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Abstrakt 

Tato diplomové práci se zabývá vlivem ochlazovacího účinku formy z několika druhů 

materiálů na vznik dendritů v hliníkových slitinách AlSi10 a AlSi7.  

Teoretická část je zaměřena na vývoj, použití a vlastnosti hliníkových slitin a věnuje se 

detailněji způsobům ovlivňování mikrostruktury.  

Praktická část pojednává o průběhu laboratorních zkoušek, které byly zaměřeny na ověření 

vlivu ochlazovacího účinku různých typů forem. Hodnocena byla dosažená mikrostruktura a 

parametry hlavních strukturních složek odlitků z hliníkových slitin typu Al-Si.  

Klíčová slova: hliník, tvorba dendritu, ochlazovací účinek formy, DAS 

 

Abstract 

This thesis examines the influence of the cooling effect of several forms of materials for the 

formation of dendrites in aluminum alloys AlSi10 and AlSi7. 

The theoretical part is focused on the development, use and properties of aluminum alloys. It 

also discusses in detail the ways of influencing the microstructure. 

The practical part of the course discusses the laboratory tests, which were aimed at verifying 

the influence of the cooling effect of different types of molds. Ratings have been achieved and 

the microstructure parameters of the main structural components of aluminum casting alloys 

of Al-Si. 

Keywords: aluminium, dendrite formation, cooling effect of the form, DAS  
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Úvod 

Hliníkové slitiny jsou v současné době konstruktéry stále velmi žádaným materiálem. 

Vzhledem k náročnosti výroby se ve větším množství hliníkové slitiny používají teprve 

posledních 100 let. Jejich velkou výhodou jsou dobré technické a mechanické vlastnosti, 

s ohledem na jejich nízkou hustotu.  

O dosažených mechanických vlastnostech rozhoduje struktura. Tu můžeme ovlivnit 

formovacím materiálem. Proto se začíná čím dál více využívat slitin hliníku s dalšími kovy, 

které nahrazují ocelové a litinové odlitky.  

Velice často je hliník využíván v automobilové a letecké dopravě k výrobě lehkých, ale 

pevných nosných konstrukcí. Také bývá součástí motorů, disků kol automobilů apod. Využití 

ale nachází i v jiných odvětvích. Najít jej můžeme například jako výztuhu v ortézách.  

Cílem práce bylo ověřit vliv druhu formy a její ochlazovací efekt na dosaženou 

mikrostrukturu z hliníkových slitin typu Al-Si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Historie získávání a využití hliníku a jeho slitin 

Hliník je v zemské kůře jedním z nejrozšířenějších kovů. Číselně se jedná asi o 8% jejího 

objemu. Nevyskytuje se zde čistý, nýbrž vázaný ve sloučeninách jako jsou bauxit, korund, 

spinel, kaoliny a jim podobné. Na to, že je hliník tak rozšířený v zemské kůře a jeho využití je 

obrovské, je v technické praxi jedním z nejmladších používaných kovů. Dlouho se totiž 

nevědělo, jak ho ze sloučenin extrahovat. 

Poprvé byl čistý hliník získán v roce 1825 v Dánsku Christianem Oerstedem redukcí 

draslíkem. První hliníkovou tyč o hmotností 1 kg vyrobil Francouz Saint-Claire Deville za 

finanční podpory Napoleona III. a stála 2000 franků. Roku 1886 nezávisle na sobě patentovali 

získání hliníku metodou elektrolytické výroby z bauxitu v lázni roztaveného kryolitu 

Francouz Paul T. Héroult a Američan Charles M. Hall. Podle nich je metoda pojmenována, 

Hall-Héroultův proces. V roce 1903 se začíná s tímto materiálem experimentovat při výrobě 

části motorů, zejména pístů. Modifikace eutektika slitiny AlSi sodíkem byla objevena roku 

1921. Měla za cíl zvýšit tažnost a mechanické vlastnosti eutektika. Velký rozvoj využití 

hliníku přinesly obě světové války. Začal se používat při konstrukci letadel. Po 2. světové 

válce dochází k velkému rozšíření technologie tlakového lití do kovových forem a nárůstu 

výroby hliníkových odlitků. Tlakovým litím do kovových forem se dnes odlévá asi 50% 

celkově zpracovaného hliníku na světě. Zbylých 50 % se zpracovává gravitačním nebo 

nízkotlakým litím. Do pískových forem se dnes už lije jen malé procento hliníkových odlitků, 

jde o cca 5 %. [1] 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vlastnosti hliníku a jeho slitin 

2.1. Vlastnosti hliníku  

 Hustota: 2700 kg/   

 Teplota tání 660 °C  

 Teplota vypařování 2520 °C 

 Krystalická mřížka KPC 

 Atomové číslo 13  

 Atomová hmotnost 26,98 

Hliník má velmi dobrou elektrickou a tepelnou vodivost. Tepelná je okolo 235 W∙   ∙    

při 20 °C. Elektrická je za normální teploty 2,6 ∙     Ω ∙ m při 99,99 % čistotě hliníku, což je 

asi 60 % vodivosti mědi. S rostoucím množstvím přísadových prvků se elektrická vodivost 

snižuje.  

 Samotný čistý hliník má špatné mechanické vlastnosti. Pevnosti v tahu nedosahují ani 100 

MPa, tvrdost se pohybuje v oblasti mezi 20-30 HB. Dosahuje však velmi dobrých plastických 

vlastností. Tažnost sahá nad 20%. Z uvedených informací plyne, že čistý hliník není vhodný 

konstrukční materiál. Používají se jeho slitiny s dalšími kovy a legujícími prvky.  U odlitků se 

snažíme docílit jemnozrnné struktury, která je lepší pro mechanické vlastnosti materiálu, ale 

také zlepšuje některé technologické vlastnosti. Hliníkové slitiny tuhnou poměrně rychle. 

Zjemnění struktury dosáhneme tím, že rychlost tuhnutí ještě urychlíme. Zvyšuje se nám ale 

nebezpečí vnitřních vad. Slitiny lité do kovových forem s vyšším ochlazovacím účinkem mají 

o 20 i více % vyšší pevnost a tvrdost. 

Mechanické vlastnosti, které nás u slitin hliníku nejvíce zajímají, jsou mez pevnosti za 

normální teploty, mez kluzu, tvrdost a tažnost. [1] [14] 

Mez pevnosti 

U hliníkových slitin dosahuje mez pevnosti v litém stavu bez dalšího zpracování hodnot 150-

250 MPa, vytvrzením ale tyto hodnoty výrazně stoupnou. Slitiny, jež lze vytvrzovat, obsahují 

měď nebo hořčík. Po vytvrzení vzroste mez kluzu až o 80% a mez pevnosti o 30-50 %. 

Vysokopevnostní slitiny AlCu dosáhnou po vytvrzení až na pevnost 350 MPa. Mají ale špatné 

slévárenské vlastnosti a proto se málo používají. 

 



Tvrdost 

Tvrdost hliníku nám říká, jak je materiál schopný odolávat působení vnějších sil. Hliníkové 

slitiny typu AlSi mají tvrdost v rozmezí 60-80 HB před vytvrzením. Po vytvrzení lze 

dosáhnout až na pevnost 100 HB.   

Tažnost 

Tažnost čistého hliníku není moc velká, obvykle jde asi o 1-4 %. Ale u siluminů lze 

dosáhnout modifikací eutektika vzrůstu jak pevnostních vlastností, tak tažnosti. Pevnostní 

vlastnosti stoupnou asi o 50 %, zatímco tažnost vzroste až o 200 %  

Chemická odolnost 

Čistý hliník v kontaktu s kyslíkem tvoří velmi stabilní oxid      . Tento oxid má tloušťku asi 

10 nm a brání hluboké oxidaci hliníku. Je taky velmi odolná proti povětrnostním vlivům, dále 

také dobře odolává kyselému prostředí (v rozsahu 4,5-8,5 pH). [1] [2] [14] 

 

2.2. Vlastnosti hliníkových slitin 

Jde o vlastnosti, které přímo souvisejí s intervalem tuhnutí a šířkou samotného odlitku při 

jeho odlévání. Pokud chceme dobré slévárenské vlastnosti, snažíme se dosáhnout co nejužšího 

intervalu tuhnutí. Jde o slitiny, které mají chemické složení podobné jako čistý kov nebo 

eutektické slitiny. Pokud máme interval tuhnutí široký, slitiny mají špatnou zabíhavost 

azvyšuje se pravděpodobnost vzniku rozptýlených staženin nebo mikrostaženin. Nálitky 

nebudou dosazovat tak, jak by měly. Do slévárenských vlastností spadá zabíhavost, sklon ke 

vzniku staženin, sklon k naplynění odlitku a vzniku plynových vad, sklon ke vzniku trhlin 

a prasklin. 

Zabíhavost 

První slévárenskou vlastností je zabíhavost. Ta charakterizuje schopnost materiálu vyplnit 

dutinu formy. Jde o fyzikální vlastnost, která je určována viskozitou tekutého kovu. 

Zabíhavost je dána šířkou dvoufázového pásma tuhnutí. Zabíhavost je ovlivňována smáčivostí 

formy a jejím povrchovým napětím a rovněž přítomnými oxidickými vměstky, které ji snižují. 

 



Sklon ke vzniku staženin 

Sklon ke vzniku staženin nám říká, jak se bude materiál ve svém objemu během tuhnutí 

stahovat a jestli půjde o soustředěné nebo rozptýlené staženiny. Zde opět hraje roli interval 

dvoufázového pásma tuhnutí, neboť odlitky s úzkým intervalem tuhnutí budou mít sklon 

tvořit soustředěnou staženinu, kterou je nutno eliminovat použitím nálitku. Naopak slitiny se 

širokým intervalem tuhnutí lze nálitkovat velmi obtížně, neboť mají sklon k tvorbě ředin 

rozptýlených v celém objemu odlitku.  

Kov během krystalizace zmenšuje svůj objem. Tyto objemové změny jsou doprovázeny 

vznikem vad typu staženiny řediny. Charakter těchto vad je určen šířkou pásma tuhnutí dané 

slitiny. 

Odolnost trhlinám a prasklinám 

Odolnost proti trhlinám a prasklinám je schopnost materiálu odolat napětí vzniklému při 

smrštění odlitku během chladnutí. Náchylné jsou hlavně odlitky s různou tloušťkou stěn 

a tvarově složité, jejichž smrštění je bržděno tuhou konstrukcí formy. Zde nejčastěji dochází 

k trhlinám a prasklinám. Trhlina a prasklina se od sebe liší teplotou vzniku. Trhlina vzniká za 

teplot blízkých solidu a jde přes zrna, zatímco prasklina vzniká za nízkých teplot (tedy 

hluboko pod hranicí solidu) a prochází po hranicích zrna. Její vznik je doprovázen i hlasitým 

zvukovým efektem.     

2. 3. Složení slitin 

Hliníková slitina se skládá z několika prvků. Základního prvku, hlavního přísadového prvku, 

vedlejšího přísadového prvku a doprovodných prvků. 

Základní prvek 

Slitiny jsou tvořeny základním prvkem Al, který tvoří většinový podíl. Dalšími jsou pak 

hlavní a vedlejší přísadový prvek a prvky doprovodné. 

Hlavní přísadový prvek 

Po základním prvku jde o druhý nejsilněji zastoupený prvek ve slitině. Je také určující pro 

vlastnosti slitiny. Základní prvek a hlavní přísadový prvek společně udávají, o jaký typ slitiny 

se jedná. U hliníkových slitin se jako hlavní přísadové prvky používají měď, křemík, hořčík 

a občas mangan. Podle nich se tyto slitiny i nazývají. [1] 



 AlCu – duraluminy,  

 AlSi – siluminy, 

 AlMg – hydronalia. 

Vedlejší přísadové prvky 

Jsou to prvky, které pozitivním způsobem ovlivňují vlastnosti slitiny hliníku, jako jsou 

obrobitelnost, pevnost, odolnost proti korozi. Ovlivňují strukturu kovu, vyvažují negativní 

vlastnosti doprovodných prvků a ovlivňují tepelné zpracování. Vedlejších prvků se ve slitině 

může vyskytovat hned několik naráz. Množství vedlejších přísadových prvků je ve slitině 

obvykle menší, než obsah hlavního přísadového prvku. 

Doprovodné prvky 

Jedná se o prvky, jež nebyly do slitiny úmyslně vpraveny, ale dostaly se tam většinou ze 

vsázkových materiálů, z vyzdívky pece během tavení, z tavících přípravků a nářadí, 

z kovového šrotu, u něhož není přesně známé chemické složení. Vedlejší prvky obvykle 

negativně ovlivňují vlastnosti slitiny a jejich odstranění je buď velice náročné, nebo není ve 

slévárně vůbec možné. Horní hranice doprovodného prvku ve slitině je jeho maximální 

přípustné množství. 

I přes negativní účinky doprovodných prvků na některé vlastnosti slitin hliníku se do jiných 

slitin tyto prvky přidávají v malém množství cíleně. Do siluminů se přidává měď, aby se 

zvýšila jejich obrobitelnost a pevnostní vlastnosti. Snižuje ale korozivzdornost a v materiálech 

pro potravinářský průmysl je absolutně nepřípustná. Podobný příklad je i železo. To snižuje 

mechanické vlastnosti siluminů. Jeho výhodou ale je, že když je ve slitině obsaženo, nelepí se 

slitina na kovové formy. To je důvod, proč se železo přidává do hliníkových slitin 

využívaných ve slévárnách pracujících s tlakovým litím do kovových forem. 

Podle počtu přísadových prvků ve slitinách hliníku také slitiny rozdělujeme na:  

Binární - Mají pouze základní a hlavní přísadový prvek. 

Ternární - Mají základní, hlavní a jeden vedlejší přísadový prvek. 

Vícesložkový - Ty obsahují několik vedlejších přísadových prvků. [1] 



3. Základní typy slitin hliníku 

Duraly AlCu 

Jde o slitinu mědi s hliníkem. S klesající teplotou se rozpustnost mědi v hliníku snižuje. Její 

maximální rozpustnost v hliníku je při eutektické teplotě 548 °C a maximální možná 

rozpustnost je 5,7 %. Díky tomu jdou duraly vytvrzovat za tepla i za studena. Obsah mědi ve 

slévárenských slitinách je mezi 4 až 5 %. Přídavné prvky jsou například titan do 0,3% pro 

zjemnění primárního zrna nebo 0,35 % hořčíku pro zvýšení pevnosti. Když do duralů přidáme 

kolem 2 % niklu a 1,5%  hořčíku, budou dosahovat značných pevností a tvrdostí za zvýšených 

teplot. 0,4 až 1% stříbra dodá po vytvrzení materiálu mimořádně vysoké mechanické 

vlastnosti i za zvýšených teplot.  

Jde o vysokopevnostní slitiny hliníku s pevností až 400 MPa. V porovnání se siluminy mají až 

dvojnásobnou tažnost a lomovou houževnatost. Jsou to velmi lehké slitiny s hustotou kolem 

2800 kg/  . Používají se ve stavitelství, automobilovém, lodním a leteckém průmyslu a jako 

konstrukční materiály. Slévárenské vlastnosti duralů jsou ale velmi špatné, jelikož mají velký 

interval tuhnutí a špatně se nálitkují.    

Hydronália AlMg 

Maximální rozpustnost hořčíku v hliníku při eutektické teplotě 450 °C je asi 17,4%. 

S klesající teplotou rozpustnost hořčíku prudce klesá. Pokud je ve slitině obsažen křemík 

v koncentraci kolem 1%, tvoří hořčík sloučeniny především s M  Si. Tato sloučenina se pak 

vyloučí jako intermetalická fáze a díky tomu lze provést vytvrzení. Hydronália se dělí podle 

obsahu hořčíku na tři typy. S obsahem 3%, 5% a 9% hořčíku. S rostoucím obsahem hořčíku 

roste dvoufázové pásmo tuhnutí a zhoršují se slévárenské vlastnosti. Přidáním malého 

množství křemíku se slévárenské vlastnosti o něco zlepší, ale zhorší se tažnost. Hydronália 

mají poměrně špatné mechanické vlastnosti, zato však mají vynikající obrobitelnost, 

leštitelnost, velkou korozivzdornost, skvěle se eloxují (barví). Proto jsou vhodné pro 

dekorativní účely.    

Siluminy AlSi 

Jde o nejběžněji používané slitiny hliníku, křemíku a dalších prvků. Je to lehký konstrukční 

materiál s dobrou odolností proti korozi. Obsah křemíku se pohybuje mezi 5 až 13%. Používá 

se pro lití do pískových forem nebo při tlakovém lití do kovových kokil. Dělí se na 



podeutektické, pod 12% křemíku, eutektické s 12% křemíku a nadeutektické nad 12 % 

křemíku. Nejčastěji jsou používány ve slévárenství slitiny podeutektické a eutektické. 

Přísadové prvky v těchto slitinách většinou nejsou obsaženy ve větším množství než je 0,1%. 

Binární slitiny siluminů mají dobré slévárenské vlastnosti, dají se dobře svařovat, mají dobrou 

těsnost proti působení plynů a kapalin a také jsou odolné proti korozi. Nevýhodou je, že ve 

vlhkém prostředí šednou. Se stoupajícím obsahem křemíku se zlepšují slévárenské vlastnosti 

jako zabíhavost, objem staženin a další. To díky zmenšujícímu se intervalu tuhnutí slitiny 

směrem k eutektickému bodu. Obrobitelnost těchto slitin je ale jen průměrná. Mechanické 

vlastnosti jsou také průměrné, ale ty lze zvýšit přidáním dalších látek. Pevnost zvýšíme tak, že 

přidáme ty látky, které mají vyšší rozpustnost v tuhém roztoku α(Al). To jsou například měď 

a hořčík. Tažnost se zvyšuje s modifikací a to morfologií eutektického křemíku. Silumíny lze 

dobře svařovat i pájet.  

Binární systém Al-Si 

 

Obr. 1. Binární diagram AlSi. 

Jde o jednoduchý binární eutektický systém, který je složený z tuhého roztoku α a krystalů 

křemíku.  



Eutektické reakce probíhá za teploty 577°C ± 1°C s obsahem křemíku 12,5 % ± 0,1 %. 

Vzniká substituční tuhý roztok α s 1,65 % obsahem křemíku. To je jeho maximální 

rozpustnost při eutektické teplotě. S klesající teplotou se rozpustnost křemíku v hliníku 

snižuje. Při 300°C to je už jen 0,22 %. Pod teplotou 300°C se rozpustnost křemíku v hliníku 

snižuje jen nepatrně. Rozpustnost křemíku v tuhém roztoku α může být ale zvýšena rychlým 

ochlazením slitiny. Ve slévárenských slitinách je obsah křemíku vždy vyšší, než je jeho 

maximální rozpustnost. Obsahují totiž eutektikum αAlSi které má eutektickou koncentraci 

křemíku 12,5 %. [1] [6] [8] 

Struktura slitin AlSi v litém stavu 

Podeutektické silumíny mají strukturu složenou ze substitučního tuhého roztoku α a eutektika. 

Eutektikum se vylučuje v mezidendritických prostorách. Čím větší je koncentrace křemíku, 

tím je větší koncentrace eutektika. Podeutektické slitiny mají koncentraci křemíku nejčastěji 

mezi 7 až 11%. Mají nižší zabíhavost než siluminy eutektické. Využívají se pro lití tvarově 

jednoduchých a mechanicky málo namáhaných součástí.  

 Eutektické siluminy mají strukturu tvořenou pouze eutektikem. Obsah je mezi 11,5 až 13 % 

křemíku. Někdy se mohou vyskytnout krystaly fáze αAl. Mají skvělou zabíhavost, díky 

čemuž se používají k výrobě tenkostěnných a tvarově složitých odlitků. Využívají se 

u tlakového lití nebo při výrobě odlitků na vytavitelný model. Jeho největší využití je asi 

v automobilovém a leteckém průmyslu. 

Nadeutektické siluminy obsahují částice primárního křemíku, který je v eutektické matrici. 

Vznikají hrubé jehlicové krystaly křemíku, díky jeho větší krystalizační schopnosti. Způsobují 

křehkost slitiny. Z tohoto důvodu je nutné slitinu modifikovat. Obsah křemíku se pohybuje 

mezi 14-17 %. V některých výjimečných případech může ale jeho obsah být až 25 %. Jednou 

z hlavních výhod nadeutektických siluminů je nízký koeficient tepelné roztažnosti 

a abrazivzdornost. Vyrábí se z ní odlitky pístů spalovacích motorů.  

 [1] [6] [7] 

Mikrostruktura je ovlivněna rychlostí ochlazování respektive ochlazovacím účinkem 

slévárenské formy. Z těchto důvodů je možno výslednou mikrostrukturu řídit volbou 

materiálu formy. Tyto parametry mají rovněž vliv na dosažené hodnoty mechanických 

vlastností. V případě že nelze použít formu s dostatečným ochlazovacím účinkem, lze 

mikrostrukturu litého stavu ovlivnit metalurgickými zásahy, jako jsou očkování a modifikace.  



Eutektikum  

Eutektikum se skládá ze základní fáze α(Al) a přísadového prvku, nebo jeho sloučenin. 

Eutektikum vzniká u slitin, ve kterých je množství některého z přísadových prvků větší, než 

jejeho maximální rozpustnost v α(Al) při tuhnutí. Siluminy jsou tudíž vždy eutektické, neboť 

obsah křemíku v nich obsažený je vždy větší než jeho maximální rozpustnost v hliníku. 

Maximální rozpustnost křemíku v hliníku je 1,65% Si. U dalších hliníkových slitin, například 

duralů a hydronálií je obsah přísadového prvku ve slitině nižší než je jeho maximální možná 

rozpustnost. I v těchto případech může dojít ke vzniku eutektika, a to tak, že přísadový prvek 

začne segregovat během tuhnutí. Na morfologii a množství eutektika závisí slévárenské 

i mechanické vlastnosti hliníkových slitin. 

Primární fáze přísadového prvku 

Pokud máme v tavenině vyšší obsah přísadového prvku než je potřebné pro eutektické 

složení, začíná se při tuhnutí vylučovat primární fáze přísadového prvku. Jakmile odlitek při 

tuhnutí dosáhne eutektické teploty, tuhnutí pokračuje krystalizací eutektika. To se ovšem 

vyskytuje jen u nadeutektických siluminů.               

Krystalizace a nukleace primární fáze α(Al) 

Hliníkové slitiny jsou v převážné většině případů podeutektické, tudíž jejich krystalizace 

začíná tím, že se začne vylučovat primární fáze α(Al). Průběh, podmínky a růst primární fáze 

α(Al) jsou u všech podeutektických slitin stejné. U používaných hliníkových slitin dochází ke 

krystalizaci fáze α(Al) díky heterogenní nukleaci na cizích zárodcích. To jsou spinely, oxidy 

a jiné částice nebo stěna formy. Jako krystalizační zárodky v tavenině ale nepůsobí všechny 

cizí částice. Částice, která má být krystalizačním zárodkem, musí mít mezi sebou a tuhnoucí 

fází co nejmenší mezifázovou energii. Jinými slovy, zárodek musí být smáčivý. Jestli je 

materiál smáčivý, a jak moc, nám říká úhel mezi krystalizačním zárodkem a tuhnoucí fází. 

Naší snahou je dosáhnout co nejmenšího úhlu smáčivosti. Toho je dosaženo použitím prvků, 

které mají krystalograficky podobnou atomovou rovinu. Čím větší je podobnost, tím lépe nám 

částice funguje jako krystalizační zárodek v hliníku a pro svůj růst spotřebuje méně aktivační 

energie. [1] 



 

Obr. 2. Smáčivost tuhnoucí fáze a krystalizačního zárodku. 

Y t-z -  povrchové napětí tavenina - cizí zárodek 

Y t-k - povrchové napětí tavenina - zárodek krystalu 

Y k-z - povrchové napětí zárodek krystalu - cizí zárodek 

 

Koncentrační přechlazení 

Díky tomu, že do taveniny přidáme přísadový prvek x, se nám v difuzní vrstvě posune teplota 

tuhnutí před krystalizační frontu. Pokud máme malý teplotní gradient a nižší skutečnou 

teplotu kovu před krystalizační frontou než rovnovážnou krystalizační teplotu, která odpovídá 

koncentraci prvku x. Rozdíl mezi skutečnou teplotou kovu a teplotou, která odpovídá 

místnímu chemickému složení, se nazývá koncentrační přechlazení. Na morfologii 

mezifázového rozhraní má vliv vznik a velikost koncentračního přechlazení. Se zvětšujícím se 

koncentračním přechlazením se mění mezifázové rozhraní z rovinného na buněčné a následně 

dendritické. Právě díky koncentračnímu přechlazení lze vysvětlit rozdíly ve struktuře 

materiálů litých do kovových forem a forem vyrobených z písků a mezi odlitky 

tenkostěnnými a tlustostěnnými. Z něj totiž vyplývá to, že čím máme menší teplotní gradient 

v tavenině před frontou tuhnutí, tím větší máme šanci na to, aby nám materiál ztuhnul 

dendriticky. Vzniká zde velké koncentrační přechlazení. Při velmi rychlém ochlazení vzniká 

koncentrační přechlazení jen velmi malé, nebo k němu vůbec nedochází.  



 

Obr. 3. Vznik koncentračního přechlazení 

Růst osy dendritu probíhá vždy ve směru teplotního gradientu. To je proti směru odvodu tepla 

z odlitku. Větve v dendritech jsou pravidelné a vznikají vždy v určitém směru. Jde 

o krystalizační směry, které se liší vždy podle typu slitiny. Slitiny s kubickou mřížkou 

krystalizují v směru ˂100˃, slitiny s hexagonální mřížkou zase krystalizují ve směru ˂10-10˃. 

Počet sekundárních a vyšších větví na dendritu je ovlivněn dobou tuhnutí slitiny v daném 

místě a také jejím složením. Nejdůležitějším kritériem k popsání dendritické struktury je 

vzdálenost sekundárních os dendritů, která je označovaná jako DAS neboli dendrite arm 

spacing. Hodnoty DAS zjišťujeme metalograficky. Postup je takový, že se na zkoumané 

slitině hliníku udělá metalografický výbrus, z něj se vybere vhodný dendrit, změří se na něm 

vzdálenost sekundárních větví, a ta se poté vydělí počtem mezer na dendritu. Velikost 

primárních zrn hliníkové slitiny se pohybuje v rozmezí 1-10 mm, zatímco hodnoty DAS jsou 

někde mezi 10-150 µm.  

S velikostí DAS jsou spojené i další strukturní jevy. Například jemnozrnné rychle ztuhlé 

slitiny mají malou hodnotu DAS a malé segregační vzdálenosti. Díky malému rozsahu 

segregací vznikají menší částice intermetalických vměstků. Nečistoty se ve slitině vylučují v 

mezidendritických prostorách jako samostatné částice, které netvoří síťoví. Chemické složení 

je více homogenní a je lépe rozložená mikroporezita. Z toho vyplývá, že čím má slitina vyšší 

mechanické vlastnosti, tím menší bude hodnota DAS. Navíc při rychlém ochlazení slitiny se 

nám zvyšuje množství prvků, které zůstanou v matrici vyloučeny jako přesycený tuhý roztok 

α(Al). Méně se jich vyloučí jako intermetalická fáze. 

Obecně nám hodnota DAS říká, že nezávisí na velikosti zrna, tím pádem ani na stavu 

krystalizačních zárodků či očkování. Jediné na čem závisí, je rychlost chladnutí v intervalu 



chladnutí. Čím rychleji nám materiál tuhne, tím menší DAS dostaneme. Výpočet hodnoty 

DAS je následující: 

DAS = L/ (n-1)    

L- vzdálenost, 

n- počet sekundárních os. 

 

Obr. 4. metodika měření DAS 

Místní doba tuhnutí je doba, během které klesne teplota kovu v daném místě z teploty likvidu 

na teplotu solidu. Ta se získává z ochlazovacích křivek nebo při simulaci tuhnutí odlitku. 

Díky těmto poznatkům víme, že čím menší je velikost primárních zrn a vzdálenost 

sekundárních os (DAS), tím lepší bude chemické složení, strukturní homogenita hliníkové 

slitiny a tím lepší vlastnosti hliníkové slitiny. Zjemnění primárních zrn dosáhneme rychlým 

zchladnutím nebo očkováním.    



 

Obr. 5. základní strukturní elementy v podeutektickém hliníku. 

Růst primární fáze - morfologie tuhnutí 

Jakmile skončí proces nukleace krystalizačních zárodků, nastává jejich růst do volné taveniny. 

Primární zrno je oblast, která vznikla kolem jednoho krystalizačního zárodku. Kolik zrn 

vznikne a jak velké budou, závisí na počtu aktivních krystalizačních zárodků. Pokud při 

tuhnutí bude aktivován jenom malý počet krystalizačních zárodků, bude výsledkem 

hrubozrnná struktura. Slitina, ve které bude aktivní velký počet krystalizačních zárodků, nám 

dá strukturu jemnozrnnou. To, jak budou růst primární krystaly hliníku, záleží na obsahu 

přísadových prvků, vzniku a velikosti koncentračního přechlazení. Velikost koncentračního 

přechlazení závisí na několika faktorech. Těmi jsou koncentrační gradient přísadového prvku 

na mezifázovém rozhraní, na teplotním spádu v tekuté fázi na krystalizační frontě a rychlosti 

růstu primární fáze.  

Obvykle probíhá tuhnutí odlitků v podmínkách, kdy je velikost koncentračního přechlazení 

poměrně velká a chemické nehomogenity se nevyrovnají mechanismu buněčného tuhnutí. 

Pokud k takové situaci dojde, slitina tuhne mechanismem s růstem dendritů. Dendrity 

vytvářejí složitý systém, který je tvořen primárními, sekundárními nebo terciálními větvemi. 

Přísadové prvky se tu vylučují jak do taveniny před frontou tuhnutí, tak do mezidendritických 

prostor. V důsledku těchto podmínek se liší slitina nejen morfologií, ale i strukturou. Toto se 

děje v případě, že tuhla různými rychlostmi. Ochlazovací účinek formy je velmi významný, 



což je důvod toho, že se budou dva stejné odlitky - jeden odlitý do pískové a druhý do kovové 

formy strukturně lišit. Rozdíl ve struktuře najdeme i u odlitků tenkostěnných a tlustostěnných. 

Povrch tlustostěnného odlitku bude mít jemnější strukturu, protože zde docházelo 

k intenzivnějšímu ochlazování, než ve středu odlitku.  

Tuhnutí dělíme na dva typy - exogenní a endogenní.  

Exogenní tuhnutí - Na rozhraní forma kov se utvoří ztuhlá vrstva kovu, která se rozšiřuje 

směrem k tepelné ose odlitku. 

Endogenní tuhnutí - Při tomto druhu tuhnutí se tvoří kovové krystalky v celém objemu kovu 

i před krystalizační frontou nebo odlitek tuhne kašovitě v celém objemu. Slitiny, které mají 

úzký interval tuhnutí, mají blíž k tuhnutí exogennímu s hladkým rozhraním, zatímco slitiny 

s širokým intervalem tuhnutí tuhnou buněčným způsobem nebo endogenně. Očkování 

podporuje endogenní objemové tuhnutí, modifikace zase tuhnutí v endogenní vrstvě nebo 

exogenní s rovinným rozhraním. [1] [6] 

 

Obr. 6. Typy tuhnutí. 



4. Očkování slitin hliníku.  

Očkování je proces, při kterém vnášíme do taveniny přípravky, které v ní zvýší počet 

krystalizačních zárodků. Ovlivní tvar krystalů, jejich počet a jejich vnitřní strukturu. 

Krystalizační zárodek musí mít vyšší teplotu tání než je teplota slitiny, do které jej vnášíme, 

dále musí mít stejný typ mřížky a co nejpodobnější parametry mřížky, aby proběhl plynulý 

růst mřížky. Očkovací přísady mají zlepšit slévatelnost, snížit pórovitost, zmenšit šanci 

vzniku trhlin ze smršťování. [1] [8]  

Teorie očkování 

Existují 3 základní teorie očkování. 

 Teorie o peritektické přeměně v soustavě Al - přechodového kovu. 

 Teorie založená na vzniku intermetalických sloučenin hliníku s přechodovým kovem, 

nebo karbidů přechodového kovu. 

 Teorie vycházející z elektronové stavby přechodných kovů, kdy je zjemňující účinek 

kovu tím silnější, čím méně elektronů se nachází na dráze jeho atomů. 

Nejvíce podporovaná teorie je teorie o intermetalických fázích. Očkovadlo vnesené do 

taveniny vytvoří částice intermetalických fází a ty působí jako aktivní podložky pro 

krystalizaci slitin. 

Hlavní faktory ovlivňující krystalizaci jsou: 

 Teplota přehřátí taveniny. 

 Rychlost ochlazování odlitku 

 Doba očkování. 

Vysoké přehřátí způsobuje dezaktivaci intermetalické fáze. Když je rychlost ochlazování 

příliš velká, očkovadlo se zafixuje v tuhém roztoku α. Nízká rychlost ochlazování má za 

následek zase to, že koagulují intermetalické fáze do rozměrných útvarů. Ty nepůsobí jako 

aktivní podložky, ale vylučují se jako samostatné strukturní vložky. Vyloučené intermetalické 

fáze značně snižují díky své velké křehkosti mechanické vlastnosti, jako jsou plasticita 

a houževnatost. 

Účinnost očkování závisí na době jeho působení. Při krátké době působení nedojde 

k rozpuštění potřebného množství očkovadla a tedy k dostatečnému zjemnění zrna. Při dlouhé 



době působení může dojít k odeznění očkovacího účinku. Mezi nejúčinnější prvky 

s očkovacím účinkem patří Titan, Bór, Vanad a Zirkon. Méně účinné jsou pak například Niob, 

Chrom, Molybden, Kobalt, Cín a Nikl. 

4.1. Očkování Ti, Br.  

Titan je obvykle vnášený do taveniny jako předslitina AlTi. V ní je obsažena intermetalická 

sloučenina Al3Ti. Očkování samotným Titanem nemá takový účinek jako očkování 

předslitinou AlTi. 

Bór se také používá ve formě předslitiny AlB, která obsahuje fázi AlB2. Tady platí opačný 

efekt jako u titanu. Čistý Bór je pro očkování nejlepší. Částice intermetalické fáze AlB2 

působí jako krystalizační zárodky.  

Nejpoužívanější očkovadlo pro slitiny hliníku je předslitina titan bóru AlTiB. Obsahují obě 

výše uvedené intermetalické sloučeniny Al3Ti a AlB2. Předslitina TiB se nejčastěji používá 

v poměru Ti:B 5:1. Krystalizační částice se skládají z jádra, které obsahuje (Al, Ti)B2 a obalu 

který je složen ze sloučeniny Al3Ti. Obal Al3Ti na fázi se vytváří difuzí hliníku do sloučeniny 

TiB2 nebo reakcí roztaveného hliníku a TiB2. 

 

Obr. 7. Nukleace zárodků 

Faktor ovlivňující očkování: 

1. Když roste teplota taveniny, mizí očkující účinek. 

2. Očkovací účinek je časově omezený a závislý na udržovací teplotě. 



3. U některých slitin může výška licí teploty omezit očkovací účinek (a to v rozmezí 

teplot 655 až 851°C)  

4. Zjemnění zrna při očkování má tím větší efekt, čím je menší obsah křemíku v ní. 

Pokud nepřesáhnou 5 hm. %. Slitiny, které mají velké množství křemíku, je nutno 

očkovat větším množstvím očkovadla. 

Předslitiny AlTiB se dodávají ve formě drátů, tyčí, ingotů apod. [1] [8]     

5. Modifikace  

Účelem modifikace je ovlivnění mechanismu tuhnutí eutektika. Průběh tvorby eutektika 

u siluminů má anomální charakter. Díky tomu v něm vzniká značné množství hrubých 

a křehkých krystalů křemíku. Siluminy krystalizují bez zásahu do mechanismu tvorby 

anomální eutektika, mají proto docela malou pevnost a tažnost. Tyto nedostatky 

a odstraňujeme tím, že zjemníme krystaly eutektika. K tomu můžeme použít dva způsoby. 

1. Podchlazením taveniny a zvýšením ochlazovací rychlosti s následnou rychlejší 

eutektickou přeměnou a tvorbou normálního eutektika. 

2. Modifikací alkalickými kovy. 

První možnost připadá v úvahu pouze u tenkostěnných odlitků litých tlakově do kovových 

forem. Druhý způsob je používaný častěji. Modifikace siluminů se nejčastěji provádí 

sodíkem. Mechanické vlastnosti siluminů se nám modifikováním zvýší tím více, čím více 

bude křemíku v tavenině. Vlastnosti, které modifikací výrazně ovlivníme, jsou plastičnost, 

tažnost (až 8% oproti nemodifikovaným, kde se dosahuje 2-3%) a houževnatost. Nejčastěji 

používané modifikační přísady jsou sodík Na, a stroncium Sr. [1] [8]     

5.1. Modifikace sodíkem. 

Sodík je nejsilnějším modifikačním prvkem vůbec. Působí spolehlivě i při pomalém 

ochlazování silnostěnných odlitků litých do pískových forem. Využívá se k modifikaci 

eutektického křemíku u podeutektických a eutektických slitin AlSi. Změny vyvolané sodíkem 

ovlivňují kvalitu odlitku, protože souvisí se změnami na rozhraní eutektických fází. Abychom 

dosáhli plně modifikované struktury, musí slitina obsahovat minimálně 50-100ppm sodíku. 

Čím víc bude slitina obsahovat křemíku, tím musí mít více sodíku. Nevýhodou sodíku ale je, 

že zhoršuje zabíhavost a zvyšuje oxidaci slitiny. Negativní vliv na modifikační schopnosti 

sodíku má fosfor. Ruší jeho efekt. Kritické množství fosforu závisí na rychlosti ochlazování 



odlitku. Neboli když máme zvýšené množství fosforu ve slitině, hrozí vznik hrubozrnné 

struktury. Množství fosforu ve slitinách siluminů se pohybuje mezi 0,0001 až 0,0015 hm. %. 

Zvýšení množství fosforu v tavenině siluminu hrozí, když jej tavíme v litinových kelímcích 

a tavíme z vratného materiálu. Většina autorů předpokládá, že při úpravě sodíkem nejdříve 

reaguje s fosforem, který se vyskytuje v tavenině za vzniku fosfidu sodného. Na modifikaci 

pak zbyde jen sodík, který nezreagoval s fosforem.  

Nevýhoda sodíku: Naplyňuje taveninu díky nízké teplotě tání (97,5°C a bod varu 883°C) 

vlivem čehož se rychle odpařuje za vzniku bouřlivého probublávání taveniny. Zvyšuje 

Koeficient objemového smrštění při tuhnutí, což má za následek výskyt rozptýlené 

pórovitosti. Krátká doba účinnosti. Rychlý propal zapříčiněný jeho malou hustotou (970 

kg/m
3
). Část sodíku ponořeného do taveniny hned vyplave a na hladině shoří. Sodík se do 

taveniny může aplikovat v kovové formě, vakuově balený, ve formě solí (NaCl, NaF), tablet 

nebo v hliníkových pouzdrech. [1] [7] [8]             

5.2. Modifikace Stronciem. 

Stroncium je lehký kov s teplotou tavení 770°C . Není tak reaktivní jako sodík a dává vysoké 

a stabilní využití. V současné době je nejprogresivnějším modifikačním prvkem eutektického 

křemíku v podeutektických a eutektických siluminech. Používá se jako předslitina s obsahem 

kolen 3,5 až 10 % Sr. Nevyvolává trvalý modifikační účinek. S výdrží taveniny dochází 

k propalu, snížení koncentrace modifikátoru v tavenině. Účinek stroncia je asi 1 až 2 hodiny, 

pokud není udaná počáteční koncentrace, ale i s ní se optimálního modifikačního účinku 

dosahuje asi hodinu po přidání modifikátoru do slitiny. Pokud do taveniny přidáme 0,05 až 

0,2 hm. % beryllia, můžeme tím modifikační účinek zvýšit až na 10 hodin. Je to způsobeno 

tím, že beryllium snižuje rychlost oxidace taveniny. Přidání stroncia mění tvar eutektického 

křemíku z hrubých desek na jemné oblé tyčinky. Díky tomu roste pevnost, ale hlavně 

plasticita. Snižuje se i rozptyl tyčinek. Při používání stroncia jako modifikátoru je negativní 

vliv fosforu výrazně menší než u používání sodíku. V praxi používané množství stroncia (cca 

200 ppm) není nijak ovlivněno fosforem, pokud jeho koncentrace není větší než 30 ppm. 

Stroncium se dodává jako předslitina AlSr5, AlSr10, AlSi16Sr10 apod. ve formě drátů, tablet, 

granulí nebo odlamovacích tabulek. [1] [8]        

    

 



6. Tepelné zpracování hliníkových slitin. 

Hliník a jeho slitiny používané v technické praxi nejsou polymorfní kovy, a proto jsou do 

určité míry omezeny možnosti jejich tepelného zpracování. Způsoby tepelného zpracování 

hliníku jsou žíhání a vytvrzování. [1] [6] 

6.1. Žíhání  

Při žíháním se snažíme dosáhnout stavu, který se blíží rovnovážnému. Žíhací teplota závisí na 

druhu žíhané slitiny a požadovaných konečných vlastnostech slitiny. Musí se provádět 

v pecích s přesnou regulací teploty, protože rozsah žíhacích teplot má velmi malý interval. 

V případech, kdy ovlivňujeme strukturní stav slitiny a vlastnosti na něm závislé, se povolená 

odchylka pohybuje v rozmezí ± 3°C. To samozřejmě platí i při snaze o dosažení předem 

stanovených mechanických vlastností. Způsoby žíhání se tedy dělí do 6ti skupin podle cíle, 

kterého se má žíháním dosáhnout. Některé z níže uvedených druhů žíhání se nepoužívají pro 

odlévání dílů, a proto je zde nebudu rozepisovat. 

 Žíhání k odstranění vnitřního pnutí. 

 Žíhání zotavovací. 

 Žíhání stabilizační. 

 Žíhání rekrystalizační. 

 Žíhání na rovnovážný stav. 

 Žíhání homogenizační. 

Žíhání k odstranění vnitřního pnutí 

Vnitřní pnutí v odlitku nám vzniká při jeho chladnutí, a to zejména u odlitků s různou 

tloušťkou stěn a tvarově složitých odlitků. Žíhací teploty se pohybují mezi 200 až 250°C 

s dobou výdrže 6 až 8 hodin na těchto teplotách. Žíhání za zvýšených teplot probíhá v oblasti 

mezi 250 až 350 °C, což dokonale odstraní vnitřní pnutí, ale může dojít k poklesu pevnostních 

vlastností. Po tomto ohřevu následuje volné ochlazení na vzduchu. 

Žíhání stabilizační 

Provádí se u odlitků, které budou pracovat za zvýšených teplot. Žíhací teplota je tedy vyšší 

než teploty, ve kterých bude odlitek operovat. Slouží ke stabilizaci rozměrových 

i mechanických vlastností. Žíhací teplota se pohybuje v intervalu mezi 240 až 350 °C. [2] 



Žíhání na rovnovážný stav 

Tento druh žíhání se provádí u slitin, které byly vytvrzeny a je nutné je vyžíhat, protože jinak 

by u nich nebylo dosaženo rovnovážného stavu. Žíhací teplota se pohybuje mezi 300 až 

400°C. Jakmile proběhne samotné žíhání, následuje po něm pomalé ochlazení na 200°C. Poté, 

co materiál dosáhne této teploty, je rychle ochlazen na vzduchu. [2]    

Žíhání homogenizační 

Provádí se u slitin s chemickou heterogenitou. Po primární krystalizaci v nerovnovážném 

stavu se provede homogenizační žíhání nad teplotou změny rozpustnosti v oblasti tuhého 

roztoku. Doba žíhání se odvozuje od druhu slitiny a jejího stavu. Slitiny, které mají velké 

množství přísadových prvků, musí být na homogenizační žíhací teplotě déle než slitiny 

s malým množstvím přísad. Jemnozrnné slitiny a tvářené slitiny jde obvykle převést do 

homogenního stavu během mnohem kratší doby než slitiny slévárenské. Ty totiž mají oproti 

tvářeným a jemnozrnným slitinám hrubozrnnější strukturu po odlití. Tvářené slitiny se žíhají 

20 až 60 minut, zatímco slévárenské slitiny se žíhají 3 až 6 hodin. Homogenizací se vyrovná 

chemická heterogenita, která je u slévárenských slitin značná. Homogenizačním žíháním 

hrubne zrno ve slitině a snižují se mechanické vlastnosti, proto je nutné zvolit správnou dobu 

žíhání. Proces žíhání může být ukončený různými způsoby. Pomalu na vzduchu ochlazované 

slitiny jsou v rovnovážném stavu a jsou zbaveny vnitřního pnutí. Někdy se po homogenizaci 

volí rychlé chlazení slitiny, aby se zabránilo rovnovážnému stavu a zůstal přesycený tuhý 

roztok. Provádí se to, když nám jde o vzhled dolitku a zlepšení odolnosti odlitku proti korozi. 

[2]         

      

6.2. Vytvrzování. 

Vytvrzováním dosahujeme u materiálů s výraznou změnou rozpustnosti v rovnovážném 

diagramu, změny fyzikálních a mechanických vlastností slitin. Změna rozpustnosti má 

základní význam při vzniku přesyceného tuhého roztoku, jehož změna vede ke změně 

vlastností, které mají prvořadý technický význam. Proces vytvrzování se skládá z několika 

částí. Ty na sebe navazují a jsou na sobě závislé tak moc, že různé provedení každé z nich 

ovlivní finální výsledek. Jedná se o tyto úkony: 

 



 Rozpouštěcí žíhání. 

 Ochlazení ve vodě  

 Stárnutí. 

Rozpouštěcí žíhání 

V této fázi procesu se v homogenním tuhém roztoku rozpouští ty fáze, které jsou za dané 

teploty v homogenním tuhém roztoku rozpustné. Díky tomu se slitina, která byla za normální 

teploty heterogenní, stává homogenní. Zde hraje velkou roli maximální teplota ohřevu. To je 

způsobeno tepelným intervalem mezi solidem a čarou změny rozpustnosti. V binární soustavě 

je totiž velmi malý. Proto je maximální výchylka od změny teploty rozpustnosti ± 5°C. Pokud 

by výchylka teploty stoupla o více jak 5°C, začalo by docházet k natavování zrn a jejich 

hrubnutí, tím pádem by došlo k úplnému znehodnocení slitiny. Z těchto příčin leží horní 

hranice teplot pro rozpouštěcí ohřev 10°C pod hranicí solidu. Pokud ale s teplotou 

rozpustnosti půjdeme níže než bychom měli, rozpouštěné segregáty se nerozpustí dokonale 

a nedojde ke zlepšení mechanických vlastností, čehož chceme dosáhnout.  

Doba výdrže slitiny na této teplotě je ovlivňována různými faktory. Jde o druh a velikost fází, 

které je nutno v materiálu rozpustit, o tloušťku materiálu a podobně. Jemné fáze se 

rozpouštějí podstatně rychleji než fáze hrubé, a proto u nich není potřebná tak dlouhá doba 

výdrže na rozpouštěcí teplotě jako u fází hrubých. Doba výdrže na rozpouštěcí teplotě by ale 

neměla být zbytečně dlouhá, aby nedocházelo ke zhoršování některých vlastností, např. 

korozní odolnosti. Krátkou dobou výdrže na rozpouštěcí teplotě zase nedosáhneme 

požadovaných mechanických vlastností. [2] 

Ochlazení 

Po rozpouštěcím žíhání se provádí ochlazení hliníkových slitin. U jednoduchých odlitků se 

provádí ponorem do vodní lázně o teplotě 20°C. U tvarově složitých odlitků s přechody 

silných a tenkých stěn a žeber, u kterých hrozí nebezpečí tvarové deformace vzniklé vnitřním 

pnutím v odlitku, se zachlazuje vodou o teplotě mezi 40 až 80°C. Někdy je možné ochlazovat 

i uměle vytvořenou vodní mlhou. Pokud je odlitek tvořený slitinou s vysokou stabilitou 

přesyceného tuhého roztoku, můžeme jej ochlazovat na vzduchu.  

Jde nám o to, abychom získali přesycený tuhý roztok a zabránili segregaci fází. Pokud se nám 

toto nepovede a v odlitku dojde k částečné segregaci na hranicích zrn, vznikne chemická 

heterogenita a dojde ke snížení odolnost proti korozi, pevnosti a tažnosti.  Proto je na místě 



snaha o to, aby se odlitek chladil ihned po vytažení z pece (asi 5s po vyjmutí). Takto rychle 

ochlazenou slitinu tvoří nerovnovážný stav a je tvořena přesyceným tuhým roztokem. Rozdíl 

mezi heterogenním a homogenním stavem je v tom, že homogenní stav má za běžné teploty 

nižší pevnost, ale vyšší tažnost a houževnatost. [2] 

Stárnutí 

Stárnutím rozumíme rozpad přesyceného tuhého roztoku, výrazným faktorem, který stárnutí 

ovlivňuje je precipitace materiálu. U některých slitin probíhá stárnutí za normální teploty. 

Takovému stárnutí říkáme stárnutí přirozené. Dalším druhem stárnutí je stárnutí za zvýšené 

teploty. Označujeme ho jako stárnutí umělé, při němž probíhá precipitace materiálu mnohem 

větší rychlostí než při stárnutí přirozeném.   

Průběh stárnutí u slitiny AlCu. Slitina je vystavena rozpouštěcímu ohřevu při teplotě 500°C. 

Po ní následuje rychlé ochlazení na normální teplotu a setrvání na ní. První fáze stárnutí 

roztoku se projeví tím, že v přesyceném tuhém roztoku mědi začne docházet k difuzním 

pohybům atomů mědi. Tím vzniknou oblasti, kde bude měď více koncentrovaná. Díky tomuto 

difuznímu pohybu atomů mědi v precipitačním stádiu dojde i k pohybu vakancí a budou se 

soustřeďovat v určitých směrech a rovinách. Kombinací vakancí se šroubovitými dislokacemi 

vzniknou takzvané spirálové dislokace. V místech kde je měď více koncentrovaná, dochází po 

ochlazení ve vodě již po krátkém čase ke koherentní precipitaci monoatomárních pásem mědi. 

Nazývají se Guinier-Prestonova pásma. Vznikají v rovnoběžných rovinách s plochami 

elementární kubické mřížky. 

V následující fázi stárnutí se tvoří vícevrstvé destičkové útvary. Ty jsou tvořené několika 

monoatomovými, pravidelně se opakujícími vrstvami mědi. Ty se tvoří stejně jako G-P pásma 

v rovinách rovnoběžných se stěnami elementární kubické mřížky základní kovové hmoty. 

Označují se jako G-PII. Mají tetragonální stavbu a jsou koherentní s mřížkou základní kovové 

hmoty. Jakmile vzniknou koherentní pásma G-P a G-PII je přirozené stárnutí materiálu 

ukončeno. Důsledkem stárnutí materiálu je změna fyzikálních a mechanických vlastností 

materiálu.    

Pokud vystavíme stejnou slitinu stárnutí za zvýšených teplot, tedy stárnutí umělému, 

v průběhu stárnutí se budou objevovat oproti stárnutí přirozenému rozdíly. Uměle stárnoucí 

slitiny se po rozpouštěcím ohřevu a ochlazení ve vodě nechají stárnout při teplotě 130-190°C. 

V první fázi stárnutí u G-PI vznikají v oblastech zvýšeného obsahu mědi koherentní 



precipitáty. Při zvýšené teplotě stárnutí na 130°C se tyto pásma rozšiřují. Při dalším stárnutí 

se objeví i pásmo G-PII. To začne narůstat a pásmo G-PI se postupně rozpouští. Po 

desetihodinovém setrvání na teplotě 130°C se ve struktuře slitiny vedle pásem G-PII začnou 

objevovat částečně koherentní fáze. Koherentní precipitáty G-PII se při zvýšené teplotě také 

rozrůstají. Ačkoliv vznikají při teplotách nižších než 200°C ve struktuře vydrží až do teploty 

270°C. Důležité je, že vznik pásma G-PII není závislý na předchozí existenci pásma G-PI. 

Toto platí i pro stárnutí při teplotě 190°C. U slitin které obsahují vyšší procento mědi, začíná 

precipitace přímo tvorbou koherentních precipitátů G-PII, na které navazuje tvorba částečně 

koherentních precipitátů. Pokud slitina obsahuje malé procento mědi (kolem 2%) tvoří se 

částečně koherentní precipitáty nezávisle na předchozím vzniku koherentních precipitátů     

G-PII. Díky těmto poznatkům víme, že při zvýšené teplotě precipitace je zvýšení tvrdosti nižší 

i když se tím zkrátila doba precipitace. Vznik částečně koherentní fáze precipitátů vedle 

koherentních precipitátů vede zpočátku ke zvýšení tvrdosti. Pokud ale dojde ke zvýšení 

objemu částečně koherentní fáze a zmenší se její disperznost, tvrdost se sníží. Nazývá se to 

přestárnutí slitiny. [2] [6]   

    

Krystalizace hliníkových slitin 

Struktura slitiny hliníku závisí hlavně na poloze slitiny v rovnovážném diagramu a na jejím 

chemickém složení. Obvyklé koncentrace hliníku s přísadovými prvky tvoří podobné 

rovnovážné diagramy, které mají omezenou rozpustnost přísadového prvku ve slitině hliníku 

se vznikem eutektika. 

Homogenní tuhý roztok hliníku 

Jedná se o substituční tuhý roztok, u kterého atomy přísadového prvku plošně centrované 

mřížky hliníku nahrazují více atomů hliníku. Vznikají deformace původní mřížky, protože 

atomy přísadového prvku mají atomy větší velikosti, než atomy hliníku. Díky tomuto jevu 

dosahuje hliník větších pevností, ale zhoršují se jeho plastické vlastnosti. Přísadové prvky 

mají největší rozpustnost v hliníku při eutektické teplotě a při poklesu teploty pod eutektickou 

teplotu se začíná jejich rozpustnost snižovat. Díky tomu se mohou při ochlazování vylučovat 

fáze přísadového prvku, a tudíž je možné provést nejdůležitější způsob tepelného zpracování 

hliníku, tedy vytvrzování. Vytvrzovacím prvkem může být hlavní prvek, ale i vedlejší prvek. 

Díky tomu se slévárenské slitiny dělí na vytvrditelné a nevytvrditelné. [1] [2] [6]            



7. Praktická část 

Pro ověření vlivu ochlazovacího účinku materiálu formy na mikrostrukturu odlitku 

z hliníkových slitin byly zhotoveny jednorázové formy z běžně používaných formovacích 

materiálů. Rovněž byla použita i forma trvalá (ocelová kokila), Neboť se jedná 

o nejpoužívanějš typ formy pro odlévání slitin hliníku metodami gravitačního i tlakového lití. 

Mikrostruktura litého stavu byla hodnocena u odlitku ze slitiny Al-Si7 a Al-Si10 

8. Materiál odlitků. 

Pro odlvání byly zvoleny podeutektické slitiny typu Al-Si. Konkrétně se jednalo o slitiny 

AlSi7 a AlSi10 neboť se jedná o nejužívanější slitiny daného typu. Vynikají především velmi 

dobrými slévárenskými vlastnostmi. 

AlSi10  

Jde o jednu z nejvíce používaných slévárenských slitin hliníku vůbec. Je to podeutektická 

slitina která se používá pro lití do kovových a pískových forem. Vyrábí se z ní tenkostěnné 

odlitky, převodové skříně a šroubové kola. Užívaná je v čistě litém stavu nebo po tepelné 

úpravě. Její struktura je tvořena dendrity fáze α, mezidendritické prostory jsou vyplněny 

eutektikem což je směs fáze α a Si. Pokud je slitina v neovlivněném stavu, je v ní obsažený 

eutektický křemík vyloučen ve formě destiček. Tento jejich tvar působí negativně na 

mechanické vlastnosti hliníkové slitiny. Proto je nutné při odlévání do forem s pomalým 

ochlazovacím účinkem tuto slitinu modifikovat. Modifikace způsobuje změnu morfologie 

vylučovaného eutektického křemíku. Vylučuje se ve formě tyčinek. Vysoký ochlazovací efekt 

pozitivně působí na makrostrukturu slitiny, velikost zrn a také na velikost dendritu ve slitině. 

[9] [11] 

AlSi7 

Pro tuto slitinu jsou typické velmi vysoké mechanické vlastnosti a dobrá odolnost proti 

korozi. Její strukturu tvoří dendrity fáze α a eutektikum což je směs fáze α a Si. Díky křemíku 

má tato slitina dobré slévárenské a technologické vlastnosti, jako je zabíhavost nebo zúžení 

intervalu tuhnutí slitiny. Tuto slitinu lze také použít v čistě litém stavu nebo ji tepelně upravit 

pro zvýšení mechanických vlastností. Také se u ní provádí očkování, modifikace i odplynění. 

Používá se pro výrobu tenkostěnných odlitků, ale hlavně k výrobě kol automobilů. [10] [12]   



Tyto materiály byly odlévány do různých typů forem, jejichž specifikace jsou uvedeny 

v kapitole 8. Ve všech případech se jednalo o otevřené formy, které byly odlévány gravitačně. 

Teplota lití byla ve všech případech 800 °C a materiál nebyl žádným způsobem metalurgicky 

zpracován. 

 

9. Použité formovací materiály. 

Pro výrobu jednorázových forem byly zvoleny běžně používané formovací směsi. Tyto 

materiály jsou využívány pro kusovou a malosériovou výrobu odlitků rozdílného tvaru, 

velikosti i hmotnosti. Zvolené formovací materiály byly následující: 

 Jednotná bentonitová směs. 

 Samotuhnoucí směs s vodním sklem. 

 Sádrová směs. 

 Ocelová kokila. 

9.1. Jednotná bentonitová směs  

Jednotná bentonitová směs byla zvolena pro svoji ekonomickou výhodnost a ekologickou 

nezávadnost. S těchto důvodů se jedná o nejběžnější materiál používaný ve slévárenských 

provozech pro výrobu forem.   

Složení bentonitové formovací směsi. 

Bentonitová formovací směs se skládá z křemenného písku, bentonitu a vody.  

Křemenný písek je jedním z nejlevnějších ostřiv na trhu, a proto je ve slévárnách velmi 

rozšířený. Hlavní minerál je křemen Si  , jehož tvrdost je 7 a měrná hmotnost se pohybuje 

v rozmezích od 2620 do 2660 kg/  . 

Pro výrobu jednorázových forem s bentonitem a vodním sklem bylo použito ostřivo  

Šajdíkovy Humence 35.  

Písek z lokality Šajdíkovy Humence je písek s vysokou kulatostí a nízkým obsahem 

vyplavitelných podílů. Koeficient hranatosti je v rozmezí 1,06 až 1,1, což je rozdíl 6 až 8 % 

od ideální koule. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších křemenných písků u nás. Pojí se 

organickými pojivy (pryskyřicemi), ale také betonity.  



Bentonit je pojivo, které se přidává k ostřivům a obsahuje vodu dvojího druhu. První je 

molekulární a druhá je chemicky vázaná.  

Molekulární voda představuje asi 10 % hmotnosti minerálu. Je obsažena v mezivrstvených 

prostorách nebo adsorbovaná na povrchu svazků. Také je v pórech mezi svazky částic.  

Chemicky vázaná voda nebo taky voda mřížková (hydroxylová) je jako součást krystalové 

mřížky. K úplnému odpaření chemicky vázané vody je třeba teplota mezi 250 až 300 °C. Děj 

je reverzibilní (vratný). K dehydrataci dochází až při teplotách nad 550 až 600 °C. Podle 

množství volné vody (molekulové) obsažené v jílových směsích dělíme tyto jílové směsi na 

několik druhů.  

I. Bezvodé směsi s obsahem vody do 0,2 %. Jíl je bobtnán jinými organickými 

látkami. 

II. Polosuché směsi s obsahem vody od 1,6 až 2,5 %. Využívají se hlavně pro formy 

lisované za vysokého tlaku. Je nutná vysoká spěchovatelnost. 

III. Na syrovo. Směsi obsahují do 5 % vody a využívají se pro ruční formování. 

IV. Na sušení a vypalování. Mají 6 až 7 % vody. Využívají se pro šamotové směsi 

s vysokoteplotním sušením, aby došlo i k odstranění chemicky vázané vody 

(dehydroxylaci). [3] [4] 

 

9.2. Samotuhnoucí směsi s vodním sklem. 

Ostřivem v této směsi byl opět výše uvedený křemenný písek. Jako pojivo je použito vodní 

sklo.  

Směsi získané touto technologií jsou známé také pod názvem chemicky tvrzené směsi nebo 

taky CT směsi. Dělíme je na směsi s ovládaným ztužováním (C  proces) a samotuhnoucí 

směsi. Směsi s vodním sklem mají tyto vlastnosti: 

I. Nízká až nulová vaznost před vytvrzením. 

II. Nižší pevnost po vytvrzení než mají organická pojiva. 

III. Omezená skladovatelnost jader. 

IV. Zhoršená rozpadavost. 

V. Obtížná regenerovatelnost ostřiva. 

VI. Vysoká spotřeba CO2 



V této práci byla použita samotuhnoucí směs bez ovládaného ztužování. U těchto směsí 

probíhá ztužování jen fyzikálně chemickými procesy. Reakce samotuhnoucích směsí mohou 

probíhat buď exotermickou reakcí, nebo bez exotermické reakce. 

Směs s citelnou exotermickou reakcí je například N-metoda, která využívá exotermní reakci 

křemíku ve formě ferosilicia s vodným roztokem alkalického silikátu ve formě vodního skla. 

Reakce křemíku a vodního skla probíhá okamžitě při mísení směsi. 

Ze směsí bez citelné chemické reakce jsou nejvíce používány samotuhnoucí směs s vodním 

sklem a bentonitem, samotvrdnoucí směs s dikalciumsilikátem a trikalciumsilikátem 

v sypkém nebo zkapalněném stavu. Poslední je samotvrdnoucí směs s kapalnými tvrdidly. [4]    

9.3. Sádrová forma  

Poslední na místě vyráběný druh forem byl ze sádry. Sádra se vyrábí ze sádrovce. Ten se 

vyskytuje běžně po celém světě, je snadno dosažitelný a levný. Dnes se ale používá chemický 

sádrovec více než přírodní.  

Sádra se vyrábí ze sádrovce odstraněním krystalové vody. Tento proces se nazývá 

dehydratace. Sádrovec je dehydrát síranu vápenatého CaSO4 * H2O. Krystalizuje se dvěma 

molekulami vody. Jeho přírodní zabarvení je od tmavošedé až do bílé. To závisí na množství 

nečistot v a příměsí. Krystalová voda tvoří asi 21% celkové hmotnosti sádrovce a jeho měrná 

hmotnost je 2,31 g/cm
3
. Krystalizuje v jednoklonné soustavě a je špatně rozpustná ve vodě. 

Chemická sádra vzniká jako vedlejší produkt při výrobě kyseliny fosforečné. 

V základním systému CaSO4/H2O je známo pět různých krystalických látek. 

I. Sádrovec - dihydrát (dvojhydrát) CaSO4 . 2 H2O 

II. Sádra - hemihydrát (polohydrát) CaSO4 . 1/2 H2O 

III. Rozpustný síran vápenatý (rozpustný anhydrit, poloanhydrit) CaSO4 

IV. Přírodní síran vápenatý (přírodní anhydrit) CaSO4 

V. Vysokoteplotní anhydrit CaSO4 

 

Tuhnutí sádry 

Tuhnutí, při němž dochází k rehydrataci, tedy k dodání krystalové vody ztracené při výrobě 

a při němž se sádra opět změní na sádrovec, probíhá podle reakce: 

CaSO4 . 1/2 H2O + 1 1/2 H2O → CaSO4 . 2 H2O + energie. 



Po rozmíchání prášku polohydrátu s vodou v předepsaném poměru začíná směs tuhnout 

a vytváří nejdříve mazlavou a později tvrdou hmotu. Ve směsi dochází k rozpouštění 

polohydrátu ve vodě a vytvoření jeho nenasyceného roztoku. Dojde ke změně z polohydrátu 

na dihydrát, který vykrystalizuje. Celý proces probíhá tak dlouho, dokud není celý prostor 

vyplněný krystaly dihydrátu, které jsou zaklíněné do sebe, a sádra neztuhne. K rehydrataci 

sádry stačí jen malé množství vody. Její přebytky zůstávají mezi krystaly a až se odpaří, sádra 

ztuhne.    

Předepsaný poměr vody a sádry označujeme V/S. Je-li např. 0,6, je považován za vyšší 

a znamená, že na 100 g sádry použijeme 60 ml vody. Je-li např. 0,3, je považován za nižší 

a znamená použít sádru a vodu v poměru 100 : 30. 

Sádra používaná pro slévárenské účely se musí tepelně žíhat, aby se odstranila i chemicky 

vázaná voda. Vždy se žíhá na teplotu, ze které se bude lít samotný kov, aby nedošlo 

k tepelnému šoku a sádrová forma nepraskla. [5] 

Ze všech uvedených formovacích materiálů byly zhotoveny formy na tomto jaderníku.  

9.4. Ocelová kokila 

Ocelová kokila, která byla použita na poslední sérii vzorků, byla zhotovena z konstrukční 

oceli 11 375. Nebyla odlita, ale zhotovena třískovým obráběním z válcované oceli kruhového 

průřezu. Rozměry ocelové kokily jsou 90 x 70 mm. [7] 

  

10. Výroba zkušebních vzorků.  

Bentonitová forma 

Bentonitová směs byla míchána na kolovém mísiči a měla následující složení: 100 hm. 

d. křemenného písku, 8 hm. d. bentonitu (Bentovet K.), x hm. d. vody.  Směs byla připravena 

s různým obsahem vody (x = 2,4 %, střední 5.2 % a 8,3 % vody), z těchto směsí byly 

následně připraveny formy pro odlití zkušebních vzorků ze slitiny AlSi7 a AlSi10.  

Forma s CT směsí 

CT směs byla namíchána v lopatkovém mísiči. Skládala se ze 100 hm. d. křemenného písku, 

3 hm. d. vodního skla, do kterého bylo přidáno 14 hm. d. tvrdidla složeného z dvacetinu 

a triacetinu v poměru 50:50. Z této směsi byly zhotoveny 4 formy. Dvě se nechaly 30 minut 



tuhnout a dvě se sušily 4 hodiny při teplotě 105°C. Do takto připravených forem se následně 

odlily vzorky slitin AlSi7 a AlSi10. 

 

 

Sádrová forma 

Sádrová hmota byla nalita do jaderníku. Poté co sádra ztuhla za průběhu exotermické reakce, 

byla forma vyjmuta z jaderníku. Stejným postupem byly zhotoveny 4 formy. Dvě se nechaly 

24 hodin sušit na teplotě 80°C. Druhé dvě se žíhaly 24 hodin na 800°C. Po 24 hodinách se do 

forem odlily zkušební vzorky obou hliníkových slitin.  

Pro zhotovení všech výše uvedených forem byl použit kovový jaderník uvedený na obr. 7. 

 

 

 

Obr. 8. Jaderník pro výrobu formy. [7] 



Ocelová kokila 

Při lití do ocelové kokily byla kokila nahřáta na teplotu 350°C a byl do ní odlit zkušební 

vzorek slitiny AlSi7. Po vyjmutí vzorku se kokila nechala zchladnout na teplotu 250°C, poté 

se do ní opět odlil zkušební vzorek slitiny AlSi7, který byl po ztuhnutí vyjmut, a kokila se 

opět začala chladit. Takto byly odlity vzorky i pro teploty 150, 100 a 30°C. Pro slitinu AlSi10 

byl volen stejný postup odlévání vzorků.  

 

Obr. 9. Ocelová kokila. [7] 

11. Metalografický rozbor litých vzorků.  

Po odlití byly vzorky rozřezány ve středové části pro zhotovení metalografického výbrusu. 

Řezné plochy na vzorcích materiálu byly broušeny na metalografické brusce s brusnými 

papíry o zrnitosti 60, 120, 320, 600, 800, 1200 a 2500. Dále následovalo leštění vzorku na 

leštičce za přídavku roztoku Al2O3. Po leštění a broušení na zrnitosti 600 a 2500 vždy 

následoval oplach vodou, lihem a sušení na horkém vzduchu.  Jakmile byly všechny vzorky 

vyleštěné, naleptaly se v 0,5% roztoku kyseliny fluorovodíkové. Poslední operací bylo focení 

dendritu na světelném mikroskopu. Byly pořízeny snímky mikrostruktury ze středové 

a okrajové části litého vzorku. Ze snímků zhotovených při pětadvacetinásobném zvětšení byla 

zhodnocena celková mikrostruktura litého stavu a současně také parametr DAS. 

 

 



AlSi10 Kokila kraj 

 

Obr. 11. mikrostruktura AlSi10 lité do kokily o teplotě 350°C 

 

Obr. 12. mikrostruktura AlSi10 lité do kokily o teplotě 30°C 
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 AlSi10 Kokila střed 

 

Obr. 13. mikrostruktura AlSi10 lité do kokily o teplotě 350°C 

 

Obr. 14. mikrostruktura AlSi10 lité do kokily o teplotě 30°C 
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AlSi7 Kokila kraj 

 

Obr. 15. mikrostruktura AlSi7 lité do kokily o teplotě 350°C 

 

Obr. 16. mikrostruktura AlSi7 lité do kokily o teplotě 30°C 
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AlSi7 Kokila střed 

 

Obr. 17. mikrostruktura AlSi7 lité do kokily o teplotě 350°C 

 

Obr. 18. mikrostruktura AlSi7 lité do kokily o teplotě 30°C 
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AlSi7 Bentonit kraj 

 

Obr. 19. mikrostruktura AlSi7 lité do bentonitu vlhkost formy 2,4% 

 

Obr. 20. mikrostruktura AlSi7 lité do bentonitu vlhkost formy 8,3% 
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AlSi7 Bentonit střed 

 

Obr. 21. mikrostruktura AlSi7 lité do bentonitu vlhkost formy 2,4% 

 

Obr. 22. mikrostruktura AlSi7 lité do bentonitu vlhkost formy 8,3% 
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AlSi10 Bentonit kraj 

 

Obr. 23. mikrostruktura AlSi10 lité do bentonitu vlhkost formy 2,4% 

 

Obr. 24. mikrostruktura AlSi10 lité do bentonitu vlhkost formy 8,3% 
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AlSi10 Bentonit střed 

 

Obr. 25. mikrostruktura AlSi10 lité do bentonitu vlhkost formy 2,4% 

 

Obr. 26. mikrostruktura AlSi10 lité do bentonitu vlhkost formy 8,3% 
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AlSi7 sádra kraj 

 

Obr. 27. mikrostruktura AlSi7 teplota sádrové formy 800°C 

 

Obr. 28. mikrostruktura AlSi7 teplota sádrové formy 80°C 
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AlSi7 sádra střed 

 

Obr. 29. mikrostruktura AlSi7 teplota sádrové formy 800°C 

 

Obr. 30. mikrostruktura AlSi7 teplota sádrové formy 80°C 
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AlSi10 sádra kraj 

 

Obr. 31. mikrostruktura AlSi10 teplota sádrové formy 800°C 

 

Obr. 32. mikrostruktura AlSi10 teplota sádrové formy 80°C 
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AlSi10 Sádra střed 

 

Obr. 33. mikrostruktura AlSi10 teplota sádrové formy 800°C 

 

Obr. 34. mikrostruktura AlSi10 teplota sádrové formy 80°C 
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AlSi7 vodní sklo kraj 

 

Obr. 35. mikrostruktura AlSi7 lité do vodního skla 30 min. na vzduchu 

 

Obr. 36. mikrostruktura AlSi7 lité do vodního skla 4 hodiny sušené na 105°C 
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AlSi7 Vodní sklo střed 

 

Obr. 37. mikrostruktura AlSi7 lité do vodního skla 30 min. na vzduchu 

 

Obr. 38. mikrostruktura AlSi7 lité do vodního skla 4 hodiny sušené na 105°C 
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Al-Si10 Vodní sklo kraj 

 

Obr. 39. mikrostruktura AlSi10 lité do vodního skla 30 min. na vzduchu 

 

Obr. 40. mikrostruktura AlSi10 lité do vodního skla 4 hodiny sušené na 105°C 
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AlSi10 Vodní sklo střed 

 

Obr. 41. mikrostruktura AlSi10 lité do vodního skla 30 min. na vzduchu 

 

Obr. 42. mikrostruktura AlSi10 lité do vodního skla 4 hodiny sušené na 105°C 
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12. Zhodnocení a diskuse dosažených výsledků 

Zhodnocení experimentální časti 

Materiál slitiny DAS 

 

Materiál slitiny DAS 

 

AlSi10 průměr 

 

AlSi7 průměr 

 

AlSi10 kokila 350°C kraj 31,53 
 

AlSi7 kokila 350°C kraj 33,81 
 

AlSi10 kokila 350°C střed 39,85 ↑ AlSi7 kokila 350°C střed 57,87 ↑ 

AlSi10 kokila 30°C kraj 21,4 ↓ AlSi7  kokila 30°C kraj 26,99 ↓ 

AlSi10 kokila 30°C střed 25,1 
 

AlSi7 kokila 30°C střed 29,76 
 

      

AlSi10 bentonit vlhkost 2,4% kraj 54,95 
 

AlSi7 bentonit vlhkost 2,4% kraj 83,87 
 

AlSi10 bentonit vlhkost 2,4% střed 62,86 ↑ AlSi7 bentonit vlhkost 2,4% střed 84,99 
 

AlSi10 bentonit vlhkost 8,3% kraj 49,73 ↓ AlSi7 bentonit vlhkost 8,3% kraj 68,7 ↓ 

AlSi10 bentonit vlhkost 8,3% střed 62,71 
 

AlSi7 bentonit vlhkost 8,3% střed 95,83 ↑ 

      

AlSi10 sádra 800°C kraj 105,24 
 

AlSi7 sádra 800°C kraj 101,33 ↓ 

AlSi10 sádra 800°C střed 100,17 
 

AlSi7 sádra 800°C střed 120,44 ↑ 

AlSi10 sádra 80°C kraj 72 ↓ AlSi7 sádra 80°C kraj 
  

AlSi10 sádra 80°C střed 120,55 ↑ AlSi7 sádra 80°C střed 
  

      

AlSi10 vodní sklo kraj 74,17 
 

AlSi7 vodní sklo kraj 89,43 ↑ 

AlSi10 vodní sklo střed 50,58 ↓ AlSi7 vodní sklo střed 78,33 ↓ 

AlSi10 vodní sklo 4 h. sušené kraj 76,89 ↑ AlSi7 vodní sklo 4 h. sušené kraj 80,6 
 

AlSi10 vodní sklo 4 h. sušené střed 64,22 
 

AlSi7 vodní sklo 4 h. sušené střed 86,8 
 

 

Tabulka 1. Výsledky naměřených hodnot DAS. 

↑- Nejvyšší hodnota DAS 

↓- Nejnižší hodnota DAS 



Ze snímků mikrostruktury je patrné, že ve všech případech je výrazný rozdíl ve struktuře 

střední a okrajové části zkušebního vzorku. Okrajové části mají vždy jemnější dendritickou 

strukturu z důvodu rychlejšího odvodu teploty než ze střední části zkušebního odlitku. Tento 

jev se projevil v případě slitiny AlSi7 i AlSi10. Tento fakt potvrzuje značný vliv 

ochlazovacího účinku formy na zkušební vzorek.  

Z naměřených hodnot je zřejmé že nejmenší hodnotu DAS a tedy největší ochlazovací účinek 

má kovová forma při 30°C v případě odlévání slitiny AlSi7. V případě slitiny AlSi10 

odlévané do kokily při teplotě 30°C je parametr DAS nepatrně vyšší.  

Z hlediska hodnocení parametru DAS byl naopak nejmenší ochlazovací účinek zjištěn při 

odlévání do sádrových forem. Vůbec nejvyšších hodnot bylo dosaženo v případě sádrové 

formy, která byla dlouhodobě sušená a následně žíhaná a odlévaná při teplotě 800°C. V tomto 

případě byl parametr DAS přibližně čtyřnásobně vyšší ve srovnání s kovovou formou, u které 

byl stanoven nejvyšší ochlazovací účinek.  

Přibližně stejných hodnot bylo dosaženo v případě odlévání slitiny AlSi10 i AlSi7 do formy 

zhotovené z jednotné bentonitové směsi, a forem pojených vodním sklem. U forem z jednotné 

bentonitové směsi je možno pozorovat výrazný vliv zvýšené vlhkosti. V tomto případě se 

obsah vody pozitivně projevil na dosažené mikrostruktuře litého materiálu. Je nutno si však 

uvědomit že obsah vody 8,3% je v běžné slévárenské prakticky nepoužitelný. V našem 

případě byl zvolen pouze pro ověření vlivu rozdílného ochlazovacího účinku.  

 Z hlediska hodnocení parametru DAS na snímcích mikrostruktury u směsí pojených vodním 

sklem, je možno sledovat velmi malé diference mezi sušeným a nesušeným stavem. V těchto 

případech je možno počítat rovněž s určitou chybou měření. Pro získání komplexního pohledu 

by bylo nutno pracovat s větším množstvím vzorku a rozsáhlejším studiem. 

13. Závěr. 

Tato diplomová práce se zabývala (zadání). Teoretická část byla zaměřena na rozdělení 

hliníkových slitin, popis jejich vlastností a použití. Je proveden detailní rozbor možností 

ovlivnění litého stavu provedením metalografických zásahů, jako je například očkování 

a modifikace. Současně jsou rovněž popsány možnosti tepelného zpracování. 

Praktická část byla zaměřena na popis použitých formovacích směsí, včetně přípravy 

jednorázových forem z těchto materiálů: jednotná bentonitová směs, samotuhnoucí směs 



s vodním sklem a sádrová forma. Do těchto forem byly odlévány hliníkové slitiny Al-Si a na 

získaných vzorcích byla zhodnocena jejich mikrostruktura z hlediska parametru DAS. Pro 

srovnání vlivu jejich ochlazovacích účinků byla současně použita i kovová forma, která je 

vůbec nejrozšířenější při výrobě odlitků ze slitin hliníku. 

Z provedeného metalografického rozboru litých vzorků je patrné, že ve všech případech je 

možno nalézt výrazný rozdíl ve struktuře jejich středních a okrajových částí. Okrajové mají 

vždy jemnější dendritickou strukturu z důvodu rychlejšího odvodu teploty než z části střední. 

Tento fakt potvrzuje značný vliv ochlazovacího účinku formy na zkušební vzorek.  

Z naměřených hodnot je zřejmé že nejmenší hodnotu DAS a tedy největší ochlazovací účinek 

má kovová forma při teplotě 30°C. Naopak nejvyšších hodnot bylo dosaženo v případě 

vzorků odlévaných do sádrové formy, která byla dlouhodobě sušená a následně žíhaná při 

teplotě 800°C. V tomto případě byl parametr DAS přibližně čtyřnásobně vyšší ve srovnání 

s kovovou formou. Na základě provedených experimentů je možno potvrdit nízký 

ochlazovací účinek sádrových forem, bez ohledu na jejich teplotu, při které jsou odlévány. 

Pro získání komplexního pohledu by bylo nutno pracovat s větším množstvím vzorku 

a rozsáhlejším studiem. 
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