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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hořčíkových slitin a jejich využitím na odlitky 

v automobilovém průmyslu. Je složena z teoretické části, která začíná charakteristickými 

vlastnostmi samotného hořčíku. Dále je popsáno rozdělení hořčíkových slitin, jejich vlastnosti 

a použití vybraných typů slitin v automobilovém průmyslu. Hlavní náplní práce je shrnutí 

literárních poznatků na využití odlitků pro automobilový průmysl.  
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ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with the properities of magnesium alloys and their use for castings 

in the automotive industry. It consist of theoretical part, which begins characteristic properities 

of magnesium. It also describe distribution of magnesium alloys, their properities and use 

selected types of magnesium alloys in the automotive industry. The acquire knowledge of 

literary analysis for use in the automotive industry is summarized in the last part. 
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1. Úvod a cíle práce 

Téma mé bakalářské práce se zabývá uplatněním odlitků z hořčíkových slitin v konstrukci 

automobilu. Hořčík a jeho slitiny nabízí jako konstrukční materiál řadu výhod a 

charakteristických znaků. Automobilový průmysl začal hořčík (Mg) a jeho slitiny intenzivně 

používat již od 1.pol. 20.století, a to především během 2.světové války, kdy byla této oblasti 

věnována velká pozornost především v Evropě a Asii. Ze začátku byly hořčíkové slitiny použity 

pro interiérové prvky, jako je např. středový panel, přístrojová deska, rámy sedaček, volant, 

konstrukce střešních oken atd. Novým trendem v oblasti používání hořčíkových slitin v 

automobilovém průmyslu je snaha o zmenšení hmotnosti i ostatních částí vozu - začaly se 

používat na střešní panely, sklápěcí střechy, litá či tvářená kola, sestavy pro vnitřní potrubí, 

víka hlav válců, olejové vany, startéry, alternátory, a dokonce bloky motorů. 

Tato bakalářská práce je rozčleněna do šesti kapitol a podkapitol. První hlavní část je zaměřena 

na vývoj, vlastnosti a výrobu samotného hořčíku. Dále se ve své práci zabývám základním 

rozdělením hořčíkových slitin, jejich typy a legujícími prvky. Poslední část se věnuje 

konkrétním typům hořčíkových slitin, jejich vlastnostmi a aplikacemi v automobilovém 

průmyslu.  

Hlavním cílem mé práce je prostudování a analýza hořčíkových slitin, jejich mechanických a 

fyzikálních vlastností, díky nimž se dají využít jako konstrukční materiál v automobilu.  

Pro dosažení tohoto cíle je závěrečná část bakalářské práce soustředěná na vybrané typy 

hořčíkových slitin, jejich výrobu a konkrétní způsoby aplikací v konstrukci automobilu.  
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2. Hořčík  

2.1 Historický vývoj 

V přírodě se hořčík nachází v podobě četných sloučenin, což odpovídá jeho značné chemické 

slučivosti. Poprvé byl hořčík objeven roku 1774 a byl pojmenován po dávném městě Magnesia 

(proto latinský název Magnesium). Hořčík v podobě amalganu byl vyroben v prvním desetiletí 

19. stol.  O dvacet let později se podařilo vyrobit čistý hořčík působením par kovového draslíku 

na bezvodý chlorid hořečnatý. Teprve počátkem 20. stol. začíná jeho průmyslová výroba 

z počátku omezená jen na některé průmyslově vyspělé státy, jako je Čína a Rusko. [1] 

Elementárně se hořčík v přírodě nevyskytuje vůbec. Nejrozšířenější jsou jeho minerály hořčíku, 

jako je například magnezit MgCO3 (uhličitan hořečnatý), dolomit CaCO3.MgCO3 (směsný 

uhličitan hořečnato-vápenatý) či periklas MgO (oxid hořčíku), který má zároveň nejvyšší 

procentuální obsah hořčíku a to 60,3%.  

Silné zastoupení má v zemské kůře, jehož obsah v ní je 1,9 - 2,5 %. Proto je 6., nejvíce 

zastoupeným prvkem na Zemi, čím se řadí za vápník a před sodík s draslíkem podle výskytu. 

Ovšem největší zastoupení a zároveň nevyčerpatelným zdrojem je hořčík v mořské vodě. Jeho 

koncentrace se udává na 1,35g/l a je tak po sodíku druhým nejvíce zastoupeným kationtem.  

2.2 Vlastnosti hořčíku  

Hořčík je kovem II.A podskupiny periodické soustavy prvků, kde leží mezi beryliem a kalciem. 

Značí se zkratkou Mg (z lat. Magnesium, atomové číslo 12). Je to stříbrolesklý, lehký kov o 

relativní atomové hmotě 24,31 g.mol-1. S jeho nízkou hustotou 1 738 kg/m3, která je dána malou 

atomovou hmotou s velkým atomovým poloměrem 1,5982, je znám jako nejlehčí konstrukční 

materiál. Teplota tání čistého hořčíku je 650°C a teplota varu 1 090°C, při atmosférickém tlaku 

(Tab. 1). 

Hořčík má hexagonální mřížku s nejtěsnějším uspořádáním a poměrem os c/a 1,623, což je 

nejblíže k ideálnímu osovému poměru pro nejtěsnější uspořádání 1,633. 

Tabulka č.1 Základní charakteristiky Mg  

Atomová 

číslo 

Atomová 

hmotnost 
Hustota 

Teplota 

tání 

Teplota 

varu 

Krystalová 

struktura 

Modul 

pružnosti 

12 24,31 g.mol-1 1 738 kg/m3 650 °C 1 090 °C HTU 45 GPa 
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2.2.1 Mechanické vlastnosti hořčíku  

Mechanické vlastnosti čistého hořčíku nejsou zvláště dobré. Hořčík je málo pevný a málo 

tvárný, malá tvárnost je vyvolána jeho krystalickou stavbou. Na rozdíl od převážné většiny 

kovů krystalizujících v soustavě kubické, a celou řadu kluzných rovin, má soustava hexagonální 

pouze jednu kluznou rovinu, což se projevuje malým prodloužením a značnou anizotropií 

v různých směrech po tváření. Mezi pevností hořčíku ve stavu litém a tvářeném je výrazný 

rozdíl. Rovněž i u ostatních mechanických vlastností se objevují značné rozdíly. K nepříznivým 

vlastnostem hořčíku patří i jeho malá vrubová houževnatost. [1] 

Tvárným se hořčík stává až za zvýšených teplot (přibližně od 225°C), a proto až na malé 

výjimky se tváří hořčík i jeho slitiny jen za tepla. Největší plastičnosti dosahuje hořčík při 

teplotě 350 až 450°C, což je také přibližně teplota, při níž jsou hořčík a jeho slitiny obvykle 

tvářeny. [1] 

2.2.2 Chemické vlastnosti hořčíku  

Všeobecně je hořčík chemicky málo odolný kov. Až na pár výjimek jsou na tom stejně i jeho 

slitiny, které špatně odolávají korozi. Nesouvislá vrstva kysličníku hořečnatého, která se tvoří 

na povrchu, nezaručuje žádnou ochranu. Je to proto, že molekulární objem vzniklého kysličníku 

je menší, než je atomový objem hořčíku, který byl oxidován. V suchém vzduchu hořčík 

nekoroduje. Ve vlhké atmosféře ztrácí rychle povrch kovový lesk a stává se matným a postupně 

se pokrývá šedivou vrstvou hydroxidu Mg(OH)2. 

Nepříznivou vlastností hořčíku je jeho snadná zápalnost na vzduchu, zvláště je-li ve tvaru třísek, 

pilin a prášku. Dosáhne-li obsah prachu ve vzduchu kritické koncentrace, může dojít k explozi. 

Hořlavost hořčíku (v tekutém stavu) lze snížit přísadou malého množství beryllia (0,005 až 

0,02%), ceru nebo vápníku. [1] 

Při hoření na vzduchu vzniká velmi intenzivní bílé světlo. S vodou reaguje za normální teploty 

velmi pomalu za vzniku hydroxidu hořečnatého Mg(OH)2. Při vyšší teplotě se hořčík slučuje 

velmi ochotně téměř se všemi prvky. [12] 
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2.3 Výroba hořčíku 

Hořčík se vyrábí zejména tavnou elektrolýzou MgCl2, méně často termickými způsoby z MgO.  

Uvedeme si dva nejčastější způsoby výroby hořčíku [2]:  

- Elektrolýza roztavené směsi chloridu hořečnatého a chloridu draselného (MgCl2+KCl) 

pochod probíhá při teplotě 750°C, chlorid hořečnatý slouží ke snížení teploty taveniny a získává 

se z mořské vody nebo koncentrovaných roztoků mořské soli (solanky). Při elektrolýze se na 

grafitově anodě vylučuje chlor, na železné katodě hořčík, který stoupá k povrchu hladiny, kde 

je sbírán. Touto cestou se získává hořčík o čistotě 99,9%.  

- Pyrometalurgický výrobní postup ve dvou variantách:  

- redukcí oxidu hořečnatého karbidem vápenatým nebo uhlíkem v elektrické obloukové peci, 

při redukci uhlíkem jsou užívány teploty nad 2000°C, při použití karbidu jen teploty 1200°C, 

pro volbu technologie je podstatná cena karbidu vápenatého 

- siliko-termickou reakcí páleného dolomitu s křemíkem nebo ferosiliciem v ocelových 

retortách při 1200°C nebo vakuových pecích. Touto cestou se získává hořčík o čistotě 99,5%.  

2.4 Světová výroba 

Hořčík zaznamenává ze všech neželezných kovů největší expanzi výroby. Je to způsobeno 

novými aplikace i zejména v oblasti progresivních hořčíkových slitin pro automobilový 

průmysl, ale také i v oblasti legování hliníkových slitin hořčíkem (při stoupající výrobě hliníku) 

a využití hořčíku jako reaktivní látky pro odsíření surového železa.  

Oproti jiným neželezným kovům i při svém rozšíření v přírodě se hořčík vyrábí jen v několika 

zemích světa a jeho výroba je určitou charakteristikou technologické a ekonomické vyspělosti 

daného státu. [14] 

Spotřeba hořčíkových slitin za desetiletí 1993-2003 desetkrát vzrostla. Odhadovalo se, že 

spotřeba byla okolo 200 000 tun za rok. Tomuto násobku bylo zavděčeno vzrůstající poptávce 

lehkých slitin v automobilovém průmyslu, kdy největší automobilky světových značek chtěly 

aplikovat odlitky z hořčíkových slitin v rozmezí 10-25kg na automobil. [14] 

Tedy na začátku 20.století byla produkce hořčíku na úrovni okolo 350 tun ročně, na konci 

20.století však vzrostla na 350 tisíc tun ročně! V roce 2008 tomu bylo okolo 720 tisíc tun 

vyrobeného primárního hořčíku za rok a to díky širokým oblastem využití, ale především, jak 
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je již zmíněno výše, v oblasti automobilového průmyslu. V příštích několika letech se očekává 

nárůst spotřeby hořčíku (hořčíkových slitin) o 7 a více %. [22] 
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2.5 Použití hořčíku 

2.5.1 Automobilový průmysl 

Nejrozšířenější oblastí využití hořčíku, jakožto aplikace hořčíkových slitin, a s největším 

spotřebitelem je automobilový průmysl. Díky vysoké ceně pohonných hmot a potřebě snížit 

jejich spotřebu při jízdě, vedlo ke snižování hmotnosti částí vozu, či dokonce celistvých částí. 

Nejenže snížíme spotřebu vozidla, ale klesá tak celková hmotnost vozidla až o několik desítek 

kilogramů. 

První zmínky použití hořčíkových slitin sahají již do základů výroby automobilu. Kdy roku 

1936 byl představen Volkswagen Beetle. Následovaly další světově známé automobilové 

značky jako je německé BMW či již zmínění VW, dále Jaguár, americký Ford či Daimler 

Chrysler a další. [14] 

Kvůli snížení hmotnosti a díky tomu zvýšení výkonu, využívaly hořčíkových slitin nejen 

komerčně známé automobilky ale i motoristické speciály. Zde je historie mnohem delší. 

Samozřejmě nesmíme opomenout dvoustopé vozidla – motorkářské speciály. [14] 

Aplikace byly od odlehčených rámů sportovních speciálů po bloky motorů, sací potrubí, víka 

převodovek, hlavy válců či dveřní plechy. Detailně se tímto odvětvím budu zabývat u 

jednotlivých příkladů hořčíkových slitin v následujících kapitolách této práce. 

2.5.2 Letecký průmysl 

Asi největším objevitelem či spotřebitelem v leteckém průmysl byl, za účelem opětovného 

snížení hmotnosti, v I. a II. světové válce, Německo. Byl to jeden z hlavních stavebních kovů a 

je jím dodnes. Němci vytvořili nejpoužívanější slitině jméno „ELEKTRON“ ( Mg-Al-Zn), které 

je používáno dodnes i v jiných odvětvích než je letectví. [14],[19] 

 Nejčastěji jsou to kryty motorů, konstrukční součásti převodovek, úchyty, sloupky a jiné další 

konstrukční prvky. 

2.5.3 Elektrotechnický průmysl 

Současným trendem v odvětví elektronických zařízení je, aby výrobky byly přenosné. Proto je 

důležité, aby komponenty, ze kterých se tato zařízení vyrábí, byly lehké a zároveň odolné. 

Materiály na bázi hořčíku tyto požadavky splňují. Jsou lehké jako plast, ale jejich mechanické 

vlastnosti jsou mnohem lepší. Proto se využívají na výrobu krytů mobilních telefonů, notebooků 

nebo kamer. Hořčíkových slitin a kompozit se využívá i ve sportovním průmyslu. V první 



7 

 

polovině dvacátého století byly hořčíkové slitiny představeny jako ortopedické bio materiály. 

Avšak vzhledem k jejich nízké odolnosti vůči korozi se začalo jejich používání omezovat. 

Přesto má však hořčík řadu atraktivních vlastností, které činí z materiálů na bázi hořčíku 

potenciální kandidáty na výrobu implantátů. [8] 
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3. Základní rozdělení hořčíkových slitin 

Vhodným legováním hořčíku získáváme důležité konstrukční materiály. Legující přísady 

výrazně zvyšují pevnost, houževnatost, odolnost vůči korozi a slévatelnost hořčíku. Pevnost 

slitin se pohybuje v rozmezí 200-360 MPa. Podobně jako hořčík mají i jeho slitiny velmi nízkou 

hustotu. Lze je tedy řadit mezi slitiny zvlášť lehké. Výhodný je poměr mezi pevností a hustotou, 

který je velmi nízký, nižší než u slitin hliníku a oceli. Nevýhodná je poněkud nízká mez kluzu 

σ0,2 jak hořčíku, tak také většiny slitin. Slitiny hořčíku mají velký útlum, což je jejich předností. 

[1] 

Slitiny hořčíku se především uplatňují ve strojírenské výrobě, zvlášť v automobilovém 

průmyslu. Setkáváme se s nimi ve stavbě různých dopravních prostředků. V letecké výrobě jsou 

ze slitin hořčíku vyráběny některé části výbušných, popř. i proudových motorů, některé části 

draků či kostry měřících přístrojů a panelů. Specifické využití mají tyto slitiny ve stavbě 

atomových reaktorů. V uvedených příkladech jde o slitiny buď lité pod tlakem, do kokily, písku 

nebo slitiny tvářené kováním, lisováním, protlačováním a válcováním. [1] 

3.1 Hlavní a vedlejší přísadové prvky 

Ve slitinách hořčíku se používají poměrně velké množství různých legujících přísad, podle toho 

jakých vlastností má být dosaženo. Výběr legujících prvků je ale omezen v případě, kdy se 

nemá příliš zvýšit hmotnost výsledné slitiny. Výhodné je, pokud přísadový prvek tvoří 

substituční tuhý roztok, to může vést ke zvýšení pevnosti v důsledku příměsového zpevnění, 

přičemž zůstane zachována nebo se zlepší tažnost. Slitiny obsahující intermetalické fáze není 

zpravidla možné použít pro tváření, ale pouze jako slévárenské. [7] 

Prvky přidávané do hořčíkových slitin lze jednoduše rozdělit na legující, působící příznivě či 

způsobující určité vlastnosti, a příměsi, působící ve většině případů negativně, jako jsou 

nečistoty. 

3.1.1 Legující prvky 

 Hliník – Al je nejčastěji používaný legující prvek. Tvoří základ u litých slitin hořčíku. 

Zvyšuje pevnost a tvrdost hořčíkových slitin. Do obsahu 6% Al jsou slitiny tvárné za 

studena, při vyšším obsahu hliníku jen za tepla. Slitiny s 7%až 10% lze precipitačně 

vytvrzovat. Hliník působí příznivě na slévatelnost slitin především tím, že zmenšuje 

jejich smrštivost. [1],[8] 

 Cín – Sn spolu s malým množstvím hliníku snižuje tvorbu trhlin při tváření za tepla [8] 
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 Zinek – Zn působí na vlastnosti hořčíkových slitin přibližně jako hliník, proto se 

používá společně s ním. Pokud je zinek přidáván do 2% zlepšuje tvárnost slitin. Zinek 

také potlačuje škodlivý vliv železa.  

 Vápník – Ca je v poslední době používán při vývoji creepu odolných slitin. Má 

pozitivní účinek na zrno a rafinaci. Může způsobit jako dezoxidant v tavenině nebo při 

následujícím tepelném zpracování. Pokud je přítomen ve větším obsahu než 0,3% 

zhoršuje svařitelnost. [8] 

 Mangan – Mn se uplatňuje v četných slitinách hořčíku jako přísada zlepšující výrazně 

odolnost vůči korozi, zjemnění zrna a svařitelnost. Dále snižuje rozpustnost železa a 

zvyšuje napětí na mezi kluzu. Obvykle jeho obsah nepřekračuje hranici 0,5%, jen 

v binárních slitinách, které jsou vhodné pro svařování, dosahuje 2%. [1],[8] 

 Lithium – Li je legující prvek, jehož hustota je 540 kg/m3, po přidání do slitiny snižuje 

hustotu slitiny pod hodnotu čistého hořčíku, také snižuje pevnost, ale zvyšuje tažnost. 

Lithium má poměrně vysokou rozpustnost v hořčíku, při pokojové teplotě až 17 at. %, 

tj. 5,5 hm. %. [8] 

 Zirkonium – Zr je používáno jako přísada pro zjemnění zrna, lze jej použít ve slitinách 

se zinkem, vzácnými zeminami, thoriem, yttriem nebo jejich kombinaci. Ve slitinách 

obsahujících Al, Mn, Fe, Si, C, N, O a H spolu tvoří stabilní sloučeniny, které 

nepřispívají ke zjemnění zrna. [8] 

 Kovy vzácných zemin jsou používány pro zlepšení vlastností za vyšších teplot a 

zvýšení creepové odolnosti. Někdy je k nim řazeno Yttrium, které se používá ke zvýšení 

pevnosti za vyšších teplot a zvýšení creepové odolnosti do 300°C. (8) Kvůli vysokým 

nákladům, jsou tyto prvky užívané ve vysoce technicky vyspělých slitinách.  

 Thorium – Th je používáno, protože zvyšuje odolnost proti creepu až do 350°C, 

zlepšuje slévatelnost a slitiny s ním jsou svařitelné. Ale protože se jedná o radioaktivní 

prvek, jsou slitiny postupně vyřazovány. [8] 

 Stříbro – Ag zlepšuje zpevnění stárnutím. Také zlepšuje vlastnosti za vyšších teplot u 

slitin obsahující thorium nebo vzácné zeminy. [8] 

 Křemík – Si zvyšuje tekutost slitin v roztaveném stavu, ale za přítomnosti železa 

snižuje korozní odolnost. [8] Avšak odolnost proti tečení může být zvýšena.  
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3.1.2 Prvky působící jako škodlivé příměsi 

 Beryllium – Be se používá pro snížení oxidace v tavenině, ale je velmi málo rozpustné 

a může zapříčinit zhrubnutí zrna.  

 Měď – Cu v množství větším než je 0,05 hm. % nepříznivě ovlivňuje korozní vlastnosti. 

Příznivě ovlivňuje pevnost za vyšších teplot. 

 Železo – Fe je řazeno ke škodlivým příměsím, protože pokud jeho obsah přesáhne 0,005 

hm. %, snižuje korozní odolnost hořčíkových slitin. [8] 

 

3.2 Typy a označení slitin hořčíku 

3.2.1. Starší označování v zemích EU a v USA – ASTM 

Ve většině průmyslově vyspělých zemích byl používán způsob označování slitin hořčíku dle 

vlastních norem – GOST (Rusko) , - BS ( Velká Británie) , - DIN ( Německo), - NF (Francie), 

-UNS nebo ASTM (USA) apod. Současně však bylo v celosvětovém měřítku používáno i 

jednotné označování, a to podle ASTM. Podle této americké materiálové normy značka slitiny 

hořčíku sestává z kombinace velkých písmen a čísel, jejichž význam je následující [7]: 

 První část značky tvoří dvě písmena označující dva hlavní přísadové prvky. Písmena 

jsou seřazena v pořadí snižujícího se obsahu těchto prvků (nebo abecedně, pokud jsou 

tyto obsahy stejné). Význam písmen je uveden v Tab. 2. 

 Druhá část značky označuje množství těchto dvou hlavních přísadových prvků. Sestává 

ze dvou celých čísel odpovídajících zaokrouhlenému procentuálnímu obsahu obou 

prvků, sestavenému ve stejném pořadí jako první část značky.  

 Třetí část značky rozlišuje mezi slitinami se stejnými obsahy obou hlavních přísadových 

prvků. Tvoří ji písmeno ( I a O se nepoužívají) přiřazované v tom pořadí, v jakém jsou 

složení slitin normována. 

 Čtvrtá část značky označuje stav slitiny. Od předchozích částí je oddělena rozdělovacím 

znaménkem. Sestává z písmene, po kterém následuje jedna nebo více číslic, které 

upřesňují daný stav, například T8 = po rozpouštěcím ohřevu, poté tvářený za studena a 

umělé stárnutí, H11 = slabě deformačně zpevněný.  

 Význam písmen: F = v přirozeném stavu, O = žíhaný, H = deformačně zpevněný, T = 

 tepelně zpracovaný. 
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Před vlastní značkou slitiny někdy předchází označení MG. K označení slitin s nízkým obsahem 

nečistot, jako jsou železo, nikl a měď, byl počátkem 80. let zaveden pojem ,,high purity“(vysoká 

čistota). Díky své odolnosti proti korozi se slitiny s vysokou čistotou používají nejčastěji. Dnes 

existují high-purity verze v každé běžně používané slitině hořčíku, zejména slitiny pro tlakové 

lití. Takovou verzi označují písmena HP na konci značky slitiny. 

 

Tabulka č.2 Význam písmen v označování hořčíkových slitin [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

 

 

  

Písmeno 
Přísadový prvek – český / 

anglický název 
Značka prvku 

A Aluminium Al 

B Bismuth Bi 

C Copper Cu 

D Cadmium Cd 

E Rare Earth - 

F  Iron Fe 

G Magnesium Mg 

H Thorium Th 

K Zirkonium Zr 

L Lithium Li 

M Manganese Mn 

N Nickel Ni 

P Lead Pb 

Q Silver Ag 

R Chromium  Cr 

S Silicon Si 

T Tin Sn 

W Yttrium Y 

Y Antimony Sb 

Z Zinc Zn 
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3.2.2 Označování dle euronorem  

V důsledku přechodu České republiky na evropské normy se změnilo i její označování dle 

norem, kdy slitiny hořčíku byly označovány normou ČSN 42 0054 a ČSN 42 0055, a které po 

dobu přechodu byly stále platné, a to na označení normou ČSN EN 1754. Tato norma – Hořčík 

a slitiny hořčíku. Anody, ingoty a odlitky z hořčíku a slitin hořčíku – také používá k označení 

hořčíku a slitin hořčíku číslo i značku, jako tomu bylo u ČSN, avšak podle jiných pravidel [7]: 

1. Označení číslem - představuje desetimístný znak: 

 první 4 místa jsou obsazena písmeny EN-M 

 5. místo písmenem: A – hořčíkové anody, 

           B – ingoty z hořčíku a slitin hořčíku určené k přetavení,  

           C – odlitky ze slitin hořčíku  

 6. místo číslicí označující hlavní prvek nebo hlavní slitinový prvek: 1 – Mg, 2 – Al, 3 – 

Zn, 4 – Mn, 5 – Si, 6 – RE (kovy vzácných zemin), 7 – Zr, 8 – Ag, 9 – Y 

 7. a 8. místo číslicemi určující skupinu slitin: 00 – Mg, 11 – MgAlZn, 12 – MgAlMn, 

13 – MgAlSi, 21 – MgZnCu, 51 – MgZnREZr, 52 – MgREAgZr, 53 – MgREYZr 

 9. místo číslicí (počínaje 1) označující podskupinu slitin 

 10. místo číslicemi 0 až 9 rozlišujícími slitiny v podskupinách 

2. Označení značkou – První 4 čísla jsou stejná jako v označení číslem, tedy EN-M. Poté 

následuje chemická značka hořčíku Mg a po ní chemické značky prvků, přičemž se uvádějí 

nejvíce 4 prvky. Za chemickou značkou daného prvku následuje bez mezery číslice označující 

jeho hmotnostní procento v označované slitině. Příklad označení slitiny hořčíku a jeho schéma 

je dále vyjádřeno v obr.1 : 

 číslem:  EN – MC21120 

 značkou: EN – MCMgAl9Zn1. 

Za tímto označením definujícím pouze materiál může následovat pomlčkou oddělené označení 

stavu (podmínek) tepelného zpracování. Příklad: 

 číslem:  EN – MC21120-T4 

 značkou: EN – MCMgAl9Zn1-T4 
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Poté může následovat pomlčkou oddělené označení způsobu odlévání. Příklad: 

 číslem:  EN – MC21120-F-D 

 značkou: EN – MCMgAl9Zn1-F-D 

Význam těchto doplňkových značek je uveden v EN 1753. 

 

  

Obr.1 Schéma označení značkou 
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3.3. Slévárenské slitiny hořčíku 

Základem slévárenských slitin hořčíku jsou binární slitiny rozšířené o další legury za účelem 

zlepšení technologických vlastností, mechanických vlastností nebo zvýšení odolnosti vůči 

korozi. Takové základní systémy jsou Mg-Al, Mg-Zn a Mg-Mn, popř. MG-Li. Další doplňkové 

kovy jsou Th, Zr, Si, Ag, Ti a kovy vzácných zemin La, Ce, Nd, Pr, Sc, Gd, Y. Specifickým 

slévárenským problémem je vysoká hořlavost hořčíkových slitin v roztaveném stavu. Tavenina 

musí být chráněna vhodnou struskou nebo atmosférou, která se vyvíjí při hoření sirného květu 

na hladině taveniny.  

Z hlediska chemického složení se většina slévárenských slitin významně neliší od tvářených 

slitin.  

Podle druhu přísadových prvků, tedy podle chemického složení, lze slévárenské slitiny hořčíku 

rozdělit následujícím způsobem. [6],[7] 

3.3.1 Slitiny hořčíku s hliníkem  

Slitiny typu Mg-Al-(Zn, Mn) jsou nejrozšířenější pro slévárenské účely. Představují nejčastěji 

používanou a zároveň nejstarší skupinu slitin hořčíku, známou jako ,,elektrony“. Obsahují 7 až 

10 % Al.  Hlavním zpevňujícím prvkem je tedy hliník. Slitiny s vyšším obsahem hliníku než 7 

% jsou vytvrditelné, bývají doplněny malým množstvím zinku a manganu. Zinek má na 

zpevnění podstatně menší vliv nežli mangan. Tyto slitiny mají sklon ke korozi po napětí, a to 

tím větší, čím je vyšší obsah hliníku. Zinek nemá na odolnost proti korozi nikterak velký vliv.  

Za to menší přísada manganu tuto odolnost zlepšuje. [1],[6],[7] 

Hořčíkové slitiny v porovnání s hliníkovými slitinami mají nižší objemové smrštění (1.1 až 1,9 

%) a zabíhavost, díky velkému intervalu krystalizace (70 až 210°C), což však může být příčinou 

vzniku trhlin. Těmto nedostatkům lze předejít či je dokonce odstranit přísadou prvků vzácných 

zemin a zirkonu. Krystalizace vyplývá z rovnovážného diagramu na obr.2.[6],[7] Maximální 

teplota pro dlouhodobou funkci elektronů v silově zatíženém stavu je asi 150°C.[6] 



15 

 

 

3.3.2 Slitiny hořčíku s manganem 

Obsah manganu v slitinách Mg-Mn bývá obvykle 1-2%. Slitiny hořčíku s manganem mají 

zhoršené slévárenské vlastnosti – nižší zabíhavost, vyšší smrštivost. Jsou však lépe svařitelné a 

mají vyšší odolnost vůči korozi. Tyto slitiny mají tendenci tvořit hrubé zrno v průběhu 

krystalizace, což může mít za příčinu relativně nižší mechanické vlastnosti. Přidáním křemíku 

lze dosáhnout zjemnění zrna. [6] 

3.3.3 Slitiny hořčíku se zinkem 

Tyto slitiny jsou si hodně podobné se slitinami hořčíku s hliníkem, co se strukturních složek 

týče. Zinek je ve slitině obsažen v rozsahu 0,3 % až 5 %, při vyšší koncentraci zhoršuje 

houževnatost slitiny. V rovnovážném diagramu Mg-Zn (obr. 3) je patrná změna rozpustnosti 

s teplotou. Slitiny se zpracovávají rozpouštěcím žíháním při 380°C až 415°C po dobu 10 až 16 

hodin s ochlazením ve vodě. Stárnutí se buďto vynechává nebo se zařazuje stárnutí umělé. 

Technické slitiny hořčíku se zinkem obsahují i mangan – z důvodů zvýšení odolnosti vůči 

korozi, nebo kovy vzácných zemin – KVZ / RE. Tyto přísady výrazně ovlivňují mechanické 

vlastnosti a zvětšují oblast použitelnosti slitin především k vyšším teplotám (minimálně do 

teploty 300°C). [6], [7] 

Obr. 2 Rovnovážný diagram Mg-Al [6] 
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Slitiny se zinkem, zirkonem a kovy vzácných zemin mají vyšší odolnost vůči creepu než-li 

slitiny hliníku, a to při nižší měrné hmotnosti. Obsah zirkonu je volen ve všech případech 0,4 

až 1%. Jeho vliv spočívá ve výrazném zjemnění struktury, a tím ovlivňuje pevnostní vlastnosti. 

Slitiny obsahující zirkon se dělí do 3 podskupin [6]: 

 slitiny hořčíku se zinkem a kovy vzácných zemin (KVZ / RE) 

 slitiny hořčíku s KVZ / RE 

 slitiny hořčíku s thoriem 

U těchto slitin je obsah zinku stálý v 5% a obsah KVZ na 4%. Slitiny se zirkonem, zinkem a 

KVZ mají mnohem jemnější zrno, ale vyšší obsah zinku může mít za následek vznik mikro-

pórovitosti a praskání za vyšších teplot. Což v důsledku zhoršuje slévárenské vlastnosti.   

 

  

Obr. 3 Rovnovážný diagram Mg-Zn [6] 
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3.3.4 Slitiny hořčíku s lithiem 

Tyto slitiny patří mezi nejlehčí a perspektivní konstrukční materiály. Slitiny hořčíku s lithiem 

dosahují velmi nízkých hustot 1 300 kg.m3 až 1 500 kg.m3. Binární slitiny mohou být podle 

obsahu lithia tvořeny fází α a β. S růstem obsahu lithia se pevnost slitin Mg-Li snižuje, avšak 

modul pružnosti a mez kluzu v tlaku je vyšší, než u většiny hořčíkových slitin. Nedostatkem 

hořčíkových slitin s lithiem je velká reaktivita komponent v roztaveném stavu, malá odolnost 

proti tečení a nestabilita mechanických vlastností za pokojových teplot. [6] 

Pár základních slévárenských slitin hořčíku je znázorněno v Tab. 3, kde jsou znázorněny 

informativní mechanické vlastnosti jednotlivých skupin hořčíkových slitin. 

         

          Tabulka č.3 Mechanické vlastnosti hořčíkových slitin [6]  

Mechanické vlastnosti Mg slitin 

Druh slitiny 
Rp 0.2 Rm E 

[Mpa] 

Mg-Al-Zn 55 ÷ 170 160 ÷ 274 42 000 

Mg-Zn-Zr 90 ÷ 200 200 ÷ 340 43 000 ÷ 44 000 

MgZnZr-Nd 120 ÷ 170 230 ÷ 260 45 000 

MgZnZr-RE 70 ÷ 176 120 ÷ 246 42 000 

AZ 91 / AZ 81 
 = Elektron 

225 120 42 000 ÷ 44 000 
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3.4 Slitiny hořčíku pro tváření  

Slitiny hořčíku krystalizují v hexagonální, těsně uspořádané soustavě a vykazují za normální 

teploty pouze jeden skluzový systém (Obr.4). Tvárnost těchto materiálů se zlepšuje nad teplotou 

220°C, kdy vstupují do funkce další skluzové systémy a kdy se projevují rekrystalizační 

procesy. Plastická deformace by měla být podle typu slitiny volena tak, aby teplota tváření 

ležela nad teplotou solidu. Nejčastějšími technologiemi tváření je protlačování profilů, 

válcování plechů, popř. volné nebo zápustkové kování. Tvářecí teploty tedy leží v intervalech:  

 kování 200 až 300 °C,  

 protlačování 300 až 400 °C  

 válcování 400 až 500 °C 

Nejdříve v technologii zpracování za tepla jsou zpracovány horké odlitky. Poté následuje jejich 

mechanické zpracování pro rozrušení jejich lité mikrostruktury, aby byl odlitek následně 

připraven pro další zpracování, např. homogenizaci nebo zjemnění zrna. Pro kování a 

protlačování jsou používány poměrně vysoké teploty. Kovárenskými hořčíkovými slitinami 

jsou na př.AZ21, AZ31, AZ60, AZ92, AZ80, QE22, ZK40 nebo ZK60. Při válcování dochází 

ke kontaktu válců a válcovaného plechu poměrně krátce, a tak jsou deformační rychlosti 

poměrně velké. Typickými slitinami pro válcování jsou AZ31, ZK10, ZK30, ZM21.[1],[2],[8] 

Slitiny můžeme podle legujících prvků rozdělit na: 

 slitiny hořčíku s hliníkem a zinkem 

 slitiny hořčíku s manganem 

 slitiny hořčíku se zinkem a zirkonem 

Strukturně typy slitin pro tváření odpovídají slitinám slévárenským. Tvářená struktura však má 

svoje specifika. Pro tvářené slitiny se nepoužívají jako legury kovy vzácných zemin. Slitiny 

tvoří výrazné textury a s nimi spojenou anizotropii mechanických vlastností. Deformační 

zpevnění lze u slitin hořčíku využít pouze v omezeném rozsahu. Slitiny s hliníkem mají obvykle 

přísadu zinku (do 1,5 %) a některé ještě přísadu manganu (zvyšuje odolnost proti korozi). 

Slitiny s manganem mají nízké mechanické vlastnosti, dobrou korozní odolnost a jsou výrobně 

i zpracovatelsky jednoduché. Mají dobrou tvárnost i svařitelnost. Vyrábějí se z nich výlisky a 

válcují plechy. Slitiny se zinkem a zirkonem mají vhodnou kombinaci legur. Zinek zvyšuje 

mechanické vlastnosti, zirkon zjemňuje zrno. Nejvyšší mechanické vlastnosti mají slitiny po 

precipitačním vytvrzení. Poněkud specifické slitiny jsou slitiny s thoriem vyvinuté v Rusku. 
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Tyto slitiny jsou vhodné pro vysoké teploty. Mechanické vlastnosti těchto slitin zůstávají 

stabilní až do teplot 350 °C. Procesy jako je válcování, protlačování, kování musí být prováděny 

za vyšších teplot. Teplota válcování je 400 - 450 °C, kování 360 - 380 °C a protlačování 375 - 

380 °C. [6],[8],[11] 

 

 

 

 

3.4.1 Technologie tváření 

 Válcování 

Válcování se obvykle provádí za tepla, vstupním polotovarem je ingot ve tvaru 

desky, získaný zpětným protlačováním v rozmezí teplot 250 - 280°C. Opakovaným 

Obr.4 A-základní rovina (0001), B-směry v bazální rovině, C a D – pyramidalní 

skluzové systémy (12) 
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válcováním protlačené desky ohřáté na 400°C bývá dosaženo až 75% redukce. 

Konečným produktem je plech o tloušťce 0,5 mm. [20] 

 

 Protlačování 

Protlačování je jednou z nejuniverzálnějších metod pro zpracování všech druhů 

materiálů, neboť umožňuje vyvození všestranné tlakové napjatosti. Protlačování je 

možné realizovat ve velkém rozmezí teplot. Protlačováním se vyrábějí jak 

polotovary, určené pro další zpracování, tak hotové výrobky, jakými jsou např. 

tenkostěnné profily. Volbu metody protlačování ovlivňuje tzv. technologické okno 

(kombinace podmínek), při kterých nedochází ke vzniku zmetků, např. vnitřních 

prasklin. Zvlášť výhodné je využití této metody při výrobě profilů (jak plných, tak 

dutých, uzavřených i otevřených). Použitím hořčíkových slitin, př. AZ31, lze 

dosáhnout až 15% úspory hmotnosti protlačovaného produktu. [21] 

 

 Kování 

Kovatelnost Mg slitin je ovlivněna jejich fyzikálními vlastnostmi (tepelná vodivost, 

citlivost na deformační rychlost, homogenní jemnozrnná struktura). Horní kovací 

teploty jsou relativně nízké (do 400 °C), pro danou slitinu to je obvykle 55 °C pod 

teplotou solidu. Pro většinu slitin je nutné dodržet úzké rozmezí kovacích teplot a 

relativně vysokou teplotu předehřevu zápustek (260 až 345 °C). Obvykle nelze 

kovat na více operací a prodlužovat tím dobu kování, neboť setrvání na vyšší teplotě 

způsobuje rychlý pokles pevnosti Mg slitin. Z těchto důvodu hrozí nebezpečí 

zhrubnutí zrna, a proto je nutné realizovat co největší deformaci v jedné operaci. 

[21] 

Ohřev se provádí indukčně, v plynových nebo elektrických pecích s nucenou 

cirkulací inertní atmosféry (popř. vzduchu). Je nezbytně nutné rovnoměrné prohřátí 

polotovaru. Volba atmosféry závisí na typu kované slitiny. Pro kování se nejčastěji 

používají hydraulické lisy nebo pomaluběžné mechanické lisy. V případě kování na 

bucharech je nebezpečí praskání za tepla. Kovací tlaky při horních kovacích 

teplotách jsou zhruba dvojnásobné než u nízkouhlíkových ocelí. 

Pro kování se používají především metody přesného či izotermického kování (malý 

rozdíl mezi teplotou kovaného materiálu a teplotou zápustky). Využívají se hlavně 

v leteckém a automobilovém průmyslu. [21] 
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 Hluboké tažení 

Nejčastější operací zpracování plechů hořčíkových slitin je tažení. Vzhledem k 

jejich špatné tvařitelnosti je však možné při tváření za studena dosáhnout pouze 

mělkých tvarů. Proto jsou rozvíjeny různé varianty tváření za tepla, např. 

izotermické tváření. Základním problémem při tváření za tepla je ohřev materiálu a 

udržení vhodného rozmezí tvářecích teplot po celou dobu tváření.  

V případě ohřevu je nutné vzít v úvahu rychlé ochlazování slabých plechů. Proto se 

ohřev plechu častěji provádí přímo v nástroji. Toho lze dosáhnout buď přímým 

ohřevem, nebo speciální konstrukcí tvářecích nástrojů s ohřívaným či 

ochlazovaným nástrojem. V případě silnějších plechů je možné použít ohřev v peci 

nebo indukční ohřev. Rozhodujícím faktorem tvařitelnosti je teplota tváření. [21] 

 

 Tažení plechů 

Plechy Mg slitin se zpracovávají za vyšších teplot. Ohřev je pro materiál do tloušťky 

0,5 mm většinou prováděn v nástroji (u větších tlouštěk klesá produktivita). 

Nejčastějším výrobkem je válcový kalíšek nebo čtyřhranná nádoba, ohřev je 

prováděn v oblasti příruby sevřené mezi tažnicí a přidržovačem na teplotu v rozmezí 

250 - 400 °C (dle použité slitiny). V oblasti dna výtažku v průběhu tažení dochází k 

intenzivnímu ochlazování. [21] 
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4. Struktura, vlastnosti a použití vybraných typů Mg slitin 

Jelikož je tato práce zaměřena především na použití hořčíkových slitin, konkrétně odlitků  Mg 

slitin v oblasti automobilového průmyslu, bude se tato kapitola zabývat právě vybranými typy 

hořčíkových slitin, které využijeme nejen v konstrukci vozidla, ale i v ostatních 

aplikacích automobilu. Bude se jednat především o slitiny vyrobené metodami odlévání, jako 

je tlakové lití a slitiny tvářené metodami válcování, protlačováním a kováním. 

4.1 Slitina AM 60 a AM 50 

 Jedná se o slévárenskou slitinu s velice dobrou odolností vůči creepu.  

 Vyznačuje se vynikající plasticitou pro lití pod vysokým tlakem.  

 Využití v automobilovém průmyslu spolu se slitinou AM50 jako aplikace zahrnující 

přístrojové panely, sací potrubí, víka hlav válců, vnitřní části víka a řídící 

komponenty            jelikož jsou více tvárné! [20] 

 

Tabulka č.4 Mechanické vlastnosti slitin AM 50 a AM 60 [20],[22] 

slitina 
Rm Rp 0.2 A 

[MPa] [%] 

AM 50 180-230 110-130 5-15 

AM 60 190-250 120-150 4-14 

      

 Hořčíková slitina AM 50 je použita pro okenní rám v německém automobilu značky 

Porsche model Panamera Sport Sedan jako W-profilový tenkostěnný odlitek o tloušťce 

1,8 až 4,0 milimetry (Obr.5a). Tato slitina byla použita především proto, jelikož splňuje 

vysoké parametry kladené na konstrukci okenních rámů (Obr.5b) a to především při 

výrobě odlitku a to předcházením pórovitosti a praskání v silnostěnných částech odlitku, 

tak mimo jiné i minimální deformaci pohyblivých částí okenního rámu. Díky aplikaci 

slitiny AM 50 klesla hmotnost vozidla v řádech několika kilogramů.[22] 
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Obr.5a W-profil odlitku z Mg slitiny [22] 

Obr.5b Konstrukce okenních rámu z Mg slitin na vozidle Porsche model Panamera[22] 
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4.2 Slitina AE 44 

Slitina typu Mg-Al-RE AE.  

 Vhodná pro odlitky bloků motorů 

 Střešní rám, sloupek řízení, rámová konstrukce sedadel a části motoru nového 

sportovního vozu značky Chevrolet  model Corvetta Z06 (Obr.6) 

 Tato slitina je odolná vůči tečení a prokazuje snížení hmotnosti až o 34% oproti 

hliníkovým slitinám, patří mezi nejlepší slitiny 

 

Tabulka č.5 Mechanické vlastnosti slitiny AE 44 [23] 

 

 

   

AE 44 

Rm Rp 0.2 A 

[MPa] [%] 

230 145 11 

Obr. 6  Vlevo: použití hořčíkové slitiny typu AE 44 v motoru Corvetty Z06 [24] 

Vpravo: nový model Corvetty Z06 s použitím Mg slitiny AE 44 [24] 
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4.3 Slitina ELEKTRON 

Slitina typu Mg-Al-Zn                 ELEKTRON 

 Označení dle normy ASTM: AZ91 nebo AZ81 

 Slitina s nejmenším obsahem hořčíku 90 % a nanejvýš 10 % hliníku.  

 Al 7,9 až 9,5 %  

 Zn 0,3 až 1,5 % 

 Mn 0,15 až 0,8 % 

 Byla vyvinuta v Německu roku 1908. Vyznačuje se vysokou pevností a odolností vůči 

korozi. Užívala se pro přesné lití složitých součástek, jako byly kostry leteckých 

rádiových přijímačů a částí motorů. 

 Použito v motorech Audi V8 a BMW na vrchní kryt hlavy válců  

 Dobrá slévatelnost, tažnost, vysoká pevnost a nárazová odolnost, dostupné ve vysokém 

stupni čistoty.  

 Dobrá odolnost vůči korozi vlivem hliníku a zinku jako legujících prvků [18],[20] 

4.3.1 Typ AZ 91 

 Výborná odolnost vůči korozi 

 Použití v LED světlometech automobilů         velmi lehká nosná konstrukce 

z tenkého odlitku, výborný odvod tepla a zároveň chladič LED světel (Obr.7) 

 

Tabulka č.6 Mechanické vlastnosti slitiny AZ 91E [20] 

AZ 91E 

Rm Rp 0.2 A 

[MPa] [%] 

200-260 140-170 1-6 
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Obr.7 Kostra z hořčíkové slitiny AZ 91E pro uložení LED světlometu [22] 
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4.3.2 Typ Elektron 21 

Tabulka č.7 Mechanické vlastnosti slitiny Elektron 21 [20] 

Elektron 21 

Rm Rp 0.2 A 

[MPa] [%] 

248 145 2 

 

 Mnoho automobilek využívá právě slitiny, komerčně nazvané Elektron. Je extrémně 

lehká, dokáže snížit hmotnost vozidla až o 40%. Využívá se na bloky motoru a 

převodovek, částí karosérií či disky kol, má skvělou odolnost vůči korozi. Příkladem 

může být i český automobil značky Tatra typ 87 vyráběn v letech 1935 až 1950 na 

obrázku č.8.[19] 

 

 

 

 

 

 

 Obr.8 Hořčíkové slitiny aplikované v automobilu Tatra 87 [19] 
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5. Možnosti odlévání a průmyslové zpracování odlitků z Mg slitin 

Výběr metody odlévání závisí na výsledném tvaru odlitku, jeho složitosti a velikosti, na jejich 

počtu a v neposlední řadě také na typu slitiny. Většina odlitků hořčíkových slitin se vyrábí 

tlakovým litím s vysokým stupněm produktivity a vysokou přesností výrobků, které bývají 

často velmi tvarově bohaté. Rychlé ochlazení zajišťuje příznivou mikrostrukturu s malým 

zrnem. Vysoká rychlost ochlazování způsobuje uzavření plynu- porozitu, která způsobuje, že 

se tyto odlitky nedají svařovat a jsou nevhodné pro tepelné zpracování.[21] 

Hořčík má vysokou afinitu ke kyslíku, tudíž se při odlévání hořčíkových slitin používají 

inhibitory hoření. Mezi nejznámější inhibitor se řadí síra. Chemická reakce hořčíku s oxidem 

siřičitým SO2 probíhá mnohem pomaleji než rekce s kyslíkem nebo dusíkem. Proto SO2 našel 

široké uplatnění v průmyslu v ochraně proudu taveniny před oxidací při lití a povrchu taveniny 

ve vtokové soustavě slévárenské formy. Pro vysokou hořlavost hořčíkových slitin musí být 

tavenina nepřetržitě kryta vhodnou struskou nebo chráněna ochrannou atmosférou. 

V této kapitole budou uvedeny možnosti odlévání hořčíkových slitin na odlitky, které jsou 

nejvíce využívané v automobilovém průmyslu, čili pro sériovou výrobu. 

5.1 Gravitační lití  

Tato metoda je vhodná pro pracovně velmi namáhané odlitky. Touto metodou se odlévají 

například bloky spalovacích motorů. Formy pro tento druh odlévání bývají vyrobeny z litiny s 

lupínkovým nebo kuličkovým grafitem. Velká tepelná akumulační schopnost a značná pevnost 

kovových forem znemožňuje volné smršťování odlitku. Nevýhodou gravitačního lití je 

omezená složitost odlitku s větší tloušťkou stěn, omezená hmotnost odlitku a nevhodné pro 

odlévání tenkostěnných odlitků. 

5.1.1 Pískové formy 

Vzhledem k vysoké aktivitě hořčíku ke kyslíku se musí při tavení, odlévání, ale i do 

formovacích směsí používat tzv. inhibitory hoření. Jako jeden z nejrozšířenějších inhibitorů 

hoření při odlévání hořčíkových slitin je síra. Pro ochranu proudu taveniny před oxidací při lití 

a povrchu taveniny ve vtokové soustavě slévárenské formy našel široké uplatnění SO2. Další 

využití pro vytvoření ochranné atmosféry našel fluorid síry SF6. Hořlavost Mg slitin v 

roztaveném stavu sebou přináší i některé další metalurgické problémy. Tavenina musí být trvale 

kryta vhodnou struskou, popř. chráněna ochrannou atmosférou.[25] 
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Nevýhody gravitačního lití do pískových forem [25]: 

 přesnost, jakost povrchu 

 nízké využití tekutého kovu 

 relativně vysoké náklady na obrábění  

5.1.2 Kovové formy 

Gravitační odlévání do kokil (kovových forem) je technologií, která umožňuje odlévání ve 

větších sériích. Oproti odlévání do písku lze při využití této technologie dosahovat lepší 

přesnosti odlévání i kvality povrchu. Formy jsou dvou nebo vícedílné. Jádra mohou být kovová 

nebo písková. Písková jádra se používají zejména v těch případech, kdy by kovová jádra nešla 

z dutiny odlitku vytáhnout. Formy bývají nainstalovány na kokilových strojích, které zajišťují 

skládání a rozebírání forem, vyhazování odlitků z formy a pomocí vytahovačů mohou 

manipulovat s jednotlivými volnými částmi forem. Formy bývají většinou řešeny se svislou 

dělící rovinou.[12] 

Výhody gravitačního lití do kovových forem [25]: 

 jemnější struktura odlitku 

 vyšší mechanické vlastnosti odlitku 

 vysoká kvalita povrchu 

 vyšší přesnost odlitku – snížení tolerancí odlitku 

Nevýhody gravitačního liti do kovových forem [25]: 

 vyšší vstupní investice spojené s výrobou kokil 

 forma není prodyšný – důraz na odvzdušnění 

 větší odpor při smršťování odlitku v době tuhnutí a chladnutí 

Na následujícím obrázku č. 9 je schematicky znázorněn princip gravitačního lití do pískových 

forem. 
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Obr. 9 Schéma gravitačního lití do pískových forem [25] 
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5.2 Tlakové lití 

Při tlakovém lití je tavenina vstřikována vysokou rychlostí a pod vysokým tlakem (až 205 MPa) 

do pevné formy. Forma může být složena z jedné ale i více částí (vložek). Touto metodou je 

možné sériově vyrábět i tenkostěnné a konstrukčně komplikované odlitky s velkou přesností. 

Odlitky se vykazují hladkým a čistým povrchem, takže není zpravidla nutná žádná další 

povrchová úprava či dodatečné obrábění. Technologii tlakového odlévání rozlišujeme na "lití s 

teplou komorou" a "lití se studenou komorou". Kdy první ze zmíněných metod je licí komora 

ponořena v tavenině. Tento postup lze využít u materiálů jako je hořčík a jeho slitiny, které ve 

formě taveniny nenapadají součásti licí komory. 

Výhody tlakového lití:  

 Tenkostěnné, přesné a tvarově náročné odlitky  

 Velmi dobrá pevnost odlitku 

 Hladký povrch 

 Krátký litý cyklus 

 Ekonomicky výhodné – nejsou vysoké náklady 

5.3 Nízkotlaké lití 

Metoda nízkotlakého lití představuje pracovní postup, během kterého je tavenina vytlačována 

z udržovací pece keramickou trubicí vzhůru do dutiny samotné licí formy. Přitom je využíváno 

principu podtlaku. Na hladinu taveniny působí přetlak, díky kterému je tavenina plynule 

natlačována do formy. Jakmile se forma z větší části naplní, zvýší se tlak vzduchu na plnou 

hodnotu a setrvá na ní tak dlouho, dokud odlitek neztuhne. Odpadá vtoková soustava i nálitek, 

takže využití tekutého kovu obvykle převyšuje 90%. Pomocí nízkotlakého lití lze odlévat i 

velmi tenkostěnné odlitky, přičemž na formy nejsou kladeny tak vysoké požadavky jako při 

tlakovém lití. 

Během pracovního cyklu (obrázek č. 10) se odlévaný kov prakticky nedostane do styku s okolní 

atmosférou. Proudění je klidné a proto nedochází k oxidaci taveniny. Kvalita odlitků, 

vyrobených touto metodou, je velmi vysoká. V odlitcích je minimum vměstků i plynových 

dutin a vyznačují se proto vynikající těsností vůči tlakovým mediím. 

Výhodou tohoto způsobu lití ve srovnání s gravitačním litím do kovových forem je možnost 

plnoautomatického cyklu. Nízkotlakým litím je možno vyrábět různorodé hmotnostní kategorie 

odlitků. Při lití silnostěnných odlitků s dlouhou dobou tuhnutí se však velmi prodlužuje délka 
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výrobního cyklu. Objem kelímku stroje musí korespondovat s velikostí odlitků tak, aby 

intervaly mezi doplňováním kovu z tavicí pece nebyly příliš krátké.[12] 

 

  

Obr. 10 Schéma a popis nízkotlakého lití do kovových forem (vlevo) a do pískových 

forem (vpravo) [26] 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení literární rešerše týkající se fyzikálních a 

mechanických vlastností vybraných typů hořčíkových slitin, a současně uplatnění odlitků 

z hořčíkových slitin v konstrukci automobilu. 

Významnými, kladnými vlastnostmi hořčíkových slitin jsou jejich nízká hmotnost, vysoká 

pevnost a dobrá zabíhavost. Hlavní charakteristikou hořčíkových slitin je jejich velmi nízká 

hustota a tím se nabízí k rozsáhlým aplikacím. Například k nahrazení oceli pro snížení celkové 

hmotnosti automobilů. Nevýhodou je však nízký modul pružnosti a nízké mechanické vlastnosti 

za vyšších teplot. To však lze vylepšit správným výběrem a kombinací legujících prvků.  

Díky své nízké hustotě a tím i nízké hmotnosti redukují jednotlivé části vozu z Mg slitin 

celkovou hmotnost vozidla až o 15%. Což vede i ke snížení produkce emisí a úspoře paliva. To 

je v dnešní době velice žádanou podmínkou při volbě materiálů v konstrukci automobilu.  

V dřívější době byla výroba hořčíkových slitin složitější proces, jelikož se musela brát v potaz 

vysoká chemická reaktivita a použití ochranné atmosféry. V současné době je výrobní proces 

vysoce modernizován a na vysoké úrovni. Především nízkotlaké lití je žádané pro svůj pracovní 

postup, kdy se tavenina nedostane do styku s okolní atmosférou. Obrovskou výhodou je výroba 

tenkostěnných a tvarově náročných odlitků. 

Aplikací hořčíkových slitin je nepřeberné množství. V automobilech jejich využití s postupem 

času a modernizací výroby vzrůstá. V této práci bylo uvedeno několik příkladů vybraných slitin, 

z nichž má asi největší zastoupení při výrobě automobilů slitina s komerčním názvem 

ELEKTRON. Můžeme ji nalézt u litých disků kol, přes kryty hlavy válců až po kostru pro 

uložení LED světlometů. Jednou z mnoha automobilových značek, jež tuto slitinu využila v 

konstrukci vozu, byla i česká automobilka Tatra, model 87.  

Díky své nízké hustotě, která je až o 2/3 nižší než u jiných slitin (např. hliníkových), je využití 

hořčíkových slitin v automobilech značné. Pomyslnou překážkou však je stále vysoká cena 

těchto slitin. Výrobní procesy jsou sice modernizovány a neustále zlepšovány, ekonomická 

situace v celém světě ale zatím nedovoluje snížit cenu hořčíkových slitin na požadovanou 

hladinu. Proto je zatím využívají jen automobilky zaměřující se především na výrobu super 

sportovních a sportovních vozů, nebo automobilů vyšší třídy. V budoucnu však moderní 

technologie a vývoj v oblasti hořčíkových slitin slibuje aplikace i do vozidel střední třídy. 
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