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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na dobu tuhnutí hliníkových 

slitin. Práce je rozdělena do pěti částí. V první kapitole popisuje tuhnutí slévárenských 

slitin. Ve druhé kapitole se zabývá navrhováním nálitků. Třetí kapitola je zaměřena na 

typy nálitků. Čtvrtá kapitola popisuje možné způsoby intenzifikace nálitků a chemické 

složení exotermických a izolačních směsí pro výrobu obkladů nálitků. V hlavní páté 

kapitole je pozornost věnována experimentálnímu měření teplot a dob tuhnutí hliníkové 

slitiny v odlitcích, nálitcích a exotermických a izolačních obkladech nálitků. 

 

Klíčová slova: nálitek, obklad, exotermický obklad, izolační obklad 

 

 

ABSTRACT 

This master's thesis deals with the influence of the exothermic riser sleeves on the 

solidification time of aluminum alloys. The thesis is divided into five parts. The first 

chapter describes solidification of cast alloys. The second chapter deals with the 

designing of risers. The third chapter is focused on the types of risers. The fourth chapter 

describes ways of intensification of risers and chemical composition of exothermic and 

insulating mixtures for production of riser sleeves. The main fifth chapter focuses on 

experimental measurements of temperatures and solidification time of aluminum alloy in 

castings, risers and exothermic and insulating riser sleeves. 

 

 

Keywords: riser, riser sleeve, exothermic riser sleeve, insulating riser sleeve 
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ÚVOD 

Na snížení nákladů na výrobu odlitků má vliv využití tekutého kovu, které bývá 

definováno podílem hrubé hmotnosti odlitku k hmotnosti tekutého kovu. Vyššího využití 

kovu je možné dosáhnout správným návrhem vtokové soustavy a velikostí použitých 

nálitků. Nálitek funguje jako tepelný rezervoár kovu, ze kterého je kov dosazován do 

tepelných uzlů v odlitku a zabraňuje tak vzniku staženin právě v těchto místech. Prvními 

používanými nálitky byly přirozené nálitky, které jsou obklopeny stejnou formovací 

směsí jako odlitek. Nevýhodou těchto nálitků je to, že musí mít velké rozměry, aby tuhly 

později než odlitek. Intenzifikací těchto nálitků se sníží rozměry přirozeného nálitku a 

ušetří se na kovu. Intenzifikací se rozumí zvýšení využití objemu kovu v nálitcích a 

prodloužení doby tuhnutí. K tomu se používají izolační obklady, které snižují intenzitu 

toku tepla z nálitku a především exotermické obklady, které nejprve teplo do nálitku 

dodávají a poté fungují jako izolace. 

 Cílem práce je zjistit charakteristiky exotermických obkladů a především jejich vliv 

na prodloužení doby tuhnutí nálitků. Hlavními parametry těchto obkladů jsou zápalná 

teplota, vytvořené teplo exotermickou reakcí a rychlost hoření. Dále bude ověřen tepelný 

modul nálitků uváděný výrobcem. 
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1 TUHNUTÍ SLÉVÁRENSKÝCH SLITIN 

Po odlití formy dochází k tuhnutí odlitku, které je doprovázené objemovými změnami. 

Konkrétně objemovým úbytkem odlévané slitiny. Tento úbytek musí být nahrazen 

dodáním takového množství tekutého kovu, aby v tuhnoucím odlitku nevznikaly 

nežádoucí dutiny (staženiny), které by zhoršovaly jeho vnitřní jakost. 

 

1.1 Tuhnutí odlitku a fyzikálně matematické principy nálitkování 

Snahou slévárenské technologie tedy je, aby se soustředěná nebo rozptýlená staženina 

vytvořila mimo odlitek v tzv. nálitku. Nálitek si lze představit jako rezervoár kovu, který 

nahrazuje objemový úbytek tekutého kovu po celou dobu tuhnutí odlitku, a to vyžaduje: 

[1], [2] 

 1) aby doba tuhnutí nálitku byla delší než odlitku 

 2) aby v nálitku byla až do skončení tuhnutí odlitku určitá zásoba tekutého kovu, která 

by vyplňovala dutiny vzniklé objemovým úbytkem tuhnoucího odlitku 

 3) aby tlakové podmínky v soustavě odlitek-nálitek umožňovaly proudění kovu z 

nálitku do odlitku 

 Aby mohl tekutý kov v tuhnoucím odlitku postupovat směrem od nálitku až do 

nejodlehlejších míst v odlitku, musí docházet k usměrněnému tuhnutí. Při usměrněném 

tuhnutí dochází k úplnému ztuhnutí příčného průřezu nejdříve v místě nejodlehlejším od 

nálitku a postupně tuhnou další průřezy směrem k nálitku, který musí ztuhnout jako 

poslední. Při jiném průběhu tuhnutí než usměrněném vzniká nebezpečí vytvoření 

staženin v odlitku, jak je znázorněno na obr. 1.1. [2] 

 Tlakové podmínky uvedené ve třetím bodě jsou při navrhování nálitků brány v úvahu 

kvalitativně jako základní předpoklad bez podrobnějšího výpočtu. [3], [2] 

 

 
 

Co se týče materiálu odlitku, existují dva základní typy tuhnutí: 

 a) tuhnutí při konstantní teplotě, jímž se vyznačují čisté kovy a slitiny eutektického 

složení 

 
Obr. 1.1 Schéma odlitku vytvářejícího usměrněné tuhnutí 

(a) a odlitku znemožňujícího usměrněné tuhnutí (b) [2] 
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 b) tuhnutí v rozmezí teplot mezi teplotou likvidu (teplota počátku tuhnutí) a teplotou 

solidu (teplota konce tuhnutí) 

 Podle toho vzniká v odlitku buď izotermní plocha tuhnutí, což je rozhraní mezi 

tekutou a tuhou fází, nebo dvoufázové pásmo tuhnutí vymezené plochou izolikvidu a 

izosolidu, v němž se nachází směs tekuté a tuhé fáze (obr. 1.2). 

 Šířka dvoufázového pásma tuhnutí δ v odlitku je kromě tepelného rozmezí tuhnutí 

určována rozdělením teplot v příčném průřezu odlitku, jak je možné vidět na obr. 1.3a. 

 
Na obr. 1.3b je vidět, že dvoufázové pásmo tuhnutí δ je tím širší, čím větší je teplotní 

rozmezí tuhnutí (rozdíl teplot solidu a likvidu). A také čím plošší je křivka rozdělení 

teplot mezi vrstvami odlitku vymezenými teplotami solidu a likvidu, jak je znázorněno na 

obr. 1.3c. Čím širší je dvoufázové pásmo tuhnutí, tím složitěji se dostává tekutý kov, 

který kompenzuje objemový úbytek při tuhnutí, do míst kde odlitek tuhne. Do těchto míst 

nepronikne doplňující tavenina a to má za následek vznik mikroskopických staženin. U 

čistých kovů a eutektických slitin se dvoufázové pásmo δ blíží nule, teploty likvidu a 

solidu splývají v jednu teplotu. Dvoufázové pásmo se mění v pouhou hraniční plochu 

mezi tekutou a tuhou fází (obr. 1.3d). Z tohoto hlediska jsou pro tento případ podmínky 

optimální. 

 Pro podmínky doplňovaní má význam i celkový tvar izotermických ploch v 

tuhnoucím odlitku, především pak úhel α, který svírají izolikvidní a izosolidní plochy s 

podélnou osou odlitku, přitom i zde se uplatňuje šířka dvoufázového pásma tuhnutí. V 

podélném řezu odlitkem se izolikvidní a izosolidní plochy jeví jako čáry. [2] 

 
 

 
Obr. 1.4 Podmínky doplňování taveniny ve směru podélné osy 

odlitku určované teplotním rozmezím tuhnutí slitiny (a, b, c) a 

utvářením teplotního pole ve směru podélné osy odlitku (c, d) [2] 

  
Obr. 1.2 Dvoufázové     Obr. 1.3 Křivky rozdělení teplot v příčném průřezu při 

pásmo [4]               tuhnutí odlitku [2] 
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Na obr. 1.4a,b,c jsou znázorněny podmínky tuhnutí při stejném úhlu uvedených ploch 

s podélnou osou odlitku (pro úhly pásma tuhnutí s podélnou osou platí: αa = αb = αc). 

V případě na obr. 1.4a jsou podmínky pro doplňování taveniny nejpříznivější, protože je 

šířka dvoufázového pásma tuhnutí nulová. V případě na obr. 1.4b jsou již podmínky 

doplňování kovu horší, neboť zde už existuje dvoufázové pásmo tuhnutí. V případě na 

obr. 1.4c je pásmo tuhnutí ještě širší než v předchozím případě a proto je doplňování 

tekutého kovu mnohem obtížnější. Oblast překážek p se i ve směru podélné osy ve 

srovnání s variantou 1.4b prodlouží. Podmínky doplňování taveniny do tuhnoucích míst v 

odlitku lze zlepšit zvětšením úhlu pásma tuhnutí s tepelnou osou tak, aby αc < αd, což lze 

prakticky splnit například rozšiřováním průřezu odlitku směrem k nálitku, viz obr. 1.1a. 

 U všech uvedených variant je úhel α otevřen směrem k nálitku, jedná se tedy o 

příklady kladně usměrněného tuhnutí, při kterém je umožněn přítok doplňujícího kovu 

kompenzujícího stahování. V případě záporně usměrněného tuhnutí, když je úhel α 

otevřen směrem od nálitku, je přítok doplňujícího kovu znemožněn a dochází tak ke 

vzniku staženin a ředin v odlitku u slitin s rozmezím tuhnutí (obr. 1.5b) a i u eutektických 

slitin (obr. 1.5a) a čistých kovů. [2] 

 
 Jak je patrné z obr. 1.3 a obr. 1.4, jsou podmínky pro rozmístění staženin a ředin 

určovány rozdělením teplot v příčném průřezu a úhlem, který svírají izotermy tuhnutí s 

podélnou osou odlitku. Toto platí exaktně pro symetrické odlitky, u jiných tvarů odlitků 

jsou však podmínky obdobné. Čím širší je dvoufázové pásmo tuhnutí, tím více se v celém 

objemu odlitku budou vyskytovat staženiny a řediny. Všichni činitelé, kteří rozšiřují 

dvoufázové pásmo, nepříznivě ovlivňují vnitřní jakost odlitku. Toto nepříznivé působení 

roste: 

 a) s širším teplotním rozmezím tuhnutí (rozdílem teplot mezi likvidem a solidem), jak 

již bylo zmíněno ve vztahu k obr. 1.3b 

 b) s větší tepelnou vodivostí slitiny, která způsobuje vyrovnání teplot mezi 

jednotlivými vrstvami odlitku a tím zplošťuje křivku rozdělení teplot v příčném řezu 

odlitku (viz obr. 1.3c) 

 c) s klesající tepelnou akumulací formy bf, jejíž snížení také způsobí zploštění křivky 

příčného rozdělení teplot 

 d) s rostoucí tloušťkou stěny odlitku 

 
Obr. 1.5 Schéma záporně usměrněného 

tuhnutí odlitku [2] 
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Doplňování kovu z nálitku do odlitku se bude ztěžovat také se zhoršujícími 

hydraulickými podmínkami pro pohyb taveniny mezi rostoucími dendrity. Především s 

rostoucí viskozitou slitiny a snižujícím se metalostatickým tlakem. [2] 

   

1.2 Tuhnutí slitin hliníku 

 Tuhnutí může být exogenní nebo endogenní podle toho, jak narůstá tuhá vrstva. Při 

exogenním tuhnutí roste kompaktní ztuhlá vrstva směrem od povrchu odlitku do jeho 

tepelné osy. Při endogenním tuhnutí vznikají tuhnoucí krystaly i v objemu taveniny před 

krystalizační frontou, případně má slitina tendenci tuhnout kašovitě v celém objemu. 

Jednotlivé typy tuhnutí jsou na obr. 1.6. [5] 

 

 
 

Hliníkové slitiny mají vysokou tepelnou vodivost, která má podíl na rozšíření 

dvoufázového pásma, jak bylo zmíněno výše. Slitiny se širokým dvoufázovým pásmem 

tuhnutí krystalizují exogenním buněčným způsobem nebo endogenním objemovým, což 

jsou nepříznivé typy tuhnutí, které jsou typické pro většinu hliníkových slitin (viz tab. 

1.1). V těchto případech vytváří tuhá fáze málo kompaktní útvary mezi nimiž zůstávají 

uzavřeny oblasti tekutého kovu a není možné dosazování taveniny. Z toho vyplývá, že má 

většina hliníkových slitin, především odlévaných do pískových forem, nežádoucí 

vlastnost, kterou je sklon ke vzniku rozptýlených staženin. Nálitkování odlitků z 

hliníkových materiálů s tímto typem tuhnutí je málo účinné a nálitky mají krátkou 

dosazovací vzdálenost. Důsledkem je pak netěsnost odlitků. [5] 

 
Obr. 1.6 Typy tuhnutí:  exogenní:   a) s rovinným mezifázovým rozhraním [5] 

           b) dendritické 

           c) buněčné 

       endogenní:  d) objemové 

           e) vrstevné 
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 Na obr. 1.7 je vyfocen růst dendritů ve slitině AlCu s 20 % hliníku pomocí rentgenu. 

Tato slitina má široký interval tuhnutí a tuhne endogenně objemově. Snímek a) byl 

pořízen po 110 s, jakmile se objevily první krystaly hliníku, snímek b) po 139 s a snímek 

c) po 360 s. Protože krystaly Al obsahují mnohem méně Cu než okolní tavenina, tak jsou 

na rentgenových snímcích zobrazeny světleji. 

 

 
 

1.3 Vliv konstrukce na podmínky tuhnutí a vnitřní jakost odlitku 

Již při návrhu odlitku jako strojní součásti je z hlediska hospodárné výroby nutné 

uvažovat to, aby byla splněna podmínka usměrněného tuhnutí. Proto by měl konstruktér 

disponovat určitými znalostmi v konstrukci odlitků. Je také důležitá často zmiňovaná 

spolupráce konstruktéra se slévárenským technologem. Na odlitku by se pokud možno 

neměly vyskytovat tepelné uzly, resp. místa s nahromaděným materiálem a pomalým 

tuhnutím, oddělená od nálitků zeslabeným průřezem, který ztuhne dříve a tak zaškrtí 

přítok taveniny do později tuhnoucích míst (obr. 1.8). 

 

 
Obr. 1.7 Růst dendritů při endogenním tuhnutí 

slitiny AlCu [6] 

   Tab. 1.1 Typy tuhnutí některých slitin hliníku [5] 

Slitina 
Typ tuhnutí 

Kovové formy Pískové formy 

Al 99,99 s rovinným rozhraním s rovinným rozhraním 

Al 99,5 s rovinným rozhraním buněčné 

AlMg3 dendritické buněčné 

AlMg10 endogenní - vrstevné endogenní - objemové 

AlCu4 dendritické endogenní - objemové 

AlSi5 buněčné/objemové endogenní - objemové 

AlSi9 buněčné/objemové endogenní - objemové 

AlSi12 nemodifikovaná endogenní - vrstevné endogenní - vrstevné 

AlSi12 modifikovaná s rovinným rozhraním s rovinným rozhraním 
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Tloušťka odlitku by měla být ideálně co nejvíce rovnoměrná a u rozlehlejších odlitků se 

zvýšenými požadavky na vnitřní jakost by se měla tloušťka stěn zvětšovat směrem k 

nálitku. Tepelné uzly se zneškodňují řízenou rychlostí ochlazování, nálitkováním nebo 

úpravou konstrukce odlitku. [2], [7] 

 Tepelné uzly je možné rozdělit podle polohy a podle tvaru. 

Podle polohy: 

 a) vzhledem k zaústění vtokové soustavy: průtočné, poloprůtočné, neprůtočné 

 b) vzhledem k poloze nálitku: přilehlé, polopřilehlé, odlehlé 

Podle tvaru: 

 c) podélné spoje stěn (tvary: L, <, λ, X, Y) 

 d) rohové a koutové [7] 

 

 Velikost tepelného uzlu lze velice přibližně vyjádřit poměrem průměru vepsané koule 

Dk do uzlu k průměru vepsané koule Ds do přilehlé stěny. Čím je tento poměr větší, tím je 

relativně větší tepelný uzel. Pro různé druhy spojů stěn odlitku jsou velikosti tepelných 

uzlů znázorněny na obr. 1.9. [1] 

 

 
 

 Pro řešení usměrněného tuhnutí vznikla jako jedna z prvních metoda vepsané koule 

formulovaná Heuversem, která je rovněž jednoduchou pomůckou k rozpoznání tepelných 

uzlů. Tato jednoduchá a názorná metoda, jejíž princip spočívá v tom, že se kontroluje 

celý podélný průřez odlitku a požaduje se, aby vepsaná koule, nebo vepsaná kružnice na 

kontrolním řezu, měla směrem k nálitku zvětšující se průměr (viz obr. 1.10). [2], [7] 

   
  

  
                           

  

  
                             

  

  
     

 

Obr. 1.9 Přibližné vyjádření velikosti tepelného uzlu [1] 

 
Obr. 1.8 Příklady tepelných uzlů na odlitcích [7] 
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Jednodušeji řečeno, v podélném řezu odlitku vepsaná koule z tepelného uzlu musí snadno 

projít až do nálitku. Je třeba ale upozornit na omezenost platnosti této metody, pokud jde 

o geometrický tvar odlitku. Pokud je odlitek složený z několika na sebe navzájem 

navazujících dílčích tvarových prvků, tak platí Heuversova metoda jen za předpokladu, 

že jsou tyto prvky geometricky podobné. Lze si kupříkladu představit spojení tenčí desky 

s tlustší. Naopak při spojení těles různého geometrického tvaru nevystihuje již uvedená 

metoda obecně požadavek usměrněného tuhnutí. Pokud konstrukce odlitku je taková, že 

není možné vytvořit podmínky pro usměrněné tuhnutí, je možné použít technologický 

přídavek B (obr.1.11a), chladítko C (obr. 1.11b) a izolační nebo exotermický obklad D s 

podnálitkovou podložkou E (obr.1.11c). [2] 

  

 
 

 Příklady úprav konstrukce odlitků z hlediska účinnějšího nálitkování jsou na obr. 

1.12. Možnosti omezení staženin pomocí změny konstrukce vedoucí ke zmenšení 

tepelného uzlu jsou na obr. 1.12. O obou těchto obrázků znamená varianta a) nesprávné 

úpravy a varianta b) znamená správné úpravy. [2] 

 

 
Obr. 1.11 Různé způsoby vytvoření 

podmínek usměrněného tuhnutí [2] 

 
Obr. 1.10 Pravidlo vepsané koule [8] 
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Obr. 1.12 Konstrukční úpravy odlitků Obr. 1.13 Konstrukční úpravy spojů 

umožňující účinnější nálitkování [2]      stěn [2] 
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2 NÁLITKOVÁNÍ ODLITKŮ 

Při nálitkování odlitků je nejprve třeba stanovit počet a umístění nálitků a poté určit jejich 

rozměry. Pro ten stejný odlitek je možné zvolit různý počet i rozměry nálitků. Mezi 

těmito volbami existuje určité vzájemné působení. Přesto je pro problematiku nálitkování 

technicky nejvhodnější rozdělit postup nálitkování na dva kroky: 

 a) stanovení potřebného počtu nálitků (kapitola 2.1) 

 b) stanovení potřebné velikosti (dimenze) nálitků (kapitola 2.2) 

 

2.1 Stanovení potřebného počtu nálitků 

Počet nálitků u odlitku lze stanovit podle dvou hledisek. Prvním hlediskem je počet 

tepelných uzlů, což jsou místa s nahromaděním materiálu (místní zesílení) nebo místa s 

jinak zpomaleným tuhnutím. Druhým hlediskem je rozlehlost odlitku, protože oblast 

působnosti nálitku (viz kapitola 2.1.1) je při stejnoměrné tloušťce odlitku omezena. 

Každý nálitek je schopný dodávat tekutý kov jen do určité vzdálenosti, takže pokud je 

odlitek více rozlehlejší, je nutné počítat s dostatečným počtem nálitků. Pokud se jedná o 

první případ, tedy o takové odlitky, u kterých je počet nálitků dán počtem tepelných uzlů, 

je otázka počtu nálitku v podstatě rovnou zodpovězena. Na každý tepelný uzel se musí 

postavit nálitek, nebo se musí chladit pomocí chladítka. [2], [9] 

 

2.1.1 Oblast působnosti nálitku 

V případě druhého hlediska pro stanovení počtu nálitků u rozlehlejších odlitků bez 

tepelných uzlů je nutné vycházet z omezené působnosti nálitku, tj. vzdálenosti, pro kterou 

je nálitek schopen plnit svou funkci. Rozbor podmínek doplňování, které mají přímý 

vztah k doplňovacím vzdálenostem, byl popsán v kapitole 1.1. V této souvislosti je třeba 

poukázat ještě na význam tvarového součinitele (kapitola 2.1.2), protože údaje vztahující 

se k oblasti působení nálitků předpokládají většinou přímočarý pohyb částeček 

doplňujícího kovu, nebo jen mírné pravidelné zakřivení. Schopnost dosazování kovu z 

nálitku během tuhnutí závisí především na tvaru teplotního pole systému odlitek–nálitek. 

Omezenou působnost nálitků je možné vysvětlit utvářením pásma tuhnutí v podélném 

profilu odlitku. Z obr. 2.8a vyplývá, že na konci odlitku v délce k a těsně vedle nálitku v 

délce n bude odlitek bez staženin. Mezi těmito oblastmi je oblast o délce S, ve které 

mohou vznikat staženiny, mikrostaženiny a řediny. Aby vznikl zdravý odlitek, musí být 

délka oblasti S nulová, tzn. koncová oblast k musí navazovat na oblast nálitku n, jak je 

znázorněno na obr. 2.8b. Oblast působnosti nálitku závisí tedy především na teplotním 

poli odlitku, ale také na druhu kovu, typu jeho tuhnutí a na dosazovacím tlaku. [3], [2] 
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Pro přímou praktickou aplikaci bývají požadavky na počet nálitků vyjádřeny jako podíl 

nálitkované délky z celkové délky odlitku. Pro rozlehlejší odlitky je k zabezpečení jejich 

vnitřní jakosti možné použít vhodně odstupňované technologické přídavky, aby se průřez 

odlitku směrem k nálitku zvětšoval. [2] 

 

2.1.2 Tvarový součinitel 

Odlitek tvaru koule bude s jinou intenzitou odebírat taveninu z nálitku než odlitek 

deskového tvaru. Parametr, který charakterizuje uvedenou vlastnost a bere v úvahu 

rozlehlost odlitku se nazývá tvarový součinitel. Někteří autoři jej také nazývají 

perimetrický kvocient. Tvarový součinitel q je definován jako poměr objemu a třetí 

mocniny modulu tělesa nebo dosazovaného uzlu.  
 

                                                                      
 

  
                                                                       

 

Čím kompaktnější je těleso odlitku, tím menší je tvarový součinitel. Minimální hodnotu 

tvarového součinitele má koule (q = 113). Horní mez teoreticky není omezena. Tenké 

desky mají q od 10
3
 do 10

4
. Na obr. 2.9 jsou dva rozdílně rozlehlé odlitky se stejným 

modulem, je zde patrné, jaký vliv má tvarový faktor odlitku na odběr kovu z nálitku. 

Cílem je kromě výroby zdravého odlitku také maximální využití objemu nálitku. [3] 
 

 

 
Obr. 2.9 Vliv q odlitku na využití objemu kovu v nálitku [3] 

 

 
Obr. 2.8 Schéma objasňující omezenou oblast 

působnosti nálitků [2] 
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2.2 Dimenzování nálitků 

Východiskem pro výpočet velikosti nálitků jsou první dvě podmínky uvedené výše v 

kapitole 1.1: 

 1) podmínka poměrů dob tuhnutí nálitku a odlitku 

 2) podmínka objemové dostatečnosti 

 

1) Podmínka poměrů dob tuhnutí nálitku a odlitku 

Matematické řešení nálitků je velmi obtížné. Vychází ze základních vztahů o průběhu 

tuhnutí odlévaných těles. Základní podmínku pro stanovení velikosti nálitku lze vyjádřit 

tak, že doba tuhnutí nálitku musí být větší než doba tuhnutí odlitku. [1], [2], [3]  

 

                                                                                                                                                    

 

kde je: τn – doba tuhnutí nálitku [s] 

  τo – doba tuhnutí odlitku [s] 

 

Podmínka doby tuhnutí je založena na Chvorinovově vztahu (2): 

 

                                                                      
 

 
 
 

                                                                    

 

kde je:  τ – doba tuhnutí [s] 

   k – materiálová konstanta tuhnutí [cm.s
-1/2

] 

   M – modul uvažovaného tuhnoucího útvaru [cm] 

 

Modul odlitku je parametr charakterizující velikost a geometrický tvar odlévaného 

útvaru. Modul, nebo také někdy používaný termín relativní tloušťka, je definován jako 

poměr objemu nálitkové sekce odlitku (V) k ochlazovanému povrchu (S) tedy: 

 

                                                                     
  

  
                                                                   

 

kde je:  Vo – objem nálitkové sekce odlitku [cm
3
] 

   So – plocha povrchu odlitku, kterou se odvádí teplo [cm
2
] 

 

Dosazením do vztahu (1) se získá: 

 

                                                                   
  

  
 
 

  
  

  
 
 

                                                          

 

potom: 
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 Pokud je odlitek i nálitek zaformován ve stejné formovací směsi, tak se materiálové 

konstanty rovnají Kn = Ko. Výsledkem je vztah (6), který udává, že modul nálitku musí 

být větší než modul odlitku. Mn by měl být větší alespoň o 20 %: 

 

                                                                                                                                    

 

2) Podmínka objemové dostatečnosti  

Vypočtením hodnoty modulu nálitku se splní pouze jeden z požadavků, a to, aby odlitek 

ztuhl dříve než nálitek. Zároveň však musí platit i druhý požadavek, že nálitek je schopen 

požadovaný objem kovu pro dosazování poskytnout. Zástupcem této metodiky u nás je 

Přibyl, který odvodil vztah pro potřebný objem nálitku. Pro účely výpočtu je nutné, aby 

se odlitek rozdělil na nálitkové sekce, které přísluší vždy jednomu nálitku. Počet nálitků 

pro daný odlitek je dán počtem tepelných uzlů v odlitku a oblastí působnosti každého 

nálitku. 

 Objem nálitku se vypočte ze vztahu: 

 

                                                                   
   

     
                                                      

 

kde je:  Vo – objem odlitku (nálitkové sekce) [cm
3
] 

   β – součinitel stahování daného kovu, viz tab. 2.1 

   x – koeficient nehospodárnosti nálitku (x = VN/VST tj. poměr objemu nálitku 

    ku maximálnímu využitelnému objemu), viz tab. 2.2 

 

Pomocí výše uvedeného výpočtu je stanoven minimální objem nálitku, nutný pro správné 

dosazování kovu do odlitku. Tvar nálitku se ještě upraví tak, aby výška nálitku byla 1,5 až 

2 násobkem příčného rozměru (např. průměru). [1], [2], [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.1 Hodnoty součinitele stahování β [1] 

SLITINA HODNOTA β 

ocel (0,1 % C) 0,020 

ocel (0,35 % C) 0,030 

ocel (0,70 % C) 0,053 

LLG (2,5 % C) 0,03 ÷ 0,04 

LLG (3,0 % C) 0,02 ÷ 0,03 

LLG (3,5 % C) 0,01 ÷ 0,02 

bílá litina 0,045 ÷ 0,055 

Al slitiny 0,04 ÷ 0,05 

bronz 0,035 ÷ 0,045 
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 Když jsou splněny uvedené podmínky, tak se dosáhne toho, že větší část celkového 

objemu staženiny je soustředěna v nálitku v makroskopické formě. Na řezu nálitku je pak 

vidět makroskopická staženina buď jako celistvá, nebo vícedílná dutina. Část z celkového 

objemu staženiny bude však rozptýlena ve formě mikrostaženin ať už v odlitku, nebo v 

nálitku. S ohledem na vnitřní jakost odlitku je snahou, aby byl podíl mikrostaženin v 

odlitku co nejmenší. Tvorbu mikrostaženin v odlitku ovlivňuje jednak způsob tuhnutí 

slitiny, jednak tvorba teplotního pole v tuhnoucím odlitku. [2] 

 

2.2.1 Součinitel posunu modulu nálitku 

Součinitel posunu modulu nálitku, který je označovaný f, se také někdy nazývá koeficient 

zvýšení modul nálitku. Tento součinitel se zavádí, pokud je nálitek tepelně ošetřený, tzn. 

pokud je nálitek opatřen izolačním nebo exotermickým obkladem (viz kap. 4). Koeficient 

udává relativní posun modulu tepelně ošetřeného nálitku proti nálitku tepelně 

neošetřenému (přirozenému). 

                                                                                                                                     

 

kde: Mtep – modul tepelně ošetřeného nálitku (izolovaného nebo exotermického) 

  Mne – modul tepelně neošetřeného nálitku (přirozeného) 

 

Mtep se také často označuje jako tepelný modul a Mne jako geometrický modul. Hodnota 

součinitele posunu modulu nálitku f (tab. 2.3) je větší než 1 a stanovuje se z konkrétní 

doby tuhnutí tepelně ošetřeného nálitku τtep a doby tuhnutí tepelně neošetřeného nálitku 

τne. [3] 
 

                                                                      
    

   
                                                                  

 

Tab. 2.2 Hodnoty koeficientu nehospodárnosti x [1] 

DRUH NÁLITKU HODNOTA x 

podtlakový 12 

atmosférický otevřený 9 ÷ 12 

atmosférický uzavřený 7 ÷ 9 

přetlakový 5,5 ÷ 7,5 

izolovaný 4 ÷ 5,5 

exotermický 3 
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2.3 Využití objemu nálitků 

Při tuhnutí odlitku se úbytek objemu kovu vlivem stahování doplňuje z nálitku. 

Přemístěný objem do odlitku je roven objemu vznikající makrostaženiny v nálitku – VST. 

Po ztuhnutí v nálitku zůstává jen jeho zbytková část o objemu VZB. Objem nálitku se tedy 

vyjadřuje jako: 

 

                                  VN = VST + VZB  [cm
3
]                         (11) 

 

Využití kovu v nálitku ηN je definováno vztahem: 

 

                                                                  
   

  
                                                                 

 

Využitelnost různých druhů nálitků ηN je znázorněna v tabulce 2.4: 

 

 
Využití kovu v nálitku je závislé na konstrukci odlitku, na druhu a tvaru nálitku a na 

geometrii staženiny. Optimální geometrie staženiny, která je výsledkem konstrukce 

odlitku i nálitku, je nutná k vysokému využití kovu v nálitku. Technický a ekonomický 

význam má veličina relativní objem zbytkové části nálitku, který lze vyjádřit poměrem: 

 

                                                                     
   

  
                                                            

Tab. 2.4 Využití objemu různých druhů nálitků [3] 

Typ nálitku Využití [%] 

 Neizolovaný nálitek 14 – 18 

 Izolovaný nálitek s exotermickým zásypem 30 – 35 

 Exotermický nálitek až 50 

 

Tab. 2.3 Příklady hodnot součinitele f [10] 

Průměr tepelně 

neošetřeného nálitku 

Součinitel f 

Exotermický 

nálitek 

Izolovaný 

nálitek 

do 150 mm 1,6 1,45 

160 až 225 mm 1,45 1,3 

225 až 300 mm 1,4 1,3 
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2.4 Velikost a tvar staženin 

Jak již bylo zmíněno, staženina je dutina v odlitku vzniklá úbytkem objemu kovu při 

tuhnutí. O velikosti staženiny rozhodují tři faktory, kterými jsou druh kovu a jeho 

součinitel stahování, velikost přehřátí kovu a tuhost formy. 

 Tvar staženiny je závislý na typu tuhnutí a tepelném ošetření nálitku. Má také vliv na 

hospodárné nálitkování odlitku. Existují tři základní druhy nálitků, o kterých je 

podrobněji napsáno v kapitole 3. Jsou jimi neizolovaný nálitek, izolovaný a exotermický. 

Poslední dva jmenované lze označit za tepelně ošetřené nálitky. 

 U neizolovaného nálitku z důvodu intenzivního ochlazování formou dochází k 

ochlazování nálitku hlavně od stěn. Proto u válcových nálitků, které mají izolovanou 

alespoň hladinu, vzniká osová staženina téměř parabolického tvaru (obr. 2.10). Snížením 

odvodu tepla z hladiny, použitím izolačního nebo exotermického zásypu, lze ovlivnit 

stupeň paraboly vzniklé staženiny. Tím dochází ke zmenšení hloubky staženiny. 

 V případě izolovaného nálitku s izolovanou hladinou i stěnami dochází ke snížení 

odvodu tepla z nálitku a prodlužuje se tak doba tuhnutí, je ovlivňován příznivě tvar 

staženiny a zvyšuje se také využití jeho objemu. K tuhnutí odlitku od stěn formy dochází 

podstatně později než u neizolovaného nálitku a vzniká mělká staženina, jak je naznačeno 

rovněž na obr. 2.10. To umožní zmenšení rozměrů původních neošetřených nálitků. 

Nálitky mohou být tím menší, čím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti použitých 

obkladových a zásypových materiálů. Díky menší hloubce staženiny u izolovaných 

nálitků je možné snížit jejich výšku. 

 Při použití exotermického obkladu kolem stěn nálitku se současnou izolací hladiny 

začíná exotermický nálitek tuhnout od bočních stěn až v okamžiku, kdy je již značná část 

odlitku ztuhlá. Do té doby poklesne hladina rovnoměrně v celém profilu a následně tuhne 

nálitek od bočních stěn. Tento proces však probíhá v nálitku mnohem pomaleji než v 

odlitku, a tak se vytvoří nálevkovitá, velice mělká staženina, která také umožní snížení 

nálitku (obr. 2.10). [3] 

 
 

2.4.1 Doporučené tvary nálitků 

Tvarem nálitku je možné ovlivnit jak dobu tuhnutí kovu v nálitku, tak i tvar soustředěné 

staženiny, a tím i zbytkovou část nálitku. Základním požadavkem kladeným na tvar 

nálitku je, aby se při nejmenší spotřebě tekutého kovu dosáhlo nejdelší doby jeho tuhnutí. 

Při stejné intenzitě ochlazování na celém povrchu vyhovuje této podmínce nálitek tvaru 

 
Obr. 2.10 Změna tvaru staženiny v tepelně ošetřených nálitcích [3] 
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koule, která má při daném objemu nejmenší povrch. V praxi je však nemožné používat 

kulové nálitky ze dvou příčin. První příčinou je nemožnost takový nálitek napojit na 

odlitek. Kulový tvar nálitku může mít jen jeho horní část. Druhou příčinou je z hlediska 

formovací techniky nemožnost vyjmutí modelů nálitků z formy. Proto se používají 

nálitky tvaru válce a komolého kužele. [2], [11] Nejvýhodnějším tvarem otevřeného 

nálitku z hlediska dosažení co největšího modulu i možnosti zaformování je komolý 

kužel s malou kuželovitostí a výškou rovnající se trojnásobku poloměru. V místě 

napojení nálitku na odlitek se doporučuje zúžení bránící vzniku tepelného uzlu a 

usnadňující oddělení nálitku. 

 K hospodárné konstrukci nálitku slouží některé zásady, které lze formulovat. Patří 

mezi ně zásada vztahující se k uzavřeným nálitkům, které by měly být ve své horní části 

zakončeny u válcových tvarů půlkulovým tvarem a u neokrouhlých nálitků pak 

odpovídajícím obdobným zaoblením. Na obr. 2.11 je u uzavřených nálitků znázorněn 

vrub nebo Williamosovo jadérko, které slouží k zamezení vzniku podtlaku. Při naplnění 

nálitku taveninou se špička vrubu nebo jadérko prohřejí natolik, že na nich neztuhne kov 

a porézní formovací směsí se může nasávat do vznikající staženiny vzduch, jehož tlak pak 

napomáhá k dosazování taveniny do odlitku. Dále by se měly vodorovné průřezy nálitku 

co nejvíce blížit kruhovým tvarům. A také by se neměly na nálitku vyskytovat hrany, 

které jsou z hlediska tepelných ztrát nepříznivé. [2], [12] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.11 Nevhodné a doporučované tvary nálitků [13] 
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3 TYPY NÁLITKŮ 

Nálitky lze dělit podle mnoha hledisek, kterými jsou: umístění nálitku ve formě, poloha 

vůči odlitku, poloha vůči vtokové soustavě, tlak, tvar a tepelné ošetření Přehled různých 

typů nálitků se schematickým znázorněním je uveden na obr. 3.6. 

Nálitky podle umístění ve formě (obr. 3.1): 

 - otevřené vyúsťují na povrch formy 

 - uzavřené jsou ve formě skryté 

 
Nálitky podle polohy vůči odlitku: 

 - čelní bývají umístěné nad odlitkem 

 - boční jsou připojené k odlitku ze strany 

Nálitky podle polohy vzhledem k zaústění vtokové soustavy (obr. 3.2): 

 - přilehlé jsou zaplňovány horkou taveninou ze vtokové soustavy 

 - odlehlé se zaplňují chladnější taveninou, která se ochlazuje průtokem formou. 

Odlehlé nálitky jsou málo účinné. 

 

 
Nálitky podle tlaku v nálitku: 

 - podtlakové jsou takové nálitky, kterým na povrchu ztuhne kůra, pod níž vzniká 

podtlak. 

 - atmosférické jsou takové nálitky, kterým na hladinu působí atmosférický tlak, který 

zlepšuje dosazování taveniny z nálitku do odlitku. U uzavřených nálitků umožňuje 

přístup vzduchu nad hladinu taveniny prodyšnost formy a atmosférické (Williamsovo) 

jadérko. 

 - přetlakové jsou takové nálitky, kterým se do dutiny nálitku ve formě upevní 

keramické tělísko s náplní vápence. Po nalití horkého kovu se vápenec CaCO3 teplem 

rozloží na CaO + CO2 a tím vznikne v nálitku potřebný přetlak. Aby v nálitku mohl 

vzniknout tlak, musí se plynotvorná látka rozkládat opožděně, tj. až když se vytvořila 

povrchová vrstva ztuhlého kovu. Toho se dosáhne vhodnou tloušťkou izolačního 

 
Obr. 3.2 Umístění přilehlého a odlehlého nálitku na odlitku [14] 

 
Obr. 3.1 Umístění otevřeného a 

uzavřeného nálitku na odlitku [14] 
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pouzdra, jehož stěny se prohřejí na teplotu rozkladu za potřebnou dobu po odlití (obr. 

3.3). [15], [1] 

 

 
Nálitky podle tvaru (obr. 3.4): 

 - válcové 

 - kuželové 

 - obdélníkové 

 - zakulacené dole 

 - zakulacené nahoře 

 - křížové 

 
Nálitky podle způsobu tepelného ošetření (obr. 3.5) [5], [1]: 

- neošetřené 

- zasypané izolačně se zasypávají popílkem, šamotem nebo pískem pro zpomalení tuhnutí 

hladiny taveniny v nálitku. 

- zasypané exotermicky jsou takové nálitky, u kterých probíhá chemická reakce 

uvolňující teplo, tím je chráněna hladina před zatuhnutím. 

- izolované 

- exotermické 

 

 
Obr. 3.5 Typy nálitků podle způsobu tepelného ošetření [7] 

 
Obr. 3.4 Různé tvary nálitků [16] 

 
Obr. 3.3 a) podtlakový, b) atmosférický, c) 

přetlakový nálitek [14] 
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Na obr. 3.5 je kromě schematického znázornění tepelně ošetřených nálitků zdůrazněno, 

že nálitek s exotermickým obkladem má nejmenší objem ze všech uvedených typů 

tepelného ošetření při stejném objemu odlitku. Z hlediska úspory je exotermické ošetření 

nálitku nejvýhodnější. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.6 Schematický přehled typů nálitků [1] 
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4 INTENZIFIKACE NÁLITKŮ 

Prvními nálitky, které se začaly používat, byly nálitky přirozené. Přirozené nálitky jsou 

obklopeny stejnou formovací směsí jako odlitek a vtoková soustava. Tepelné ztráty z 

povrchu nálitku byly stejné jako u odlitku. Nálitek byl funkční, protože byl větší nebo měl 

vyšší modul než nálitková sekce odlitku. Přirozené nálitky jsou používány dodnes, ale 

jsou stále více nahrazovány jinými druhy nálitků. Využití přirozeného nálitku je poměrně 

nízké. Zbytek kovu, který není využit, je však nezbytný k udržení tekutého kovu v 

nálitku. Zdokonalení nálitkové technologie byla provedena s poznáváním přenosu tepla a 

tuhnutí kovu. [17] 

 

4.1 Zásypy 

Prvním zdokonalením ke zvýšení efektivity nálitků byly zásypy. Efektivitu nálitků lze 

zvýšit řízením jejich tepelných ztrát, nebo vytvořením nového zdroje tepla v nálitku. 

Zásypy jsou materiály, které jsou po naplnění nálitku kovem, nasypány na jeho hladinu. 

Zabraňují sálání tepla z nálitku jako izolace (izolační zásypy), případně do nálitku teplo 

dodávají (exotermické zásypy). Izolačními zásypy mohou být expandovaný perlit nebo 

vermikulit, které mají nízkou měrnou hmotnost a výborné izolační vlastnosti. 

Exotermický zásyp může být použit samostatně, nebo s kombinací izolačního zásypu. 

Většina zásypů se používá v zrnité nebo práškové podobě a musí být přesně umístěna na 

hladinu taveniny. Vzhledem k jejich fyzické formě může být jejich používání 

problematické. Tento problém řeší plovoucí krycí víčka (FCL – floating cover lids), která 

nahrazují tradiční práškové zásypové materiály. Mohou být jako izolační, exotermické 

nebo jejich kombinací. Jsou vyrobena z keramického materiálu na bázi křemičitanu 

hliníku s nízkou měrnou hmotností (LDASC – low density aluminum silicate ceramic), 

který je pojen fenol-uretanovým cold box (PUCB) pojivovým systémem. Jsou vyráběna v 

různých tvarech, především ve tvaru kulatých disků tak, aby se vešla do otevřených 

nálitků. Použití plovoucích krycích víček výrazně zlepšuje stabilitu dosazování nálitků do 

odlitků tím, že je možné určit přesné množství zásypu, rovnoměrnost pokrytí a dobu 

aplikace. [17] 

 

4.2 Výroba obkladů 

Účinnost nálitkování pomohly dramaticky zvýšit obklady, které ve formě obklopují 

nálitek a zpomalují jeho tuhnutí a dělají z něj posledně tuhnoucí část celé soustavy. 

Obklady umožnily zmenšení nálitků a tím se snížilo potřebné množství kovu. Došlo tedy 

ke zvýšení produktivity sléváren. Obklady, kterým se také říká nástavce nebo vložky, 

mohou být rovněž izolační nebo exotermické. Izolační obklady jsou vyrobeny ze 

žáruvzdorných materiálů s nízkou tepelnou vodivostí, které snižují tok tepla z nálitku a 

zvyšují dobu tuhnutí. Exotermické obklady pomocí chemické reakce vytváří teplo, které 

zpomaluje tuhnutí nálitku. 

 První obklady byly tvořeny izolačním materiálem a pojivem. Používal se například 

písek s jílem a vodou nebo olejem a škrobem. Směs se pěchovala kolem modelu nálitku 

do dutiny ve formě a tím vznikl obklad. Tento postup byl účinný, ale také časově náročný 
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a celkově neefektivní. Efektivitu nálitků výrazně zlepšily až exotermické směsi, které 

byly vyvinuty v roce 1947. 

 Nejběžnější typy obkladů jsou tvořeny žáruvzdornými hlinitokřemičitanovými 

vlákny, pojivem a dalšími přísadami ve vodní suspenzi. Tyto obklady se vyrábí tak, že se 

porézní kovová forma ponoří do suspenzní směsi a přivedením vakua do formy se 

vláknitá směs nasaje na vnější povrch formy (válce) a zbaví se části vody. Výroba 

obkladů nasáváním je zobrazena na obr. 4.1 a porézní forma je na obr. 4.2. Následně se 

obklady suší kvůli odstranění přebytečné vody a získání pevnosti. Finální obklad je 

relativně lehký a porézní. Vláknité obklady je možné vyrábět v několika třídách od 

izolačních po vysoce exotermické v závislosti na množství exotermické směsi přidané do 

suspenze. Předformované exotermické obklady byly vyvinuty v roce 1948. 

 

 
 

Na obr. 4.3 je snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu zachycující 

žáruvzdorná vlákna v obkladu. Uspořádání vláken poskytuje dobré izolační vlastnosti, 

ale nízké pevnosti. Uvnitř obkladu se mohou bodově vyskytovat významné rozdíly v 

hustotě a složení. 
 

 

 
Obr. 4.3 Žáruvzdorná vlákna v obkladu [18] 

  
Obr. 4.1 Schéma výroby vláknitých obkladů nasáváním   Obr. 4.2 Porézní forma 

[18]                                                         (válec) [17] 
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 Tyto vláknité obklady se vyznačují lepšími tepelnými charakteristikami, menší 

velikostí nálitků a nižší hmotností. Nevýhodami jsou horší kvalita vnějšího povrchu a 

rozměrová přesnost. Vnější povrch obkladů je obecně hrubý a nepravidelný a proto je 

není možné zakládat do předformovaných dutin ve formě. Bývají také chatrné a náchylné 

k rozbití během přemísťování, manipulaci a formování. Příklady vláknitých obkladů jsou 

na obr. 4.5. 

 V roce 1996 byly ve Španělsku představeny bezvláknité, bezpískové obklady. Tyto 

novější obklady jsou tvořeny mikrokuličkami ze žáruvzdorného materiálu a pojeny 

systémem cold box (obr. 4.4). Kuličky jsou z oxidu hlinitého o nízké hustotě (LDASC). 

Obklady se vyrábějí vstřelováním v jadernících a tudíž jsou jejich rozměry přesnější a 

povrchy hladší než u vláknitých obkladů. Zároveň je u jednotlivých provedeních složení 

jednotné.  

 

 
 

Tepelně se chovají stejně jako běžné vláknité obklady. Oproti vláknitým obkladům mají 

lepší vlastnosti jako je pevnost a tuhost. Nedochází tak k častému ničení obkladů během 

přepravy, uskladnění, manipulaci a formování. Mají také nižší vývin plynů a vyšší 

propustnost. To redukuje problémy s plyny. Stejně jako tradiční vláknité obklady, tak i 

tyto obklady mohou být vyrobeny s různým složením jako izolační nebo exotermické. Je 

možné rovněž vyrábět obklady nejrůznějších tvarů a velikostí (obr. 4.6). [18], [17] 

 

         
  Obr. 4.5 Vláknité obklady [17]            Obr. 4.6 LDASC obklady [17] 

 
Obr. 4.4 Žáruvzdorné mikrokuličky v obkladu [18] 
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4.3 Exotermické obklady 

Exotermické směsi po zapálení vyvíjejí teplo v prostoru mezi tekutým kovem v nálitku a 

okolním prostředím. Tím zpomalují či po určitou dobu zabraňují odvodu tepla z nálitku 

do okolního prostředí. Časový průběh působení exotermických směsí ve formě se skládá 

ze tří částí a to z doby od odlití kovu do zapálení exotermické směsi, z doby průběhu 

exotermické reakce a z období po dohoření exotermické směsi. 

 Celkové množství tepla odvedeného z nálitku Q je rovno součtu tepla vzniklého 

exotermickou reakcí směsi v exotermickém obkladu Q1 a tepla uvolněného z kovu v 

nálitku Q2: 

 

                                                                                                                                      

 

Množství uvolněného tepla z exotermické směsi je možné stanovit z jejího složení a také 

z množství tepla vzniklého chemickými a exotermickými reakcemi během hoření. 

Zjednodušeně je možné říct, že množství vyvinutého tepla ovlivňuje množství hliníku 

obsaženého v exotermické směsi, jak je patrné z rovnice: 

 

                                                             
     

   
                                                                 

 

kde je:  Q1 – množství tepla uvolněného z exotermického obkladu [J] 

   m – množství exotermické směsi v obkladu [kg] 

   cAl – koncentrace hliníku v exotermické směsi [%] 

   MAl – relativní atomová hmotnost hliníku [–] 

   qr – reakční teplo uvolněné reakcí 1 molu hliníku [J.mol
-1

] 

 

Během první fáze exotermická směs odebírá teplo z odlitku. Intenzita ochlazovacího 

účinku je vysoká a je srovnatelná s ochlazováním běžnou formovací směsí. Jakmile 

teplota v obkladu dosáhne zápalné teploty, zahájí se exotermická reakce směsi. Tím 

dochází k vývinu tepla v obkladu. Po ukončení exotermické reakce se teplo z kovu odvádí 

přes vrstvu vyhořelé exotermické směsi do okolního prostředí. Vyhořelá směs nyní plní 

funkci izolace a intenzita ochlazování závisí na tepelně-fyzikálních vlastnostech 

zreagované směsi. V tomto parametru se jednotlivé druhy exotermických obkladů značně 

liší. U některých obkladů je důraz kladen na mohutnost exotermického efektu při horších 

izolačních vlastnostech. U jiných obkladů se naopak dává přednost dobrým izolačním 

vlastnostem při menším exotermickém efektu. Velikost tepelných ztrát závisí na 

ochlazovací schopnosti okolní formy. 

 Zápalné teploty jednotlivých druhů exotermických směsí jsou různé a závisí na 

použitých komponentách. Na složení směsi závisí rovněž rychlost, jakou reakce 

postupuje stěnou obkladu. Pokud je teplota v zapáleném obkladu nižší než teplota kovu, 

projevuje se účinek obkladu snížením intenzity přestupu tepla z nálitku do formy. To 

znamená, že se sníží rychlost ochlazování nálitku. Jestliže je teplota v obkladu vyšší, než 
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teplota kovu, část tepla z exotermické směsi se předává zpět do nálitku a teplota kovu v 

nálitku se zvyšuje. [3] 

 

4.3.1 Dělení dle použité exotermické směsi 

Existují tři druhy exotermických směsí, mezi které patří termitové, křemíkové a uhlíkové 

směsi. V dnešní době se používají výhradně termitové směsi.  

Termitové směsi 

V roce 1902 si Hans Goldschmidt patentoval exotermicky působící materiály využitelné 

pro svařování a ohřev nálitků. Vyvinul termitovou směs, která je směsí hliníkového 

prášku a oxidu železitého ve stechiometrickém poměru. Hoření termitu probíhá podle 

následujících dvou reakcí: 

 

                   2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe + (818,938 kJ/mol)               (16) 

nebo 

                  8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe + (3010,309 kJ/mol)             (17) 

 

Uvedené reakce probíhají velmi rychle a po skončení reakce mají produkty teplotu okolo 

2000 °C. Ke zpomalení rychlosti reakce se do termitu přidává žáruvzdorný materiál, 

který způsobí snížení rychlosti spalování a tím i konečné teploty po vyhoření. Kyslík 

potřebný pro oxidaci hliníku je obsažen v oxidech železa a proto již není nutný přístup 

kyslíku z atmosféry. 

 Tato metoda má však tři hlavní nevýhody. Pro redukci kyslíku z oxidu železa je nutná 

vysoká zápalná teplota reakce. Druhou nevýhodou je vznik kovového železa v 

exotermickém obkladu, které způsobuje velkou tepelnou vodivost zreagované směsi, 

čímž se sníží její izolační vlastnosti. Poslední nevýhodou je vznik tekutého železa, které 

vzniká v průběhu hoření a mísí se s taveninou. To má za následek obtížně čištění odlitku. 

 Jako zdroj kyslíku pro oxidaci hliníku mohou být kromě oxidů železa i jiné nosiče. 

Obvykle to jsou dusičnany NaNO3, KNO3 a Ba(NO3)2, které se rozkládají již při 300 °C a 

způsobují povrchovou oxidaci částic hliníku. Vznikající exotermické reakce v této 

teplotní oblasti závisí na druhu a množství použitých dusičnanů. 

 V roce 1949 firma Foseco v Anglii objevila, že se hliníkový prášek po přidání malého 

množství fluoridu barnatého vznítí při velice nízkých teplotách kolem 350 °C a dokonce 

uvolňuje více tepla než termit, jelikož nedochází k endotermické reakci rozkladu Fe2O3. 

Na základě tohoto objevu vznikly dnešní izotermické materiály, které využívají právě 

katalytické působení fluoridů na hliník. Pro oxidaci hliníku mohou být použity také jiné 

fluoridy jako NaF, CaF2, kryolit Na3AlF6, nebo chloridy jako NaCl. Reakce pak probíhají 

ve dvou fázích. Při nižších teplotách dochází k rozkladu fluoridů hliníkem, oxidaci 

příslušného kovu a hliníku za vzniku tepla. Reakce je například následující: 

 

                                 2Al + AlF3 → 3AlF                              (18) 

 

Až se teplota pohybuje nad 800 °C, tak vzniká vysoce reaktivní plyn AlF, který reaguje s 

kyslíkem z atmosféry dle rovnice: 
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                           6AlF + 3O2 → 3Al2O3 + 2AlF3                         (19) 

 

Tyto materiály mají následující hlavní výhody: 

 -  ze stejného množství hliníku se uvolní téměř dvojnásobek tepla 

 -  po skončení reakce se tyto materiály projevují lepšími izolačními vlastnostmi 

 -  během reakce a po ní nedochází ke změně tvaru směsi 

 -  složením exotermických směsí je možné řídit teploty reakcí od 300 °C do více než 

    1150 °C 

 

Křemíkové směsi 

Kovový křemík redukuje oxid železitý a chemická reakce probíhá podle rovnice: 

 

                              Si + Fe2O3 → SiO2 + FeO + Fe                      (20) 

 

Křemík se přidává ve formě feroslitin jako FeSi75 nebo FeSiCa. Během tuhnutí se 

křemík může dostat do vrchních vrstev tekutého kovu a tam ji nalegovat. Vzniklá slitina 

má asi o 50 °C nižší teplotu tuhnutí a doba tuhnutí je tedy delší. V případě, kdy je v 

použité redukční slitině přítomen vápník, tak probíhá ještě reakce: 

 

                               3Ca + Fe2O3 → 3CaO + 2Fe                        (21) 

 

Uhlíkové směsi 

Redukující látkou je uhlík a reakce probíhá následovně: 

 

                                 3C + Fe2O3 → 3CO + 2Fe                        (22) 

 

Jako zdroj uhlíku se používá dřevěné uhlí nebo mletý koks. Stejně jako u křemíkových 

směsí přechází uhlík do tekutého kovu v nálitku a způsobuje snížení teploty tuhnutí. 

 

4.3.2 Složení exotermických formovacích směsí 

Přesné složení exotermických směsí bývá chráněno patentem. Každá firma, která vyrábí 

tyto směsi, si své „know-how“ pečlivě chrání a proto svým zákazníkům prodává 

exotermické směsi pod různými obchodními názvy. Je ale známo, že každá exotermická 

směs se skládá přibližně z 10 až 15 komponent a obsahuje různá plniva, pojiva, 

katalyzátory, okysličující přísady a palivo. Příklad možného složení exotermické směsi 

pro ocelové, litinové nebo neželezné odlitky je uveden v tabulce 4.1. 

Plniva 

Jsou to inertní materiály, které zpomalují rychlost hoření a zvyšují izolační schopnosti 

vyhořelé směsi. Jako plnivo pro formovací hmoty se používá křemičitý písek, lupek, 

šamot a pálené jíly. Pro zásypy se používá Al2O3, SiO2 a křemelina. 

Pojiva 

Mohou být buď pevná, nebo tekutá. Pevná pojiva se dávkují přímo do exotermických 

směsí. Exotermické obklady se formují po přidání vody a po promíchání. Jedná se 
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nejčastěji o sulfidový louh nebo dextrin. Jako tekutá pojiva se používá sodné vodní sklo 

či fenolformaldehydová pryskyřice. 

Katalyzátory 

Jsou to látky, které podporují reakci mezi palivem a kyslíkem. Jak bylo zmíněno výše, 

používají se fluoridové soli (NaF, CaF2, Na2SiF6, Na3AlF6 – kryolit) a chloridové soli 

(NaCl). Fluoridové sloučeniny taví nebo čistí povrchy hliníkových částic, aby bylo 

dosaženo rychlejší a efektivnější reakce. [3], [17] 

Okysličující přísady 

Bývají to, jak již název napovídá, sloučeniny obsahující kyslík. Používají se oxidy kovů 

(Fe2O3, MnO2), které při vyšších teplotách uvolňují kyslík nebo dusičnany alkalických 

kovů (KNO3, Ba(NO3)2), které kyslík uvolňují při teplotách nad 290 °C. 

Palivo 

U křemíkových typů směsí se používá křemík ve formě FeSi75 nebo FeSiCa. U 

uhlíkových typů se používá dřevěné uhlí nebo mletý koks. [3] 

 

4.3.3 Výhody exotermických obkladů 

Je obecně známo, že nejdokonalejší a nejlevnější odlitek lze vyrobit vhodnou volbou 

konstrukce odlitku. Změnami tvaru odlitku lze nejlépe vyhovět podmínkám odlévání. 

Avšak spolupráce mezi konstrukcí a slévárnou je spíše výjimkou než pravidlem. Pokud 

nedochází ke spolupráci, je úkolem technologa zajistit odlitek v jakosti a tvaru dle 

předloženého výkresu. Vyřešit některé problémy lze použitím exotermických obkladů, 

které umožní: 

 - prodloužení dosazovací vzdálenosti cca o 30 % u ocelí a neželezných kovů 

 - zajištění dosazování přiložením uzavřeného exotermického obkladu do míst, kde lze 

 obtížně zajistit vytvoření nálitku 

 - zajištěné dosazování u kovů tuhnoucích s velkým objemovým smrštěním 

 - rozměrově menší nálitek umístit tam, kam vy se přirozený nálitek nevešel 

Izolační obklady jsou vhodné především pro větší rozměry nálitků z oceli nebo lehkých 

kovů. Každá izolace i ta nejdokonalejší teplo bere. Naopak vhodně konstruovaný 

Tab. 4.1 Příklad složení exotermických směsí (hm. %) [3] 

Složka Ocel LLG Neželezné kovy 

Hliníková krupice 13,5 ÷ 15,0 14,5 ÷ 16,0 8,0 ÷ 10,0 

Hliníkovo-hořčíková krupice - - 6,0 ÷ 8,0 

Kovárenské okuje 43,0 ÷ 45,0 43,0 ÷ 45,0 42,5 

NaNO3 - - 7,0 

CaF2 - 1,0 2,0 

Jemný koks 6,0 6,0 4,0 

Křemenný písek 24,0 ÷ 27,0 22,0 ÷ 25,2 16,0 ÷ 20,0 

Žáruvzdorný jíl 5,0 5,0 5,0 

Pojivo (vodní sklo) 5,0 5,0 5,0 
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exotermický obklad s regulovanou rychlostí hoření exotermické směsi dle svého modulu 

teplo dodá. [19] 

 

4.3.4 Podnálitkové podložky 

Z hlediska úsporného nálitkování je důležité kromě snahy o vysoké využití tekutého kovu 

i snížení nákladů na oddělení nálitku od odlitku. Nálitky se z odlitků odstraňují řezáním 

pilami, brusnými kotouči, kyslíkovými hořáky a urážením. K tomuto účelu se používají 

podnálitkové podložky (vložky). Podložky se umisťují mezi odlitek a nálitek, kde zúží 

průřez jejich spojení a vytvoří úzký krček s vrubem, v němž se nálitek snadno urazí. Aby 

nedocházelo k podstatnému zhoršení funkce nálitku, musí být podložky co nejtenčí. Malá 

tloušťka podnálitkové podložky významně neovlivní tuhnutí krčku nálitku. Použití 

podnálitkových podložek má i druhý význam. Pokud by exotermický obklad ležel přímo 

na odlitku, tak by jej ve styku při svém zapálení prohříval. Pod obkladem by pak v odlitku 

vznikaly staženiny. 

 Nejčastěji jsou vyrobeny ze žáruvzdorného materiálu (šamotu). Mohou ale také být 

zhotoveny z plechu, z křemenných olejových písků nebo ze směsi písku a hlíny. 

Podnálitkové podložky mohou být tvarové, které jsou přizpůsobené povrchu odlitku, 

nebo rovinné, které se používají nejčastěji (viz obr. 4.7) 

 

 I když se zdá, že není dodrženo pravidlo vepsané koule, při správném použití pracují 

takové nálitky dobře. Je to tím, že se tenká podložka rychle prohřeje na teplotu tekutého 

kovu a přestane téměř odvádět teplo, takže nálitek ztuhne tak, jako by tam podložka 

nebyla. Podložka může mít otvor kruhový nebo podélný, někdy má dva otvory. [2], [1], 

[15] 

 

4.4 Izolační obklady 

Principem působení tepelné izolace je zpomalení intenzity odvodu tepla vedením z 

nálitku do formy. Izolační obklady zmenšují velikost tepelného toku z nálitku do 

okolního prostředí od odlití i po celou dobu tuhnutí odlitku. Teplo, které je při tuhnutí 

kovu odváděno, je součtem tepla přehřátí, skupenského tepla a částečně tepla při 

chladnutí tuhé fáze. 

 

 
Obr. 4.7 Rovinná podnálitková podložka [2] 
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Na obr. 4.8a je znázorněn průběh teplot v nálitku, izolačním obkladu a formě ihned po 

odlití formy. Obr. 4.8b znázorňuje průběh teplot během tuhnutí. Je zde patrný velký 

teplotní spád ve stěně izolačního obkladu. Tento teplotní spád se s probíhající dobou 

tuhnutí snižuje. Tepelně-izolační účinek obkladu závisí na hodnotě součinitele tepelné 

akumulace obkladu bf-iz a na tloušťce stěny obkladu. Čím nižší je hodnota součinitele 

tepelné akumulace, tím lepší má obklad izolační účinky. Nízké hodnoty bf-iz mají 

především lehčené materiály s vysokou pórovitostí a s malými, navzájem nepropojenými 

póry. [3] 

 

4.4.1 Druhy izolačních materiálů 

Podle způsobu výroby se rozlišují dva základní druhy izolačních materiálů pro výrobu 

obkladů: 

a) materiály ze žáruvzdorných vláken nebo kuliček 

Tyto materiály a výroba obkladů byly popsány v kapitole 4.2. Příkladem těchto materiálů 

jsou izolační obklady s obchodním názvem Sibral standard, které jsou vyrobeny ze 

žáruvzdorných vláken. 

b) materiály s porézní stavbou 

Porézní materiály lze vyrobit několika následujícími způsoby: 

 1. vytvářením pěny 

 Při této metodě se smíchá hustá pěna s jemnou keramickou hmotou. Keramická 

hmota se zachytí na stěnách pěny a pod vlivem stabilizátorů ztvrdne. Přídavky 

zpěňovadel a stabilizátorů jsou velmi malé, proto je možné pomocí této technologie 

vyrobit vysoce žáruvzdorné materiály. Tato technologie je velmi oblíbená, jelikož je 

možné vyrábět libovolné tvary izolací. 

 2.vypalováním speciálních přidaných látek 

 Jemně mletá směs je složena z pojiva (pryskyřice, vodní sklo, slévárenské jíly), 

ostřiva (křemelina, lupek, šamotová drť), vody a tzv. lehčiva (polystyren, dřevěné piliny, 

korek). Tato směs se zaformuje nebo vstřelí do formy, usuší se a vyžíhá. Při žíhání se 

spálí lehčivo a na jeho místě se vytvoří drobné póry. Tyto hmoty mají obchodní názvy 

Plastizol a Izospar. Pokud se jako lehčivo používá polystyren, tak při jeho spalování 

 
Obr. 4.8 Průběh teplot v systému nálitek-izolace-forma [3] 
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vznikají nebezpečné jedovaté zplodiny. Proto je z ekologického hlediska vhodnější 

používat dřevěné piliny nebo jiné alternativy. 

 3. chemickým vylučováním plynů v tekuté směsi 

 Podstatou této metody je přidání přídavků, které při následujících chemických reakcí 

vyloučí plyn: 

CaMg(CO3)2 + 2H2SO4 → CaSO4 + MgSO4 + 2H2O +CO2                         (23) 

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + CO2                                           (24) 

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2                                          (25) 

 

4.4.2 Požadované vlastnosti izolačních obkladů 

Následující vlastnosti popsané v této kapitole pomáhají uživatelům při výběru vhodného 

izolačního materiálu pro danou technologii. Většina těchto vlastností je uvedena v 

katalozích dodavatelů. Vlastnosti lze rozdělit na tepelné, žáruvzdorné a mechanické. 

a) tepelné vlastnosti 

 Součinitel posuvu modulu nálitku – hodnota součinitele vyjadřuje komplexně 

účinnost izolace. Kromě tepelných vlastností materiálu závisí také na tloušťce obkladu. U 

izolačních obkladů se tento součinitel pohybuje v rozmezí hodnot 1,2 – 1,4. 

 Tepelná vodivost – významně ovlivňuje součinitel posuvu modulu nálitku. Závisí na 

objemové hmotnosti a teplotě. 

b) žáruvzdorné vlastnosti 

 Žáruvzdornost – tato vlastnost má svůj význam, pokud je izolace uložena přímo na 

odlitku bez podnálitkové podložky a u nálitků větších průměrů, kdy dochází k 

dlouhodobé tepelné expozici. Žáruvzdornost přímo ovlivňuje zapékání. Kromě 

chemického a mineralogického složení má podstatný význam z hlediska zapékání také 

vlastní struktura výrobků. 

c) mechanické vlastnosti 

 Pevnost v tlaku – měla by být minimálně 0,5 MPa. Je to manipulační pevnost 

potřebná pro přepravu a mechanické namáhání při formování. 

 Měrná hmotnost – stanovení objemové hmotnosti nemá konstrukční význam. Je 

pouze pomocným ukazatelem tepelně-izolačních vlastností a přímo ovlivňuje součinitel 

posuvu modulu nálitku. Důležitější je velikost, tvar a četnost jednotlivých pórů, jež 

ovlivňuje měrnou hmotnost. S klesající hmotností tedy stoupá izolační schopnost 

materiálu. [3] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Cílem této práce je ověřit exotermické vlastnosti vybraných obkladů pro nálitky odlitků z 

hliníkových slitin. Pomocí experimentů bude stanoven vliv exotermických obkladů 

nálitků na prodloužení doby tuhnutí a budou vyhodnoceny základní parametry použitých 

nálitků. Data získaná z experimentů budou sloužit k implementaci do numerické 

simulace tuhnutí a chladnutí. 

 

5.1 Návrh experimentu 

Pro experiment budou použity dva modely odlitků stejného deskového tvaru, lišit se 

budou pouze v rozměrech. Větší model odlitku má rozměry 160 x 160 x 40 mm s úkosem 

2° a menší model odlitku má rozměry 120 x 120 x 30 mm s úkosem 2°. Oba odlitky 

budou opatřeny nálitky s exotermickými obklady a pro porovnání budou odlity ještě ty 

samé odlitky ale jen s přirozenými nálitky. Pod exotermickými obklady budou umístěny 

podnálitkové podložky. Termočlánky ke snímání teplot tuhnutí hliníkové slitiny budou 

umístěny v odlitku, v nálitku a v tloušťce stěny exotermického obkladu nebo v případě 

přirozeného nálitku bude termočlánek umístěn ve stejné vzdálenosti od osy jako u 

exotermického obkladu. Ve formě budou spolu vždy odlity dva odlitky stejné velikosti, 

jeden bude opatřen exotermickým nálitkem a druhý přirozeným nálitkem. Cílem bude 

také ověřit tepelné moduly nálitků uváděné výrobcem.  

 

5.2 Realizace experimentu 

K výrobě forem byla použita samotuhnoucí formovací směs Alfaset dostupná v 

univerzitní slévárně. Formy byly vyrobeny ručním formováním za použití dřevěných 

modelů. Nejprve byly do spodku formy zaformovány vedle sebe dva modely velkých 

odlitků a mezi nimi byl zaformován struskovák. Zářezy se ručně vyškrabaly rovněž do 

spodku formy, jakmile byla celá forma vyrobena. Do levé strany vršku formy byl nad 

model odlitku zaformován exotermický obklad a napravo byl zaformován model 

přirozeného nálitku. Dále byl do vršku formy ještě zaformován vtokový kůl. Ručně 

zaformovaná nálevka byla uložena na vršek formy nad vtokový kůl. Surový odlitek je 

znázorněn na obr. 5.1. 

 

 

 
Obr. 5.1 Surový odlitek 
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 Stejným způsobem byla vyrobena forma pro odlití malých odlitků. Nalevo ve formě 

se nacházel malý odlitek s exotermickým nálitkem a napravo se nacházel druhý malý 

odlitek s přirozeným nálitkem. 

 Výroba forem s velkými a malými odlitky se ještě jednou zopakovala. Byly vyrobeny 

tedy celkem 4 formy. Dvě stejné formy s velkými odlitky a dvě stejné formy s malými 

odlitky. Každý odlitek se svým typem nálitku byl odlit tedy dvakrát, celkem se vyrobilo 8 

odlitků. Přehled vyrobených odlitků s jejich označením je znázorněn v tab. 5.1. 

 

 
 

 Exotermické obklady, dřevěné modely odlitků a dřevěné modely přirozených nálitků 

byly dodány společností Z-MODEL, která je výhradním distributorem italské firmy 

FAPROSID, která použité obklady vyrábí. Dodané exotermické obklady byly typu 

ISO-EXO 26. Obklady jsou bezvláknité z termitové směsi a opatřené atmosférickým 

vrubem (Williamsovo jádro). Výrobce uvádí, že jsou tyto obklady charakteristické 

dobrými izolačními vlastnostmi spojenými se silnou exotermickou reakcí. Vzhledem k 

exotermické charakteristice těchto obkladů výrobce doporučuje jejich použití i pro slitiny 

s úzkým intervalem tuhnutí, různě legované oceli a tvárnou litinu. [20] Pro nálitek 

velkého odlitku byl použit exotermický obklad ISO-EXO 26 P58I a pro nálitek malého 

odlitku exotermický obklad ISO-EXO 26 P57I. Jejich objem, tepelný a geometrický 

modul a součinitel posunu modulu nálitku f jsou uvedeny v následující tabulce 5.2. 

Koeficient f byl vypočten pomocí vztahu (9). 

 

 
 

Na obr. 5.2 jsou tyto obklady okótovány. Jejich tvar je z obrázku také patrný. Nalevo je 

obklad typu P58I a napravo obklad typu P47I.  

Tab. 5.2 Charakteristiky použitých exotermických obkladů 

Typ 

exo. 

obkladu 

Objem 

[dm
3
] 

Modul [cm] 
f 

Tepelný Geometrický 

P47I 0,07 1,29 0,78 1,65 

P58I 0,13 1,57 0,95 1,65 

 

Tab. 5.1 Přehled vyrobených odlitků s jejich označením 

Forma 

Ve formě nalevo Ve formě napravo 

Odlitek Nálitek 
Označení 

odlitku 
Odlitek Nálitek 

Označení 

odlitku 

F1 velký exotermický VE1 velký přirozený V1 

F2 malý exotermický ME1 malý přirozený M1 

F3 velký exotermický VE2 velký přirozený V2 

F4 malý exotermický ME2 malý přirozený M2 
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 Mezi odlitek a obklad byla vždy vložena podnálitková podložka. Podložky pocházely 

ze zásob univerzitní slévárny. Obklad byl k podložce připevněn pomocí slévárenského 

lepidla. Rozměry podložek pro obě velikosti obkladů jsou na obr. 5.3. 

 

 
 

 Pro měření průběhu teplot při tuhnutí odlitků byly použity termočlánky typu K 

(NiCr-Ni), které byly napojeny přes kompenzační vedení na AD převodník 

OMB-DAQ-55 s rozšiřujícím modulem OMB-PDQ2 a dále do počítače. Teplota byla 

snímána jedenkrát za sekundu. Naměřené teploty byly vyhodnocovány v programu 

Excel. Termočlánky byly chráněny skleněnými trubičkami z křemenného skla o průměru 

5 mm. Každý odlitek byl snímán na třech místech. V každé formě tedy bylo celkem 6 

termočlánků. Umístění termočlánků je znázorněno na obr. 5.4. V případě odlitku s 

exotermickým nálitkem byl jeden termočlánek (1) umístěn v obkladu, další termočlánek 

(2) byl umístěn v nálitku a poslední termočlánek (3) v odlitku. Termočlánek (1) byl do 

obkladu vložen bez skleněné trubičky, protože zde nedochází ke styku s kovem. Do 

obkladu byla vyvrtána díra o průměru 3 mm. Pro termočlánky (2,3) bylo nutné do vrchní 

části obkladu vyvrtat díry o průměru 5 mm. V případě odlitku s přirozeným nálitkem byl 

jeden termočlánek (4) umístěn do nálitku, další termočlánek (5) do odlitku a poslední 

termočlánek (6) byl umístěn ve formovací směsi ve stejné vzdálenosti od osy nálitku jako 

 
Obr. 5.3 Rozměry podnálitkových podložek pro obklady P58I a P47I 

           
Obr. 5.2 Rozměry exotermického obkladu ISO-EXO P58I pro velký odlitek a 

ISO-EXO P47I pro malý odlitek [20] 
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termočlánek (1) v obkladu. Aby byly termočlánky (4,5) s trubičkami při formování 

umístěny na správném místě, tak byly do modelu přirozeného nálitku vyvrtány díry o 

průměru 5 mm a hloubce také 5 mm, do kterých se následně trubičky s termočlánky 

zavedly. Dále bude v práci místo číselného označení (1,2,3,4,5,6) míst měření použito 

slovní označení (obklad, nálitek, odlitek, písek). V obr. 5.4 je kótování a umístění 

termočlánků platné pro velké odlitky. Pro malé odlitky je schéma s okótovaným 

umístěním termočlánků dostupné v příloze. 

 

 
 

 Odlévaným kovem byla hliníková slitina AlSi9Cu3 (DIN 226). Jedná se o univerzální 

slitinu s dobrými slévárenskými vlastnostmi, malým sklonem k vnitřním a povrchovým 

staženinám a s výbornou obrobitelností. Interval tuhnutí této slitiny je 600 – 490 °C. [5] 

Kov byl nataven v indukční peci. Odlévání bylo prováděno ručně z tavícího kelímku. Byl 

odlit také vzorek pro určení chemického složení (tab. 5.3). 

 

 
 

Tab. 5.3 Chemické složení vzorku odlévané slitiny AlSi9Cu3 

Prvek Si Fe Cu Mn Cr Ni 

Obsah [%] 9,929 0,886 2,209 0,209 0,029 0,04 

Prvek Zn Ti Pb Sn Al 

 Obsah [%] 0,739 0,028 0,059 0,013 85,62 

  

 
Obr. 5.4 Schéma umístění termočlánků pro velké odlitky 
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V následujících tabulkách je vypsán použitý spotřební materiál pro výrobu forem (tab. 

5.4) a použitá zařízení a nástroje (tab. 5.5). 

 

 
 

 
  

 Po odlití forem a změření průběhu teplot byly odlitky ručně vytlučeny, aby nedošlo k 

poškození obkladů nálitků. Dále byly odlitky odděleny od vtokové soustavy a očištěny. 

Pro hodnocení staženin byly odlitky s nálitky rozřezány v ose na 2 poloviny na pásové 

pile.  

 

 

Tab. 5.5 Použitá zařízení a nástroje 

Zařízení, nástroje Typ, množství 

vršek rámu 460x330x90 (4 ks) 

spodek rámu 460x330x90 (4 ks) 

model odlitku dřevěná deska 160x160x40 (2 ks) 

model odlitku dřevěná deska 120x120x30 (2 ks) 

model přirozeného nálitku válec ⌀51x69,5 

model přirozeného nálitku válec ⌀41x63 

AD převodník, PC 

OMB-DAQ-55 s rozšiřujícím 

modulem OMB-PDQ2 

termočlánky, komp. 

vedení K (6 ks + 1 záložní) 

šnekový mísič   

indukční pec LAC M 60/12 

stolní vrtačka s vrtáky vrtáky ⌀3, ⌀5 

pásová pila   

rám nálevky ⌀150x130 (4 ks) 

model nálevky ⌀94 s úkosem 18° (1 ks) 

model vtokového kůlu ⌀16x200 s úkosem 3° (1 ks) 

model struskováku 190x18x20 s úkosem 2° (1 ks) 

 

Tab. 5.4 Spotřební materiál pro výrobu forem 

Spotřební materiál Typ, množství 

formovací směs 

ST směs Alfaset (alkalická fenolická 

pryskyřice vytvrzená modifikovaným 

esterem) 

exotermický obklad ISO-EXO 26: P58I (2 ks), P47I (2 ks) 

podnálitková podložka ⌀84 (2 ks), ⌀66 (2 ks) 

odlévaná slitina AlSi9Cu3 

skleněné trubičky 20 ks 

slévárenské lepidlo   
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5.3 Vyhodnocení křivek tuhnutí a staženin v odlitcích 

Podstatou experimentálního měření bylo získání křivek tuhnutí v jednotlivých místech 

odlitku, konkrétně v exotermickém obkladu (nebo u přirozených nálitků ve formovací 

směsi), v nálitku a odlitku. Všechny průběhy teplot jsou uvedeny v příloze. 

 

 
 

 Z obr. 5.5 je patrné, že se exotermické obklady ve všech čtyřech odlitcích zapálily. 

Potvrzují to strmé vrcholy na křivkách. Kdyby se obklady nezapálily, tak by tyto vrcholy 

tam nebyly a křivky obkladů by měly podobný průběh jako je v místech s formovací 

směsí (písek). Jelikož teploty v obkladech vystoupaly maximálně na 200 °C, tak se dá 

usuzovat, že exotermická reakce byla jen krátká a dlouho se neudržela z důvodu nízké 

teploty kovu. Výrobce uvádí, že jsou tyto obklady charakteristické silnou exotermickou 

reakcí. Ta se ale uskuteční jen v případě použití oceli či litiny, kdy jsou licí teploty 

mnohem vyšší než u Al slitin. Potvrdil se tedy předpoklad, že tyto obklady určené pro 

ocel a litinu nebudou exotermicky fungovat u Al slitin. Teploty lití u jednotlivých odlitků 

byly téměř totožné (viz tab. 5.6). Výrobce také uvádí, že tyto obklady mají dobré izolační 

vlastnosti. 

 

 
 

Tento fakt je potvrzen, jelikož je v místech obkladů po celou dobu nižší teplota než v 

místech písků. Obklady tedy izolují více než formovací směs, tím alespoň částečně 

prodlužují dobu tuhnutí nálitků oproti nálitkům přirozeným. Tyto exotermické obklady 

Tab. 5.6 Teploty lití pro jednotlivé odlitky 

  VE1 V1 VE2 V2 ME1 M1 ME2 M2 

Teplota lití 698 °C 697 °C 698 °C 698 °C 

 

 
Obr. 5.5 Křivky průběhu teplot v exotermických obkladech a písku 
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tedy spíše fungují jako izolační obklady. Tím, že se v obkladech u odlitků VE2 a ME1 

exotermická reakce udržela nejkratší dobu, tak mají tyto obklady lepší izolační schopnost 

než obklady u VE1 a ME2. Doba tuhnutí nálitku u VE2 je tedy vyšší než u VE1. To je 

patrné z grafů níže. Stejně tak se dá předpokládat, že doba tuhnutí nálitku u ME1 je vyšší 

než u ME2. To ale nelze potvrdit, jelikož v místě nálitku ME1 došlo k chybě měření, kdy 

teplota nedosáhla ani teploty solidu, což není ve skutečnosti možné. Křivky písků jsou 

charakteristické pro průběh teplot ve formovací směsi, kdy dochází k pozvolnému 

nárůstu teplot a pak k pozvolnému ochlazování. Křivky v písku u odlitků V1 a V2 jsou 

totožné. Křivky v písku u odlitků M1 a M2 jsou značně odlišné. Rozdíl teplot mezi nimi 

na vrcholech je přibližně 60 °C. Důvodem je u odlitku M2 pravděpodobně špatný kontakt 

termočlánku nebo jeho vzdálenější umístění od osy odlitku než u M1. 

 Hlavní důvod toho, že nedošlo k dostatečné exotermické reakci, je rozdílné složení u 

obkladů pro Al slitiny a pro obklady na ocel či litinu. To je patrné z tab. 4.1. Obklady pro 

Al slitiny navíc obsahují okysličující přísady ve formě dusičnanů alkalických kovů (např. 

NaNO3), které uvolňují kyslík pro reakci s hliníkem již při teplotách nad 290 °C. Navíc 

také obsahují hliníko-hořčíkovou krupici. Mg má vyšší afinitu ke kyslíku než Al a tím 

dochází přednostně k reakci kyslíku s hořčíkem. To má pozitivní vliv na exotermickou 

reakci. Obklady pro hliníkové slitiny mají tedy díky jinému složení nižší zápalné teploty. 

 Na obr. 5.6 jsou uvedeny křivky tuhnutí u všech odlitků v místě nálitku. Teplota 

tuhnutí odlévané slitiny se pohybuje kolem 490 °C. Z obrázku je dobře vidět, že všechny 

nálitky ošetřené exotermickým obkladem tuhly déle než přirozené nálitky. Toto neplatí 

jen mezi ME1 a M1, kdy došlo u ME1 k chybě měření, jak již bylo uvedeno výše. 

 

 
 

Přestože exotermické nálitky přijaly od obkladů jen minimum tepla, tak se alespoň 

pozitivně projevily jejich dobré izolační vlastnosti. Na obr. 5.7 jsou zobrazeny odlitky 

VE2 a V2. Z obrázku je vidět, že odlitek opatřený exotermickým nálitkem nemá 

 
Obr. 5.6 Křivky teplot tuhnutí v nálitcích 
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staženiny oproti odlitku s přirozeným nálitkem. Drobné póry v odlitcích jsou bubliny. 

Tato vada v odlitcích vznikla, protože tavenina nebyla odplyněna. Nálitek u odlitku V2 

nesplnil svoji funkci, protože odlitek byl postihnut ředinami ve své osové části a velkou 

otevřenou staženinou u jednoho ze svých horních rohů (viz příloha). Ostatní odlitky s 

exotermickým nálitkem (VE1, ME1, ME2) jsou rovněž dobré a odlitky s přirozeným 

nálitkem dopadly podobně jako V2. Všechny tyto odlitky jsou dostupné v příloze. 

 

 
 

Jelikož všechny přirozené nálitky špatně dosazovaly kov do odlitků, tak bude 

zkontrolováno, zda platí podmínka ze vztahu (7). Moduly deskových odlitků byly 

vypočteny a jsou uvedeny v tab.5.7. Geometrické moduly nálitků pochází z tab. 5.2. Z 

výpočtů v tabulce vyplývá, že u přirozených nálitků nebyla splněna podmínka, kdy 

nálitek má mít minimálně o 20 % větší modul než je modul odlitku. Toto je příčinou 

vzniku rozsáhlých staženin u tepelně neošetřených nálitků odlitků. 

 

 
 

 U exotermických nálitků není platný tepelný modul udávaný výrobcem, protože 

obklady nefungovaly tak, jak by měly. Z tohoto důvodu bylo nutné vypočítat skutečný 

tepelný modul nálitku podle vztahu (9). K tomu bylo třeba nejprve vypočítat koeficient 

Tab. 5.7 Moduly Mo, Mn a požadovaný Mn 

  
Modul 

odlitku [cm] 

Geom. modul 

nálitku [cm] 

Min. geom. modul 

nálitku [cm] 

Odlitek 
V1, V2 1,37 0,95 1,37 x 1,2 = 1,64 

M1, M2 1,03 0,78 1,03 x 1,2 = 1,24 

 

 

 
Obr. 5.7 Rozřezané odlitky VE2 a V2 
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posunu modulu nálitku f, který se vypočítá z dob tuhnutí exotermického a přirozeného 

nálitku podle vztahu (10). Doby tuhnutí je možné získat z křivek tuhnutí v místě nálitku. 

Pro snadnější vyhodnocení začátku a konce doby tuhnutí se využívá křivky první 

derivace teploty, tedy závislosti dT/dt (viz obr. 5.8). Tuhnutí slitiny začíná nukleací 

primární fáze v bodě 1 a končí na teplotě solidu v bodě 9. Tyto teploty jsou na křivce 

tuhnutí nezřetelné, ale snadno se identifikují na křivce derivace jako místa změny 

průběhu křivky. [5] 

 

 
 

 Určení dob tuhnutí u všech nálitků bylo provedeno v programu Excel podle výše 

zmíněného principu. Na obr. 5.9 je názorně ukázáno, jak byla doba tuhnutí nálitku VE1 

určena. Ostatní doby tuhnutí nálitků byly určeny stejným způsobem. 

 

 
 

 
Obr. 5.9 Princip určení začátku a konce doby tuhnutí nálitku z derivace teploty 

teploty 

 
Obr. 5.8 Křivka tuhnutí a křivka první derivace teploty [5] 
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Dobu tuhnutí nebylo možné určit u nálitku ME1 z výše uvedených důvodů. U nálitků M1 

a M2 teplota vystoupala maximálně k 560 °C. U ostatních nálitků se změřená teplota 

začátku tuhnutí pohybovala v intervalu od 565 do 598 °C a proto nebylo možné přesně 

určit dobu tuhnutí u nálitků M1 a M2. V tab. 5.8 je proto nutné tyto doby tuhnutí brát s 

rezervou. V tabulce byla spočítána průměrná doba tuhnutí u každých dvou stejných typů 

nálitků. Ze vztahu (10) byl tedy vypočítán součinitel f a pomocí něj a geometrického 

modulu nálitku byl podle vztahu (9) spočten tepelný modul u exotermických nálitků. 

 

 
 

Koeficient posunu modulu nálitku vyjadřuje, že exotermický obklad zvyšuje modul 

velkého nálitku jen o 5 % a v případě malého nálitku pouze o 12 %. Vypočtený tepelný 

modul exotermických nálitků (1 a 0,87 cm) je výrazně menší než minimální požadovaný 

modul nálitků (1,64 a 1,24 cm). Příčinou je nedostatečný vývin tepla z exotermické 

reakce v obkladech. Není tedy splněna podmínka, kdy modul nálitku má být minimálně o 

20 % větší než modul odlitku. Z obr. 5.6 vyplynulo, že tepelně ošetřené nálitku tuhnou 

delší dobu než neošetřené. I přes všechny tyto okolnosti se zdají vyrobené odlitky s 

exotermickým obkladem být zdravé. 

 

5.4 Porovnání účinků exotermických a izolačních obkladů 

Jelikož společnost Z-MODEL nenabízí žádné exotermické obklady pro slitiny hliníku a 

zkoušené exotermické obklady pro slitiny železa se u slitiny AlSi9Cu3 chovaly spíše 

izolačně, byly pro experiment dodány izolační obklady typu ISOL 70, které mají stejné 

rozměry jako exotermické. Tepelný modul těchto izolačních nálitků je přibližně o 0,2 

menší než u exotermických (viz tab. 5.9).  

 

Tab. 5.8 Naměřené a vypočtené parametry nálitků 

  
Nálitek 

V1 V2 VE1 VE2 M1 M2 ME1 ME2 

Doba tuhnutí 

nálitku [s] 
1001 1172 1148 1266 [549] [568] X 702 

Průměrná doba 

tuhnutí nálitku [s] 
1087 1207 [559] 702 

Geom. modul 

nálitku [cm] 
0,95 0,78 

Vypočtený 

koeficient f 
- 1,05 - 1,12 

Vypočtený tepelný 

modul nálitku [cm] 
- 1 - 0,87 

Min.  tepelný 

modul nálitku [cm] 
1,64 1,24 
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Izolační obklady ISOL 70 jsou charakterizovány vysokou izolační schopností díky 

použití vysoce kvalitních surovin s nízkou hustotou. Jejich izolační vlastnosti umožňují 

dvakrát zvýšit dobu tuhnutí ve srovnání s obklady z písku. Mají vysokou rozměrovou 

přesnost a dobrou mechanickou odolnost, která umožňuje použití v automatizované 

výrobě. Jsou vhodné pro odlitky z hliníku a ostatních neželezných kovů s využitím 

objemu až 60 %. Mohou být použity rovněž pro ocel a litinu. [20] 

 Výroba odlitků s izolovanými nálitky probíhala stejným způsobem jako u 

předchozích exotermických. Jediný rozdíl byl v tom, že ve formě spolu byly vždy jeden 

velký a jeden malý odlitek. Umístění termočlánků bylo u velkých odlitků shodné s 

předešlým případem, stejné to bylo i u malých odlitků. Celkem byly vyrobeny 2 formy se 

čtyřmi odlitky s izolovanými nálitky. Přehled vyrobených odlitků je v tab. 5.10. 

 

 
 

Teploty lití jsou uvedeny v následující tab. 5.11. 

 

 
 

 Na obr. 5.10 jsou zobrazeny průběhy teplot v izolačních a exotermických obkladech a 

v písku. Z křivek je patrné, že v místech obkladů u odlitků MI1 a MI2 došlo ke 

znehodnocení měření. Tyto křivky vystoupaly až k teplotě kolem 400 °C. Po vytlučení 

těchto odlitků a pozorném prozkoumání měřených míst byly zpozorovány drobné trhliny 

ve vnitřních částech obkladů v místě vyvrtaných děr pro termočlánky. Teplota u MI2 

vystoupala výše než u MI1, protože obklad obsahoval větší trhlinu. Toto je zobrazeno na 

obr. 5.11. 

 

Tab. 5.11 Teploty lití pro jednotlivé odlitky 

  VI1 MI1 VI2 MI2 

Teplota lití 695 °C 694 °C 

 

Tab. 5.10 Přehled vyrobených odlitků s izolovanými nálitky a jejich označením 

Forma 

Ve formě nalevo Ve formě napravo 

Odlitek Nálitek 
Označení 

odlitku 
Odlitek Nálitek 

Označení 

odlitku 

F5 velký izolovaný VI1 malý izolovaný MI1 

F6 velký izolovaný VI2 malý izolovaný MI2 

 

Tab. 5.9 Charakteristiky použitých izolačních obkladů 

Typ 

izol. 

obkladu 

Objem 

[dm
3
] 

Modul [cm] 
f 

Tepelný Geometrický 

P47I 0,07 1,10 0,75 1,47 

P58I 0,13 1,40 0,95 1,47 
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Z obr. 5.10 je dále vidět, že průběh teplot ve VI1 a VI2 je vyšší než u exotermických 

obkladů. Izolační obklady tedy mohou mít paradoxně horší izolační vlastnosti než 

exotermické. To se ale následně neslučuje s tím, co je zobrazeno na obr. 5.12, kde je 

patrné, že doby tuhnutí jsou v případě velkých odlitků stejné nebo o trochu delší než u 

exotermických nálitků. Vyšší průběh teplot VI1 a VI2 může být také způsoben 

nepřesným umístěním termočlánku, tzn. blíže vnitřní stěně obkladu než u exotermických. 

V případě malých odlitků zajišťují izolované nálitky nejdelší dobu tuhnutí. 

 

  
Obr. 5.11 Trhliny v obkladech MI1 a MI2 

 
Obr. 5.10 Křivky průběhu teplot v obou typech obkladů a písku 
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Na obr. 5.13 je zobrazen rozřezaný odlitek MI1 a pro porovnání také odlitek M1. Ostatní 

odlitky jsou dostupné v příloze. Z obrázku je vidět, že izolovaný nálitek u MI1 svou 

funkci splnil, i když se těsně pod nálitkem nachází drobné řediny. 

 

 
 

 V následující tab. 5.12 jsou zobrazeny doby tuhnutí izolovaných nálitků. Z nich byl 

dále vypočten koeficient f a následně tepelný modul izolovaných nálitků. 

 

 

 
Obr. 5.13 Rozřezané odlitky MI1 a M1 

 
Obr. 5.12 Křivky teplot tuhnutí v nálitcích 
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Podobně jako v minulém případě koeficient posunu modulu nálitku vyjadřuje, že izolační 

obklad zvyšuje modul velkého nálitku jen o 12 % a v případě malého nálitku o 23 %. 

Vypočítaný tepelný modul izolovaných nálitků (1,06 a 0,92 cm) je výrazně menší než 

minimální požadovaný modul nálitků (1,64 a 1,24 cm). Rovněž tedy není splněna 

podmínka, kdy modul nálitku má být minimálně o 20 % větší než modul odlitku. Z tab. 

5.12 a tab. 5.8 vyplývá, že izolované nálitky tuhnou o trochu déle než exotermické. Přesto 

exotermické nálitky vykazují dle obrázků nejlepší výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.12 Naměřené a vypočtené parametry izolovaných nálitků 

  
Nálitek 

V1 V2 VI1 VI2 M1 M2 MI1 MI2 

Doba tuhnutí 

nálitku [s] 
1001 1172 1334 1407 [549] [568] 824 855 

Průměrná doba 

tuhnutí nálitku [s] 
1087 1371 [559] 840 

Geom. modul 

[cm] 
0,95 0,75 

Vypočtený 

koeficient f 
- 1,12 - 1,23 

Vypočtený 

tepelný modul 

[cm] 

- 1,06 - 0,92 

Min.  tepelný 

modul [cm] 
1,64 1,24 
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SHRNUTÍ PRÁCE 

V práci bylo nejprve popsáno obecné tuhnutí slévárenských slitin a především tuhnutí 

slitin hliníku. Dále byl popsán vliv konstrukce odlitku na podmínky tuhnutí a vnitřní 

jakost odlitku. Ke správnému nálitkování odlitků je třeba stanovit potřebný počet nálitků 

a jejich rozměry. Dále také typ nálitku. Intenzifikací nálitků se zvýší využití jejich 

objemu a prodlouží doby tuhnutí. Nejlepšími obklady jsou pro tento proces exotermické 

obklady, které nejprve teplo do nálitku dodávají a poté fungují jako izolace. Dále se také 

používají izolační obklady, které snižují tok tepla z nálitku. 

 Při praktické části práce bylo odlito celkem 6 forem a 12 odlitků. Byly použity dva 

typy deskového odlitku, jeden větší a druhý menší. Nejprve byl zkoumán vliv 

exotermických nálitků na dobu tuhnutí a také byly porovnávány s přirozenými nálitky. 

Exotermické obklady nebyly určené pro Al slitiny a proto exotermická reakce byla 

mizivá. Obklady alespoň dobře sloužily jako izolace, což bylo patrné z křivek tuhnutí. I 

když nebyla dodržena podmínka, že nálitek má mít alespoň o 20 % větší modul než 

odlitek, tak exotermické nálitky vcelku fungovaly dobře a v odlitcích se prakticky žádné 

staženiny nevyskytovaly.  

 Jelikož nedošlo k silné exotermické reakci a obklady spíše fungovaly jako izolační, 

tak byly společností Z-MODEL navíc dodány izolační obklady stejných rozměrů pro 

porovnání s exotermickými. U izolovaných nálitků podmínka s větším modulem nálitku 

než u odlitku také nebyla splněna. Doby tuhnutí nálitků byly ale nejdelší. Přesto se u 

izolovaných odlitků vyskytovaly staženiny. 

 Závěrem je tedy možné říci, že i když nedošlo k významné exotermické reakci v 

exotermických obkladech, tak nálitky dosazovaly kov do odlitku dobře. Pro tento typ 

odlitků a pro slitinu AlSi9Cu3 tedy tyto exotermické obklady obstály. 
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Obr. P1.3 Odlitek VE1 

  
Obr. P1.2 Odlitky s povrchovou staženinou V2 (nalevo) a V1 

(napravo) 

 
Obr. P1.1 Schéma umístění termočlánků pro malé odlitky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. P1.7 Odlitek M2 

 
Obr. P1.6 Odlitek ME2 

 
Obr. P1.5 Odlitek ME1 

 
Obr. P1.4 Odlitek V1 



 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. P1.10 Odlitek MI2 

 
Obr. P1.9 Odlitek VI2 

 
Obr. P1.8 Odlitek VI1 



 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. P1.13 Surové odlitky VE1, V1, VE2, V2, ME1, M1, ME2, M2 

 
Obr. P1.12 Umístění termočlánků ve formě 

 
Obr. P1.11 Umístění skleněných trubiček pro termočlánky u VE1, V1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. P1.15 Exotermické (tmavší) a izolační obklady 

 
Obr. P1.14 Exotermický obklad VE1 



 

 

 

 

Příloha 2: Křivky tuhnutí 

 

 

 

 
Obr. P2.2 Křivky tuhnutí VE2, V2 

 
Obr. P2.1 Křivky tuhnutí VE1, V1 



 

 

 

 

 

 

 
Obr. P2.4 Křivky tuhnutí ME2, M2 

 
Obr. P2.3 Křivky tuhnutí ME1, M1 



 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. P2.6 Křivky tuhnutí VI2, MI2 

 
Obr. P2.5 Křivky tuhnutí VI1, MI1 


