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ABSTRAKT 

BOČEK Vítězslav: Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích. 

 

Závěrečná práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Slévárenská technologie, se zabývá 

určením některých parametrů pěnokeramických filtrů nezbytných pro použití v simulačních 

programech ve slévárenské praxi. Práce je zaměřena na definování metodiky, výrobu měřícího 

zařízení a samotné měření dat tlakové ztráty na několika typech pěnokeramických filtrů v závislosti na 

průtoku měřícího média. Tímto médiem je voda, jedná se tedy o využití vodní simulace ve slévárenské 

technologii. 

Klíčová slova: Slévárenství, filtrace, tlaková ztráta, pěnokeramický filtr, vodní simulace, numerická 

simulace 

ABSTRACT 

BOČEK Vítězslav: Properties of ceramics foam filters needed for numerical simulation software. 

 

Final thesis, elaborated within the master study field of  Foundry technology, deals with determination 

of some parameters of ceramic foam filters that are necessary for using numerical simulation during 

foundry practice. Thesis foccuses on defining methodology, manufacturing messuring device and 

measuring pressure drop on several type sof ceramic foam filters in dependence on flow rate of 

measuring medium. Measuring medium selected is water, mening this thesis deals also with water 

simulation in foundry technology. 

 

Keywords: Foundry, filtration, pressure drop, ceramic foam filter, water simulation, numeric 

simulation 
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Obr.1 rozžhavený pěnokeramický filtr 

ÚVOD 

Snahy o zvýšení čistoty kovu lze datovat do samých počátků slévárenství. Zpočátku se 

využívaly pouze jednoduché metody gravitačního a odstředivého oddělování vměstků. 

S rozvojem žáruvzdorných materiálů a příslušných technologií v druhé polovině 20. století 

dochází ke vzniku filtračních technologií tak jak je známe dnes. Z pohledu slévárenství se 

jedná o velice významný vývoj, bez kterého by dnes byla výroba mnohých složitých odlitků, 

pokud ne přímo nemožná tak přinejmenším značně obtížná. Toto se vztahuje i k dosažené 

kvalitě odlitků, kterou lze použitím filtrace zvýšit. 

 

Jednou z nejpoužívanějších filtračních technologií v současnosti je filtrace pomocí 

keramických filtrů, zejména pak pěnových keramických filtrů. Úkolem těchto filtrů je 

především hloubková filtrace taveniny a uklidnění toku tekutého kovu. Díky pokračujícímu 

vývoji na poli výroby filtrů lze pěnové filtry vyrábět v mnoha různých provedeních a tvarech, 

vyrobených přesně pro specifické použití. Rozvoj žáruvzdorných materiálů také umožňuje 

filtraci prakticky jakéhokoliv odlévaného kovu. 

 

V posledních desetiletích se filtrace stala nedílnou součástí slévárenské praxe. Značná část 

sléváren po celém světě využívá různé metody filtrace. Důvodem je, že relativně levný filtr 

může v mnoha případech podstatně zvýšit kvalitu odlitku a snížit množství dokončovacích 

operací. Což je pro všechny slévárny značně výhodné.  
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Obr.3 různé druhy struskováků [1] 

Obr.2 umístění filtru ve vtokové soustavě 

[1]  

Obr.4 očkovací tělísko na filtru [1] 

1. ROZBOR PROBLEMATIKY 

1.1 FILTRACE TEKUTÉHO KOVU [1]  

 Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, se 

slévárny snaží docílit co možná nejvyšší kvality 

svých odlitků, a zároveň co nejnižších nákladů 

na dosažení této kvality. Hlavním faktorem, 

který určuje stupeň kvality odlitku je, zda 

splňuje požadované mechanické, technologické, 

strukturní a další vlastnosti. Tyto vlastnosti 

často přímo souvisí s výskytem cizích částic 

neboli vměstků a oxidických blan v odlévaném 

kovu.  Jedním ze způsobů jak výskytu těchto nežádoucích částic zamezit nebo alespoň omezit 

jejich množství, na úroveň kdy jejich dopad na kvalitu odlitku je minimální, je 

prostřednictvím filtrace taveniny za použití filtrů vložených přímo ve vtokové soustavě 

(obr.2). V praxi se tímto sníží množství nečistot, které by se mohly do odlitku dostat během 

odlévání kovu z pánve. Nečistoty neboli vměstky se obecně rozdělují dle jejich složení na 

kovové a nekovové, tekuté a pevné. Častější je výskyt vměstků nekovových, které jsou pro 

výslednou kvalitu odlitku nebezpečnější.  

 Existuje více možností, jak omezit 

přítomnost vměstků v tavenině, například za 

použití speciálních částí vtokové soustavy, 

takzvaných struskováků (pilových,rotačních 

nebo odstředivých; viz obr.3). Ty fungují na 

principu rozdílných hustot vměstků a 

tekutého kovu, takže jsou vhodné především 

pro odlévání slitin železa, u nichž hustota kovu výrazně převyšuje hustotu vměstků. Naopak 

nelze tohoto principu využívat při odlévání materiálů, u kterých vměstky a kov mají 

podobnou hustotu, například u slitin hliníku. Nevýhodou této metody je složitější a 

rozměrnější vtoková soustava a s ní spojené vyšší náklady na její výrobu.  

 Další metodou filtrace, která se široce využívá, je princip prostého cezení přes různé typy 

tkaninových, kovových nebo keramických filtrů, tato metoda je obvykle spojena s principem 

prostého cezení, filtračního koláče a hloubkové filtrace. Nejvíce rozšířenou metodou je 

použití keramických objemových filtrů. Výše 

uvedené druhy filtrů mohou být umístěny přímo 

do vtokové soustavy. Zároveň slouží ke 

zklidnění a usměrnění toku taveniny a k 

zabránění vzniku víření v tavenině, které by 

jinak mohlo vést ke strhávání strusky do dutiny 

odlitku.  

 Použití filtrů vede ke zjednodušení vtokové 

soustavy, čímž lze dosáhnout úspory tekutého 

kovu potřebného k odlévání odlitků. Dále 

dochází k vyššímu využití dělící roviny formy a 

ke snížení pracnosti v čistírně. Další výhodou 

filtrů je také možnost využít je k různým 

metalurgickým zásahům, jako například k 

očkování litin pomocí očkovacích tělísek na 

filtrech (obr.16). 

keramický 

filtr 

očkovací tělísko 
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Obr.5 masivní licí jamka [1] 

Obr.7 pěnokeramický Zr filtr [2] 

Obr.6 různé typy filtrů a sítek [1] 

1.1.1 HISTORIE FILTRACE[1] 

 Snaha o zefektivnění, zlevnění a navýšení 

výroby odlitků sahá až do počátků 

slévárenství. Po celá staletí se slévárny snažily 

o výrobu odlitků s vyšší jakostí tj. s 

kvalitnějším povrchem, vyšší čistotou a 

lepšími strojními vlastnostmi, čehož lze mimo 

jiné dosáhnout snížením nečistot v odlitku. 

První moderní metody filtrace tekutého kovu 

ve slévárenství se začaly používat zhruba v 30. 

letech minulého století, kdy s využitím zákonů 

o proudění a empirických zkušeností, se 

započalo se systematickým přístupem ke 

konstrukci a dimenzování vtokových soustav.  Jedním z důležitých hledisek konstrukce 

vtokových soustav byla účinnost zachycování vměstků. Nejjednodušším způsobem dosažení 

separace vměstků se dosahovalo tvorbou masivních licích jamek (obr.5), a také jejich 

zachycováním ve speciálních sekcích vtokové soustavy – tzv. struskovácích.  Tato řešení byla 

založena na rozdílné hustotě vměstků a tekutého kovu. Účinnost této metody se dá označit 

jako omezená. Tato metoda je také nevhodná pro použití v případě, že hustota odlévaného 

kovu a vměstků v něm obsažených není dostatečně rozdílná. Z tohoto důvodu tuto metodu 

nelze použít pro slitiny hliníku.  

 Přibližně od poloviny 60. let se ve 

slévárnách začala používat cedítka. Umísťovala 

se nejčastěji do vtokové jamky v místě 

přechodu do kůlu a jejich účelem bylo 

především zachycení hrubých částic strusky. 

Společná nevýhoda všech těchto metod je 

především masivní vtoková soustava, což 

snižuje využití tekutého kovu a prodražuje 

výrobu. Až na konci 70. let  se začínají 

používat prostředky pro zachycení vměstků ve 

vtokové soustavě – sítka a filtry (obr.6). 

V počátcích je jejich využívání spojeno 

s odléváním hliníkových slitin, především pro 

letecký průmysl, který vyžaduje vysokou míru 

kvality.  

 Filtrace slitin železa je komplikována 

podstatně vyššími teplotami kovu a vyššími 

nároky na chování filtrů za vysokých teplot. K 

hromadnému nasazení filtrů, dochází 

především s rozvojem výroby litiny s 

kuličkovým grafitem v průběhu 80. let a 

zejména v letech devadesátých. Filtrace oceli je 

komplikována především vysokými požadavky 

na odolnost keramiky proti vysokým teplotám 

až do 1700 °C a s tím spojenou vyšší cenou 

filtrů, které musí být vyrobeny ze speciálních 

materiálů na bázi zirkonu (obr.7) nebo grafitu. 

Z tohoto důvodu se filtrace při lití oceli 
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Obr.8 mechanismus cezení [1] Obr.9 zachycený shluk zrn formovací 

směsi [1] 

Obr.10 tvorba filtračního koláče [2] 

používala především pro speciální a vysoce náročné odlitky, i když v současnosti dochází 

k rozšiřování využívání filtrace i v tomto segmentu slévárenství. Obrovský nárůst filtrace byl 

zaznamenán počátkem 21. století, což bylo dáno zejména dramatickým navyšováním cen 

kovů a rozšířením technologie přímého lití kovu přes nálitek za použití exotermických 

nástavců a obkladů nebo speciálních filtrů na bázi uhlíku. 

 

1.1.2 FILTRAČNÍ MECHANISMY [1], [2] 

Filtraci lze obecně rozdělit na tři základní mechanismy: 

➢ Filtrace cezením: Na vstupní straně filtru dochází k zachytávání velkých částic strusky 

a vměstků, které jsou větší než rozměry otvorů ve filtru, respektive jeho pórů. Tyto 

částice tedy neprojdou filtrem do dutiny formy kvůli své velikosti. U slitin hliníku se 

takto zachytávají především oxidické blány. Obr. 8 znázorňuje funkci mechanismu 

filtrace cezením a na obr. 9 lze vidět shluk exogenních vměstků zachycených na čelní 

straně filtru. 

 

 

 

 

 

➢  
➢  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Tvorba filtračního koláče: Rozměrné částice, které se v průběhu filtrace 

nashromáždily na čelní straně filtru, vytváří shluk, kterému říkáme "filtrační koláč" 

obr. 10. Tento útvar následně zachycuje menší vměstky, které by při prosté filtraci 

cezením protekly. K tomuto dochází díky adhezi (vměstky jsou v polotekutém stavu. 

Tato filtrační vrstva se postupně zvětšuje, čímž dochází k omezení průtoku filtru, až 

dojde k úplnému ucpání filtru. Filtrací mechanismem filtračního koláče se zachycují i 

velmi drobné vměstky s rozměry až 1-5 µm, obr.11.  

 

 

Obr.11 můstek z vměstků přes otvor ve 

filtru [1] 
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Obr.12 hloubková filtrace [1] Obr.13 zrna písku zachycená na 

přítokové straně filtru [2] 

Tyto první dva mechanismy jsou společné všem druhům filtrů, a jejich účinnost je 

závislá především na velikosti ok a poměru plochy ok k ploše filtru. 

➢ Hloubková filtrace: Na tomto druhu filtrace se podílí svým účinkem celý objem filtru. 

Princip je založen na adhezi vměstků (nalepování) na stěny keramického 

filtru (obr.12) a na vzájemné přilnavosti jednotlivých částic vměstků – jejich 

spojování. Na obr.13 lze vidět zachycení zrnka písku na stěně filtru. V průběhu 

hloubkové filtrace se částice vměstků nabalují na keramiku filtru a na sebe navzájem, 

čímž vytvářejí "můstky" s rohy zakotvenými ve stěnách filtru. Mechanismem 

hloubkové filtrace lze účinně odstranit i velice malé vměstky velikosti 1-5µm. S tím 

jak se množství takto zachycených vměstků zvyšuje, se filtr postupně zanáší, až dojde 

k jeho úplnému ucpání. Efektivita hloubkové filtrace je ovlivněna:  

   - teplotou odlévaného kovu  

   - chemickým složením materiálu filtru 

   - chemickým složením vměstků 

   - tvarem a velikostí pórů filtru 

Vysoká účinnost hloubkové filtrace je nejpodstatnější výhodou pěnových filtrů ve 

srovnání se všemi ostatními typy. U plochých filtrů totiž k hloubkové filtraci takřka 

nedochází. U pěnových filtrů platí, že čím je větší šířka filtru, tím je hloubková filtrace 

efektivnější. 

 

Pravděpodobnost zachycení vměstků pomocí hloubkové filtrace lze zvýšit zmenšením 

průřezu vtokového kanálu, přínosem je také zvýšené víření a změny toku kovu. 

Adhezivní síly udržují jednotlivé vměstky pohromadě a zadržují je na stěně filtru. Aby 

mohlo dojít k zachycení vměstku hloubkovou filtrací je nutné, aby adhezivní síly byly 

vyšší, než dynamický účinek kovu, který se naopak snaží strhnout vměstky do proudu 

kovu. Z toho plyne, že šance na zachycení vměstků se zvyšuje s velikostí adhezivní 

síly a snižuje se v závislosti na velikosti dynamického účinku kovu. Místa s velice 

nízkou rychlostí toku kovu jsou tak ideální pro hloubkovou filtraci. 

  K adhezi tekutých (viskózních) vměstků k filtru dochází v závislosti na 

mezifázové energii mezi tekutým kovem (M), vměstkem (I) a filtrem (F). Jestliže bude 

Gibsova volná energie daná rovnicí (1.1.2.1) menší než 0 (ΔG<0), pak bude inkluze 

pevně fixována k povrchu filtru. 

   ΔG = 𝜎𝐼𝐹 − 𝜎𝑀𝐹 − 𝜎𝑀𝐼 

 

 Kde  𝜎..........  mezifázová energie 

(1.1.2.1) 
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Obr.14 smáčení filtru tekutým vměstkem 

[1] 

Obr.15 tuhý vměstek zachycený na stěně 

filtru [1] 

  Poměr mezifázových napětí mezi kovem, vměstkem a filtrem se projevuje jako 

vzájemná smáčivost nebo nesmáčivost jednotlivých složek. Smáčivost lze 

charakterizovat pomocí velikosti úhlu smáčení 𝜃 a jejím projevem je změna tvaru 

menisku tekuté fáze (obr.14). V případě, že filtr je tekutým vměstkem smáčivý, je 

úhel 𝜃 < 90°. U nesmáčivého vměstku je úhel naopak 𝜃 > 90°. Velikost adhezní síly 

je dána vztahem (1.1.2.2) 

   (𝑊𝐴)𝐼𝐹 = 𝜎𝑀𝐼(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝐹𝐼−𝑀𝐼) 

 

  Z tohoto vztahu vyplívá, že mezi 

smáčivostí a velikostí fixační síly platí 

přímá úměrnost tzn., že čím vyšší je 

smáčivost filtru tekutým vměstkem, 

tím větší jsou fixační síly. Pomocí 

tohoto mechanismu filtrace lze zachytit 

také tuhé vměstky. V případě 

nesmáčivosti materiálu filtru i tuhého 

vměstku, je vměstek kapilárními silami 

vytlačen ke stěně filtru a zde je těmito 

silami zadržován (obr.15).  

      Různé materiály a různé vměstky 

mají různou smáčivost tekutým kovem 

a tedy i různou schopnost zachycovat 

tuhé vměstky. Čím nižší je smáčivost 

tuhého vměstku a filtru, tím je 

schopnost zachycovat tuhé vměstky 

vyšší. Například keramický filtr na bázi 

SiC má nejnižší smáčivost pro šedou 

litinu (a tím nejlepší schopnost 

zachycování tuhých vměstků). 

Vměstky zachycené tímto způsobem 

jsou drženy na stěnách filtru značnými 

silami, které jsou schopny je udržet na 

místě i během působení intenzivního 

toku kovu.  

  Kromě výše uvedených fyzických 

vazeb lze při daných licích teplotách 

očekávat také chemické reakce a vazby 

mezi filtrem a vměstky. V systémech s 

chemickou reakcí, jsou postupně 

vytvářeny chemické vazby mezi 

filtrem a vměstky. Z tohoto důvodu 

filtry se změkčovací teplotou blízkou k 

teplotě licí, mají zpravidla vyšší 

filtrační efektivitu.  

 

 

 

 

(1.1.2.2) 

tuhý vměstek 

filtr 

kovový můstek 
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Obr.16  různé typy kovových sítek  [1] 

Obr.17  kovová síťka 

z ocelového drátu  [5] 

1.1.3 TYPY POUŽÍVANÝCH FILTRŮ 

 U metody přesného lití lze využívat široké škály dostupných typů filtrů. Základní typy 

filtrů lze rozdělit podle jejich rozměrů a druhu filtrace na dva typy a to: - ploché filtry 

                         - objemové filtry 

1.1.3.1 PLOCHÉ FILTRY 

  Jedná se o filtry, u kterých je jejich tloušťka zanedbatelná. Všechny vměstky větší než 

je velikost ok sítka jsou zachycovány na vnější straně filtru, kde dochází ke zformování 

filtračního koláče. U tohoto typu filtrů nedochází k hloubkové filtraci (nebo jen v 

zanedbatelné míře). Mezi ploché filtry se řadí: 

• Kovová sítka (obr.16) : Kovová sítka 

jsou jedním z nejstarších, ale zároveň 

také nejméně účinných systémů pro 

filtraci kovů. Použití tohoto typu filtrace 

je limitováno pouze na slitiny s nižší licí 

teplotou (např. slitiny hliníku, hořčíku a 

mědi), v technologii gravitačního 

(pískové a kokové formy) a nízkotlakého 

lití. V zásadě se jedná o tři typy 

kovových sítek: 

o Kovové plátky s vytvořenými 

otvory: Kruhové otvory průměru 1,6-1,9 mm nebo otvory lichoběžníkové 

(tahokov) velikosti 1-2 mm, vyseknuté v ocelovém plechu. Průtočná plocha 

bývá 50-70%. 

o Kovové síťky z ocelového drátu: (obr. 17) Použití poměděného, 

galvanizovaného nebo čistě ocelového drátu o průměru 0,4-0,6 mm, průtočná 

plocha 45-60% 

o Kovová vlna: Shluk kovových vláken. Tvarovaná lisováním do požadovaného 

tvaru. 

Při lití se uplatňuje především mechanismus tvorby 

filtračního koláče a cezení. Kovová sítka zachycují 

vměstky do velikosti cca 1mm. Sítka jsou 

nastříhána na kusy které velikostně překračují 

velikost průřezu vtokového kanálku, ve kterém 

budou umístěna. Sítka se obvykle umisťují ve 

speciální části vtokové soustavy. V případě, že je 

mřížka umístěna vertikálně je nutné vložit ji do 

žlábku ve vtokové soustavě ještě před samotným 

odléváním. Pokud je mřížka umístěna horizontálně 

v dělící rovině, může být uložena volně. Protože 

vměstky v hliníkových slitinách se vyskytují hlavně 

ve formě povlaků, je efektivita zachycování 

kovových sítek relativně dobrá. Velkou výhodou je 

jejich nízká pořizovací cena. Naopak nevýhodou je, 

že po ztuhnutí odlitku zůstává sítko pevně uvězněno 

mezi odlitým kovem, se kterým se pak vrací zpět k 

recyklaci, což může vést k nepřípustnému navýšení 

prvků železa v tavenině. [1],[2],[3],[4],[6] 
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Obr.18  různé typy tkaninových filtrů [1] 

Obr.19  šité kapsovité filtry [2] 

• Tkaninové filtry (obr.18): Tyto 

filtry jsou utkány ze žáruvzdorných 

tkanin do podoby zhruba stejné, 

jako kovová sítka. Tkaninové filtry 

zachytávají především hrubé 

vměstky a oxidické pleny. 

Jednotlivá vlákna mřížky filtru jsou 

v bodech styku spletena podobně, 

jako je tomu u provazu, za účelem 

zvýšení pevnosti tvaru filtru. Filtry 

se vzájemně liší velikostí ok, 

profilem a tloušťkou vláken 

spletených do jednotlivých 

pramenů. Hlavní oblastí použití 

jsou slitiny lehkých kovů. 

Materiálem filtrů je amorfní SiO2 o 

čistotě 97-99 % (pro měď LLG, 

LKG a ocel) nebo skleněná vlákna (hliníkové litiny). Pro zlepšení filtrační účinnosti 

může být textilie filtru aktivována napuštěním speciální pryskyřicí, což snižuje 

povrchové napětí mezi vlákny filtru a vměstky. Velikost ok filtru se volí s ohledem na 

odlévaný materiál, obvykle v rozpětí 1-2 mm. Velikost filtrů se volí tak, aby filtr na 

každé straně přečníval průřez vtokové soustavy alespoň o 10-15 mm. Průtočná plocha 

filtrů na bázi skleněných vláken je 20-60%, pro filtry na bázi amorfního SiO2 je 

průtočnost cca 15-25%. Tkaninové filtry mají nízkou tepelnou kapacitu, proto je 

možné v jedné formě umístit i 

několik filtrů na různých místech. 

To umožňuje např. na prvním filtru 

zachytit nečistoty, které do formy 

vstupují s tekutým kovem a na 

dalších filtrech odstranit drobnější 

vměstky, které vznikly při proudění 

ve vtokové soustavě. Mohou být 

použity také jako pomocný 

prostředek pro snadné urážení 

nálitků od vlastního tělesa odlitku. 

Tento typ filtrů je vysoce vhodný 

pro odlévání metodou přesného lití 

na vytavitelný model, neboť filtry ve 

tvaru "košíku" lze snadno vložit do 

vtokové soustavy. Pro náročné 

aplikace (např. dlouhé licí kampaně) 

jsou výrobci dodávány různé 

„kapsovité“ tvary (obr.19)  

[1],[2],[3],[4],[6] 
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Obr.20 různé typy licích sítek  [1] 

Obr.21  různé typy lisovaných filtrů [1] 

1.1.3.2 OBJEMOVÉ FILTRY 

 Využití objemových filtrů je na přítokové straně a schopnosti hloubkové filtrace. Tato 

schopnost je rozdílná podle velikosti otvorů, jejich průřezu, geometrického uspořádání a 

rovněž v závislosti na materiálu filtru. Její typická tloušťka je obvykle 11–50 mm. Dělí se do 

následujících kategorií: 

o Licí sítka (obr.20): Jsou to keramická 

tělíska kruhového nebo obdélníkového 

tvaru (do velikosti cca 250 mm) s 

přímými kruhovými otvory o velikosti 

obvykle v rozmezí ø 4-10 mm, s 

tloušťkou 6-20 mm vyráběná 

lisováním. Průtočná plocha se obvykle 

pohybuje v rozmezí 10-45% plochy 

sítka. Bývají umístěna většinou v 

osazení na dně vtokové jamky v 

přechodu do vtokového kůlu a jejich 

účelem je v první řadě zachycení 

primární strusky na počátku lití, kdy je 

jamka nezaplněná. Kromě zachycování 

masivních nečistot napomáhají také zrychlení zaplnění vtokové jamky, eliminují 

výskyt vírů nad vtokovým filtrem a tedy i snižují nebezpečí vzniku turbulencí v kovu. 

Z důvodu možného vzniku podtlaku pod cedítkem a strhávání vzduchu do oblasti kůlu 

se doporučuje volit celkový průřez otvorů cedítka větší než průřez vtokového kůlu. 

Vměstky se zachycují pouze mechanismem cezení, účinky hloubkové filtrace jsou 

zanedbatelné. Cedítka mohou sloužit také jako pomocný element pro aplikaci 

očkovadla přímo do formy. [1],[2],[4],[6] 

o Lisované filtry (obr.21): Jsou vyráběny 

lisováním polosuché keramické hmoty 

v kovových formách, na stejném 

principu jako cedítka, ale vyznačují se 

větší šířkou (většinou 10-35 mm) a 

menším průměrem kruhových otvorů 

(ø1-5 mm). Tvar lisovaných filtrů 

může být čtvercový, obdélníkový nebo 

kruhový. Průtočná plocha dosahuje 35-

65%. Tento typ filtrů se používá 

převážně pro filtrování LLG, LKG a 

okrajově také oceli a neželezných 

kovů. Vedle mechanismu účinnějšího 

cedění menších částic a principu tvorby filtračního koláče,  lze zaznamenat i existenci 

hloubkové filtrace, která je přímo závislá na vnitřním povrchu otvorů, který přichází 

do styku s taveninou. Výhodou tohoto typu filtrů je jejich nízká cena, vysoká přesnost 

a mechanická pevnost. Nevýhodou je jejich nižší filtrační účinnost, vysoká tepelná 

kapacita, vysoká objemová hmotnost a nízká variabilita výroby, omezená existencí 

lisovacího nástroje. Nevýhodou společnou všem filtrům s přímými kanály je zrychlení 

kovu při průtoku, které může způsobovat strhávání vzduchu do proudu těsně za 

filtrem. [1],[2],[3],[6] 
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Obr.23 různé typy pěnových filtrů [7] 

 

Obr.24 mikroskopický snímek buněk 

filtru [1] 

Obr.22   typy extrudovaných filtrů [1] 

o Extrudované filtry (obr.22): Jsou 

vyráběny protlačováním (extrudováním) 

plastické keramické hmoty přes nástroj 

požadovaného tvaru do podoby 

polotovaru, který je následně řezán dle 

požadované tloušťky filtru. Díky této 

technologii lze vyrábět filtry s nízkou 

tloušťkou stěny a s vhodnějším tvarem 

otvorů (čtverec, trojúhelník) velikostí 

1,2-2 mm, které mají svým charakterem 

větší a účinnější činnou plochu pro 

zachycení vměstků „hloubkovou filtrací“. 

Tloušťka extrudovaného filtru je cca 10-

20mm. S rostoucí tloušťkou roste účinnost hloubkové filtrace, ale roste také množství 

tepla odebraného filtrem z kovu. Příliš tenké filtry mohou ale naopak praskat nebo se 

prohýbat, neboť nedosahují mechanických vlastností lisovaných filtrů. Jednotlivé 

kanálky extrudovaného filtru jsou odděleny tenkými stěnami (0,3-0,5 mm) a jejich 

průtočný průřez dosahuje tedy vysokých hodnot cca 60-70%. Hustota bývá uváděna 

jako hodnota csi (počet buněk na čtvereční palec), nejčastěji vyráběné filtry mají 

hodnoty 90-300 csi. Oproti lisovaným filtrům mají také nižší tepelnou kapacitu, vyšší 

licí kapacitu, ale ztrácí svoji přesnost. Zároveň je jejich cena vyšší než u filtrů 

lisovaných, což dále omezuje jejich použití. [1],[2],[4],[6] 

 

o Pěnové keramické filtry (obr.23): 

Nejvíce rozšířeným druhem filtrů jsou 

keramické pěnové filtry. Tyto filtry 

jsou tvořeny otevřeným systémem 

vzájemně propojených buněk tvaru 

pětistěnu (pentaedru) (obr.24). Výroba 

filtrů probíhá povlakováním 

polyuretanové pěnové matrice vhodnou 

keramickou suspenzí, jejíž složení je 

přizpůsobeno podmínkám použití filtru. 

Prouděním kovu v pěnovém filtru 

dochází ke vzniku místních vírů a k 

častým změnám směru, v důsledku 

nichž vměstky přichází do častého 

kontaktu se stěnami filtru, na kterých 

ulpívají. Tento systém je výhodný 

zejména pro hloubkovou filtraci, kde 

lze účinně odstranit i velmi drobné 

vměstky až do velikosti 1-5 μm a na 

zklidnění proudění kovu. Vměstky, 

jejichž rozměry jsou podstatně menší, 

než jsou rozměry pórů jsou tak 

zachycovány na stěnách a zachycují se 

i vzájemně, takže tvoří „mosty“, 

zakotvené na stěnách filtru (obr.25). S 

tím, jak se množství takto zachycených 

vměstků zvyšuje, se filtr postupně 
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Obr.25 Průběh filtrace v pěnovém 

filtru [1] 

ucpává, až se stane neprůtočný. Průtočná kapacita filtru tak závisí na množství 

vměstků, velikosti pórů a na adhezních silách mezi jednotlivými vměstky a filtrem (tj. 

závisí na materiálu filtru). Vysoká účinnost hloubkové filtrace, jsou nejpodstatnější 

výhodou pěnových filtrů ve srovnání se všemi ostatními typy. Na hloubkové filtraci se 

podílí celá tloušťka filtru – čím větší tloušťka filtru, tím účinnější je filtrace. Tloušťka 

pěnových filtrů bývá obvykle v rozmezí 

12-50 mm. Mezi další výhody filtrů patří 

vysoká variabilita výroby. Na základě 

zvoleného provedení filtru pak lze použít 

filtry mechanicky velice pevné, filtry s 

nízkou objemovou hmotností, nízkou 

tepelnou kapacitou, vysokou 

žáruvzdorností, s vysokým filtračním 

účinkem, vysokou licí kapacitou i nízkou 

cenou v závislosti na jejich použití, 

různých rozměrů a tvarů. [1],[2],[4],[6] 

 

 

1.2 POŽADAVKY KLADENÉ NA FILTRY [1] 

Mezi hlavní požadavky kladené na filtry patří:  

▪ Průtočnost: Je přímo spjatá s odporem filtru, udává se v [kg/s]. Velikost průtočnosti 

závisí na provozních podmínkách, jako například na typu vtokové soustavy, výšce lití, 

teplotě taveniny nebo druhu slitiny. V praxi tedy nelze průtočnost zobecňovat, protože 

její hodnota je případ od případu značně odlišná. 

▪ Filtrační kapacita: Značí množství kovu, který proteče filtrem předtím, než dojde k 

ucpání filtru, nebo k výraznému omezení průtoku kovu přes filtr. Udává se v [kg/cm2] 

a lze ji určit podle množství kovu, které musí přes filtr protéci. Tuto hodnotu 

poskytuje výrobce filtru. 

▪ Pevnost filtru (za studena i za tepla): Během vlévání tekutého kovu na filtr dochází na 

jeho povrchu k prudkým teplotním změnám a kinematickému namáhání nárazem čela 

kovu. Proto filtr musí splňovat určité podmínky pevnosti za tepla i za studena. 

Důsledkem těchto teplotních změn dochází ve filtru také k nárůstu vnitřního pnutí, 

kterému musí materiál filtru odolat bez porušení. Filtr musí odolat i prvotnímu nárazu 

čela odlévaného kovu. Pro dopravu a manipulaci je zase důležitá pevnost filtru za 

studena, kdyby tato hodnota byla příliš nízká, mohlo by dojít k odlomení nebo 

uvolnění části filtru. Takováto uvolněná část by pak mohla být odplavena do dutiny 

formy, čímž by se z ní stal vměstek. 

▪ Nízká tepelná kapacita: Filtr ve vtokové soustavě funguje nejen jako hydraulický ale 

také jako tepelný odpor. Pomocí rovnice (1.2.1) lze vyjádřit množství tepla, které filtr 

kovu odebere. 

  qf = mf × cf × (tk - to) [J] 

Kde  mf ..........  hmotnost keramického filtru [kg] 

   cf  ..........  měrná tepelná kapacita filtru [J/kg.K] 

   tk  ..........  teplota kovu [°C] 

   to  ..........  počáteční teplota filtru [°C] 

(1.2.1) 
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Obr.26 testovací sestava [1] 

V případě nadměrného odběru tepla filtrem by mohlo dojít k různým vadám 

způsobeným "studeným" kovem, nebo i k "zamrznutí" kovu ve filtru. Tuto hodnotu 

poskytuje výrobce filtru. 

▪ Dobrá filtrační účinnost: Lze obecně vyjádřit vztahem (1.2.2)  

  η = 
𝐶𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 − 𝑐𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝

𝐶𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝
×100 [%] 

Prakticky je hodnocení množství vměstků přítomných v tavenině velice složité, a z 

toho důvodu ani určení účinnosti filtrace není zcela přesné. 

▪ Nákladnost: Pokud filtr splňuje všechny požadavky na něj kladené, měl by také být 

pro slévárnu cenově přijatelný, a měl by jí přinášet ekonomické výhody. 

 Jedinou spolehlivou metodou zkoušející, zda filtry splňují všechny výše uvedené 

požadavky, jsou experimentální testy. Principem těchto zkoušek je v protečení určitého 

množství tekutého kovu skrze filtr za určitých podmínek. Provádějí se na speciálních 

testovacích sestavách (obr.26). Tyto zkoušky jsou následně vyhodnoceny a na jejich základě 

se určí, zda filtr splňuje nebo nesplňuje dané požadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umístění filtru 

zásobník tekutého 

kovu 

(1.2.2) 
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1.3 MATERIÁLY  KERAMICKÝCH FILTRŮ[1] 

 Prostředí tekutého kovu klade vysoké nároky na kvalitu filtru a může vést až k 

předčasnému znehodnocení filtru během odlévání. Filtr je namáhán především teplotním 

šokem a dynamickým rázem při prvním styku s taveninou. Dále na něj působí vysoká teplota 

po celou dobu lití. Dlouhodobé mechanické namáhání za těchto vysokých teplot pak může 

způsobovat vznik creepu. Hydraulické síly způsobují erozi filtru a struska působí korozně. 

Druhy keramiky používané pro jednotlivé typy filtrů: 

o lisované filtry: pro kovy a slitiny s nižší teplotou tavení se využívá materiál jménem 

Pyrostat, který se skládá z 50 % SiO2 a 40 % Al2O3. Pro odlévání za vyšších teplot 

slouží filtry s vyšším poměrem Al2O3 kupříkladu 3 Al2O3,2 SiO2. 

o extrudované filtry: 

tab.1[1] 

kordierit + mullit do 1450°C hliník,slitiny mědi, oceli k lití 

mullit + korund do 1500°C oceli k lití nad 1550°C 

zirkon + spinell do 1870°C superslitiny, ocel-skořepinové formy 

o pěnové filtry: 

tab.2[1] 

Chemické 

složení 

Maximální 

pracovní 

teplota (°C) 

odolnost vůči 

teplotnímu 

šoku 

odolnost 

vůči 

strusce 

odolnost 

vůči vzniku 

creepu 

oblasti aplikace 

Al2O3 1200-1450 špatná dobrá střední hliník 

3 Al2O3 - 

2 SiO2 
1650 dobrá špatná výborná 

oceli k lití, 

neželezné 

superslitiny 

65% ZrO2 

+35% 

Al2O3 

1600 výborná dobrá střední 

železné a 

neželezné slitiny, 

superslitiny 

97% ZrO2 + 

3% MgO 

(Y2O3) 

1700 výborná výborná střední ocel, nikl 

SiC - Al2O3 1600 výborná střední střední 
slitiny mědi, oceli 

k lití 
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Příprava PUR pěny 
Příprava keramické 

suspenze 

Kontrola a expedice 

Výpal 

Sušení 

Nanesení 2.vrstvy 

 

Sušení 

Nanesení 1.vrstvy 

Obr.27 schéma výroby pěnových filtrů [2] 

Obr.28 blok a pás PUR pěny [2] Obr.29 vysekávání jednotlivých kusů z plátu [2] 

1.4 PRINCIP VÝROBY PĚNOVÝCH KERAMICKÝCH FILTRŮ [2] 

 

Pěnové filry jsou vyráběné tzv. replikační technologií, tzn. replikováním již daného tvaru 

(buněčné struktury polyuretanové pěny). Základem pěnového filtru je polyuretanová matrice 

neboli PUR pěna s otevřenými póry (retikulovaná pěna), které tvoří síť vzájemně propojených 

buněk tvaru pentaedru. Samotná výroba probíhá v několika krocích (obr.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prvním krokem při výrobě keramických pěnových filtrů, je příprava polyuretanové pěny. 

Z bloku o velikosti cca 0,3m×1,2m×2m jsou nařezány pláty požadované tloušťky, dle 

požadavků na budoucí filtr (obr. 28). Z těchto plátů jsou následně vyseknuty nebo vyřezány 

matrice požadovaných rozměrů (obr. 29), tvar a velikost těchto matric je totožná s budoucím 

filtrem. 
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Obr.30 Schematické znázornění vytlačování přebytku keramické suspenze mezi válci [2] 

Obr.31 řez vláknem filtru zalitého 

v kovu [2] 

Obr.32 schematické znázornění nanášení vrstev 

na PUR matrici [2] 

 Souběžným krokem je příprava keramické suspenze, která probíhá ve vysoko-otáčkových 

disolverových mísičích. Konečná viskozita hmoty je podobná husté kaši. Správná viskozita je 

důležitá pro optimální nanesení suspenze na PUR pěnu v dalších krocích výroby. 

 Dalším krokem je nanesení první vrstvy hmoty na polyuretanovou pěnu. K tomuto dochází 

proléváním nebo ponořením připravené matrice do keramické suspenze. Na stejné výrobní 

lince poté dojde k vytlačení přebytečné suspenze pomocí protiběžných válců (obr. 30) a 

následné rychlosušení s pomocí mikrovlných sušiček. 

Aby bylo dosaženo optimálního rozložení keramiky na vláknech (tzn. Dostatečně pevná 

vlákna a přitom nezablokované póry), je potřeba nanést keramiku ve dvou vrstvách. Druhý 

nános se na nyní tuhý filtr nanáší pomocí stříkání nebo ponořením do suspenze a jejím 

odstředěním (oddělení přebytku odstředivou silou). Následuje sušení v sušičce. Následně 

putuje filtr do vypalovací pece, kde dojde k vyhoření nosné PUR matrice a ke zpevnění 

keramiky (vytvoření keramické vazby). Po vyhoření PUR matrice zůstanou ve vláknech filtru 

mikrodutinky, které je možné vidět na lomu vláken (obr. 31). Na obr.32 lze vidět schematické 

znázornění postupného nanášení vrstev keramiky na PUR matrici. 

 

 Z výše popsaného principu jsou patrná tvarová omezení při výrobě filtrů. Nejčastější jsou 

filtry deskovitého tvaru. Existují ale i technologie, které umožňují výrobu např. dutých 

prostorových tvarů (např. trubky), povrchově profilovaných desek (vlnitý povrch) a ostatních 

prostorově složitějších tvarů (filtry s pery a drážkami, apod.) 
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Obr.33 graf závislosti licí rychlosti na čase [1]  

1.5 VÝHODY UMÍSTĚNÍ FILTU VE VTOKOVÉ SOUSTAVĚ [1] 

 Důležitou vlastností filtrů je nejen jejich schopnost zachycovat vměstky obsažené v 

tavenině ale také schopnost usměrňovat a zklidňovat tok kovu ve vtokové soustavě. 

1.5.1 KONTROLA LICÍ RYCHLOSTI 

 Použití filtru ve vtokové soustavě způsobuje nekonzistentní průtok kovu vtokovou 

soustavou. Závislost rychlosti lití na době lití lze vidět na obr.33 , licí časy lze obecně 

rozdělit na: 

o prvotní protečení filtru 

(priming) - Během tohoto 

období dochází k prvotnímu 

protečení tekutého kovu 

filtrem. Tato část se skládá 

z období, ve kterém dochází 

k prvnímu kontaktu povrchu 

filtru s tekutým kovem. 

Vzhledem, k obvykle 

malým velikostem otvorů 

filtru dochází k silnému 

působení kapilárních jevů. 

Odpor filtru vůči protečení 

lze vypočítat pomocí vzorce 

(1.5.1.1). Protože filtr 

obvykle  není smáčitelný 

roztaveným kovem, dochází ve filtru ke kapilárnímu smršťování (obr.34),  které 

zabraňuje průtoku kovu. 

odpor proti prvotnímu protečení = 
𝜎𝐾𝐹×𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑑×𝜌
 

   kde: 𝜎𝐾𝐹 - povrchové napětí kovu 

     𝜃   - úhel smáčení 

     d  - průměr toku kovu 

     𝜌    - hustota kovu 

 

 Čím nižší je smáčivost a velikost 

děr filtru, tím vyšší je odpor 

kapilárních sil. Toto může 

představovat problém především u 

filtrů s malými otvory v případě 

nízké výšky lití nebo relativně 

nízké teploty odlévaného kovu. 

o kontinuální protékání 

filtrem - Roztavený kov 

vyplňuje celý objem filtru. 

Je potřeba velké množství 

energie k překonání odporu 

vůči protečení. 

 

 

(1.5.1.1) 

a) lepší smáčivost - nižší odpor 

b) horší smáčivost - vyšší odpor 

Obr.34 odpor vůči prvotnímu protečení [1] 
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Obr.35 změna turbulentního na 

laminární tok  [1] 

Obr.36 plocha po uražení vtokové 

soustavy  [1] 

1.5.2 ZKLIDNĚNÍ TOKU KOVU 

 Zejména ve vtokovém kůlu často dochází ke vzniku velmi intenzivního víření. Toto víření 

je nežádoucí, jelikož způsobuje erozi stěn formy a oxidaci kovu. Důsledkem je vznik 

vměstků, oxidických blan a v neposlední řadě také strhávání vzduchu do dutiny formy. 

Způsob proudění je závislý na rychlosti proudění, druhu kovu, tvaru vtokové soustavy a na 

změnách směru proudu kovu. Charakter proudění je popsán Reynoldsovým číslem (1.5.2.1): 

Re = 
𝑤×𝐷ℎ

𝑣
 

Kde:  w  - rychlost proudění 

    Dh - hydraulický průměr kanálu 

    v  - kinematická viskozita kovu 

 Jestliže se hodnota Re zvýší, zvýší se i víření kovu 

(tzn. víření je intenzivnější). Je-li Re < 3000, je 

proudění laminární s minimálním nebezpečím eroze. 

Při Re > 15 000 – 20 000 je již zcela turbulentní a 

dochází k víření v celém průřezu kanálu. Bez použití 

filtru je kov při lití takřka vždy výrazně turbulentní. 

Zavedení filtru tedy příznivě pomáhá snížit hodnotu 

Reynoldsova čísla a s ním i rozsah turbulence. Díky 

podstatně menšímu hydraulickému průměru kanálů 

filtru oproti kanálům vtokové soustavy, se zmenší 

hodnota Re a tím i rozsah turbulence viz. obr. 35. 

Např., je-li průměr vtokového kůlu 20 mm a průměr 

otvoru ve filtru 1 mm, sníží se hodnota Reynoldsova 

čísla 20 krát. Je pochopitelné, že po určité vzdálenosti 

od filtru turbulence opět nastává, avšak obvykle v 

menším rozsahu, než před ním. 

1.5.3 USNADNĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ VTOKOVÉ SOUSTAVY [1] 

 Jedním z nejstarších použití zejména 

plochých filtrů je zlepšení odstraňování zbytků 

vtokové soustavy po odlití. Při vhodném 

umístění filtru ve vtokové soustavě, lze po 

odlití celou soustavu odstranit uražením 

pneumatickými kladivy nebo pomocí 

hydraulického lisu, namísto dražšího 

odstraňování řezáním pomocí řezných kotoučů 

nebo řezání plamenem. Ideální je umístění 

plochého filtru co nejblíže samotného odlitku. 

Výsledná plocha po uražení vtokové soustavy 

(obr.36) má dostatečně malou drsnost, čímž 

snižuje nebo dokonce odstraňuje požadavky na 

dokončovací operace za účelem zlepšení 

kvality povrchu odlitku. Proveditelnost této 

operace závisí na: - houževnatosti slitin  

       - odolnosti odlitku proti  

          rázům 

 Pomocí použití levného látkového nebo 

kovového plochého filtru lze docílit snížení doby odstraňování vtokové soustavy ze 4-5minut 

na několik sekund, což se při velkých sériích příznivě projevuje v nákladech.  

(1.5.2.1) 



Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně 

2016/2017 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
27 

 

   

b)   a)   

c)   

1.6 VOLBA VHODNÉ POREZITY PĚNOVÉHO KERAMICKÉHO FILTRU 
[1],[2],[6]     

 Porezita filtru je vyjádřena jednotkou [ppi], která je zkratkou anglického "pores per linear 

inch", neboli počet pórů nebo buněk na čtvereční palec. Tzn. čím vyšší je hodnota ppi, tím 

hustější je struktura filtru. Hustota filtru neboli jeho pórovitost má zásadní vliv na účinnost 

filtrace (určuje velikost vměstků, které je možné zachytit). Další hodnotou, která je ovlivněna 

pórovitostí filtru je jeho kapacita (množství kovu, které je filtr schopen přefiltrovat). 

Podstatnou vlastností filtru, která je pórovitostí ovlivněna je také rychlost proudění kovu přes 

filtr (tj. doba plnění formy a efekt zklidnění proudění). Povrchová plocha keramického 

pěnového filtru by měla být minimálně šestinásobná oproti velikosti vtoku. Tři hlavní 

velikosti porezity filtrů jsou 10ppi (hrubá), 20 ppi (střední) a 30ppi (přesná) viz. obr.37. 

Velikost porezity se mění s každým druhem odlévaného kovu, ale mezi hlavní faktory výběru 

patří zejména:  

• čistota taveniny před filtrací 

• požadavky na čistotu odlitku 

• velikost volného prostoru na modelovém zařízení 

• požadavky na tok kovu 

 Pro většinu odlitků z šedé litiny jsou adekvátní filtry s porezitou 10 až 30ppi. Pro většinu 

odlitků z tvárné litiny jsou ideální filtry s porezitou 10ppi, z důvodu zvýšeného množství 

vměstků obsažených v tvárné litině. Pro hliníkové slitiny se využívají filtry s porezitou 10-

30ppi. U většiny odlitků z ocelí se využívá filtrů porezity 10ppi. Při výrobě turbín a v letectví 

a kosmonautice se z důvodu požadavků na větší kvalitu odlitků využívá filtrů s porezitou 

20ppi. Na odlitky z mědi a jejích slitin se používají filtry s porezitou 10ppi a 20ppi. 
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1.7 VOLBA VELIKOSTI FILTRU [2],[6] 

 Při návrhu velikosti filtru je třeba zohlednit charakter odlitku a s tím spojené zásady. 

Velikost filtru je možné navrhnout pomocí dvou způsobů: 

• Dle množství kovu, které chceme přefiltrovat (požadovaná kapacita filtru). Obecně se 

dá definovat množstvím kovu, které proteče přes1 cm2 filtru, orientační hodnoty jsou 

uvedeny v tab.3. 

 

tab. 3 orientační hodnoty filtrační kapacity filtrů [2] 

 Filtrační kapacita (kg/cm2) 

Slitina 10 ppi 20 ppi 30 ppi 

slitiny Al 0,7-1,9 0,6-1,3 0,5-1,1 

LLG 2,0-4,6 2,0-3,2 1,5-2,7 

LKG 0,8-2,0 - - 

ocel 0,8-2,5 - - 

 

Tyto hodnoty jsou uváděny výrobcem pěnového filtru v technických listech pro 

dodávané rozměry filtrů. 

• Pomocí poměru k průřezům vtokové soustavy. Tento způsob se používá, pokud 

klademe důraz na licí rychlost. Velikost filtru je pak násobkem průřezu vtokového 

kůlu, a volí se dle následující tabulky 

 

tab. 4 doporučovaná plocha filtru v poměru ke vtokovému kůlu [2] 

Slitina Sfiltr : Skůl : Skanál : Szářezy 

slitiny Al 4-8 : 1 : 1,1 : 1,2 

LLG 3-4 : 1 : 1,1 : 1,2 

LKG 3-6 : 1 : 1,1 : 1,2 

ocel 4-10 : 1 : 1,15 : 1,3 

  

Oba tyto způsoby je při volbě velikosti filtru nutné porovnat a následně použít způsob, 

kterým vyjde potřebná plocha filtru největší. Zejména u tenkostěnných odlitků je nutné dbát 

na to, aby plocha filtru byla dostatečná a nezpůsobovala nežádoucí zpomalení lití, které by 

mohlo vést k vadám v odlitku. Zdánlivě tak dochází u některých odlitků k malému využití 

kapacity filtru, toto je ovšem nutné. U tenkostěnných odlitků s požadavkem rychlého odlití je 

tedy nutné předimenzovat velikost filtru (kapacita nebude naplno využita). 

Typická vtoková soustava pro pěnové keramické filtry se konstruuje jako lehce 

podtlaková. Tím je zajištěno klidné plnění formy za filtrem, tzn. eliminuje víření kovu (tedy 

deoxidaci taveniny), a možnou erozi formy.  
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b) 

d) 

a) 

c) 

1.8 UMÍSTĚNÍ FILTRU VE VTOKOVÉ SOUSTAVĚ [1] 

Různé možnosti umístění filtru ve vtokové soustavě se dělí podle konfigurace na: 

▪ Přímé lití na filtr: Při této odlévací konfiguraci dochází k lití kovu přímo na povrch 

filtru, čímž dochází k podpoře protékání kovu filtrem. Nevýhodou je větší náchylnost 

k porušení filtru vlivem tlaku čela kovu, může také rychleji dojít k zanesení filtru, 

pokud tekutý kov vnáší do vtokové soustavy velké množství oxidických blan.  

▪ Nepřímé lití: U této konfigurace se zásobník kovu nachází těsně nad nebo před filtrem, 

čímž dochází k předehřevu filtru a tím snížení průtočné pauzy. Blány a vměstky 

stoupají vzhůru k povrchu vtokové soustavy, čímž se snižuje rychlost zanášení filtru. 

Tato konfigurace je ovšem výhodná pouze pro těžší odlitky, protože se využívá velké 

vtokové soustavy. 

 Dále se dělí podle natočení filtru na vodorovné nebo svislé (tato pozice filtru snižuje 

velikost tlaku způsobeného čelem kovu oproti horizontálnímu umístění ale nevýhodou je větší 

náročnost na přesnost umístění filtru) a na umístění pod vtokovým kůlem nebo v rozváděcím 

kanále. Kombinacemi různých natočení filtru a konfigurací získáváme základní typy umístění 

filtru: 

• Vodorovné umístění - pod vtokovým kůlem, přímé lití (obr.38a) 

• Vodorovné umístění - v rozváděcím kanále, nepřímé lití (obr.38b) 

• Svislé umístění - pod vtokovým kůlem, nepřímé lití (obr.38c) 

• Svislé umístění - v rozváděcím kanále, nepřímé lití (obr.38d) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38 základní typy umístění filtrů [1] 
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Obr.40  šikmé umístění filtru - v 

rozváděcím kanále [1] 

Obr.39 šikmé umístění filtru - pod 

vtokovým kůlem, maximální licí 

výška 300 mm [1] 

• Šikmé umístění filtru - pod vtokovým kůlem, přímé lití (obr.39) 

• Šikmé umístění filtru - v rozváděcím kanále, nepřímé lití (obr.40) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• umístění filtru v licí jamce, nálitku: 

 Jedná se o konfiguraci přímého lití na filtr. Filtr je obvykle zabudovaný ve spodní straně 

licí jamky nebo nálitku, kde slouží jako licí základna. U lití do pískových forem, použití 

tohoto systému nahrazuje složitou vtokovou soustavu. Mezi výhody tohoto umístění lze 

zařadit např. : 

  - řízené tuhnutí 

  - vysoké využití roztaveného kovu (odstranění vtokové soustavy) 

  - úspora místa ve formě 

  - efektivní odstranění vměstků 

  - nízké pořizovací náklady  

 Tato technologie je vhodná pouze pro určitý typ odlitků, většinou se jedná o odlitky 

jednodušího tvaru, s nižší výškou odlitku (do cca 500 mm). 

Filtr se umisťuje volně do vybrání, předem připraveného na spodní straně licí jamky nebo 

nálitku, nebo se do této pozice umisťuje již ve fázi voskového modelu u metody přesného lití 

na vytavitelný model. Po skončení odlévání, dojde k vystoupání filtru k povrchu. Na obr.48 

lze vidět návrh umístění filtru do vybrání v exo nálitku, podporujícího dva rozměry filtru, 

které lze použít, v závislosti na požadovaném toku kovu. 

 Rychlosti toku kovu u filtrů umístěných v licích jamkách mohou být o 20 - 30 % vyšší 

nežli těch umístěných ve vtokové soustavě. 

Obr.41 umístění filtru v licí jamce [1] 
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      Poréznost = 0,5          Poréznost = 0,25    Poréznost=0,5  

Plocha/objem = 8/cm Plocha/objem = 8/cm    Plocha/objem = 16/cm 

Obr.42  Grafické znázornění poréznosti a poměru plocha/objem filtru [8] 

1.9 MOŽNOSTI VYUŽITÍ SIMULACÍ U FILTRACE [8] 

 Mezi nejpoužívanější programy určené k simulaci ve slévárenství patří produkty firem 

Magma a Mecas. Oba tyto programy pracují s filtrem jako s prostorovou rovinou 

s nastavitelnými vlastnostmi. Obecně jsou filtry v numerických simulačních programech 

charakterizovány pomocí: 

• poréznosti (obr.42) 

• poměr plochy filtru a objemu filtru 

• tlakovou ztrátou 

Poréznost odpovídá množství porózity neboli volné části uvnitř filtru. Tato hodnota je 

bezrozměrná. Tato hodnota je vyžadována pro všechny typy numerických výpočtů. 

 

Poměr plochy filtru a objemu filtru odpovídá velikosti styčné plochy mezi materiálem 

filtru a okolním prostředím (pokud je filtr nezaplněný) na jednotu objemu filtru. Tato hodnota 

se používá při výpočtech za pomocí tepelné výměny mezi filtrem a tekutým kovem, filtrem 

procházejícím a pro výpočet propustnosti (permeability). Jednotkou je převrácená hodnota 

vzdálenosti (m-1). Tato hodnota je vyžadována pro všechny typy numerických výpočtů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy numerické simulace uvažují filtr jako překážku a počítají proudění filtrem 

v závislosti na odporu filtru. Odpor filtru je dán tloušťkou filtru a Darcyho koeficientem 

propustnosti na základě následujícího vzorce: 

   

𝑅ℎ =
𝑥

𝐾
 

 
Kde:  Rh  …………………………………  Hydrodynamický odpor filtru 

       x  …………………………………  Šířka filtru 

       K  …………………………………  Darcyho koeficient propustnosti 

 

 Typicky: filtr 20 ppi – Rh= 9,6×107 m-1 

 

(1.10.1) 
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Koeficient propustnosti filtru (odpor proti protečení) má jednotku Darcy a lze ji počítat 

třemi způsoby: 

1. A) Automatický výpočet propustnosti (permeability): 

Výpočet s pomocí poréznosti a poměru plochy filtru a objemu filtru. 

Automatický výpočet je založený na Carman-Kozeneho rovnici pro výpočet 

tlakové ztráty a využívá následujícího vztahu pro zjištění propustnosti: 

 

𝐾 =
𝐹𝑣

3

5×𝑆𝑎
2×(1−𝐹𝑣)2 

 

     Kde: Fv  ………………………  Poréznost 

       Sa  ………………………  Poměr plochy a objemu filtru 

 

 

2. B) Výpočet pomocí tlakové ztráty: 

Tento typ výpočtu používá experimentálně zjištěná data, která jsou následně 

dosazena do vztahu: 

 

𝐾 = µ×𝑣×
𝑥

∆𝑃
 

 

Kde: µ  …………………………………  Viskozita 

v  …………………………………  Rychlost proudění 

       ΔP …………………………………  Zjištěná tlaková ztráta 

3. C) Přesně specifikovaná propustnost: 

Vložení předem zjištěných hodnot propustnosti a jejich výpočet pomocí 

Carman-Kozeneho rovnice. 

 

 Obecné vztahy pro výpočet propustnosti porézních látek: 

▪ Forchheimerova rovnice: 

 

              
∆𝑃

𝑥
=

𝜇

𝑘1
×𝑣 +

𝜌

𝑘2
×𝑣2 

 

▪ Pro filtry ze zrnitých materiálů se využívá Ergunova korelace: 

 

                   
∆𝑃

𝑥
= 150×

(1−𝜀)2

𝜀3 ×
𝑣×𝜇

𝑑𝑝
2 + 1.75×

(1−𝜀)

𝜀3 ×
𝜌×𝑣2

𝑑𝑝
 

 

Kde: dp  …………………………  medián rozměrů částic materiálu 

       ε  …………………………  porezita podkladového materiálu 

 

 

 

 

 

(1.10.2) 

(1.10.3) 

(1.10.4) 

(1.10.5) 
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▪ Nejčastěji používaná korelační rovnice pro přímé filtry je rovnice DuPlessisova. 

Předpokládá, že porézní medium je složeno z kubických buněk: 

▪  

             
∆𝑃

𝑥
=

36×𝜏×(𝜏−1)

𝜀2 ×
𝜇×𝑣

𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢
2 +

2.05×𝜏×(𝜏−1)

𝜀2×(3−𝜏)
×

𝜌×𝑣2

𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢
 

 

Kde: τ  …………………………………  součinitel zakroucení 

 

▪ Novější korelace navržená Richardsonem a založená na práci Gibsona a Ashbyho 

předpokládá, že porézní medium je tvořeno buňkami dle obr. 43. : 

 

∆𝑃

𝑥
=

𝛼×𝑎𝑣𝑠
2 ×(1 − 𝜀)2

𝜀2
×𝜇×𝑣 +

𝛽×𝑎𝑣𝑠×(1 − 𝜀)

𝜀3
×𝜌𝑣2

 

 

  

         𝛼 = 973×𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢
0.743×(1 − 𝜀)−0.0982 

 

 

         𝛽 = 368×𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢
−0.7523×(1 − 𝜀)0.07158 

 

 

   𝑎𝑣𝑠 =
12.979×[1−0.971×(1−𝜀)0.5]

𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢×(1−𝜀)0.5  

 

Kde: avs  …………………………………  specifická plocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.10.6) 

(1.10.7) 

Obr.43 buňka navržená Richardsonem [8] 
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1.10 SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ POMOCÍ VODY [9],[10] 

 Z důvodu umožnění nebo usnadnění simulací slévárenských procesů se v řadě zkoušek 

využívá vody namísto tekutého kovu. Využívá se přitom podobnosti kinematické viskozity 

vody za pokojových teplot s kinematickou viskozitou tekutého kovu. 

 Řada výzkumných prací, věnujících se zjišťování tlakové ztráty na pěnokeramických 

filtrech úspěšně využívá vodních simulací za účelem získávání dat pro numerické 

simulace.[11],[12],[13],[14] K dispozici jsou také výsledky některých autorů, kteří 

porovnávají výsledky z vodních simulací s reálným průběhem lití.[15],[16] Autoři těchto 

prací ovšem neposkytují dostatečné zdůvodnění, proč lze využívat vody jako media pro 

realizaci zkoušek. V tomto ohledu lze využít poznatky firmy Láník [9]   

1.10.1 VISKOZITA TAVENIN [9]   

 Viskozita je fyzikální vlastností taveniny. Projevuje se během tečení, kdy dochází k tření 

přilehlých, vzájemně rovnoběžných vrstev taveniny. Pokud se tyto rozdílné vrstvy pohybují 

rozdílnou rychlostí, snaží se ovlivnit jedna druhou (zpomalit nebo zrychlit). K tomuto jevu 

dochází ze dvou důvodů: a) vnitřní přitažlivost mezi atomy (molekulami) taveniny 

b) tepelný pohyb atomů tj. přenášení kinetické energie mezi 

sousedními vrstvami taveniny 

 Velikost vnitřního tření v kapalinách lze určit jako viskozitu. 

 Dynamickou viskozitu µ určuje Newtonův vztah: 

 

𝜇×
𝑑𝑣

𝑑𝑛
= 𝜏 

 
jako konstantu úměrnosti gradientu rychlosti proudící kapaliny a tečného napětí. Hlavní 

jednotkou dynamické viskozity je Pa×s = m-1×kg×s-1. Používá se také odvozená jednotka 

Poise – P = g×cm-1×s-1. 

 Kinematická viskozita ν vyjadřuje viskozitu kapaliny se zřetelem na její hustotu a je určena 

podílem dynamické viskozity a hustoty, tedy: 

 

𝜈 =
𝜇

𝜌
 

 

 Hlavní fyzikální jednotkou kinematické viskozity je m2s-1, odvozenou jednotkou je pak 

Stokes – St = cm2s-1 

 

Profesor Beckermann ve své výzkumné práci, zabývající se modelováním toku roztavené 

oceli, využívá teorie fyzikální podobnosti a pracuje s hodnotami kinematické viskozity a 

hustoty (pro ocel při teplotách 1560 – 1600 °C, pro vodu při 20°C) : 

𝜌ocel  = 7,0 . 103kg.m-3; νocel= 0,0093 cm 2s-1 

a  

𝜌voda = 998kg.m-3; νvoda= 0,01 cm 2s-1 

Autor práce [15], zabývající se numerickým modelováním pohybu nekovových vměstků v 

toku roztavené oceli v procesu plynulého odlévání, rovněž pracuje s modelováním za využití 

vody a jako zdůvodnění uvádí,že kinematická viskozita oceli je ν1536°C = 8,26×10-7 m2s-1 a 

vody  ν20°C = 10,0×10-7 m2s-1. 

 Z těchto prací tedy plyne, že pro výzkumné účely lze vyžívat jako média vody o pokojové 

teplotě namísto tekutého kovu. 

(1.10.1) 

(1.10.2) 
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2 MĚŘENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY NA PĚNOKERAMICKÉM FILTRU 

 Za účelem zpřesnění numerických simulací ve slévárenství, je nutné zpřesnit parametry do 

těchto simulačních programů vstupující. Jedním z parametrů, které využívají simulace pro 

zakomponování pěnokeramických filtrů do simulace lítí je závislost tlakové ztráty a průtoku. 

Při průtoku kapaliny pěnokeramickým filtrem totiž dochází za filtrem k měřitelnému poklesu 

tlaku, tzv. tlakové ztrátě. Z důvodu obtížného měření tlakové ztráty při odlévání tekutého 

kovu se využívá vodních simulací, které poskytují dostatečně přesné výsledky.(viz kap. 1.11) 

2.1 CÍLE EXPERIMENTU 

 Hlavním cílem experimentu je vytvořit soubor dat závislostí tlakové ztráty na průtoku, u 

specifických filtrů společností Láník s.r.o. Tato data je následně nutné zpracovat do vhodné 

vizuální podoby a do podoby přijatelné numerickými simulačními programy (viz. Kap.1.10). 

Konečným cílem je pak s pomocí těchto dat přispět ke zpřesnění numerických simulací 

vtokových soustav s filtrem ve slévárenské praxi. V druhé části experimentu pak dojde 

k porovnání chování jednotlivých typů filtrů v simulačním programu ProCast firmy Mecas-

ESI. Součástí výpočtů simulačních programů je zahrnutí termicko-mechanických vlastností 

filtrů, (tab.5) které byly získány během předchozích pokusů firmy Láník. 

 

tab. č.5 termicko-mechanické vlastnosti filtrů společností Láník s.r.o [17] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VUKOPOR 

    S A LD HT HTX 

Tepelná vodivost keramiky W/m.K 4,9 3,6 0,5 3,0 1,0 

Zdánlivá hustota keramiky g/cm3 2,35 2,35 1,65 4,65 1,36 

Pórovitost keramiky % 21 33 30 16 49 

Objemová hmotnost filtru g/cm3 0,43 0,43 0,34 0,74 0,34 

Otevřená pórovitost filtru % 82 82 79 84 75 
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2.2 POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 Za přispění kolegů z odboru fluidního inženýrství došlo k výstavbě zkušebního zařízení 

v prostorách fluidních laboratoří. Zjednodušené schéma zkušebního okruhu lze vidět na 

obr.44, kde: N   ………………….. Nádrž 

     P   ………………….. Průtokoměr  

     M1,M2 ………………….. Manometr 1 a 2 

     U   ………………….. Přípravek na uchycení filtru 

     Č   ………………….. Čerpadlo s nastavitelným průtokem 

 Reálnou sestavu vytvořenou ve fluidních laboratořích lze vidět na obr.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Č P 

M1 M2 
U 

Obr.44 schéma experimentálního zařízení 

Obr.45 reálné experimentální zařízení 
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Obr.47  reálný přípravek na uchycení filtru 

2.3 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

 Většina použitých přístrojů a pomůcek byla zapůjčena z odboru fluidního inženýrství, 

tímto byl dán vhodný průměr potrubí na 50mm. Přípravek pro uchycení filtru byl vyroben 

v kooperaci pro firmu Láník. Filtry byly na zakázku vyrobeny firmou Láník jejich výrobním 

postupem (viz kap. 1.4). 

  

2.3.1 UCHYCENÍ FILTRU 

 Aby bylo umožněno sledování filtru uvnitř přípravku, byl jako vhodný materiál zvolen 

leštěný polykarbonát. Utěsnění přípravku bylo řešeno gumovými podložkami a 

došroubováním, šrouby M6. Přípravek byl z obou stran opatřen trubkovým závitem G2 pro 

snadnější zakomponování přípravku do soustavy. Z materiálových důvodů byl přípravek 

řešen jako složený ze čtyř částí, z nichž vždy dvě jsou pevně spojeny slepením. Samotný filtr 

je uložen v soustruženém vybrání v levé části přípravku, jeho poloha je zajištěna přesným 

průměrem vybrání. Hloubka vybrání je univerzální pro tloušťky zkoušených filtrů do 22mm, 

menší tloušťky jsou zajištěny pomocí dodatečných těsnění. Výkres sestavy přípravku lze vidět 

na obr.46, obr.47 zobrazuje reálný přípravek na konci měření. 

Obr.46 schéma přípravku na uchycení filtru 
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Obr.49  průtokoměr ELA a zobrazovací jednotka [20] 

Obr.48  charakteristika čerpadla a fotka spojení čerpadla s as.motorem 

2.3.2 ČERPADLO [18] 

 Jako čerpadlo sloužilo odstředivé čerpadlo DPVSF45-40 o výkonu 

P=15kW, maximálních otáčkách 2850 ot./min., maximální dopravní 

výšce 76,5 m a maximálním čerpaném množství 39,6m3/h. Toto 

čerpadlo bylo poháněno třífázovým asynchronním motorem 

DC2SIEK160M2B (obr.48) s volitelnými otáčkami pomocí 

frekvenčního měniče. Měněnou veličinou byla právě frekvence 

motoru čerpadla. 

2.3.3 PRŮTOKOMĚR [19] 

 V soustavě byla použita Souprava magneticko-indukčního průtokoměru ELA Brno pro 

měření průtoku Q, snímač MQI99-SMART N, DN50/PN16, výrobní číslo 13542; převodní 

MQI99, rozsah 18 l/s, přesnost ±0,5% z měřené hodnoty pro v ≥ 1 m/s, výstup 0-20 mA 
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Obr.50  snímač tlaku DMP 331 [21] 

Obr.51  zobrazovací jednotka 

Obr.52  příklad vzorků ppi20 a ppi30 

2.3.4 SNÍMAČE TLAKU [19] 

 Byly použity dva tlakové snímače ve 

vzdálenosti 500mm před a za měřeným 

filtrem. Jedná se o identické snímače tlaku 

DMP 331 (obr.50), výrobce BD 

SENSORS s. r. o. Uh. Hradiště, měřicí 

rozsah 0-250 kPa abs., přesnost ± 0,25 %, 

proudový výstup 0 – 20 mA, výr. č. 

1495462 pro tlak P1 a výr. č. 1495463 pro 

tlak P2 .  

 Jako zobrazovací jednotka (obr.51) 

sloužilo spojení napájecího zdroje BK 

123, rozsah výstupního napětí ( 0 – 20 ) Vss 

/ 1 A, výrobce TESLA 

Brno, výrobní číslo 

921871 s  universálním 

měřícím přístrojem 

ORBIT MERRET model 

OM 402 UNI, 4místný 

univerzální panelový 

programovatelný přístroj. 

Použitý rozsah 0-20 mA, 

přesnost 0,1% z rozsahu + 

1 digit. 

 

 

 

 

2.3.5 MĚŘENÉ FILTRY 

 Jednalo se o filtry VUKOPOR® S firmy Láník foam ceramics s.r.o vyrobené speciálně za 

účelem pokusů. Filtry měli průměr 74,5mm který odpovídal soustruženému vybrání 

v přípravku na uchycení filtru. Filtry byly cíleně vyrobeny na horní, střední a spodní hodnotu 

hmotnostní tolerance. Požadované typy filtrů byly 10ppi, 20ppi a 30ppi(obr.52) v tloušťkách 

t= 15mm a 22mm. Celkově tedy 18 typů filtrů. Z důvodu statistické prokazatelnosti byly od 

každého typu filtru měřeny tři kusy. Celkově tedy proběhlo měření 57 kusů filtrů. 
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Obr.54  uložení filtru do přípravku a jeho zajištění pomocí těsnění 

Obr.53  potrubí,šroubení a lemy Tribon 

Obr.55  detail zavodnění soustavy 

2.3.6 OSTATNÍ POMŮCKY 

 Celá soustava byla zásobována vodou z připojené nádrže o objemu 2m3 s hladinou ve 

výšce 30cm nad přípravkem. V soustavě bylo dále použito spojovacího materiálu firmy 

Tribon, jednalo se především o potrubí PVC-U SDR 21 - S 10 - PN 10 o průměru 50mm a 

šroubení s lemy pro snadnější uchycení přípravku v soustavě (obr.54). Teplota byla měřena 

pomocí rtuťového teploměru ponořeného v zásobovací nádrži s přesností na 1°C. Hmotnost 

byla změřena pomocí laboratorní digitální váhy HC 3000, přesnost 0,1g. 

2.4 POSTUP MĚŘENÍ 

 Měření sestávalo ze šesti základních úkonů.  

a) Založení filtru do přípravku, jeho zajištění pomocí těsnění (obr.54) a dotažení 

šroubů přípravku. (jedno měření je nutné provést bez založeného filtru) 

b) Zavodnění soustavy vodou z nádrže (obr.55), za účelem snížení vodního rázu 

při spuštění čerpadla. 
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Obr.56  detail nastavování otáček čerpadla 

Obr.57 rozebraný přípravek a vyjmutý filtr 

c) Spuštění čerpadla na maximální měřené otáčky. Po ustálení odečtení tlaků P1 a 

P2, průtoku Q a teploty t. Následně byly měněny otáčky čerpadla pomocí 

frekvenčního měniče (obr.56) kroky nastavení měniče jsou zapsány v tab.6 

tab. 6 nastavované otáčky čerpadla 

Měření č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ot. [Hz] 19* 17 16 14 12 10 8 6 4 2* 
* hodnoty pro 1. a 2. měření byly pro ppi 30 nahrazeny 20 a 2,3 Hz z důvodu vysokého odporu filtru  

d) Vypnutí čerpadla. Po ustálení odečtení tlaků P1 a P2, průtoku Q a teploty t za 

klidu. Tyto hodnoty jsou nutné pro pozdější odečtení od naměřených hodnot. 

 

e) Uzavření výstupů z vodní nádrže a otevření výstupů z měřící větve. Nastalo 

odvodnění celé větve. Bez tohoto kroku by nebylo možné přípravek vyjmout ze 

soustavy. 

 

f) Rozebrání přípravku, vyjmutí zkoušeného filtru (obr.57) a očištění styčných 

ploch od případných nečistot. Přichystání přípravku na další měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně 

2016/2017 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
42 

 

   

2.5 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ [22] 

 Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulky v programu MS Excel (příloha 1). Celkem 

bylo zapsáno 188 hodnot závislostí tlaků P1 a P2 na průtoku Q. Dalších 11 hodnot závislostí 

bylo změřeno v soustavě bez filtru založeného v přípravku (tlaky Pkl1 a Pkl2). U každého filtru 

byla před pokusem zjištěna jeho váha. Před a po měření byla ověřena případná změna teploty 

vody v soustavě. Se získanými daty bylo provedeno několik výpočetních operací: 

1) Vypočtení hrubé tlakové ztráty odečtením tlaku P1 od tlaku P2 :      

ΔPh=P2-P1 a ΔPkl=Pkl2-Pkl1 

 

2) Vypočtení tlakové ztráty po odečtu tlakové ztráty za klidu       

 ΔPok=ΔPh-ΔPkl  

 

3) Zobrazení grafu závislosti ztráty po odečtu ztráty za klidu ΔPok a průtoku Q. Proložení 

tohoto grafu polynomem druhého stupně, a zobrazení rovnice tohoto polynomu. Tento 

krok je zobrazen v grafu č.1. 

    graf č.1 závislost ΔPok a průtoku Q, proložení polynomem 

 
 

4) Vynásobení získaných rovnic polynomů pomocí průtoku Q. Výsledkem je přepočtená 

tlaková ztráta v soustavě bez filtru ΔPbf. Vzhledem k velké podobnosti mezi 

skutečným průběhem závislosti a nahrazeným polynomem, dochází ke vzniku 

minimální chyby. 

 

5) Vypočtení skutečné tlakové ztráty ΔPs= ΔPok- ΔPbf 

 

6) Navržení vhodných kroků pro přepočítání průtoků Qp. Tyto průtoky musí vyhovovat 

pro všechny tři filtry daného typu (např. 10ppi HIGH1,HIGH2 a HIGH3), důvodem je 

možnost následného zprůměrování hodnot těchto tří filtrů. 

 

7) Lineární interpolace skutečné tlakové ztráty ΔPs na hodnoty přepočítaných průtoků 

Qp. Výsledkem je hodnota přepočítané skutečné tlakové ztráty ΔPsp. Podle vzorce: 

 

                    ΔPsp = ΔPs0×
ΔPs1−ΔPs0

Q1−Q0
×(Qp − Q0) 

y = 0.0954x2 + 0.0152x - 0.04440

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8

P
rů

to
k 

[l
/s

]

Tlaková ztráta [Kpa]

ΔPok[Kpa]

Polynom druhého stupně

(2.5.1) 
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Obr.58 ukázka zpracování výsledků 

8) Určení průměrné tlakové ztráty filtrů stejného typu. 𝛥𝑃𝑝 =
∑ 𝛥𝑃𝑠𝑝

3
 

9) Výpočet rychlosti proudění dle průřezu potrubí (Dpotrubí=50mm) ze vzorce: 

 

       v =
Qp

π×Dpotrubí
2

4

 

 

10) Zapsání závislostí 𝛥𝑃𝑝 na Qp a v do samostatné tabulky a zobrazení v grafu. Pro 

zjednodušení je dále 𝛥𝑃𝑝 označována pouze jako tlaková ztráta a Qp jako průtok. 

2.6 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

  Podrobná data získaná během měření a zpracovaná dle postupu v kapitole 2.5 lze najít 

v příloze č.6 na přiloženém CD. Samotné výsledky pro jednotlivé typy filtrů lze nalézt 

v příloze č.6. Na obr. 58 je ukázka konkrétních výsledků pro filtry tloušťky 22mm, pórovitosti 

10ppi a hmotností LOW a HIGH. Obdobně jsou zpracována data pro všech 18 typů filtrů. 

 

 

 

 

10ppi 22t - LOW 

rychlost 
(m/s) 

průtok 
(l/s) 

tlaková ztráta 
(kPa) 

0,2548 0,5 0,2437 

0,5096 1,0 1,1209 

0,7643 1,5 2,5609 

1,0191 2,0 4,5264 

1,5287 3,0 10,1805 

1,7834 3,5 13,7932 

2,0382 4,0 17,9623 

2,5478 5,0 27,9520 

2,8025 5,5 33,5538 

3,0573 6,0 39,7802 

10ppi 22t - STAND 

rychlost 
(m/s) 

průtok 
(l/s) 

tlaková ztráta 
(kPa) 

0,2548 0,5 0,1640 

0,5096 1,0 1,1305 

0,7643 1,5 2,6918 

1,0191 2,0 4,7967 

1,5287 3,0 11,0148 

1,7834 3,5 14,9851 

2,0382 4,0 19,4545 

2,5478 5,0 30,3963 

2,8025 5,5 36,3478 

3,0573 6,0 42,6236 

(2.5.2) 
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2.7 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU  

 Výsledky získané v bodě 2.6 je možné porovnat podle několika aspektů. Např. chování 

jednotlivých pórovitostí a závislosti mezi jejich křivkami, vtah mezi hmotností filtru a 

naměřenou tlakovou ztrátou nebo rozdíly mezi filtry vyšší pórovitosti vyrobenými na nízkou 

hranici hmotnosti a filtry s nižší pórovitostí vyrobenými na vyšší hmotnosti. 

 Obecně lze říci, že dle úvodního předpokladu je charakter závislostí tlakové ztráty na 

průtoku takřka přesně roven polynomu druhého stupně. Pokud bychom tyto křivky proložili 

právě polynomem druhého stupně, dojde ke vzniku chyby pouze v řádu jednotek procent. 

V případě proložení lineární přímkou by došlo k výraznému nárůstu chyby. Dle předpokladů 

lze u filtrů vyšších pórovitostí a hmotností pozorovat zvyšování tlakové ztráty při vysokých 

průtocích. U nízkých průtoků lze pozorovat pouze zcela minimální rozdíly mezi jednotlivými 

typy filtrů. 

 Graf č.2 znázorňuje závislosti tlakové ztráty na průtoku pro filtry ppi10, z tohoto grafu je 

patrné rovnoměrné rozložení křivek a jejich maximálních hodnot tlakové ztráty v podobně 

velkých krocích. Rozdíl mezi maximální tlakovou ztrátou na filtru 22t-LOW a 22t-HIGH činí 

18%, stejný rozdíl mezi filtry 15t-LOW a 15t-HIGH činí 20%. Dá se tedy říci že velikost 

těchto rozdílů je podobná. Maximální hodnota tlakové ztráty pro filtry t22 je 47.5 kPa, pro 

filtry t15 pak 37kPa při průtoku 6l/s, tento rozdíl odpovídá 22%. Z výpočtového hlediska lze, 

s ohledem na podobnost, zanedbávat rozdíly mezi filtry při průtocích nižších než 1,5 l/s. 

 Graf č.3 znázorňuje závislosti tlakové ztráty na průtoku pro filtry ppi20. Na první pohled je 

patrná podobnost s grafem č.2, i pro tento graf tedy platí podobné závěry. Vzhledem ke 

zvýšenému odporu těchto filtrů nebylo možné změřit všechny filtry na maximální hodnotu 

průtoku 6l/s. Potvrdilo se tedy, že filtry s vyšší hmotností a vyšší pórovitostí kladou 

v měřícím systému větší odpor. Rozdíl mezi tlakovou ztrátou na filtru 22t-LOW a 22t-HIGH 

byl tedy měřen na průtoku 5l/s a činí 23%, stejný rozdíl mezi filtry 15t-LOW a 15t-HIGH činí 

20%. Dá se tedy říci, že velikost těchto rozdílů je podobná. Maximální hodnota tlakové ztráty 

pro filtry t22 je 64.5 kPa při průtoku 5,4l/s, pro filtry t15 pak 54kPa při průtoku 5,8l/s. Z 

výpočtového hlediska lze s ohledem na podobnost, zanedbávat rozdíly mezi filtry při 

průtocích nižších než 2 l/s. 

 Graf č.4 znázorňuje závislosti tlakové ztráty na průtoku pro filtry ppi30. Opět je zřejmá 

podobnost s grafy č.2 a 3. Obdobně jako u grafu č.3 nebylo možné změřit všechny typy filtrů 

na maximální průtok 6l/s z důvodu přílišného odporu filtru. Rozdíl mezi tlakovou ztrátou na 

filtru 22t-LOW a 22t-HIGH byl tedy měřen na průtoku 5,5l/s a činí 23,5%, stejný rozdíl mezi 

filtry 15t-LOW a 15t-HIGH činí 16%. Maximální hodnota tlakové ztráty pro filtry t22 je 72,3 

kPa při průtoku 5,7l/s, pro filtry t15 pak 56kPa při průtoku 5,8l/s. Z výpočtového hlediska lze 

s ohledem na podobnost zanedbávat rozdíly mezi filtry při průtocích nižších než 2,5 l/s. 

 Graf č.5 a 6 znázorňuje závislosti tlakové ztráty na průtoku při srovnání filtrů LOW a 

HIGH jednotlivých pórovitostí. Lze pozorovat, že zatím co pro filtry 10ppi-HIGH  lze říci, že 

následující filtr s vyšší pórovitostí vyrobený na nízkou hmotnost (20ppi-LOW) dosahuje vyšší 

tlakové ztráty, toto neplatí mezi filtry pórovitostí 20ppi a 30ppi. Tlaková ztráta na filtru 

20ppi-HIGH je totiž vyšší než tlaková ztráta na filtru 30ppi-LOW. To lze pozorovat jak u 

filtrů tloušťky 15mm, tak u filtrů tloušťky 22mm. Tento jev je pravděpodobně způsoben 

výrazně vyšší hmotností filtrů 20ppi- HIGH oproti filtrům 30ppi-LOW. 
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graf č. 2 závislosti tlakové ztráty na průtoku – filtry ppi10 
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graf č. 3 závislosti tlakové ztráty na průtoku – filtry ppi20 
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Graf č.7 zobrazuje závislost tlakové ztráty na hmotnosti filtrů. Tento graf dokazuje, že při 

stejné pórovitosti dochází s nárůstem hmotnosti filtru k nárůstu tlakové ztráty. Pouze u filtru 

20ppi-15t toto tvrzení neodpovídá, příčinou je možná záměna filtru 20ppi-15t-HIGH za jinou 

verzi filtru, k tomuto došlo nejspíše během výroby a balení vzorků. Všechny ostatní vzorky 

odpovídají předpokladu. Tento graf také potvrzuje předpoklad z grafu č.5 tj., že vzorky filtrů 

s nižší pórovitostí vyrobené na horní hranici hmotností jsou těžší než vzorky s vyšší 

pórovitostí, které byly vyrobeny na nízkou hranici hmotností. Toto platí pouze pro vzorky 

s vyšší pórovitostí (ppi20 a 30), což vysvětluje proč tlaková ztráta na filtru 20ppi-HIGH je 

vyšší než tlaková ztráta na filtru 30ppi-LOW ale u filtrů 10ppi-HIGH a 20ppi-LOW k tomuto 

nedochází. 

 

graf č. 7 závislosti tlakové ztráty na hmotnosti filtrů – filtry LOW až HIGH postupně zleva 

doprava 
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Obr.59 rozdíly v zaplňování jamek v čase 1.71s pro filtry MECAS, LOW, HIGH 

2.8 POROVNÁNÍ SIMULOVANÝCH PRŮBĚHŮ LITÍ [23], [24] 

 Ve spolupráci se simulační společnostÍ Mecas ESI došlo k použití naměřených dat v jejich 

simulačním programu ProCast. Cílem bylo ověřit správnost naměřených dat porovnáním 

jejich simulovaného chování s chováním simulace za použití universálních parametrů filtrů, 

které tyto firmy využívají ve svých simulacích. K simulaci byly použity již dříve zpracované 

projekty. 

 Firma Mecas ESI pracovala s filtrem o pórovitosti ppi20 použitém na odlitku ze šedé 

litiny. Licí teplota byla 1380°C V simulacích postupně vyzkoušeli filtry 20ppi-22t-

LOW,20ppi-22t-STAND a 20ppi-22t-HIGH. V systému Procast je pro každý filtr možné 

zadat pouze jednu konstantní hodnotu tlakové ztráty. Pro filtr 20ppi-22t-LOW byly zvoleny 

parametry: průtok Q=3,5l/s, tlaková ztráta ΔP=21,7206Kpa. Pro filtr 20ppi-22t-STAND1,2,3 

byly zvoleny parametry tři parametry: ΔP1=2,0416Kpa, ΔP2=22,8869Kpa a ΔP3=55,5130Kpa. 

Pro filtr 20ppi-22t-HIGH byly zvoleny parametry: Q=3,5l/s, ΔP=27,9538Kpa. Porovnání 

simulací filtru MECAS,LOW a HIGH z pohledu zaplnění dutiny filtru lze vidět na obr.59. 

Rozdíly v časech na konci lití lze vidět v obr.60, oba tyto obrázky zobrazují teplotní pole. 

 
Obr.60 rozdíly v plnění na konci lití v čase 12.7s pro filtry MECAS, LOW, HIGH 
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Obr.61 rozdíly v zaplňování jamek v čase 1.71s pro filtry MECAS a STAND1,2,3 

 Z těchto simulací vyplívá značná podobnost mezi univerzálním filtrem firmy Mecas-ESI a 

filtry dle naměřených hodnot. Objektivně lze vidět, že filtr HIGH tvoří proudu kovu větší 

překážku než universální filtr Mecas, zatímco filtr LOW je s ním srovnatelný. Z pohledu na 

dobu plnění je patrné, že nejprve dojde k zaplnění v soustavě s univerzálním filtrem Mecas a 

to za 13,0527 sekund, následuje zaplnění filtru LOW, které je dokončeno za 13,126s, poslední 

zaplněnou je soustava s filtrem HIGH která je plně zaplněna za 13,195 sekund. Závěrem lze 

tedy říci, že Univerzálnímu filtru Mecas nejlépe odpovídá filtr na hmotnostní hodnotu LOW. 

Obdobně obr.61 zobrazuje porovnání simulací filtru MECAS a tří hodnot filtrů 20ppi-22t-

STAND1,2,3, z pohledu zaplnění dutiny filtru. Rozdíly v časech na konci lití lze vidět v obr.62. 

 Obr.62 rozdíly v zaplňování jamek v čase 12.7s pro filtry MECAS a STAND1,2,3 
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 Stejně jako v předchozím případě je možné určit, že z pohledu zaplnění dutiny filtru je 

mezi univerzálním filtrem Mecas a filtrem 20ppi-22t-STAND2 minimální rozdíl, filtr 20ppi-

22t-STAND1 je vzhledem k velice nízké hodnotě tlakové ztráty zaplněn méně, znatelný rozdíl 

lze také pozorovat u filtru 20ppi-22t-STAND3, který z důvodu podstatně vyšší hodnoty 

tlakové ztráty působí jako mnohem větší odpor proti protečení v soustavě. Z pohledu na dobu 

plnění je patrné, že nejprve dojde k zaplnění v soustavě s univerzálním filtrem Mecas a to za 

13,0527 sekund, druhou zaplněnou je soustava s filtrem 20ppi-22t-STAND2, která je naplněna 

za 13,083 sekund, následuje soustava obsahující filtr 20ppi-22t-STAND3, ta je plně zaplněna 

za 13,1176 sekund. Poslední zaplněnou je soustava s filtrem 20ppi-22t-STAND1 k jejímuž 

zaplnění dojde za 13,154 sekund. Z těchto filtrů tedy universálnímu filtru Mecas nejlépe 

odpovídá filtr 20ppi-22t-STAND2. 

 Dalším parametrem, který lze v programu ProCast hodnotit je ovlivnění rychlosti proudění 

ve filtru. Toto je znázorněno v čase 1,8s na obr.63 pro filtry 20ppi-22t-LOW, 20ppi-22t-

HIGH a obecný filtr MECAS, na obr.64 je pak vidět stejný stav v porovnání tří filtrů STAND 

a filtru MECAS. 

 

 

Obr.63 rozdíly v rychlostech proudění v čase 1.8s pro filtry MECAS, LOW, HIGH 

Obr.64 rozdíly v rychlostech proudění v čase 1.7s pro filtry MECAS a STAND1,2,3 
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 Z obr.63 vyplívá že na rozdíl od filtru MECAS filtry LOW a HIGH výrazněji snižují 

rychlost proudění taveniny. Toto by se mohlo ukázat jako nevhodné s ohledem na predikci 

zatuhávání kovu za filtrem. 

 Na obr. 64 lze pozorovat, že pro filtry STAND1,2 dochází k obdobnému ovlivnění proudění 

taveniny, jako je tomu u obecného filtru MECAS. Z pohledu ovlivnění rychlosti proudění je 

tedy filtru MECAS parametrově nejblíže filtr STAND1. 

Poslední hodnotou znázorněnou v simulacích je průběh tlaků ve vtokové soustavě. Tento 

průběh je znázorněn pro filtry MECAS,LOW a HIGH na obr.65. Stejný průběh je pak pro 

filtry MECAS a tři typy filtr STAND zobrazen na obr.66. 

 

 

Obr.65 rozdíly v průběhu tlaku v čase 1.7s pro filtry MECAS, LOW, HIGH 

Obr.66 rozdíly v průběhu tlaku v čase 1.7s pro filtry MECAS a STAND1,2,3 
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 Jak je z těchto výsledků patrné, jsou tlakové průběhy jednotlivých filtrů značně podobné. 

Lze pozorovat pouze minimální odchylky. 

 Podobnost průběhu tlaků lze také dokumentovat pomocí grafického znázornění průběhu 

tlaku pro element umístěný ve středu filtru. Toto znázorňuje graf č.8 pro filtr MECAS a graf 

č.9 pro filtr 20ppi-22t-STAND1. Z těchto grafů je na první pohled patrná podobnost tlakového 

průběhu. 

graf č.8 průběh tlakové ztráty elementu u filtru MECAS 

graf č.9 průběh tlakové ztráty elementu u filtru 20ppi-22t-STAND1 
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ZÁVĚR 

 Tato závěrečná práce se zabývala definováním parametrů pěnokeramických filtrů nutných 

pro použití v numerických simulacích slévárenských provozů. Návrhem metodiky měření 

jednoho z těchto paramaterů – tlakové ztráty, návrhem a výrobou měřícího zařízení pro 

měření tohoto parametru a měřením dat pro několik typů pěnokeramických filtrů dodaných 

společností Láník. Součástí této práce je také simulační srovnání získaných hodnot 

s obecnými hodnotami v simulačním programu ProCast firmy Mecas-ESI.   

 V úvodní části je stručně popsána historie filtrace a její význam. Následuje obecná teorie 

filtračních mechanismů – jak a proč fungují a jaké jsou jejich možnosti. Na tuto kapitolu 

navazuje obecné členění typů filtrů, které se ve slévárenství používají. Navazující část práce 

se zabývá požadavky, které jsou na filtry kladeny. Následuje rozbor materiálů používaných 

pro výrobu keramických filtrů, především pak filtrů pěnokeramických. Další kapitola 

podrobně popisuje princip výroby právě pěnokeramických filtrů. Následně je rozebrána 

problematika způsobu umístění filtru ve vtokové soustavě, a jaké přínosy toto umístění 

přináší. Teoreticky je také probrána volba vhodné hustoty pěnokeramických filtrů pro různé 

slitiny. Předposlední kapitola teoretického rozboru je věnována numerickým simulacím 

pěnokeramických filtrů ve slévárenské praxi. Jsou uvedeny základní vzorce, pomocí kterých 

numerické simulace pracují, včetně potřebných vstupních parametrů. Poslední kapitola 

vysvětluje důvody a vhodnost používání vodní simulace ve slévárenství, založené na podobné 

viskozitě vody při pokojové teplotě a kovu při licí teplotě. 

 Hlavní částí této práce je praktická část, která spočívá v návrhu vhodného měřícího 

zařízení, které je následně ve spolupráci s Odborem fluidního inženýrství postaveno. Jsou 

uvedeny podrobnosti výroby upínacího přípravku pro uchycení filtru, včetně jeho napojení na 

vodní okruh. Celá měřící soustava je detailně popsána. Následně jsou detailně popsány 

jednotlivé kroky prováděné během měření. Toto je důležité pro budoucí měření prováděná 

firmou Láník, která je vlastníkem zkoušených filtrů a výrobcem přípravku pro uchycení filtru. 

S ohledem na budoucí další měření je podrobně zaznamenána také úprava získaných 

výsledků, do podoby vhodné pro použití v numerických simulacích. 

  Vyhodnocení výsledků měření proběhlo zpracováním těchto dat do grafů závislostí a 

podobností mezi jednotlivými typy filtru. A je zpracováno v kapitole 2.7. Zkráceně lze říci, že 

měřené filtry se chovali dle očekávání, kdy grafy závislostí tlakové ztráty na průtoku 

odpovídají téměř přesně polynomu druhého stupně. Zajímavostí je podobný rozdíl tlakové 

ztráty mezi filtry, na vyšší hranici hmotnosti a filtry na nižší hranici, u všech pórovitostí. 

Který činí zhruba 20%. Dalším zajímavým zjištěním je, že u vyšších pórovitostí dochází 

k překrývání tlakových hodnot filtrů s vyšší hustotou vyrobených na nižší hranici hmotnosti a 

filtrů nižší hustoty vyrobených na vyšší hranici hmotnosti. Aby se toto zjištění potvrdilo, byla 

zpracována grafická závislost tlakové ztráty na hmotnostech jednotlivých filtrů. Tato závislost 

potvrzuje, že hlavním prvkem ovlivňujícím tlakovou ztrátu na filtru je jeho hmotnost. Která 

v závislosti určuje „zalepení“ póru filtru a zhoršuje jeho průtočnost.  

 V poslední části došlo ve spoluprácí s firmou Mecas-ESI k vypracování simulací za použití 

obecných hodnot filtru dodávaných spolu s programem ProCast a jejich porovnání s filtry 

s naměřenými parametry. Z těchto simulací lze určit filtr, který je obecnému filtru 

parametrově nejpodobnější. Obecně ale u žádného z filtrů nedochází k extrémním odchylkám. 

Dá se tedy usuzovat, že naměřené hodnoty odpovídají realitě. Pro přesnější porovnání 

jednotlivých filtrů s realitou by bylo nutné provést rozsáhlé licí zkoušky a tyty zkoušky 

srovnávat se simulacemi za použití dat filtru, které byly zjištěny v této práci. Z časového 

hlediska bohužel nebylo možné toto zakomponovat do této práce, bylo by to tedy vhodným 

tématem pro práce navazující. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Význam Jednotka 

c Měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 

d Průměr [m] 

m Hmotnost [kg] 

q Teplo [J] 

t Teplota [°C] 

WA Adhezivní síla [N] 

𝜃 Úhel smáčení [°] 

η Filtrační účinnost [%] 

∆𝐺 Gibsova volná energie [J] 

𝜎 Mezifázová energie [J] 

ρ Hustota [kg/m3] 

W Rychlost proudění [m/s] 

Re Reynoldsovo číslo [-] 

ν Kinematická viskozita [N×s×m-2] 

Rh Hydrodynamický odpor filtru [-] 

x Šířka filtru [m] 

K Darcyho koeficient propustnosti [Darcy] 

Fv Poréznost [ppi] 

Sa poměr plochy a objemu filtru [-] 

Q Průtok [m3/s] 

P Tlak [Pa] 

v Rychlost proudění [m/s] 

ε Porezita podkladového materiálu [ppi] 

dp Medián rozměrů částic materiálu [m] 

τ Dynamická viskozita [Pa×s] 

a Plocha [m2] 

ι Součinitel zakroucení [-] 
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Příloha č.5 výkres sestavení přípravku 



rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,2437

0,5096 1,0 1,1209

0,7643 1,5 2,5609

1,0191 2,0 4,5264

1,5287 3,0 10,1805

1,7834 3,5 13,7932

2,0382 4,0 17,9623

2,5478 5,0 27,9520

2,8025 5,5 33,5538

3,0573 6,0 39,7802

rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,1640

0,5096 1,0 1,1305

0,7643 1,5 2,6918

1,0191 2,0 4,7967

1,5287 3,0 11,0148

1,7834 3,5 14,9851

2,0382 4,0 19,4545

2,5478 5,0 30,3963

2,8025 5,5 36,3478

3,0573 6,0 42,6236

rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,3365

0,5096 1,0 1,4053

0,7643 1,5 3,1204

1,0191 2,0 5,4606

1,5287 3,0 12,3058

1,7834 3,5 16,7356

2,0382 4,0 21,7689

2,5478 5,0 33,5250

2,7516 5,4 38,8271

3,0573 6,0 47,6194

Příloha č.6 tabulky a grafy výsledků měření - detailní zpracování na přiloženém CD

10ppi 22t - LOW

10ppi 22t - STAND

10ppi 22t - HIGH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4 6

tl
a

k
o

v
á

 z
tr

á
ta

 (
k

P
a

)

průtok (l/s)

10ppi 22t -

LOW

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4 6

tl
a

k
o

v
á

 z
tr

á
ta

 (
k

P
a

)

průtok (l/s)

10ppi 22t -

STAND

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4 6

tl
a

k
o

v
á

 z
tr

á
ta

 (
k

P
a

)

průtok (l/s)

10ppi 22t -

HIGH



rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,6882

0,5096 1,0 2,0027

0,7643 1,5 4,2973

1,0191 2,0 7,3882

1,5287 3,0 16,0094

1,7834 3,5 21,7206

2,0382 4,0 28,1937

2,2930 4,5 35,4189

2,5478 5,0 43,4560

2,9045 5,7 56,0213

rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,5819

0,5096 1,0 2,0416

0,7643 1,5 4,4683

1,0191 2,0 7,7206

1,5287 3,0 16,8182

1,7834 3,5 22,8869

2,0382 4,0 29,7399

2,2930 4,5 37,4467

2,5478 5,0 46,0217

2,8025 5,5 55,5130

rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,7701

0,5096 1,0 2,4633

0,7643 1,5 5,3458

1,0191 2,0 9,3541

1,2739 2,5 14,4202

1,5287 3,0 20,5727

1,7834 3,5 27,9538

2,2930 4,5 45,5817

2,4459 4,8 51,7593

2,7516 5,4 64,7817
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rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,6666

0,5096 1,0 2,1362

0,7643 1,5 4,5798

1,0191 2,0 7,8512

1,4268 2,8 15,0007

1,7834 3,5 23,1471

2,0382 4,0 30,0555

2,3949 4,7 41,1027

2,5478 5,0 46,1994

2,8535 5,6 57,8061

rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,7078

0,5096 1,0 2,2862

0,7643 1,5 4,9468

1,0191 2,0 8,5600

1,4268 2,8 16,4035

1,7325 3,4 23,9650

2,0382 4,0 32,9731

2,2930 4,5 40,8787

2,4968 4,9 48,2317

2,8025 5,5 61,5377

rychlost (m/s) průtok (l/s) tlaková ztráta (kPa)

0,2548 0,5 0,7740

0,5096 1,0 2,4842

0,7643 1,5 5,4111

1,0191 2,0 9,4342

1,4268 2,8 18,0019

1,7325 3,4 26,2246

2,0382 4,0 36,0475

2,2930 4,5 45,5727

2,5478 5,0 55,8862

2,9045 5,7 72,3226
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rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 -0,1034

0,5096 1,0 0,4634

1,0191 2,0 2,8826

1,2739 2,5 4,7722

1,5287 3,0 6,9919

2,0382 4,0 12,5804

2,2930 4,5 16,0525

2,5478 5,0 19,9048

2,8025 5,5 24,0462

3,0573 6,0 28,6728

rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,2891

0,5096 1,0 1,0562

0,7643 1,5 2,2017

1,2739 2,5 5,7516

1,5287 3,0 8,2217

2,0382 4,0 14,3460

2,2930 4,5 18,1970

2,5478 5,0 22,5278

2,8025 5,5 27,1506

3,0573 6,0 31,8842

rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,3196

0,5096 1,0 1,1716

0,7643 1,5 2,4479

1,2739 2,5 6,4832

1,5287 3,0 9,3335

1,7834 3,5 12,7036

2,2420 4,4 20,1119

2,5478 5,0 25,7869

2,8025 5,5 31,0719

3,0573 6,0 36,9866
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rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,5376

0,6115 1,2 1,9412

0,9172 1,8 4,3000

1,2739 2,5 8,1519

1,5287 3,0 11,7363

1,7834 3,5 15,9778

2,2420 4,4 25,0799

2,5478 5,0 32,2512

2,7006 5,3 36,1377

3,0573 6,0 46,0262

rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,5380

0,5096 1,0 1,6819

0,7643 1,5 3,6488

1,0191 2,0 6,2396

1,5287 3,0 13,6755

1,7834 3,5 18,6229

2,0382 4,0 24,2229

2,4968 4,9 35,8263

2,6497 5,2 40,3236

3,0064 5,9 50,1175

rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,5691

0,5096 1,0 1,8349

0,7643 1,5 3,9644

1,2229 2,4 9,5067

1,5287 3,0 14,5648

1,7834 3,5 20,1837

2,0382 4,0 26,3843

2,2930 4,5 33,1480

2,5478 5,0 40,4484

2,9554 5,8 54,0148
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rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,5781

0,5096 1,0 1,6654

0,7643 1,5 3,4666

1,2739 2,5 9,3558

1,5287 3,0 13,3258

1,7834 3,5 17,8461

2,2420 4,4 27,6726

2,5478 5,0 35,5508

2,7006 5,3 39,9058

3,0573 6,0 50,3855

rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,5629

0,5096 1,0 1,7223

0,7643 1,5 3,6831

1,2229 2,4 9,0800

1,5287 3,0 13,7530

1,7834 3,5 18,6401

2,1911 4,3 27,8706

2,4968 4,9 36,0761

2,6497 5,2 41,3751

3,0064 5,9 51,6272

rychlost(m/s) průtok(l/s) tlaková ztráta(kPa)

0,2548 0,5 0,6006

0,5096 1,0 1,9117

0,7643 1,5 4,0737

1,2229 2,4 9,8295

1,5287 3,0 15,3464

1,7834 3,5 20,9060

2,1401 4,2 29,9547

2,4968 4,9 40,7130

2,6497 5,2 45,5099

2,9554 5,8 56,5116
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