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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace 

keramických skořepinových forem v metodě lití na vytavitelný model. 
V první části práce je nastíněn kompletní technologický postup metody 
se zaměřením na výrobu a kontrolu kvality jak keramické skořepiny, tak 
dílčích složek, ze kterých je vyráběna. Experimentální část je rozdělena 
na dvě části, kdy jsou v první uvedeny výsledky laboratorních testů, kde 
byly otestovány jak současné skořepinové formy, tak skořepiny, které 
byly uvažovány jako případná náhrada. V druhém oddíle experimentální 
části byly ověřovány závěry a doporučení z laboratorních výsledků 
v poloprovozních podmínkách. 
 
 

Klíčová slova 
 

Přesné lití, keramická skořepina, vytavitelný model 
 
 
ABSTRACT  
This diploma thesis deals with the possibilities of optimization of 
ceramic shell molds in the method of investment casting. In the first 
part is mentioned a complete technological process of the method 
with focusing on production and quality control of  the ceramic shell and 
components, from which it is produced. The experimental part is divided 
into two parts, in the first are results of laboratory tests, which were 
tested both the current ceramic shell  and shells which have 
been considered as a possible replacement. In the second section were 
verified conclusions of the experimental findings 
and recommendations of the laboratory results in pilot plant conditions. 
 

Key words  
 
 Investment casting, Ceramic Shell, Lost wax process 
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1.0 ÚVOD 
 

Metoda vytavitelného modelu, nebo jak je jindy nazývána – metoda „lost wax“, 
spadá v širším dělení slévárenství pod metody přesného lití. Při výrobě součásti 
touto metodou je dosaženo velkých přesností, v řádech až 0,01 mm, proto tento 
způsob odlévání spadá do kategorie „near net shape“ – odlitky s rozměry a přesností 
velmi blízké hotovým výrobkům. Právě z těchto důvodů je tato metoda jednou 
z nejvyužívanějších slévárenských metod vůbec – velká úspora nákladů na materiálu 
a následném opracovávání obráběním. Je uváděno, že metoda vytavitelného modelu 
přináší konstruktérům největší množství různých variant výroby součásti, jak 
z důvodu její variability, tak z důvodu nepřeberného množství materiálů, které je 
možné v dnešní době odlévat.[1] 

V dnešní době jsou kladeny čím dál větší nároky na rozměrovou přesnost, 
kvalitu odlitků a samozřejmě co nejmenší cenu. Z toho důvodu jsou vyvíjeny další 
nové technologie a zkoumány různé progresivní materiály pro výrobu takto složitých 
a velmi přesných odlitků. 

Skořepinová forma, její přesnost a způsob provedení hraje v této technologii 
jednu z největších rolí. Pokud není vyrobena kvalitní skořepina, nelze očekávat, že 
bude s takovou skořepinou možné produkovat vysoce jakostní odlitky tak, jak jsou na 
ně v dnešní době kladeny nároky, jak pro letectví, tak pro další obory, ve kterých se 
tato metoda uplatňuje. 
 

1.1. Historie  
 
 Z dochovaných uměleckých děl ze starého Egypta, Persie, Palestiny, Číny a 
např. aztéckého Mexika víme, že metoda vytavitelného modelu je známa již několik 
tisíciletí. Sice v tehdejších dobách nepoužívali ani zdaleka takových materiálů, které 
jsou používány v dnešní době, ale základní princip byl prakticky stejný – tehdejší 
umělci vyráběli modely nejčastěji z včelího vosku, na které pak nanášeli vrstvu 
vhodné hlíny.[2] 
 Metoda vytavitelného modelu zažívá svůj nástup na pole průmyslu až v době 
druhé světové války, kde se ukázalo, že písková dělená forma nemůže vytavitelnému 
modelu ani zdaleka konkurovat. V průběhu druhé světové války zažívá metoda 
vytavitelného modelu obrovský rozmach – tehdejší pokroky na poli chemie, 
strojírenství i ostatních vědních oborů umožnily velký skok, který metoda 
vytavitelného modelu zaznamenala – nikdy by bez tohoto pokroku nebylo možné 
např. odlévat velmi složité tryskové motory, další součásti pro raketovou techniku, 
které jsou vyrobeny z prakticky neobrobitelných materiálů.[3] 
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1.2. Možnosti aplikace technologie vytavitelného mo delu [1] 
 
Vzhledem k nově nabývaným znalostem a technologiím je možné v dnešní 

době vyrábět odlitky z různých materiálů, rozličných tvarů a vlastností. Je možné 
odlévat např. chrom-niklové odlitky nahotovo, tyto odlitky pak odolávají teplotám až 
750 °C. Díky poznatk ům z krystalizace a tuhnutí kovu lze tyto procesy řídit, a to až 
tak, že je možné vytvořit některé součásti tak, že jejich strukturou je jeden velký 
monokrystal, nebo je možné krystalizaci a následnou strukturu řídit tak, že kov 
krystalizuje ve vrstvách. Tohoto se využívá např. u součástí namáhaných v jednom 
směru. 

 
Obr. 1 – Monokrystal, Multikrystal [1] 

 
Hlavní oblasti využití metody vytavitelného modelu: 
 

1) Letectví a kosmonautika 
2) Automobilový průmysl 
3) Zbrojní průmysl 
4) Raketové systémy 
5) Nukleární energie 
6) Zdravotnictví 
7) Lodní průmysl 
8) Sportovní příslušenství 
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Obr. 2 – Možnosti aplikace odlitků[3], [4] 

 

Mezi speciální metody odlévání na vytavitelný model pat
čely, šperkařství a stomatologii.  

chirurgie se dostáváme v souvislosti s metodou vytavitelného 
modelu do oblasti kloubních a jiných náhrad. V dnešní dob

používaným materiálům, technologie přesného odlévání nejefektivn
ástí, protože tyto materiály jsou jenom velmi t

asnosti je snaha o zavedení tzv. „kloubních náhrad na míru“, kdy by se pro 
ěka zvlášť vyráběla kloubní náhrada individuáln

Pro stomatologii jsou vyráběny odlitky na bázi zlata a p
 zubních náhrad. Tyto součásti vyrábíme odléváním z

úspory výrobních nákladů. 
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1.3. Princip technologie vytavitelného modelu [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Výroba modelu B) Sestavování strome čků C) Namáčení do keram. b řečky 

D) Posyp keramikou E) Dokon čená sko řepina  F) Vytavení vosku 

G) Lití kovu H) Odstran ění sko řepiny  CH) Odřezání odlitk ů 

Matečná 
forma 

Voskový 
model 

Vtoková soustava 

Keramická skořepina 

Voskový 
model 
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1.4. Popis zam ěření diplomové práce 
 

Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizování procesu výroby 
keramické skořepinové formy pro technologii lití na vytavitelný model. Vzhledem ke 
složitosti celé technologie a množství vlivů, které mohou proces výroby skořepiny 
ovlivňovat, se v práci budou řešit jak vlivy a úprava technologie výroby skořepin, tak 
vlivy materiálové s případnou možností nahrazení materiálů, které byly ve slévárně 
používány. 

Vzhledem k tomu, že pro správné rozměry a povrch výsledných odlitků je 
nutné mít kvalitní voskové modely a tyto musí být patřičně umístěny na stromečku, 
budou v práci okrajově zmíněny i popisy těchto postupů. 
 

2.0 TEORETICKÁ ČÁST 
 

Ve stručnosti lze popsat technologii tak, že nejdříve je vytvořen voskový model 
(vstřikováním vosku do matečné formy), ten se pak spolu s dalšími modely připojí ke 
vtokové soustavě (také z vosku). Takto vytvořený voskový stromeček se pak 
postupně obaluje keramickou hmotou. Poté následuje vytavení vosku z keramické 
formy a její tepelné zpracování žíháním. Odlévá se převážně do žhavých forem. 
Následují dokončující operace, tj. odstranění skořepiny a tryskání povrchu odlitků, 
které se před touto operací odstraní od vtokové soustavy většinou odřezáním. 

2.1. Sestavování voskových model ů  
 

Uspořádání, tvar stromečku a počet odlitků umístěných na stromečku navrhuje 
technolog s ohledem na vlastnosti materiálu, který se odlévá – materiál musí vyplnit 
celou dutinu formy tak, aby se neobjevovaly žádné vady odlitků. Při sestavování 
stromečků je použito jednoduché metody natavení stykových ploch a jejich následné 
slepení, nebo je možné použít různé speciální vosky či lepidla. Dále je nutné 
přizpůsobit tvar stromečku co nejdokonalejšímu vytečení vosku ze skořepiny při 
vytavování.[3] 

 
Následný tvar stromečku ovlivňuje další technologický postup, a to[1]:  

  
- techniku obalování 

 - způsob vytavování 
 - způsob lití 

- oddělování odlitků od vtokové soustavy 
 
 V dnešní době, kdy zákazníci na slévárny kladou čím dál vyšší nároky na 
velikost odlitků a také čas dodání, je nutné aplikovat změny ve způsobu sestavování 
stromečků. U velkých a tvarově náročných odlitků vyvstává problém, že skořepina, 
která se postupným obalováním vytváří, není samonosná, tzn., že se musí přistoupit 
ke zpevnění celé konstrukce do klecového sestavení. 
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Obr. 3  –  Klecová soustava (vlevo), klasický stromeček (vpravo) 

 
 

2.2. Výroba keramické sko řepinové formy 
 
2.2.1.  Obalování 
 

Je nutné provést odstranění zbytků separátoru po odlití z povrchu stromečků, 
kdyby se separátor neodstranil, je zde velké riziko, že první vrstva obalu nepřilne a v 
průběhu dalších technologických operací vlivem tepelných pnutí skořepina praskne. 
Pro lepší přilnutí první vrstvy keramické břečky se někdy povrch odlitku velmi jemně 
naleptá.[1] 
 Po odstranění separátoru následuje namáčení v keramické břečce, která se 
skládá ze dvou základních částí, a to pojiva (voda, alkohol) a plniva (mikročástice 
žáruvzdorného materiálu). Celý stromeček se ponoří do keramické břečky a je s ním 
otáčeno a pohybováno tak, aby se břečka dostala do všech míst na celém stromečku 
– pokud by se tak nestalo, je velké riziko zničení formy při sušení či následném 
žíháním, nebo zmetkovitosti odlitku odlitého do takto vytvořené formy. Po vyjmutí 
stromečku je nutné nechat okapat přebytečnou břečku.[3] 
 

 
Obr. 4 – Namáčení do keramické břečky [3] 
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 Po řádném namočení stromečku následuje posyp zrnitým, žáruodolným, 
keramickým ostřivem. Při posypu je možné použít dvou způsobů nanášení ostřiva na 
stromeček: 
 

a) Fluidní posyp  – stromeček je ponořen do vzduchem čeřeného ostřiva. 
b) Sprchový posyp  – stromeček je sprchován ostřivem. 

 
Posypové písky jsou ze zirkonu, korundu, molochitu, křemene a dalšího 

nepřeberného množství žáruvzdorných materiálů na bázi aluminosilikátů. Tyto 
posypové směsi se také rozdělují podle zrnitosti od 0,175 mm až po 0,5 mm. 
Jemnější směsi (0,175 – 0,25) slouží k vytváření tzv. lícovacích vrstev – první (někdy 
i druhá) vrstva ostřiva – je to z důvodu vytvoření lepšího povrchu na následném 
odlitku. Další vrstvy jsou pak obalovány pomocí hrubších směsí (0,25 – 0,5 mm) – 
hrubšími směsmi se obaluje z důvodu lepší prodyšnosti formy a tím pádem lepšímu 
odvodu plynů při odlévání. 

 

 
Obr. 5 – Sprchový posyp keramickým ostřivem [3] 

 
 Tento postup se opakuje 8 – 12x, dokud se nevytvoří potřebný počet 
obalových vrstev. Počet těchto vrstev závisí na složitosti odlitku a kvalitě a 
vlastnostech obalovacích materiálů. Mezi každými dvěma obalovými vrstvami je 
nutno formu vysušit. Děje se tak většinou v klimatizovaném prostoru s dostatečnou 
cirkulací vzduchu při teplotě 20 °C ± 1 °C p ři relativní vlhkosti 30 – 60 %. Tyto 
uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na pořadí obalu, typu obalové směsi a 
břečky. 
  
 Při obalování velmi složitých odlitků se zařazují do forem keramická jádra, 
pomocí kterých se vytvářejí velmi složité dutiny, předlité otvory apod. Jádra se 
zhotovují vylisováním z keramické hmoty a následným vyžíháním či jinou tepelnou 
úpravou, která zaručí dostatečnou pevnost a odolnost jader. 
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2.2.2.  Robotizace obalování  
 

V dnešní době, kdy je velmi důležitá efektivita práce a s tím spojená cena 
odlitku, se čím dál více přikračuje k co největší automatizaci procesu z toho důvodu, 
že stroj má stále stejnou účinnost a odpadají zde chyby, které jsou způsobeny vlivem 
lidského faktoru. Právě z těchto důvodů jsou ve slévárnách používány automatické 
obalovací linky a roboti. Do robotizovaného ramene je uchycen stromeček s modely, 
za současné rotace je ponořen do keramické břečky. Jakmile je stromeček 
dostatečně namočen, robotické rameno jej přesune do posypové nádoby, kde je celý 
stromeček pokryt ostřivem. 

 

 
Obr. 6 – Obalovací robot 

 
2.2.3.  Materiály používané k obalování 
 
2.2.3.1.  Keramická suspenze 

 
Keramická suspenze neboli břečka je velmi viskózní kapalina sestávající ze 

dvou základních komponent. Těmito jsou pojivo – koloidní silica na bázi vody 
(hydrosoly) nebo alkoholu (alkosoly) a plniva – žárovzdornina ve velikostech 
takových, aby bylo možné udržet v tanku tuto suspenzi homogenní. V dnešní době 
se pro tyto účely používá velké množství materiálů, které mají různé vlastnosti, ať už 
žáruvzdornost, nebo např. teplotní vodivost a roztažnost – těmto vlastnostem by se 
měla přizpůsobovat základní stavbu skořepiny, a to tak, že není možné kombinovat 
materiály se zásadně rozdílnou tepelnou roztažností – je zde riziko velkého pnutí ve 
skořepině a následný vznik vad skořepiny jako jsou delaminace či praskliny – tyto 
poté mohou způsobovat slévárenské vady. 
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Obr. 7 – Delaminace skořepinové formy 

 
A. Příprava keramické suspenze  

 
Příprava keramické suspenze je jeden ze stěžejních faktorů celé výroby 

keramické formy, protože bez dobré břečky nejsme schopni vyrobit kvalitní 
skořepinu. Výroba keramické břečky sestává z několika základních kroků: 

 
1) Volba základní receptury – většinou se děje na základě zkušeností 

technologa, materiálových vlastností a způsobu použití břečky (velký rozdíl 
mezi břečkami určenými pro primární a sekundární obaly). 

2) Provedení samotného namíchání – velmi důležitý faktor ovlivňující dobu 
stabilizace břečky. V tomto stádiu hraje velkou roli lidský faktor a 
dodržování technologických předpisů. Doporučená technika pro namíchání 
břečky je pečlivě navážit veškeré komponenty, pomalu vsypávat moučku 
do pojiva tak, aby nedocházelo k jejímu spojování a nevznikaly v suspenzi 
hroudy, a po dobrém promixování vypínáním a zapínáním mixéru docílit 
toho, že přebytečný vzduch ve formě bublin ze suspenze vypluje. 
V mnohých slévárnách je k vidění proces jiný – podle rysky se odměří 
pojivo do mixovací nádoby, napytluje se do břečky moučka a nechá se 
mixovat. 

3) Přidání aditiv – ve většině případů není břečka složena pouze z pojiva a 
moučky, přidávají se do ní ještě další složky, které zlepšují její vlastnosti 
v závislosti na tom, k čemu má být břečka použita – smáčedla (zvyšují 
povrchové napětí – tím docilujeme toho, že primární břečky lépe kryjí), 
antifoam (opak smáčedla – snižuje povrchové napětí – slouží k tomu, aby 
se nevytvářely v rozích a problémových místech bubliny a nebránily tak 
průniku břečky do těchto míst – i přesto, že se jejich účinek narušuje, do 
primární břečky se většinou přidávají v určitém poměru obě tyto složky), 
antibakteriální činidla (pokud se dostanou bakterie do břečky a sníží pH 
pod určitou mez, dojde k narušení záporného náboje koloidní silicy, tvorbě 
aglomerátů a tím k destrukci celého pojivového systému). 

4) Doba stabilizace – je velmi ovlivněna rychlostí, kterou se v nádobě 
suspenze míchá. Suspenze je považována za stabilní, pokud je změna 
viskozity při měření menší než jedna sekunda za hodinu.  
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Obr. 8 – Stabilizace keramické suspenze[6] 

 
• Válcové mixéry - břečka se míchá v uzavřených láhvích (barelech), 

podoba válcových rotačních mísičů, poměrně dlouhá doba 
stabilizace, která je však vyvážena stálostí složení břečky 
(nedochází zde k žádnému odparu vody, který by mohl ovlivňovat 
výsledek) 

 
Obr. 9 – Válcový mixér 

 
 

• Mixéry se středními otáčkami – břečka je míchána v otevřené 
nádobě, nebo je nádoba uzavřena víkem. Frekvence otáčení u 
těchto mixerů je pod 2000 RPM. Tento způsob je nejpoužívanější, 
jelikož je v době stabilizace na půli cesty mezi vysokootáčkovým 
mícháním a válcovými mixéry. 
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Obr. 10 – Mixér se středními otáčkami[6] 

 
• Vysokootáčkové mixéry – frekvence otáčení impeleru je přes 2000 

RPM. Takto mixované břečky jsou stabilizovány v řádu několika 
minut až max. 3 hod – v závislosti na objemu. Je zde však velké 
riziko lokálního přehřívání suspenze, a to až na teploty, kdy je riziko 
termální destrukce polymerických složek pojiva a tím jeho 
znehodnocení. 

 
Obr. 11 – Vysokootáčkový impeler [6] 

B. Kontrola keramické suspenze  
 

Kontrola keramické suspenze je velmi důležitou součástí celého procesu 
výroby formy. Tato část bývá velmi často slévárnami zanedbávána, avšak vliv vad a 
problémů tímto na odlitcích způsobený je buď velmi nákladný, nebo dokonce 
neopravitelný. Díky nedostatečné kontrole mohou vznikat až takové výchylky kvality, 
že je možné vyprodukovat až celé série neshodných výrobků. 
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a. Měření teploty 
 

Měření teploty je velmi důležité ze dvou základních důvodů: 
 

1) Aby nedocházelo k lokálnímu přehřívání suspenze a tím riziku termální 
destrukce pojiva 

2) S rostoucí teplotou suspenze klesá její viskozita a mění se krycí vlastnosti 
3) Při vyšší teplotě suspenze dochází k většímu odparu vody, který může 

následně tímto způsobem navyšovat obsah koloidního křemíku, což může 
vést až ke gelaci pojiva.  

 
Kritická teplota při míchání břečky se liší dle typu použitého pojiva, a to 

v rozmezí 24 – 28 °C.  
 

b. Měření viskozity 
 
Základní test tečení břečky. Do zkušebního pohárku se nabere břečka z tanku 

a zapnou se stopky (hned, jak protne měřící pohárek hladinu). Existují dva způsoby 
určování, kdy stopky zastavit – pokud se objeví pohledem shora otvor, jímž břečka 
proudí z pohárku ven (Ford), nebo při přerušení plynulosti proudění z pohárku 
(Zahn). U každé z metod existuje ještě několik velikostí výstupního otvoru z pohárku 
pro pokrytí velké škály měřených viskozit. 

 

 
Obr. 12 – Zahnův a Fordův pohárek [7] 

 
c. Měření pH 

 
Kyselost měřeného roztoku určuje elektrický potenciál měrné skleněné 

elektrody. Základní část skleněné elektrody tvoří tenkostěnná miniaturní baňka ze 
speciálního skla. Vnitřní objem baňky je naplněn pufrem, tedy roztokem o 
konstantním pH. Vnější povrch baňky je ve styku s měřeným roztokem a rovnováha 
mezi hydroxoniovými ionty ve zkoumaném roztoku a ionty v povrchu skla způsobují 
změnu elektrického potenciálu elektrody, pH-metry současně převádějí měřené 
napětí mezi elektrodami přímo na hodnotu pH, kterou zobrazují digitálně na displeji. 
(pH-metr viz Obr. 13) 
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Obr. 13 – pH-metr                                   Obr. 14 – Drying test 

 

 
d.  Drying test 

 
Je základním testem pro stanovení procentuálního zastoupení žárovzdornin 

v suspenzi. Tento test je velmi důležitý pro zjištění procentuálního složení břečky, 
přesto však není možné udržet po celou dobu životnosti suspenze stejné 
procentuální zastoupení žárovzdorniny, jelikož dochází k omílání částic a tím roste 
podíl jemnějších podílů. Toto „stárnutí“ břečky má výhodu u primárních obalovacích 
suspenzí – břečka s vyšším obsahem jemných částic při stejné viskozitě lépe a 
rovnoměrněji kryje a vytváří silnější nabalenou vrstvu – tyto změny lze pozorovat na 
postupném mírném zvyšování hodnoty plate weight.  

Odebere se malé množství břečky na předem zváženou misku (hliníková – 
možnost vyrobit i z alobalu). Na této misce se posléze vzorek zváží – je nutné mít 
digitální přesnou váhu, nejlépe přesnost měření na 0,001 g – protože každá 
nepřesnost, byť i v setinách, velmi zásadním způsobem ovlivňuje přesnost celého 
měření.  

 
e. Test obsahu žárovzdornin v pojivu 

 
Tento test je vhodné provést zároveň se stanovením procentuálního 

zastoupení žárovzdornin v suspenzi. Jedná se o testování obsahu pevných částic 
v pojivu (záměrně není zmíněn pouze obsah žárovzdorniny, jelikož určitý podíl 
polymerických částic v pojivu je také ve formě pevných částic) – odstředí se malý 
objem břečky tak, abychom získali alespoň 10 ml pojiva. Toto pak přelijeme do 
přesné odměrky a podle netto hmotnosti pojiva a objemu odměrky určíme měrnou 
hmotnost pojiva a tím pádem i celkový obsah koloidního křemíku v objemu pojiva. 

Tyto dva testy je vhodné kombinovat z důvodu toho, že drying test jako takový 
počítá celkový obsah žárovzdorniny v objemu a neuvažuje možnost úbytku 
koloidního křemíku a tím celkové oslabení pevnosti formy. 
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f. Test obsahu bakterií 

 
Test růstu bakterií je velmi často zanedbávaným, avšak velmi důležitým testem. 

V případě, že se test růstu bakterií pravidelně neprovádí, je zde velké riziko jejich 
velkého rozmnožení a tím destrukce pojiva. 

V podstatě to funguje tak, že se populace bakterií živí polymerickými složkami 
pojiva a vylučuje kyselé látky, které ovlivňují pH suspenze.  

 

     
 

Obr. 15 – Efekt bakterií [6]                                         Obr. 16 – Test bakterií [6] 

 
 
Samotný test pak probíhá tak, že se odstředí dostatečné množství břečky – takto 

se získá pojivo, kterým se poleje speciální živný pásek, který je uzpůsoben pro lepší 
a rychlejší růst bakterií. Tento pásek se poté uzavře do speciální nádobky a ponechá 
se po určitou dobu buď při pokojové, nebo při zvýšené teplotě inkubovat. Po inkubaci 
se vyhodnotí dle přiložených fotografií etalonů množství bakterií 

 
 

g. Testování krytí břečky (plate weight) 
 

Plate weight test je velmi důležitý pro určování schopnosti břečky krýt voskový 
model. Tento způsob testování se používá u primárních břeček, jelikož břečka 
dochází do styku s hladkým povrchem vosku. Břečka musí vytvořit dostatečnou 
vrstvu, aby se v ní udrželo ostřivo určené pro primární obal – zde je nutné skloubit 
velikost ostřiva a viskozitu primární břečky. V případě jednoduchých odlitků je možné 
používat vyšší viskozity břeček a hrubší zrnitosti ostřiva, v případě tvarově složitých 
odlitků je nutné přistoupit k nižší viskozitě břečky a jemnější zrnitosti ostřiv, protože je 
zde riziko, že by břečka s vyšší viskozitou nemusela zatéct do složitých tvarů. 

 
Při testování plate weight se používá jednoduché aparatury, která obsahuje 

váhu o dostatečné přesnosti (nejlépe 0,01 g), čtvercový plátek plechu (nejlépe 
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bronz/mosaz – kvůli korozivzdornosti, rozměry 150 x 150 mm pro provozní učely;    
75 x 75 mm pro laboratorní účely) a mechanismus pro zavěšení plátku. 

 
Obr. 17 – Pate weight 

 
Postup při měření – řádně očištěný a vysušený plátek se zváží a váha se 

vynuluje. Nabere se vzorek břečky z tanku do nádoby a za stálého míchání se 
přesune na měřicí pracoviště. Zde se ponoří plátek pod hladinu břečky tak, aby byl 
celý smočený. Je důležité, aby při pravidelném měření byl čas ponoření pod hladinou 
vždy stejný, aby byla měření porovnatelná. Nádoba s břečkou musí být co nejblíže 
váze, aby nedocházelo k dlouhému přenášení a tím ovlivňování výsledků. Plátek se 
vytáhne z břečky a zavěsí se na měřicí zařízení. Jakmile je plátek z břečky vytažen, 
spouští se stopky. Váhu plátku se zapisuje v intervalu 15 sekund po dobu tří minut. 
Z těchto měření se získají křivky, ze kterých se odečítá čas zastavení stékání břečky, 
který je velmi důležitý z hlediska následné produktivity celého procesu. 

 
C. Používané keramické suspenze  
 

V dnešní době je používáno několik typů keramických břeček.  Nejčastěji se 
však používají břečky na bázi SiO2. Tyto roztoky se skládají z nanometrických částic 
křemíku a vody nebo jiného média (např. alkoholy). Výhodou takových břeček je 
jejich chemická stálost (při správném zacházení), jejich cena a to, že jsou schopny 
odolávat i velmi vysokým teplotám, proto se používají pro odlévání širokého spektra 
materiálů. 

 
Dalším typem jsou břečky na bázi zirkonu. Tyto břečky se vzhledem ke své 

velmi vysoké teplotní a chemické stálosti při styku s tekutým kovem užívají při 
metodách tzv. rychlého odlévání, například v zubním lékařství. Pro výrobu klasických 
součástí ve slévárnách se tyto břečky moc nepoužívají vzhledem ke své vysoké 
ceně. Dalším problémem u zirkonových břeček je ten, že po čase se v břečce 
začnou tvořit malé aglomeráty zirkonu, které mají neblahý vliv na povrch odlitku. 

 
Dalším typem v dnešní době používaných břeček jsou břečky na bázi 

korundu. Tento má o něco málo menší žáruvzdornost než zirkon, ale jeho chemická 
inertnost a chování při styku s tekutým kovem je velmi podobné, při přibližně 
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poloviční ceně. Právě proto je v dnešní době zirkon velmi často nahrazován 
korundem. 

 
V neposlední řadě se v dnešní době používají jako plniva do břeček 

aluminosilikátové moučky. Aluminosilikáty jsou, jak již název napovídá, minerály, 
v kterých je zastoupen v určitém poměru korund (alumina) a SiO2 (silica) s dalšími 
prvky. Vlastnosti těchto materiálů hlavně závisí právě na výše zmíněném poměru 
těchto dvou komponent – čím více korundu, tím vyšší žáruvzdornost a chemická 
stabilita, avšak s vyšším obsahem korundu narůstá také cena materiálů.[16] 

 
Dle typu materiálu rozdělujeme pojiva pro břečky víceméně do dvou 

základních okruhů, a to koloidní roztoky SiO2 a koloidní roztoky Al2O3. Korundová 
pojiva se používají spíše u skořepin pro odlitky s vysokou přidanou hodnotou a u 
skořepin, které jsou velmi tepelně namáhány (např. u krystalizátorů pro výrobu 
lopatek do turbín). Existují i koloidní roztoky zirkonu, ale vzhledem ke své ceně se 
v přesném lití nevyužívají – jejich použití je hlavně v průmyslové keramice. 

 
Jedním z typů supermoderních a velmi nákladných břeček jsou břečky 

vyrobené na bázi oxidu ytria. Tyto jsou však používány pouze na extrémně složité, 
tepelně namáhané skořepiny pro odlitky se speciálním použitím. 

 
2.2.3.2. Posypové materiály [9] 
 
 V dnešní době je využíváno velké množství posypových materiálů. Od 
nejdražších a nejkvalitnějších, jako jsou zirkon a korund, přes tavený křemen až po 
v neposlední řadě aluminosilikátové minerály. Tyto materiály se liší hlavně ve své 
tepelné odolnosti, chemické inertnosti a chováním při styku s tekutým kovem. V této 
práci bude zmíněno a rozebráno několik nejpoužívanějších materiálů pro přesné lití.  
 

A. Zirkonová ost řiva  
  
 Jedná se hlavně o materiály na bázi ZrO2. Oxid zirkoničitý má monoklinickou 
krystalovou strukturu za pokojové teploty a přechody do struktur tetragonální a 
kubické za teplot zvýšených. Pro stabilizaci ZrO2 v určitém typu krystalové mřížky se 
často používají oxidy ytria, tyto skořepiny jsou však velmi drahé, a jak bylo zmíněno 
již výše, používají se jenom pro velmi náročné odlitky odlévané v krystalizátorech za 
vysokých teplot – např. lopatky turbín. 
 
 Zirkonové materiály jsou vzhledem ke svým vlastnostem jedněmi 
z nejzkoumanějších materiálů dnešní doby. Jsou teplotně i chemicky velmi stabilní a 
jsou schopny odolávat i teplotám přes 2000°C. V dnešní dob ě se spousta odborníků 
věnuje snaze o nalezení náhrady za zirkon, protože jeho celosvětové zásoby nejsou 
neomezené a jeho cena se v posledních čtyřech letech téměř ztrojnásobila. 
Z ekonomických důvodů začínají i slévárny spolupracovat s různými vývojovými 
institucemi na vývoji nových materiálů v provozních podmínkách. [15] 
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 Pro slévárenské účely se zirkon vyskytuje jako moučka (plnivo do keramických 
suspenzí) a ostřivo pro primární posyp – na další vrstvy se zirkon vzhledem ke své 
ceně nepoužívá. 
 
 Typické složení zirkonových ostřiv viz Tab. I. 
 

B. Tavený k řemen (Fused silica)  
 
 Tavený křemen je stejně jako křemen a kristobalit modifikací oxidu 
křemičitého. Na rozdíl od těchto surovin není tavený křemen krystalický tzn., že se v 
jeho atomové mřížce nenacházejí žádné pravidelně se opakující struktury. Takové 
materiály se nazývají amorfní – např. sklo, na rozdíl od skla se však tavený křemen 
skládá pouze z SiO2 o vysoké čistotě. 

 
Obr. 18 – Tavený křemen 

 

 Nejdůležitější vlastností taveného křemene je jeho velmi nízká termická 
roztažnost a vysoká žáruvzdornost – taví se až při teplotách kolem 2000 °C. Z tohoto 
důvodu se úspěšně používá pro výrobu keramických forem v metodě vytavitelného 
modelu.  
 
 Jsou dva způsoby použití – buď na keramickou suspenzi, kde se nejčastěji 
míchá ještě se zirkonem, nebo jako ostřivo jak pro primární, tak i zpevňovací obaly. 
 
 Typické složení Fused silica ostřiv viz Tab. II. 
 

C. Korund  
 
 Chemické složení je Al2O3. Korund se může vyskytovat v cca osmi různých 
transformacích. Termodynamicky nejstabilnější je α-korund, který se také nejčastěji 
používá pro výrobu keramických forem. Korund velmi dobře odolává vysokým 
teplotám, je velmi tvrdý a chemicky nereaktivní. Další pro keramické formy velmi 
vhodné vlastnosti korundu jsou vysoká odolnost proti tepelnému šoku a velmi dobrá 
tepelná vodivost. 
 
 Nejčastěji užívaným ostřivem pro výrobu keramických forem je tavený korund 
(Fused alumina). Ten se vyrábí tavením korundu na speciálně přizpůsobených 
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obloukových pecích – pece jsou chlazeny po celém obvodu vodou a tavenina se 
následně odlévá do speciálních ocelových kokil chlazených vodou.[12] 
 
 Tavený korund se vyznačuje vysokým obsahem Al2O3 – cca 99,8 % a 
zbytkovým množstvím Fe2O3 a Na2O. 
 

 
Obr. 19 – ZWSK 90 (Korundové ostřivo) 

D. Křemenná ost řiva  
 
 Křemíková ostřiva bez jakékoliv úpravy se používají spíše pro výrobu odlitků 
s nižší přidanou hodnotou, a to hned z několika důvodů – ostřivo obsahuje poměrně 
velké množství nečistot, dalším problémem s křemennými ostřivy bez tepelné úpravy 
je jejich rozměrová stabilita – při teplotách kolem 600 °C dochází ke zm ěnám 
krystalické mřížky v křemíku a tím k dost značným rozměrovým změnám. Díky těmto 
změnám je velmi nebezpečné kombinovat křemenné ostřivo s ostřivy s vysokou 
teplotní stabilitou – díky rozpínání křemíku při vysokých teplotách dochází k růstu 
napětí mezi obaly a může dojít až k porušení integrity formy. Takto mohou vznikat 
vady skořepiny, jako je delaminace a následně i vady na odlitcích, jako jsou zálupy, 
výrony či zadrobeniny. 
 

E. Aluminosilikáty  
 
 Jak už bylo zmíněno výše, tyto materiály sestávají ze dvou základních složek, 
a to korundu (Al2O3) a křemene (SiO2) v různých poměrech.  
 
 Tyto produkty se získávají ohříváním aluminosilikátových přírodních materiálů 
na teploty 1250 – 1750 °C v závislosti na obsahu ko rundu (čím vyšší obsah korundu, 
tím vyšší je potřebná teplota ohřevu). Takto vysoká teplota zajistí dostatečnou 
přeměnu krystalických mřížek v materiálu a tím stabilní a chemicky poměrně velmi 
čisté ostřivo. 
 
 Aluminosilikátová ostřiva jsou v poslední době stále více využívána, a to 
hlavně z důvodu jejich velmi příznivé ceny a také z důvodu velkého posunu, co se 
týče dosažitelných vlastností těchto materiálů. 
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 Aluminosilikáty jsou na trhu známy spíše pod obchodními značkami, jako jsou 
Molochite nebo Mulgrain. Rozdíl v těchto materiálech je hlavně v poměru Al2O3:SiO2, 
v chemické čistotě a tvaru zrna po rozemletí. 
 

  
Obr. 20 – Molochite 50-80DD      Obr. 21 – Mulgrain 60s 

 

2.3. Vytavování  
 
 Jakmile je zhotovena poslední vrstvu obalu a obal je řádně vysušen, může se 
přikročit k další operaci, kterou je vytavování – aby bylo možné do skořepiny odlévat, 
je nutné z ní odstranit vosk.  
 

 
Obr. 22 – Vytavování vosku [3] 

 
Metoda vytavování je založena na nízké teplotě tavení vosků (60 – 90 °C), 

nastává zde však problém s tím, že vosky mají daleko vyšší tepelnou roztažnost – 
pokud by se ohřev prováděl rovnoměrně a za nižších teplot, skořepinová forma by 
vlivem sil způsobených roztažením voskového modelu popraskala. Právě proto se 
zde používá metody založené na aplikaci tepelného šoku, kdy teplota skořepiny je 
mnohem vyšší než voskového modelu, tím pádem se povrch modelu nataví a vytvoří 
dilatační spáru, která zachycuje veškeré rozměrové změny voskového modelu a 
zabraňuje působení tlakových sil na skořepinu.[1] 
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Obr. 23 – Působení tepelné roztažnosti a vznik dilatační spáry [8
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Obr. 24 – Bojlerkláv [8] 
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stromeček projede přes tunel (velká mikrovlnná trouba) přímo do žíhací pece, 
kde se forma zrovna vypálí. Navíc je tato metoda velmi levná, nedochází zde 
ke znehodnocování vosku a nevznikají žádné spaliny, kouř ani žádné jiné 
nečistoty. Princip metody je takový, že se skořepina lehce navlhčí a umístí se 
do mikrovlnného pole. Zde se skořepina velmi rychle zahřeje, což zapříčiní 
vznik dilatační spáry mezi stěnou modelu a vnitřní stěnou formy. Díky vysoké 
teplotě a rovnoměrnému zahřátí celé formy probíhá vytavování vosku velmi 
rychle a efektivně.[16] 

 
 

Vytavený vosk není odpadním materiálem. Vosk projde procesem regenerace 
a lze jej použít znovu – většinou jeho poměrné množství, protože dochází ke ztrátám, 
které jsou závislé na způsobu vytavování. 

 
Druhou, ve slévárnách přesného lití v dnešní době rozšířenější, možností 

zacházení s použitým voskem je tzv. rekonstituce. Je to proces, při kterém slévárna 
shromažďuje vytavený vosk a následně jej zasílá zpět výrobci. Následuje proces 
zbavení nečistot a přidání nových základních komponent. Takový vosk má 
garantovaný obsah nečistot a vlastnostmi se velmi blíží vosku panenskému. 

 

2.4. Žíhání sko řepiny [1] 
 
 Po vytavení voskového modelu ze skořepiny je na řadě další technologická 
operace, a to vyžíhání skořepiny. Žíhání se provádí ze tří základních důvodů: 
 

1) Dosažení optimální pevnosti a tvrdosti formy - při vyšších teplotách dochází ke 
změně amorfní formy vazné vrstvičky SiO2 na vrstvu krystalickou. 

2) Předehřev formy před samotným odléváním – pokud by se odlévalo do 
nevyžíhané formy, kov by okamžitě po dotyku krystalizoval na stěně formy, 
což je nežádoucí u odlévání tenkostěnných odlitků (vznikají zmetky – do 
některých částí formy se kov nedostane) 

3) Odstranění zbytků vosku a popela po vytavení vosku – alkoholové složky se 
odpařují již při teplotách do 100 °C, je zde však i voda, obsažená  v pojivech. 
Pro řádné odstranění všech nečistot a nežádoucích složek je třeba žíhat na 
teplotách kolem 1000 °C. 

 
Postupy žíhání jsou velmi závislé na odlévaném materiálu a materiálech 

použitých při výrobě skořepiny. Je jasné, že nelze aplikovat žíhací teploty používané 
pro slitin hliníku pro skořepiny určené pro odlévání oceli a naopak, jelikož 
skořepinová forma pro Al odlitky se může žíhat i na teploty mírně překračující 650 °C 
– u těchto skořepin však víceméně nedochází k sintraci, tudíž by pevnostně 
nevydržely metalostatický tlak ve formě po odlití oceli. 
 

Postup při žíhání skořepiny na bázi křemíku: Ohřev při žíhání probíhá 
postupně s určitými prodlevami. První výdrž na teplotě cca 100 °C (asi 30 minut) 
slouží k odstranění jakýchkoliv zbytků vody, které se mohou ve skořepině vyskytovat. 
Dále následuje ohřívání cca 5 °C/min a p ři dosažení teploty 575 °C se oh řev zastaví 
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a provede se výdrž na této teplotě (asi 30 minut), tato slouží k rovnoměrnému 
prohřátí formy a krystalografické přeměně křemene. Následuje ohřev na teplotu 950 
– 1550 °C, kde se provádí další výdrž. Na t ěchto teplotách se zlepšují vlastnosti 
formy – je inertní a stabilní. Volba žíhací teploty závisí na odlévaném materiálu a 
způsobu, jakým se bude následně odlévat. 

 
 

2.5. Kontrola vyrobených sko řepin 
 
2.5.1.  MOR (modulus of rupture – modul pevnosti) 
 

MOR je základní pevnostní charakteristika keramické formy. Před samotným 
měřením je nutné velmi pečlivě změřit tloušťku vzorků; šířka je většinou hlídána již při 
přípravě a řezání vzorků. Měření probíhá tak, že se vzorek skořepiny položí lícní 
vrstvou na dvě podpory o určité rozteči a začne se přesně ve středu této rozteče 
postupně zatěžovat. Jak zatížení roste, dochází zároveň k měření průhybu 
skořepiny, který se také měří. V okamžiku, kdy skořepina praskne, je zaznamenána 
maximální síla, která působila na vzorek. Ze všech naměřených hodnot je následně 
vypočten modul pevnosti podle vzorce: 

 

��� =
3 × ��	íž�í �ř� ���� × ���	�č ������

2 × šíř�� ������ × 	���šť�� �������
 

 
Ze vzorce je vidět zásadní vliv tloušťky skořepiny. Pokud je tato hodnota 

změřena nepřesně, dochází k zásadnímu ovlivnění výsledných hodnot. 
 

 
Obr. 25 – Měření MOR 
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Obr. 26 – Vzorky pro měření MOR 

 
Zároveň s měřením působící síly dochází k měření průhybu skořepiny, ten je 

velmi důležitý hlavně u měření nevyžíhaného vzorku, jelikož u pružnějšího vzorku je 
nižší riziko vzniku praskliny v autoklávu. 
 
2.5.2. DIL – tepelná dilatace 
 

Test pro určení rozměrové stability keramické formy. Další velmi důležitou 
hodnotou získanou tímto testem je změna tepelné kapacity formy – tato hodnota je 
důležitá hlavně pro následné měření Laser flash pro přesné určení tepelné vodivosti 
skořepiny. 

Příprava vzorků spočívá v přichystání malých hranolků skořepiny tak, aby se 
daly nasunout do trubičky o ɸ= 5mm. Tyto vzorky se nasunou do keramické trubičky, 
ve které se přitlačí keramickým pístem, aby nemohlo dojít k pohybu vzorku při 
měření.  

   
Obr. 27 – Příprava měření.                                   Obr. 28 – Dilatometr 
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S takto připravenými vzorky se zajede na dorazy v keramických trubičkách a 
zasunou se do výkonné pece (viz Obr. 27, 28), která má naprogramovanou určitou 
rychlost ohřevu a teplotu, které je nutné při měření dosáhnout. Spustí se měření a 
počítačový program zaznamenává v určitém intervalu hodnoty závislosti relativní 
roztažnosti na teplotě skořepiny. 

 
2.5.3.  LFA (Laser Flash Analysis) – zjiš ťování tepelné vodivosti 
 

Jak už bylo psáno výše, pro přesné určení tepelné vodivosti je nutné mít 
předem hotové měření dilatace, protože při tomto měření je jedna ze 
zaznamenávaných veličin změna tepelné kapacity v závislosti na teplotě.  

 
� !" = � !" ∗ $ !" ∗ %& !" 

 
Kde: - � !" je hodnota teplotní vodivosti 
 - � !" teplotní vyzařování 
 - $ !" hustota 
 - %& !" tepelná kapacita 
 

Příprava vzorku probíhá tak, že se připraví disk o patřičném tvaru (záleží na 
přípravku, který máme pro připevnění vzorku v přístroji – vzorek může mít tvar disku 
o ɸ=10mm nebo ɸ=20mm, nebo může mít tvar čtverce) a tloušťce cca 3 mm (viz Obr. 
29). Vzorek zvážíme, změříme jeho průměr, výšku a z těchto hodnot vypočteme 
hodnotu hustoty při pokojové teplotě. Takto připravený vzorek pokryjeme z obou 
stran grafitovým nástřikem, aby byl znemožněn odraz záblesku laseru při měření – 
černá barva pohltí všechno takto vytvořené teplo.  

 

 
Obr. 29 – Vzorky pro LFA 

 
 Příprava přístroje musí být velmi důsledná, protože každá chyba, která se 
udělá, může mít fatální důsledek na hodnoty měření. V první fázi přípravy se založí 
vzorek do měřicího přípravku tak, aby se nijak nepohyboval a nemohl vypadnout, 
zároveň v první fázi doplníme tekutý dusík do chladícího okruhu přístroje. Takto 
založený vzorek se uzavře do vzduchotěsné komory, jež se následně vyvakuuje. 
První fáze vakuování trvá cca 10 min. Následně se odpojí vakuovací pumpa a 
komora se „profoukne“ inertním plynem – argonem a následně přijde na řadu druhá 
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fáze vakuování, u té již není nutný tak dlouhý čas - postačí cca 5 min. Po těchto pěti 
minutách se vakuová pumpa znovu odpojí a pustí se konstantní tok inertního plynu – 
50 ml/min. Tímto způsobem přípravy vzorku se zaručí, že v komoře nebude žádný 
vzduch, který by mohl ovlivňovat výsledky měření. Při časové prodlevě při vakuování 
se zapíše do měřicího programu všechny důležitá data – označení vzorku (pro 
identifikaci), hustotu, tloušťku, průměr, a vytvoří se program ohřevu, teplot a počtu 
impulsů na určitých teplotách, na kterých se chce teplotní vodivost zjišťovat. 

Takto získaná data se vloží společně s daty získanými z dilatometrie do 
vyhodnocovacího softwaru, který vypočítá přesné hodnoty teplotních vodivostí a 
konstant, ze kterých můžeme následně vytvořit křivky teplotních vodivostí. 

 

 
 

Obr. 30 – Princip LFA 

 
2.5.4.  SEM (Scanning Electron Microscopy) – Snímky  výbrus ů 

sko řepin 
 

Rastrovací, nebo též řádkovací, elektronový mikroskop (angl. scanning 
electron microscope, SEM) je elektronový mikroskop, který využívá k 
zobrazování pohyblivého svazku elektronů. 

Na každé místo vzorku je zaměřen úzký paprsek elektronů (prochází jej po 
řádcích – odtud řádkovací). Interakcí dopadajících elektronů s materiálem vzorku 
vznikají různě detekovatelné složky. Jak paprsek putuje po vzorku, mění se podle 
charakteru povrchu úroveň signálu v detektoru. Z těchto signálů je pak sestavován 
výsledný obraz. Získaný obraz je standardně monochromatický. 
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Obr. 31 – Vzorky SEM 

 
Obr. 32 – Schéma SEM 
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3.0. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST [5] 

3.1. Laboratorní zkoušky 
 

3.1.1.  Úvodem 
 

V této části práce budou prezentovány výsledky měření provedených 
v laboratoři CARRD. Jsou zde uvedeny výsledky jak pro zmapování současného 
stavu skořepiny (k datu 16. 7. 2011), tak také možné návrhy skořepin, na kterých 
byly aplikovány jednak změny v technologickém postupu výroby, jednak změny 
materiálové.  

 
Do laboratoře byly dodány přímo materiály z firmy Fimes, aby byla zaručena 

porovnatelnost výsledků. 
 
Břečka byla připravována v uzavíratelných láhvích o objemu 1,5 l a byla 

stabilizována na rotačním válcovém mixéru. Pro samotnou přípravu byl používán 
rotační tyčový impeler. 

 
Obr. 33 – Příprava břečky 

 
Pro porovnatelnost výsledků byly zvoleny časy zamočení skořepiny v břečce a 

časy okapání skořepin: 
• Čas zamočení – 8 sec 
• Čas okapání – 20 sec 

 
Z důvodu rozdílné tvorby nabalené vrstvy u různých typů zasypávání 

skořepiny byl zvolen sprchový posyp na ručním gravitačním sypači. 
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Obr. 34, 35 – Obalování 

 
 Vzhledem k tomu, že v laboratoři CARRD nebyl pro vytavování dostupný 
autokláv/bojlerkláv, vytavování probíhalo v laboratorní pícce. Protože byly jako 
vzorky použity pouze tenké plátky vosku, je tento způsob vytavování použitelný – 
nedojde zde k destrukci skořepiny, díky velkým pnutím v místech s větším objemem 
vosku. 

 
Obr. 36 – Vytavování 

 
 Takto vytavené vzorky byly rozděleny do sérií, které se vyžíhaly při níže 
uvedených teplotách – žíhací program byl: 

• 1,5 – 2 hod ohřev na žíhací teplotu 
• 3 hod výdrž na žíhací teplotě 
 
Tyto vzorky byly následně podrobeny sérii testů – LFA, SEM, DIL, MOR. 

Kompletní obalovací procedura je zaznamenána v Tab. III. 
 



Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně 
2011/2012 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Mazůrek T. 

 

35 

3.1.2.  Analýza různých skořepin 
 

3.1.2.1. Současně používaná skořepina 

 
V této části byly změřeny vlastnosti skořepiny, která byla používána k datu     

1. 7. 2011 ve Fimes pro výrobu odlitků. Byly odebrány vzorky skořepin z klíčových 
odlitků jak ve vytaveném stavu, tak ve stavu vyžíhaném.  

 
Zaslaná skořepina byla vyrobena následující recepturou: 
 

• Primární obal – břečka Primecoat + Fused Silica 200# + Zircon 200# 
50/50 zasypáno Molochite 30-80DD; Visk. 23sec. Zahn 4 

• 2x Intermediate  - břečka Remasil 200# + Ultra zasypáno Remasil 50s,  
Visk. 22sec Zahn 4 

• Backup – břečka Remasil 200# + Ultra zasypáno Lupek A111, Visk. 
29sec Zahn 4 

Na těchto vzorcích byly provedeny následující testy: 
 

A. CMOR a ohyb sko řepiny  
 
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách Tab. IV., V. Je zde vidět zásadní 

rozdíl mezi vzorky, které byly vytaveny, a vzorky, které byly vyžíhány. Je to 
způsobeno tím, že u vytavených vzorků jsou ve skořepině pozůstatky vosku a také 
polymery, které jsou obsaženy v pojivu. Tyto složky dávají nevyžíhané skořepině 
pevnost. Oproti tomu u skořepiny vyžíhané na 650 °C jsou tyto složky už spálen y, ale 
ještě nedošlo k slinování, proto je paradoxně hodnota pevnosti vyžíhané skořepiny 
nižší než skořepiny vyžíhané. 

 
B. DIL – Tepelná dilatace  

 
Měření bylo provedeno s ohřevem 10 K/min na teplotu 1000 °C. M ěřením byla 

zjištěna maximální teplotní roztažnost 0,511 %. Dvě křivky v grafu jsou z důvodu 
zjišťování tepelné dilatace v příčném a podélném směru ve skořepině. Bylo zjištěno, 
že tepelné vodivosti jsou prakticky shodné, z toho důvodu není nutné provádět 
v dalších experimentech měření v obou směrech. Obr. 37. 



Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně 
2011/2012 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Mazůrek T. 

 

36 

 
Obr. 37 – DIL Skořepina Fimes 

 
 Při teplotě cca 340 °C je možné sledovat na p říčně měřeném vzorku skok na 
křivce – tento může být způsoben použitým materiálem – nedostatečná kalcinace 
materiálu Lupek A111 – tento fakt je možným původcem praskání skořepin (ve 
skořepině dojde díky jejímu roztažení k velkému pnutí, které může v kritických 
průřezech vést až k lomu). 
 

C. LFA – Měření tepelné vodivosti  
 

Měření bylo provedeno na obou vzorcích zaslané skořepiny. Přístroj byl 
naprogramován na měření při teplotách 20, 200, 400, 600, 800 a 1000 °C a 650 °C. 
Při každé z těchto teplot byla provedena tři dílčí měření, aby bylo možno eliminovat 
odchylky. Všechny naměřené hodnoty jsou zapsány do tabulek Tab. VI, VII., Obr. 38. 

 

 
Obr. 38 – LFA Skořepina Fimes 
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Při vyhodnocování tepelné vodivosti za vyšších teplot je nutné brát v potaz 
také znovu započatou sinitraci skořepiny při teplotách nad 800 °C. Aby bylo možné 
změnu kvantifikovat, bylo zde provedeno zpětné měření na teplotě 650 °C – je 
patrné, že změnou žíhací teploty je možné tepelnou vodivost více než zdvojnásobit. 
 

D. SEM – Spektrální Elektronová Mikroskopie  
 
Vzorky skořepiny byly zality do akrylové pryskyřice a vybroušeny tak, aby 

nedošlo k vytrhání zrn ostřiva ze vzorku. Takto připravené vzorky byly umístěny do 
spektrálního elektronového mikroskopu a následně byly vytvořeny jejich snímky. 

Obr. 39, 40 – při menších zvětšeních vypadají skořepiny poměrně v pořádku. 
Místy se objevuje velká porezita, která zasahuje až do lícních vrstev a mohla by mít 
za následek penetraci kovu do formy nebo vydrolení skořepiny při nárazu tekutého 
kovu. 

 
Obr. 39 –  Výbrus 1 
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Obr. 40 – Výbrus 2 

 
Obr. 41, 42, 43 – Při větším zvětšení se objeví problém, který úzce souvisí 
s předmáčením skořepin – Mudcracking. Jedná se o to, že mezi zrny břečky, kde by 
byly za normálního stavu póry, jež by mohly odvádět plyny z taveniny, je obsaženo 
vyschlé pojivo, které nemá žádnou pevnost a pouze snižuje prodyšnost skořepiny. 
Dále se na snímcích objevuje velmi často porezita v lícních vrstvách, která může 
způsobovat delaminaci a vymílání do kovu a tím vznik slévárenských vad. 

 
Obr. 41 –  Výbrus 3 
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Obr. 42 – Výbrus 4 

 

 
Obr. 43 – Výbrus 5 
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Obr. 44, 45, 46 – z těchto snímků vyplývá další zásadní vada, která byla objevena na 
Fimes skořepině. Velmi drastické podmínky sušení a velká viskozita břeček 
způsobují, že kapilární efekt při sušení skořepiny strhává menší částice břečky do 
horních částí skořepiny. Takto vznikají místa bez pojivových můstků a velmi se 
snižuje prodyšnost skořepiny. Tyto vrstvy částic jsou v každé vrstvě, přičemž čím 
větší nabalená vrstva břečky, tím silnější vrstva mikročástic.  

 
Obr. 44 – Výbrus 6 
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Obr. 45 – Výbrus 7 

 
Obr. 46 – Výbrus 8 
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3.1.2.2. Skořepina Shell F1 

 
První série skořepiny vytvořená v laboratorních podmínkách dle výše 

uvedeného postupu. Tato série je vytvořená podle receptury, která byla používána 
k datu 1. 7. 2011 ve Fimes. Série byla vytvořena z důvodu zjišťování, zda není chyba 
v některé části procesu Fimes – aby se porovnaly výsledky testů na skořepině 
vytvořené v provozu slévárny s výsledky testů provedených na skořepině vytvořené 
v laboratorních podmínkách. 

 
 Receptura: 

• Primární obal – břečka Primecoat + Fused Silica 200# + Zircon 200# 
50/50 zasypáno Molochite 30-80DD; Visk. 23sec. Zahn 4 

• 2x Intermediate  - břečka Remasil 200# + Ultra zasypáno Remasil 50s,  
Visk. 22sec Zahn 4 

• Backup – břečka Remasil 200# + Ultra zasypáno Lupek A111, Visk. 
29sec Zahn 4 

A. CMOR a ohyb sko řepiny  
 

Pro porovnání pevností skořepiny při různých žíhacích teplotách byly 
vytvořeny čtyři série vzorků – green shell (skořepiny vytavená) a skořepiny žíhané při 
teplotách 650 °C, 850 °C a 1050 °C. P ři porovnání hodnot naměřených u vytavené 
skořepiny Tab. VIII a skořepiny vyžíhané na 650 °C Tab. IX s hodnotami nam ěřenými 
na vzorcích, které byly odebrány ve Fimes Tab. IV, V, je zřejmé, že co se týče 
pevnosti skořepiny, nedochází v procesu výroby ve Fimes k žádnému velkému 
ovlivnění.  

Z Tab. X a Tab. XI je vidět, že s rostoucí teplotou žíhání roste pevnost 
skořepiny. V sérii F1 není tento růst tak markantní jako v sériích následujících, což je 
s největší pravděpodobností způsobeno velmi viskózní břečkou, do které málo 
penetruje písek při posypávání. Tím pádem se zde vytváří vrstvy břečky a ostřiva. 
Vrstva břečky má sice pevnost vynikající, ale protože jsou tyto vrstvy nedokonale 
spojeny ostřivem, je pevnost skořepiny limitována právě těmito spojeními.  
 

B. DIL – Tepelná dilatace  
 

Měření bylo provedeno s ohřevem 10 K/min na teplotu 1000 °C. M ěřením byla 
zjištěna maximální teplotní roztažnost 0,571 %. Dvě křivky v grafu jsou z důvodu 
zjišťování tepelné dilatace ve vzorcích vyžíhaných na teploty 650 °C a 850 °C. Tyto 
dva vzorky byly vybrány kvůli porovnání rozdílů tepelné dilatace u vzorků vyžíhaných 
na teploty, které by byly reálně dosažitelné v provozních podmínkách Fimes. 
Hodnoty tepelné dilatace viz Obr. 47. 
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Obr. 47 – DIL Skořepina F1 

 
C. LFA – Měření tepelné vodivosti  

 
Měření bylo provedeno, stejně jako dilatometrie, na vzorcích vyžíhaných na 

650 °C a 850 °C. P řístroj byl naprogramován pro měření za pokojové teploty, 200, 
400, 500, 600, 700, 800 a 1000 °C a následn ě jedno měření při 700 °C. Toto zp ětné 
měření se provádí pro zjištění, jak ovlivnilo znovu započaté žíhání skořepiny její 
tepelnou vodivost. Naměřené hodnoty viz Tab. XII a Tab. XIII. V sérii F1 je projevuje 
paradoxní jev – skořepina vyžíhaná na nižší teploty má větší tepelnou vodivost než 
skořepina vyžíhaná na teploty vyšší. Obr. 48. 

 

 
Obr. 48 – LFA Skořepina F1 
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D. SEM – Spektrální Elektronová Mikroskopie (F1)  
 
Obr. 49, 50 – Velmi tenká vrstva primární břečky. Také se zde projevuje velmi 
vysoká viskozita zpevňovacích břeček, a to tvorbou velmi silné vrstvy, to může mít za 
následek špatnou penetraci ostřiva do vrstvy břečky a tím zeslabení skořepiny.  
 

 
Obr. 49 – Výbrus 9 

 

 
Obr. 50 – Výbrus 10 

Obr. 50, 51 – na výbrusech je viditelný rozdíl mezi ostřivem použitým na primární a 
intermediate obaly. Dále jsou zde vidět velmi silné vrstvy břečky i mezi prvními obaly. 
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Na Obr. 51 je patrné, že jiné podmínky sušení měly s největší pravděpodobností 
velký vliv na separaci mikročástic v břečce. 

 
Obr. 51 – Výbrus 11 

 

 
Obr. 52 – Výbrus 12 
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3.1.2.3. Skořepina Shell F2 

 
Druhá série vzorků vytvořená v laboratorních podmínkách. Tato série byla 

vytvořená ze vzorků materiálů fy IMERYS, které zaslal Fimes do laboratoře. U této 
série byly aplikovány rozdílné viskozity než u původní receptury aplikované ve 
Fimes.  

 
Receptura: 
 
� První obal – Primecoat + Fused Silica 200# + Zircon 200# 50/50 zasypáno 

Mulgrain 60s; Visk 23sec. Zahn 4 

� Intermediate – Ultra + Mulgrain 200# zasypáno Mulgrain 50s, Visk 13sec Zahn 
4 

� Backup – Ultra + Mulgrain 200# zasypáno Mugrain 30; Visk 13 sec Zahn 4 

 
A. CMOR a ohyb sko řepiny  

 
V pevnostních charakteristikách skořepiny z materiálů Mulgrain je patrný 

stejný jev jako ve skořepině zaslané do CARRD a skořepině F1 – je zde propad 
pevnosti mezi vzorky vytavenými a vzorky žíhanými na 650°C, ale tento propad není 
tak zásadní jako u předchozích skořepin. Dále je zde viditelný prudký nárůst pevnosti 
skořepiny při žíhacích teplotách nad 850 °C (Tab. XIV – XVII). 
 

B. DIL – Tepelná dilatace  
 

Měření bylo provedeno s ohřevem 10 K/min na teplotu 1000 °C. M ěřením byla 
zjištěna maximální teplotní roztažnost 0,516 % (650 °C) a  0,589 % (850 °C). Dv ě 
křivky v grafu jsou z důvodu zjišťování tepelné dilatace ve vzorcích vyžíhaných na 
teploty 650 °C a 850 °C. Tyto dva vzorky byly vybrá ny kvůli porovnání rozdílů tepelné 
dilatace u vzorků vyžíhaných na teploty, které by byly reálně dosažitelné 
v provozních podmínkách Fimes. Hodnoty tepelné dilatace viz Obr. 53. 
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C. LFA – Tepelná vodivost

 
Měření bylo provedeno, stejn

650 °C a 850 °C. P řístroj byl naprogramován pro m
400, 500, 600, 700, 800 a 1000
měření se provádí pro zjišt
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rozdíl v tepelné vodivosti v
skořepina má větší tepelnou vod
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Obr. 53 – DIL Skořepina F2 

Tepelná vodivost  

ení bylo provedeno, stejně jako dilatometrie, na vzorcích vyžíhaných na 
řístroj byl naprogramován pro měření za pokojové teploty, 200, 

700, 800 a 1000 °C a následn ě jedno měření př
ení se provádí pro zjištění, jak ovlivnilo znovu započaté žíhání sko

tepelnou vodivost. Naměřené hodnoty viz Tab. XVIII a Tab. XIX
osti v porovnání s původní Fimes skořepinou, a to

ětší tepelnou vodivost než skořepina nevyžíhaná viz

Obr. 54 – LFA Skořepina F2 
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 jako dilatometrie, na vzorcích vyžíhaných na 
ěření za pokojové teploty, 200, 
ěření při 700 °C. Toto zp ětné 
čaté žíhání skořepiny její 

X. Je zde vidět zásadní 
řepinou, a to že vyžíhaná 

epina nevyžíhaná viz Obr. 54. 
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D. SEM – Skenovací elektronová mikroskopie  
 

Na Obr. 55 je vidět v horních vrstvách skořepiny poměrně velká porózita, která 
však v tomto případě nevadí, protože skořepina má i tak poměrně vysokou pevnost. 

 
Obr. 55 – Výbrus 13 

 
Při větším zvětšení je patrný problém s rozdělením frakcí v ostřivech Mulgrain 

– lícní vrstva ostřiva obsahuje velké množství malých frakcí. Vrstvy intermediate 
obsahují oproti tomu velké množství malých částic Obr. 56. 
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Obr. 56 – Výbrus 14 

Při bližším záběru na větší vrstvu břečky je patrné, že zde nedochází ke 
strhávání malých částic tak, jako tomu bylo v případě skořepiny dle Fimes 
technologie výroby. Obr. 57. 

 
Obr. 57 – Výbrus 15 
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3.1.2.4. Skořepina Shell F3

 
Tato série vzorků

případné výměně sekundární b
 

Receptura: 
� První obal – bř č

zasypáno Molochite 30

� Intermediate  -
13sec Zahn 4  

� Backup – břečka 
Zahn 4 

 
A. CMOR a ohyb sko
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1050 °C. Z hodnot získaných p
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v provozních podmínkách Fimes. Hodnoty tepelné dilatace viz 

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

R
e

la
ti

vn
í r

o
zt

až
n

o
st

 [
%

]

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

50 

Skořepina Shell F3 

Tato série vzorků byla vytvořena pro zjištění změny vlastností sko
ě ě sekundární břečky.  

břečka Primecoat + Fused Silica 200# + Zircon 200# 50/50 
zasypáno Molochite 30-80DD; Visk 23sec. Zahn 4 

- břečka Mulgrain 200# + Ultra zasypáno Remasil
 

řečka Mulgrain 200# + Ultra zasypáno Lupek A111, Visk. 13sec 

a ohyb sko řepiny  

řeny znovu 4 série vzorků – Green, a vyžíhané na teploty 650,850 a 
hodnot získaných při měření zjišťujeme stejný jev, jako v

pokles hodnot pevnosti při žíhání pouze na teploty 650
 však nedochází k takovému nárůstu pevnosti, jako to bylo u sko

při žíhání za vysokých teplot. (Tab. XX – XX

Tepelná dilatace F3  

ení bylo provedeno s ohřevem 10 K/min na teplotu 1000
a maximální teplotní roztažnost 0,418 % (650 °C) a 0,

důvodu zjišťování tepelné dilatace ve vzorcích vyžíhaných na 
°C. Tyto dva vzorky byly vybrány kv ůli porovnání rozdíl

ů vyžíhaných na teploty, které by byly reáln
provozních podmínkách Fimes. Hodnoty tepelné dilatace viz 

Obr. 58 – DIL Skořepina F3 
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Mazůrek T. 

ěny vlastností skořepiny při 

Fused Silica 200# + Zircon 200# 50/50 

Mulgrain 200# + Ultra zasypáno Remasil 50s,  Visk. 

Mulgrain 200# + Ultra zasypáno Lupek A111, Visk. 13sec 

a vyžíhané na teploty 650,850 a 
ujeme stejný jev, jako v ostatních 

žíhání pouze na teploty 650 °C. U t ěchto 
stu pevnosti, jako to bylo u skořepiny 

XXIII) 

K/min na teplotu 1000 °C. M ěřením byla 
°C) a 0, 545 % (850 °C). Dv ě 

ování tepelné dilatace ve vzorcích vyžíhaných na 
ůli porovnání rozdílů tepelné 

 vyžíhaných na teploty, které by byly reálně dosažitelné 
provozních podmínkách Fimes. Hodnoty tepelné dilatace viz Obr. 58. 
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C. LFA – Tepelná vodivost F3  
 

Měření bylo provedeno, stejně jako dilatometrie, na vzorcích vyžíhaných na 
650 °C a 850 °C. P řístroj byl naprogramován pro měření za pokojové teploty, 200, 
400, 500, 600, 700, 800 a 1000 °C a následn ě jedno měření při 700 °C. Toto zp ětné 
měření se provádí pro zjištění, jak ovlivnilo znovu započaté žíhání skořepiny její 
tepelnou vodivost. Naměřené hodnoty viz Tab. XXIV a Tab. XXV. Obr. 59.  

 
Obr. 59 – LFA Skořepina F3 

 
 

D. SEM – Spektrální elektronová mikroskopie F3  
 

Velmi dobře vyhlížející skořepina. Vrstvy břečky v intermediate obalech jsou 
ještě poměrně silné, ale tento fakt by bez problémů vyřešila nižší viskozita břečky. 
Dále by bylo vhodné použít ostřivo na primární obal s větším zastoupením 
jemnějších frakcí. Pro dosažení lepších povrchů a pro lepší zasypávání na ostrých 
hranách na složitějších odlitcích. (Obr. 60) 
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Obr. 60 – Výbrus 16 

 
Při větším zvětšení je vidět rozdíl mezi primárním ostřivem a ostřivem použitým na 
intermediate obaly. Obr. 61 

 
Obr. 61 – Výbrus 17 
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Na Obr. 62 je patrné, že jako v případě skořepin F1 a F2 ani ve skořepině F3 

nedochází k ochuzování vrstvy skořepiny o jemné částice, a ty zůstávají na svých 
místech a tvoří pojivové můstky.  

 

 
Obr. 62 – Výbrus 18 

 
3.1.2.5. Skořepina Shell F4 

 
Tato série byla vytvořena za účelem zjištění vlastností skořepiny v případě 

použití původních Fimes břeček v kombinaci s ostřivy Mulgrain. 
 

Receptura: 
� První obal – břečka Primecoat + Fused Silica 200# + Zircon 200# 50/50 

zasypáno Mulgrain 60s; Visk 23sec. Zahn 4 

� Intermediate – břečka Ultra + Remasil 200# zasypáno Mulgrain 50s, Visk 
13sec Zahn 4 

� Backup – břečka Ultra + Remasil 200# zasypáno Mugrain 30; Visk 13 sec 
Zahn 4 

A. CMOR a ohyb sko řepiny  
 

Byly vytvořeny znovu 4 série vzorků – Green, a vyžíhané na teploty 650, 850 a 
1050 °C. Z hodnot získaných p ři měření zjišťujeme stejný jev jako v ostatních 
skořepinách – pokles hodnot pevnosti při žíhání pouze na teploty 650 °C. Tak jako ve 
skořepině F3, i v tomto případě nedochází k takovému nárůstu pevnosti při žíhání za 
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vysokých teplot ve srovnání se sko
(Tab. XXVI – XXIX) 

 
B. DIL – Dilatometrie F4

 
Měření bylo provedeno s

zjištěna maximální teplotní roztažnost 0,481
křivky jsou v grafu z dů
teploty 650 °C a 850 °C. Tyto dva vzorky byly vybrány kv
dilatace u vzorků vyžíhaných na teploty, které by byly reáln
v provozních podmínkách Fimes. Hodnoty tepelné dilatace viz
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ve srovnání se skořepinou vyrobenou čistě z

 

Dilatometrie F4  

ení bylo provedeno s ohřevem 10 K/min na teplotu 1000
na maximální teplotní roztažnost 0,481 % (650 °C) a 0,503

důvodu zjišťování tepelné dilatace ve vzorcích vyžíhaných na 
°C. Tyto dva vzorky byly vybrány kv ůli porovnání rozdíl

ů vyžíhaných na teploty, které by byly reáln
ozních podmínkách Fimes. Hodnoty tepelné dilatace viz 

Obr. 63 – DIL Skořepina F4 

Tepelná vodivost F4  

ení bylo provedeno, stejně jako dilatometrie, na vzorcích vyžíhaných na 
řístroj byl naprogramován pro měření za 

400, 500, 600, 700, 800 a 1000 °C a následn ě jedno měření př
ení se provádí pro zjištění, jak ovlivnilo znovu započaté žíhání sko

tepelnou vodivost. Naměřené hodnoty viz Tab. XXX a Tab. XXX
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čistě z materiálů Mulgrain. 

K/min na teplotu 1000 °C. M ěřením byla 
°C) a 0,503  % (850 °C). Dv ě 

ování tepelné dilatace ve vzorcích vyžíhaných na 
ůli porovnání rozdílů tepelné 

 vyžíhaných na teploty, které by byly reálně dosažitelné 
 Obr. 63. 

 

 jako dilatometrie, na vzorcích vyžíhaných na 
ěření za pokojové teploty, 200, 
ěření při 700 °C. Toto zp ětné 
čaté žíhání skořepiny její 

Tab. XXXI. Obr. 64. 
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Obr. 64 – LFA Skořepina F4 

 
D. SEM – Spektrální elektronová mikroskopie F4  

 
Vzhledem k tomu, že vzorky skořepiny F4 byly vyrobeny z ostřiv Mulgrain, je 

zde stejný problém s rozložením velikosti částic jako ve skořepině F4 – Obr. 65, 66. 
 

 
Obr. 65 – Výbrus 19 
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Obr. 66 – Výbrus 20 

 
Na Obr. 67 je znova viditelná nepřítomnost kapilárního efektu v silnější vrstvě 

skořepiny.  

 
Obr. 67 – Výbrus 21 
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3.1.3.  Návrh primární suspenze 
 
V této části budou komentovány výsledky plate weight testů prováděných na 

primárních břečkách včetně pokusu o vytvoření primární čistě aluminosilikátové 
břečky.  

 
Testovací suspenze byly vytvořeny v malých objemech a byly udržovány na 

rotačním válcovém mixéru v uzavřených nádobách tak, aby nemohlo docházet 
k odparu vody a tím ovlivnění viskozity, popř. jiných vlastností. 

 
Pro každou z jednotlivých keramických suspenzí bylo provedeno několik 

měření, a to tak, že se data získávala po dobu tří týdnů v pravidelných intervalech, 
aby bylo možné posoudit chování malého objemu břečky a tím odhadnout případné 
chování v tancích na robotické obalovací lince 

 
� Primcote + Zircon 200# + Fused silica 200# 

� Dobré stékání břečky Obr. 68 

� Malá hodnota plate weight Tab. XXXII 

� Velká a rychlá sedimentace 

  

Obr. 68 – Graf stékání Suspenze1 

 

� Ultra + Zircon 200# + Fused silica 200# 

� Podobné vlastnosti jako předchozí Obr. 69 

� Hodnota plate weight větší v řádu desetiny Tab. XXXIII 

� Sedimentace v menším měřítku než u primecoat  
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Obr. 69 – Graf stékání Suspenze2 

 

� Primecoat + Molochite 200# + Mulgrain 200# 

� Testovací aluminosilikátová břečka – možná náhrada stávající 

� Vyšší hodnota plate weight (0,5 g) Tab. XXXIV 

� Dobré stékání Obr. 70 

� Prakticky bez sedimentace 

 
 Obr. 70 – Graf stékání Suspenze3 
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V případě aluminosilikátové břečky byly provedeny ještě výbrusy vzorků – 

série B1. Tyto byly vytvořeny pro zjištění schopnosti krýt v rozích a ostrých hranách 
na voskových modelech. Dle plate weight je vidět, že tloušťka nabalené vrstvy je 
větší při prakticky stejných dobách zasychání. Obr. 71, 72. 
 

 
Obr. 71 – Výbrus 22 

 
Obr. 72 – Výbrus 23 
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3.1.4.  Vyhodnocení výsledk ů testů 
 

V případě hodnot CMOR je vyhodnocení jednoznačné, a to porovnáním 
samotných výsledných hodnot. Tab. XXXV – XXXVII. 

 
Dle naměřených hodnot je zřejmých hned několik faktů. Čím vyšší teplota 

žíhání, tím větší je i pevnost skořepiny. Proto by stálo za úvahu odzkoušet žíhání 
skořepiny na vyšší teploty s možností odstranění jednoho z obalů. Další z důvodů 
pro žíhání na vyšší teploty je ten, že u všech vzorků žíhaných na teplotu 650°C se 
projevuje hluboký propad pevnosti oproti hodnotám za syrova. 

 
Co se týká dilatometrie, zde hodnocení není až tak složité. Vzhledem k velké 

podobnosti materiálů, ze kterých byly zkušební skořepiny vyrobeny, je zde velká 
podobnost. Hodnoty relativní roztažnosti se pohybují mezi 0,5 - 0,6 %. Z toho je 
možné usoudit, že v případě změny původních materiálů za materiály testované, by 
neměl nastat žádný problém, který by se týkal rozměrové přesnosti v tolerančním poli 
skořepiny. 

 
Podobně jako u dilatometrie jsou podobné výsledky i u měření tepelné 

vodivosti. Stejně jako u dilatometrie je podobnost způsobena faktem, že jsou 
skořepiny vyrobeny z materiálů na podobné bázi. Hodnoty tepelné vodivosti jsou u 
měření velmi podobné a je patrné, že při žíhání na vyšší teploty tepelná vodivost 
roste. Tento fakt je patrný hlavně při zpětném měření na 700 °C, kdy tepelná 
vodivost dosahuje až dvojnásobných hodnot oproti hodnotám původním. 

 
Vyhodnocení spektrální mikroskopie je uvedeno u každého obrázku zvlášť. Je 

nutné podotknout, že tento způsob testování je pro posouzení skořepiny 
nejdůležitější a vypovídá o celkovém rozložení formy. Změny v technologii se projeví 
okamžitě ve struktuře skořepiny. Dále je vhodné provádění těchto zkoušek pro 
zjišťování prasklin a vad spojených se strukturou skořepiny. Velkou výhodou SEM je 
také fakt, že rozeznání materiálů na výbrusech probíhá prakticky na bázi rozdílné 
hustoty, takže jsou zde viditelné různé nečistoty a vměstky, které může zrno ostřiva 
obsahovat – např. silné zastoupení Fe v ostřivech Mulgrain a Lupek. 

 
Co se týče výsledků měření plate weight, ty dopadly v podání břeček 

používaných ve Fimes rozporuplně. Na jednu stranu měly velmi rychlý čas stékání, 
což je velká výhoda pro rychlost a efektivitu procesu, ale na straně druhé byla však 
nabalená vrstva velmi tenká a původně používané ostřivo Molochite 50-80DD bylo 
pro takovou vrstvu poměrně hrubé, proto docházelo velmi často k nedostatečnému 
zakrytí hran na složitějších odlitcích.  

 
Z důvodu nahrazení zirkonu v primární břečce jiným materiálem bylo 

přistoupeno také k testování primární keramické suspenze na bázi čistě 
aluminosilikátů – viz břečka B1. Tato měla velmi podobné hodnoty časů stékání, 
avšak nabalená vrstva byla téměř o 30 % větší. Číslo 30 % je však pouze orientační, 
protože je vypočítáno z hmotnostních %, reálně bude nabalená vrstva o něco silnější 
vzhledem k vyšší hustotě břečky obsahující zirkon. Větší tloušťka nabalené vrstvy je 
viditelná i přímo ve skořepině na přiložených výbrusech Obr. 71, 72. 
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3.1.5.  Doporu čení pro další postup 
 

Na základě výsledků laboratorních testů byla vypracována doporučení jak 
materiálová, tak z hlediska technologických postupů, pro technologii výroby 
skořepinové formy. Tato doporučení byla postupně aplikována. 
 

Technologická doporučení: 
 

• Změna sušení – hodnota relativní vlhkosti vzduchu v sekundární sušárně ve 
Fimes je velmi nízká a toto způsobuje zmíněné problémy s kapilárním 
efektem. Tato vlhkost by měla být navýšena na hodnoty 40 – 50 % s ohledem 
na změnu sušících časů. 

• Změna viskozit břeček – jak bylo zmíněno výše, viskozita keramických 
suspenzí, dle Fimes způsobu obalování, je velmi vysoká. Z tohoto důvodu zde 
dochází k nabalování velmi silné vrstvy břečky, která způsobuje jak problémy 
s delaminací skořepiny, tak ještě umocňuje kapilární efekt při sušení. 

• Průběžná kontrola břeček – je nutné zavést průběžné kontrolování 
keramických suspenzí z důvodu získání stabilního procesu. Tyto kontroly je ze 
začátku nutné provádět velmi často pro získání dostatečného souboru 
referenčních dat. Po dosažení určité stability je možné nastavit určitý systém a 
frekvenci prováděných testů. 

• Odstranění předsmáčení – zde by měla být snaha o jiný způsob odstranění 
přebytečného písku ulpěného na skořepinách. V případě odstranění 
předsmáčení zmizí Mudcracking a tím pádem dojde k navýšení prodyšnosti 
skořepin. 

Doporučení materiálová: 
• V této části byl podán a ze strany CARRD konzultován návrh skořepiny 

z materiálů Molochite: 
 

o Primární obal - břečka Molochite 200#+325# + pojivo; ostřivo Molochite 
menší zrnitosti než současné – záleží na výsledcích testů 

o IM obaly – břečka Molochite 200# (+ 120#) + pojivo; ostřivo Molochite 
podobné zrnitosti jako současný Remasil 50s 

o BU obaly – břečka Molochite 200# (+ 120#) + pojivo; ostřivo Molochite 
podobné zrnitosti jako současný Lupek A111 
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3.2. Poloprovozní zkoušky 
 

Z vyhodnocení laboratorních zkoušek vyplývají předem zmíněná 
technologická doporučení, která bylo nutné aplikovat před tím, než bylo možné 
přistoupit na změny materiálové.  

 
Sledovanými změnami se postupně doporučení aplikovala – bylo nutné 

neustále monitorovat výrobní proces tak, aby nedošlo k produkci neshodných 
výrobků. 

 
Aplikované technologické změny: 
 

• Relativní vlhkost v sušárně určené pro zpevňovací obaly byla postupně 
modifikována na hodnotu 47 – 50 % - v průběhu změn v relativní vlhkosti byly 
skořepiny monitorovány z důvodu zjištění, zda bude nutností navázat na 
změnu relativní vlhkosti také změnou sušících časů, ty se však ukázaly i při 
těchto hodnotách vlhkosti plně dostačující. 

 
 

 
Obr. 73 – Výbrus 24 
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Obr. 74 – Výbrus 25 

 
  

 
Obr. 75 – Výbrus 26 
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Jak je možné pozorovat z předchozích snímků, změnou relativní vlhkosti 
v sušárnách zpevňovacích obalů, bylo dosaženo téměř kompletního odstranění 
kapilárního efektu strhávání mikročástic břečky k jejímu povrchu. V některých 
místech skořepiny náznaky tohoto jevu přetrvávají, toto je spojeno se stále velmi 
silnými vrstvami břečky – tento efekt bude odstraněn další technologickou změnou, a 
to změnou receptur zpevňovacích keramických suspenzí. 
 

 
Obr. 76 – Výbrus 27 

 
Dále je možné na těchto výbrusech nalézt velkou pórovitost skořepiny 

v žebrech. Tato vada je způsobena ulpíváním přebytečného písku na povrchu obalu, 
jeho následným nedokonalým zalitím velmi viskózní břečkou. Tím pádem dojde ke 
vzniku velmi porézní struktury, kde celou pevnost proti nárazu tekutého kovu a 
metalostatickému tlaku zastává pouze první a druhý obal, což může vést k proražení 
skořepiny tekutým kovem a jeho následnému zatečení do takto vytvořené dutiny. 

 
Pro eliminování této vady je nutná změna viskozity keramické suspenze, dále 

by bylo vhodné zavést u žebrovaných částí ofuk tlakovým vzduchem – ostřivo, které 
není zapenetrováno do břečky bude odstraněno a vyvarujeme se tak vzniku 
nedokonalého spojení vrstvy břečky s vrstvou písku. 

 
Na výbrusech je možné pozorovat také tloušťku nabalené vrstvy primární 

keramické suspenze. Ta je na rovných plochách dostačující, avšak v případě rohů 
nebo jinak složitých tvarů je vrstva velmi tenká, v některých místech dokonce velmi 
porézní. Takový primární obal byl shledán jako nevyhovující. 
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• Byla změněna receptura jak zpevňovací, tak primární břečky 
 

Změna primární keramické suspenze byla nutná jak z hlediska 
technologického, tak z hlediska pořizovacích nákladů – cena zirkonové moučky je 
cca na šestinásobku ceny aluminosilikátových materiálů a stále narůstá.   

 
Bylo zde přikročeno k materiálům Molochite – v první fázi Molochite 200#, 

následně byl na základě výsledků z výroby vyměněn za moučku jemnější, a to 
Molochite 325# v kombinaci s pojivem Primcote. 
 
 

• V souvislosti s novou recepturou zpevňovací keramické suspenze bylo možné 
odstranit u naprosté většiny součástí předsmáčení, tím se velmi zvýšila 
prodyšnost skořepiny a z velké části došlo k omezení až úplnému odstranění 
vad typu bublin. 

 
 

3.2.1.  Stabilizace procesu 
 

Stabilizací procesu výroby keramické skořepinové formy je rozuměno souvislé 
udržování předem stanoveného stavu, který se týká naměřených kontrolních veličin 
v keramických suspenzích.  

 
Původně tato měření ve Fimes sice prováděna byla, ale jejich četnost byla 

nedostačující a reakce na projevy počínajících problémů nebyly dostatečné. 
 
Dalším důležitým faktorem v původní technologii Fimes skořepiny byl ten, že 

se pro primární obaly používala keramická suspenze na bázi zirkonu v kombinaci 
s pojivem Primcote – vzhledem ke kyselosti zirkonu je nutné sledovat suspenzi 
pečlivě, jelikož zde kvůli obrušování částic moučky jeho obsah postupně narůstá – 
díky tomu může docházet ke změnám  pH a postupné degradaci koloidního roztoku 
křemíku. 
 

3.2.1.1. Kontrola procesu před zavedením změn 
 

• Měření viskozity bylo prováděno několikrát za směnu. Tento test sloužil 
jako berná mince pro jakékoliv úpravy receptury, což je, jak bude dále 
vysvětleno, nesprávné. 

• Série kompletního otestování břečky (zjištění zastoupení žárovzdorniny 
v břečce a v pojivu a hustota), byly prováděny pouze jednou za 14 dní, což 
je v případě nestability procesu nedostatečné. 

• Velký problém v původním procesu výroby skořepiny ve Fimes byl, že se 
k ředění suspenze na požadovanou viskozitu používalo pouze pojivo – 
nebyl zde uvažován žádný odpar. 
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Obr. 77 – Obsah žárovzdorniny v závislosti na čase 

 

 
Obr. 78 – Hustota suspenze v závislosti na čase 

 
Jak je vidět na předchozím grafu – procentuální zastoupení žárovzdorniny 

v keramické suspenzi s časem roste. Tento fakt je dán postupným obrušováním 
částeček moučky a to vede k jejich zjemnění. Pokud je proces stabilní, má taková 
břečka mnohem lepší krycí vlastnosti než suspenze např. měsíc po namíchání. 
Proces obrušování má také za následek mírné zvyšování hustoty keramické 
suspenze, jak je vidět na grafu. 

 
S obrušováním částic jde ruku v ruce také to, že čím je vyšší obsah takto 

obroušených částic, tím nižší bude mít suspenze při zachování poměru míchání 
viskozitu.  

Pokud se však vezme v potaz to, že ve Fimes se používalo k ředění břečky 
pouze pojivo a snižování viskozity, k němuž by mělo docházet, bylo eliminováno 
odparem z tanku, logicky muselo docházet k hromadění koloidního křemíku v břečce 
a tím pádem nárůstu nestability. 
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Obr. 79 – Obsah SiO2 v závislosti na čase 

 
Jak je patrné z předchozího grafu, docházelo k postupnému navyšování 

obsahu SiO2 a následnému zgelovatění břečky a tím k jejímu znehodnocení. Pokud 
v keramické suspenzi dojde ke gelaci, není možné tento proces zvrátit a je nutné 
břečku dále nepoužívat, jelikož díky úbytku koloidního křemíku zde není dostatek 
částic pro tvorbu pojivových můstků – břečka nemá ani po vyžíhání pevnost a je zde 
velké riziko vzniku slévárenských vad. 
 

3.2.1.2. Kontrola procesu v nových podmínkách 
 

• Stejně jako v původní testovací proceduře je měření viskozity prováděno 
několikrát denně tak, aby bylo možné v případě nutnosti operativně reagovat 
na změny viskozity v závislosti na odparu vody ze suspenze. 

• Četnost kompletního testování suspenzí byla zvýšena na 1x týdně. Díky tomu 
je možné udržovat stabilní hodnoty SiO2 a tím omezit riziko nestability 
suspenze. 

 

 
Obr. 80 – Obsah SiO2 v závislosti na čase 
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Obr. 81 – Obsah žárovzdorniny v závislosti na čase 

 

 
Obr. 82 – Hustota suspenze v závislosti na čase 

 
 

• Jak je možné pozorovat na grafech sestavených z průběžných měření, 
dochází zde také k nárůstu hustoty a zastoupení žárovzdorniny v suspenzi.  

• Z grafu, ve kterém je záznam měření SiO2 v odstředěném pojivu z břečky, je 
patrné, že díky častějšímu monitorování suspenzí a novým technologickým 
postupům úpravy břečky je možné udržet obsah SiO2 v určitých mezích. 

 
 

3.2.2.  Zkoušky pojiv 
 

3.2.2.1. Provozní zkoušky pojiva Granisol 
 

Jednou z prvních provozních materiálových zkoušek bylo odzkoušení pojiva 
Granisol 25 pro zpevňovací obaly a Granisol 30 pro primární obaly. Tyto zkoušky 
byly prováděny na ručním obalovacím pracovišti. Jako vzorky byly použity sestavené 
voskové stromky běžně odlévaných odlitků ve Fimes.  
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Byly namíchány dva typy břečky: 
 

• Pro primární obaly byla namíchána suspenze z pojiva Granisol 30 a 
aluminosilikátové moučky Remasil 200# s viskozitou po stabilizaci 22s, 
měřeno Zahn 4 

• Pro zpevňovací obaly byla připravena suspenze z pojiva Granisol 25 a 
aluminosilikátové moučky Remasil 200# s viskozitou po stabilizaci 13s, 
měřeno Zahn 4 

 
Již při přípravě břeček vyvstal problém, kdy výrobce pojiva nedoporučuje při 

míchání a udržování suspenze v tanku teplotu vyšší než 21°C, to p ři stávajícím 
zařízení není prakticky možné dosáhnout.  

 
 

 Primární obal: 
 

• Při obalování lícních obalů vyvstal problém s pojivem již po zamočení 
při následném okapání stromků – primární suspenze neměla 
dostatečně smáčecí vlastnosti – břečka se z některých částí stromků 
stahovala úplně nebo byla její vrstva nedostatečná pro penetraci 
ostřiva. 
 

 
Obr. 83 – Nehomogenní vrstva 

 
• Dalším velmi zásadním problémem při výrobě primárního obalu bylo 

jeho praskání – při sušení se na rovných plochách voskových modelů 
objevovalo odlupování vrstvy od voskového modelu, vznik „puchýřů“ a 
jejich následné praskání. 
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Obr. 84 – Prasklina v primární vrstvě 

 
• Problém se smáčením primární keramické suspenze byl částečně 

vyřešen přidáním velkého množství smáčedla (0,3 hm%) – takto bylo 
možné udržet suspenzi na celém stromečku – tato vrstva bohužel 
nebyla homogenní. Díky velkému množství smáčedla tvořila suspenze 
v ostrých rozích a komplikovaných tvarech bubliny, které musely být 
odstraňovány. 

 
 Zpevňovací obaly: 
 

• Při provádění zpevňovacích obalů bylo použito materiálů běžně 
používaných v sériové výrobě ve Fimes.  

• Z důvodu porovnatelnosti výsledků nabalené vrstvy bylo pro obalování 
použito gravitačních sypačů. 

• Keramická suspenze pro zpevňovací obaly vykazovala velmi podobné 
krycí vlastnosti jako suspenze primární – docházelo ke stahování a 
shlukování moučky z břečky a tak ke tvorbě silně nehomogenní vrstvy. 

 

 
Obr. 85 – Stahování suspenze 
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• Na vytvořených výbrusech skořepin jsou patrné nerovnoměrné tloušťky 
vrstev břečky – jak v primárním, tak ve zpevňovacích obalech. 

 

 
Obr. 86 – Výbrus 28 

 
 

• Kompletní procedura výroby vzorků je zaznamenána v následující 
tabulce: 

 
Obal číslo 1. 2. 3. 4. 5. 

Břečky lícní zpevňovací zpevňovací zpevňovací zpevňovací 

Čas sušení 6 hod 4 hod 6 hod 6 hod 6 hod 

Visk. břečky 
(zahn 4 - s) 

22 13 13 13 13 

Posyp Molochit 30-80 Remasil 50 Remasil 50 Lupek A111 Lupek A11 

Druh posypu Gravitační Gravitační Gravitační Gravitační gravitační 

 
• Vzorky byly sušeny v řízeném prostředí s RH 50 % a teplotou 22 °C, i 

přes tyto podmínky byly časy nutné pro dokonalé prosušení obalů 
mnohem delší než při použití dosud používaných pojiv. 
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3.2.2.2. Zkouška pojiva Matrixcote 

 
A. Koncept zkoušky  

 
Cíl zkoušky: 

Cílem zkoušky pojiva Matrixcote X2 je odstranění veškerého praskání 
skořepiny a získání konstantních vlastností skořepin a břečky. Dalším z cílů je 
možnost snížení počtu obalů u jednodušších typů stromečků. Je jasné, že patřičná 
příprava a kontrola břečky a správná úprava viskozity zde budou mít rozhodující 
význam na kvalitu skořepiny. 

 
Pro odzkoušení vlastností bylo vybráno několik tvarově velmi náročných 

voskových stromečků, určených pro ruční obalování. Současně s obalováním vzorků 
stromečků byly vytvořeny vzorky skořepin, které byly zaslány do laboratoře CARRD. 
Na těchto vzorcích budou provedeny stejné testy, kterým byly podrobeny skořepiny 
vytvořené na bázi materiálů Mulgrain. 

 
Receptura a použité materiály: 

Pro primární obal byla použita břečka standardně používána ve Fimes – 
molochitová moučka s pojivem Primcote s viskozitou 30 s měřeno Zahn 4. Jako 
posyp pro primární obal byl zvolen materiál Molochite 50-80DD. 

Pro zpevňovací obaly byla namíchána keramická suspenze: 

• 6 kg (6 l) MXC  2X Concentrate 
• 72 kg (60 l) MARIXSOL 30    
• 18 l Destilované vody 
• 75 kg Molochite - 200# (3 pytle) 
• 75 kg Molochite - 120# (3 pytle) 

Takto namíchaná keramická suspenze se nechala 18 hod stabilizovat. Po 
stabilizaci byly naměřeny následující vlastnosti: 

• Množství žárovzdorniny 62 %, kde 50 % je Molochite 200# a 50 % je 
Molochite 120#.  

• hustota:  1,76 g/cm3  
• množství koloidních částic v pojivu - 26,5  
• Viskozita břečky: 13 – 14 s Zahn 4  

Jako posypové materiály byly použity: 

• Molochite 30-80 – pro 2. a 3. obal 
• Molochite 16-30 – pro 4. a 5. obal 
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 Obr. 87 – Obalování 

 
Pozorované technologické vlastnosti skořepin vytvořených na bázi pojiva 

Matrixcote byly velmi dobré – vrstva nabalené vrstvy byla rovnoměrná a díky 
vláknům obsaženým v pojivu byla její tloušťka větší, a to i na rozích a ostrých 
hranách. Co se týká prodyšnosti skořepiny při lití a rozpadavosti po odlití, nebyl 
pozorován žádný zásadní rozdíl mezi stávajícími skořepinami.  

B. Pevnost a ohyb sko řepiny  
 

Pro zjištění pevnostních a ohybových vlastností skořepin na bázi materiálů 
Molochite a pojiva Matrixcote byly vytvořeny dvě série vzorků. První série byla 
testována „za syrova“ (tzn. ve stavu nevyžíhaném, po vytavení), druhá série byla 
vyžíhána v průběžné žíhací peci, která je běžně užívána ve slévárně Fimes – žíhací 
teplota byla 650 °C po dobu 3,5 hod. (Tab. XXXIX - XL) 

 
Z výsledků měření pevnosti a ohybu je patrné, že pevnost skořepiny vytvořené 

na bázi pojiva Matrixcote je srovnatelná s pevností skořepiny vytvořené na bázi 
pojiva ultra. Je velmi patrná vysoká pevnost skořepiny po vytavení – tento fakt 
souvisí s anorganickými vlákny, které jsou v pojivu obsaženy 
 

C. Spektrální mikroskopie  
 

Pro spektrální mikroskopii byly odebrány vzorky ze skořepiny vyžíhané na   
650 °C. Pomocí spektrální mikroskopie bylo zkoumáno  celkové rozložení a struktura 
skořepiny, chemická čistota a celistvost ostřiva, rozložení částic ve vrstvě břečky a 
také jakékoliv možné vady a neshody, které by mohly v procesu výroby skořepin 
vzniknout. 
Obr. 88 - Tento snímek výbrusu byl proveden z důvodu zjištění celkového rozložení a 
struktury skořepinové formy. Jak je zde popsáno, vzorek má výborné navazování a 
spojení jednotlivých obalů ve zpevňovací části skořepiny. Co se týká intermediate 
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části, zde je možné pozorovat přechody vrstev břečky a ostřiva. Vzhledem k pevnosti 
skořepiny však tato skutečnost nijak nevadí, protože je patrné, že vrstvy jsou 
propojeny dobře a nedochází zde po odlití ani k delaminaci skořepiny. Vrstvy 
suspenze jsou v porovnání se skořepinou 1 ještě o něco silnější – tento fakt může 
mít spojitost s anorganickými vlákny, které byly v sekundární břečce obsaženy. 

 

 
Obr. 88 – Výbrus 29 

Obr. 89 – Výborná kvalita a tloušťka primární vrstvy břečky, dále je možné pozorovat 
rovnoměrné rozložení částic v intermediate vrstvách skořepiny. 

 

 
Obr. 89 – Výbrus 30 

Obr. 90 – Rovnoměrné rozložení a struktura částic v primární vrstvě břečky. 
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Obr. 90 – Výbrus 31 

 
Obr. 91 – Záběr na silnější vrstvu sekundární keramické suspenze – patrné 
rovnoměrné rozložení částic, bez náznaku kapilárního strhávání částic. Stejně jako u 
skořepiny 1, i zde se objevuje mikromudcracking. Důvod je stejný – nejčastější 
projevy jsou u zrn ostřiva – pravděpodobně díky adhezi. 

 

 
Obr. 91 – Výbrus 32 
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3.2.3.  Zkoušky posypových materiál ů 
 

3.2.3.1. Zkouška primárního posypu Andasil 

 
Cílem zkoušky je zlepšit krytí hran posypem na voskových modelech a zlepšit 

povrch odlitků po odlití. Toto by zajistilo větší odolnost skořepiny v bojlerklávu a při 
lití. 
 

 
Obr. 92 – Andasil 

 
Primární posypový písek Andasil F100AFS byl nasazen na pracovišti ručního 

obalování. Byl použit gravitační sypač. Vzhledem k nízké zrnitosti materiálu 
docházelo k velkému víření a velké množství posypu bylo vysáto vzduchotechnikou. 
Není možné použít tento posyp na ručním pracovišti vzhledem k nadměrné 
prašnosti. Krytí hran voskového modelu ale bylo výborné.  
 

Sypání prvního obalu pouze materiálem Andasil F100AFS není při použití 
gravitačních sypačů možné. Malá velikost zrna způsobuje velké víření téměř 
prachových částic materiálu, takže velkou část materiálu nasaje prachové odsávání 
sypače. Ztráty materiálu ve vzduchotechnice by byly příliš veliké. Samotné pokrytí 
stromečku s břečkou ale bylo výborné. V dalším kroku bude vyzkoušen tento 
materiál v gravitačním sypači v určitém poměru s hrubší frakcí žárovzdornin.  
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3.2.3.2. Zkouška materiálů Molochite 

 
A. Koncept zkoušky  

 
Cíl zkoušky: 
 

Žáruvzdorné materiály Molochite byly doporučeny na základě laboratorních 
výzkumů v laboratoři CARRD. Cílem zkoušky je otestování materiálů molochite 
v provozních podmínkách – zjištění vlastností skořepin jak přímo na jednotlivých 
odlitcích, tak i při laboratorních zkouškách. 

 
Použité žáruvzdorné materiály: 
 
Molochite 325 – moučka do primární břečky 
Molochite 200 – moučka do zpevňovacích obalů 
 
Molochite 50-80DD – posyp primárního obalu 
Molochite 30-80DD – posyp intermidiate obalů 
Molochite 16-30DD – posyp backup obalů (zpevňovacích) 
 
Použitá pojiva: 
Primcote – pro primární zpevňovací břečky 
Remasol Ultra – pojivo pro zpevňovací břečky 
 

Zkoušky s těmito materiály byly prováděny na ručním pracovišti obalování 
skořepin. Jedná se o zkoušky prováděné na voskových modelech vyrobených při 
zkouškách modelových vosků. Pro laboratorní zkoušky byly vytvořeny voskové pláty 
o rozměrech 150 x 150 x 5 mm. 
 
Kombinace použitých b řeček a materiál ů 
 

Obal číslo 1. 2. 3. 4. 5. 
Pojivo Primcote Remasol Ultra Remasol Ultra Remasol Ultra Remasol Ultra 

Moučky Mol. 325# Mol. 200# Mol. 200# Mol. 200# Mol. 200# 
Břečky lícní zpevňovací zpevňovací zpevňovací zpevňovací 

Visk. břečky 
(zahn 4 - s) 

28 11 11 11 11 

Posyp Molochit 50-80 Molochit 30-80 Molochit 30-80 Molochit 16-30 Molochit 16-30 
Druh posypu gravitační gravitační gravitační gravitační gravitační 
 

B. Pevnost a ohyb sko řepiny  
 

Pro zjištění pevnostních a ohybových vlastností skořepin na bázi materiálů 
Molochite a pojiva Ultra byly vytvořeny dvě série vzorků. První série byla testována 
„za syrova“ (tzn. ve stavu nevyžíhaném, po vytavení), druhá série byla vyžíhána 
v průběžné žíhací peci, která je běžně užívána ve slévárně Fimes – žíhací teplota 
byla 650 °C po dobu 3,5 hod. (Tab. XLI – XLII) 
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C. Dilatometrie  
 

Měření bylo provedeno s ohřevem 10 K/min na teplotu 1000 °C. M ěřením byla 
zjištěna maximální teplotní roztažnost 0,384 % (650 °C). Tato hodnota je 
porovnatelná s původně testovanými vzorky na bázi aluminosilikátů. Co je však 
odlišné, je hodnota roztažnosti v oblasti teplot používaných ve fimes, a to              
650 – 700 °C – zde se relativní roztažnost pohybuje  mezi 0,25 – 0,27 %, tyto hodnoty 
jsou lepší než u původně testovaných materiálů. 
 

 
Obr. 93 – Dilatometrie 

 

 

D. Spektrální mikroskopie  
 

Pro spektrální mikroskopii byly odebrány vzorky ze skořepiny vyžíhané na  
650 °C. Pomocí spektrální mikroskopie bylo zkoumáno  celkové rozložení a struktura 
skořepiny, chemická čistota a celistvost ostřiva, rozložení částic ve vrstvě břečky a 
také jakékoliv možné vady a neshody, které by mohly v procesu výroby skořepin 
vzniknout. 

 
Obr. 94 – Tento snímek výbrusu byl proveden z důvodu zjištění celkového rozložení 
a struktury skořepinové formy. Jak je zde popsáno, vzorek má výborné navazování a 
spojení jednotlivých obalů ve zpevňovací části skořepiny. Co se týká intermediate 
části, zde je možné pozorovat přechody vrstev břečky a ostřiva. Vzhledem k pevnosti 
skořepiny však tato skutečnost nijak nevadí, protože je patrné, že vrstvy jsou 
propojeny dobře a nedochází zde po odlití ani k delaminaci skořepiny. 
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Obr. 94 – Výbrus 33 

 
Obr. 95 – Přiblížení na intermediate část skořepiny. Přestože je zde patrná větší 
vrstva skořepiny, její struktura je rovnoměrná a nedochází zde ke kapilárnímu jevu 
strhávání mikročástic, dále je zde zřejmá velká tloušťka a homogenita primárního 
obalu. 

 
Obr. 95 – Výbrus 34 

Obr. 96 – Na snímku je patrná vysoká čistota ostřiva Molochite. Dále je možné 
pozorovat rovnoměrné rozložení částic v primární břečce. 
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Obr. 96 – Výbrus 35 

Obr 97 – Na snímku je možné pozorovat mikromudcracking – toto je spojeno s žíhací 
teplotou, která je ve Fimes 650 °C – p ři této teplotě dojde k odpaření a vysušení 
veškeré volné i vázané vody (-OH skupin), nedojde však ke keramizaci – takže se 
koloidní křemík obsažený v tomto vysušeném pojivu neroztaví a nerozpustí a tím 
nedojde k vytvoření keramických pojivových můstků – Mudcracking na této úrovni již 
není škodlivý (zvětšení x200) 

 

 
Obr. 97 – Výbrus 36 
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3.2.4.  Vyhodnocení poloprovozních zkoušek 
 

Všechny provozní zkoušky, které byly provedeny, není možné hodnotit díky 
jejich rozdílnosti komplexně, proto budou hodnoceny jak porovnáním mezi sebou, tak 
porovnáním s původními hodnotami naměřenými na skořepině, která byla používána 
ve Fimes. 
 

Co se týká stability procesu – je patrné z přiložených grafů, že bylo dosaženo 
značné změny. Byla zavedena změna technologického postupu, která zahrnuje 
zvýšení četnosti měření základních vlastností keramických suspenzí a to proto, aby 
bylo možné rychleji reagovat na případné nepříznivé změny. Tento postup vedl, jak 
je patrné z přiložených grafů, ke zmenšení odchylky měřených parametrů a tím 
dosažení prakticky konstantních vlastností keramických suspenzí. 

 
Dále byly zkoušeny dva druhy pojiv jako možné náhrady pojiv Primcote a 

Ultra, které jsou ve Fimes používány.  
Pojivo Granisol bylo zkoušeno ve dvou variantách (Granisol 30 – pro primární 

obaly, a Granisol 25 – pro zpevňovací obaly). Primární břečka na bázi pojiva 
Granisol 30 v porovnání s primární břečkou na bázi Pojiva Primcote vykazovala velmi 
špatné smáčecí vlastnosti, vrstva břečky na modelu byla nehomogenní a při sušení 
docházelo ke vzniku prasklin a v některých případech dokonce k odpadávání 
primárního obalu. Zpevňovací keramická suspenze (na bázi pojiva Granisol 25) 
vykazovala velmi špatné krycí vlastnosti z hlediska homogenity nabalené vrstvy – 
docházelo ke stahování a tím ke vzniku míst s vyšší akumulací břečky a míst, kde 
nebyla břečka prakticky žádná. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že tento typ pojiva 
nebude ve slévárně Fimes na robotické obalovací lince nasazen. 

Pojivo Matrixcote bylo odzkoušeno stejným způsobem jako pojivo Granisol – 
přímo ve výrobě na ručním pracovišti obalování. Skořepiny vytvořeny na jeho bázi 
vykazovaly vysokou pevnost v syrovém stavu, což je velká výhoda při vytavování, 
avšak problémem bylo udržení konstantních vlastností suspenze v tanku. Vzhledem 
k obsahu anorganických vláken docházelo k jejich nerovnoměrnému nabalování na 
skořepiny, jak byla suspenze ochuzována o obsah vláken, měnila se významně její 
viskozita. Dále, vzhledem k tomu, že je pojivo Matrixcote připravováno ze tří složek 
přímo ve slévárně, klade se velký důraz na technologický postup míchání a poměr 
těchto tří složek. Z těchto důvodů bylo prozatím rozhodnuto, že používaná pojiva 
zůstanou stejná. 

 
Z hlediska používaných posypů bylo pokračováno v doporučeních 

vyplývajících z laboratorních výsledků, které byly naměřeny v CARRD. Skořepiny 
byly vytvořeny na bázi materiálů Molochite. Jak je patrné z výsledků testů, skořepiny 
mají velmi dobrou pevnost, struktura, teplotní dilatace je díky podobnosti původních 
materiálů a materiálů molochite podobná a technologické vlastnosti (rozpadavost po 
odlití, prodyšnost skořepiny) jsou také vynikající. Dle přiložených výbrusů skořepin 
jsou patrné také pozitivní změny v technologii výroby skořepiny. 
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4.0. ZÁVĚR 
 

Práce je rozdělena do dvou logických celků, kdy v první, teoretické části, je 
uveden princip technologie vytavitelného modelu. Poté teoretická část pokračuje 
popisem kompletní technologie výroby skořepinové formy, a to včetně testování jak 
keramických suspenzí a posypů, tak vyrobených skořepin. Je patrné, že teoretická 
část je zaměřena na výrobu kvalitní skořepinové formy. 
 

Praktickým úkolem v práci bylo získání skořepinové formy s optimálními 
parametry vytvořené na bázi dostupných materiálů. Experimentální část je rozdělena 
do dvou oddílů – Část laboratorní a poloprovozní. V části laboratorní byly zjišťovány 
vlastnosti původních skořepinových forem používaných ve Fimes a také skořepin, 
které byly přímo vytvořeny v laboratorních podmínkách z materiálů Mulgrain, jež byly 
uvažovány jako náhrada původních. Z výsledků laboratorních zkoušek je patrné, že 
materiály Mulgrain nejsou pro slévárnu Fimes vhodné, tudíž bylo přistoupeno ke 
hledání alternativy. Jako vhodnými materiály se jevily posypy a moučky Molochite – 
tyto materiály byly následně odzkoušeny v poloprovozních podmínkách s velmi 
dobrými technologickými vlastnostmi. Aby bylo možné porovnat vlastnosti skořepiny 
s původními hodnotami a s laboratorními výsledky, byly při poloprovozních 
zkouškách na ručním pracovišti vyrobeny vzorky, které byly následně zaslány do 
laboratoře CARRD pro kvantitativní hodnocení. 

 
Z výsledků zkoušek jsou patrné pozitivní změny ve vlastnostech skořepin, 

kterých bylo dosaženo již před materiálovými změnami, díky úpravám 
technologického procesu výroby skořepinových forem.  Co se týká materiálových 
změn – vzhledem k výsledkům testů a výsledným hodnotám vlastností 
skořepinových forem se jeví jako nejlepší řešení materiály Molochite v kombinaci 
s pojivy Primcote a SP Ultra. 
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Přílohy 
 
 

% Posyp Moučka 

ZrO2 ≥65.0 % ≥65.0 % 

SiO2 ≤33.0≤ 33.0 

Al203 ≤2.0 ≤2.0 

TiO2 ≤0.35 ≤0.35 

Fe2O3 ≤0.05 ≤0.05 

Teplota tavení 2205 °C 2205 °C 

Hustota 4.5 4.5 

Index žáruvzdornosti 2 2 

Tvrdost (Mohs) 7.5 7.5 

Tab. I – Typické složení zirkonových ostřiv  

 
 

  Posyp Moučka 

%SiO2 ≥99.7 % ≥99.7 % 

Al203 ≤1000 ppm ≤3000 

Fe2O3 ≤300 ppm ≤350 ppm 

CaO ≤50 ppm ≤50 ppm 

MgO ≤50 ppm ≤50 ppm 

Na2O ≤50 ppm ≤50 ppm 

K2O ≤50 ppm ≤50 ppm 

 
Tab. II – Typické složení Fused silica ostřiv 
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Původní skořepina Fimes = Původní posypy + Primecoat 1st, Ultra 2nd 
F1 Molo 30-80 Rem Rem A111 A111 

            
1 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 

2 # # # # # 
3 # # # # # 
4 # # # # # 

Visk  23sec 22sec 22sec 29sec 29sec 
Skořepiny na bázi IMERYS materiálů = 1st Prim, 2nd Ultra 

F2 Mulg 60s Mulg 50 Mulg 50 Mulg 30 Mulg 30 
            
1 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 

2 # # # # # 
3 # # # # # 
4 # # # # # 

Visk  20sec 13sec 13sec 13sec 13sec 
Původní písky + Mulgrain břečka 2nd, 1st Prim 

F3 Molo 30-80 Rem Rem A111 A111 
            

1 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 

2 # # # # # 
3 # # # # # 
4 # # # # # 

Visk  20sec 13sec 13sec 13sec 13sec 
Původní břečky + Mulgrain posypy = 1st Prim, 2nd Ultra 

F4 Mulg 60s Mulg 50 Mulg 50 Mulg 30 Mulg 30 
            
1 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 

2 # # # # # 
3 # # # # # 
4 # # # # # 

Visk  20sec 13sec 13sec 13sec 13sec 
Zkoušky primární břečky Molo+Mulg(50/50)+Prim, Mulgrain posypy + Seal coat 
B1 Mulg 60s Mulg 50 Mulg 50 Mulg 30 Seal coat 
            
1 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 8s dip/ 20s turn 

2 # # # # # 
Visk  20sec 12sec 12sec 12sec 12sec 

            
 

Tab. III. – Záznam výroby vzorků 
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Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 5,38 45 9,328 114 20°C 

1-2 7,68 73 7,426 99 20°C 

1-3 5,39 51 10,533 153 20°C 

2-1 7,24 71 8,127 133 20°C 

2-2 7,36 64 7,089 123 20°C 

2-3 6,92 61 7,643 100 20°C 

Průměr 6,662 60,833 8,358 120,333 
 Sm. Odchylka 1,02 11,03 1,32 20,70 

 
Tab.  IV – Naměřené hodnoty pevností Green shell skořepiny Fimes 

 
 

      

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

3-1 6,07 33 5,374 183 650°C 

3-2 6,02 29 4,801 194 650°C 

3-3 6,19 25 3,915 130 650°C 

4-1 5,81 20 3,555 175 650°C 

4-2 7,51 63 6,702 60 650°C 

4-3 8,01 51 4,769 82 650°C 

Průměr 6,602 36,833 4,853 137,333 
 Sm. Odchylka 0,92 16,64 1,12 56,23 

 

Tab. V – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 650°C skořepiny Fimes  

 
 

Tab. VI – Naměřené hodnoty LFA green shell skořepiny Fimes 

 
 

č. měření Teplota[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 
Sm. 
Odchylka 

Tep. 
Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 25,5 0,586 0,003 0,655 0,618 

4, 5, 6 199,9 0,483 0,003 0,651 0,748 

7, 8, 9 399,7 0,456 0,003 0,688 0,84 

10, 11, 12 599,6 0,452 0,002 0,751 0,928 
13, 14, 15, 
16 800 0,538 0,076 1,059 1,103 

17, 18, 19 999,7 0,631 0,028 1,274 1,13 

22, 23, 24 699,7 0,924 0,149 1,616 1,041 
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Tab. VII – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 650°C skořepiny Fimes 

 

 F1   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 6,05 50 8,196 125 20°C 

1-2 6,15 55 8,725 120 20°C 

1-3 6,30 60 9,070 115 20°C 

2-1 6,75 71 9,350 101 20°C 

2-2 6,70 70 9,356 99 20°C 

2-3 6,62 61 8,352 130 20°C 

Průměr 6,428 61,167 8,841 115,000 
 Sm. Odchylka 0,30 8,23 0,50 12,66 

 

Tab.  VIII – Naměřené hodnoty pevností green shell skořepiny F1 

 
 F1   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

3-1 6,66 30 4,058 123 650°C 

3-2 6,83 24 3,087 108 650°C 

3-3 7,36 29 3,212 99 650°C 

4-1 6,40 30 4,395 131 650°C 

4-2 6,25 28 4,301 120 650°C 

4-3 7,04 27 3,269 106 650°C 

Průměr 6,757 28,000 3,720 114,500 
 Sm. Odchylka 0,41 2,28 0,59 12,08 

 

Tab. IX – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F1 

 
 
 
 
 
 

č. měření Teplota[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 
Sm. 
Odchylka 

Tep. 
Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 25,5 0,586 0,003 0,655 0,618 

4, 5, 6 199,9 0,483 0,003 0,651 0,748 

7, 8, 9 399,7 0,456 0,003 0,688 0,84 

10, 11, 12 599,6 0,452 0,002 0,751 0,928 
13, 14, 15, 
16 800 0,538 0,076 1,059 1,103 

17, 18, 19 999,7 0,631 0,028 1,274 1,13 

22, 23, 24 699,7 0,924 0,149 1,616 1,041 
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 F1   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

5-1 6,29 34 5,156 159 850°C 

5-2 5,99 31 5,184 129 850°C 

5-3 6,78 38 4,960 99 850°C 

6-1 6,68 53 7,126 94 850°C 

6-2 6,58 30 4,157 109 850°C 

6-3 7,01 49 5,983 105 850°C 

Průměr 6,555 39,167 5,428 115,833 
 Sm. Odchylka 0,36 9,66 1,02 24,33 

Tab. X – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F1 

 
 F1   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

7-1 6,69 55 7,373 88 1050°C 

7-2 7,08 61 7,302 86 1050°C 

7-3 7,63 68 7,008 90 1050°C 

8-1 7,03 63 7,649 75 1050°C 

8-2 6,94 54 6,727 99 1050°C 

8-3 7,34 75 8,353 101 1050°C 

Průměr 7,118 62,667 7,402 89,833 
 Sm. Odchylka 0,33 7,97 0,56 9,45 

Tab. XI – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 1050°C skořepiny F1 

 
 

č. Měření Teplota[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 
Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 25,2 0,523 0,005 0,555 0,618 

4, 5, 6 199,6 0,437 0,001 0,559 0,748 

7, 8, 9 399,6 0,413 0,005 0,592 0,84 

10, 11, 12 499,6 0,439 0,014 0,669 0,894 

13, 14, 15 599,7 0,392 0,046 0,618 0,928 

16, 17, 18 699,8 0,421 0,029 0,745 1,041 

19, 20, 21, 22 799,8 0,439 0,05 0,821 1,103 

23, 24, 25, 26 999,9 0,467 0,02 0,896 1,13 

27, 28, 29 699,4 0,473 0,029 0,835 1,04 
Tab. XII – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F1 
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č. Měření Teplota[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 
Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 26,8 0,486 0,009 0,549 0,657 

4, 5, 6 199,7 0,398 0,001 0,492 0,722 

7, 8, 9 399,5 0,376 0,015 0,502 0,783 

10, 11, 12 499,7 0,351 0,003 0,498 0,835 

13, 14, 15 599,9 0,328 0,073 0,477 0,856 

16, 17 700 0,354 0,021 0,531 0,886 

19, 20, 22 799,9 0,292 0,013 0,452 0,915 

23, 24, 25, 26 999,8 0,315 0,07 0,499 0,937 

27, 28, 29 699,7 0,365 0,061 0,548 0,886 
Tab. XIII – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F1 

 
 

F2    

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 5,91 46 7,902 130 20°C 

1-2 6,13 48 7,664 106 20°C 

1-3 6,14 47 7,480 102 20°C 

2-1 6,10 50 8,062 140 20°C 

2-2 6,16 48 7,590 130 20°C 

2-3 6,56 52 7,250 123 20°C 

Průměr 6,167 48,500 7,658 121,833 
 Sm. Odchylka 0,21 2,17 0,29 14,89 

Tab. XIV – Naměřené hodnoty pevností green shell skořepiny F2 

 
 F2   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

3-1 5,68 34 6,323 93 650°C 

3-2 5,51 33 6,522 98 650°C 

3-3 5,92 39 6,677 101 650°C 

4-1 5,94 40 6,802 85 650°C 

4-2 5,70 33 6,094 75 650°C 

4-3 6,78 48 6,265 88 650°C 

Průměr 5,922 37,833 6,447 90,000 
 Sm. Odchylka 0,45 5,85 0,27 9,47 

Tab. XV – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F2 
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F2    

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

5-1 6,12 55 8,811 101 850°C 

5-2 6,18 49 7,698 88 850°C 

5-3 6,42 61 8,880 89 850°C 

6-1 5,94 48 8,162 97 850°C 

6-2 6,14 56 8,913 81 850°C 

6-3 6,53 62 8,724 79 850°C 

Průměr 6,222 55,167 8,531 89,167 
 Sm. Odchylka 0,22 5,85 0,49 8,64 

Tab. XVI – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F2 

 
 

 F2   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

7-1 6,27 88 13,431 87 1050°C 

7-2 5,54 79 15,444 87 1050°C 

7-3 6,46 93 13,371 62 1050°C 

8-1 5,84 75 13,194 86 1050°C 

8-2 5,67 77 14,371 91 1050°C 

8-3 5,85 76 13,325 79 1050°C 

Průměr 5,938 81,333 13,856 82,000 
 Sm. Odchylka 0,36 7,39 0,89 10,55 

Tab. XVII – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 1050°C skořepiny F2 

 
 
 

č. Měření Teplota[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 
Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 24,8 0,468 0,003 0,518 0,67 

4, 5, 6 199,6 0,383 0,001 0,45 0,715 

7, 8, 9 399,6 0,354 0,009 0,479 0,826 

10, 11, 12 499,9 0,368 0,013 0,54 0,897 

13, 14, 15 599,9 0,393 0,054 0,621 0,968 

16, 17, 18 699,9 0,332 0,019 0,542 1 

19, 20, 21, 22 799,9 0,383 0,058 0,663 1,063 

23, 24, 25, 26 999,9 0,367 0,234 0,707 1,182 

27, 28, 29 699,9 0,479 0,098 0,781 1 
Tab. XVIII – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F2 

 
 
 
 
 
 



Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně 
2011/2012 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Mazůrek T. 

 

94 

č. Měření Teplota[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 
Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 26,4 0,536 0,004 0,519 0,629 

4, 5, 6 199,6 0,441 0,003 0,522 0,772 

7, 8, 9 399,7 0,436 0,015 0,542 0,815 

10, 11, 12 499,7 0,416 0,037 0,572 0,903 

13, 14, 15 599,9 0,439 0,006 0,69 1,034 

16, 17, 18 699,9 0,449 0,02 0,759 1,114 
19, 20, 21, 
22 800,1 0,472 0,048 0,843 1,179 
23, 24, 25, 
26 999,8 0,479 0,019 0,813 1,122 

27, 29 699,5 0,495 0,015 0,837 1,114 
Tab. XIX – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F2 

 
 

F3    

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 5,85 34 5,961 144 20°C 

1-2 5,25 31 6,748 165 20°C 

1-3 5,72 34 6,235 148 20°C 

2-1 6,29 42 6,369 155 20°C 

2-2 6,45 44 6,346 171 20°C 

2-3 6,81 44 5,693 132 20°C 

Průměr 6,062 38,167 6,225 152,500 
 Sm. Odchylka 0,56 5,81 0,36 14,27 

Tab. XX – Naměřené hodnoty pevností green shell skořepiny F3 

 
F3    

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

3-1 5,73 27 4,934 95 650°C 

3-2 6,12 22 3,524 97 650°C 

3-3 6,69 28 3,754 101 650°C 

4-1 6,05 20 3,278 88 650°C 

4-2 6,14 21 3,342 105 650°C 

4-3 6,31 28 4,219 104 650°C 

Průměr 6,173 24,333 3,842 98,333 
 Sm. Odchylka 0,32 3,72 0,63 6,38 

Tab. XXI – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F3 
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F3    

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

5-1 6,27 46 7,021 109 850°C 

5-2 6,14 44 7,003 107 850°C 

5-3 6,82 41 5,289 150 850°C 

6-1 6,59 45 6,217 110 850°C 

6-2 6,58 51 7,068 98 850°C 

6-3 7,25 61 6,963 88 850°C 

Průměr 6,608 48,000 6,593 110,333 
 Sm. Odchylka 0,40 7,16 0,71 21,15 

Tab. XXII – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F3 

 
F3    

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

7-1 6,46 61 8,770 85 1050°C 

7-2 6,18 53 8,326 106 1050°C 

7-3 6,37 62 9,168 89 1050°C 

8-1 6,35 59 8,779 98 1050°C 

8-2 6,28 61 9,280 101 1050°C 

8-3 6,95 79 9,813 75 1050°C 

Průměr 6,432 62,500 9,023 92,333 
 Sm. Odchylka 0,27 8,71 0,51 11,48 

Tab. XXIII – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 1050°C skořepiny F3 

 

č. Měření 
Teplota 
[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 

Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 25,3 0,575 0,002 0,653 0,655 

4, 5, 6 199,5 0,464 0,004 0,632 0,79 

7, 8, 9 399,6 0,445 0,001 0,683 0,891 

10, 11, 12 499,7 0,426 0,012 0,642 0,878 

13, 14, 15 599,8 0,414 0,013 0,679 0,957 

16, 17, 18 699,7 0,438 0,068 0,799 1,067 

19, 20, 21, 22 799,9 0,456 0,043 0,866 1,171 

23, 25, 26 999,8 0,406 0,107 0,796 1,447 

27, 28, 29 699,5 0,538 0,032 0,981 2,204 
Tab. XXIV – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F3 
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č. Měření 
Teplota 
[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 

Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 27,4 0,579 0,003 0,641 0,642 

4, 5, 6 199,8 0,479 0,002 0,651 0,792 

7, 8, 9 399,6 0,468 0,006 0,645 0,806 

10, 11, 12 499,7 0,447 0,034 0,675 0,885 

13, 14, 15 599,8 0,453 0,007 0,752 0,974 

16, 17, 18 699,8 0,44 0,008 0,799 1,066 

19, 20, 21, 22 799,9 0,447 0,039 0,863 1,138 

23, 24, 25, 26 999,7 0,468 0,196 0,949 1,195 

27, 28, 29 699,6 0,598 0,047 1,085 1,066 
Tab. XXV – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F3 

 

 F4   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 6,69 47 6,301 220 20°C 

1-2 6,28 46 6,998 185 20°C 

1-3 6,36 47 6,972 180 20°C 

2-1 6,79 50 6,507 165 20°C 

2-2 6,56 35 4,880 102 20°C 

2-3 6,63 42 5,733 130 20°C 

Průměr 6,552 44,500 6,232 163,667 
 Sm. Odchylka 0,20 5,32 0,81 42,03 

Tab. XXVI – Naměřené hodnoty pevností green shell skořepiny F4 

 
 F4   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

3-1 6,88 28 3,549 101 650°C 

3-2 6,88 27 3,422 101 650°C 

3-3 6,78 36 4,699 94 650°C 

4-1 6,27 31 4,731 110 650°C 

4-2 6,30 28 4,233 100 650°C 

4-3 6,66 32 4,329 89 650°C 

Průměr 6,628 30,333 4,161 99,167 
 Sm. Odchylka 0,28 3,39 0,56 7,14 

Tab. XXVII – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F4 
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 F4   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

5-1 6,59 38 5,250 97 850°C 

5-2 6,65 32 4,342 130 850°C 

5-3 7,17 43 5,019 94 850°C 

6-1 6,27 40 6,105 129 850°C 

6-2 6,14 35 5,570 101 850°C 

6-3 6,18 39 6,127 99 850°C 

Průměr 6,500 37,833 5,402 108,333 
 Sm. Odchylka 0,39 3,87 0,68 16,56 

Tab. XXVIII – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F4 

 
 F4   

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

7-1 6,64 70 9,526 71 1050°C 

7-2 6,50 59 8,379 89 1050°C 

7-3 6,58 69 9,562 73 1050°C 

8-1 6,30 66 9,977 81 1050°C 

8-2 6,17 63 9,929 99 1050°C 

8-3 6,48 59 8,430 89 1050°C 

Průměr 6,445 64,333 9,301 83,667 
 Sm. Odchylka 0,18 4,80 0,72 10,71 

Tab. XXIX – Naměřené hodnoty pevností skořepiny žíhané na 1050°C skořepiny F4 

 

č. Měření 
Teplota 
[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 

Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 26,6 0,525 0,006 0,62 0,73 

4, 5, 6 199,7 0,429 0,002 0,562 0,811 

7, 8, 9 399,6 0,402 0,019 0,565 0,874 

10, 11, 12 499,7 0,395 0,02 0,561 0,884 

13, 14, 15 599,8 0,394 0,063 0,615 0,973 

16, 17, 18 699,8 0,39 0,03 0,634 1,015 

19, 20, 21, 22 799,8 0,389 0,163 0,693 1,115 

23, 25, 26 999,7 0,348 0,142 0,652 1,172 

27, 28, 29 699,6 0,497 0,092 0,807 1,015 
Tab. XXX – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 650°C skořepiny F4 
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č. Měření 
Teplota 
[°C] Diffusivita[(mm^2/s)] 

Sm. 
Odchylka Vodivost[(W/(m*K))] Cp[(J/g/K)] 

1, 2, 3 29,6 0,502 0,007 0,504 0,617 

4, 5, 6 199,8 0,421 0,001 0,481 0,705 

7, 8, 9 399,6 0,395 0,004 0,496 0,778 

10, 11, 12 499,8 0,396 0,013 0,566 0,888 

13, 14, 15 599,7 0,432 0,005 0,712 1,026 

16, 17, 18 699,9 0,445 0,038 0,791 1,106 

19, 20, 21, 22 800,1 0,441 0,036 0,827 1,169 

23, 24, 25, 26 999,9 0,437 0,131 0,839 1,201 

27, 28, 29 699,7 0,447 0,084 0,794 1,106 
Tab. XXXI – Naměřené hodnoty LFA skořepiny žíhané na 850°C skořepiny F4 

 

čas Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 Měření č. 4 Měření č. 5 Měření č. 6 

15 2,09 1,81 2,15 2,11 1,95 1,83 

30 1,88 1,66 1,89 1,81 1,72 1,72 

45 1,85 1,61 1,78 1,72 1,63 1,59 

60 1,85 1,6 1,72 1,66 1,5 1,49 

75 1,83 1,59 1,69 1,6 1,49 1,49 

90 1,81 1,59 1,68 1,59 1,49 1,49 

105 1,81 1,59 1,68 1,59 1,49 1,49 

120 1,81 1,59 1,68 1,59 1,49 1,49 
180 1,81 1,59 1,68 1,59 1,49 1,49 

Tab. XXXII – Naměřené hodnoty plate weight – Primecote+SiO2+ZrO 

čas Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 Měření č. 4 Měření č. 5 Měření č. 6 

15 2,17 1,87 1,87 1,75 1,85 1,79 

30 1,99 1,76 1,69 1,61 1,67 1,62 

45 1,95 1,74 1,64 1,56 1,62 1,55 

60 1,94 1,72 1,63 1,54 1,61 1,51 

75 1,93 1,72 1,62 1,53 1,58 1,51 

90 1,92 1,71 1,61 1,52 1,58 1,51 

105 1,92 1,71 1,61 1,52 1,58 1,51 

180 1,92 1,71 1,61 1,52 1,58 1,51 
Tab. XXXIII – Naměřené hodnoty plate weight – Ultra+SiO2+ZrO 
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čas Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 Měření č. 4 Měření č. 5 Měření č. 6 

15 2,4 2,35 2,42 2,38 2,41 2,43 

30 2,26 2,24 2,27 2,25 2,26 2,27 

45 2,24 2,22 2,24 2,24 2,23 2,23 

60 2,23 2,21 2,22 2,23 2,22 2,21 

75 2,22 2,21 2,22 2,21 2,21 2,2 

90 2,22 2,21 2,22 2,2 2,2 2,19 

105 2,22 2,21 2,22 2,2 2,2 2,19 

120 2,22 2,21 2,21 2,2 2,2 2,19 

135 2,22 2,21 2,21 2,2 2,2 2,19 

150 2,22 2,21 2,21 2,2 2,2 2,19 

165 2,22 2,21 2,21 2,2 2,2 2,19 

180 2,22 2,21 2,21 2,2 2,2 2,19 
Tab. XXXIV – Aluminosilikátová primární suspenze 

 

Vzorek 20°C Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] 

F1 6,428 61,167 8,841 115,000 
F2 6,167 48,500 7,658 121,833 
F3 6,062 38,167 6,225 152,500 
F4 6,552 44,500 6,232 163,667 
FIMES 6,662 60,833 8,358 120,333 

Tab. XXXV – Srovnání výsledků CMOR Green shell 

 

Vzorek 650°C Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] 

F1 6,757 28,000 3,720 114,500 
F2 5,922 37,833 6,447 90,000 
F3 6,173 24,333 3,842 98,333 
F4 6,628 30,333 4,161 99,167 
FIMES 6,602 36,833 4,853 137,333 

Tab. XXXVI – Srovnání výsledků CMOR žíhané na 650°C 

 

Vzorek 850°C Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] 

F1 6,555 39,167 5,428 115,833 
F2 6,222 55,167 8,531 89,167 
F3 6,608 48,000 6,593 110,333 
F4 6,500 37,833 5,402 108,333 

Tab. XXXVII – Srovnání výsledků CMOR žíhané na 850°C 

Vzorek 
1050°C Tloušťka [mm] Síla [N] 

CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] 

F1 7,118 62,667 7,402 89,833 
F2 5,938 81,333 13,856 82,000 
F3 6,432 62,500 9,023 92,333 
F4 6,445 64,333 9,301 83,667 

Tab. XXXVIII – Srovnání výsledků CMOR žíhané na 1050°C 
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Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 7,10 91 10,831 55 20°C 

1-2 7,42 95 10,353 48 20°C 

1-3 7,08 86 10,294 67 20°C 

2-1 7,22 93 10,704 77 20°C 

2-2 7,03 76 9,227 71 20°C 

2-3 6,96 81 10,033 79 20°C 

3-1 6,49 84 11,966 79 20°C 

3-2 6,37 80 11,829 72 20°C 

3-3 6,52 78 11,009 84 20°C 

4-1 6,20 78 12,175 82 20°C 

4-2 6,01 72 11,960 81 20°C 

4-3 6,04 76 12,499 98 20°C 

Průměr 6,272 78,000 11,906 82,667 

Sm. Odchylka 0,22 4,00 0,50 8,57 

Tab. XXXIX – Srovnání výsledků CMOR Matrixcote Green Shell 

    

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 6,22 57 8,840 90 650°C 

1-2 6,82 64 8,256 54 650°C 

1-3 6,69 59 7,910 66 650°C 

2-1 6,77 65 8,509 56 650°C 

2-2 6,32 61 9,163 80 650°C 

2-3 7,46 76 8,194 75 650°C 

3-1 5,98 48 8,054 107 650°C 

3-2 6,50 57 8,095 65 650°C 

3-3 6,72 61 8,105 77 650°C 

4-1 6,68 63 8,471 73 650°C 

4-2 7,09 77 9,191 79 650°C 

4-3 7,12 69 8,167 63 650°C 

Průměr 6,682 62,500 8,347 77,333 

Sm. Odchylka 0,42 9,95 0,44 15,87 

Tab. XL – Srovnání výsledků CMOR Matrixcote žíhané na 650°C 
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Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 6,83 89 11,447 90 20°C 

1-2 6,75 59 7,770 99 20°C 

1-3 6,89 70 8,847 91 20°C 

2-1 6,81 63 8,151 89 20°C 

2-2 7,02 78 9,497 100 20°C 

2-3 6,60 73 10,055 95 20°C 

3-1 6,65 68 9,226 99 20°C 

3-2 6,78 64 8,354 79 20°C 

3-3 6,57 63 8,757 91 20°C 

4-1 6,14 68 10,822 91 20°C 

4-2 6,21 74 11,513 95 20°C 

4-3 6,22 88 13,648 96 20°C 

Průměr 6,428 70,833 10,387 91,833 

Sm. Odchylka 0,27 9,26 2,01 7,00 

Tab. XLI – Srovnání výsledků CMOR Molochite Green Shell 

  

    

Vzorek Tloušťka [mm] Síla [N] 
CMOR 
[N/mm²] Ohyb [µm] Teplota 

1-1 6,49 56 7,977 80 650°C 

1-2 6,71 61 8,129 56 650°C 

1-3 6,76 59 7,747 57 650°C 

2-1 6,73 63 8,346 56 650°C 

2-2 6,66 48 6,493 97 650°C 

2-3 6,49 68 9,687 72 650°C 

3-1 6,17 48 7,565 88 650°C 

3-2 6,10 45 7,256 90 650°C 

3-3 6,03 46 7,591 69 650°C 

4-1 6,32 50 7,511 87 650°C 

4-2 6,03 49 8,086 75 650°C 

4-3 5,77 53 9,552 88 650°C 

Průměr 6,070 48,500 7,927 82,833 

Sm. Odchylka 0,18 2,88 0,84 8,66 

Tab. XLII – Srovnání výsledků CMOR Molochite žíhané na 650°C 

 
 
 

 

 
 

 


