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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na popis hliníkových, hořčíkových, titanových a 

niklových slitin. Poté jsou zmíněny konkrétní odlitky z těchto slitin, které mohou být tepelně 

exponované v dopravních prostředcích. Dále jsou uvedeny technologie, kterými se vyrábí 

dané odlitky slitin. 

 

Klíčová slova: neželezné kovy, slitiny hliníku, slitiny hořčíku, slitiny titanu, slitiny niklu, 

technologie výroby odlitků, tavící zařízení, odlitky, modifikace a očkování, rafinace. 

 

 

Abstrakt 

This bachelor thesis is focused on describing of aluminum, magnesium, titanium and 

nickel alloys. Then there are mentioned concrete castings from these alloys which can be 

thermally exposed in vehicles. The following are the technology, which is produced by the 

casting alloys. 

 

Keywords: non-ferrous metals, aluminium alloys, magnesium alloys, titanium alloys, nickel 

alloys, technology of casting, melting facilities, castings, modification and vaccination, 

refining. 
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Úvod 

 

Tato práce se zabývá rozdělením neželezných kovů a slitin, využitím odlitků 

s neželezných slitin na tepelně exponované díly v konstrukci dopravních prostředků. Také 

tavením, odléváním a metalurgickým zpracováním slitin neželezných kovů. Postupně si 

uvedeme základní rozdělení, způsob značení slitin a jednotlivé prvky jako je hliník, titan, 

hořčík, nikl a jejich slitiny. Poté následují vybrané příklady odlitků, které mohou být tepelně 

namáhané v automobilovém, leteckém a lodním průmyslu. Na tyto odlitky jsou kladeny 

vysoké nároky a měly by odolávat vysokým teplotám. Taky si popíšeme druhy tavících 

zařízení a technologie výroby odlitků, kterými můžou být slitiny neželezných kovů odlévány 

a zpracovány. Pod pojmem neželezné kovy se rozumí všechny kovy a slitiny, u kterých je 

základním prvkem jiný kov, než železo. Jedná se o širokou kategorii materiálů. Mým cílem je 

popsat vybrané slitiny neželezných kovů, uvést konkrétní příklady tepelně namáhaných 

odlitků a popsat způsob jejich zpracovaní. 
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1  Historie 

 

 

Slévárenství se řadí mezi nejstarší a nejvíce používanou technologii. Díky slévárenství 

došlo k civilizačnímu pokroku. V prvopočátcích vznikaly například různé pomůcky pro 

obdělávání půdy (důkazem jsou různé archeologické nálezy). Postupem času se vyvíjelo 

zpracování kovů a technologie odlévání. Mezi první odlévané slitiny patřila bronz, což je 

kombinace mědi a cínu. Poté následovalo zpracování vzácných kovů stříbra a zlata. Velkým 

přínosem bylo zpracování železa (v období okolo 1500 let př. n. l.). V 19. století nastal 

převrat, kdy se elektrolýzou začal získávat hliník. Začal být hojně využíván v různých 

modifikacích jeho slitin a nacházel široké uplatnění hlavně v dopravním průmyslu. Společně 

s železem je hliník a jeho slitiny hodně používaným materiálem až dodnes. Odlitky v dnešní 

době nacházejí uplatnění v konstrukci spalovacích motorů, čerpadel, kompresorů, v letadlech, 

lodích a jaderných zařízeních. V osobních automobilech je použito okolo 100 druhů odlitků. 

[3] 

 

 

2  Rozdělení neželezných kovů a slitin 

 

 

Čisté neželezné kovy mají nízkou mez pevnosti a nejsou přípustné pro konstrukční 

účely, proto se využívají ve formě slitin. Neželezné kovy a jejich slitiny se dělí podle různých 

kritérií, nejčastěji podle základního prvku, ale také podle hustoty, způsobu zpracování, tavící 

teploty, chemické reaktivnosti nebo dalších kritérií.  

Druhy slitin se určují hlavně podle základního prvku. Je to prvek, který obsahově ve slitině 

převládá, většinou více jak 50 %. Můžeme tak hovořit např. o slitinách hořčíku, mědi, 

slitinách hliníku atd. 

Podle hustoty se dělí do dvou skupin. První skupina jsou slitiny lehkých neželezných kovů, 

patří zde např. slitiny hořčíku, hliníku, také slitiny titanu. Do druhé skupiny označené jako 

slitiny těžkých neželezných kovů, lze zařadit slitiny mědi, niklu a olova atd. Rozdíl mezi 

těmito skupinami je přibližně udán hustotou 4500 kg.m-3. 
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Podle způsobu zpracování se rozdělují na slévárenské slitiny a slitiny pro tváření. 

 Slitiny slévárenské obsahují zpravidla více přísadových prvků. Mají většinou nižší plastické 

vlastnosti, ale zato větší tvrdost a pevnost. Chemickým složením musí splňovat užitkové a 

zároveň dobré slévárenské vlastnosti. Jsou charakterizovány heterogenní strukturou za 

normálních teplot.  

Slitiny pro tváření se dělí podle teplot na tvářitelné za tepla a studena. Obsahují méně 

přísadových prvků. Mají dobré plastické vlastnosti, protože při tvářecích teplotách obsahují 

jen homogenní tuhý roztok základního prvku. 

Podle tavicí teploty 

- s nízkou tavicí teplotou asi do 600 °C např. olovo, cín atd.  

- se střední tavicí teplotou asi do 1500 °C např. hliník, hořčík, měď, nikl atd. 

- s vysokou tavicí teplotou nad 1500 °C např. titan, chrom atd. 

Podle objemu výroby odlitků jsou nejpoužívanější hliníkové slitiny. Vynikají svými 

mechanickými a technologickými vlastnostmi. V dnešní době se také zvyšuje výroba 

hořčíkových slitin, důvodem je nízká hmotnost při dobrých mechanických vlastnostech, které 

se můžou rovnat slitinám hliníku. Dále slitiny niklu, které odolávají korozi a mají dobré 

mechanické vlastnosti za vysokých teplot. Nacházejí uplatnění v leteckém a automobilovém 

průmyslu např. spalovací turbíny, součásti motorů a dmychadel. Dalším zajímavým 

materiálem jsou slitiny titanu. Díky skvělým mechanickým vlastnostem za vysokých teplot a 

nízké hustotě jsou vhodné pro součástky v kosmickém, leteckém a automobilovém průmyslu. 

[1] 

 

 

2.1  Způsob značení slitin neželezných kovů 

 

Slitiny neželezných kovů se značí číselně nebo chemickými značkami. 

Číselné značení je udáváno danými evropskými, národními, podnikovými a speciálními 

normami. Z tohoto označení nepoznáme chemické složení slitiny. 
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Značení chemickými značkami je dáno v procentech podle středního obsahu hlavních 

prvků. Na prvním místě se nachází značka základního prvku, poté následují značky 

přísadových prvků, seřazeny podle obsahu. Například: AlSi9Cu je silumin s 9 % křemíku a 

méně než 1 % mědi. Na obr. 1 můžeme vidět názorné rozdělení. [1] 

 

 

Obr.1 Matematické schéma slitin neželezných kovů [4] 

 

2.2  Hliník 

 

Hliník je neušlechtilý, stříbrobílý kov (chemická značka Al). Patří mezi prvky nejvíce 

zastoupené v zemské kůře, s obsahem cca 8 %. Najdeme ho pouze ve vázaných sloučeninách 

jako např. bauxit, korund, kryolit, kaolin apod. Bauxit je hydratovaný Al2O3 (obsah tohoto 

oxidu cca 50 %), dále se skládá s oxidů křemíku, železa, titanu. Bauxit je základní primární 

surovina pro výrobu hliníku. [1] 
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2.2.1  Výroba hliníku 

 

Získává se elektrolýzou roztoku oxidu hlinitého v roztavených fluoridech. Výrobní 

proces se skládá z 2 etap: výroba Al2O3 z hlinitanových rud, proces obsahuje mletí, chemické 

zpracování a žíhání. Poté se elektrolytickým způsobem redukují oxidy na kovový hliník 

z elektrolytu, ten tvoří roztavený kryolit (Na3AlF6) společně s rozpuštěným oxidem hlinitým 

(Al2O3) při teplotě cca 950 °C. Výroba hliníku je velmi energeticky náročná a spotřeba 

bauxitu k poměru vyrobeného hliníku je 3:1. To znamená, že se spotřebují 4t bauxitu na 1t 

vyrobeného hliníku. Vyrobený hliník má velkou čistotu až 99,9 %. Hliníkové odlitky se 

v současné době nejčastěji vyrábí tlakovým, nízkotlakovým nebo gravitačním litím. Tlakově 

lité hliníkové odlitky se vyrábí primárně pro automobilový průmysl. [1]  

 

 

2.2.2  Fyzikální a mechanické vlastnosti hliníku 

 

 

Tab.1 fyzikální a mechanické vlastnosti hliníku [5] 

Mechanické vlastnosti se řídí podle tepelného zpracování a obsahu nečistot. Čistý 

hliník má nízkou pevnost v tahu, která je pod 100 MPa. Ale vyniká plastickými vlastnostmi a 
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tažností nad 20 %. Čistý hliník je nepřípustný pro konstrukční účely. Hliník je celkem stabilní 

prvek v oxidačním prostředí, zapříčiňuje to tenká oxidační vrstva Al2O3 na povrchu 

materiálu. Tato vrstva (cca 10nm) zabraňuje pronikání kyslíku a chrání materiál proti 

poškození. [1,5] 

 

 

2.2.3  Použití hliníku  

 

Hliník sám o sobě je velmi dobrý vodič, jak elektrický tak tepelný. Výhodou je dobrá 

chemická odolnost a nízká hmotnost. Upotřebení nachází v potravinářském, ale 

taky chemickém průmyslu. V potravinářském průmyslu slouží hlavně jako balící materiál 

v podobě folií, různých tub atd. (slitiny hliníku používané v potravinářském průmyslu nesmí 

obsahovat měď!). Ve stavebnictví se vyrábějí hliníkové profily pro rámy oken. [1,5]  

 

 

2.3  Hliník a jeho slitiny 

 

Největší využití hliníku je bezesporu v podobě slitin. Mezi nejznámější se řadí 

duralová slitina, což je slitina hliníku a mědi. Na rozdíl od čistého hliníku mají slitiny lepší 

tvrdost a vyšší pevnost při poměrně malé hmotnosti, také si zachovávají dobrou odolnost proti 

korozi. Svými vlastnostmi jsou hliníkové slitiny vhodným materiálem pro letecký a 

automobilový průmysl, kde nacházejí největší uplatnění. Slitiny obsahují základní prvek, 

hlavní přísadový prvek, vedlejší přísadové prvky a doprovodné prvky. [6] 
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2.3.1 Rozdělení slitin hliníku 

 

 

Obr.2 Rozdělení slitin hliníku [6] 

 Na výše uvedeném obr. 2 můžeme vidět základní rozdělení slitin hliníku. Dělí se 

podle vhodnosti ke tváření a slévání, nebo podle tepelného zpracování tzv. vytvrzováním. 

Podle způsobu zpracování:             - tváření slitiny 

                                                           - slitiny pro odlitky 

Podle precipitačního vytvrzování: - slitiny vytvrditelné 

                                                           - slitiny nevytvrditelné  

 

2.3.2 Slitiny hliníku pro tváření 

 

Slitiny Al-Mg obsahují hořčík až do 12 %. Do 6 % velmi dobře odolávají korozi, při 

vyšším obsahu a mechanickém zatížení mají sklon ke korozi (proto se moc nepoužívají). 

Legováním manganem v rozsahu 0,3 % až 0,8 % se snižuje škodlivost železa a taky se 

současně zvyšují pevnostní vlastnosti a odolnost proti korozi. Přesto je pevnost poměrně 

nízká a pohybuje se v rozmezí 140 – 200 MPa. Na obr. 3 můžeme vidět soustavu Al-Mg. 
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Tvářením za studena (deformačním zpevněním max. do 30 %), můžeme zvyšovat pevnost. 

Slitiny na bázi Al-Mg jsou dobře svařitelné. Slitiny se využívají v lodním průmyslu, např. 

plechy lodních trupů. [2,6] 

 

Obr.3 soustava Al-Mg [9] 

 

Slitiny Al-Mn mají v podstatě podobné vlastnosti jako Al-Mg, tím pádem i využití. Viz. Obr. 

4. Pro průmysl je vyráběna slitina Al-Mn1, která má po deformačním zpevnění tvrdost až 220 

MPa. Tento materiál je korozi odolný a má dobrou svařitelnost. Slitiny Al-Mn se tepelně 

nevytvrzují, důvodem je malé přesycení tuhého roztoku α, tím pádem nejde docílit zvýšení 

pevnosti. Tato slitina bývá využívána jen v málo namáhaných součástech v leteckém a 

automobilovém průmyslu. [6] 

 

Obr. 4 soustava Al-Mn [9] 

 

Slitiny Al-Mg-Si jdou tepelně zpracovávat a jsou charakteristické poměrně malým obsahem 

přísadových prvků, např. hořčík v množství 0,25-0,45%. Pevnost v tahu až 350MPa. Dobrá 
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svařitelnost a tvařitelnost. Uplatnění nacházejí v letectví a automobilovém průmyslu (např. 

částí karoserií, hlavy válců). [1,6] 

Slitiny Al-Zn-Mg mají vysokou pevnost až 600MPa a jdou precipitačně vytvrdit. Součástky 

těchto slitin bývají používány v nejvíce namáhaných místech v leteckém a automobilovém 

průmyslu. [10] 

Slitiny Al-Li jsou vyvíjeny primárně pro letecký průmysl. Hlavně díky velice nízké 

hmotnosti. Pro svou vysokou cenu se nepoužívají pro sériovou výrobu. [10] 

 

2.3.3 Slitiny hliníku pro odlitky 

 

 

tab. 2 Pevnost vybraných slitin hliníku pro odlitky [9] 

Výhodami těchto slitin jsou dobrá slévatelnost, nízká teplota tavení, odolnost proti 

korozi atd. Slévárenské slitiny obsahují více přísad, příčinou toho vznikají podeutektické, 

eutektické a nadeutektické slitiny. Intermetalické fáze mají špatný vliv na tyto slitiny a 

zhoršují např. svařitelnost. Nejpoužívanější v dnešní době jsou slitiny Al-Si (siluminy). Oproti 

tvářecím slitinám mají nižší mechanické vlastnosti a mez pevnosti se pohybuje max. do 

250MPa. V tab. 2 můžeme vidět přehled vybraných hliníkových slitin pro odlitky. [6] 

Slitiny Al-Si (označované jako siluminy) mají dobrou zabíhavost, svařitelnost a také jdou 

pájet. Na obr. 6 můžeme vidět fázi α, která je substitučním roztokem křemíku v hliníku 

s maximální rozpustností 1,6 % křemíku při eutektické teplotě 557 °C. S klesající teplotou 

klesá i rozpustnost křemíku. Proměnná rozpustnost křemíku v hliníku v závislosti na teplotě, 

vede ke snaze zvýšit pevnostní vlastnosti binárních slitin vytvrzováním. Bylo ovšem zjištěno, 
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že už v procesu ochlazování z žihací teploty dochází k vylučování částic křemíku z tuhého 

roztoku α. Proto tepelné zpracování vytvrzováním není efektivní a neprovádí se. Podle 

množství křemíku můžeme rozdělit tyto slitiny na: podeutektické (pod 11,7 % Si), eutektické 

(cca 11,7 % Si) a nadeutektické (obsah v rozmezí 11,7  až 24 % Si). Viz. Obr. 5. [2,6] 

 

Obr. 5 rovnovážný binární diagram soustavy Al-Si [9] 

 

Slitiny Al-Cu (označované jako duralaluminium) jsou tepelně zpracovatelné. Slévárenské 

slitiny na bázi Al-Cu v porovnání se slitinami Al-Si mají vyšší pevnostní vlastnosti při 

zvýšených teplotách. Naopak mají zhoršenou odolnost proti korozi, horší slévárenské 

vlastnosti a náchylnost ke vzniku trhlin. V automobilovém průmyslu nacházejí uplatnění 

v podobě odlitků (hlavy válců, písty), které mohou být tepelně namáhány (k teplotám až 400 

°C). [2,6] 

Slitiny Al-Mg (označované jako hydronalium) i když jsou tepelně nevytvrditelné, realizuje se 

tepelné zpracování, založené na žihání. Cílem je zvýšit odolnost proti korozi převedením 

intermetalických fází vyloučených ve formě částic v procesu krystalizace do tuhého roztoku. 

Uplatněny bývají v automobilovém průmyslu jako pedály, řadicí páky atd. [2,6] 

 

 

2.3.4 Vliv přísadových prvků na slitiny hliníku 

 

Nejvýznamnějšími přísadovými prvky do slitin hliníku jsou Cu, Mg, Mn a Si. 

Vlastnosti jednotlivých prvků: 
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Měď (chemická značka Cu) zlepšuje tvrdost, zvyšuje pevnost. Negativem je zhoršení 

odolnosti proti korozi a tvárnosti. Ve slévárenských slitinách max. obsah do 12 %, u tvářecích 

je obsah menší a to max. 6 %. [6] 

Hořčík (chemická značka Mg) zvyšuje odolnost proti korozi, pevnost a zlepšuje 

vytvrditelnou. [6] 

Mangan (chemická značka Mn) jako přísadový prvek většinou nepřekročí obsahově ve slitině 

2 %. Zlepšuje tvárnost, zvyšuje odolnost proti korozi a pevnost. [6] 

Křemík (chemická značka Si) velký rozdíl mezi obsahem v tvářecích (obsah do 1 %) a 

slévárenských (obsah až do 25 %) slitinách. Vlastnosti křemíku ve slitinách jsou zvýšení 

pevnosti, zlepšení tvařitelnosti a odolnost proti korozi. Při větším obsahovém množství ve 

slitině zvyšuje křehkost. [2,6] 

Železo (chemická značka Fe) zhoršuje odolnost proti korozi. Zlepšuje tvárnost a zvyšuje 

pevnost. [6] 

Nikl (chemická značka Ni) jako přísadový prvek si zachovává dobré mechanické vlastnosti i 

za zvýšených teplot. Proto bývají tyto slitiny využívány v odvětvích, kde musí odolávat 

zvýšeným teplotám jako v automobilovém průmyslu (např. hlavy válců, písty). [1,6] 

Další příměsové prvky, které se používají v poměrně menším množství, jsou olovo (chemická 

značka Pb) zlepšuje obrobitelnost. Cín (chemická značka Sn), který zlepšuje kluzné vlastnosti 

u ložiskových slitin. Titan (chemická značka Ti) zjemňuje zrno. [2,6] 

 

 

2.4  Hořčík 

 

Hořčík (chemická značka Mg, latinsky Magnesium) jako kov je velmi reaktivní a 

neušlechtilý. Vlastnosti, ve kterých vyniká, jsou vysoká pevnost a nízká hmotnost. 

Mechanicko-fyzikální vlastnosti můžeme vidět v tab. 3. Negativa, která omezují většímu 

uplatnění, jsou velká reaktivita s kyslíkem, malá odolnost proti opotřebení a korozi. Od 90. let 

minulého století zaznamenává hořčík ze všech neželezných kovů největší narůst výroby. 

Příčinou jsou nové technologie, hlavně v odvětvích progresivních hořčíkových slitin pro 

automobilový průmysl, ale i v oblasti legování hliníkových slitin hořčíkem. Vyrábí se 
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elektrochemickou a termickou redukcí, tyto procesy vyžadují velký energetický vklad, 

sofistikovanou technologii a je nutné předcházet environmentálním a sofistikovaným rizikům. 

[7,8,11] 

 

tab. 3 mechanicko-fyzikální vlastnosti Mg 

 

 

2.5  Hořčík a jeho slitiny 

 

Hořčíkové slitiny jsou v průmyslu rozděleny do 2 skupin: slévárenské slitiny a slitiny 

pro tváření. Dále jsou klasifikovány podle způsoby výroby, např. volné lití, tlakové lití, 

kování, protlačování. Pro průmysl mají větší využití slévárenské slitiny. V průmyslově 

vyspělých státech představují 70 až 90 % objemu výroby hořčíkových slitin a to díky výrobě 
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aut a letadel. Složení hořčíkových slitin se značí podle názvu hlavních prvků. V následující 

tabulce můžeme vidět toto značení [2,11]: 

 

tab. 4 Značení prvků v Mg slitinách [7] 

Přiklad značení podle tab. 4 např. AZ71 značí, že slitina obsahuje 7 % Al a 1 % Zn. Dále 

může být upřesnění dalšími písmeny např. AZ71 A, B, …E. 

Dále  se označují slitiny podle zpracování, žihání, toto označení je uvedeno za pomlčkou(v 

tab. 5, 6, 7): 

 

tab. 5 označení zpracování slitin Mg [7] 

 

 

tab. 6 označení zpracování slitin Mg podskupina H [7] 
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tab. 7 označení zpracování slitin Mg  podskupina T [7] 

 

 

2.5.1 Hořčíkové lité slitiny 

  

Tlakově lité hořčíkové slitiny tvoří valnou většinu vyráběných odlitků. Příčinou je 

velká produktivita a vysoká přesnost výrobků, které mohou být rozmanité, co se tvaru týče. 

Jemnozrnou mikrostrukturu zajišťuje rychlé ochlazování. To je důvod (ochlazování je 

příčinou uzavření plynu porozitu), proč se nedají tyto odlitky svařovat a nejsou vhodné pro 

tepelné zpracování. Uplatnění nacházejí jako různé kryty mobilních telefonů, počítačů atd. [7] 

 

Slitiny Mg-Al-Zn, při eutektické teplotě je rozpustnost hliníku v hořčíku 11,5 at. % a 

postupně klesá na cca 1 at. % při pokojové teplotě. Eutektická reakce probíhá při 437 °C, 

vzniká při ní směsα fáze (substituční tuhý roztok Al v Mg) a b fáze (Mg17Al12). Ve slitinách 

obsahující Al hraje hlavní roli intermetalická slitina Mg17Al12. Binární fáze Mg17Al12 je 

křehká a slitiny obsahující větší množství eutektické fáze jsou málo využitelné v praxi kvůli 

velké křehkosti. Slitiny používané v průmyslu na bázi Mg-Al, obsahují legující prvek zinek 

(jsou to AZ91, AZ81, AZ63). Tyto slitiny mají uspokojitelnou odolnost proti korozi.[7] 

Slitiny Mg-Al-Si, tento typ slitin byl poprvé použit v průmyslu koncernem Volkswagen a to 

v 70. letech minulého století. Legování Si vede k vzniku Mg2Si precipitátů, které mají 

vysokou pevnost, nízkou hustotu a nízký koeficient teplotní roztažnosti. Slitina vyniká 

vysokou teplotou tání cca 1085 °C. Křemík postrádá schopnost vázat Al a tím pádem blokuje 

tvorbu b fáze a nespojité precipitaci až do určitého obsahu Al. Tyto slitiny jsou složeny 

z dvou typů intermetalik b-Mg17Al12 a Mg2Si fáze. Mají vysokou teplotní stabilitu, 



15 

 

schopnost zachycovat dislokace, blokovat hranice zrn a tím zvyšovat odolnost proti creepu 

(tečení). [7] 

Slitiny Mg-Al-Ca, tyto slitiny byly vyvinuty jako levnější varianta za slitiny se vzácnými 

zeminami pro použití za vyšších teplot. Při legování slitiny Mg-Al vápníkem závisí 

precipitační proces na poměru Ca/Al. Precipitáty (Mg2Ca, Al2Ca) vedou ke zvýšení tvrdosti. 

[7] 

 

 

2.5.2 Volné lití a lití pod malým tlakem 

 

Výběr metody lití je ovlivněno řadou faktorů jako např. slévatelnost slitiny, tvar a 

počet odlitku. Menší počet slitin je odléván metodou kontinuálního lití. Všechny komerční 

slitiny je možné odlévat do pískových forem. Slitiny, které nejsou vyráběny tlakovým litím, 

se běžně tepelně zpracovávají. Z toho vyplývá, že metoda tlakového lití vylučuje tepelné 

zpracování. Další vývoje hořčíkových slitin zapříčinil letecký průmysl, který kladl vysoké 

požadavky na slitiny jako teploty přesahující 200 °C atd. [7] 

Slitiny s yttriem, tyto volně lité slitiny nacházejí uplatnění v leteckém průmyslu. Slitiny na 

bázi vzácných zemin s yttriem jsou odolné proti creepu. V těchto slitinách není žádný obsah 

Al, proto se dá přidáním Zn zjemnit zrno. [7] 

Slitiny se zinkem a vzácnými zeminami, tento typ slitin je nejpoužívanější v automobilovém 

průmyslu. Pro výrobu plechů a plátů se používá slitina ZE10, má střední pevnost, ale vyniká 

dobrou tažností. Přidáním zirkonia se zlepšují mechanické vlastnosti v důsledku zjemnění 

zrna. [7] 

 

 

2.5.3  Kované slitiny 

 

Procesy zpracování jako jsou válcování, kování, protlačování musí probíhat za vyšších 

teplot. Důvodem je hexagonální struktura s těsným uspořádáním, kterou převážně mají 

hořčíkové slitiny. Podobné zpracování probíhá i u kubických plošně centrovaných struktur 

např. Cu, Al, které probíhají také za vyšších teplot. V prvním kroku je horký odlitek 

zpracováván, poté následuje mechanické zpracování, důvodem je narušení lité mikrostruktury 
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odlitku pro další zpracování např. zjemnění zrna. Poměrně velké teploty probíhají při kování a 

protlačování. Válcováním dochází ke kontaktu válců a válcovaného plechu poměrně krátce, 

tím pádem jsou deformační rychlosti velké. Teplota válcování je okolo 400 až 450 °C (válce 

nemusí být předehřány). [7] 

Slitiny Mg-Li, bývají označovány jako superlehké slitiny, protože jsou nejlehčí známé slitiny. 

Legující prvky jsou Al, Si a Zn. Tyto slitiny jsou v posledních letech podrobeny intenzivním 

zkoumáním, ale nejsou komerčně zatím příliš využívány. Potenciál těchto slitin je zřejmý, 

velká tuhost oproti hořčíkovým a hliníkovým slitinám. Jejich cena je vysoká, proto jsou 

využívány ve vojenském letectví, nebo kosmickém průmyslu. [7] 

Slitiny Mg-skandium, vývoj těchto slitin začal, když opadl zájem o slitiny s thoriem. 

Skandium je velice zajímavý prvek, charakteristický je vyšší teplotou tání 1541 °C než ostatní 

prvky vzácných zemin. A také nižší hustotou 3000kg/m-3 (krom Li). V posledních letech byly 

tyto slitiny zkoumány. Bylo zjištěno, že jsou odolné proti creepu až do teplot cca 300 °C. 

Legováním dalších prvků jako jsou Y, Ce, Nd se zlepšují mechanické vlastnosti. [7] 

 

 

2.6  Titan 

 

 

tab. 8 fyzikální vlastnosti Ti [13] 

 

Chemická značka Ti, má 2 modifikace mřížky a to α-hexagonálně těsně uspořádanou 

krystalickou mřížku a β-kubicky plošně centrovanou mřížku, teplota alotropické přeměny je 

882 °C. Fyzikální vlastnosti můžeme vidět ve výše uvedené tab. 8. Titan jako prvek je velice 

důležitý materiál, vykazuje dobrou odolnost proti korozi (i v prostředí kyselin a chloridů). 
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Ovšem má špatné třecí vlastnosti (zadírá se). Obrobitelnost titanu není dobrá, příčinou je 

relativně vysoká pevnost, nízká tepelná vodivost a velká schopnost pohlcovat dusík 

s kyslíkem při ohřevu. Za předpokladu použití ochranné atmosféry je titan dobře svařitelný. 

Chemicky je velmi reaktivní. Titan vyniká vysokým poměrem pevnost-hustota, který je 

nejvyšší ze všech kovových materiálů. Taky extrémními mechanickými vlastnostmi a 

schopností velké tepelné zátěže. Vyniká vysokou biokompatibilitou (tzn nachází uplatnění 

v podobě chirurgických implantátů). Průmyslově se titan vyrábí redukcí par chloridu 

titaničitého hořčíkem v inertní argonové atmosféře (TiCl4 + 2Mg – Ti + 2MgCl2). Titan, 

který vznikne danou reakcí, je tuhá a pórovitá látka. Tato látka se po odstranění chloridu 

hořečnatého a nezreagovaného hořčíku dále čistí. [13,14] 

 

 

2.7  Titan a jeho slitiny 

 

2.7.1 Vliv přísadových prvků 

 

Al, Sn, Zr jsou prvky rozpustné v obou fázích. Mají dobrý vliv na zvýšení creepové pevnosti 

α-fáze (zpevnění tuhým roztokem). U většiny komerčně využívaných slitin.  

Ni, Mo, Pb, Ru zvyšují odolnost vůči korozi u technického Ti.  

Fe, Cr jsou silné β-stabilizátory. Mají sníženou rozpustnost v α-Ti. Snižují teplotu přeměny. 

[13] 

Fázové přeměny v titanových slitinách – všechny technické slitiny titanu obsahují v různém 

stupni Al, viz Obr. 6. 
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Obr. 6 Rovnovážný fázový diagram Ti-Al s vyznačenými strukturními modifikacemi α-Ti a β-Ti a oblastí výskytu obou fází 

(α+β) (červené šipky) [13] 

 

 

2.7.2 Rozdělení slitin titanu 

 

Slitiny titanu se rozdělují do 4 základních skupin: CP-Ti, α-slitiny, β-slitiny a α +β 

slitiny. 

Alfa slitiny jsou používány pro vysokoteplotní aplikace, protože mají lepší odolnost proti 

creepu než β-slitiny. Obsahují Al, Sn, tyto prvky stabilizují α oblast a brání změně teploty 

fázové transformace nebo zapříčiňují její růst (Al je hlavním legujícím prvkem). Alfa slitiny 

mají dostatečnou pevnost, houževnatost, svařitelnost a většinou jsou velmi tažné. Při nízkém 

obsahu intersticiálních prvků je houževnatost a tažnost zachována i při velmi nízkých 

teplotách, tím pádem jsou vhodné pro kryogenní aplikace. Alfa slitiny jsou méně korozi 

odolné, za to mají vyšší pevnost než čistý titan. Nemohou být zpevněny tepelným 

zpracováním. Nejčastěji se používají ve stavu žihaném nebo rekrystalizovaném.  

Alfa + beta slitiny jsou složeny směsí α + β fáze (za pokojové teploty může být obsah 10–50 

% β fáze). Tento typ slitin je dobře tvařitelný. Může se tepelně-mechanicky zpracovávat, 

tímto procesem lze zpevnit alfa + beta slitiny (úprava typu a množství přítomné β fáze). 

Nejběžnější a nejpoužívanější α + β slitina je Ti6Al4V (tato slitina tvoří 45 % celkové 
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produkce titanových slitin). Pokud u slitin α + β převládá fáze α nad β, jedná se o slitiny super 

α nebo o slitiny s nízkým obsahem β.  

Beta slitiny bývají legovány prvky V, Mo,Nb. Tyto prvky zapříčiňují vznik KSC β fáze a 

snižují teplotu přeměny z α na β. Slitiny obsahující Mo mají dobrou odolnost proti korozi. 

Beta slitiny jsou výborně kujné v širokém pásmu kovacích teplot, tvářené za studena mohou 

být tenké plechy (po rozpouštěcím žihání). Tento typ slitin má lepší obrobitelnost a 

tvařitelnost za pokojových teplot než α + β slitiny. Mají vyšší lomovou houževnatost při dané 

výši pevnosti oproti α + β slitinám, také jsou lépe tepelně zpracovatelné (rozpouštěcí žíhání, 

kalení a stárnutí). Běžně se tepelně zpracovávají rozpouštěcím žíháním a následným stárnutím 

při teplotách od 450 – 650 °C. Používány bývají pro díly vesmírných konstrukcí (odolávají 

toleranci proti poškození).  

Titanové slitiny bývají používány v letectví (letecké konstrukce, kosmické lodě, rotory 

helikoptér, motory s plynovou turbínou, kompresory, lopatky leteckých turbín atd.). 

V automobilovém průmyslu v podobě pružinových ventilů, spojovací tyče a různých doplňků, 

které musí odolávat vysokým teplotám a pevnosti. Pro lodní průmysl díly jako např. lodní 

šrouby, trupy hladinových lodí, ponorky, palubní chladicí systémy, požární čerpadla apod.   

[13,18] 

 

2.8  Nikl 

 

tab. 9 mechanicko-fyzikální vlastnosti Ni [13] 

Chemická značka Ni, latinsky niccolum. Fyzikální vlastnosti jsou uvedeny ve výše 

zmíněné tab. 9. Nikl je na vzduchu stálý, těžký feromagnetický kov, který je dobře kujný, jde 

kovat a válcovat na plech, nebo zpracovávat vytahováním v podobě drátu. Nikl a jeho slitiny 
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se v současné době používají v různých oblastech techniky. Hlavním spotřebitelem je 

ocelářský průmysl, kde se používá pro výrobu antikorozních ocelí. Používají se také na 

povrchovou úpravu a v chemickém průmyslu. Čistý nikl se v přírodě nevyskytuje. Pouze ve 

směsi se železem v podobě oxidů jako (laterit, garnierit), nebo jako sulfid-nikelnato-železitý 

(pentlandit). Tento prvek se těží v podobě niklových rud. Nikl je také obsažen v meteoritech, 

které dopadají na Zem z kosmického prostoru. Nikl se vyrábí poměrně složitou cestou a záleží 

na použité rudě. Získává se oxid nikelnatý (NiO), který je dále redukován koksem za vzniku 

niklu. Ovšem tento prvek není čistý a musí se pročistit elektrolýzou. Na anodě se zachycuje 

znečištěný nikl (tzv. surový) a na katodě čistý nikl (tzv. rafinovaný). Další způsob výbory 

niklu je Mondova metoda, při tomto procesu vzniká sloučenina tetrakarbonilnikl ([Ni(CO)4]). 

Nikl získaný tímto procesem je velmi čistý s obsahem 99,9%. [2,12,14] 

 

 

2.9 Nikl a jeho slitiny 

 

2.9.1 Vliv přísadových prvků 

 

Měď zlepšuje odolnost proti neoxidačním kyselinám. 

Železo má především ekonomický význam, protože snižuje cenu slitiny. Ovšem nezlepšuje 

odolnost proti korozi. Ovšem při obsahu Fe nad 50 % zlepšuje odolnost proti H2SO4. 

Zlepšuje rozpustnost uhlíku v niklu, tímto procesem zlepšuje odolnost proti vysokoteplotnímu 

nauhličení. 

Křemík se v niklu rozpouští jen částečně, proto je obsažen jen v malých množstvích, nebo 

jako zbytkový prvek z dezoxidačního procesu. Záměrně se přidává pro zlepšení odolnosti 

proti vysokoteplotní oxidaci. Slitiny niklu s vyšším obsahem křemíku cca 9-11 hm% jsou 

pouze odlévány a dále se mechanicky nezpracovávají. 

Chrom běžný přídavek je okolo 15-30 %. Maximální přídavky jsou do 50 % Cr. Zvyšuje 

odolnost proti vysokoteplotní oxidaci vytvořením pasivační vrstvy na povrchu, dále odolnost 

proti oxidačním prostředím např. HNO3, H2CrO4. 
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Molybden je pro slitiny se zvýšenou pevností důležitým zpevňujícím prvkem při 

vysokoteplotních aplikacích. Mo zvyšuje odolnost proti korozi (bodové i štěrbinové), taky 

proti neoxidačním kyselinám. 

Wolfram podobně jako Mo zvyšuje odolnost vůči korozi a neoxidačním kyselinám. Má 

zpevňující význam ve slitině, ovšem je dražší a používá se levnější varianta v podobě Mo. 

[13] 

 

2.9.2 Rozdělení slitin niklu 

 

Z hlediska použití můžeme slitiny niklu rozdělit do 3 skupin: 

- konstrukční slitiny 

- slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 

- slitiny žáruvzdorné a žáropevné 

Konstrukční slitiny, nejznámější konstrukční slitiny jsou slitiny na bázi niklu a mědi, které 

se označují jako monely. Slitiny uvedla na trh firma International Nickel Company (v roce 

1905), vyráběly se přímo z rud, které obsahovaly oba základní prvky. Původně binární slitiny 

se v současné době legují dalšími prvky např. křemíkem, manganem a železem. Monely 

obsahující 63 – 66 % Ni, do 34% Cu + Fe, Mn, Si, Al, Ti jsou materiály s dobrou chemickou 

odolností v náročném prostředí a výbornými mechanickými vlastnostmi. V dnešní době se 

tyto materiály využívají tam, kde nestačí vlastnosti nerezových ocelí. Mají dobrou korozi 

odolnost vůči mořské vodě, kyselinám HF, H2SO4. Uplatnění tento materiál nachází 

v lodním průmyslu v podobě nýtu, lodních šroubů, trubek, čerpadel atd. [13] 

Slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, k těmto slitinám patří termočlánkové, 

odporové, magneticky měkké a slitiny s malou tepelnou roztažností. Nejrozšířenějším typem 

termočlánkových slitin je chronel. [13] 

Žáruvzdorné a žáropevné slitiny, podmětem pro výzkum, vývoj a výrobu žáruvzdorných a 

žáropevných slitin na bázi niklu byly požadavky pro materiály parních a plynových turbín, 

motorů raket atd. Společným znakem těchto slitin je, že jde o austenitické slitiny. Ve struktuře 

jsou přítomné karbidy, nebo karbonitridy (resp. nitridy), které zabezpečují požadované 
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vlastnosti především při vysokých teplotách. Hlavním legujícím prvkem těchto slitin je 

chrom. Dalšími legujícími prvky můžou být kobalt, titan, molybden, mangan, hliník, křemík 

atd. Žáruvzdorné a žáropevné slitiny se používají, jako součástky, v extrémně namáhaných 

místech spalovacích motorů. Součásti proudových a raketových motorů, lopatky turbín, hřídel 

apod. [13] 

3  Odlitky z neželezných slitin pro tepelně namáhané díly  

 

3.1 Odlitky z hliníkových slitin 

 

Slitina AlSi7Mg0,3, tento typ slitiny je vysokopevnostní, houževnatý a má dobrou tažnost. 

Téměř čistá slitina, obsahuje jen malé množství příměs a nečistot. Slitina se vyznačuje 

dobrými slévárenskými vlastnostmi. Dobrá svařitelnost, obrobitelnost a odolnost proti korozi. 

Odlévá se gravitačně nebo nízkotlakým litím do pískových nebo kovových forem. Jde o 

vytvrditelnou slitinu. U této slitiny se používá očkování (na bázi Ti a B) pro zjemnění 

primárního zrna. Vznik sraženin se stává jen ojediněle. Uplatnění tento typ slitiny nachází 

v leteckém, raketovém a automobilovém průmyslu v podobě teplotně namáhaných 

motorových dílů, součástky podvozků, které musí být vysoce pevné. [1] 

Slitina AlSi7Mg0,6, tato slitina je vlastnostmi podobná jako výše zmíněná. Rozdílem mezi 

těmito slitinami je ještě vyšší pevnost této slitiny (AlSi7Mg0,6). Jde o slitinu s nejvyššími 

mechanickými vlastnostmi typu Al-Si. Vyniká odolností proti vzniku trhlin. Negativem této 

slitiny je horší obrobitelnost. Uplatnění nachází v leteckém průmyslu pro odlitky s vysokými 

nároky na pevnost a houževnatost, vysoce namáhané motorové součástky, ventilátory a 

vysokorychlostní dmychadla atd. [1] 

Slitina AlSi10Mg, mají nízký obsah doprovodných prvků a nečistot. Patři mezi mírně 

podeutektické slitiny s výbornými technickými a slévárenskými vlastnostmi. Slitina 

AlSi10Mg má dobrou obrobitelnost a odolává korozi. Pří procesu tuhnutí nevytváří vnitřní 

sraženiny. Tento typ slitiny je možné odlévat všemi technologiemi, při lití do kovových a 

pískových forem je potřebné provést modifikaci sodíkem. Tato slitina se používá pro vysoce 

namáhané strojní součástky, v automobilovém průmyslu pro díly motorů, brzdové čelisti (viz 

obr. 7) a rychloběžné součástky atd. [1] 
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obr. 7 Brzdové čelisti [12] 

 

 

Slitina AlSi5Cu, univerzální slitina se střední pevností za normálních teplot. Dobrá 

obrobitelnost a pevnost při vyšších teplotách. Špatná odolnost proti korozi, používá se 

v suchu nebo mastném prostředí. Odlévání se provádí gravitačně do pískových a kovových 

forem. Slitina se očkuje a při lití do pískových forem se provádí modifikace eutektika. 

S vyšším obsahem křemíku se zlepšují slévárenské vlastnosti. Slitina má sklon k tvoření 

trhlin. Tato slitina se tepelně nezpracovává. Slitina má tendenci k samovolnému vytvrzování 

za studena o to víc, čím větší je obsah Mg. Nadbytečný obsah Mg vede ke křehnutí. Odlitky 

z této slitiny se používají do automobilů např. jako hlavy válců. [1] 

Slitina AlSi9Cu, patří mezi nejpoužívanější typ slitiny, se širokým spektrem využití, hlavně 

pro tlakové lití. Tato slitina má střední mechanické vlastnosti, dostačující odolnost proti 

korozi, dobrou obrobitelnost a využívá se hlavně díky dobré pevnosti za vyšších teplot. 

S vyšším obsahem křemíku se zlepšují slévárenské vlastnosti této slitiny. Vznik trhlin u této 

slitiny je menší než u předcházející slitiny (AlSi5Cu). Slitina AlSi9Cu se očkuje, při odlévání 

do pískových forem se ještě provádí modifikace. U lití do kovových forem dochází 

k samovolnému vytvrzování za studena. Typické využití této slitiny jsou odlitky do 

automobilového průmyslu. V podobě bloku motorů, skříně, víka, hlavy válců atd. [1]  
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Slitina AlCu4Ni2Mg  

Tato slitina je charakteristická vysokou pevností, také roztažností. Používá se 

v automobilovém průmyslu jako materiál pro výrobu pístů. [16] 

 

 

3.2  Odlitky z titanových slitin 

 

Tyto slitiny mají výborné mechanické vlastnosti, ale pro svou vysokou cenu jsou 

používány především v závodních speciálech, leteckém a kosmickém průmyslu. 

Nejrozšířenější titanovou slitinou je Ti-6Al-4V. Další používané titanové slitiny můžeme 

vidět v tab. 10. 

 

Tab. 10 Vybrané slitiny Ti a jejich použití v leteckém průmyslu [13] 
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3.3 Odlitky z niklových slitin 

 

Nejpoužívanější tepelně namáhané niklové slitiny jsou slitiny s obchodním názvem 

INCONEL. 

Slitina typu Ni -Cr-Fe (INCONEL alloy 600), tento typ slitiny obsahuje 76 % Ni – 15 % Cr 

– 8 % Fe. Tato slitina má dobrou pevnost při vysokých teplotách. Je odolná proti oxidaci, také 

je odolná vůči trhlinkám pod napětím a odolná vůči alkalické korozi. Uplatnění nachází 

v podobě tepelně namáhaných dílů v automobilovém průmyslu. [15] 

Slitina typu Ni-Cr-Co-Mo-Fe-Al (INCONEL alloy 617), tento typ slitiny obsahuje 52 % Ni 

– 22 % Cr – 12,5 % Co – 9,5 % Mo – 1,5 % Fe – 1,2 % Al. Slitina s vynikající pevnosti při 

vysokých teplotách, odolnosti vůči oxidaci. Také odolná proti nauhličujícím plynům. Používá 

se jako materiál pro výrobu spalovacích turbín. [15] 

Slitina typu Ni-Cr-Mo-Nb-Fe (INCONEL alloy 625), tento typ slitiny obsahuje 61 % Ni - 

21,5 % Cr - 9 % Mo - 3,6 % Nb - 2,5 % Fe. Slitina s korozní odolností vůči agresivním 

korozním prostředím, štěrbinové korozi a vysokoteplotní oxidaci, s vysokou pevností od 

kryogenních teplot až do 815ºC. Použití v leteckém a lodním průmyslu, materiál pro výrobu 

spalovacích turbín. [15] 

Slitina typu Ni-Cr-Fe (INCONEL alloy X-750), tato slitina obsahuje 73 % Ni – 15,5 % Cr – 

7 % Fe – 2,5 % Ti – 1 % Nb – 0,7 % Al. Slitina vytvrditelná, s vysokou pevností a 

creepovými vlastnostmi do teploty 700 °C. Použití pro spalovací turbíny, nástroje a spojovací 

součástky, pružiny a součástky do automobilů. [15] 

Slitina typu Ni-Cr-Fe (INCONEL alloy 751), tento typ slitiny obsahuje (73 % Ni – 15 % Cr 

– 7 % Fe – 2,5 % Ti – 1,1 % Al – 1 % Nb). Slitina podobná slitině INCONEL alloy X-750, 

ale s vyšším obsahem Al pro vyšší vytvrditelnost. Použití pro vysokoteplotní aplikace jako 

jsou výfukové ventily motorů s vnitřním spalováním. [15] 

Slitina typu Ni-Cr-Fe (INCONEL alloy 864™), tato slitina obsahuje 34 % Ni – 21 % Cr  – 

39 % Fe – 4,2 % Mo – 0,8 % Si – 0,6 % Ti. Slitina s vysokou odolností vůči únavě, tepelnou 

stabilitou a odolností vůči prostředí s roztavenými solemi a trhlinové korozi pod napětím v 

prostředí s chloridy. Použití v automobilovém průmyslu pro pružné vlnovce výfukových 

systémů, potrubí a výfuky. [15] 
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Slitina typu Ni-Cr-Co-Mo-Ti-Al (WASPALOY), tento typ superslitiny obsahuje (58 % Ni – 

19,5 % Cr – 13,5 % Co – 4,25 % Mo – 3,0 % Ti - 1,4 % Al). Vytvrditelná superslitina s 

vysokou pevností, odolná vůči tečení za vysokých teplot. Použití pro kritické součástky 

spalovacích turbín. [15] 

 

 

3.4 Odlitky z hořčíkových slitin 

 

Slitina typu Mg-Al-Zn (označení AZ91), dobrá slévatelnost a tažnost, vysoká pevnost při 

vyšších teplotách a nárazová odolnost. Odolná vůči korozi, creepu. Dostupná ve vysokém 

stupni čistoty. Vyrábí se litím pod tlakem. Tato slitina se používá v automobilovém průmyslu 

jako materiál pro výrobu sacího potrubí (viz obr. 8), převodovkových skříní, manualních 

převodovek. [17] 

 

Obr. 8 Části sacího potrubí [17] 

Slitina typu Mg-Al-Mn (označení AM50, AM60), tyto slitiny se vyrábí litím pod tlakem. 

Jsou charakteristické nízkou hmotností a nacházejí uplatnění hlavně v automobilovém 

průmyslu. Ze slitiny AM50 se vyrábí například vnitřní část volantu, pedály, zadní sedadla, 

část vnitřních dveří (viz obr. 9). Ze slitiny AM60 se vyrábí například lité kola. [17,18] 
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Obr. 9 Vnitřní část dveří slitina AM50 [17] 

 

Slitina typu Mg-Al-Sr (označení AJ62), slitina AJ62 se v automobilovém průmyslu používá 

jako materiál pro výrobu bloku motoru. Tuto slitinu pro komponenty bloku motoru (viz obr. 

10) používá automobilka BMW. [17] 

 

Obr. 10 Blok motoru [17] 
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Slitina typu Mg-Al-RE (označení AE44), slitinu AE44 používá automobilka GM jako 

materiál pro výrobu příčného nosníku motoru (viz obr. 11). [17] 

 
Obr. 11 Příčný nosník motoru [17] 

4  Tavení, odlévání a metalurgické zpracování slitin 

neželezných kovů  

 

 

4.1  Tavící zařízení 

 

Různorodé složení neželezných kovů a jejich slitin vyžaduje odlišné zařízení na tavení 

a udržování kovu. Na tavení neželezných kovů se používají téměř všechny typy tavících pecí. 

Důležitými faktory při výběru tavícího zařízení je ekonomičnost a technologie přípravy 

slitiny. Mezi nejdůležitější technologické faktory patří výkon tavícího zařízení, obsah, 

konstrukce a typ zařízení, způsob ohřevu, rozsah pracovních teplot, atmosféra, tlak a čas 

procesu tavení. Rozměry a tvar pracovního prostoru mají pro výkon pece a proces tavení 

velký význam. Mimo to jsou hlavním kritériem určujícím množství nataveného toku. 

Rozměry pracovního prostoru je možné vyjádřit pomocí koeficientů charakterizujících 

v určitém prostoru rychlost ohřevu, velikost tepelných ztrát, směr tepelného kovu od zdroje 

tepla. Při určení těchto parametrů se vychází z poměru plochy hladiny taveniny k objemu 

ohřívaného kovu. Při správném pohybu taveniny nenastává lokální přehřátí, které při tavení 
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velké většiny neželezných kovů, hlavně při tavení slitin na bázi Al-Mg, má záporný vliv na 

kvalitu taveniny. Pro rovnoměrnost ohřevu a homogenitu taveniny je dostatečné samovolné 

proudění (konvekce). Nejpoužívanějším zařízením pro výrobu slitin neželezných kovů jsou 

velmi výhodné elektrické pece. Výhodou je vysoká rychlost tavení a vysoká čistota taveniny. 

Nejrozšířenějšími elektrickými pecemi jsou indukční pece. Hlavní výhodou těchto pecí je 

úplný odběr tekutého kovu a vysoká elektrická účinnost. Kanálové indukční pece se používají 

na tavení, jako udržující jednotky pro bronzy, mosaze a slitiny na bázi Al. Při tavení Al slitin 

nejsou výhodné, protože se na stěnách a v kanálcích vytváření sraženiny, které ohrožují 

pracovní chod pece. [2] 

 

 

4.2 Rafinace 

 

Rafinace hořčíkových slitin se provádí s cílem odstranit nekovové nečistoty, vodík a 

nežádoucí rozpustné příměsi. Velmi efektivní způsob rafinace je zpracování taveniny solí. 

Podstata tohoto procesu je obdobná jako v případě hliníkových slitin. Před rafinací se daná 

tavenina předehřeje na určitou teplotu (podle složení slitiny). Očistí se povrch, poté se nasype 

pomletá vysušená rafinační sůl v množství cca 1 % hmotnosti taveniny a intenzivně, ale velice 

opatrně zamíchá lžící (ve které jsou otvory)do taveniny. V určitých intervalech se přidává 

čerstvá sůl. Rafinace je hotová, když povrch taveniny je zcela čistý. Vyšší stupeň čistoty 

taveniny zle získat, přeléváním taveniny přes roztavené tavidla. Nejefektivnější rafinací od 

nekovových strusek je filtrace přes síťové (sklená látka, ocelové dráty) a zrnité filtry 

(magnezit, ocelové kuličky, grafit atd.). Síťové a zrnité filtry se zaplní struskou a částmi 

tavidla, tím pádem filtry ztrácejí propustnost dřív než při filtraci Al-slitin. Zrnité filtry 

z uhlíkových materiálů (např. koks) a kombinované filtry (např. magnezit a koks) současně 

s rafinací umožňují očkování slitin obsahující hliník. Účinnost rafinace se hodnotí podle 

lomu, na kterém jsou viditelné černé strusky oxidu hořčíku v případě nedostatečné rafinace. 

Současně s odstraněním nekovových strusek pomocí rafinačních solí nastává proces 

odplynění. Lepší odplynění je možno dosáhnout profouknutím taveniny argonem (neutrální), 

chlorem (aktivní, vytváří se MgAl2) nebo dusíkem (neutrální). Argonem se profukuje 

tavenina při teplotách 750 až 760 °C. Dusík je možné použít jen do teplot 660 až 680 °C, při 

vyšších teplotách se tvoří nitrid hořčíku znečišťující taveninu. Nežádoucí rozpustné legující 

prvky v některých hořčíkových slitinách jsou železo, křemík, hliník, měď, mangan (hlavně 
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z hlediska snížení odolnosti proti korozi). Nejefektivnější způsob jejich odstranění je 

vytvoření podmínek pro těžko tavitelné slitiny, které v důsledku větší hustoty než je taveniny, 

klesají na dno kelímku. Proto se používají přísady, jejichž rozpustnost v tavenině je malá i při 

teplotách okolo 900 °C a které nevytváří sloučeniny s hořčíkem. Těmto podmínkám vyhovuje 

Zr, Ti, Mn. Nejefektivnější je použití Zr. Méně účinnější, za to levnější variantou je Mn. [2] 

 

 

4.3  Modifikace a očkování 

 

Slévárenské slitiny lze modifikovat úpravami tekutého kovu. Ovlivnit můžeme 

strukturu a vlastnosti přidáním menšího množství vhodně vybrané látky, která ovlivňuje 

krystalizaci. Modifikace je úprava tekutého kovu. Modifikací se ovlivňuje charakter růstu 

krystalizačních zárodků a důsledkem jsou změny vyloučených fází. Dalším typem, který 

ovlivňuje krystalizaci je očkování. Očkováním se ovlivňuje počet krystalizačních zárodků a 

výsledkem je zjemnění struktury. Proces modifikování a očkování se většinou využívá u slitin 

železa (litin při ovlivňování vyloučení grafitu, očkování Al slitin a jejich modifikování). [3] 

 

 

4.4  Technologie výroby odlitků 

 

Na výrobu odlitků ze slitin na bázi neželezných kovů se používají všechny známé 

technologie výroby odlitků. Způsoby odlévání jsou např. lití do pískových forem, gravitační 

lití do kovových forem, odstředivé lití, tlakové lití, lití do skořepinových forem. Celosvětová 

tendence je zvýšit narůst výroby odlitků moderními technologiemi, jako jsou tlakové lití, 

nízkotlakové lití, odstředivé lití apod. Volba vhodné technologie výroby odlitků se 

vyhodnocuje podrobnou analýzou, která zahrnuje obtížnost technologie, konstrukci odlitků, 

vhodnost slitiny pro danou technologii, požadavky na rozměrovou přesnost a jakost odlitků. 

[2] 
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4.4.1 Tlakové lití 

 

Lití pod tlakem vzniklo v roce 1838 a používalo se pro výrobu písmen tiskařských 

strojů. Ve strojírenství se používá od roku 1894. Stroje pro tlakové lití můžeme rozdělit podle 

teploty komory na stroje se studenou a teplou komorou. Jako první se používaly tlakové licí 

stroje s teplou komorou. Jedná se o stroje, jejichž plnící komora je ponořena do taveniny 

v udržovací peci. Princip se studenou komorou spočívá v tom, že komora s taveninou je 

oddělena od stroje a tavenina se nalévá do plnící komory, ze které se pomocí plnícího pístu 

vháněla do dutiny formy. Tento typ je výhodný pro odlévání lehkých slitin. Z tlakových strojů 

s teplou komorou se nejvíc používají stroje s vertikální komorou (výroba odlitků Zn slitin), 

s horizontální komorou (výroba odlitků Sn slitin). Názornou ukázku můžeme vidět na obr. 12. 

Stroje s teplou komorou se využívají i pro výrobu Mg slitin. U strojů se studenou komorou 

(vertikální nebo horizontální) se tavenina dávkuje do komory lžící nebo automatickým 

zařízením. Rychlost plnění dutiny je podmíněno rychlostí pohybu plnícího pístu. Tlakové 

stroje jsou opatřeny uzavíracím mechanizmem, který zabezpečuje formu proti otevření při 

plnění. Rozlišují se 3 plnící režimy formy a to nízká rychlost plnění formy lamelárním 

způsobem, střední rychlost plnění formy souvislým turbulentním proudem a vysoká rychlost 

s disperzním plněním. Povrch tlakových odlitků bývá hladký a velice přesný.[3] Pro slitiny 

hliníku se volí vysoká rychlost a uplatnění nachází v podobě blogů motorů, žebrovaných 

válců motorů atd. [2] 
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Obr. 12 Schéma tlakového lití [3] 

 

 

4.4.2 Nízkotlaké lití 

 

Nízkotlaké lití se principem řadí mezi gravitační lití do kovových forem a tlakové lití. 

První stroj byl určený pro výrobu kol (z oceli) lokomotiv a vagonů. V současné době se tato 

metoda využívá pro odlévání odlitků z Al slitin. Tato metoda zaručuje vysokou vnitřní kvalitu 

odlitků při velkém využití tekutého kovu.  Princip nízkotlakového lití je viditelný z obr. 13. V 

pracovním prostoru tavícího agregátu 1 je v kelímku 2 roztavená slitina 3. Celý prostor 

kelímku je uzavřený poklopem 5, ve kterém je umístěná plnící trubice 6. Poklop je 

sundatelný, otočný, nebo je v něm uzavíratelný otvor pro nalívání slitiny. Kovová forma 7 je 

umístěná nad tavícím agregátem. Působením přetlaku vzduchu, respektive inertního plynu 

v rozsahu 0,01 až 0,07 MPa (Al slitiny 0,02 až 0,03 MPa) na hladinu roztavené slitiny 

v kelímku se začne plnit dutina kovové formy tak, že hladina až po spodní úroveň dutiny 

formy stoupá pomalu. Poté se v důsledku zvyšujícího se tlaku, zvyšuje rychlost plnění. 
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Přičemž zvyšující se tlak pozitivně působí při tuhnutí odlitků na zlepšení vnitřní kvality 

odlitků. Mezi výhody nízkotlakového lití patří vysoké využití (až 95 %) slitiny v odlitcích 

v důsledku snížení hmotnosti vtokové soustavy, nízké investiční náklady na zařízení oproti 

tlakovému lití, optimální způsob plnění formy zabezpečující vysokou hustotu odlitků atd. 

Mezi nevýhody nízkotlakového lití patří potřeba dolévat roztavenou slitinu do pracovního 

prostoru pece a obtížné metalurgické zpracování (čištění, odplynění, modifikace, očkování) 

přímo v pracovním prostoru pece. Nízkotlakové lití se používá pro odlévání odlitků na bázi 

Al a Mg hlavně pro automobilový průmysl. Touto metodou se například vyrábí litá kola. 

[2,19] 

 

Obr. 13 Nízkotlaké lití [2] 

 

 

 

 



34 

 

4.4.3  Gravitační lití do kovových forem 

 

Metoda odlévání do kovových forem působením gravitační síly je progresivní způsob 

výroby odlitků. Využití této metody je podmíněno potřebnou výrobností, která závisí na 

hmotnosti, složitosti a konstrukčního zpracování jednotlivých odlitků. Před startem výroby 

odlitků tímto procesem, je nutné porovnat náklady na klasický způsob odlévání do netrvalých 

pískových forem s kompletní realizací metody lití do kovových forem. Uvádí se, že 

efektivnost této metody se vyplácí při výrobě cca 400 jednoduchých malých odlitků, okolo 

4000 odlitků středně složitých a cca 9000 kusů odlitků při lití do složitých forem. Při splnění 

těchto podmínek přináší tato metoda tyto výhody zvýšení mechanických vlastností, hlavně 

meze pevnosti v tahu a zvýšení tvrdosti (způsobené zvýšením intenzity odvodu tepla 

z odlitku). Vysokou kvalitu povrchu odlitků, která svou hladkostí povrchu odpovídá stupni 

drsnosti formy, případně kvality nátěru, který je doplňkem přípravy formy v procese lití. Nižší 

výrobnost nepodařených odlitků, protože v průběhu lití jsou poměrně stálé podmínky. Mezi 

nevýhody této metody patří zvýšení nákladů na konstrukce formy při přípravě výroby, větší 

nároky na materiál, další náklady na kokilové licí stroje, případně na hydraulické agregáty a 

udržovací pece. Použití metody omezuje licí teplota zvolené slitiny, je známo že méně vhodné 

jsou odlitky s vysokou licí teplotou (uhlíkové a slitiny z oceli) než slitiny se střední teplotou 

tavení (Al slitiny, Mg slitiny atd.). Do kovových forem je možné odlévat všechny slévárenské 

slitiny. Avšak některé typy slitin se hodí více pro tuto metodu a některé méně. Hlavní 

kritérium vhodnosti slitiny je licí teplota a to ve vztahu k materiálu kovové formy a její 

životnosti. V praxi se metoda lití do kovových forem používá nejvíce pro slitiny hliníku, 

hořčíku a mědi. [2] 

 

 

4.4.4  Odstředivé lití 

 

K výrobě odlitků odstředivým litím se pro plnění formy a tuhnutí odlitků využívá 

odstředivá síla. Tato síla zaručuje dobrou kvalitu povrchu, vysokou hustotu a vyšší 

mechanické hodnoty odlitků. Rotace formy vytváří specifické podmínky při odlévání a 

tuhnutí odlitku. Touto metodou se odlévají hlavně odlitky rotačního tvaru (např. válce, roury, 

ložiska atd.). Odstředivé lití vyžaduje speciální zařízení jako odstředivé licí stroje, velice 

kvalitní kovové formy a přesné dávkování taveniny. Odstředivé lití lze rozdělit podle několika 
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kritérií. Například podle konstrukce formy s vodorovnou nebo svislou osou rotace. Dále 

můžeme rozdělit na pravé a nepravé odstředivé lití. Vlastní odstředivé lití spočívá v tom, že 

osa rotace při lití je totožná s osou rotace odlitků. Při nepravém lití se odstředivá síla využívá 

pro plnění dutin jednotlivých odlitků napojených v jedné, nebo více vrstvách na společném 

vertikálním vtokovém kanále. Tato technologie je efektivní, důvodem je vysoké využití kovu 

nad 90 %, vysoká jakost odlitků a zlepšení mechanických vlastností. V současné době se 

odstředivé lití využívá například pro výrobu potrubí velkých průměrů. [2]  

 

 

4.4.5  Plynulé lití 

 

Plynulé lití bývá také označováno jako kontinuální lití. Účelem této metody je výroba 

jednoduchých velmi dlouhých odlitků nebo profilovaných tvarů. První záznamy o plynulém 

lití jsou datovány k roku 1840, kdy byly prvním návrhem stoje plynulého lití odlévány 

olověné trubky. Postupem času se tato metoda vyvíjela až do dnešní podoby plynulého lití 

s horizontálním uspořádáním a uzavřeným systémem. Princip této metody spočívá v tom, že 

je tavenina nepřetržitě nalévána do formy s průchozí dutinou tzv. krystalizátorem. 

V krystalizátoru dochází k ochlazení taveniny a tím k tuhnutí. Poté k odsouvání ven 

z krystalizátoru. Viz obr. 14. Tyto odlitky v konečné podobě mohou být velice dlouhé. 

V dnešní době můžeme rozdělit licí stroje na horizontální a vertikální. Poté podle přívodu 

taveniny na systém s otevřeným nebo uzavřeným vtokem. Nejpoužívanějším typem je plynulé 

lití s horizontálním uspořádáním a uzavřeným vtokem. [3] 
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Obr. 14 Základní principy zařízení pro plynulé lití [3]  

a) plynulé lití vertikální - otevřený systém, b) plynulé lití vertikální - uzavřený systém, c) 

plynulé lití horizontální - uzavřený systém 1 - licí pánev, 2 - nálevka, 3 - kelímek, 4 - forma 

(krystalizátor), 5 - tekutý kov, 6 - ztuhlý kov, 7 - tažné válce 

 

4.5  Výroba odlitků do pískových forem 

 

Jedná se o velmi flexibilní metodu, která nemá hmotnostní omezení. Prakticky není 

omezena ani velikost odlitků. Tato metoda se především využívá pro kusovou a malosériovou 

výrobu menších odlitků, příčinou je neekonomické použití kovových forem. Nároky na 
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pevnost forem jsou nižší, než u slitin Fe. Formy a jádra jsou vyráběny běžnými pojivovými 

systémy a technologiemi. Z důvodu menších nároků na prodyšnost směsí se mohou používat 

jemnější ostřiva. Důsledkem toho je snížení drsnosti odlitků. Při použití nátěru je cíl omezit 

tření mezi taveninou a formou, toto vede ke zlepšení kvality povrchu odlitků. Tloušťka stěn se 

odvíjí od plošných rozměrů stěn a zabíhavosti slitiny. Běžně se tloušťka stěn pohybuje okolo 

3-4 mm. Tloušťky nad 30-40 mm nejsou vhodné a konstrukce odlitků by se neměla vyrábět 

(klesají mechanické vlastnosti a homogenita). V případě silnostěnných odlitků se používají 

kovové chladítka. [1] Tímto procesem se například vyrábějí odlitky ze slitin hliníku. 

 

 

4.6  Výroba odlitků do skořepinových forem 

 

Metodu lití do skořepinových forem objevil v roce 1944 německý slévárenský 

výzkumník Johannes Croning. Metoda lití do skořepin, vyrobených metodou vytavitelného 

modelu je vhodná pro menší, tvarově náročné odlitky. Princip této metody spočívá v tom, že 

se nasypává nebo fouká směs ostřiva a pryskyřice na formu. Formy bývají předehřány na 200-

300 °C. Směs se nechá na formě 10-20 s podle požadované tloušťky skořepiny. Během této 

doby se část pryskyřice nataví a vytvoří plastickou vrstvičku cca 8-12 mm, zbytek se 

otočením vysype. Poté následuje vytvrzení skořepiny při teplotách okolo 300-450 °C. Po 

tomto procesu se skořepina vyjímá. Tímto procesem se vyrobí i druhá polovina. Pak se 

případně vkládají jádra. Forma není samonosná, tím pádem se před odlitím zasypává do 

písku. [3] Touto metodou se vyrábějí například odlitky ze slitin titanu, niklu, které nacházejí 

uplatnění v dopravním a leteckém průmyslu. 
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Závěr 

 

 

Z této bakalářské práce, zaměřené na využití odlitků s neželezných slitin na tepelně 

exponované díly v konstrukci dopravních prostředků, je patrné, že slitiny neželezných kovů 

jsou důležitým funkčním materiálem. Jak na tepelně exponované díly v podobě různotvarých 

odlitků, tak na výrobu velkých komponentů v podobě krycích plechů, části kapot atd. 

Nejpoužívanější v tomto odvětví jsou slitiny hliníkové, hořčíkové, titanové a niklové. 

Nejdražší jsou slitiny titanové, které jsou charakteristické výbornými mechanickými 

vlastnostmi i při vysokých teplotách. Ovšem díky vysoké ceně se z ekonomických důvodů 

používají především v závodních speciálech, leteckém a kosmickém průmyslu. V současnosti 

zažívají v automobilovém průmyslu největší pokrok slitiny hliníku, které tvoří velkou část 

automobilových dílů. Na tepelně exponované díly se používají siluminy (slitiny na bázi 

hliník-křemík), které odolávají opotřebení a zvýšeným teplotám, jsou tak vhodným 

materiálem pro tyto odlitky. Z důvodu odolnosti vůči korozi nacházejí uplatnění tyto slitiny 

také v lodním průmyslu. Slitiny hliníku jsou ekonomicky nejvýhodnější a proto také 

nejpoužívanějším materiálem. Další slitiny, kterou mohou být vysoce tepelně namáhané, jsou 

slitiny niklu. Z důvodu vysoké pevnosti, se tyto slitiny používají především v podobě menších 

odlitků, jako jsou například pružiny, části kriticky tepelně namáhaných spalovacích turbín 

v automobilovém, leteckém a lodním průmyslu. Hořčíkové slitiny mají omezené možnosti 

v tepelně exponovaných dílech, z důvodu vysoké reaktivity s kyslíkem. A proto jsou nejméně 

používané z uvedených slitin. Slitiny hořčíku se používají například jako materiál pro výrobu 

bloku motorů atd. Do budoucna, lze předpokládat s vývojem dalších materiálů, které budou 

lépe odolávat vysokým teplotám a budou ekonomicky dostupnější pro sériovou výrobu. 
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