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Abstrakt 
 

Cílem této diplomová práce je zhodnotit metalurgickou kvalitu slitiny hliníku. 

Rozdělena je na část teoretickou a experimentální. V teoretické části popisuje fyzikální 

a mechanické vlastnosti slitiny Al-Si, a také je zde popisováno zvýšení jejich vlastností 

pomocí očkování a modifikace. Popis vyuţití slitiny je zaměřen v odvětví 

nejpouţívanějším, v automobilovém průmyslu. Experimentální část se zabývá 

termickou analýzou hliníkových slitin, na ověření vlivu přídavku očkovadla na 

mikrostrukturu a křivky ochlazování.  

 

Klíčová slova: Termická analýza, očkování, modifikace, hliník, hliníkové slitiny 

 
Abstract 

 
Aim of this dissertation is to valorize metallurgical quality of aluminum alloy. It's 

separated to theoretical part and experimental part. In theoretical part are described 

physical and mechanical properties of alloy Al-Si, there's also described increase its 

properties by inoculation and modification. Description of usage is focused to most used 

sector, in automotive. Experimental part follow up thermal analysis of aluminum alloy 

to verificate influent of encore of inoculant and cooling curve. 

Keywords: thermal analysis,inoculation,modification, aluminium, aluminium alloys 
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1. ÚVOD 

Hliník se nachází ve všem, co nás obklopuje. Je třetí nejrozšířenější prvek  

na zemi. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. 

Z taveniny tohoto oxidu ve směsi s kryolitem, se pomocí elektrolýzy získává kovový hliník. 

Výroba hliníku byla patentována v roce 1886 a od roku 1890 byla zahájena výroba 

v průmyslovém měřítku. První slitina hliníku byla vyvinuta v roce 1906, známá jako dural 

(AlCu4Mg). Tato slitina znamenala převrat ve stavbě vzducholodí a letadel. Základní řada 

dnešních nejvíce pouţívaných slitin hliníku je celosvětově unifikována a její vývoj 

je v podstatě ukončen. Největší rozvoj nastal po 2. světové válce, především v odvětví 

dopravy. Pro nízkou hmotnost, dobré mechanické vlastností zejména při nízkých teplotách 

pod bodem mrazu, se velká část hliníkových slitin spotřebovává pro výrobu letadel. I kdyţ 

je snaha nahradit hliníkové slitiny ještě lehčími materiály na bázi hořčíku, uhlíkovými 

a skleněnými vlákny kompozitu, hliník je stále nenahraditelným materiálem. Slitiny hliníku 

patří kromě oceli k nejpouţívanějším kovovým konstrukčním materiálům [6]. 
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2. VLASTNOSTI HLINÍKU A JEJICH SLITIN 

2.1 Vlastnosti čistého hliníku  

Hliník je chemický prvek, který je na čerstvém řezu lesklý, stříbřitě bílý a velmi lehký kov. 

Krystalizuje v kubické krystalografické soustavě. Hliník, který se vyrobí, je odléván do tvaru 

housek, bloků, ingotů (kruhový nebo čtvercový průřez), desek. Hliník má dobrou odolnost 

proti povětrnostním vlivům. Na vzduchu vytváří značně odolnou, nevodivou ochrannou 

vrstvičku oxidů, která chrání před další oxidací. Hliník docela dobře odolává mořské vodě, 

neutrálním nebo oxidačním roztokům soli a koncentrované kyselině dusičné. Je málo odolný 

vůči zásadám. Hliník má široké pouţití, a to ve strojírenství, dopravě, stavebnictví, chemii, 

potravinářství, farmakologii a elektrotechnice. Mikrostruktura čistého hliníku je znázorněna 

na Obr. 1 [14,15]. 

Tab. 1 Základní vlastnosti hliníku [3]. 

Český název hliník 

Anglický název aluminium 

Chemická značka Al 

Protonové číslo 13 

Relativní atomová hmotnost 26,981539 

Rok objevu 1825 

objevitel C.Oersted 

Teplota tání (°C) 660,37 

Teplota varu (°C) 2519 

Hustota (g cm
-3

) 2,702 

Tepelná vodivost (W m
-1

 K
-1

) 237 

Elektrická vodivost (S m
-1

) 37,7.10
6
 

Tvrdost podle Brinella (MPa) 245 

Modul pruţnosti ve smyku (GPa) 26 

Modul pruţnosti v tahu (GPa) 70 

 

 

Obr. 1. Struktura čistého hliníku [23] 
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2.2 Vlastnosti slitin hliníku  

Slitiny hliníku jsou určeny pro výrobu tvarových odlitků litím do písku nebo do kovových 

forem. Mechanické hodnoty odlitků značně závisí na způsobu odlévání. Maximální pevnost 

bývá kolem 250 MPa. Hlavním přísadovým prvkem je křemík. Slitiny hliníku mají malou 

hustotu, dobré mechanické vlastnosti, jsou nemagnetické, relativně dobře obrobitelné, odolné 

proti korozi. 

Slitiny hliníku dělíme na dva základní druhy: 

• tvářené, 

které jsou dobře tvárné a pouţívají se k výrobě plechů, drátů, trubek, různých profilů, tyčí  

a výkovků, 

• slévárenské, 

které mají větší obsah příměsí a mají niţší tvárnost [3]. 

 

2.3 Krystalizace slitin hliníku 

 

Struktura slitin je stanovena tvarem rovnováţných diagramů hliníku s náleţitými přísadovými 

prvky. V okruhu běţných koncentrací hliník tvoří s přísadovými prvky obdobné rovnováţné 

diagramy s omezenou rozpustností přísadového prvku v hliníku a se vznikem eutektika,viz 

Obr. 2 [7]. 

 

 

Obr. 2 Obecný tvar rovnováţných diagramů hliníku [2] 
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Ve slitinách hliníku jsou obsaţeny tyto strukturní sloţky: 

 

Homogenní tuhý roztok hliníku  

Nazývá se jako α(Al). Jedná se o substituční tuhý roztok, v kterém atomy přísadového prvku  

v kubické plošně centrované mříţce hliníku nahrazují jeden nebo více atomů Al. Přísadové 

prvky způsobují deformaci původní mříţky, protoţe mají jinou velikost atomů, neţ hliník. 

Následkem toho vzrůstá pevnost slitiny, ale zároveň dochází ke sníţení plastických vlastnosti. 

Při eutektické teplotě je rozpustnost přísadových prvků v hliníku nejvyšší, při ochlazování  

se sniţuje. Protoţe se rozpustnost sniţuje, dochází někdy v průběhu ochlazování k vylučovací 

fázi přísadového prvku. Pokud dochází ke sniţování rozpustnosti přísadových prvků  

při chladnutí ztuhlého kovu, mohou se díky této vlastnosti provádět nejdůleţitější způsoby 

tepelného zpracování hliníkových slitin. Tento způsob nazýváme vytvrzování. Prvkem, který 

slitinu vytvrzuje můţe být přísadový prvek jak hlavní, tak vedlejší. Podle moţnosti 

vytvrzování se dělí slévárenské slitiny na: 

• vytvrditelné, 

• nevytvrditelné. 

 

Eutektikum  

Je tvořeno fází α(Al) a čistým přísadovým prvkem, nebo jeho sloučeninou (intermetalickou 

fází). Eutektikum vzniká u slitin, kde je mnoţství některého z přísadových prvků větší, neţ 

je jeho maximální rozpustnost v α(Al) při teplotě tuhnutí. Všechny slévárenské slitiny Al-Si 

mají obsah křemíku vyšší, neţ je hodnota maximální rozpustnosti křemíku v hliníku - 

1,65 % Si, proto tuto podmínku splňují.  

Obsah přísadového prvku bývá niţší, neţ odpovídá jeho maximální rozpustnost u jiných typů 

slitin, které jsou například Al-Cu, Al-Mg. Ale i zde můţe vznikat eutektikum, které vzniká 

následkem segregace tohoto prvku během tuhnutí. Morfologie a mnoţství eutektika má vliv 

na mechanické a slévárenské vlastnosti slitiny [11]. 

 

Primární fáze přísadového prvku.  

Pokud je obsah přísadového prvku vyšší, neţ odpovídá eutektickému sloţení, tuhnutí začíná 

vylučováním primární fáze přísadového prvku. Kdyţ dosáhne eutektické teploty, tuhnutí 

pokračuje krystalizací eutektika. Primární fáze přísadového prvku se vyskytuje jen  

u nadeutektických slitin Al-Si. 
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Intermetalické fáze  

Jsou strukturní sloţky, které mají vlastní krystalickou strukturu. Jsou to chemické sloučeniny, 

vznikající z přítomných přísadových a doprovodných prvků, pokud obsah těchto prvků 

přesáhne rozpustnost v základním kovu. 

Intermetalické fáze vznikají v různých etapách krystalizace: 

• krystalizací z taveniny během tuhnutí slitiny, 

• peritektickou reakcí, 

• rozpadem tuhého roztoku (precipitací). 

Na základě krystalické struktury se dělí na valenční, elektronové a intersticiální. Obsah  

a kombinace přítomných prvků a podmínky tuhnutí a chladnutí slitiny určují druh 

intermetalických fází a jejích morfologii. Intermetalické fáze mají na mechanické vlastnosti 

slitin většinou nepříznivé účinky, protoţe jsou tvrdé a křehké [12]. 

 

Valenční sloučeniny  

vznikají iontovou vazbou, především mezi silnými elektropozitivními a silnými 

elektronegativními kovy. Tyto sloučeniny se vyznačují velkou pevností, tvrdostí a mají 

vysokou teplotu tání. K takovým fázím řadíme v hliníkových slitinách např. sloučeninu 

Mg2Si. 

 

Intersticiální sloučeniny  

vznikají, pokud se atomové poloměry sloţek liší o více neţ 15 %. Intersticiální sloučeniny 

mají, na rozdíl od intersticiálního roztoku, svou vlastní krystalovou mříţku, která  

má pravidelné uspořádání intersticiálního prvku. Ve slitinách hliníku se často vyskytují např. 

intersticiální sloučeniny AlB2, Al4C3 nebo AIN. Tyto sloučeniny mají vysoký bod tání.  

Slévárenské slitiny hliníku mají skoro vţdy heterogenní strukturu. Znamená to, ţe mimo 

primární fáze (obvykle α(Al)) je ve struktuře také eutektikum, nebo některé intermetalické 

fáze. Homogenní struktura slitin je pouţívána pro elektrotechnické účely a při zpracování 

tvářením. Na základě obsahu přísadových prvků se slitiny rozdělují na podeutektické, 

eutektické a nadeutektické. Většina hliníkových slitin má sloţení podeutektické aţ eutektické. 

Nadeutektické slitiny hliníku se pouţívají velice málo (jedná se jen o některé slitiny typu  

Al-Si). 
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Krystalizace primární fáze α(Al) 

Velká většina slévárenských slitin hliníku má sloţení podeutektické a jejich krystalizace 

začíná proto vznikem primární fáze α(Al). Pro všechny druhy podeutektických slitin jsou 

podmínky a průběh vzniku a růstu této fáze společné. Specifika souvisejí s tuhnutím 

eutektika [7].  

 

Nukleace primární fáze α(Al) 

Ke krystalizaci této fáze dochází v technických slitinách mechanizmem heterogenní nukleace 

na cizích zárodcích. Především oxidy a spinely, případně jiné částice, mohou působit jako 

krystalizační zárodky. Tyto jsou v tavenině běţně přítomné. Rovněţ stěna formy můţe 

způsobovat krystalizaci. Ne všechny cizí částice však mohou působit jako krystalizační 

zárodky. Aby mohla částice působit jako zárodek, je potřebné, aby mezi ní a tuhnoucí fází 

byla co nejmenší mezifázová energie. To znamená, aby zárodek byl tuhnoucí fázi smáčivý.  

Měřítkem smáčivosti je kontaktní úhel ɵ mezi krystalizačním zárodkem a tuhnoucí fází, 

(Obr. 3). Čím je tento úhel menší, tím je lepší smáčivost komponent [2]. 

 

Obr. 3 Smáčivost tuhnoucí fáze a krystalizačního zárodku [2]. 

 

Pokud jsou obě sloţky aspoň některými atomovými rovinami krystalograficky podobné, 

dosáhnou obvykle dobré smáčivosti. Čím je podobnost strukturní stavby mezi cizími 

částicemi a hliníkem větší, tím působí částice jako zárodek pro krystalizaci hliníku 

efektivněji, a tím menší je potřebná aktivační energie pro růst zárodku. 

Aktivační energie ΔGN pro vznik zárodků je přímo úměrná hodnotě přechlazení  

pod rovnováţnou teplotou tuhnutí ΔTL  (Obr. 4a). 
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Obr. 4 Aktivační energie pro nukleaci aktivních zárodků a vliv přechlazení na jejich počet [2]. 

 

Pokud je aktivační energie větší, aktivují se také energeticky méně výhodné zárodky. Proto 

čím je přechlazení větší, tím se zvětšuje mnoţství aktivních zárodků (Obr. 4b). 

Jiţ při malém přechlazení můţe docházet k nukleaci krystalů α(Al) na krystalizačně vhodných 

částicích [6].  

U krystalizačně méně vhodných zárodků je naopak nutné větší přechlazení. To je důvod, proč 

při pomalém chladnutí krystalizačně málo vhodné zárodky vůbec neaktivují. Tím vzniká 

hrubozrnná struktura. 

Zvýšení počtu vhodných krystalizačních zárodků se provádí očkováním taveniny nebo 

rychlým ochlazováním. Podstata působení těchto zásahů se však výrazně liší: 

- při očkování se pomocí očkovacích přípravků zvyšuje mnoţství vhodných zárodků 

a k nukleaci dochází při malém přechlazení, 

- při rychlém ochlazování slitiny dochází k velkému přechlazení pod rovnováţnou teplotou.  

V tavenině se aktivují přitom i zárodky energeticky méně výhodné [2]. 

 

3. SLÉVARENSKÉ SLITINY Al-Si 
 

Ze slévárenských slitin hliníku mají velmi rychlý vývoj pro širokou oblast hospodářského 

pouţití slitiny hliníku s křemíkem. Volba vhodné hliníkové slitiny pro vyhotovení odlitku je 

podmíněná konstrukčními a slévárenskými vlastnosti. Z konstrukčních vlastností  

je to především výborný poměr měrné hmotnosti k pevnosti, odolnost proti korozi, 

svařitelnost a obrobitelnost. Ze slévárenských vlastností je to především dobrá zabíhavost, 

nízké smrštění, nízký sklon k tvorbě trhlin a prasklin. 



8 
 

Podle rovnováţného diagramu Al-Si tvoří hliník s křemíkem eutektický systém s omezenou 

rozpustností křemíku v hliníku. Fázovou strukturu stavby binárních slitin charakterizuje část 

binárního diagramu Al-Si na (obr. 5). Hliník se jako základní prvek vyznačuje nízkou teplotou 

tavení (660 °C), nízkou měrnou hmotností a velmi dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí. 

Hliník vykazuje poměrně vysokou tvárnost a relativně nízké pevnostní vlastnosti. Křemík 

krystalizuje v kubické plošně centrované mříţce diamantového typu, vyznačuje  

se křehkostí, vysokou teplotou tavení (1430 °C) a nízkou měrnou hmotností. 

Hliník a křemík vytvářejí binární eutektikum α + Si. Eutektický bod je definovaný teplotou 

577 °C a koncentrací 11,3 % křemíku (Obr. 5). 

α-fáze je substituční tuhý roztok křemíku v hliníku, s maximální rozpustností 1,65 % křemíku, 

při eutektické teplotě 0,05 aţ 0,1 % křemíku při 200 °C. Eutektikum představuje v binárních 

soustavách směs substitučního tuhého roztoku α a krystalů téměř čistého křemíku. 

Metalograficky se projevuje jako dvojfázová struktura obsahující tmavošedé částice křemíku, 

uloţené v světlé matrici α-fáze [1]. 

 

Obr. 5 Binární diagram Al-Si [3] 

 

Mnoţství, tvar, velikost a rozloţení volného křemíku úzce souvisí s mechanickými 

vlastnostmi binárních slitin Al-Si. Fáze α je měkká a houţevnatá a tvoří souvislou strukturní 
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sloţku eutektika. Eutektikum je pevné, měkké a dostatečně houţevnaté proto, jelikoţ 

obsahuje okolo 90 % α-fáze a asi 10 % křemíku. Eutektikum přítomné v poměrně velkém 

mnoţství (40 aţ 75 %) dává slitinám Al-Si nejenom výbornou zabíhavost, ale také sniţuje 

jejich přímé smrštění a sklon k tvorbě trhlin za tepla a sklon ke vzniku mikropórovitosti. 

Slitiny na bázi Al-Si se rozdělují podle obsahu Si na: 

- podeutektické (pod 11,3 % Si), 

- eutektické (okolo 11,3 % Si), 

- nadeutektické (nad 11,3 % Si). 

Průměrná rozpustnost křemíku v hliníku, v závislosti od teploty, vedla ke snaze zvýšit 

pevnostní vlastnosti binárních slitin vytvrzováním. Z hlediska moţnosti zpevnění tepelným 

zpracováním je moţné rozdělit slitiny Al-Si na nevytvrditelné a vytvrditelné.  

a) Nevytvrditelné slitiny 

Obsahují 5 aţ 20 % křemíku a další přísady, z kterých nejdůleţitější je mangan, eliminující 

nepříznivý vliv příměsí ţeleza. Nejlepší slévárenské vlastnosti mají eutektické slitiny. Pevnost 

těchto slitin (ovlivňuje ji obsah přísad), se pohybuje v intervalu od 200 MPa do 300 MPa 

a v současnosti i víc. Jsou vysoce odolné vůči korozi, především vůči účinkům vody. 

b) Vytvrditelné slitiny 

Obsahují kromě křemíku přísadu hořčíku, nebo mědi. Vytvrditelnost zabezpečuje existence 

fáze MgSi nebo Al2Cu. Slitiny v očkovacím a modifikovaném stavu mohou dosáhnout 

pevnosti v tahu víc jak 300 MPa a je moţné je dlouhodobě mechanicky zatěţovat  

při teplotách 250 aţ 275 °C. 

 

3.1 Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Přehled o základních fyzikálních vlastnostech udává Tab. 2.Některé hodnoty se za přítomností 

nečistot a stavem materiálu výrazně mění. Většinu hodnot je potřebné povaţovat jen  

za orientační. Mechanické vlastnosti slitin na bázi Al-Si v litém stavu jsou lepší, neţ v 

tvárném stavu. Dobře odolávají vlivům atmosféry a jejich odolnost vůči korozi se přibliţuje 

odolnosti čistého hliníku. Slitiny se tepelně zpracovávají. 

Zlepšení mechanických vlastností slitin Al-Si se dosahuje očkováním, modifikováním, 

přídavkem legujících prvků, tepelným zpracováním a jinými nekonvečními metodami [1]. 
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3.2 Slévárenské vlastnosti 

K základním slévárenským vlastnostem patří zabíhavost, objemové a lineární smrštění,  

náchylnost na tvorbu trhlin, prasklin a zbytkového napětí. Mezi další slévárenské vlastnosti 

patří tavitelnost, sklon k pohlcování plynů, k odmíšení, k oxidaci apod. 

Výbornou zabíhavost mají slitiny Al-Si, málo se stahují a mají malou náchylnost k tvoření 

trhlin za tepla. Takové vlastnosti mají především eutektické slitiny, nebo slitiny blízké 

eutektického bodu. 

Horší zabíhavost mají slitiny s niţším obsahem křemíku a hořčíku. Změnou licí teploty  

se dá do značné míry zabíhavost ovlivnit. Pro odlitky s malou tloušťkou stěny se proto volí 

vyšší teploty lití neţ pro odlitky silnostěnné. Teplotu lití však není moţné zvyšovat neúměrně 

vysoko, protoţe odlitky odlévané při vyšších teplotách jsou naplyněné. Na zabíhavost 

příznivě působí při lití do kovových forem vhodné přehřátí formy, při odlévání do pískových 

forem pouţití sušených pískových forem, místo surových a vhodná konstrukce vtokové 

soustavy, umoţňující vyšší metalostatický tlak. 

Slitiny s úzkým intervalem tuhnutí mají sklon tvořit soustředné staţeniny, slitiny s vyšším 

intervalem tuhnutí tvoří rozptýlené staţeniny. 

Slitiny nadeutektické mají nízký součinitel tepelné roztaţnosti. Základní slévárenské 

vlastnosti slitin na bázi Al-Si jsou uvedené v následující Tab. 2. 

 

Tab. 2 Základní slévárenské vlastnosti [1]. 

 

STN 
Chemická 

značka 

 

 

Slévatelnost 

 

 

Doporučené 

teploty lití 

(°C) 

Interval 

teplot 

tuhnutí (°C) 

Lineární 

smrštění 

při    

tuhnutí 

(%) 

42 4330 AlSi12Mn výborná 635 - 705 587 - 575 1,0 - 1,1 

42 4331 AlSi10MgMn velmi dobrá 635 - 705 600 - 565 1,1 - 1,2 

42 4332 ALSi7Mg velmi dobrá 675 - 790 615 - 570 1,4 

42 4334 AlSi7MgTi velmi dobrá 635 - 705 615 - 570 1,3 

424336 AlSi12NiCuMg velmi dobrá 680 -790 600 - 540 0,9 - 1,1 

42 4352 AlSi11Cu2Mn velmi dobrá 680 -790 610 - 525 0,8 - 1,0 

42 4357 AlSi5Cu4Yn obtíţná 675 - 790 630 - 510 1,12 

42 4380 AlSi5Cu1Mg obtíţná neudané 595 - 550 1,2 - 1,4 

42 4386 AlSi20Cu2NiMgMn dobrá neudané 680 - 540 0,8 - 1,0 
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3.3 Rozdělení slitin Al-Si 

Normalizované slitiny na bázi Al-Si (vzhledem k legujícím prvkům) se rozdělují na: 

 Al-Si-Mn, 

 Al-Si-Mg, 

 Al-Si-Mg-Mn, 

 Al-Si-Cu, 

 Al-Si-Cu-Mg, 

 Al-Si-Cu-Mn, 

 Al-Si-Cu-Ni-Mg, 

 Al-Si-Cu-Ni-Mg-Mn, 

 Al-Si-Cu-Zn, 

 Al-Si-Cu-Mn-Mg. 

 

Slitiny na bázi Al-Si-Mn 

Jsou legované v rozsahu 8 aţ 13% křemíku a 0,3 aţ 0,6 % manganu. V technických slitinách 

tohoto typu, tak jako ve všech slitinách na bázi Al-Si je přítomné ţelezo. Mnoţství ţeleza, 

pokud se nepouţívají suroviny vysoké čistoty, je vţdy větší neţ 0,4%. V důsledku toho,  

ţe při tuhnutí vytváří krystalické útvary velkých rozměrů, má negativní vliv na mechanické 

vlastnosti. Z tohoto hlediska by bylo ideální omezit obsah ţeleza na minimum. Výrazně 

negativním prvkem v dané slitině je cín, který vytváří nízké tavitelné eutektikum (s teplotou 

tavení 227°C). Jeho účinek na plastické vlastnosti se projeví uţ při několika setinách 

procenta.  

 

Slitiny na bázi Al-Si-Mg 

Jde o tepelné zpracování slitiny (precipitačním vytvrzováním), odvozené z původního 

binárního systému Al-Si. Při těchto slitinách se dosáhl určitý kompromis. Mechanické 

vlastnosti nejsou na úrovni slitin typu Al-Si-Cu, ale na druhé straně se proti slitinám 

uvedeného typu výrazně zlepšila odolnost vůči korozi. Jednou z moţností zlepšení 

mechanických vlastnosti podle nejnovějších prací, můţe být aplikace prvků vzácných zemin, 

které výrazně sniţují dendritickou pórovitost. Progresivními materiály jsou slitiny typu Al-Si-

Mg legované titanem a beryliem. Činnost legujících prvků spočívá v tom, ţe se zúčastňují 

precipitačních procesů v důsledku tvorby intermetalických fází Al3Ti a AlSiBe3. 
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Přitom samotný titan vytváří mnoţství krystalizačních center při tuhnutí, a tak se podílí 

současně i na zjemnění dendritických buněk. Slitiny typu AlSi7MgTi dosahují vysoké 

hodnoty mechanických vlastností (mez pevnosti v tahu víc neţ 300 MPa) a dobrou odolnost 

vůči korozi. Jsou vhodné na tenkostěnné a komplikované odlitky. 

 

Slitiny na bázi Al-Si-Cu 

Patří k tepelně zpracovatelným slitinám, kde v závislosti na obsahu mědi se mění výrazně 

mechanické vlastnosti po tepelném zpracování. Přeměnná rozpustnost mědi a křemíku  

v hliníku, tak jako i vytvoření intermetalické sloučeniny Al2Cu, dovoluje slitiny tepelně 

zpracovávat. Jejich slévárenské i mechanické vlastnosti jsou velmi dobré. Hlavní nevýhodou 

těchto slitin je nízká korozní odolnost. Jednou z moţných cest zvýšení jejich korozních 

vlastností můţe být aplikace stříbra, jako dalšího legujícího prvku. Ukončený není  

ani výzkum vlivu nízkého obsahu berylia na zvýšení korozní odolnosti při vyšších teplotách. 

 

Slitiny typu Al-Si-Cu-Mg 

Slitiny jsou díky mědi a hořčíku tepelně zpracovatelné. Vzhledem na vysoký obsah křemíku 

mají vynikající odolnost vůči otěru, vysokou tepelnou vodivost, dobré mechanické vlastnosti 

při zvýšených teplotách. Naproti tomu mají nízkou odolnost vůči korozi a špatnou 

mechanickou obrobitelnost. V současnosti se pouţívají na výrobu odlitků, které se původně 

vyráběly z litiny s lupínkovým grafitem, při kterých se vyţaduje vysoká otěruvzdornost [1]. 

 

3.4 Vliv legujících prvků na vlastnosti slitin Al-Si 

 

Hliníkové slitiny jsou charakteristické tím, ţe na rozdíl od slitin na bázi jiných stopových 

prvků je v nich přítomné mnoţství intermetalických fází. Je moţné všeobecně konstatovat,  

ţe prvky, jejichţ původ je v prvovýrobě hliníku a vytváří příslušné intermetalické sloučeniny 

(např. Al3Fe), negativně ovlivňují vlastnosti Al-Si slitin. Míra jejich negativního působení 

závisí na jejich velikosti, mnoţství a morfologii. 

Úlohou legujících prvků je negování účinků škodlivého prvku, nebo vytvoření vhodných 

intermetalických fází, které pozitivně ovlivňují vlastnosti a otevírají moţnost zvýšit pevnostní 

vlastnosti, např. technologií tepelného zpracování [6]. 
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Křemík 

Patří k základním legujícím prvkům. S jeho přítomností se výrazně slévárenské vlastnosti 

zlepšují (např. zabíhavost, tekutost atd.). S ostatními legujícími prvky způsobuje malé 

smrštění při tuhnutí. V porovnání s vlastnostmi čistého hliníku, v závislosti na mnoţství 

křemíku, se zvyšují pevnostní vlastnosti a sniţují plastické vlastnosti. Slitiny Al-Si většinou 

obsahují 5 aţ 25 % křemíku. 

 

Měď 

Sniţuje smrštění při tuhnutí, zvyšuje pevnost, umoţňuje tepelné zpracování vytvrzováním 

(vzniká intermetalická sloučenina Al2Cu, která umoţňuje výrazné zvýšení pevnostních 

charakteristik). Negativně působí tím, ţe sniţuje odolnost vůči korozi a zhoršuje 

technologické vlastnosti, hlavně tekutost. 

 

Hořčík 

Vytváří intermetalickou sloučeninu Mg2Si, která umoţňuje zvýšení pevnostních vlastností 

vytvrzováním a současně zhoršuje zabíhavost. Nesniţuje odolnost proti korozím a příznivě 

ovlivňuje tryskací obrobitelnost. 

 

Zinek 

Do obsahu 1 hm. % se rozpouští v matrici. Z tohoto důvodu zvyšuje pevnostní vlastnosti. 

V kombinaci s hořčíkem vytváří intermetalickou sloučeninu MgZn2, která umoţňuje 

vytvrzování. Se stoupajícím obsahem zinku se zlepšuje zabíhavost. V malých koncentracích 

nemá vliv na slévárenské ani pevnostní vlastnosti. V případě vyšších koncentrací  

(do 2 hm. %) zvyšuje pevnost a úměrně stoupá i taţnost. Se stoupajícím hm.% zinku 

se zlepšuje obrobitelnost. Slitiny Al-Si s vyšším obsahem zinku a mědi, při maximálním 

obsahu hořčíku a antimonu do 3 hm. %, mají výbornou zabíhavost a minimální hodnotu 

lineárního smrštění (max. 0,9 % při lití do pískových forem). S rostoucím obsahem hořčíku, 

ţeleza a antimonu ve slitině tyto pozitivní vlastnosti degenerují. 

 

Mangan 

Mangan zvyšuje pevnostní vlastnosti. Odstraňuje škodlivý vliv ţeleza jeho vázáním ve formě 

intermetalických sloučenin Al15(FeMn)3Si2 a Al3(FeMn). Obvykle se pro negaci škodlivého 

vlivu ţeleza přidává mangan v polovičním mnoţství obsahu ţeleza. Při obvyklém 

procentuálním obsahu nedochází ke změně slévárenských vlastností. Mangan má příznivý 
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vliv na odolnost vůči korozi a jeho přítomností se zvyšuje vrubová houţevnatost při vyšších 

teplotách. 

 

Kobalt, chróm, molybden, nikl 

Přísadami kobaltu, chrómu, molybdenu a niklu se legují slitiny Al-Si kvůli odstranění 

škodlivého účinku ţeleza a na zvýšení ţárupevnosti slitin. 

 

Sodík, stroncium a antimon 

Působí jako modifikační prvky. 

 

Titan a bor 

Působí jako prvky s očkujícím účinkem. 

 

Železo 

Je běţnou nečistotou ve všech Al-Si slitinách. Se stoupajícím mnoţstvím ţeleza se podstatně 

zhoršuje taţnost, klesá pevnost. Ţelezo sniţuje odolnost vůči korozi a částečně zvyšuje 

ţárupevnost. Přítomnost mědi a hořčíku ve slitině zhoršuje nepříznivý vliv ţeleza 

na vlastnosti Al-Si slitin. Kdyţ překročí obsah ţeleza ve slitině 0,4 hm %, vytváří se křehká 

intermetalická fáze Al5FeSi, která se vylučuje ve velmi nepříznivé formě (krystaly 

v mezidendrických prostorách jsou jehlicovité a destičkovité). Důsledkem je sníţení pevnosti, 

taţnosti, zvýšení rozsahu pórovitosti, zvýšená náchylnost na tvorbu trhlin a pokles 

houţevnatosti Al-Si slitin. Při vyšším obsahu ţeleza se docílí vyhovující vlastnosti 

jen za předpokladu, ţe se podaří změnit tvar fáze Al5FeSi na nejméně členitý, a tedy méně 

narušující eutektikum. Dosaţení vyšší slévárenské kvality spolu s rovnoměrnými 

mechanickými vlastnostmi závisí na vhodném sloţení taveniny a "ošetření" kovu (očkování, 

modifikování, rafinace, tepelné zpracování). Díky svým slévárenským a mechanickým 

vlastnostem je moţné slitiny na bázi Al-Si odlévat do pískových, kovových a keramických 

forem, pod tlakem i dalšími "speciálními" slévárenskými technologiemi [2]. 
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4. OČKOVÁNÍ SLITIN HLINÍKU 

Jedním z nejdůleţitějších parametrů je velikost zrn primární fáze, které rozhodují 

o vlastnostech hliníkových slitin. Zrno je tvořeno několika dendrity, které rostou z jednoho 

krystalizačního zárodku. Hodnotou DAS je charakterizována disperzita dendritů, která bývá 

obvykle v rozmezí 10 aţ 150 µm. Čím více je ve slitině primární fáze, tím má větší význam 

velikost primárního zrna na vlastnosti slitiny. Především se jedná o slitiny Al-Cu, tyto 

obsahují hlavně primární fázi a slitiny Al-Si s niţším obsahem křemíku. Obsah eutektika 

se zvyšuje s rostoucím obsahem křemíku, proto převaţuje vliv tvaru eutektického křemíku 

a vliv disperzity primární fáze je menší. 

Provádíme-li ochlazování intenzivně, dochází k velkému přechlazení taveniny pod 

rovnováţnou teplotu krystalizace, při němţ se aktivují i méně příznivé nukleační zárodky. 

Tím docílíme jemnozrnné struktury bez jakýchkoliv metalurgických zásahů. Tento postup 

zjemnění zrna je typický pro tenkostěnné odlitky a odlitky lité do kovových forem. Odlévání 

odlitků s většími tloušťkami stěn a především při odlévání do pískových forem je intenzita 

chladnutí podstatně menší a z tohoto důvodu má slitina hrubozrnnou strukturu. U těchto 

případů očkováním dosáhneme zjemnění primárního zrna. 

 

4.1. Očkování podeutektických slitin hliníku 

 

Očkováním dosáhneme zjemnění primární fáze vnášením nukleačních zárodků, resp. látek, 

ze kterých se nukleační zárodky tvoří. Hodnota DAS je nemění, protoţe očkováním se nemění 

intenzita ochlazování. Z tohoto důvodu je účinek očkování na vlastnosti slitin menší, 

neţ účinek rychlého chladnutí. 

Očkování podeutektických slitin hliníku se prování titanem (Obr. 6), nebo kombinací titanu  

a bóru. Titan a bór se do taveniny vnáší pomocí očkovacích solí ( K2TiF6, KBF4 a dalších), 

očkovacích tablet nebo také v podobě předslitin Al-Ti-B. 
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Obr. 6 Rovnováţný diagram Al-Ti [2]. 

Při očkování přípravky s titanem reaguje titan s hliníkem za vzniku intermetalické fáze TiAl3. 

Tablety určené k očkování obsahují směs očkovacích solí, které jsou v různých kombinacích 

a koncentracích takové, aby jejich účinek byl optimální pro určitý typ slitin. Obvykle 

se dávkují v mnoţství 0,1-0,4% hmotnosti taveniny. V očkovacích předslitinách  Al-Ti bývá 

obvykle obsah titanu do 5 %. Titan je v nich jiţ přítomen jako intermetalická fáze TiAl3. 

Čím je disperzita TiAl3 jemnější, tím je účinnější očkovací účinek předslitiny. Pro efektivní 

zjemnění primární fáze α-Al je potřebné do taveniny vnést asi 0,02-0,1 % Ti. V naočkované 

tavenině se zárodky TiAl3 postupně rozpouští a očkovací účinek časem odeznívá. Efektivní 

očkovací účinek předslitin Al-Ti přetrvává okolo 30-45 minut. Dalším způsobem zlepšení 

očkovacího účinku se získá očkovadly s obsahem Ti a B. Předslitiny s Ti a B obvykle 

obsahují do 5 % Ti a do 1 % B v různých poměrech. Bór nepůsobí jako očkovadlo 

samostatně, ale pouze v kombinaci s titanem. Bór tvoří s hliníkem a titanem intermetalické 

fáze AlB2, TiB2 nebo (Al,Ti)B2 s velikostí 0,5-2µm, tedy mnohem menší, neţ samotný TiAl3. 

Obsah bóru ve slitině by neměl být vyšší neţ asi 0,004 % B (odpovídá to max. dávkování asi 

0,2 % očkovadla). Při vyššímu obsahu bóru dochází k vytvoření shluků boridů a vytváří 

se sediment. To způsobuje jak vytváření nánosů v peci, tak vytváření tvrdých shluků 

sedimentu na odlitcích. 
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4.2.Očkování nadeutektických slitin hliníku 

Očkováním dosáhneme zjemnění hrubých útvarů primárního křemíku. V tomto případě 

je očkovací látkou fosfor, který reaguje s tekutým hliníkem za vzniku velkého mnoţství 

zárodků AIP, na kterých krystalizují o mnoho menší útvary primárního křemíku, neţ tomu 

bylo u neočkované slitiny (Obr. 7). Do připravené lázně se fosfor indikuje v podobě solí, 

především PCl5, nebo předslitin CuP10 nebo slitinou typu Ni-P. Další moţností je očkování 

červeným fosforem [8].  

 

 

Obr. 7 Struktura nadeutektické slitiny Al-Si: neočkované (vlevo),očkované (vpravo) [2]. 

Fosfor je optimální přidávat v mnoţství asi 30-60 ppm, v některých případech se dávkuji, 

ale i více neţ 100 ppm. Pokud je ve slitině obsah křemíku vyšší, musí se současně zvýšit 

i dávkování fosforu. Kovová očkovadla se při očkování ponoří do taveniny a zamíchají, 

očkovací soli se přidávají na hladinu a zvonem se ponoří na dno lázně. Soli se dávkují 

v mnoţství asi 1 % hmotnosti taveniny. Očkovací účinek odeznívá pravděpodobně aglomerací 

částic AIP. Ta vede ke sníţení počtu zárodků. Odeznívání ale probíhá pomalu a účinek 

očkování je dlouhodobý-bez problému lze počítat s délkou 3-5 hodin. Naočkovanou slitinu 

lze také přetavit. Naočkování má vliv na zmenšení přechlazení na počátku krystalizace 

primárního křemíku. Velikost částic primárního křemíku se sníţí asi na 10-30 µm. takové 

zjemnění struktury se projeví zvláště na zlepšení obrobitelnosti, snadnějším dosazováním 

kovu během tuhnutí a zvýšením mechanických vlastností, především u slitin s vysokým 

obsahem Si. Odolnost proti otěru se nemění [9]. 
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5. MODIFIKACE SLITIN HLINÍKU   
 

Modifikování je proces, při kterém je tavenina upravována různými prvky, nebo jejich 

slitinami. Jejím cílem je ovlivnit mechanizmus tuhnutí eutektika. Modifikováním se mění 

velikost a morfologie krystalů křemíku. To způsobuje výrazné zvýšení mechanických 

vlastností v porovnání s nemodifikovanými slitinami. Pro slitiny, které mají obsah menší 

neţ 5 % křemíku ztrácí modifikace prakticky smysl. 

 

5.1 Modifikace slitin Al-Si sodíkem 

 

Sodík je povrchově aktivní prvek, který modifikuje eutektický křemík, především 

v podeutektických a eutektických slitinách Al-Si. Změna, kterou sodík vyvolává 

je kvalitativní, protoţe má souvislost se změnou rozhraní mezi eutektickými fázemi. Na vliv 

modifikování sodíkem má vliv obsah fosforu ve slitině. Kritická hodnota fosforu 

je závislá na rychlosti tuhnutí odlitku. To znamená, ţe při stejném obsahu fosforu v hrubších 

stěnách odlitku se můţe objevit hrubozrnná struktura. Mnoţství fosforu se slitinách Al-Si 

s technickou čistotou se pohybuje od 0,0001 do 0,0015 hm. %. Při tavení slitin Al-Si 

v litinových kelímcích a při pouţití vratného materiálu, nastává nebezpečné zvýšení 

koncentrace fosforu. 

Nevýhody sodíku jako modifikátoru slitin Al-Si: 

• zvyšuje stupeň naplynění slitin Al-Si, pro svou nízkou teplotu tavení (97,5°C a bod varu 

883°C), rychle se v tavenině odpařuje a přitom vzniká silné bublání, 

• zvyšuje koeficient objemového smršťování při tuhnutí, které má za následek výskyt 

rozptýlené pórovitosti, 

• má krátkodobou účinnost, 

• rychlý přepal, který je zapříčiněný nízkou hustotou sodíku (970 kg.m⁻3
), způsobuje, ţe určitá 

část ponořeného mnoţství ihned vyplave na hladinu taveniny, a zde shoří.  

 

5.2 Modifikace slitin Al-Si stronciem 

 

V současnosti je stroncium nejprogresivnějším modifikátorem eutektického křemíku 

v podeutektických a eutektických slitinách Al-Si. Dříve se doporučoval obsah stroncia 

v tavenině 0,4 aţ 1,0 hm %. Mechanické vlastnosti zhoršují také vznik křehké fáze Al2SrSi2 
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při vyšším obsahu stroncia. Protoţe se dnes vyrábějí slitiny uţ předmodifikované stronciem, 

je v současnosti problematické se k obsahu stroncia v tavenině vyjádřit.  

Trvalý modifikační účinek stroncium nevyvolává. S výdrţí taveniny dochází 

k přepalu - poklesu koncentrace modifikátoru. Modifikační účinek stroncia se udává 1 aţ 2 

hod. bez udání počáteční koncentrace, resp. 3 aţ 4 hod. s počáteční koncentrací 0,03 hm % 

stroncia, přičemţ optimální modifikování se dosahuje asi 1 hod. po přidání modifikátoru.  

Je moţné prodlouţit čas účinnosti stroncia přísadou 0,05 aţ 0,2 hm % berylia, který sniţuje 

rychlost oxidace taveniny, a tím se stabilizuje účinek stroncia. V tomto případě můţe 

modifikační účinek přesáhnout 10 hod. Účinnost modifikování stronciem je všeobecně 

trojnásobná aţ pětinásobná vzhledem na modifikační účinnost sodíku. Efekt modifikování 

stronciem se při přetavování odstraní mnohem dříve, neţ v případě pouţití sodíku. 

Přídavek stroncia vede k viditelné přeměně tvaru eutektického křemíku, místo hrubých desek 

se vytvářejí jemné zaoblené tyčinky. Zvyšuje to jak pevnostní vlastnosti odlitků. Vliv fosforu 

je při modifikování stronciem výraznější, neţ při pouţití sodíku, ale ne tak velký, jak se dosud 

předpokládalo. Při běţných přídavcích stroncia v praxi (cca 200 ppm) obsahy fosforu nemají 

do 30 ppm ţádný negativní vliv na modifikační účinek. Stroncium se vsazuje do forem  

ve formě předslitin AlSr10, AlSr5, AlSi14Sr10, AlSi16Sr10 apod. ve formě  

granulí a drátu [13]. 

 

5.3 Modifikování slitin Al-Si antimonem 

 

Modifikování antimonem se doposud osvědčilo při lití do kokil. Podeutektické slitiny Al-Si 

modifikované antimonem mají výborné slévárenské vlastnosti, lepší neţ při pouţití sodíku  

a stroncia a dobré pevnostní vlastnosti. Pro podeutektické slitiny Al-Si způsobuje obsah 

antimonu vzrůst plošného podílu eutektika a plošný podíl křemíku v eutektiku klesá. 

Při přídavku antimonu aţ do 4 hm % se pozoruje jen nevýrazný vliv na pevnost v tahu, 

zatímco další přídavek, zvlášť při podeutektických slitinách vykazuje velmi negativní efekt. 

Sloučenina AlSb má slouţit jako účinný tvůrce zárodků pro eutektické fáze křemíku. 

Antimon, který je přidaný do taveniny oxiduje málo, je časově stálý. Modifikování slitin 

Al-Si antimonem vykazuje nepatrnou citlivost vůči pohlcování plynů. Další modifikování lze 

dosáhnout jen zvýšením rychlosti ochlazování. Pokud se antimon do taveniny přidává 

opakovaně, vede to k tvorbě toxických hybridů.  
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Vzájemným působením antimonu a sodíku přibývají mikrostaţeniny. K ohroţení 

modifikačního účinku můţe dojít při cca 100 ppm antimonu. K vyrovnání dojde se zvýšenou 

dávkou modifikačních přísad. 

 

5.4 Modifikace slitin Al-Si dalšími prvky 

Jako další modifikátory lze pouţít: 

• Vápník 

Názory na modifikaci vápníkem jsou různé. Jedni ho povaţují za modifikátor, druzí, právě 

proto, ţe má vápník určitý modifikační účinek ho povaţují za škodlivý, protoţe struktura 

modifikovaná vápníkem je horší kvality neţ v případě modifikování sodíkem. Účinnost 

modifikačního efektu je delší. Při pomalém tuhnutí se tvoří lamelární struktura eutektika 

s doprovodnými typickými staţeninami, které se nedají eliminovat ani nálitkováním. 

S rostoucím obsahem vápníku (asi od 0,01 hm %) se současně projevuje sklon slitin 

ke zvýšené oxidaci. Při obsahu nad 0,14 hm % se tvoří intermetalická fáze CaSi2 a další, 

zatím nezjištěného sloţení. Tyto fáze narušují homogenitu struktury a sniţují mechanické 

vlastnosti. Na sníţení obsahu vápníku se přidává fosfor. Vápník se ze stronciem 

v modifikačních účincích ruší. 

• Hořčík 

Výsledky ukazují, ţe přibývající obsah hořčíku do 0,3 hm % sniţuje podíl eutektika o 25 %. 

Dalším zvýšením obsahu se podstatný rozdíl nezjistil, přičemţ vliv hořčíku na eutektické 

slitiny je minimální. Na mikrostrukturu se účinek hořčíku projevuje jak v litém stavu, 

tak po tepelném zpracování. V mikrostruktuře se vyskytovaly hranaté (destičkové) krystaly 

křemíku. 

 

• Barium  

Má velmi podobný účinek jako stroncium. 

 

•.Telur 

Je účinný v mnoţství 0,04 aţ 0,4 hm %. Má trvalý modifikační účinek, ale ve slitinách  

s obsahem víc neţ 13 % křemíku nedochází ke zvýšení mechanických vlastností [9]. 
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6. POUŽITÍ SLITIN HLINÍKU 

 

Slitiny hliníku se ve slévárenství pouţívají ve velkém mnoţství a v různých oblastech 

(Obr. 8). Jednotlivé oblasti mají na vlastnosti pouţívaných materiálů specifické poţadavky. 

   

 

Obr. 8 Pouţití odlitků ze slitin hliníku v různých oblastech [17] 

 

6.1 Doprava 

Tato oblast je největším spotřebitelem hliníkových slitin. Dopravu můţeme ještě rozdělit 

na další oblasti, ve kterých se slitiny hliníku pouţívají: 

• automobilový průmysl, 

• letecký průmysl, 

• kolejová doprava, 

• konstrukce lodí, 

• kosmonautika. 

 

Automobilový průmysl 

V tomto oboru nacházejí slitiny hliníku největší uplatnění, především pro svou nízkou 

hmotnost, která výrazně zlepšuje vyuţití paliva a sníţení celkových škodlivých emisí, které 

produkuje automobilová doprava. 

 Hlavními důvody jsou: 

• nízká hmotnost, 

• ţádná koroze, 

• vyšší uţitková hmotnost, 

• dobrá kombinace s jinými materiály, 

• vynikající deformační vlastnosti (pohlcování energie), 
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• lehká konečná separace odpadů. 

 

Na obrázku vidíme (Obr. 9), jak na karoserii automobilu (stejně jako na kostře letadel) 

se převáţně vyskytují hliníkové slitiny ve formě plechů a profilů, ale také určité procento 

hliníkových odlitků. 

 

 

Obr. 9 Kostra vozu Audi TT Roadster [24] 

 

6.1.1 Pohonná soustava 

V pohonné soustavě se pouţívají také slitiny na bázi hliníku. Jedná se o skupinu komponentů, 

které generují energii a rozvádějí ji dále na kola. 

Hlavními díly, které patří do této skupiny, jsou např. motor, spojka, převodovka, diferenciál 

a další. Většina hliníku, která je v automobilovém průmyslu spotřebovávaná, je vyuţívána 

právě v pohonné soustavě. U aut, vyráběných v Evropě, je to průměrně 55-60 % hmotnosti 

hliníkových materiálů. Podíl hliníkových odlitků v této oblasti se udává aţ 85 % [17]. 

 

Blok motoru, 

Vyráběné bloky motorů z hliníkových slitin, mají ve srovnání s šedou litinou několik lepších 

vlastností:  

• tepelná vodivost, 

• pevnost za zvýšených teplot, 

• pevnost / tvrdost za normální teploty, 

• únavová pevnost. 
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Hliníkové slévárenské slitiny, které se pouţívají k výrobě těchto součásti, musí splňovat 

následující komplex vlastností: nízkou cenu, výbornou slévatelnost, dobrou obrobitelnost, 

průměrnou pevnost za zvýšených teplot. Ke slitinám, které se běţně pouţívají k výrobě těchto 

součásti řadíme: 

•  AlSI8Cu3, 

•  AlSI4Cu4, 

•  AlSI9Cu3(Fe), 

•  AlSI7Mg0.3, 

•  AlSI7Mg, 

•  AlSi17Cu4Mg. 

 

Hliníkové slitiny vytlačují postupně ostatní materiály z této oblasti. V severní Americe má 

podle odhadu blok motoru z tohoto materiálu asi 85 % vozů. 

 

Vložky válců. 

Vnitřní stěny válců musí vydrţet vysoké tlaky a teploty. Materiál musí být odolný vůči otěru 

a také mít nejmenší spotřebu maziva. Aby teplo z válců bylo odváděno co nejlépe, musí mít 

vloţky válců dobrou tepelnou vodivost. K dalším důleţitým vlastnostem, které jsou 

rozhodující při konstrukci těchto součástí patří: 

• tloušťka stěn, 

• nízká hmotnost, 

• ekologická produkce, 

• moţnost recyklace, 

• nízká cena. 

 

Obr. 10 Vloţky válců [18] 
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Hlava válců 

Hlava válců je nedílnou součástí motoru. Tím, ţe uzavírá spalovací motor, umoţňuje zvýšení 

tlaku, který je potřebný pro chod motoru. U čtyřtaktních motorů jsou většinou na hlavě válců 

upevněny ventily a tím tvoří základní rám pro umístění sání, svíček, vstřikování a části 

chladícího systému [9].  

Proto je u těchto odlitků důleţitá: 

• pevnost za zvýšené teploty (250°C), 

• kvalita povrchu, 

• tepelná vodivost, 

• dobré únavové vlastnosti, 

 

Pro splnění poţadavků na pevnost a houţevnatost pro tuto součást je pouţití slitiny s nízkým 

obsahem ţeleza jako je AlSi7Mg0,3. Pokud se pro výrobu slitiny pouţívá recyklovaný hliník, 

jako jsou slitiny AlSI10Mg a AlSi7Mg, nelze se vyhnout nečistotám. Tyto slitiny mají 

za vysokých teplot špatné vlastnosti. Proto byly vyvinuty slitiny, které obsahují měď a nikl. 

Takové slitiny jsou pouţívány speciálně pro hlavy válců vznětových motorů 

(AlSi7MgCu0.5, AlSi9Cu1Mg a AlSi7MgCuFeNi). Poskytují vysokou pevnost za vysokých 

teplot a zároveň si udrţují houţevnatost a dobré únavové vlastnosti. Pro spalovací motory, 

které jsou méně namáhané se mohou pouţít slitiny AlSI8Cu3 nebo AlSI6Cu4. 

 

Písty 

K výrobě pístů se pouţívají binární siluminy, především např. eutektická slitina Al-Si  

s obsahem křemíku 12 % a nadeutektické slitiny Al-Si s obsahem křemíku 18 % nebo 24 % 

(Obr. 11). Tyto slitiny mají nízký obsah prvků Cu, Mg, a Ni (do 1 %). Výrobci pouţívají více 

slitin, ale všechny jsou zaloţeny na těchto třech základních slitinách. Takové slitiny jsou 

většinou gravitačně lité, mají nízkou hmotnost a vysokou pevnost (Tab. 3). 

 

Obr. 11 Struktura a) eutektické slitiny AlSi12, b) nadeutektiké slitiny AlSi 18 [17]. 
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Tab. 3 Mechanické vlastnosti slitin Al-Si v závislosti na teplotě 

 Teplota (°C) AlSi12CuMgNi AlSi18CuMgNi 

Smluvní mez 

kluzu 

Rp0,2 (MPa) 

20 190-230 170-200 

150 170-220 150-190 

250 80-110 80-120 

Mez pevnosti 

Rm (MPa) 

20 200-250 180-230 

150 180-230 170-210 

250 100-150 110-140 

Taţnost A5 (%) 20 0,3-1,5 0,2-1,0 

 

Převodovka 

V převodovkách je nejdůleţitější součásti z hliníku převodovková skříň, ale hliník se pouţívá 

i na některé funkční díly. Díky své nízké váze, schopnosti dobrého vedení tepla, 

obrobitelnosti a dobré slévatelnosti je hliník nejlepší pro tvorbu komplexních a tenkostěnných 

odlitků. Nejčastěji pouţívaná metoda odlévání je lití pod tlakem. 

Jsou dva typy převodovek: manuální a automatická (Obr. 12). U manuálních převodovek se 

hliník pouţívá jen jako kryt, ale v automatických převodovkách se nacházejí součásti, které 

jsou vyrobeny z hliníkových slitin. 

 

 

Obr. 12 Manuální převodovka [22]. 
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Čerpadla 

Hliník je přednostně pouţíván v automobilovém průmyslu při výrobě krytů čerpadel a jejich 

dalších dílů. Hliníkové slitiny pro kryty čerpadel jsou ve velké míře vyráběny tlakovým litím. 

Funkční plochy čerpadel se vyrábějí buďto z hliníkových odlitků nebo výkovků. V kaţdém 

voze se nachází několik čerpadel: 

• olejové čerpadla, 

• vodní oběhové a chladící čerpadla, 

• vakuové pumpy. 

 

Turbodmychadlo 

Neţ je do válce u přeplňovaných motorů vháněn vzduch, je před tím stlačený. Spálí se proto 

víc paliva a zvyšuje se výkon motoru. Kaţdé zařízení, které zvyšuje tlak v rozvodech vzduchu 

nad atmosférický, se nazývá turbodmychadlo (Obr. 13). 

U přeplňovaných motorů se tak vyuţívá část energie výfukových plynů na pohánění turbíny 

turbodmychadla. U přeplňovaných motorů je vyšší spotřeba neţ u nepřeplňované verze 

stejných motorů. Vzduch musí být po stlačení ochlazen, aby více expandoval ve válci, a tím 

turbodmychadlo pracovalo maximálně efektivně. Klíčovou částí tohoto zařízení je rotor, který 

je většinou vyroben z hliníku. Na tuto součást jsou kladeny vysoké nároky. Musí to být 

výrobek nejvyšší kvality. Hliníkové rotory proto bývají odlévány velmi sofistikovanými 

metodami, mezi které patří například thixocasting (lisování v polotuhém stavu) [17]. 

 
 

Obr.13 Turbodmychadlo [19] 

 

Obr.14 Náprava [20] 

 

 

Hliník je vyuţitelný při výrobě dalších součástí, většinou jako různé kryty. V hnacím systému 

jsou to např. kryty diferenciálů a os. Při výrobě krytu hlavy válců a olejových van je důleţitá 

nepropustnost a pevnost. Obě tyto součásti se vyrábějí ze slitiny AlSi9Cu3. 
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6.1.2 Podvozek a zavěšení  

V Evropě vyráběné podvozky a tlumiče vozů, obsahují 40 - 45 kg hliníku, coţ je asi 30 % 

váhy hliníku v celém voze. Z toho 80 % je ve formě odlitků. V budoucnu se očekává ještě 

větší pouţití hliníkových materiálů díky jeho nízké hmotnosti. Nejvíce se tyto materiály 

pouţívají při výrobě disků kol, hlavně díky jejich estetickým vlastnostem. Dalším důvodem 

pouţívání hliníku je zlepšení jízdních vlastností a spotřeby paliva, a to díky snaze o sníţení 

neodpruţené váhy. 

Na druhou stranu jsou tyto součásti velmi důleţité z hlediska bezpečnosti. Na odlitky pro tyto 

komponenty musí být pouţívány vysoce kvalitní hliníkové slitiny, protoţe kola a odpruţení 

jsou pod vlivem prostředí dynamicky namáhána a často musí vydrţet špatné zacházení. 

 

Náprava 

Pouţití náprav má několik účelů: 

• rozloţení váhy vozidla a její přenesení na kola, 

• přenesení hnací, brzdné a boční síly mezi kolem a rámem, 

• odpruţení vozidla pomocí pruţin uloţených mezi nápravami a vozidlem. 

Při zpracování hliníku, za pouţití různých metod, bylo vyvinuto mnoho různých rámů náprav, 

mezi kterými jsou i rámy z hliníkových odlitků (Obr. 14). 

 

Zavěšení 

K zavěšení řadíme odpruţení, tlumiče a spojení vozidla s koly. Zavěšení podpírá váhu vozidla 

a chrání ho před poškozením a opotřebením (Obr. 16). 

Jsou dva druhy poţadavků, které mají tyto součásti plnit: 

• komfort cestujících – izolováním kabiny od různých nerovností které jsou na vozovce, 

vibrací a neţádoucího zvuku, 

• zlepšení ovládání vozidla – sníţit houpání vozidla a dobrý kontakt mezi pneumatikami  

a vozovkou. 

Cílem zavěšení je vytvořit dobrý kompromis mezi těmito dvěma poţadavky. 

V oblasti zavěšení se hliníkové odlitky nejvíce pouţívají na klouby. Ty jsou většinou 

vyráběné specificky pro pouţití podle typu vozidla a zatíţení. Hliníkové odlitky musí splnit 

přísné mechanické poţadavky, proto musí být odlévány sloţitými licími metodami. 

Pro výrobu těchto součásti se nejčastěji pouţívají slitiny Al – Si – Mg a Al – Cu: 

• AlSi7Mg0.3, 

• AlSi7Mg0.5, 
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• AlCu4MgTi. 

 

Kola 

Litá kola z hliníkových materiálů (Obr. 15). Kola z hliníkových materiálů nesníţí výrazně 

hmotnost v porovnáním s ocelovými koly, není to tedy hlavní důvod pro nahrazování  

oceli. Odlitky navíc nabízejí vysokou přesnost rozměrů a dostatečné  

statické a dynamické vlastnosti. K výrobě litých kol se nejvíce pouţívají slitiny 

AlSi7Mg0.3 a AlSi11. 

 

Obr. 15 Lité kolo [21]. 

 

Obr. 16 zavěšení [22]. 

 

7. EXPERIMENTALNÍ ČAST 

 

Cílem práce bylo ověřit vliv mnoţství očkovadla a jeho účinnost v závislosti na době 

působení. Nejprve byla odlita slitina AlSi7Mg0,3 bez očkovadla a následně pak vzorky s 

přídavkem předslitiny 0,5 hm %, 1 hm % a 1,5 hm %. Z takto zpracovaného materiálu se 

odlévaly vzorky s dobou působení očkovadla 1, 10, 20, 30, 60, 90 a 120 minut pro získání 

křivek ochlazování.  

 

7.1 Slitina AlSi7Mg0,3 

 

Slitina AlSi7Mg0,3 se nejčastěji pouţívá pro výrobu odlitků kol u osobních automobilů nebo 

pro části motorových dílů. Další oblastí mimo automobilového průmyslu, kde se tato slitina 

pouţívá je letecký průmysl. V důsledku přítomnosti Si, konkrétně jde o fázi Mg2Si, se jedná 

o slitinu, která je vhodná k vytvrzování. Je to slitina, která má dobré mechanické  

a slévárenské vlastnosti, dobrou odolnost proti korozi a kterou je moţné pomocí modifikování 

a očkování v poţadovaném směru ještě vylepšit.  
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Mechanické vlastnosti slitiny AlSi7Mg0,3 jsou také stanoveny pouţitou formou pro odlévání 

(Tab. 4). Zmíněná slitina patří k podeutektickým siluminům, pro které platí, ţe obsahují více 

neţ 5 % Si, většinou 7 a 10 % Si. Siluminy s tímto obsahem Si se pouţívají na odlitky, které 

jsou středně namáhané. Vzhledem ke své niţší zabíhavosti je jejich pouţití omezeno zpravidla 

na tvarově jednoduché odlitky, odlévané do pískových forem [1]. 

 

 

 

Tab. 4 Vliv druhu formy na mechanické vlastnosti slitiny 

Pouţitá 

forma 
Rp 0,2 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] HB min 

Písková 

forma 
80 160 2 50 

Kovová 

forma 
90 180 4 60 

 

Chemické sloţení slitiny určuje norma ČSN EN 1706 a její chemické sloţení dle této normy 

je uvedeno v tabulce. (Tab. 5) 

 

Tab. 5 Chemické sloţení slitiny AlSi7Mg0,3 [1] 

Chemický 

prvek 
Si[%] Fe [%] Cu [%] Mn [%] Mg [%] Zn [%] Ti [%] Al [%] 

Mnoţství 6,5-7,5 0,19 0,05 0,10 0,25 0,07 0,08-0,25 
Zbytek 

do 100 

  

Jak jiţ bylo zmíněno, slitinu lze očkovat i modifikovat pro zlepšení jejich vlastností. Tato 

slitina se řadí ke slévárenským slitinám, u kterých je struktura tvořena α fází a obsahuje velký 

podíl eutektika.  

 

7.2 Očkovadlo AlTi5B1 

 

Očkovadlo se pouţívá ve formě tyčí, které jsou vyrobeny z předslitiny AlTi5B1. Tento 

materiál je přijatelné pro očkování hliníkových slitin AlSi i AlSiMg. Poměr obsahu titanu 

a boru v tyčích by měl být stálý, aby byla zajištěna kvalita očkování. Očkování by se mělo 

provádět aţ po rafinaci a případném odplynění. Pouţité mnoţství očkovací přísady se 

stanovuje podle obsahu křemíku. Čím více ho tavenina obsahuje, tím více je třeba dodat 

očkovadla [16].  



30 
 

7.3 Termická analýza 

 

Termická analýza patří k metodě, kterou se provádějí provozní kontroly kvality tekutého 

kovu. Jde o vyhodnocení křivky chladnutí v intervalu krystalizace a vyvození správných 

souvislostí mezi tvarem křivky, charakteristickými teplotami a strukturou kovu. 

U slitin hliníku se termická analýzy pouţívá zejména k hodnocení: 

- velikosti zrna primární fáze a posouzení očkovacího účinku, 

- morfologie eutektické fáze a zjištění stupně modifikace eutektika, 

- vzniku intermetalických fází a vice sloţkových eutektik. 

Vzorek roztavené slitiny se při termické analýze odlije do zkušebního kelímku a přesným 

termočlánkem s dostatečnou citlivostí se měří průběh křivky chladnutí. Jaký má křivka 

chladnutí tvar závisí na intenzitě odvodu tepla ze vzorku kovu do zkušebního kelímku 

a průběhu uvolňování skupenského tepla krystalizace v různých fázích tuhnutí. Závislost 

teplota - čas pro obecnou slitinu typu Al-Si-X je znázorněna na horní křivce (Obr. 16). 

Pro snadnější vyhodnocení jednotlivých teplotních bodů se vyuţívá křivky derivace teploty, 

tedy závislosti dT/dt, která je ve spodní části obrázku (Obr. 17). 

 

Obr. 17 Křivka derivace znázorňující průběh rychlostí chladnutí kovu [2] 
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- dT/dt < 0 - dochází k poklesu teploty vzorku, 

- dT/dt = 0 - vzniká teplotní prodleva, 

- dT/dt > 0 - dochází ke zvýšení teploty vzorku - vznik rekalescence. 

Oblast tuhnutí na křivce derivace je vymezena tvarem křivky derivace a tzv. "nulovou linií". 

Nulová linie je taková rychlost chladnutí, kterou by se vzorek ochlazoval jen v takovém 

případě, ţe by se neuvolňovalo ţádné krystalizační teplo. Je jednoduché dokázat, ţe plocha, 

která je vymezena těmito dvěma křivkami je úměrná mnoţství krystalizačního tepla. Plochu 

je moţné rozdělit do samostatných oblastí, které odpovídají různým fázovým sloţkám a tak  

i kvantifikovat mnoţství těchto sloţek. 

Kaţdá část krystalizace začíná nukleací příslušné fáze. Teplota nukleace je na křivce 

chladnutí nepatrná (často je to inflexní bod), ale snadno se identifikuje na křivkách derivace 

jako místo změny průběhu křivky (obvykle dosti výrazné). Tuhnutí slitiny začíná nukleací 

primární fáze v bodě 1, eutektické fáze v bodě 5 a končí na teplotě solidu v bodě 9. Mezi 

těmito základními body můţe docházet ke krystalizaci jiných dalších fázových sloţek, které 

vznikají v teplotním intervalu mezi likvidem a solidem - např. mezi body 4 a 5, nebo jako 

různá vícesloţková eutektika ke konci tuhnutí - oblasti A a B mezi body 8 a 9. 

Na křivkách ochlazování v jednotlivých krystalizačních oblastech se při praktickém pouţívání 

termické analýzy vyhodnocují hodnoty minimální a maximální teploty. Nejniţší teplota 

se označuje jako teplota přechlazení (bod 2 - teplota přechlazení na likvidu, nebo 6 - teplota 

přechlazení eutektika), maximální hodnota jako teplota růstu, nebo jednoduše jako teplota 

likvidu - bod 3, nebo eutektická teplota - bod 7. Rekalescencí nazýváme rozdíl mezi 

příslušnou maximální a minimální teplotou. Při termické analýze je velikost přechlazení 

důleţitých kritériem [2].  

Ke krystalizaci kaţdé fázové sloţky dochází při určitém přechlazení pod rovnoběţnou 

teplotou příslušné přeměny. Rozdíl rovnováţné teploty a teploty maximální se označuje jako 

přechlazení primární fáze pod rovnováţnou teplotou - ∆T˪ přechl., nebo přechlazení eutektika 

pod rovnováţnou teplotou - ∆Tᴇ přechl. Čím jsou podmínky tuhnutí nerovnováţné (např. 

špatný stav krystalických zárodků, nebo velká rychlost chladnutí), tím větší jsou tyto hodnoty 

přechlazení. (Abychom zjistili hodnoty přechlazení je potřebné znát rovnováţné teploty, 

ty ale nelze změřit a proto se stanovují výpočtem z chemického sloţení) [4]. 

 

 

 



32 
 

Hodnocení disperzity primární fáze 

Toto hodnocení se provádí analýzou křivky ochlazování v oblasti teplot likvidu. Většinou 

se vyhodnocuje přechlazení pod rovnováţnou teplotou likvidu ∆T˪ přechl. a velikost 

rekalescence ∆T˪ (Obr. 18). Čím je stav krystalizačních zárodků pro primární fázi lepší, 

tím je hodnota přechlazení pod rovnováţnou teplotou menší a menší rekalescence. Takovým 

způsobem se především posuzuje účinek očkování [10]. 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Vliv očkování na změnu křivky chladnutí [2]. 

Hodnocení morfologie eutektika 

Účelem analýzy oblasti eutektické teploty je zejména posouzení úrovně modifikace. Zrnité 

eutektikum, obvykle u slitin komerční čistoty, tuhne při podchlazení kolem  

1-2 K pod rovnováţnou eutektickou teplotou při minimální rekalescenci. Vetší přechlazení je 

u laminárního eutektika ( 2-4 K). Modifikace má vliv na značné sníţení eutektické teploty 

a hodnota této, tzv. deprese eutektické teploty, je měřítkem úrovně modifikace slitiny. 

(Obr.19). Podle pouţitého modifikačního prostředku a druhu slitiny deprese teploty dosahuje 

aţ cca 10 K (při modifikaci Sr méně). 

 

Obr. 19 Křivky ochlazování v oblasti eutektika [2]. 
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Rovnováţnou eutektickou teplotu sniţují nečistoty a většina přísadových prvků. Pro výpočet 

se v literatuře doporučují různé korelační vztahy (zachycují zejména vliv hořčíku, mědi, 

manganu a ţeleza), jejich skutečná platnost je však problematická. V praktickém vyuţití 

je vychází obvykle porovnáním eutektických teplot nemodifikované a modifikované slitiny. 

Při stálé kvalitě surovin a standardním tavícím postupu je moţné předpokládat, ţe eutektická 

teplota v nemodifikovaném stavu bude konstantní a při hodnocení úrovně modifikace 

se provede jen analýza v modifikovaném stavu [10].  

 

Hodnocení vícesložkových eutektik 

se provádí obvykle jen u slitin s mědí, nebo s hořčíkem. U slitin AlSiMg se pík eutektika  

A-Si-Mg2Si objevuje v oblasti teplot kolem 545°C, eutektikum mědi (Al-Si-CuAl2) kolem 

teploty 520°C. Za teploty aţ do asi 480°C vzniká za současného obsahu Cu i Mg několik typů 

eutektik. Je moţné analyzovat i vznik intermetalických fází manganu a ţeleza, tato situace 

je ale poněkud sloţitější. Citlivost termické analýzy je vysoká a reaguje na přítomnost 

jednotlivých prvků při obsahu řádově desetin procenta.  

Zařízení pro termickou analýzu se skládá ze: 

-  vzorkovacího kelímku, 

-  přesného termočlánku, 

-  A/D převodníku, 

-  vyhodnocovací jednotky. 

 

Výsledky se mohou zobrazovat na monitoru a případně vytisknout na připojenou tiskárnu. 

Blokové schéma zařízení je na Obr. 20. 

 

 

Obr. 20 Blokové schéma zařízení pro termickou analýzu [2] 
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Konstrukce kelímku a jeho materiál bývá u kaţdého výrobce jiná. Kelímky mohou být 

kovové, které se pouţívají na opakované měření, nebo jednorázové pískové nebo keramické. 

Objem kovu je takový, aby tuhnutí bylo ukončeno do cca 4 - 5 minut, aby nedocházelo  

k odeznívání modifikačního účinku a zkouška byla dostatečně operativní. Mimořádné nároky 

jsou kladeny na přesnost a vysokou citlivost termočlánků. Poţívají se termočlánky tenké 

NiCr-Ni, u kterých je teplý konec chráněn keramickou nebo kovovou koncovkou. 

Termočlánky musí být cejchovány. Termočlánek můţe být pro snadnou manipulaci uchycen 

na vhodném stojánku (Obr. 21). 

V provozních podmínkách se vyhodnocení provádí automaticky. Některá zařízení umoţňují 

provádět i detailní analýzu křivek. Termická analýza se můţe vyuţít také ke studiu dalších 

krystalizačních parametrů slitin. Měřením se dvěma termočlánky ve zkušebních kelímcích 

je moţné např. zjistit dobu, kdy dochází k tzv. dendritické koherenci. To je stav, kdy primární 

fáze utvoří síť dendritů přes celý průřez stěny odlitku. Od tohoto okamţiku je zamezeno 

dosazování nálitků, začíná vznikat osová porezita, mikrosegregace, zvyšuje se nebezpečí 

vzniku trhlin apod. Bod dosaţení dendritické koherence se vyjadřuje jako procentuelní podíl  

z doby tuhnutí [2]. 

 

 

 

Obr. 21 Zařízení pro měření termické analýzy [5] 
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7.4 Metalografický výbrus 

 
Metalografický vzorek se připravil k účelu studia struktury materiálu. Jedna jeho plocha, která 

je připravena k metalografické analýze, se jmenuje výbrus. Tento typ vzorku je určen 

pro optickou analýzu. 

 

Broušení vzorku 

Získaný vzorek byl broušen pro minimalizování povrchové nerovnosti na metalografické 

brusce a vzorek se při něm přitlačoval na brusný papír, přichycený na rotujícím vodorovném 

kotouči brusky. Rychlost otáčení byla 30 aţ 150 otáček za minutu. Pro vysokou rychlost 

pohybu brusného papíru byl vzorek chlazen vodou, aby nedošlo ke změně jeho struktury. 

Brusné papíry SiC, které byly pouţity měly zrnitosti 60, 120, 320, 600, 800, 1200 a 2500. 

 

Leštění vzorku 

Leštění je dalším krokem při přípravě kvalitního výbrusu. Na rozdíl od broušení, materiál 

povrchu vzorku neubývá, ale dochází pouze k deformaci vrcholů povrchové drsnosti, 

případě jen minimálním úbytkům. 

V metalografii se leštění provádělo mechanicky. Vzorek se leštil mechanickým způsobem, a 

to přitlačením na rotující leštící kotouč potaţený textilem. Jako leštící medium byl pouţit 

vodný roztok Al2O3. Vzorkem se pohybovalo proti směru otáčení kotouče, aţ bylo dosaţeno 

zrcadlového lesku. Nakonec se vyleštěný vzorek opláchnul a osušil. 

 

Leptání vzorku 

Leptání vzorků se pouţívá k vyvolání jejich mikrostruktury. V závislosti na materiálu výbrusu 

a určitých poţadavcích pro následující pozorování, můţeme pouţít odlišné metody leptání 

vzorků. Po vyleštění vzorku se přistoupilo k leptání, a to chemickou metodou. 
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7.5 Výsledky měření  

1. experiment slitiny AlSi7Mg0,3 s přídavkem předslitiny AlTi5B1 0,5 hm % 

 

 

Obr. 22 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 bez přídavku očkovadla 
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Obr. 23 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 s přídavkem očkovadla 0,5 hm % po 1 minutě 

 

 

Obr. 24 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 s přídavkem očkovadla 0,5 hm % po 120 

minutách 
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Graf. 1 Křivky ochlazování pro materiál s očkovadlem AlTi5B1 0,5 hm % 

 

Graf. 2 Detail křivek ochlazování teplot likvidu 
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Tab. 6 Změna teploty likvidu 

Čas (min) AlSi7Mg0,3 1 10 20 30 60 90 

Teplota likvidu horní (°C) 612,5 612,8 613,2 612,8 615,2 614,9 615,3 

Teplota likvidu spodní (°C) 612,3 612,3 613,2 612,8 615,2 614,9 615,3 

 

2. experiment slitiny AlSi7Mg0,3 s přídavkem předslitiny AlTi5B1 1 hm %
 

 

 

Obr. 25 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 bez očkovadla 
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Obr. 26 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 s přídavkem očkovadla po 1 minutě 

 

Obr. 27 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 s přídavkem očkovadla po 120 minutách 
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Graf. 3 Křivky ochlazování pro materiál s očkovadlem AlTi5B1 1% 

 

Graf. 4 Detail křivek ochlazování teplot likvidu 
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Tab. 7 Změna teploty likvidu 

Čas (min) AlSi7Mg0,3 1 10 20 30 60 90 120 

Teplota likvidu horní(°C) 611,3 610,3 611,3 613,7 612,4 613,1 615,3 612,5 

Teplota likvidu spodní (°C) 611,3 610,3 611,3 613,7 612,4 613,1 615,3 612,5 

 

 

3. experiment slitiny AlSi7Mg0,3 s přídavkem předslitiny AlTi5B1 1,5 hm % 

 

 

Obr. 28 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 bez očkovadla 
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Obr. 29 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 s přídavkem očkovadla po 1 minutě 

 

Obr. 30 Mikrostruktura odlitku AlSi7Mg0,3 s přídavkem očkovadla po 120 minutách 
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Graf. 5 Křivky ochlazování pro materiál s očkovadlem AlTi5B1 1,5 hm % 

 

Graf. 6 Detail křivek ochlazování teplot likvidu 
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Tab. 8 Změna teploty likvidu 

Čas (min) AlSi7Mg0,3 1 10 20 30 60 90 120 

Teplota likvidu horní (°C) 612,3 611,5 613,0 612,0 613,4 613,3 614,3 613,0 

Teplota likvidu spodní (°C) 612,3 611,5 613,0 612,0 613,4 613,3 614,3 613,0 

 

7.6 Hodnocení měření  

U všech vzorků z experimentu (0,5, 1 a 1,5 hm %) byla hodnocena mikrostruktura bez 

přídavku očkovadla a s jeho přídavkem, v časovém intervalu 1, 10, 20, 30, 60, 90 a 120 

minut. V případě 0,5 hm % očkovadla byla TL = 615,3 °C. Z výsledku měření vyplývá, ţe TL 

neovlivněné slitiny byla 612,5 °C. V experimentu s pouţitím 1 hm % očkovadla byla 

naměřena TL = 615,3 °C a neovlivněná slitina měla TL = 611,3 °C. Nejvyšší dosaţená TL = 

614,3 °C byla dosaţena u přídavku 1,5 hm % očkovadla a neovlivněné slitiny 612,3 °C. U 

všech tří experimentů se prokázalo, ţe největší očkovací účinek byl dosaţen po 90 minutách 

působení. Rovněţ bylo prokázáno, ţe se výrazně neprojevil vliv většího mnoţství přídavku 

očkovadla v mikrostruktuře slitiny. Tento fakt byl potvrzen i metalografickým rozborem. 
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8. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením metalurgické kvality slitin hliníku. Teoretická 

část se věnovala vlastnostem čistému hliníku a slitin typu Al-Si, které mají největší uplatnění. 

Tyto materiály byly pouţity rovněţ v experimentální části předloţené diplomové práce. Dále 

jsou uvedeny základní fyzikální a mechanické vlastnosti těchto slitin a moţnosti jejich 

ovlivnění. Detailně je popsán postup a princip očkování a modifikace, včetně jejich kontroly 

pomocí termické analýzy. Detailně jsou popsány nejpouţívanější normalizované slitiny na 

bázi Al-Si. Tyto slitiny se uplatňují především v automobilovém průmyslu, hlavně v pohonné 

soustavě, podvozku a zavěšení. 

Experimentální část byla zaměřena na termickou analýzu hliníkových slitin, zejména 

na ověření vlivu přídavku očkovadla na mikrostrukturu a křivky ochlazování. Pro ověření byl 

pouţit materiál AlSi7Mg0,3 a k očkování předslitina AlTi5B1. Z rozboru křivek ochlazování 

se největší očkovací účinek projevil po 90-ti minutách. Tento fakt je rovněţ potvrzen 

metalografickým rozborem litých vzorků. V případě sledování vlivu mnoţství očkovadla, 

nebyla prokázána výraznější změna struktury slitiny v litém stavu. Toto bylo rovněţ 

potvrzeno metalografickým rozborem. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A  - taţnost (%) 

Rp0,2   - smluvní mez kluzu (MPa) 

Rm  - mez pevnosti v tahu (MPa) 

hm %  - hmotnostní procenta 

Ɵ   - kontaktní úhel 

HB   - tvrdost podle Brinella 

DAS  - disperzita dendritů 

TL  - teplota tavení 

T   - absolutní teplota (K) 

α(Al)   - tuhý roztok křemíku v hliníku 

ρ   - hustota (kg m
-3
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