (0,11 % Si, teplota lití 

750 °C, maximální teplota taveniny ve formě 711 °C, doba tuhnutí odlitku 420 [s]) konstanta 

tuhnutí je 7,0. 10
-4

 [m.s
-1/2

] a pro experiment č. 40 (28,94 % Si, teplota lití 820 °C, maximální 

teplota taveniny ve formě 797 °C) hodnoty konstanty tuhnutí je 4,3.10
-4

 [m.s
-1/2

]. 

Hodnoty konstanty tuhnutí pro tuto skupinu experimentŧ jsou uvedeny v příloze, viz 

tabulka č. 13. Z této tabulky je zřejmé, ţe i pro niţší teplotu lití u siluminŧ s rostoucím  

obsahem křemíku postupně klesá hodnota konstanty tuhnutí. 

II. etapa experimentŧ - tuhnutí čistého hliníku  (tavenina před litím rafinována solí T3 

4g, na 1 kg taveniny), viz experimenty č. 41 aţ č. 58, byla pro teploty lití 720 aţ 740 °C 

získána prŧměrná hodnota konstanty tuhnutí 8,7.10
-4

 [m.s
-1/2

] s prŧměrnou dobou tuhnutí 

302 [s] a prŧměrnou teplotou lití 737 °C. Maximální hodnota konstanty tuhnutí byla získána 

na základě experimentu č. 55 (teplota lití 720 °C a maximální teplota taveniny ve formě 

702 °C, doba tuhnutí odlitku 244 [s]), která je 12,5.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Nejniţší hodnota 

u experimentu č. 43 (teplota lití 740 °C, maximální teplota taveniny ve formě 710 °C, doba 

tuhnutí odlitku 373 [s]), která je 7,8.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Vypočítané hodnoty konstant tuhnutí 

u ostatních experimentŧ jsou uvedeny v příloze, viz tabulka č. 14. 

 

Při tuhnutí vybraných typŧ siluminŧ, viz experimenty č. 59 aţ č. 67, byly zjištěny 

následující hodnoty  konstanty tuhnutí. Konstanty tuhnutí odlitkŧ ze siluminŧ s niţším 
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obsahem křemíku vykazují vyšší hodnoty a odlitky ze siluminŧ s vyšším křemíkem vykazují 

konstantu tuhnutí niţší. U experimentu č.59 (0,07 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota 

taveniny ve formě 681 °C, doba tuhnutí odlitku 304 [s]), konstanta tuhnutí je 8,6.10
-4

 [m.s
-1/2

]. 

Na základě experimentu č. 66 (15,60 % Si, teplota lití 700 °C, maximální teplota taveniny ve 

formě 666 °C) byla vypočítána hodnota konstanty tuhnutí 5,1.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Při ještě vyšším 

obsahu křemíku v siluminu a vyšší teplotě lití, viz experiment č. 67 (28,60 % Si, teplota lití 

850 °C, nejvyšší teplota taveniny ve formě 815 °C) konstanta tuhnutí je 3,8.10
-4 

[m.s
-1/2

]. 

Vypočítané hodnoty konstant tuhnutí u ostatních experimentŧ jsou uvedeny v příloze, 

viz tabulka č. 15. 

III. etapa experimentŧ - experimenty č. 68 aţ č. 79., tavenina rafinována 

před odléváním solí T3 4 g na 1 kg taveniny, odlévány slitiny typu AlSi3, AlSi7, AlSi12 

a AlSi15 s přehřátím taveniny o 50, 100 a 150 °C proti předpokládaným teplotám likvidu 

odlévaných slitin. Aţ na výjimku experiment č. 78, u jednotlivých experimentŧ je potvrzeno, 

ţe s rostoucí teplotou přehřátí, resp. lití se sniţují konstanty tuhnutí pro jednotlivé skupiny 

experimentŧ. U těchto experimentŧ nevykazují hodnoty vypočítaných konstant tuhnutí odlitkŧ 

 60 x 70 [mm] příliš velké rozdíly. Nejniţší hodnotu konstanty tuhnutí, proti všem 

předpokladŧm, vykazuje experiment č. 69 (3,04 % Si, teplota lití 870 °C, maximální teplota 

ve formě je 824 °C, čas tuhnutí odlitku 974 [s]) tato hodnota činí 4,8.10
-4

 [m.s
-1/2

]. A také 

nejvyšší hodnota konstanty tuhnutí, proti všem předpokladŧm, byla stanovena pro experiment 

č. 75 (11,93 % Si, teplota lití 630 °C, maximální teplota taveniny ve formě 596 °C, doba 

tuhnutí odlitku 526 [s]) a je 6,5.10
-4

 [m.s
-1/2

]. 

Další vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí této části experimentŧ jsou uvedeny 

v příloze, viz tabulka č. 16.  

IV. etapa experimentŧ - experimenty č. 80 aţ č. 97, se siluminem typu AlSi7, tavenina 

rafinována před odléváním solí T3 4g na 1 kg taveniny, byly odlévány odlitky  40 x 70 

[mm],  60 x 70 [mm] a  80 x 70 [mm]. U experimentŧ při odlévání odlitkŧ  60 x 70 

[mm] při srovnatelných teplotách lití byly zjištěny konstanty tuhnutí od 5,4.10
-4

 do 6,7.10
-4

 

[m.s
-1/2

]. Nejniţší hodnota odpovídá experimentu č. 84 (teplota lití 703 °C, doba tuhnutí 

odlitku 780 [s]), nejvyšší hodnota u experimentu č. 81 (teplota lití 667 °C, doba tuhnutí 

odlitku 504 [s]). U experimentŧ s odlitky  40 x 70 [mm] konstanty tuhnutí se pohybují od 

5,0.10
-4

 do 5,4.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Nejniţší je u experimentu č. 88 a č. 90, nejvyšší u experimentu č. 

91 (teplota lití 638 °C, čas tuhnutí odlitku 348 [s]). U experimentŧ s odlitky  80 x 70 [mm] 

jsou konstanty tuhnutí odlitkŧ od 6,4.10
-4

 do 7,1.10
-4

 [m.s
-1/2

]. Nejniţší u experimentu č. 86 
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(teplota lití 699 °C, čas tuhnutí odlitku 983 [s]) a nejvyšší hodnota byla zjištěna u experimentu 

č. 96 (teplota lití 683 °C, čas tuhnutí odlitku 953 [s]). 

Další vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí této části experimentŧ jsou uvedeny 

v příloze, viz tabulka č. 17. 

 

7.6.2. Stanovení koeficientu teplotní lineární smrštivosti chladnoucích odlitkŧ 

Stanovení součinitele teplotní smrštivosti chladnoucích odlitkŧ bylo provedeno 

na základě výpočtu podle známé fyzikální rovnice: 

Tll  .. 0 ,        (7.3) 

 

kde značí:  l - změnu lineární rozměru; 

l0 - počáteční délku sledovaného objektu; 

 - součinitel lineární roztaţnosti, resp. smrštivosti; 

T - rozdíl teploty. 

 

Pro odlitek tvaru válce lze rovnici (7.3) napsat ve tvaru: 

    Tdd  .. 0 ,      (7.4) 

 

kde značí: d - změnu prŧměru odlitku; 

d0 - počáteční prŧměr sledovaného odlitku; 

 - součinitel lineární roztaţnosti, resp. smrštivosti [K
-1

]; 

T - rozdíl teploty v chladnoucím odlitku. 

 

Na základě rovnice (7.4) lze provést výpočet smrštění odlitku z čistého hliníku 

(popř. slitin hliníku)  60 [mm] během chladnutí, tj. z teploty 660 °C na teplotu např. aţ 

20 °C. Z prŧběhu získané dilatační křivky, např. experiment č. 5 (odlitek z čistého hliníku, 

hodnota lineárního smrštění odlitku činí 0,365 [mm] při teplotě 400 °C) lze pouţit příslušné 

hodnoty a jejich dosazením do rovnice (7.4) a vyjádřením součinitele teplotní smrštivosti lze 

získat hodnotu 23,4.10
-6

 [K
-1

]. Tímto zpŧsobem byly vypočítány hodnoty součinitele teplotní 

smrštivosti odlitkŧ z čistého hliníku a rŧzných typŧ siluminŧ, které jsou uvedeny v příloze, 

viz tabulka č. 18. Tyto hodnoty se pro rŧzné siluminy pohybují od 2,4.10
-6

 [K
-1

]       

do 59,1.10
-6

 [K
-1

]. Dále byl proveden odečet na dilatační křivce v těsné blízkosti pod bodem 
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solidu, odpovídající poklesu teploty o 50°C. Odečet byl proveden u jednotlivých zástupcŧ 

slitin dle %Si.  Výsledky odečtu jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 19. Výsledky výpočtu 

jsou graficky znázorněny ve spojení s binárním rovnováţným diagramem Al-Si na Obr. 7-18. 

Fyzikálně udávaná hodnota teplotní smrštivosti, resp. roztaţnosti čistého hliníku je 24,9.10
-6

 

[K
-1

] pro teplotu 20 °C PÍŠEK [40]. V publikaci ČERNOCHA [41]  je pro hliník čistoty 99 % 

udávaná hodnota 23,6.10
-6

 [K]. Této hodnotě se nejvíce přibliţuje součinitel teplotní 

smrštivosti 23,4.10
-5

 [K], stanovený na základě experimentu č. 5. Prŧměrná hodnota teplotní 

smrštivosti slitiny AlSi 10, která byla stanovena na základě hodnot uvedených v příloze, viz 

tabulka č. 18 je 12,0.10
-6

 [K
-1

] . Nejniţší 5,8.10
-6

 [K
-1

], experiment č. 17 (maximální teplota 

taveniny ve formě  činí 669 °C), maximální hodnota 18,1.10
-6

 [K
-1

]. 

 

Dále byl pro orientaci proveden výpočet  lineárního smrštění odlitku z čistého  hliníku 

 60 x 70 [mm]  během jeho chladnutí z teploty 660 °c  k rŧzným, vybraným okamţitým 

teplotám odlitku. Pro výpočet byla volena hodnota  součinitele 23,6.10
-6

 [K
-1

]. Vypočítané 

hodnoty jsou uvedeny v příloze, viz tabulka č. 18. Hodnoty se pohybují  od 14,2.10
-4

 do 

72.10
-4 

 [mm]. Hodnota  72,2.10
-4

 [mm] byla  stanovena pro okamţitou teplotu odlitku 150 

°C. V příloze, viz tabulka č. 20 jsou uvedeny hodnoty součinitele teplotní roztaţnosti 

vybraných kovŧ podle PÍŠKA [40] a ČERNOCHA [41]. V příloze, viz tabulka č. 21 jsou 

uvedeny pro orientaci  hodnoty  smrštění  odlitku z čistého hliníku   60 [mm], které byly  

vypočítány během jeho chladnutí  z teploty 660 do 20 °C. 
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Obr.7-18 Závislost lineárního smrštění odlitku na obsahu křemíku
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8. EXPERIMENTÁLNÍ SLEDOVÁNÍ VZNIKU STAŢENIN ODLITKŦ 

ZE SILUMINŦ 

8.1  Experimentální sledování  vzniku  staţenin dle zkoušky Wittmosera a Tatura 

 

Jak jiţ bylo konstatováno, vedle prováděných experimentŧ sledovaní rozměrových 

změn tuhnoucích odlitkŧ, byla další část experimentŧ věnována sledování vzniku staţenin 

v odlitcích. K tomuto účelu byla pouţita zkouška podle Wittmosera a zkouška podle Tatura. 

Zkouška podle Wittmosera pro sledování staţenin v odlitcích vyuţívá odlitek tvaru komolého 

kuţele, viz obr. 8-1. Formy pro tyto zkoušky byly vyrobeny téţ s CT směsi vytvrzené CO2, 

shodné jako byla pouţita pro výrobu forem pro sledování rozměrových změn tuhnoucích 

odlitkŧ. Charakteristika pouţité směsi a tepelně-fyzikální vlastnosti formy jsou uvedeny 

v tabulce 7.3. Tyto hodnoty byly stanoveny na základě výsledkŧ 7 měření, viz příloha, tabulka 

č.10.,  zde jsou uvedeny jako prŧměrné hodnoty. 

 

 

Obr. 3.6.  Popis jednoduchého kuželového odlitku 
                včetně licí a nálitkové soustavy

 

Obr. 8-1 Schéma zkoušky dle Wittmosera podle WOLFA [29] 

 

Pro výrobu odlitkŧ byly pouţity tytéţ slitiny jako pro příslušnou zkoušku dilatace 

tuhnoucího odlitku, jejich přehled je uveden v souhrnné tabulce 7.1. 

Zkouška pro sledování staţenin dle Wittmosera byla pouţita  pro experimenty č. 1 

aţ č. 40. U získaných odlitkŧ byly vyhodnoceny staţeniny vnitřní a vnější. Zjištěné hodnoty 

objemŧ jsou uvedeny téţ v souhrnné tabulce 7.1. 

Experimenty prováděné v první etapě, č. 1 aţ 11 (výjimka je u č. 4, č. 8 a č. 9) byly 

realizovány za rŧzných podmínek lití a získané výsledky vykazovaly značný rozptyl hodnot 

pro srovnatelné mnoţství pouţitého křemíku v tavenině, viz tabulka 7.1. Z tohoto dŧvodu 
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byly ještě provedeny další experimenty (č.12 aţ č. 40), při kterých byla snaha striktně 

dodrţovat podmínky lití. Zjištěné hodnoty jsou opět uvedeny v tabulce 7.1. Z hodnot je 

zřejmé, ţe mají větší vypovídající souvislost s ohledem na mnoţství křemíku v souvislosti 

i s polohou křivek likvidu a solidu v rovnováţném diagramu Al-Si. Hodnoty objemu staţenin, 

které byly zjištěny touto zkoušku úplně neodpovídají staţeninám vznikajícím na odlitcích ze 

slitin hliníku a to lze spatřovat v tom, ţe zkouška podle Wittmosera je pro tyto účely méně 

vhodná. Proto na základě prostudování literárních pramenŧ se přistoupilo k volbě vhodnější 

existující zkoušky pro stanovení objemových změn, resp. staţenin odlitkŧ. Po dŧsledné 

rozvaze se ukázalo, ţe ke sledování staţenin slitiny hliníku by mohla být vhodná zkouška 

podle Tatura, která je zaloţena na tuhnutí odlitkŧ v kovové formě, přičemţ tvar odlitku 

odpovídá z části válci na který plynule navazuje komolý kuţel. Výkres této formy je patrný 

z obr. 8-2 a ukázka řezu odlitkem (vzorek ze zkoušky podle Tatura) je na obr. 8-3. 

 

Obr. 8-2 Část výrobního výkresu formy pro zkoušky dle Tatura podle VETIŠKY[28] 
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Obr. 8-3 Podélný řez odlitkem získaným zkouškou dle Tatura (vlastní experiment) 

 

Zkouška pole Tatura byla pouţita pro experimenty č. 41 aţ č. 97 (mimo č. 68, 71, 72, 

82, 90, 94 a 97). Objem soustředěné staţeniny byl stanoven na základě mnoţství petroleje, 

kterým byla dutina staţeniny vyplněna. Vzorky s uzavřenou staţeninou bylo nutné předem 

navrtat vrtákem s minimálním prŧměrem (cca  2[mm]). Zjištěné hodnoty staţenin jsou 

uvedeny v souhrnné tabulce 7.1. V příloze této práce, na obr. 20 a 21 jsou uvedeny vybrané 

odlitky ze zkoušky podle Witmosera. 

 

8.2  Hodnocení staţenin odlitkŧ na základě zkoušky dle Wittmosera a Tatura 

Ze souhrnné tabulky 7.1 je opět zřejmé, ţe experimenty zkoušky podle Wittmosera 

byly  provedeny od experimentu č. 1 aţ do experimentu č. 40, s výjimkou experimentŧ č. 4, 

č. 8 a č. 9. U jednotlivých odlitkŧ byly sledovány staţeniny vnější a vnitřní, součet jejich 

objemŧ je zapsán do tabulky 7.1 pod označení celkové mnoţství staţenin.  Výsledné hodnoty 

staţenin odlitkŧ byly zjištěny u experimentŧ č. 1 aţ č. 11 (taveniny při odlévání byla ošetřena 

rafinační solí T3 v mnoţství 2 g na 1,5 kg taveniny). Vnitřní staţeniny vykazovaly rŧzné 

hodnoty objemŧ, které z daného souboru experimentŧ se pohybují od 0 do 11.10
-6

 [m
3
]. 

Nejniţší hodnota staţenin 0 byla zjištěna u siluminu typu AlSi1 (experiment č. 11, teplota lití 

698 °C, nejvyšší hodnota staţenin byla zjištěna u siluminu typu AlSi3 (obsah 3,2 % Si, 

odléváno z teploty 700 °C). Vnější staţeniny se pohybovaly od 0 do 11,7.10
-6

 [m
3
]. Bez 

vnitřních staţenin byl odlitek při experimentu č. 10 (obsah 3,02 %Si, odléváno z teploty 

718 °C, nejvyšší objem staţeniny vykazoval odlitek z experimentu č. 5 (1,24 % Si, odléváno 

z teploty 735 °C). Hodnoty objemŧ celkových (vnitřních a vnějších) staţenin se pohybovaly 

od 0,2.10
-6

 do 20,7. 10
-6

 [m
3
]. Nejmenší hodnotu vykazovala staţenina odlitku získaná 

při experimentu č. 11 (1 % Si, odléváno z teploty 698 °C) a největší hodnotu celkové 

staţeniny byla zjištěna u experimentu č. 6 (3,2 % Si, odléváno z teploty 700 °C), která činí 
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20,7.10
-6

 [m
3
], tj. 9,8 % objemu odlitku. Na obr. 8 - 4 je uvedena závislost celkového objemu 

staţeniny na obsahu křemíku při odlévání odlitkŧ ze siluminŧ (zkouška podle Wittmosera).  

U experimentŧ č. 12 aţ 20, byla pouţita slitina typu AlSi9, resp. AlSi10 (tavenina 

rafinována solí Ecosil). Vnitřní staţeniny vykazovaly hodnoty 0 aţ 9,5 .10
-6

 [m
3
]. Největší 

objem vnitřní staţeniny odlitku byl zjištěn u experimentu č. 19 (9,72 % Si, teplota lití 

810 °C). Vnější staţeny vykazovaly objem od 0 do 9,5.10
-6

 [m
3
], tj. 4,5 % objemu odlitku. 

Největší hodnotu objemu staţeniny byla zjištěna u experimentu č. 19 (9,72 % Si, teplota lití 

810 °C, nejvyšší teplota taveniny ve formě činila, tavenina byla před odléváním ošetřena solí 

Ecosal 3 g na 1,5 kg taveniny. Objem vnějších staţenin se pohybují od 0 do 8.10
-6

 [m
3
]. 

Nejvyšší hodnota byla zjištěna u experimentu č. 15 (9,88 % Si, teplota lití 720 °C, tavenina 

byla před odlitím ošetřena solí Ecosal 3 g na 1,5 kg taveniny a současně odplyněna N2). Bez 

staţenin byl odlitek  získaný  experimentem č. 17 (9,76 % Si, teplota lití 700 °C a maximální 

teplota taveniny ve formě byla, k rafinaci taveniny bylo pouţito 6 g soli Ecosal na 1,5 kg 

taveniny a téţ současně byla tavenina odplyněna N2). 

Na obr. 8-5 je uvedena závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku 

při odlévání odlitkŧ ze siluminŧ (zkouška podle Wittmosera, experimenty č. 12 aţ č. 20). 

Z vyhodnocení objemŧ staţenin odlitkŧ získaných dle metody podle Wittmosera 

(experimenty č. 21 aţ č. 40, tavenina byla rafinována solí T3 6 g na 1,5 kg taveniny) vyplývá, 

ţe pro rŧzný obsah křemíku ve slitině siluminu od čistého hliníku aţ do slitiny AlSi29, se 

vyskytují staţeniny rŧzným objemem. Celkový obsah staţenin ve sledovaných odlitcích se 

pohyboval od 1,7.10
-6

 [m
3
], experiment č. 38 (19,82 % Si, teplota lití 740 °C) do 12.10

-6
 [m

3
], 

tj. 5,7 % objemu odlitku, experiment č. 24 (0,11 % Si, teplota lití 750 °C). Toto mezní 

mnoţství objemŧ staţenin odlitkŧ bylo téţ zjištěno při identifikaci vnitřních staţenin. Objemy 

vnějších staţenin odlitkŧ vykazovaly menší hodnoty, pohybovaly se od 0 do 6.10
-6

 [m
3
], 

tj. 2,8 % objemu odlitku. Největší objem staţeniny vykazoval odlitek při experimentu č. 34 

(9,92 % Si, teplota lití 685 °C). 

Na obr. 8-6 je uvedena závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku 

při odlévání odlitkŧ ze siluminŧ (zkouška podle Wittmosera, experimenty č. 21 aţ č. 40. 

Na obr. 8-7 je uvedena závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku 

při odlévání odlitkŧ ze siluminŧ (zkouška podle Wittmosera, vybrané experimenty č. 1 

aţ č. 40). 
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Obr. 8-4 Grafická závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku při odlévání odlitkŧ ze siluminŧ (zkouška podle Wittmosera), 

tavenina rafinována 2 g soli T3 na 1,5 kg taveniny (experimenty č. 1 aţ č. 11) 



                       Doktorská práce 

 121 

Závislost objemu celkové staženiny odlitku na obsahu Si č. 12-20
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Obr. 8-5 Grafická závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku při odlévání odlitkŧ ze siluminu typu AlSi9 (zkouška podle 

Wittmosera), tavenina rafinována solí Ecosal v mnoţství 3 g a 6 g na 1,5 kg taveniny (experiment č. 12 aţ č. 20) 
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Obr. 8-6 Grafická závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku při odlévání odlitkŧ ze siluminŧ (zkouška podle Wittmosera),   

               tavenina rafinována solí T3 v mnoţství 3 g, 6 g a 9 g a Ecosal 3 g a 6 g na 1,5 kg taveniny (vybrané experimenty č. 21 aţ č. 40) 
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Obr. 8-7 Grafická závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku při odlévání odlitkŧ ze siluminŧ (zkouška podle Wittmosera), 

tavenina rafinována solí T3 v mnoţství 2 g, 6 g  a solí Ecosal 6 g na 1,5 kg taveniny (vybrané experimenty č. 1 aţ č. 40) 
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Sledováním výsledkŧ staţenin odlitkŧ získaných zkouškou podle Tatura, (viz 

souhrnná tabulka č. 7.1, experimenty č. 41 aţ 97) bylo prováděno na základě sledování jak 

vnitřních, tak vnějších staţenin. V této tabulce jsou zaznamenány hodnoty celkového objemu 

staţeniny pro jednotlivé odlitky. U experimentŧ č. 41 aţ 48, které se týkaly odlévání  čistého 

hliníku, čistota 99,7 %. Tavenina byla rafinována solí T3 v mnoţství 4 g na 1 kg taveniny. 

Celkový objem staţenin odlitkŧ se pohybuje od 5. 10
-6

 [m
3
] (experiment č. 41, čistý hliník 

99,7 %, se stopovým mnoţstvím 0,07 % Si, teplota lití 700 °C) do 7,4.10
-6

 [m
3
] (experiment 

č. 47, čistý hliník se stopovým prvkem 0,007 % Si, teplota lití 740 °C), prŧměrná hodnota 

staţeniny činí 6,6.10
-6

 [m
3
], tj. 3,9 % objemu odlitku. 

U experimentŧ č. 49 aţ č. 58 s čistým hliníkem se stopovým obsahem 0,06 % Si 

(tavenina rafinována solí T3 4 g na 1 kg taveniny) prŧměrná hodnota staţeniny činí       

6,7.10
-3

 [m
3
], tj. 4,0 % objemu odlitku. Maximální hodnota byla stanovena u experimentu 

č. 50 (teplota lití 740 °C) celkový objem staţeniny v odlitku činil 7,1.10
-6

 [m
3
], tj. 4,2 % 

objemu odlitku a nejniţší hodnota staţeniny byla stanovena u experimentu č. 54 (0,06 % Si, 

teplota lití 720 °C), která činí 6,1.10
-6

 [m
3
], 3,6 % objemu odlitku. 

Celkem příznivější výsledky objemŧ staţenin odlitkŧ jsou patrné z experimentŧ č. 59 

aţ 67, které se týkají rŧzných typŧ siluminŧ s ohledem na mnoţství křemíku. Odlitky 

z čistého hliníku, viz experiment č. 59 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C, maximální teplota 

taveniny ve formě 681 °C) vykazují celkový obsah staţenin 7,0.10
-6

 [m
3
], tj. 4,1 % objemu 

odlitku. Slitiny s obsahem 0,9 % Si, viz experiment č. 60 (teplota lití 735 °C) celkový obsah 

staţeniny činí 10,5.10
-6

 [m
3
], tj. 7,6 % objemu odlitku. Pro obsah 2,6 % Si, viz experiment 

č. 61 (teplota lití 720 °C) celkový objem staţeniny je 12,0.10
-6

 [m
3
], tj. 8,6 % objemu odlitku. 

Pro obsah 5,25 % Si, viz experiment č. 62 (teplota lití 705 °C) celkový obsah staţeniny je 

10,7.10
-6

 [m
3
], tj. 7,7 % objemu odlitku. Při obsahu 8,0 % Si, viz experiment č. 63 (teplota lití 

687 °C) celkový objem staţeny odlitku činí 8,5.10
-6

 [m
3
], tj.6,1 % objemu odlitku. Pro obsah 

10,1 % Si, viz experiment č. 64 (teplota lití 735 °C) celkový objem staţeniny odlitku je 

7,4.10
-6

 [m
3
], tj. 5,3 % objemu odlitku. Pro obsah křemíku 12%, viz experiment č. 65 (teplota 

lití 660 °C, maximální teplota taveniny ve formě 637 °C) celkový objem staţeniny činí    

6,5.10
-6

 [m
3
], tj. 4,7 % objemu odlitku. Pro obsah křemíku 15,6 %, viz experiment č. 66 

(teplota lití 700 °C) maximální objem staţeniny v odlitku je 7,6.10
-6

 [m
3
], tj. 5,5 % objemu 

odlitku. Pro obsah křemíku 28,60 %, viz experiment č. 67 (teplota lití 850 °C) celkový objem 

staţeniny vykazuje hodnotu 12,9.10
-6

 [m
3
], tj. 9,3 % objemu odlitku. Tyto získané hodnoty 

celkem odpovídají teoretickým předpokladŧm pro tvorbu staţenin odlitkŧ ze slitin typu Al-Si. 
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U experimentŧ III. etapy, tavenina rafinována solí T3 4 g na 1 kg taveniny, jsou 

hodnoty staţenin závislé také na teplotě přehřátí odlévané taveniny. Při teplotě lití 760 °C, 

viz experiment č. 69 (3,04 % Si ) byl zjištěn celkový objem staţeniny 7,0.10
-6

 [m
3
], tj. 4,1 % 

objemu odlitku. Při teplotě lití 870 °C, viz experiment č. 70 (3,04 % Si) je celkový objem 

staţeniny 9,8.10
-6

 [m
3
], tj. 5,8 % objemu odlitku. Pro silumin typu AlSi7, viz experiment č. 73 

(6,96 % Si, teplota lití 660 °C) celkový objem staţeniny činí 6,7.10
-6

 [m
3
], tj. 4,0 % objemu 

odlitku. Z experimentŧ se siluminem typu AlSi12 jsou zřejmé tyto výsledky. Při teplotě lití 

630 °C, viz experiment č. 75 (11,93 % Si, teplota lití 630 °C) byl zjištěn celkový objem 

staţeniny 5,0.10
-6

 [m
3
], tj. 3,0 % objemu odlitku. Při teplotě lití 730 °C, viz experiment č. 76 

(11,93 % Si) celkový objem staţeniny činí 5,7.10
-6

 [m
3
], tj. 3,4 % objemu odlitku. 

U experimentu č. 74 (11,93 % Si, teplota lití 790 °C) je celkový objem staţeniny             

6,4.10
-6

 [m
3
], 3,8 % objemu odlitku. U siluminu typu AlSi15 byly získány tyto výsledky 

o staţeninách, pro experiment č. 79 (14,89 % Si, teplota lití 820 °C) celkový objem staţeny 

činí 6,4.10
-6

 [m
3
], tj. 3,8 % objemu odlitku. 

Prŧměrná hodnota celkového objemu staţenin z experimentŧ IV. etapy (odléván 

silumin typu AlSi7) činí 8.10
-3

 [m
3
]. Nejmenší hodnota celkového objemu staţenin byla 

zjištěna u experimentu č. 82 (6,89 % Si, teplota lití 675 °C), která je 4,5.10
-6

 [m
3
], tj. 2,7 % 

objemu odlitku. Maximální hodnota objemu staţeniny byla zjištěna u experimentu č. 91 

(6,99 % Si, teplota lití 638 °C), která činí 10,5.10
-6

 [m
3
], tj. 6,2 % objemu odlitku. 

Na obr. 8-8 je uvedena grafická závislost celkového objemu staţeniny na obsahu 

křemíku v čistém hliníku a  ve vybraných typech  siluminŧ, zkouška dle Tatura (experimenty 

č. 41 aţ č. 97). 

Další část této kapitoly je zaměřena na celkové hodnocení procentuálního vyjádření 

objemu zjištěných staţenin (podle zkoušek Wittmosera a podle Tatura) vŧči příslušnému 

objemu odlitku. Tyto hodnoty jsou jen pro orientaci uvedeny výše, avšak v této části práce je 

provedena jejich podrobnější analýza. 

Vypočítaný objem odlitku pouţitý při zkoušce podle Wittmosera je 211,5.10
-6

 [m
3
]. 

V příloze, tabulka č. 22 je uvedeno procentuální vyjádření objemu staţeniny vŧči 

objemu odlitku podle Wittmosera a na obr. 8-9 je procentuální vyjádření celkového mnoţství 

staţeniny vŧči objemu odlitku, experimenty č. 1 aţ č. 40. 

Sledováním procentuálního objemu vzniklé staţeniny vŧči objemu odlitku dle 

zkoušky podle Wittmosera (pouţití rafinační soli T3 v mnoţství 2 g na 1,5 kg taveniny), 

viz experimenty č. 1 aţ č. 11, bylo zjištěno, ţe nejvyšší hodnotu vykazuje odlitek 

z experimentu č.6 (3,20 % Si, teplota lití 700 °C), tato hodnota činí 9,8 %. Téţ poměrně vyšší  
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Obr. 8-8 Grafická závislost celkového objemu staţeniny na obsahu křemíku při odlévání odlitkŧ z čistého hliníku  a z rŧzných siluminŧ, zkouška 

podle Tatura, tavenina rafinována solí T3 v mnoţství 4 g na 1 kg taveniny (vybrané experimenty etapy  II., etapy č. III., etapy  IV. – tj. 

experimenty  č. 41 aţ č. 97) 
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je tato hodnota procentuálního vyjádření objemu vzniklé u staţeniny odlitku  ze slitiny 

AlSi1, experiment č.5 (1,24 % Si, teplota lití 605 °C), která je 5,77 %. U experimentŧ 

označovaných č. 12 aţ č. 20, odlévaní slitiny typu AlSi9, resp. AlSi10 (pouţití rafinační 

soli Ecosal 3g nebo 6g, popř. odplynění N2) byla zjištěna  nejvyšší hodnota 

procentuálního vyjádření objemu zjištěných staţenin vŧči objemu odlitku je 4,5% 

experiment č. 19 (9,72 % Si, teplota lití 810 °C), naopak 0 objem staţeniny byl zjištěn u 

experimentu č. 17 (9,76 % Si, teplota lití 700 °C). U experimentŧ č. 21 aţ 40, tavenina 

ošetřena rafinační solí T3 6 g (popř. 3 g, nebo 9 g) na 1,5 kg taveniny, byla  zjištěna 

nejvyšší hodnota procentuálního vyjádření objemu zjištěných staţenin vŧči objemu 

odlitku, která činí 5,7%, experiment č. 23 (6,86 % Si, teplota lití 720 °C). Poměrně 

vyšší hodnotu 4,2 % vykazuje i experiment č. 23 (6,87 % Si, teplota lití 720 °C). 

Pokud tyto hodnoty srovnáme s teoreticky odvozenou hodnotou pro čistý hliník, 

pak je zřejmé, ţe slitiny hliníku vykazují hodnotu niţší. Pouze hodnota 9,8 % je vyšší 

proti hodnotě vypočítané (7 %) o 40 %. 

Hodnocení procentuální vyjádření objemu vzniklých staţeniny odlitkŧ získaných 

na základě Taturovy zkoušky, objem odlitku pro tuto zkoušku je 169 . 10
-6

 [m
3
], 

výsledky jsou tabelovány v příloze, viz tabulka č. 23. Zde jsou uvedeny vypočítané 

hodnoty procentuálního zastoupení objemu staţeniny vŧči objemu příslušného odlitku. 

Této problematiky se týkají experimenty č. 41 aţ č. 97. U experimentŧ č. 41 aţ č. 58 

(odlévání čistého hliníku), prŧměrná hodnota objemu staţenin, činí 6,61.10
-6

 [m
3
] při 

teplotě lití 740 °C. Nejvyšší hodnota procentuálního zastoupení objemu staţeniny vŧči 

objemu daného odlitku vykazuje hodnotu 4,38 %, experiment  č. 47 (čistý hliník se 

stopovým mnoţstvím 0,07 % Si, teplota lití 740 °C). Při experimentu č. 48 (čistý hliník 

se stopovým mnoţstvím 0,06 % Si, teplota lití 740 °C), tato hodnota činí 4,26 %. 

Na obr. 8-10 je uvedeno procentuální vyjádření objemu zjištěných staţenin vŧči 

objemu tohoto odlitku (experimenty č. 41 aţ 59). 

U experimentŧ č. 59 aţ č. 67 z rŧzných typŧ siluminŧ je nejvyšší hodnota 

procentuálního vyjádření objem staţeniny 8,6 %, experiment č. 61 (2,6 %Si, teplota lití 

720 °C) a nejmenší 4,7 %, experiment č. 65 (12 % Si, teplota lití 735 °C). Tato hodnota 

koresponduje se zákonitostmi tuhnutí a stahování siluminŧ o eutektickém sloţení. U 

experimentŧ III. etapy, tj. č. 68 aţ č. 79, tavenina rafinována solí T3 4 g na 1 kg 

taveniny, odlévání siluminŧ typu AlSi3, AlSi7, AlSi12 a AlSi15 byly zjištěny tyto 

následující hodnoty. Slitiny s obsahem 3,04 %, experiment č. 69 (teplota lití 760 °C) 

procentuální vyjádření staţeniny vŧči objemu odlitku činí 4,1 %, u experimentu č. 70 
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(3,04 % Si, teplota lití 790 °C) 5,8 %. V tomto případě se teploty lití liší o 13 % a 

hodnota procentuálního vyjádření objemu staţeniny o 30 %. Experimenty se siluminem 

typu AlSi 12 (11,93 % Si) vykazují niţší hodnoty procentuálního vyjádření vŧči objemu 

odlitku neţ experimenty se slitinou typu AlSi3. Při teplotě lití 630 °C, experiment č. 75, 

je hodnota 3 %, při teplotě lití 730 °C, experiment č. 76 je hodnota 3,4 % a při teplotě 

lití 730 °C, experiment č. 76 je hodnota 3,4 % a při teplotě lití 790 °C, experiment č. 74 

je hodnota 3,8 %. Pro siluminy typu AlSi15 (obsah 14,89 % Si) při teplotě lití 770 °C, 

experiment č. 78 je hodnota procentuálního vyjádření objemu staţeniny vŧči odlitku 3,6 

% a při teplotě lití 820 °C, experiment č. 79, sledovaná hodnota činí 3,8 %. 

U experimentŧ IV. etapy, č. 80 aţ č. 97 je prŧměrná hodnota procentuálního 

vyjádření staţeniny vŧči objemu odlitku 4,8 [%]. Nejmenší hodnota činí 2,7 [%], 

experiment č. 82 (6,89 % Si, teplota lití 675 °C), nejvyšší hodnota je 6,2 %, experiment 

č. 91 (6,99% Si, teplota lití 638 °C). 

Na obr. 8 - 11 je uvedeno procentuální vyjádření objemu zjištěných staţenin 

vŧči objemu tohoto odlitku (experimenty č. 60 aţ 97). 

 

V návaznosti na toto procentuální hodnocení objemu staţeniny vŧči objemu 

odlitku jsem orientačně provedl odvození vztahu pro výpočet staţeniny (celkové 

staţeniny) odlitku z čistého hliníku na základě známých hodnot hustoty taveniny a 

ztuhlé fáze při teplotě tavení čistého hliníku. 

Na základě teoretických předpokladŧ lze psát:  

szt VVV  ,        

(8.1) 

 

kde značí: Vt - objem taveniny; 

Vz  - objem ztuhlého kovu; 

Vs - objem staţeniny. 

 

Na základě rovností hmotností platí: 

ttzz VV  ..  ,      (8.2) 

 

kde značí: z - hustotu ztuhlého kovu při teplotě tuhnutí; 

t - hustotu taveniny při teplotě tuhnutí. 
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Hustota čistého hliníku v tuhém stavu při teplotě tuhnutí 660 °C je cca 2550 

[kg.m
-3

] a hustota taveniny čistého hliníku při teplotě 660 °C je 2370 [kg.m
-3

]. Z rovnice 

(8.2) lze vyjádřit Vt: 

Zzz

t

z
t VVVV .07,1.

2370

2550
. 




.    (8.3) 

 

Dosazením rovnice (8.3) do rovnice (8.1) lze psát: 

SZz VVV .07,1  

SVVz  ).107,1(  

SZ VV .07,0        (8.4) 

 

Jak je z rovnice (8.4) zřejmé, objem staţeniny při odlévání čistého hliníku činí 

cca 7 % objemu ztuhlého kovu. Tuto hodnotu lze také povaţovat za hodnotu zmenšení 

objemu při tuhnutí odlitku z čistého hliníku. 

Na základě fyzikálního popisu lze provést i orientační výpočet změny objemu 

tuhnoucího odlitku. Vychází se z předpokladu, ţe těleso má při určité teplotě T0 objem 

V0 a při teplotě T je objem V. Velikost změny objemu V = V - V0 a velikost změny 

teplota je T = T - T0. Lze odvodit vztah  mezi změnou teploty a změnou objemu ve 

tvaru: 

TVV  .. 0 ,      (8.5) 

 

kde značí:  - součinitel teplotní roztaţnosti, resp. smrštivosti [K
-1

]; 

V0 - počáteční objem; 

T - změnu teploty při které probíhá změna objemu. 

 

Rovnici (8.5) lze pouţít, pokud nejsou velké změny teplotních rozdílŧ 

(cca pod 100 °C). Při větších rozdílech teploty objemové smršťování neprobíhá 

lineárně. Pokud bychom tuto rovnici pouţili pro výpočet změny objemu chladnoucí 

taveniny čistého odlitku, tj. od teploty lití (Tl) do teploty tuhnutí (Ttuh), pak rozdíl teplot 

T bude za předpokladu teploty lití 720 °C a teploty tuhnutí 660 °C činit 60 °C. V 

takovém to případě rovnici (8.5) lze pouţít pro výpočet sledované změny objemu. 
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Na základě fyzikálně-matematických předpokladŧ lze zjednodušeně uvaţovat, 

ţe součinitel objemové roztaţnosti, smrštivosti je přibliţně roven trojnásobku objemové 

smrštivosti. V příloze, viz tabulka č.18, jsou uvedeny hodnoty součinitelŧ objemové 

smrštivosti, které byly stanoveny na základě hodnot součinitele lineární smrštivosti. 

Ve zjednodušeném případě lze předpokládat, ţe součinitel objemového smrštění bude 

pro taveninu sledovaného kovu jen nepatrně odlišný, pak lze tento výpočet uplatnit 

i pro výpočet změny objemu chladnoucí taveniny odlévaného odlitku. Pro případ 

odlitku  60 x 70 [mm] z čistého hliníku, kdy byla odlévána z teploty 720 °C, lze 

předpokládat, ţe objem V0 = 1,98.10
-4

 [m
3
], tj. 198 [cm

3
]. V = 3.23,6.10

-6
 .198.60 = 

0,841 [cm
3
]. Velikost objemu odlitku na počátku tuhnutí je (198-0,841) rovna 197 

[cm
3
], tj. 99,5 % pŧvodního objemu. 

 

8.3. Souhrnné hodnocení dilatací tuhnoucího odlitku a staţenin pro jednotlivé 

slévárenské  materiály 

Hlavním záměrem této části práce při vyhodnocování výsledkŧ bylo nalezení 

případné souvislosti mezi hodnotou rozdílu dilatace tuhnoucího odlitku a vznikem 

celkové staţeniny v odlitku (dle metody Wittmosera nebo Tatura). 

Při hodnocení se brala v úvahu současně i výše teploty lití. Zprvu se ukazovalo, 

ţe kdyţ je velký rozdíl dilatace (cca nad 0,200 [mm]), ţe staţenina v odlitku vzniká 

nepatrná nebo malá. K tomu však bylo nutno přiřadit i vliv mnoţství křemíku a opět 

souvislost nebyla ve všech případech jednoznačná. Dále se téţ ukázalo, ţe při rozdílu 

dilatací mírně nad 0,100 [mm] se v odlitku také vyskytují staţeniny. Jaké hodnoty pro 

daný typ experimentu byly získány ukazuje následující vyhodnocení. 

Experimenty č. 1 aţ č. 11 neukázaly jednoznačnou souvislost sledovaných 

hodnot veličin. Experimenty č. 21 aţ č. 40 - experimenty č. 24, čistý hliník (0,11 % Si, 

teplota lití 750 °C) rozdíl dilatace je 0,173 [mm], celkový objem staţeniny v odlitku dle 

zkoušky Wittmosera je 12 [cm
2
]. Experiment č. 23 (6.87 % Si, teplota lití 750 °C) rozdíl 

dilatace nebyla zjištěna staţenina. Experiment č. 23 (6,87 % Si, 720 °C, maximální 

rozdíl dilatace je 0,160 [mm], objem staţeniny dle zkoušky Wittmosera je 9 [cm
3
]. 

U experimentu č. 28 (7,72 % Si, teplota lití 715 °C) rozdíl dilatace činil 0,273 a 

na odlitku dle Wittmosera nebyla staţenina zjištěna. Experiment č. 29 (4,41 % Si, 

teplota lití 715 °C, vykazoval rozdíl dilatace 0,177 [mm], objem staţeniny v odlitku dle 

Wittmosera byl 8,5 [cm
3
]. Jak je z uvedených výsledkŧ zřejmé, neplatí však ve všech 
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případech přímá souvislost mezi hodnotu rozdílu dilatace a objemem staţeniny v 

odlitku dle Wittmosera. 

Z tohoto dŧvodu byla hledána jiná, vhodnější metoda, která by tuto souvislost 

potvrdila. Proto experimenty č. 41 aţ 48 (odlévání čistého hliníku 99,7 %) byly 

pro vyhodnocování objemu staţenin zaloţeny na zkoušce dle Tatura. Všechny takto 

získané odlitky z čistého hliníku vykazovaly staţeniny. Např. experiment č. 45 (0,06 % 

Si, teplota lití 740 °C), rozdíl dilatace činil 0,172 [mm] a objem staţeniny 7,3 [cm
3
], 

experiment č. 43 (0,06 % Si, teplota lití 740 °C), byl zjištěn největší rozdíl dilatací 

0,300 [mm], avšak objem staţeniny v odlitku dle Tatura je jen 5,0 [cm
3
]. Opět jiné 

hodnoty vykazoval experiment č. 47 (0,07 % Si, teplota lití 740 °C) rozdíl staţenin činil 

0,132 [mm] a objem na odlitku dle Tatura 7,4 [cm
3
]. U ostatních experimentŧ této série 

není také úplně  jednoznačná souvislost mezi rozdílem dilatace a  velikostí staţeniny. 

 

Experimenty č. 49 aţ č. 58 s čistým hliníkem potvrzují vznik staţenin. Prŧměrná 

hodnota staţenin je 6,6 [cm
3
] a prŧměrná hodnota  rozdílŧ dilatace je 0,14 [mm]. 

Zjištěné hodnoty staţenin (zkouška dle Tatura) se pohybují od 5,0 [cm
3
] do 7,4 [cm

3
], 

nejniţší hodnota objemu staţeniny je u experimentu č. 43 (0,06 % Si, teplota lití 

740 °C), rozdíl dilatací    Lmax - Lmin je 0,3 [mm]. Nejvyšší hodnota 7,4 [cm
3
], je u 

experimentu č. 48, (0,06 % Si, teplota lití 740 °C), rozdíl dilatace  činí 0,103 [mm]. U 

experimentŧ  č. 49 aţ č. 58 je prŧměrná hodnota objemu staţenin 6,8 [cm
3
], prŧměrná 

hodnota rozdílu dilatace činí 0,110 [mm]. Minimální hodnota staţeniny je 6,1 [cm
3
], viz 

experiment č. 54 (0,06 % Si, teplota lití 720 °C), tomu odpovídá rozdíl dilatace 0,05 

[mm]. Maximální hodnota staţeniny je 7,2 [cm
3
], experiment č. 52 (0,006 % Si, teplota 

lití 740 °C), tomu odpovídají hodnoty rozdílŧ dilatací 0,07 [mm]. Experimenty č. 59 aţ 

č. 67, které byly prováděny s rŧzným obsahem křemíku, vykazují tyto objemy staţenin 

a jim odpovídající  rozdíly dilatace. Nejniţší hodnota objemu staţeniny je 6,5 [cm
3
], viz 

experiment č. 65 (12 % Si, teplota lití 735 °C) a tomu odpovídá rozdíl dilatace 0,027 

[mm]. Nejvyšší hodnota objemu je 12,9 [cm
3
], viz experiment č. 67 (28,60 % Si, teplota 

lití 700 °C), tomu odpovídá rozdíl dilatace 0,244 [mm]. 

Experimenty č. 68 aţ č. 79, které se týkají siluminŧ s rŧzným obsahem křemíku 

(3,04 %, 6,96 %, 11,93 % a 14,89 %) byly neměřeny staţeniny 9,8 [cm
3
],  experiment č. 

70 (3,04 % Si, teplota lití 870 °C), tomu odpovídá  hodnota rozdílu dilatace 0,046 [mm]. 

Nejmenší hodnota je 5,0 [cm
3
], viz experiment č. 75 (11,93 % Si, teplota lití 630 °C), 

tomu odpovídá rozdíl dilatace 0,110 [mm]. 
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U experimentŧ č. 80 aţ č, 97, pouţité siluminy typu AlSi7, hodnoty objemu 

staţenin se pohybují od 4,5 [cm
3
] do 10,5 [cm

3
].  Nejniţší hodnota objemu staţeniny je 

u experimentu č. 82 (6,89 % Si, teplota lití 675 °C), která odpovídá rozdílu dilatací 

0,072 [mm]. Nejvyšší hodnota objemu staţeniny je u experimentu č. 91 (6,99 %Si, 

teplota lití 638 °C), rozdíl dilatací činí pouze 0,036 [mm]. Např. u experimentu č. 80, 

objem staţeniny je 5,0 [cm
3
] (6,59 % Si, teplota lití 683 °C), avšak hodnota rozdílu 

dilatace je 0,23 [mm]. 

Přesto, ţe výsledky to však jednoznačně nepotvrzují, je zřejmé, ţe čím je vyšší 

kladná hodnota rozdílu dilatace, tím menší je objem staţeniny v odlitku. Současně čím 

je větší interval teplot tuhnutí, tím také je větší objem staţeniny v tuhnoucím odlitku.  
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Obr. 8-9 Procentuální vyjádření objemu staţeniny vŧči objemu odlitku z rŧzných typŧ siluminŧ (zkouška podle Wittmosera) v závislosti 

 a obsahu křemíku, tavenina rafinována solí Ecosal 3;6;9 g  na 1,5 kg taveniny a solí T3 4 g na 1 kg taveniny (experimenty č. 1 aţ 40) 
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Obr. 8-10 Procentuální vyjádření objemu zjištěných staţenin vŧči objemu odlitku z čistého hliníku (zkouška podle Tatura), tavenina ošetřena  

                 před litím solí T3 v mnoţství 4 g na 1 kg taveniny (experimenty č. 41 aţ č. 48) 
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Obr. 8-11 Závislost procentuální vyjádření objemu zjištěných staţenin vŧči objemu tohoto odlitku na obsahu siluminu, tavenina  ošetřena solí T3 

     4 g na 1 kg taveniny ( vybrané experimenty č. 49 aţ 97) 
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9. DISKUSE VÝSLEDKŦ 

Výsledky a poznatky obsaţené v této doktorské práci dávají informace o 

změnách rozměrŧ  tuhnoucích a chladnoucích odlitkŧ tvaru válce  60 x 70 [mm], v 

menší míře  40 x 70 [mm] a  80 x 70 [mm] odlévaných do formy z CT směsi, 

vytvrzované CO2. Při návrhu materiálu formy se vycházelo z předpokladu, ţe forma 

bude dostatečně tuhá a současně pouţití kovové formy by nevedlo k pomalému tuhnutí 

odlitkŧ a tím k dostatečnému  vykreslení  dŧleţitých bodŧ na dilatační křivce. 

Současně je nutno připomenout, ţe výzkumy prováděné s roztavením kovem 

v oblasti sledování prŧběhu dilatací, jsou velmi technicky i časově náročné. Tato 

náročnost souvisí nejen s přesností prováděnými experimentŧ,  dodrţováním 

technologických parametrŧ přípravy taveniny a zpŧsobu lití, ale také s pouţitím 

specifického měřicího zařízení, které je nutno nejčastěji navrhnout a zkonstruovat a 

ověřit jeho funkčnost. 

 

Pokud se týká rešeršního rozpracování této problematiky je nutno konstatovat, 

ţe v literárních pramenech je popsána jen na technologické úrovni a empirických 

zkušenostech a téměř neexistuje literatura v oblasti fyzikální metalurgie, která by 

umoţňovala přesný popis rozměrových změn tuhnoucích a chladnoucích odlitkŧ na 

atomární úrovni tuhých látek. Tak, aby byla charakterizována souvislost mezi 

fyzikálním popisem struktury tavenin a jejich přechodu do tuhé fáze. Nejblíţe se 

vysvětlení dilatačních změn tuhnoucích odlitkŧ blíţí charakteristice struktury tavenin 

pomocí Frenkelovy teorie  děr a teorie sibotaxisŧ. Z hlediska fyzikálně chemického se 

taveniny řadí mezi kapaliny. Na základě těchto teorií lze do jisté míry vysvětlit 

rozměrové změny tuhnoucích odlitkŧ. S klesající teplotou taveniny se zvyšuje její 

viskozita, která také velmi úzce souvisí s rozmístěním atomŧ taveniny v daném objemu. 

Atomy se více sobě začínají přibliţovat aţ při teplotě tuhnutí je snaha atomŧ zaujímat 

pravidelné polohy krystalických buněk, resp. krystalických mříţek. Přechod taveniny 

postupně do tuhé fáze souvisí ještě s dalšími doprovodnými jevy, jako je pokles hladiny 

taveniny v prŧběhu jejího chladnutí. Tuhnutí taveniny (od teploty likvidu k teplotě 

solidu) je dále spojeno s objemovými změnami, které se ve slévárenské praxi nazývají 

stahování, resp. s úbytkem objemu, který je  projevem vzniku tuhé fáze. Z 
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technologického hlediska objemové změny jsou při tuhnutí odlitkŧ nevítané fyzikálně-

metalurgické projevy, nehledě k tomu, ţe u slitin hliníku činí cca 7 %. 

Při chladnutí tuhé krystalické fáze atomy dokončují své postavení v krystalické 

mříţce a pro odlitek to znamená, ţe se mění jeho lineární rozměry (nejčastěji ve smyslu 

zmenšení - tzv. lineární smrštění). Tak např. vzdálenost atomŧ hliníku v tavenině je 

2,96. 10
-10

 [m] a v tuhém stavu činí tato vzdálenost jen 2,86.10
-10

 [m]. Rozdíl je 0,10.10
-

10
 [m], tj. proti tavenině změna o 3,4 %. Sniţováním teploty chladnoucího odlitku 

dochází k intenzivnímu pŧsobení vazebných sil mezi atomy krystalické mříţky a tím 

ubývají vakance, kterých je o několik řádŧ méně neţ v tavenině. 

 

Pokud sledujeme celý proces tuhnutí a chladnutí odlitkŧ, tj. v rozmezí teploty lití 

aţ do teploty okolí (cca 20 °C), pak dochází ke třem druhŧm  rozměrových změn 

utvářejícího se odlitku. Smrštění ve stavu kapalném tj. v rozmezí teploty lití do teploty 

počátku krystalizace. Toto smrštění závisí na  teplotě přehřátí taveniny (čím je přehřátí 

vyšší, tím je větší smrštění). Velmi významné je smršťování při tuhnutí taveniny tj. v 

rozmezí teplot likvidu a solidu, které odpovídají pouţité slitině. Toto smršťování je 

doprovázeno uvolňováním latentního krystalizačního tepla tuhnoucí taveniny. K tomu 

je nutno poznamenat, ţe toto smrštění mŧţe být i negativní (tj. naopak roztaţení), to je 

známé u litiny s lupínkovým grafitem, avšak podle ČABELKY a kol. [24] se téţ  

objevuje u hliníku, zinku, a antimonu. K tomu je však nutno dodat, ţe také závisí na 

intenzitě ochlazování taveniny (na druhu formy) a toto hledisko ČABELKA [24] 

neuvádí. Naopak měď, olovo a cín ihned při tuhnutí začíná výrazně smršťovat.  

Jak je obecně známo, smršťování při tuhnutí odlitkŧ je třeba technologicky 

eliminovat nálitkováním. 

Smršťování ve stavu tuhém probíhá při chladnutí odlitku, tj. od teploty solidu 

dané slitiny aţ do teploty cca 20 °C. Dŧsledkem tohoto smršťování je změna lineárních 

rozměrŧ odlitku a to technologicky souvisí s tím, ţe dutina formy se dělá větší o tzv. 

míru smrštění.  

Výše uvedené konstatování o negativním tuhnutí hliníku je moţno vysvětlit 

především při tuhnutí odlitkŧ větších rozměrŧ, nebo odlitkŧ větších prŧměrŧ, které byly 

pouţity při experimentech této disertační práce. Tak např. tavenina pro výrobu odlitku 

 60 x 70 [mm] po odlití z teploty 720 °C obsahuje teplo 55 426 [J], pro odlitek  40 x 

70 [mm] jen 25 152 [J] a pro odlitek  80 x 70 [mm] 99 487 [J]. Zda-li bude odlitek 

zvětšovat svŧj rozměr také závisí na ochlazovací schopnosti formy (jak rychle bude 
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ubývat tavenina na úkor tuhé fáze), resp. na materiálu formy. Tak např. forma z CT 

směsi vykazuje proti  kovové formě  menší ochlazovací schopnost. Proto odlitky  60 x 

70 [mm], které byly vyráběny v rámci experimentŧ této práce, vykazovaly při tuhnutí 

roztaţení. To lze vysvětlit tím, ţe v prvních okamţicích  ztuhne tenká povrchová vrstva 

odlitku, která nevykazuje tuhost a rozměrovou stabilitu.  Teplo, uvolněné velkým 

mnoţstvím taveniny tuto povrchovou vrstvu  zahřívá a ona se roztahuje aţ do okamţiku 

neţ postupným tuhnutím vznikne tlustší vrstva (tuhnoucího odlitku), kterou jiţ menší 

teplo z ubývající taveniny neohřeje k dilatačnímu procesu. Naopak kovové formy, které 

vykazují velkou hodnotu akumulace tepla, rychle teplo odvedou i z taveniny odlitkŧ 

větších rozměrŧ a zbylá tavenina nemá jiţ schopnost ohřívat ztuhlou vrstvu odlitku, aby 

probíhala její dilatace. 

Také nejednotnost autorŧ panuje při srovnání lineárního smrštění v kovové a 

pískové formě. Tak např. ČABELKA a kol. [24] uvádí, ţe smršťování taveniny 

odlévané do kovové formy je vţdy větší neţ její odlévání do formy pískové 

(samozřejmě při srovnatelných technologických podmínkách). Naopak VALECKÝ 

[25], který uvádí malé hodnoty smrštění slitin hliníku při tlakovém lití cca 0,4 aţ 0,6 %, 

odlévání do kovové činí 0,5 aţ 0,8 % a největší smrštění do pískové formy 1 aţ 1,5 %. 

Běţně se u slitin hliníku uvádí 1,3 aţ 1,6 %. Smrštění závisí nejen na chemickém 

sloţení, teplotě lití, tvaru a konstrukci odlitku, ale také na zpŧsobu lití a chladnutí 

odlitku. Nejmenší smrštění vykazují slitiny eutektického sloţení. Naopak největší 

smrštění vykazují slitiny, které v tuhém stavu mají sloţitou strukturu, např. tvořenou 

chemickými sloučeninami. 

 

Pokud hodnotíme navrţené měřicí zařízení, je nutno konstatovat, ţe bylo 

navrţeno tak, aby obráţelo rozměrové změny při tuhnutí odlitkŧ a nepodléhalo 

dilatačním vlivŧm, proto měřicí rám byl zkonstruován z křemenných trubic. Křemen je 

materiál, který vykazuje minimální dilatační změny. Současně bylo vyuţito zařízení, 

které je schopno  převádět analogový signál na digitální (tj. zařízení polské provenience 

označovaný CRYSTALDIAGRAPH PC-4T2L) a PC. Současně je moţno konstatovat, 

ţe velikost navrţených odlitkŧ je z hlediska špatné manipulace s taveninou dostačující. 

Měřicí zařízení umoţňuje registrovat, jak časový prŧběh rozměrových změn tuhnoucího 

odlitku, tak časový prŧběh teploty a lze ho povaţovat nejen za dostačující, ale i za velmi 

výhodné. Jeho program umoţňuje také derivaci získaných křivek, čímţ se zpřesňuje 

odečet naměřených hodnot. Nehledě k tomu, ţe existuje jiţ málo institucí nebo 
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výzkumných pracovišť, která by si konstruovala nebo skládala zařízení pro 

experimentální účely. V současné době se výzkum nejčastěji zaměřuje na simulační 

výpočty prováděné za pomoci profesně sestavených software. 

Zvolená metodika je zaměřena na sledování  rozměrových změn v souvislosti 

s prŧměrem tuhnoucího odlitku. Na získané křivce časové závislosti dilatace lze 

sledovat význačné body, které mají současně souvislost i s časovou závislostí teplotní 

křivky. Mimo „pěchování“ tuhnoucí taveniny na líc formy, u některých experimentŧ, 

získaná křivka dilatace nezahrnuje objemové změny tuhnoucího odlitku. V této 

souvislosti bylo třeba mŧj výzkum obohatit o experimenty prováděné na základě 

Taturovy a Wittmoserovy zkoušky. 

Z výsledkŧ experimentŧ je patrné, ţe sledovaný proces utváření odlitkŧ 

ve slévárenských formách lze rozdělit do dvou oblastí, tj. procesy týkající se 

rozměrových změn při tuhnutí taveniny a změn rozměrŧ odlitku při jeho chladnutí. 

Pokud hodnotíme  prováděné experimenty je nutno podotknout, ţe bylo 

provedeno velké mnoţství experimentŧ ze kterých byla získána celá řada hodnot, více či 

měně charakterizující rozměrové změny při tuhnutí, popř. chladnutí odlitkŧ. Dle mého 

názoru, velký význam mělo sledování vztahu dilatace tuhnoucí taveniny vŧči 

povodnímu prŧměru odlitku. Téţ jsou zajímavé výsledky sledování rozdílu dilatací 

(maximální a minimální při tuhnutí odlitku) v závislosti na obsahu křemíku v 

příslušném siluminu. Tyto hodnoty ukazují, ţe čistý hliník, popř. slitiny tuhnoucí s 

velkým intervalem tuhnutí vykazují vyšší hodnoty rozdílu dilatace naopak siluminy 

blíţící se eutektickému sloţení vykazují rozdíl dilatací menší. Hodnoty dilatace ještě 

ovlivňují i podmínky lití, především přehřátí  taveniny. 

 

Z výsledkŧ, které jsou uvedeny v tabulce 7.1 a získaných grafických závislostí 

dilatačních změn v závislosti na čase tuhnoucího a chladnoucího odlitku je zřejmé, ţe 

v dŧsledku velkého mnoţství tepla dochází k ohřevu ztuhlé vrstvy odlitku a proto 

nedochází ihned ke smršťování odlitku, jak bychom předpokládali. V dŧsledku ohřevu 

tenké ztuhlé vrstva odlitku zbytkem taveniny dochází k jakému si „pěchování“ taveniny 

na ztuhlou povrchovou vrstvu odlitku, coţ se projevuje nárŧstem dilatace. 

Výsledky, které se týkají  vlastních experimentŧ lze zhodnotit následovně: 

  

1.  Zjištěné hodnoty maximálních dilatace  tuhnoucích odlitkŧ vykazují určité rozdíly, 

které do jisté míry souvisí s teplotu odlévané slitiny, popř. s obsahem křemíku 
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v pouţitém siluminu a také okamţitých podmínkách prováděných experimentŧ. Zjištěné 

hodnoty se pohybovaly od -0,041  do 0,565 [mm]. Největší hodnota souvisí  i 

s tuhnutím  odlitku většího prŧměru ( 80 [mm]). To znamená, ţe ztuhlá tenká vrstva 

odlitku byla ohřívána velkým mnoţstvím tepla  taveniny odlitku, které zpŧsobilo 

zvětšení prŧměru odlitku o 0,565 [mm]. Tato hodnota představuje zvětšení prŧměru 

tuhnoucího odlitku o 0,71 %. 

Přesto, ţe výsledky to však jednoznačně nepotvrzují, je zřejmé, ţe čím je vyšší 

kladná hodnota rozdílu dilatace, tím menší je objem staţeniny v odlitku. Současně čím 

je větší interval teplot tuhnutí tím také objem staţeniny je větší. 

 

2.  Porovnáním časŧ dosaţení hodnoty max. dilatace a času  dosaţení konce tuhnutí 

odlitku, lze konstatovat, ţe poměr tsol/tmax činí aţ 449 [%]. Tato hodnota byla také 

zjištěna při odlévání a tuhnutí odlitku  80 [mm] (slitina typu AlSi7). Ze získaných 

výsledkŧ není patrná  výrazná úplná závislost  na obsahu křemíku pouţívaných 

siluminŧ. 

 

3. Hodnoty časŧ  dosaţení  maximální teploty  taveniny ve formě v podstatě 

charakterizují  rychlost nalití taveniny do formy a současně se projevuje  tepelně-

fyzikální stav  formy, včetně  její tepelné akumulace. Formy z CT směsi  jsou malým 

vodičem  tepla a po odlití se na líci ustaví teplota  cca 0,97 TKR odlévaného kovu. 

Hodnoty dosaţení maximální teploty taveniny jsou závislé  i na času lití a na charakteru 

slévárenské formy a sloţitosti tvaru odlitku. Ve sledovaných experimentech se časy 

dosaţení  maximální teploty taveniny ve formě pohybují kolem 4 [s], výjimečně 11 [s]. 

 

4. Hodnoty časŧ dosaţení  min hodnoty dilatace tuhnoucích odlitkŧ jsou u experimentŧ 

s pouţitím soli Ecosal do 53 [s] u experimentŧ s pouţitím rafinační soli T3 (6g na 1,5 

kg taveniny), jsou téţ srovnatelné, dosahují 55 [s]. Při odlévání čistého hliníku 

(rafinováno solí T3 4 g na 1 kg taveniny) jsou tyto časy do 48 [s]. Opět nejvyšší časy  

byly zjištěny u experimentŧ s odlitky typu AlSi7, kdy byly pouţity nálitkové nástavce, 

tyto časy jsou aţ    479 [s]. 

 

5. Hodnoty prvního maxima dilatace při tuhnutí odlitkŧ vykazují určitý rozptyl hodnot, 

závisí na typu experimentu  i podmínkách odlévání. U experimentŧ  při odlévání čistého 

hliníku hodnoty  prvního maxima dilatace nepřesáhly 0,32 [mm]. Opět nejvyšší hodnoty 
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byly zjištěny  typu AlSi7 s pouţitím nálitkových nástavcŧ, nejvyšší hodnota prvního 

maxima činí 0,52 [mm], tato hodnoty byla zjištěna  při odlévání odlitkŧ  80 [mm] 

 

6. Hodnoty časŧ dosaţení prvního maxima  na dilatační křivce jsou rŧzné, závisí na 

typu experimentu i pouţití rafinační soli. U experimentŧ se slitinami typu AlSi10 a s 

 pouţitím soli Ecosal jsou tyto časy aţ 38 [s]. Při ošetření taveniny rafinační solí  T3 6 g 

na 1 kg taveniny byly časy dosaţení prvního maxima dilatace 19 [s].  U čistého hliníku 

to jsou časy aţ do 59 [s] a souvisí i s výší teplotou lití, vyšší teplota lití prodluţuje tento 

čas. Při pouţití rafinační soli T3 4g na 1 kg taveniny, tyto časy souvisí i s vyšší 

hodnotou teplot intervalu tuhnutí.  Opět u experimentŧ, kdy byly pouţity nálitkové 

nástavce, jsou tyto časy několikanásobně vyšší dosahují aţ 383 [s] a téţ jejich výše 

souvisí s vyšším prŧměrem odlitku. 

 

7. Hodnoty dilatace v počátku tuhnutí odlitku   závisí na pouţitém siluminu, 

podmínkách lití i typu prováděných experimentŧ včetně rafinace taveniny před 

odléváním. Tyto hodnoty dosahují aţ 0,12 [mm] u experimentŧ při odlévání odlitkŧ  

60 x 70 [mm]. U experimentŧ s pouţitím  nálitkových nástavcŧ dosahuje tato hodnota 

aţ  0,37 [mm]. 

 

8.  Hodnoty konstant tuhnutí, které byly  stanoveny na základě výsledkŧ experimentŧ , 

závisí na typu odlévaného siluminu a podmínkách experimentu. Hodnoty konstant 

tuhnutí mírně klesají při niţší teplotě lití a vyšším obsahem křemíku v siluminu. Pro 

odlévání čistého hliníku je konstanta tuhnutí 8,3.10
-4

 [m.s
-1/2

], při odlévání siluminŧ 

eutektického sloţení je konstanta tuhnutí 5,4.10
-4

 [m.s
-1/2

], pro odlitky typu AlSi7, které 

byly při tuhnutí nálitkovány, je hodnota tuhnutí 6,5.10
-4

 [m.s
-1/2

]. 

 

9. Vypočítané hodnoty  lineární smrštivosti  chladnoucích odlitkŧ jsou závislé na 

podmínkách prováděných experimentŧ.  Při odlévání čistého hliníku (experiment č. 5)  

byla zjištěna hodnota lineárního smrštění 0,365 [mm] a výpočtem byla pro teplotu 

odlitku 400 [°C]  získána hodnota 23,4.10
-6

 [K
-1

]. Tato hodnota odpovídá tabulkové, 

presentované hodnotě teplotní roztaţnosti, resp. smrštivost čistého hliníku. Hodnoty 

lineární smrštivosti chladnoucího odlitku jsou nepřímo úměrné rozdílu teplot likvidu a 

solidu daných slitin.  
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10. Na základě zkoušek dle Wittmosera a Tatura pro sledování staţenin  je moţno 

konstatovat, ţe velikosti vytvořených staţenin v odlitcích docela dobře korespondují 

s teoretickými úvahami, které se týkají velikosti intervalu teplot při tuhnutí odlitkŧ a 

také velikosti přehřátí odlévané taveniny. Největší objem staţeniny by sledován při 

odlévání  siluminu typu AlSi3,  který činil 20, 7 [cm
3
], tj. 9,8 % objemu odlitku. 

U experimentŧ, s rŧznými typy siluminŧ, kdy tavenina byla před odléváním 

ošetřena rafinační solí T3, 6 g  (popř. 3 g nebo 9 g) na 1,5 kg taveniny, byla  zjištěna 

nejvyšší hodnota procentuálního vyjádření objemu zjištěných staţenin vŧči objemu 

odlitku, která činí 5,7%, experiment č. 23 (6,86 % Si, teplota lití 720 °C). Poměrně 

vyšší hodnotu 4,2 % vykazuje i experiment č. 23 (6,87 % Si, teplota lití 720 °C). Pokud 

tyto hodnoty srovnáme s teoreticky odvozenou hodnotou pro čistý hliník, pak je zřejmé, 

ţe slitiny hliníku vykazují hodnotu niţší. Pouze hodnota 9,8 %, která  byla stanovena u 

experimentu (3,20 % Si, teplota lití 700 °C), je vyšší proti hodnotě vypočítané (7 %) o 

40 %. 

Hodnocení procentuální vyjádření objemu vzniklých staţeniny odlitkŧ získaných 

na základě Taturovy zkoušky (objem odlitku pro tuto zkoušku je 169 . 10
-6

 [m
3
]),  lze 

konstatovat, ţe při odlévání čistého hliníku (experimenty č. 41 aţ č. 58), prŧměrná 

hodnota objemu staţenin, činí 6,61.10
-6

 [m
3
] při teplotě lití 740 °C. Nejvyšší hodnota 

procentuálního zastoupení objemu staţeniny vŧči objemu daného odlitku vykazuje 

hodnotu 4,38 %, experiment  č. 47 (čistý hliník se stopovým mnoţstvím 0,07 % Si, 

teplota lití 740 °C). Při experimentu č. 48 (čistý hliník se stopovým mnoţstvím 0,06 % 

Si, teplota lití 740 °C), tato hodnota činí 4,26 %. 

U experimentŧ s rŧznými typy siluminŧ (č. 59 aţ č. 67) je nejvyšší hodnota 

procentuálního vyjádření objem staţeniny 8,6 %, experiment č. 61 (teplota lití 720 °C) 

a nejmenší 4,7 %, experiment č. 65 (12 % Si, teplota lití 735 °C). Tato hodnota 

koresponduje se zákonitostmi tuhnutí a stahování siluminŧ o eutektickém sloţení.  

U experimentŧ (č. 68 aţ č. 79), tavenina rafinována solí T3 4 g na 1 kg taveniny, 

odlévání siluminŧ typu AlSi3, AlSi7, AlSi12 a AlSi15 byly zjištěny tyto následující 

hodnoty. Slitiny s obsahem 3,04 %, experiment č. 69 (teplota lití 760 °C) procentuální 

vyjádření staţeniny vŧči objemu odlitku činí 4,1 %, u experimentu č. 70 (3,04 % Si, 

teplota lití 790 °C) 5,8 %. V tomto případě se teploty lití liší o 13 % a hodnota 

procentuálního vyjádření objemu staţeniny o 30 %. Experimenty se siluminem typu 

AlSi 12 (11,93 % Si) vykazují niţší hodnoty procentuálního vyjádření vŧči objemu 

odlitku neţ experimenty se slitinou typu AlSi3. Při teplotě lití 630 °C, experiment č. 75, 
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je hodnota 3 %, při teplotě lití 730 °C, experiment č. 76 je hodnota 3,4 % a při teplotě 

lití 730 °C, experiment č. 76 je hodnota 3,4 % a při teplotě lití 790 °C, experiment č. 74 

je hodnota 3,8 %. Pro siluminy typu AlSi15 (obsah 14,89 % Si) při teplotě lití 770 °C, 

experiment č. 78 je hodnota procentuálního vyjádření objemu staţeniny vŧči odlitku 3,6 

% a při teplotě lití 820 °C, experiment č. 79, sledovaná hodnota činí 3,8 %. Odléváním 

silumínŧ typu AlSi7 (č. 80 aţ č. 97) je prŧměrná hodnota procentuálního vyjádření 

staţeniny vŧči objemu odlitku 4,8 %. 

Z těchto výsledkŧ je zřejmá souvislost mezi velikostí staţeniny odlitku a 

obsahem křemíku v siluminu a tím i teoretický předpoklad pro nutnost nálitkování 

odlitkŧ z rŧzných typŧ siluminŧ.  

 

11. Téţ dŧleţitým záměrem této části práce při vyhodnocování výsledkŧ bylo nalezení 

případné souvislosti mezi hodnotou rozdílu dilatace tuhnoucího odlitku a vznikem 

celkové staţeniny v odlitku (dle metody Wittmosera nebo Tatura). 

Při hodnocení se brala v úvahu také i výše teploty lití. Zprvu se ukazovalo, ţe 

kdyţ je velký rozdíl dilatace (cca nad 0,200 [mm]), ţe staţenina v odlitku vzniká 

nepatrná nebo malá. K tomu však bylo nutno přiřadit i vliv mnoţství křemíku a opět 

souvislost nebyla ve všech případech jednoznačná. Dále se téţ ukázalo, ţe při rozdílu 

dilatací mírně nad 0,100 [mm] se v odlitku také vyskytují staţeniny. Jaké hodnoty pro 

daný typ experimentu byly získány ukazuje následující vyhodnocení. 

Přesto, ţe výsledky to však jednoznačně nepotvrzují, je zřejmé, ţe čím je vyšší  

kladná hodnota rozdílu dilatace, tím menší je objem staţeniny v odlitku. Současně čím 

je větší interval teplot tuhnutí, tím také je větší objem staţeniny v tuhnoucím odlitku.  

 

12. Výsledky této práce potvrzují, ţe odlitky ze slitin hliníku na bázi křemíku je vţdy 

nutno především při gravitačním lití nálitkovat, to potvrzují nejen výsledky 

experimentŧ, ale také provedený teoretický výpočet, kterým bylo zjištěno, objem 

staţeniny při odlévání čistého hliníku činí cca 7 % objemu ztuhlého kovu. Tuto hodnotu 

lze také povaţovat za hodnotu zmenšení objemu při tuhnutí odlitku z čistého hliníku. 

13. Tuhnutí grafitických litin, jak je obecně známo, ovlivňuje sloţka ţeleza, která 

zpŧsobuje úbytek objemu, naopak uhlík vylučující se ve formě grafitu jeho nárŧst. 

Přírŧstek objemu zpŧsobený krystalizací eutektického grafitu mŧţe být za určitých 

podmínek vyuţit pro eliminaci objemových změn sloţky ţeleza. Z tohoto dŧvodu není 

nutné tenkostěnné odlitky z litiny s lupínkovým grafitem nálitkovat. Naopak odlitky 
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s kuličkovým grafitem se ve většině případŧ nálitkují. Rozdíl je dán zpŧsobem tuhnutí 

obou druhŧ litin a vlivem grafitizačního tlaku.  

Litina s lupínkovým grafitem, většinou u podeutektických litin středních a 

vyšších pevnostních tříd, vytvoří během tuhnutí na povrchu odlitku pevnou a tuhou 

slupku a úzká krystalizační fronta se pak plynule posouvá k tepelné ose odlitku. Tlak 

vyvolaný krystalizací eutektického grafitu je, bez znatelného vlivu pevnosti formy, 

vyuţit ke kompenzaci objemového staţení během tuhnutí odlitku. Litina s kuličkovým 

grafitem naopak vytváří během tuhnutí slabou a pruţnou povrchovou vrstvu a tuhne 

v širokém objemovém pásmu prakticky najednou. Tenká povrchová vrstva není schopna 

zadrţet tlak vzniklý grafitickou expanzí a proto vyuţití tohoto tlaku k vyrovnání 

stahování během tuhnutí závisí hlavně na tuhosti pouţité formy.  Při dostatečně tuhé 

formě je expanzní tlak schopen účinně vyrovnat objemové stahování během tuhnutí. Při 

málo tuhé formě dojde k nárŧstu vnějšího rozměru odlitku a tomu odpovídajícímu 

nárŧstu objemu odlitku, coţ má za následek nutnost dodání tekutého kovu z nálitku. 

Z těchto dŧvodŧ je pro tuhnutí dŧleţitá nejen velikosti, ale i časový prŧběh grafitické 

expanze. 

  U slitin hliníku s křemíkem nedochází k znatelnému doplňování úbytku tekutého 

kovu během tuhnutí. Objemový přírŧstek vlivem tuhnutí křemíku není schopen  

vyrovnat  ztrátu objemu vzniklou krystalizací hliníku, proto je nutné především při 

gravitačním lití tyto odlitky nálitkovat. Výskyt staţenin zde souvisí se zpŧsobem  

tuhnutí odlévaného kovu. Zpŧsob tuhnutí odlitku, projevy vnitřních tlakových poměrŧ a 

vnější objemové změny lze sledovat právě dilatačním měřením, tak jak obsahem řešení 

této doktorské práce. 

 

14. Orientační měření teploty, která byla provedena ve více místech tuhnoucích odlitkŧ 

potvrdila, ţe v těchto místech nejsou příliš značné teplotní rozdíly, proto  byly další 

experimenty prováděny s měřením teploty v jediném místě tuhnoucího odlitku.  

Termočlánek byl umístěn do tepelné osy odlitku. 

 

10. ZÁVĚR 

Předloţená doktorská práce je zpracována na téma: „Rozměrové změny odlitků 

tuhnoucích při eutektické přeměn„ je příspěvkem ke sledování procesŧ tuhnutí a 

chladnutí, především odlitkŧ ze slitin hliníku které jsou dnes velmi pouţívané v 
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automobilovém prŧmyslu při výrobě funkčně velmi náročných odlitkŧ jako jsou např. 

hlavy blokŧ nebo písty spalovacích motorŧ. 

Práce je rozdělena do deseti kapitol, které jsou součástí dvou hlavních částí - 

rešeršní a experimentální. Všechny kapitoly práce přispívají k řešení komplexní 

problematiky tuhnutí a chladnutí odlitkŧ ze slitin hliníku s křemíkem. 

Rešeršní část práce je zaměřena na rozbor struktury tavenin a doprovodných 

vlivŧ jejího přechodu do tuhé fáze, včetně mechanismu tuhnutí a chladnutí odlitku, 

rozdíl mezi tuhnutí litin a siluminŧ. Tuhnutí taveniny bylo popsáno na základě 

termodynamických stavových funkcí a tyto děje byly rozpracovány na základě fázových 

přechodŧ I. druhu. Současně byla popsána charakteristika tuhnutí litiny s lupínkovým 

grafitem, včetně její grafitické expanze a lineárního smršťování. Všechny kapitoly této 

části práce jsou koncipovány na základě fyzikálně-metalurgické podstaty probíhajících 

dějŧ a ukazují co je fyzikální příčinou vzniku objemových a lineárních změn při výrobě 

odlitkŧ. 

Hlavní část práce - experimentální byla zaměřena na dvě dŧleţité oblasti: 

Bylo navrţeno a zkonstruováno měřicí zařízení pro sledování časových 

závislostí rozměrových změn tuhnoucích a chladnoucích odlitkŧ;  

Byla provedena řada experimentálních měření odlévání vybraných 

slévárenských materiálŧ, především rŧzných typŧ siluminŧ do formy z CT směsi za 

rŧzných podmínek experimentŧ, kdy hlavním záměrem bylo sledování tuhnutí odlitkŧ 

 60 x 70 [mm] (výjimečně  40 x 70 [mm] a  80 x 70 [mm]) v závislosti na čase. Ze 

získaných dilatačních křivek odečteny dŧleţité hodnoty, které měly lépe charakterizovat 

sledované děje tuhnutí a chladnutí odlitkŧ. 

Na základě získaných výsledkŧ byly provedeny i výpočty, které slouţily pro 

získání některých fyzikálních a technologických veličin odlévaných slitin.  

 

Výsledky a poznatky získané při řešení této práce jsou následující: 

1. Měřící zařízení, jak pro sledování časové závislostí rozměrových změn tuhnoucích a 

chladnoucích odlitkŧ, navrţené a sestavené na  Katedře strojírenské technologie - TU 

Liberec v rámci řešené mé disertační práce splňují poţadavky pro vhodnou registraci 

sledovaných veličin. Úpravou velikosti rámu a tvaru zkušebního odlitku je moţno 

sledovat tuhnutí a chladnutí odlitkŧ jiných velikostí a tvarŧ. 
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2. Vytvořená metodika měření splňuje poţadavky pro věrohodné sledování dilatačních 

změn prŧměru tuhnoucích a chladnoucích odlitkŧ, včetně prováděných zkoušek podle 

Wittmosera a Tatura. Dává dostatečně vypovídající výsledky o prŧběhu tuhnutí a 

chladnutí odlitkŧ, včetně objemových a délkových změn tuhnoucích a chladnoucích 

odlitkŧ.  

 

3. Výsledky změny rozměrŧ tuhnoucích odlitkŧ ukazují, ţe u odlitkŧ větších prŧměrŧ 

(např. 60, 80 [mm]) tuhnoucích ve formách s menší tepelnou akumulací vzniká tenká 

povrchová vrstva odlitku, která díky teplu taveniny je ohřívána a naopak při tuhnutí 

v tomto okamţiku prŧměr tuhnoucího odlitku se zvyšuje. Toto zvýšení je vŧči 

pŧvodnímu prŧměru odlitku nepatrné, nepřesahuje 1%. 

 

4. Maximální hodnota dilatace tuhnoucích odlitkŧ souvisí s prŧměrem odlévaného 

odlitku a teplotě lití. Odlitky se srovnatelnými rozměry, jejichţ obsah křemíku odpovídá 

v rovnováţném diagramu velkému intervalu teplot tuhnutí vykazují při tuhnutí větší 

hodnotu změny rozměru (v tomto případě změnu výchozího prŧměru).  

 

5. Vypočítané hodnoty konstant tuhnutí odlitkŧ o rozměru  60 x 70 [mm] jsou při 

tuhnutí závislé i na mnoţství křemíku v  siluminu. Prŧměrné hodnoty konstanty tuhnutí 

jsou pro rŧzné materiály následující: čistý hliník je 8,3.10
-4

 [m.s
-1/2

]; silumin 

eutektického sloţení je  5,4.10
-4

 [m.s
-1/2

], pro silumin  typu AlSi7 je 6,5.10
-4

 [m.s
-1/2

], 

odlitky z  této slitiny byly při tuhnutí nálitkovány. 

 

6.  Hodnota součinitele teplotní   smrštivosti  23,4.10
-6

 [K
-1

], která byla vypočítaná při 

chladnutí odlitku z čistého hliníku ( 60 x 70 [mm]) na základě výsledkŧ experimentu 

č. 5 (hodnota lineárního smrštění 0,365 [mm], okamţitá teplota odlitku 400 [°C]) 

odpovídá tabulkové presentované hodnotě teplotní roztaţnosti, resp. smrštivost čistého 

hliníku. Součinitel teplotní smrštivosti je nepřímo úměrný rozdílu teplot likvidu a 

solidu. 

 

7.  Hodnoty objemu vzniklých staţenin u odlitkŧ podle zkoušky  Wittmosera a Tatura 

souvisí s podmínkami lití a obsahem křemíku v  odlévaném  siluminu. Byl potvrzen 

předpoklad, ţe největší objem staţenin lze očekávat u siluminŧ tuhnoucích s největším 

intervalem teplot.
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Vlastní přínos práce 

 

Práce shrnuje a rozšiřuje poznatky o přechodu tavenin do tuhé fáze, čím lze do 

jisté míry vysvětlit chování odlitkŧ při jejich tuhnutí a chladnutí, tj. vznik staţenin a 

lineární smrštění.  

Dále ukazuje chování přechodu taveniny do tuhé fáze od nalití taveniny do 

formy aţ po její ztuhnutí. Vznik staţenin tuhnoucích odlitkŧ z  hliníku a jeho slitin, bylo 

potvrzeno fyzikálním výpočtem. Vypočítaná objemu staţeniny pro tuhnutí odlitku 

z čistého hliníku činí cca 7 % objemu ztuhlého kovu. 

 

Hlavním přínosem mé disertační práce je navrţení, odzkoušení měřicího 

zařízení, které umoţňuje sledování dilatačních změn tuhnoucích odlitkŧ a současně byla 

vypracována vlastní metodika provádění experimentŧ s vyuţitím moderní měřicí a 

výpočetní techniky.  

Získané časové závislosti rozměrových změn tuhnoucího a chladnoucího odlitkŧ 

z čistého hliníku a rŧzných typŧ siluminŧ, doplněné o sledování časové závislosti 

teploty v tepelné, respektive geometrické ose odlitku, ukazují dŧleţité mezní hodnoty, 

které charakterizují utváření odlitku od nalití taveniny do formy, její tuhnutí a chladnutí.  

Dŧleţitou součástí práce je stanovení konstant tuhnutí za rŧzných podmínek 

odlévání a pro siluminy s rŧzným obsahem křemíku. Téţ orientační výpočty součinitelŧ 

teplotní smrštivosti  chladnoucích materiálŧ potvrzují fyzikální smysl prováděných 

experimentŧ. 

Předloţené výsledky experimentŧ doplněných o hodnocení objemŧ tuhnoucích 

odlitkŧ dávají ucelený rozbor prŧběhu tuhnutí a chladnutí odlitkŧ ze slitin hliníku 

s rŧzným obsahem siluminu. 

Poznatky a závěry této práce mohou být uplatněny při řešení technologických 

problémŧ odlévání hlav spalovacích motorŧ ve firmě VW a ŠKODA Auto Mladá 

Boleslav 

a jsou dŧleţitým podkladem pro technologickou přípravu výroby s ohledem na návrh, 

velikost a umístění nálitkŧ na odlitek, včetně přípravy modelového zařízení. 
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Tabulka č. 1  Změny objemu (V) některých kovŧ při přechodu do kapalné fáze  

                        PLUHAŘ  [18] BECHNÝ [19] 

 

 

Kov 

Změna objemu V 

vypočítaná [%] získaná experimentálně 

[%] 

Hliník 3,40 6,00 

Zinek 5,00 4,20 

Měď 5,00 

4,15 

5,10 

Nikl 4,70 neměřeno 

Olovo 4,00 3,50 

Zlato 4,40 5,10 

Stříbro 4,75 4,51 

Hořčík 4,10 neměřeno 

Kadmium 4,00 neměřeno 

Cín 2,30 neměřeno 

Antimon -095 neměřeno 

Gállium -3,20 neměřeno 

Vizmut -4,10 

-3,35 

-3,90 

Germánium -5,00 neměřeno 

 

Tabulka  č. 2  Vybrané vlastnosti kovŧ podle KURĎUMOVA [13] 

Prvek 
Atomová 

hmotnost 

Teplota 

tavení [°C] 

Hustota [kg.m
-3

] 
Změna 

objemu (V) 

při tavení 

[%] 

při 

normální 

teplotě 

při teplotě 

tavení 

Hliník 27 660 2700 2370 5,1 

Měď 64 1083 8920 7900 5,3 

Mangan 59 1240 7500 - - 

Ţelezo 56 1539 7870 7000 3,2 

Olovo 207 327 11300 10700 3,2 

Zinek 65 419 7100 6600 4,1 

Molybden 96 2620 10200 - 8-10 

Cín 119 232 7300 7000 3,5 

Galium 70 29 5900 6100 -3,2 

Lithium 7 180 530 510 1,5 

Vizmut 209 271 9800 10000 -3,3 

Antimon 122 630 6700 6490 -1,0 

Hořčík 24 650 1700 - 4,2 

Rtuť 201 -39 13540 13570 3,7 

Germanium 73 936 5300 5500 -5,0 

Stříbro 108 960 10500 9300 4,0 

Zlato 197 1063 19300 17300 5,0 



 

 

 

Tabulka č. 3  Hodnoty největšího podchlazení, které je nutno  dosáhnout u některých  

                        kovŧ  [11] 

       

                    Kov 

   

   Teplota tání [°C] 

 

 

        Maximální dosaţené 

             podchlazení  [°C] 

 Hliník                  660                       130 

 Měď                 1083                       236 

 Cín                  232                         76 

 Vizmut                  271                         90 

 Olovo                  327                         80 

 Mangan                1244                       308 

 Nikl                1453                       319 

 Kobalt                1495                       330 

 Ţelezo                1539                       295 

 Stříbro                  960                       227 

 Zlato                1064                       230 

Poznámka:  Podchlazení závisí na mnoha faktorech, především na rychlosti  chladnutí,  

resp. na podmínkách, kterým se tuhnutí realizuje. 

 

Tabulka  č. 4  Hodnoty smršťování odlitkŧ z rŧzných slitin hliníku [25] 

 

     Slitina 

 

    ČSN 

 

Číselné označ. 

evropské normy 

                      Smrštění odlitkŧ [ % ]  

lití do pískové 

formy 

  

lití do kokily 

lití  pod 

tlakem 

 AlSi 13  42 4330  EN  AC - 44 100         1 - 1,15     0,5 - 0,8     0,4 - 0,6 

 AlSi10 Mg  42 4331  EN  AC - 43 000         1 - 1,10     0,5 - 0,8     0,4 - 0,6 

 AlSi 7  42 4332  EN  AC - 42 100         1 - 1,20     0,8 - 1,0     0,4 - 0,6 

 AlSi8Cu4  42 4338  EN  AC - 46 200         1 - 1,20     0,8 - 1,0           - 

 AlSi5Cu 2  42 4381  EN  AC - 43 200         1 - 1,10           -        0,5 - 0,8 

 AlMg5  42 4515  EN  AC - 51300         1 - 1,50     0,8 - 1,3     0,5 - 0,7 

 



 

 

Tabulka č. 5  Přehled vybraných vlastností slitin hliníku  [10], [30] 

 

 

     

Druh slitiny 

 

  

     

ČSN 

  

 

   

Evropská 

norma 

     

    

Interval 

teplot 

tuhnutí 

[ 
o
C ] 

  

   

   Hustota 

  [ kg.m] 

   

 

Zabíhavost 

[m] 

                    

Objem 

staţenin 

[%] 

 

Délkové 

smrštění 

[%] 

                

                         

   Odolnost proti  

   vzniku   trhlin 

 

AlSi 13  424330 EN AC-44100 580- 577       2650       0,510          3,0             0,80       velmi dobrá 

AlSi12CuNi Mg  424336 EN AC-48000 591 - 538       2660       0,500          4,3             0,80       velmi dobrá 

AlSi7Mg  424331 EN AC-43400 601 - 569       2670       0,500          3,3             0,84       velmi dobrá 

AlSi7  424332 EN AC- 42100 620 - 577       2660       0,470          3,8             1,00       velmi dobrá 

AlSi8Cu 4  424338 EN AC-46200 590 - 530       2740       0,355         4,1             1,10             dobrá 

AlSi5Cu2  424381 EN AC-43200 578 - 540       2740       0,405         4,9             1,08             dobrá 

AlCu4Ni2Mg 42 4315 - 630 - 538       2810       0,235         5,3             1,40              malá 

AlMg5  424515 EN AC-51300 641 - 579       2650       0,270         4,1             0,97              dobrá 

AlMg11  424518 -  621- 499       2580       0,260         4,9             1,30              malá 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 6  Hodnoty povrchového napětí  [10] 

               Typ slitiny      Povrchové napětí  

           [ N . m
-1

] 

                 Al 99,7              0,850 

                 Al 99,5              0,840 

   Al + 10 atom. % Mg              0,778 

    Al +27 atom. % Mg              0,632 

   Al + 60 atom. % Mg              0,536 

   Al + 21 atom. % Zn              0,886 

   Al + 60 atom. % Zn              0,797 

   Al + 70 atom. % Zn              0,746 

 

Tabulka č. 7   Hodnoty zabíhavosti vybraných slitin hliníku vyjádřené v procentech  

                       délky spirály  získané odlitím čistého hliníku (99, 9%) [ 10 ] a hodnoty  

                       zabíhavosti v [mm]  podle [ 10 ] při teplotě 750
o
 C 

 

 

      Typ slitiny 

Označení  

dle ČSN 

  Číselné označ. 

  evropské normy 

 Chemické označ. 

  evropské normy  

  Délka spirály  

  [%]   a    [mm] 

  Al  99,99           -              -                 -      100     162 

  AlSi 12     424330   EN AC - 44 100 EN AC - AlSi12 ( a )    92     158 

  Apsidu           -              -                   -   82     138 

  AlSi12  modifik.     424330   EN AC - 44 200 EN AC - AlSi12 ( b )   80     132 

  AlSi9Cu3  

modifik. 

          -                    -                   -   70     128 

  AlSi6Cu 3     424381   EN AC - 45 000 EN AC - AlSi6Cu4   70     112 

  AlSi5Cu 1     424380   EN AC - 45 300 ENAC - 

AlSi5Cu1Mg 

  75     106 

  AlMg5     424515   EN AC - 51 300 EN AC - AlMg5        60              96 

 

Tabulka  č. 8  Mechanické vlastnosti slitin soustavy Al – Si [10], [30] 

  Typ slitiny 

 

    ČSN   Označ. dle 

 evrop. normy 

    Rm 

 [ MPa ] 

     A5 

  [  % ] 

   HB  

Pozn. 

  AlSi10Mn  42 4384  EN AC 44 400     115       -     50    a, c 

  AlSi13Mn  42 4330  EN AC 44 200     140       2     45    a, c 

  AlSi7Mg  42 4332      195       2     60    b, d 

  AlSi10MgMn   42 4331  EN AC 43 000     195     0,5     70    a, d 

  AlSi5Cu  42 4381      150       1     45    b, c 

  AlSi5Cu3Mn

  42 4382      180       -     60    b, c 

  AlSi8Cu4Mn

  42 4338      245       -     80    b, d 

  AlSi10Cu1MnMg   42 4337      135       1     50    a, c 

  AlSi12NiCuMgMn  42 4336      135       -     80    a, d 
Poznámka:      * -  pro odlévání pod tlakem 

a  - mech. Vlastnosti určené z odlitku v místě dle dohody 

  b - mechanické vlastnosti získané na odděleně odlitých zkušebních tyčích 

  c -  tepelně nezpracované 

                         d -  tepelně zpracované 

 



 

 

Tabulka č. 9   Rafinační a zjemňující přísady pro slitiny hliníku  [11] 

 

     Název 

      

                                                 P o u ţ i t í 

 

 SYNRAL 

 2700 

   Čištění a krytí hliníkových slitin při přetavování třísek; v mnoţství 5 aţ 10 % 

   hmotnosti   taveniny ; optimální teplota 700 aţ 750 
o
C 

 SYNRAL 

 3600 

  

   Rafinace slitin Al  při niţší teplotě 610 aţ 640 
o
C , lití pod tlakem; v mnoţství  

   0,5 aţ 1,0 kg na 10 kg slitiny;  směs rozpouští nečistoty, zvláště oxid hlinitý a  

   převádí ho do strusky 

  SYNRAL  

  3700 

   Intenzivní rafinace slitin Al – Si a Al – Mg;  dobrý modifikační účinek, 

umoţňuje 

   a v mnohých případech  úplně vyloučit konečnou modifikaci; v mnoţství  1 % 

hmotnosti    

    taveniny; optimální teplota 710 aţ 740
o
C  

  SYNRAL 

  3710 

   Intenzivní rafinace  slitin Al;  za stejných podmínek pŧsobí jako SYNRAL 

3700 

 SYNGAS 

 20 

   Odplynění slitin Al;  umoţňuje částečnou modifikaci , není vhodný pro  

   nadeutektické slitiny ; v mnoţství 0,2 aţ 0,4 % hmotnosti taveniny ; optimální 

   teplota nad 680
o
 C 

 SYNGAS 

 30 

   Odplynění slitin Al, zvláště nadeutektických silumínŧ; v mnoţství 0,2 % a pro 

   nadeutektické slitiny 0,4 % hmotnosti taveniny; optimální teplota 680
o
 C 

 ALSIL 680     Rafinace slitin Al – Si a Al – Si – Cu ;  zvlášť´t při lití pod tlakem a do kokil 

při  

   teplotě 670  aţ 700 
o
C 

 ALSIL 710    Rafinace slitin Al – Si a Al – Si – Cu  zvláště při lití pod tlakem při teplotě 

   705 aţ 725 
o
C 

 ALSIL 750    Rafinace Al – Si slitin  při lití do písku při teplotě 725 aţ 760
 o
C 

 ALSIL 760 

 

   Rafinace Al – Si  a Al – Si – Cu slitin při lití do písku při teplotě 750 aţ 

   780  
o
C 

 T3    Rafinace a modifikace slitin Al – Si;  optimální teplota 730 aţ 800
 o 

C  

 ALSI 700    Zjemňující nízkotavitelná směs  s mírně odplyňujícím účinkem, určená pro lití 

   do písku a do kovových forem při teplotě 680 aţ 750 
o
C 

 ALMAG 

 690 

   Krytí a rafinace  slitin Al – Mg s obsahem 1 aţ 11 % Mg; optimální teplota  

   690 aţ 780 
o
C 

  Sŧl K 

  Sŧl S 1 

  Sŧl S 2 

   Krycí, rafinační a struskotvorný přídavek pro velmi znečištěné slitiny Al; 

   pro tavení slitin Al – Mg se pouţívá v kombinaci s ALMAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Obr. 1   Perspektivní schéma měřícího rámu s uloţením formy 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

        a) zkouška podle H.A. Schwarze 

        b) zkouška podle  Wittmosera 

                          c) zkouška podle Czikela 

                           d) zkouška podle Bradíka 

 

Obr. 2  Schéma zkoušek pro stanovení staţenin odlitkŧ , dle PÍŠEKA a PLEŠINGRA  

            [38] 
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Obr. 3  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu typuAlSi10 

experiment č. 21 (sŧl T3, 3 g na 1,5 kg taveniny) 

 

 

 

 

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

čas(s)

te
p

lo
ta

 (
°C

)

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

d
il

a
ta

c
e

 (
m

m
)

teplota

dilatace

 
 

 

Obr. 4  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu typuAlSi10 

experiment č. 22 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 5  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu typu AlSi7 

experiment č. 23 (sŧl T3, 9 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 6  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  téměř čistého hliníku 

experiment č. 24 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 7  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi1 

experiment č. 25 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 8  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi2 

experiment č. 26 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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 Obr. 9  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi3 

experiment č. 27 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 7  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi8 

experiment č. 28 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 8  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi5 

experiment č. 29 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 9  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi6 

experiment č. 30 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 10  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi7 

experiment č. 31 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 11  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi8 

experiment č. 32 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 12  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi9 

experiment č. 33 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 13  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi10 

experiment č. 34 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 14  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi11 

experiment č. 35 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 15  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi12 

experiment č. 36 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 16  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi15 

experiment č. 37 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 17  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi20 

experiment č. 38 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 18  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi25 

experiment č. 39 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny) 
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Obr. 19  Časová závislost dilatace a teploty při odlévání  siluminu AlSi29 

experiment č. 40 (sŧl T3, 6 g na 1,5 kg taveniny)



 

 

 
 

Tabulka  č. 10  Přehled hodnot vlastností formovací směsi CT a formy  

 

 

Vlastnost 

formovací směsi 

 

Získané hodnoty 

Výběrový 

prŧměr x   

Směrodatná 

odchylka  s  

Variační 

koeficient 

v 

Hustota [kg.m
-3

] 1550; 1520; 1510; 1510; 

1520; 1500; 1510 
1517 

[kg.m
-3

] 

16,03 

[kg.m
-3

] 

0,010 

[1] 

Pevnost v tlaku 

[MPa] 

0,78; 0,81; 0,85; 0,80;  

0,84; 0,79; 0,85 
0,82 0,036 0,044 

[1] 

Jednotky 

prodyšnosti 

[j.p.SI] 

 

460; 482; 468; 471; 467; 

463; 468;  

 

468,4 

[j.p.SI] 

 

6,99 

[j.p.SI] 

 

0,014 

[1] 

Střední velikost 

zrna d50 [mm] 

0,27; 0,28; 0,27; 0,27; 

0,27; 0,28; 0,26 
0,271 

[mm] 

0,007 

[mm] 

0,025 

[1] 

Měrná tepelná 

kapacita  

[J.kg.
-1

.K
-1

] 

862; 972; 922; 841; 901; 

915; 1068 
 

924,8 

[J.kg.
-1

.K
-1

] 

 

75,67 

[J.kg.
-1

.K
-1

] 

 

0,082 

[1] 

Součinitel 

tepelné 

akumulace 

formy 

[W.s
1/2

.m
-2

.K
-1

] 

 

1168; 1185; 1174; 1149; 

1176; 1160; 1171 

 

1169 

[W.s
1/2

.m
-2

.K
-1

] 

 

11,66 

[W.s
1/2

.m
-2

.K
-1

] 

 

0,010 

[1] 

Součinitel 

tepelné vodivosti 

[W.m
-1

.K
-1

] 

1,06; 0,95; 0,99; 1,04; 

1,01;  

0,98; 0,85 

 

0,98 

[W.m
-1

.K
-1

] 

 

0,069 

[W.m
-1

.K
-1

] 

 

0,020 

[1] 

Součinitel 

teplotní vodivosti 

[m
2
.s

-1
 ] 

8,2.10
-7

;  6,4.10
-7

;  

7,1.10
-7

; 8,1.10
-7

;  7,4.10
-

7
;  7,1.10

-7
; 5,3.10

-7 

 

 

7,09.10
-7 

[m
2
.s

-1
 ] 

 

1,00.10
-7 

[m
2
.s

-1
 ] 

 

0,140 

[1] 

 

 

 

Tabulka č. 11  Vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm] z čistého  

                         hliníku   a rŧzných typŧ siluminŧ,  pro experimenty  č. 1 aţ č. 11 

 

 

Číslo 

experimentu 

 

Obsah Si 

[hmot. %] 

 

Teplota lití 

[°C] 

 

Max. teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

Doba tuhnutí 

odlitku  

[s] 

Konstanta 

tuhnutí 

odlitku 

[m.s
-1/2] 

1. 11,40 695 660 510 6,6.10
-4 

2. 11,56 795 752 825 5,2.10
-4

 

3. 7,89 730 680 690 5,7.10
-4

 

5. 1,24 735 670 173 11,0.10
-4

 

7. 7,64 730 684 667 5,8.10
-4

 

10. 3,02 718 674 600 6,1.10
-4

 

11. 1,00 740 716 440 7,1.10
-4

 

 



 

 

Tabulka č. 12  Vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm] ze    

    siluminŧ   typu  AlSi10, experimenty  č. 12 aţ č. 20 

 

 

Číslo 

experimentu 

 

Obsah Si 

[hmot. %] 

 

Teplota lití 

[°C] 

 

Max. teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

Doba tuhnutí 

odlitku  

[s] 

Konstanta 

tuhnutí 

odlitku 

[m.s
-1/2] 

12. 9,79 720 660 792 5,3.10
-4 

13. 9,83 720 656 694 5,7.10
-4

 

14. 9,86 720 679 474 6,9.10
-4

 

15. 9,88 720 674 598 6,1.10
-4

 

16. 9,74 700 652 605 6,1.10
-4

 

17. 9,76 700 669 702 5,3.10
-4

 

18. 9,75 650 617 596 6,1.10
-4

 

19. 9,72 810 755 800 5,4.10
-4

 

20. 9,76 855 804 973 4,8.10
-4

 

 

 

Tabulka č. 13  Vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm]  

                          z rŧzných typŧ   siluminŧ,  experimenty č. 21 aţ č. 40 

 

 

Číslo 

experimentu 

 

Obsah Si 

[hmot. %] 

 

Teplota lití 

[°C] 

 

Max. teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

Doba tuhnutí 

odlitku  

[s] 

Konstanta 

tuhnutí 

odlitku 

[m-s
-1/2] 

21. 9,73 720 682 715 5,6.10
-4 

22. 9,91 710 678 892 5,7.10
-4

 

23. 6,87 720 678 508 6,7.10
-4

 

24. 0,11 750 711 420 7,3.10
-4

 

25. 1,04 750 702 455 7,0.10
-4

 

26. 1,77 730 700 573 6,3.10
-4

 

27. 2,80 730 682 568 6,3.10
-4

 

28. 7,72 715 682 578 6,2.10
-4

 

29. 4,91 715 694 571 6,3.10
-4

 

30. 5,85 710 682 638 5,9.10
-4

 

31. 6,77 705 676 618 6,0.10
-4

 

32. 7,83 697 660 598 6,1.10
-4

 

33. 9,08 690 673 749 5,5.10
-4

 

34. 9,92 685 660 666 5,8.10
-4

 

35. 10,88 680 658 658 5,8.10
-4

 

36. 12,26 670 649 766 5,4.10
-4

 

37. 14,97 691 662 822 5,2.10
-4

 

38. 19,82 740 721 983 4,8.10
-4

 

39. 25,00 795 770 1084 4,6.10
-4

 

40. 28,94 820 797 1220 4,3.10
-4

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 14  Vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm] z čistého       

                          hliníku   (99,7%),  experimenty č. 41 aţ č. 58 

 

 

Číslo 

experimentu 

 

Obsah Si 

[hmot. %] 

 

Teplota lití 

[°C] 

 

Max. teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

Doba tuhnutí 

odlitku  

[s] 

Konstanta 

tuhnutí 

odlitku 

[m.s
-1/2] 

41. 0,07 740 695 318 8,4.10
-4 

42. 0,07 740 699 362 7,9.10
-4

 

43. 0,06 740 710 373 7,8.10
-4

 

44. 0,07 740 687 302 8,6.10
-4

 

45. 0,06 740 703 304 8,6.10
-4

 

46. 0,07 740 666 254 9,4.10
-4

 

47. 0,07 740 731 347 8,1.10
-4

 

48. 0,07 740 699 323 8,3.10
-4

 

49. 0,06 740 707 300 8,7.10
-4

 

50. 0,06 740 699 350 8,0.10
-4

 

51. 0,06 740 709 300 8,7.10
-4

 

52. 0,06 740 704 289 8,8.10
-4

 

53. 0,06 740 710 299 8,7.10
-4

 

54. 0,06 720 680 277 9,0.10
-4

 

55. 0,06 720 667 144 ) 8,3.10
-4

 

56. 0,06 720 702 282      8,9.10
-4

 

57. 0,06 740 708 322 ) 11,2.10
-4

 

58. 0,06 740 715 330 8,3.10
-4

 

Poznámka: ) byl pouţit odlitek  40 x 70 [mm]; ) byl pouţit odlitek  80 x 70 
[mm] 

 

Tabulka č. 15  Vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm] z  

                          rŧzných typŧ  siluminŧ,  experimenty č. 59 aţ č. 67 

 

 

Číslo 

experimentu 

 

Obsah Si 

[hmot. %] 

 

Teplota lití 

[°C] 

 

Max. teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

Doba tuhnutí 

odlitku  

[s] 

Konstanta 

tuhnutí 

odlitku 

[m-s
-1/2] 

59. 0,07 740 681 304 8,6.10
-4 

60. 0,90 735 699 402 7,5.10
-4

 

61. 2,60 720 678 634 6,0.10
-4

 

62. 5,25 705 670 655 5,9.10
-4

 

63. 8,0 687 653 636 5,9.10
-4

 

64. 10,10 735 635 608 6,1.10
-4

 

65. 12,00 660 637 654 5,9.10
-4

 

66. 15,60 700 682 870 5,1.10
-4

 

67. 28,60 850 815 1572 3,8.10
-4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 16  Vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí odlitkŧ  60 x 70 [mm] z e 

siluminŧ typu  AlSi3, AlSi7, AlSi12, AlSi15, experimenty č. 68 aţ č. 79 

 

Číslo 

experimentu 

 

Obsah Si 

[hmot. %] 

 

Teplota lití 

[°C] 

 

Max. teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

Doba tuhnutí 

odlitku  

[s] 

Konstanta 

tuhnutí 

odlitku 

[m-s
-1/2] 

68. 3,04 760 721 666 5,8.10
-4 

69. 3,04 870 824 974 4,8.10
-4

 

70. 3,04 690 665 625 6,0.10
-4

 

71. 6,96 750 729 851 5,1.10
-4

 

72. 6,96 860 827 1216 4,3.10
-4

 

73. 6,96 660 628 628 6,0.10
-4

 

74. 11,93 790 761 967 4,8.10
-4

 

75. 11,93 630 598 526 6,5.10
-4

 

76. 11,93 730 693 864 5,1.10
-4

 

77. 14,89 670 628 673 5,8.10
-4

 

78. 14,89 770 736 948 4,9.10
-4

 

79. 14,89 820 766 918 5,0.10
-4

 

 

 

Tabulka č. 17  Vypočítané hodnoty konstanty tuhnutí odlitkŧ  40 x 70 [mm],  60 x 

70 [mm] a   80 x 70 [mm] ze siluminu typu AlSi7,  experimenty č. 80 

aţ č. 93 

 

 

Číslo 

experimentu 

 

Obsah Si 

[hmot. %] 

 

Teplota lití 

[°C] 

 

Max. teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

Doba tuhnutí 

odlitku  

[s] 

Konstanta 

tuhnutí 

odlitku 

[m-s
-1/2] 

80. 6,59 683  540 6,5.10
-4

 

81. 6,85 667  504 6,7.10
-4

 

82. 6,89 675  564 6,3.10
-4

 

83. 6,83 676  569 6,3.10
-4

 

84. 6,95 703  780 5,4.10
-4

 

85. 6,90 667  906) 6,7.10
-4

 

86. 7,07 699  983) 6,4.10
-4

 

87. 7,02 685  954) 6,5.10
-4

 

88. 6,89 655  396) 5,0.10
-4

 

89. 6,95 679  380) 5,1.10
-4

 

90. 7,07 662  397) 5,0.10
-4

 

91. 6,99 638  348) 5,4.10
-4

 

92. 6,75 657  377) 5,1.10
-4

 

93. 6,82 674  800) 7,1.10
-4

 

94. 7,70 606  818) 7,0.10
-4

 

95. 6,85 679  596 6,1.10
-4

 

96. 7,99 683  953) 8,2.10
-4

 

97. 7,04 672  908) 6,6.10
-4

 

Poznámka:   ) - odlitek  40 x 70 [mm];  ) - odlitek  80 x 70 [mm]   

 



 

 

Tabulka č. 18  Vypočítané hodnoty součinitele lineárního smrštění  odlitkŧ  60 x 70 

[mm] 
 

 

Číslo 

měření 

 

 

Typ 

slitiny 

 

Maximální 

teplota 

taveniny ve 

formě [°C] 

 

Hodnota 

lineárního 

smrštění 

[mm] 

 

Teplota 

solidu  

slitiny 

[°C] 

 

Teplota 

odlitku 

[°C] 

 

Vypočítané 

hodnoty 

součinitele 

lineárního 

smrštění 

[K
-1

] 

 

Vypočítané 

hodnoty 

součinitele 

objemového 

smrštění 

[K
-1

] 

1. AlSi12 660 -0,025 571 400 2,4.10
-6 

7,2.10
-6

 

2. AlSi12 752 -0,300 570 250 16,0.10
-6 

48,0.10
-6 

3. AlSi8 680 -0,025 561 475 4,8.10
-6

 14,4.10
-6

 

5. čistý 

hliník 

670 -0,365 660 400 23,4.10
-6 70,2.10

-6 

6. AlSi3 690 -0,405 565 450 59,1.10
-6 

17,7.10
-5 

7. AlSi7 684 -0,330 571 475 57,1.10
-6 

17,1.10
-5 

10. AlSi3 674 -0,340 564 440 45,6.10
-6 

13,6.10
-5 

11. AlSi1 716 -0,425 607 425 38,9.10
-6 

11,6.10
-5 

12. AlSi10 660 -0,075 544 475 18,1.10
-6 

54,3.10
-6 

13. AlSi10 656 -0,075 545 445 12,5.10
-6 

37,5.10
-6 

14. AlSi10 679 -0,110 538 400 13,3.10
-6 

39,9.10
-6 

15. AlSi10 674 -0,075 544 400 8,6.10
-6 

25,8.10
-6 

16. AlSi10 652 -0,150 542 410 18,9.10
-6 

56,7.10
-5 

17. AlSi10 669 -0,035 539 440 5,8.10
-6 

17,4.10
-6 

18. AlSi10 617 -0,085 544 410 10,5.10
-6 

31,5.10
-6 

19. AlSi10 755 -0,05 543 470 11,5.10
-6 

34,5.10
-6 

20. AlSi10 804 -0,06 532 460 13,8.10
-6 

41,4.10
-6 

Poznámka:  Výpočet součinitele lineárního smrštění je proveden na základě rovnice:                 

                      d = .60. (Tsol – T)  



 

 

 

Tabulka č. 19  Vypočítané hodnoty součinitele lineárního smrštění  odlitkŧ  60 x 70 

[mm] 

 

Slitina ΔT [°C] Δd [mm] α [K-1] 

Čistý hliník 50 0,0593 1,98.10-5 

AlSi1 50 0,0571 1,90.10-5 

AlSi2 50 0,0564 1,88.10-5 

AlSi3 50 0,0552 1,84.10-5 

AlSi5 50 0,0545 1,82.10-5 

AlSi6 50 0,0549 1,83.10-5 

AlSi7 50 0,0557 1,86.10-5 

AlSi8 50 0,0590 1,97.10-5 

AlSi10 50 0,0639 2,13.10-5 

AlSi11 50 0,0663 2,21.10-5 

AlSi12 50 0,0665 2,22.10-5 

AlSi15 50 0,0605 2,02.10-5 

AlSi20 50 0,0530 1,77.10-5 

AlSi25 50 0,0468 1,56.10-5 

AlSi29 50 0,0427 1,42.10-5 

 

Poznámka:  Výpočet součinitele lineárního smrštění je proveden na základě rovnice:                 

                      d = .60. (ΔT)  

 

Tabulka č. 20  Hodnoty součinitelŧ teplotní roztaţnosti vybraných kovŧ podle  40],[41] 
 

Kov 

Hodnota součinitele lineární 

teplotní roztaţnosti [K
-1

] 

 

Platnost pro teplotu 

[°C]  

 

Poznámka 

Hliník 

 

(čistota 99%) 

23,1.10
-6

 

23,7.10
-6 

23,6.10
-6 

20 

20 

20 aţ 100 

podle JAREŠE 

podle PÍŠKA 

podle ČERNOCHA 

AlSi5 22,0.10
-6

 20 aţ 100 podle  ČERNOCHA 

AlSi12 20,4. 10
-6

 20 aţ 100 podle ČERNOCHA 

AlSi12Ni2,5Mg 19,0. 10
-6

 20 aţ 100 podle ČERNOCHA 

Zinek 39,7.10
-6

 20 aţ 250 podle ČERNOCHA 

ZnAl4Cu1 27,4.10
-6

 20 aţ 100 podle ČERNOCHA 

Měď 16,5. 10
-6

 

16,8. 10
-6

 

20 

20 aţ 100 

podle JAREŠE 

podle ČERNOCHA 

Hořčík   26,0.10
-6 

20 aţ 100 podle ČERNOCHA 

Olovo 

 

28,0.10
-6

 

29,3.10
-6

 

20 

20 aţ 100 

podle JAREŠE 

podle ČERNOCHA 

Ţelezo 11,5.10
-6

 20 podle JAREŠE 

LLG 10,5.10
-6

 0 aţ 100 podle ČERNOCHA 

PÍŠEK, F. a kol.: Nauka o materiálu I, svazek 2., 2. upravené vyd. Praha 1974.ČERNOCH, S.: Strojně 

technická příručka. 3.,  upravené vydání 1977; JAREŠ, V.: Metalografie neţelezných kovŧ, Česká matice 

technická. 1. vyd.  Praha, 1950. 



 

 

 

Tabulka č. 21   Výpočet smrštění odlitku z čistého hliníku  60 [mm] během chladnutí                        

                           z teploty 660 do 20 °C 

 

Prŧměr odlitku  

[mm] 

Součinitel 

lineárního 

smrštění odlitku 

[K
-1

] 

Teplota tuhnutí 

odlévaného 

kovu [°C] 

Teplota 

chladnoucího 

odlitku [°C] 

Lineární 

smrštění odlitku 

[mm] 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

23,6.10
-6 

 

 

 

 

 

 

660 

659 14,2.10
-4 

650 14,2.10
-3 

600 85,0.10
-3 

550 155,8.10
-3

 

500 226,6.10
-3

 

450 297,4.10
-3

 

400 368,2.10
-3

 

350 439,0.10
-3

 

300 495,6.10
-3

 

250 580,5.10
-3

 

200 651,4.10
-3

 

150 722,2.10
-3

 

100 778,8.10
-3

 

50 863,8.10
-3

 

20 906,2.10
-3

 

 

Tabulka č.  22    Stanovení procentuálního vyjádření objemu staţeniny vŧči objemu  

                             odlitku  dle zkoušky Wittmosera 

 

Číslo 

experimentu 

 

Celkový objem staţeniny 

10
-6

 [m
3
] 

Vyjádření vŧči 

objemu odlitku 

[%] 

 

Poznámka 

1. 1,9 0,9 11,40% Si 

2. 3,05 1,4 11,56 % Si 
3. 12,9 6,0 7,98% 

4. 0 0 zinek 
5. 12,2 5,8 1,24 % Si 

6. 20,7 9,8 3,20 % Si 
7. 5,5 2,6 7,64 % Si 

8. 0,7 0,3 LLG 
9. 0 0 LLG - nesledováno 

10. 0 0 3,02 % Si 
11. 0,2 0,09 1% Si 

12. 7,0 3,3 9,79 % Si 
13. 5.0 2,4 9,83 % Si 

14. 2,5 1,2 9,86 % Si 
15. 8,0 3,8 9,88 % Si 

16. 6,0 2,8 9,74 % Si 
17. 0 0 9,76 % Si 

18. 6,0 2,8 9,75 % Si 
19. 9,5 4,5 9,72 % Si 

20. 6,5 3,0 9,76 % Si 
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21. 6,0 2,8 9,73 % Si 

22. 6,0 2,8 9,91 % Si 
23. 9,0 4,2 6,87 % Si 

24. 12,0 5,7 0,11 % Si 
25. 7,0 3,3 1,04 % Si 

26. 6,5 3,1 1,77 % Si 
27. 6,0 2,8 2,80 % Si 

28. 0 0 7,72 % Si 
29. 8,5 4,0 4,91 % Si 

30. 4,0 1,89 5,85 % Si 

31. 6,3 3,0 6,77 % Si 

32. 4,7 2,2 7,83 % Si 

33. 5,0 2,4 9,08 % Si 

34. 6,0 2,8 9,92 % Si 

35. 6,5 3,0 10,88 % Si 

36. 6,0 2,8 12,26 % Si 

37. 6,0 2,8 14,97 % Si 

38. 1,7 0,80 19,82 % Si 

39. 5,4 2,7 25,00 % Si 

40. 4,0 1,9 28,94 % Si 

 

 

Tabulka č.  23    Stanovení procentuálního vyjádření objemu staţeniny vŧči objemu  

                             odlitku dle zkoušky Tatura 

 

Číslo 

experimentu 

 

Celkový objem staţeniny 

10
-6

 [m
3
] 

Vyjádření vŧči 

objemu odlitku 

[%] 

 

Poznámka 

41. 6,7 4,0 0,07 % Si 

42. 6,5 3,9 0,07 % Si 
43. 5,0 3,0 0,06 % Si 

44. 7,0 4,1 0,07 % Si 
45. 7,3 4,3 0,06 % Si 

46. 5,8 3,4 0,06 % Si 
47. 7,2 4,2 0,07 % Si 

48. 7,4 4,4 0,06 % Si 
49. 6,9 4,1 0,06 % Si 

50. 7,1 4,2 0,06 % Si 
51. 6,8 4,0 0,06 % Si 

52. 7,1 4,2 0,06 % Si 
53. 6,4 5,9 0,06 % Si 

54. 6,1 3,6 0,06 % Si 
55. 6,2 3,7 0,06 % Si 

56. 6,8 4,0 0,06 % Si 
57. 7,1 4,2 0,06 % Si 

58. 6,6 4,7 0,06 % Si 

59. 7.0 5,0 0,07 % Si 

60. 10,5 7,6 0,90 % Si 
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61. 12,0 8,6 2,60 % Si 

62. 10,7 7,7 5,25 % Si 
63. 8,5 6,1 8,00 % Si 

64. 7,4 5,3 10,10 % Si 
65. 6,5 4,7 12,00 % Si 

66. 7,6 5,5 15,60 % Si 
67. 12,9 9,3 28,60 % Si 

68. - - neměřeno 
69. 9,8 5,8 3,04 % Si 

70. 7,0 4,1 3,04 % Si 

71. - - neměřeno 

72. - - neměřeno 

73. 6,7 4,0 6,96 % Si 

74. 6,4 3,8 11,96 % Si 

75. 5,0 3,0 11,93 % Si 

76. 5,7 3,4 11,93 % Si 

77. - - neměřeno 

78. 6,0 3,6 14,89 % Si 

79. 6,4 3,8 14. 89 % Si 

80. 5,0 2,9 6,59 % Si; 168,9 cm
3
 

81. 7,5 4,4 6,85 % Si 

82. 4,5 2,6 6,89 % Si 
83. - - neměřeno 

84. - - neměřeno 
85. - - neměřeno 

86. - - neměřeno 
87. 9,5 5,6 7,07 % Si 

88. 8,0 4,7 7,02 % Si 
89. 10,0 5,9 6,95 % Si 

90. 7,0 4,2 7,07 % Si 
91. 10,5 6,2 6,99 % Si 

92. 6,0 3,6 6,75 % Si 
93. 5,5 3,3 6,82 % Si 

94. - - neměřeno 
95. 8,0 4,7 6,85 % Si 

96. 8,0 4,7 6,79 % Si 
97. - - neměřeno 

 

 

 



 

 

 
      DIA 2000SE         Date:  2.6. 2007 

                                                                                                              Time: 11:26:34 
 
 

List of Analyse 
Date: 2.6.2007                                     Time of Analyse: 10:00:49 

 

Sample No: 60        Program  A1140 

 

 

                  Si         Cu          Mg       Mn         Fe        Zn        Ni           Sn          Cr          Ti        Ca 

        %        %           %          %         %          %          %         %          %            %          % 

Hodnot    0,0600   0,0250   0,0010  0,0030   0,1700   0,0020  0,0010  0,0010  0,0006   0,010   0,0001 

                        

                  Pb          P           Na         Sr          Sb         Be         Al 

                  %           %          %         %          %          %         % 

 Hodnot    0,0010  0,0005  0,0007   0,0010  0,001  0,0002  98,8    

 

 

Date: 2.6.2007                                     Time of Analyse: 10:10:53 

 

Sample No: 63        Program  A1140 

 

 

         Si         Cu          Mg       Mn         Fe        Zn        Ni           Sn         Cr         Ti          Ca   

         %         %          %         %          %          %         %          %          %          %          % 

 Hodnot     8,000   0,0250   0,0010  0,0015   0,460   0,0040  0,0020  0,0010    0,0024   0,040   0,0001 

                        

                  Pb          P           Na         Sr          Sb         Be         Al 

                  %           %          %         %          %          %         % 

 Hodnot    0,0030  0,0005  0,0010   0,0010  0,001  0,0002  91,5    

 

 

Date: 2.6.2007                                     Time of Analyse: 10:21:48 

 

Sample No: 65        Program  A1140 

 

 

         Si         Cu          Mg       Mn         Fe        Zn        Ni           Sn         Cr         Ti          Ca   

         %         %          %         %          %          %         %          %          %          %          % 

 Hodnot    12,00     0,0250   0,0010  0,0020   0,600   0,0050  0,0030  0,0010    0,0025   0,060   0,0001 

                        

                  Pb          P           Na         Sr          Sb         Be         Al 

                  %           %          %         %          %          %         % 

 Hodnot    0,0040  0,0005  0,00220  0,0010  0,001  0,0002  87.2    
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DIA 2000SE                                                     Date:  2.6. 2007 

                                                                                                                         Time: 11:26:34 
 
 

List of Analyse 
Date: 2.6.2007                                     Time of Analyse: 12:36:20 

 

Sample No: 49        Program  A1140 

 

 

         Si         Cu          Mg       Mn         Fe        Zn        Ni           Sn         Cr         Ti          Ca   

         %         %          %         %          %          %         %          %          %          %          % 

 Hodnot    0,0600   0,0250   0,0010  0,0010   0,1500   0,0050  0,0010  0,0010    0,0005   0,0050   0,0001 

                        

                  Pb          P           Na         Sr          Sb         Be         Al 

                  %           %          %         %          %          %         % 

 Hodnot    0,0020  0,0005  0,0007   0,0010  0,001  0,0002  99,7    

 

 

Date: 2.6.2007                                     Time of Analyse: 12:39:14 

 

Sample No: 50        Program  A1140 

 

 

         Si         Cu          Mg       Mn         Fe        Zn        Ni           Sn         Cr         Ti          Ca   

         %         %          %         %          %          %         %          %          %          %          % 

 Hodnot    0,0600   0,0250   0,0010  0,0010   0,1500   0,0060  0,0010  0,0010    0,0006   0,0050   0,0001 

                        

                  Pb          P           Na         Sr          Sb         Be         Al 

                  %           %          %         %          %          %         % 

 Hodnot    0,0020  0,0005  0,0007   0,0010  0,001  0,0002  99,7    

 

 

Date: 2.6.2007                                     Time of Analyse: 12:41:48 

 

Sample No: 51        Program  A1140 

 

 

         Si         Cu          Mg       Mn         Fe        Zn        Ni           Sn         Cr         Ti          Ca   

         %         %          %         %          %          %         %          %          %          %          % 

 Hodnot    0,0600   0,0250   0,0010  0,0010   0,1500   0,0050  0,0010  0,0010    0,0005   0,0050   0,0001 

                        

                  Pb          P           Na         Sr          Sb         Be         Al 

                  %           %          %         %          %          %         % 

 Hodnot    0,0020  0,0005  0,0007   0,0010  0,001  0,0002  99,7 
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        Obr. 20  Pohled na odlitky se staţeninou (zkouška podle  Wittmosera) 

 

 

 

 

 

      
 

 

        Obr. 21  Pohled na odlitky se staţeninou (zkouška podle  Wittmosera) 

 



 

 

 


