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Abstrakt 

Práce se zabývá tématem hořčíku a jeho slitin. Charakterizuje vlastnosti čistého hořčíku jak 

mechanické tak fyzikální. Dále pojednává o značení a rozdělení jeho slitin. Zabývá se jejich 

využitím v různých oborech a také možností zpevnění hořčíkových slitin. Zmiňuje se také o 

světové produkci čistého hořčíku. 

Klíčové slova 

Hořčík, vlastnosti hořčíku, světová produkce, klasifikace Mg slitin, slitiny hořčíku, 

mikrostruktura, aplikace, tepelné zpracování 

Abstrakt 

The thesis deals with the topic of magnesium and its alloys. It characterizes pure magnesium's 

mechanical properties as well as physical ones. It deals with labelling and dividing of its 

alloys. It concerns their application in various fields and a possibility of hardening of 

magnesium alloys. It also mentions the world production of pure magnesium. 
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Magnesium, properties of magnesium, world production, classification of Mg alloys, 

magnesium alloy, microstructure, application, heat treatment. 
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1. Úvod 

 Téma této bakalářské práce jsem si zvolil proto, že uplatnění hořčíkových slitin je 

široké a podle mě je to materiál budoucnosti, díky jeho příznivým vlastnostem a jeho 

podstatnému výskytu v zemské kůře a ve slaných vodách. Hořčíkové slitiny jsou v dnešní 

době stále ve vývoji, úkolem je vyrobit vylepšené slitiny s vysokou pevnosti, dobrou tažností 

a s příznivou cennou.  

Výrazná překážka bránicí širšímu využití hořčíkových slitin je jejich slabá kujnost, 

tažnost a dva dominantní faktory spojené s kujností hořčíku jsou struktura a velikost zrn, 

zlepšení těchto faktorů pomáhá přidáním různých legujících prvků, jako jsou vzácné zeminy 

[1]. 

Má práce bude pojednávat zejména o slitinách hořčíků a jejich vlastnostech, složení 

mikrostruktury, způsobu výroby a budeme se věnovat také tepelnému zpracování, které je 

důležité pro vlastnosti hořčíkových slitin. 
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2 Vlastnosti hořčíku a jeho slitin 

2.1 Charakteristika, výskyt a vlastnosti hořčíku 

Hořčík není vzácný kov, je silně zastoupen v zemské kůře i mořské vodě. Jeho výskyt 

v zemské půdě se uvádí v obsahu 1,9-2,5%, v mořích ho najdeme v objemu asi 1,4% [2]. 

Svým výskytem jsou zásoby hořčíku pokládány za nevyčerpatelné [3]. 

Hořčík zaznamenává ze všech neželezný kovů největší expanzi výroby, která 

přetrvává od začátku 90. roku minulého století. Je to způsobené novými aplikacemi zejména 

v oblasti progresivních hořčíkových slitin. Jsou oblíbené v automobilovém průmyslu, ale jsou 

také užitečné v leteckém průmyslu, vojenském letectví, kosmickém průmyslu nebo tam, kde 

potřebujeme, aby se součástky otáčeli vysokou rychlostí. Využívá se i v oblasti legování 

hliníkových slitin hořčíkem a využití hořčíku jako reaktivní látka pro odsíření surového 

železa. Hořčík je známý jako nejlehčí konstrukční materiál, neuvažujeme-li berylium, které je 

toxické [3]. Hořčík má přibližně o 70% nižší specifickou hmotnost než hliník. Pro tuto svojí 

vlastnost je čím dál častěji využíván. Jeho poměrnou nevýhodou je schopnost slučovat se 

s kyslíkem, roztavený nekrytý hořčík se vzduchem hoří [2]. 

 Krystalizuje v hexagonální soustavě a jeho malý počet skluzových systémů zhoršuje 

jeho tvařitelnost za studena. Nemá velkou odolnost proti korozi, nejméně ve vlhké atmosféře 

[4]. Hořčík má mřížkovou konstantu a=0,32092 nm, c=0,52105 nm a osový poměr c/a=1,623 

tento osový poměr je blízký k ideálnímu osovému poměru pro nejtěsnější uspořádání 

1,633[2]. Na obr. 1 je znázorněna hexagonální soustava s těsným uspořádáním.  
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Obr. 1 Hexagonální soustava [5] 

 

Díky těsné hexagonální soustavě lze hořčík za normální teploty tvářet. U 

mechanického zatížení probíhá dvojčatění což vede k deformaci. Hořčík v čistém stavu nebo 

konvečně lité hořčíkové slitiny jsou náchylné ke křehkým interkrystalickým lomům 

v rovinách dvojčatění, což bylo pozorováno na rovině {1012} nebo v bazálních rovinách 

(0001). Nad 225 °C začínají vznikat nové bazální roviny typu (1011), díky této rovině má 

lepší tvárné vlastnosti [4].  

 

2.1.1 Fyzikální vlastnosti čistého hořčíku  

 

 Atomová hmotnost – 24,31 

 Atomové číslo – 12  

 Hustota (při 20°C) - 1740 kg/m
3
 

 teplota varu - 1107 °C 

 teplota tavení - 650 °C 

 měrná tepelná kapacita (při 20°C) - 1,03 kJ/kg.K 

 skupenské teplo tavení - 372 kJ/kg  

 lineární tepelná roztažnost (20-100°C) -         1/K  

 tepelná vodivost (při 20°C) - 1,03 kJ/kg.K 

 součinitel stahování při tuhnutí - 4,2 % 

 modul pružnosti - 45 GPa [4] 
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2.1.2Mechanické vlastnosti 

 

Hořčík nemá tak dobrou tažnost, jako mají například kovy s kubickou plošně 

centrovanou mřížkou, ale s nárůstem teplot se tažnost zlepšuje. Při pokojové teplotě je 

největším problémem nízký modul v tahu, pro hořčík s čistotou 99,98 % je pouze 45 GPa. 

V tab. 1 jsou uvedeny mechanické vlastnosti nelegovaného Mg při pokojové teplotě [3]. 

 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti nelegovaného Mg [3] 

 Mez kluzu 

v tahu 

[MPa] 

Mez kluzu 

v tlaku 

[MPa] 

Max. 

napětí 

[MPa]  

Prodloužení 

[%] 

Tvrdost 

HRC     HB (a)          

Odlévaný Mg 21 21 90 2-6 16 30 

Protlačovaný Mg 69-105 34-55 165-205 5-8 26 35 

Válcované plechy 115—140 105-115 180-220 2-10 48-54 45-47 

Žíhané plechy 90-105 69-83 160-190 3-15 37-39 40-41 

(a) pro zátěž 500 kg a průměr kuličky 10 mm 

 

 

2.2 Světová expanze výroby hořčíku 

 Výroba primárního hořčíku jednotlivých států v letech 1996-2002 je uvedena 

v následující tab. 2 [3]. 
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Tab. 2 Světová produkce primárního Mg [3] 

Země Výroba hořčíku (1000 t) 

1996 1998 2000 2002 

USA 142 117 74 74 

Brazílie 9 9 9 9 

Kanada 42 57 55 107 

Čína 60 120 195 205 

Izrael - 25 25 34 

Indie 1 1,5 1 1 

Francie 10 16 17 - 

Norsko 35 49 50 20 

Srbsko 1 3 2 4 

Ukrajina 8 6 2 10 

Rusko 51 53 40 62 

Kazachstán 12 15 10 15 

dohromady 371 485 480 541 

 

Zajímavý je prudký vzestup výroby hořčíků v Číně a Kanadě, kde jsou výrobci 

společnosti Norsk Hydro-Bécancour a Magnola Noranda. USA v tomto období ztratily 

vedoucí postavení na trhu díky zastavení výroby u známého výrobce Dow-Chemical v Texasu 

[3]. 

 

2.3 Výroba hořčíku 

  

Technologie výroby hořčíku jsou odvozené z fyzikální-chemických vlastností oxidu 

hořečnatého a chloridu hořečnatého, což jsou nejčastější sloučeniny zastoupené v hořčíkových 

surovinách. Podle jejich vlastností se technologie hořčíku dělí do dvou základních skupin.                

Tavící elektrolýza MgCl2 v prostředí roztaveného chloridového elektrolytu a termická 

redukce MgO vhodným redukčním činidlem [3]. 

2.3.1 Technologie chloridové elektrolýzy 

Elektrolytická výroba hořčíku má dva základní stupně:  

- příprava bezvodého chloridu hořečnatého  

- elektrolýza chloridové taveniny obsahující MgCl2.  
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Rozdíl je v tom, z jakých surovin se MgCl2 připravuje, přičemž se používá mořská voda,vody 

solných jezer, bischofit, magnezit, atd.  

Dalším rozdílem je, jestli se MgCl2 připravuje úplnou dehydratací roztoku MgCl2 a nebo 

se využívá konverze roztoku MgCl2 na MgO. Dehydratační procesy jsou velmi náročné.  

Schéma elektrolytické výroby u společnosti Norsk Hydro.  

- Pálení magnezitu na MgO 

- Loužení  MgO v HCl 

- Čištění a zahušťování roztoku MgCl2 

- Vícestupňové sušení MgCl2 

- Elektrolýza Mg a recyklace chlóru  

- Rafinace a lití Mg [3]. 

  

2.3.2 Termická redukce 

Patří k jednodušším postupům výroby hořčíku oproti elektrolýze. V termické redukci MgO 

vznikají páry kovového hořčíku při vlastní redukci MgO. 

Různé termické postupy v závislosti na aplikování redukčního činidla lze rozdělit na:  

- karbotermická  redukce, kde je redukčním činidlem uhlík. 

- karbidotermická redukce, při které se používá jako činidlo karbid vápníku nebo karbid 

hliníku. 

- metalotermická redukce, jako činidlo se používají kovy a její slitiny, například Si, Al, 

Ca a FeSi, AlSi, CaSi [3]. 

2.4 Klasifikace hořčíkových slitin 

 Hořčíkové slitiny se dělí podle způsobu výroby. Například volné lití, kování, tlakové 

lití, válcování, protlačování. Označování hořčíkových slitin vychází z americké normy 

ASTM, která je uvedena v tab. 3, takže například slitina označená AZ31, má složení 3 % 

hliníku 1% zinku. Další informace jsou uvedeny za pomlčkou označení, které je uvedené 

v tab. 4. Například slitina AZ91 A – T6 [3]. 
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Tab. 3 Označení prvků v hořčíkových slitinách [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Označení zpracování slitin [3] 

Hlavní rozdělení  

F Podle technologie výroby 

O Žíhaná rekrystalizovaná (jen kované 

produkty) 

H Deformačně zpevněné 

T Tepelné zpracované 

Podskupina T  

T1 Ochlazení a přirozené stárnutí 

T2 Žíhání (jen produkty lité) 

T3 Rozpouštěcí žíhání a deformace za studena 

T4 Rozpouštěcí žíhání 

T5 Ochlazení a umělé stárnutí 

T6 Rozpouštěcí žíhaní a umělé stárnutí 

T7 Rozpouštěcí žíhání a stabilizace 

H8 Rozpouštěcí žíhání, deformace za studena a 

umělé stárnutí 

T9 Rozpouštěcí žíhání, umělé stárnutí a 

deformace za studena 

T10 Ochlazení, umělé stárnutí a deformace za 

studena 

Podskupina H  

H1, plus 1 nebo více číslic Jen deformačně zpevněná slitina 

H2, plus 1 nebo více číslic Deformačně zpevněná a částečně žíhaná 

H3, plus 1 nebo více číslic Deformačně zpevněná a stabilizovaná 

 

Písmeno ve značce 

slitiny 

Přísadový prvek 

A 

C 

E 

H 

K 

L 

M 

Q 

S 

W 

Z 

X 

J 

hliník (Al) 

měď (Cu) 

kovy vzácných zemin (RE) 

thorium (Th) 

zirkonium (Zr) 

lithium (Li) 

mangan (Mn) 

stříbro (Ag) 

křemík (Si) 

yttrium (Y) 

zinek (Zn) 

vápník (Ca) 

stroncium (Sr) 
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2.4.1 Značení podle normy ČSN 

 Jsou dva způsoby jak značit slitiny hořčíku. Prvním způsobem je číselné ČSN 42 0055 

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů. A druhým způsobem 

pomocí chemickými značkami podle ČSN 42 0054 Neželezné kovy a jejich slitiny. 

Označování chemickými značkami [6]. 

 

2.4.2 Značení podle normy ČSN EN 

Slitiny hořčíku jsou označovány podle evropských norem podle ČSN EN 1754 Hořčík 

a slitiny hořčíku – anody, ingoty a odlitky z hořčíku a slitin hořčíku – označování (42 1482). 

Celková struktura označení zahrnuje 10 míst symbolů tab. 5 [6]. 

 

Tab. 5 Označení celkové struktury slitiny [6] 

Místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Znak E N - M A X x x x x 

 

Na čtvrté pozici je písmeno M, které značí, že se jedná o hořčíkovou slitinu. Na pátém 

místě jsou písmena A (anoda), B (ingot) a C (odlitek). Na 6. až 10. místě je chemické složení, 

používají se arabské číslice a chemické značky prvků. Například EN-MCMg98,56 značí, že se 

jedná o odlitek z nelegovaného hořčíku o čistotě 98,56 hmotnostního %. 

Kódové označení slitin hořčíků musí začínat chemickou značkou Mg. Dále následuje 

chemická značka hlavního prvku. Za těmito chemickými prvky jsou číslice, které vyjadřují 

množství tohoto prvku v procentech [6]. Obrázek 2 vysvětluje značení. 

 

 

Obr. 2 Znázornění značení podle ČSN EN [6] 
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2.5 Prvky používané pří výrobě slitin hořčíku 

Různé legující prvky mají zásadní vliv na vlastnosti hořčíků. Vzájemné působení dvou 

legujících prvků a tvorba intermetalické fáze může, ale i nemusí příznivě působit na vlastnosti 

dané slitiny. Souhrn vybraných legujících prvků je popsán v následujícím přehledu [3]. 

 

 Hliník - patří  k nejvíce používaným legujícím prvkům hořčíkových litých slitin. 

Rozpustnost hliníku je nanejvýš 11,5 at. % (12,7 hm. %). Zlepšuje pevnost a tažnost. 

 Křemík – zlepšuje tekutost roztavených slitin, ale v přítomnosti železa snižuje 

odolnost proti korozi. Jako legující prvek se používá jen zřídka, např. AS21. 

 Lithium – snižuje hustotu pod hodnotu čistého hořčíku. Lithium zmenšuje pevnost, 

ale při tom roste tažnost a tím jsou elastické vlastnosti zlepšeny. 

 Mangan – se používá s nějakým dalším prvkem, například s hliníkem. Tvoří 

sloučeniny MnAl, MnAl4 nebo MnAl6. Snižuje rozpustnost železa. Mangan také 

zvětšuje napětí na mezi kluzu a odolnost proti korozi ve slané vodě, jeho maximální 

obsah je 1,2 – 2 hm. %. 

 Stroncium – zlepšuje odolnost proti creepu. 

 Stříbro – zlepšuje zpevnění stárnutím a vlastnosti za vyšších teplot. 

 Thorium – vyšší odolnost proti creepu až do 350 °C. Slitiny se dají svařovat, ale 

v poslední době se tyto slitiny vyřazují, protože tento legující prvek je radioaktivní. 

 Vápník -  používá se jako dezoxidant v tavenině a v následném tepelném zpracování. 

Zvyšuje válcovatelnost plechů, ale ve větším množství než 0,3 % snižuje svařitelnost. 

 Vzácné zeminy – přidávají se pro zlepšení vlastností za vyšších teplot a zvýšení 

creepove odolnosti. Rozdělují se do dvou skupin. V první skupině se vyskytuje La, Ce, 

Pr, Nd, Pm, Sm a Eu. V druhé skupině je Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu a Y. 

 Ytrium – spolu se vzácnými zeminami zvyšuje pevnost za vyšších teplot a creepovou 

odolnost do 300 °C.  

 Zinek – nejčastější používaný legující prvek spolu s hliníkem ve slitinách (AZ91). 

 Zirkonium – je důležitá přísada pro jemnější zrno. Používá se ve slitinách, které 

obsahují Zn, SE, Th, Y a nebo jejich kombinace, ale ne ve slitinách obsahující hliník a 

mangan kvůli tomu, že tvoří stabilní sloučeniny se zirkoniem. Pro lepší efektivnost 

zjemnění zrna se používá pouze rozpuštěné zirkonium [3]. 
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Škodlivé příměsi ve slitinách hořčíků 

 Beryllium – velmi málo rozpustné. Způsobuje zhrubnutí zrna. 

 Měď – snižuje korozní vlastnosti, jeli v množství více než 0,05 hm. %. Na druhou 

stranu příznivě ovlivňuje pevnost za vyšších teplot. 

 Železo – snižuje odolnost proti korozi. Nesmí přesáhnout 0,005 hm. % pro lepší 

odolnost proti korozi. 

 Nikl – snižuje odolnost proti korozi. Maximální obsah niklu pro lepší odolnost proti 

korozi nesmí přesáhnout 0,005 hm. % [3]. 

 

 

2.6. Tvářené hořčíkové slitiny  

 Získávají se tvářením za tepla na hutní výrobky, jako jsou například profily, plechy, 

tyče, výlisky a výkovky. Hořčíkové slitiny, jak už bylo uvedeno v úvodu, mají převážně 

hexagonální strukturu. V této struktuře je pouze skluzovou rovinou rovina (0001).  

Procesy jako jsou válcování, protlačování, kování musí probíhat za vyšších teplot. Za 

těchto vyšších teplot se zde objevují další skluzové roviny typu (1011) a (1120). Zlepšují se 

plastické vlastnosti. Při nižších rychlostech deformace se zlepšuje úroveň plasticity [7]. 

V prvním stupni zpracování za tepla je zpracován horký odlitek. Poté následuje 

zpracování mechanické, aby se odstranila litá mikrostruktura, po které je odlitek připraven na 

další zpracování například, homogenizaci nebo zjemnění zrna. V tab. 6 je všeobecný přehled 

kovaných hořčíkových slitin [3]. 
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Tab. 6 Přehled kovaných hořčíkových slitin (P – protlačované, K- konstrukční) [3] 

Slitina Nominální složeni Teplota 

zpra. [°C] 

poznámka 

Al Zn Mn RE Ag Zc 

AZ com 2,5 0,5 0,15    375 P 

AZ21 2 1     375 K 

AZ31 3 1 0,2    330 K 

AZ61 6,5 1 0,15    345 K 

AZ80 8,5 0,5 0,15    350 K 

AZ92 9 2 0,1    375 P 

MIC   1,2 +0,1 Ca   375 K 

QE22    2,1 2,5 0,7 365 K 

ZK21  2,3    0,45 335 K 

ZK40  4    0,45 375 P 

ZK60  5,5    0,45 360 K 

  

Tvářené hořčíkové slitiny, mohou být legovány 3,8 - 5 % hliníkem, 0,8 - 1,5 % 

zinkem, některé případy 5 až 6 % zinku, 0,3 – 2,5 % manganu, 0,3 – 0,9 zirkonia [7].  

 Pro různé zpracování jako je protlačování a kování se používají poměrně vysoké 

teploty. Při válcování jsou deformační rychlosti poměrně velké, protože dochází ke kontaktu 

válců a válcovaného plechu mezi sebou krátce. Používá se teplota mezi 400 – 450 °C [3].      

U kování je teplotní interval 480 – 280 °C [7]. Nejznámější slitiny pro válcování jsou M1, 

AZ31, ZE10, ZK10,  ZK30 a ZM21 [3]. 

 

2.7 Hořčíkové lité slitiny  

 Odlívání hořčíkových slitin se provádí tlakovým litím s vysokým stupněm 

produktivity a velkou přesností výrobků, které jsou tvarově složité. Příznivou mikrostrukturu 

s malým zrnem zajišťuje rychlé ochlazení. Hodí se pro výrobu tenkostěnných dílů například 

mobilní pouzdra nebo kryty notebooku. Tyto odlitky se nedají konvenčně svařovat a jsou 

nevhodné pro tepelné zpracování. V tab. 7 jsou uvedeny typické slitiny připravované 

tlakovým litím s některými vlastnostmi [3]. 
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Tab.7 Nominální složení a mechanické vlastnosti Mg slitin při pokojové teplotě, připravované 

tlakovým litím 

 Al Mn Zn Jiné prvky Mez kluzu 

[MPa] 

Max. napětí 

v tahu [MPa] 

Prodloužení 

[%] 

Tvrdost 

HRC 

AE42 4 0,1  2,5 RE 145 230 11 6450 

AM20 2,1 0,1   90 210 20 60 

AM50 4,9 0,26   125 230 15 65 

AM60 6 0,13   130 240 13 55 

AS21 2,2 0,1  1,0 Si 120 220 13 60 

AS41 4,2 0,2  1,0 Si 140 240 15 70 

AZ91 9 0,13 0,7  160 250 7  

AJ51 5   1,0 Sr     

AJ62L 6   1,6 Sr 153 276 12  

AJX500 5    133 236 10  

AJX531 5   3 Sr 1 Ca 190 238 8  

AX51 5   1,0 Ca 128 192 7  

AX52 5   2,0 Ca 161 228 13  

 

2.7.1 Slitiny Mg – Al - Zn 

 Jedná se o nejrozšířenější skupinu hořčíkových slitin pro slévárenské práce. Mohou 

obsahovat i další legující prvky zinek a mangan. Jejich využití je dáno poměrně velkou oblastí 

tuhého roztoku δ v rovnovážném diagramu Al – Mg, viz obr. 3 [3].    

  

Tyto slitiny mohou být legovány 7,5 – 10,2 % Al, 0,2 – 5 % Zn, 0,1 -0,5 % Mn. Typ 

této slitiny má strukturu tvořenou fází α a  vyloučenou fází γ (Mg4Al3)  [7]. Eutektická reakce 

probíhá pří teplotách okolo 437 °C. Při této teplotě se tvoří směs α fáze a β fáze (Mg17Al12) 

[2, 8]. Slitiny založené na hořčíku a hliníku a obsahující další prvek zinek jsou slitiny typu 

AZ91,  AZ31,  AZ81, AZ63, atd [3]. 
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Mikrostruktura slitiny typu AZ91, která obsahuje okolo 9 % Al a 0,8 % Zn v litém 

stavu s následným předehřevem na 375 °C a tepelným zpracováním T4 je znázorněna 

v detailu na obr. 4 a 5 [7]. A na obr. 6 vidíme mikrostrukturu slitiny a) AZ31  b) AZ31 (Mn) 

po tepelné úpravě při 673 K po dobu 36 sekund. Zrnitost se pohybuje v rozmezí a) 20 – 150 

μm b) 20 – 100 μm. Větší hustota vměstků je u slitiny AZ31 (Mn) [9]. 

 

         

Obr. 4 Mikrostruktůra AZ91 [7] 

Obr. 3 Rovnovážný diagram Al-Mg [8] 
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Obr. 5 Mikrostruktura slitiny AZ91 obsahující tuhý roztok α, eutektikum α + β [7] 

 

 

 

Obr. 6 mikrostruktura a) AZ31 b) AZ31 (Mn) po tepelném zpracování [9] 

 

2.7.2 Slitiny Mg-Al-Vzácné zeminy (RE) 

 Slitiny tohoto typu jsou poměrně drahé, proto se vzácné zeminy používají ve směsi 

převážně s jedním prvkem (mischmetal). Jsou materiály odolné na creep. U těchto slitin byla 

potlačena fáze δ-Mg17Al12, které nahrazuje intermetalikum Al-RE, takže mají vynikající 

creepové vlastnosti [3]. 
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2.7.3 Slitiny Mg-Al-Si   

 V těchto slitinách legováním křemíkem vede k tvorbě Mg2Si precipitátů, které mají 

různé vlastnosti jako je nízká hustota, vysoká tvrdost a nízký součinitel teplotní roztažnosti. 

Tato slitina má vysokou teplotu tání okolo 1085 °C. Fáze Mg2Si má KSC mřížku tato 

struktura je metalurgicky stálá. Slitiny typu AS21 a AS41 se dají použít do teplot 130 – 150 

°C. U typu AS41 je dobrá slévatelnost na rozdíl od AS21. Je to dáno tím, že křemík zlepšuje 

tekutost jen při obsahu hliníku alespoň 4% [3]. 

 

 

 

2.7.4 Slitiny Mg-Al-Ca  

 Levnější varianta za slitiny se vzácnými zeminami využití pro aplikace při vyšších 

teplotách. Je-li slitina Mg – Al legována vápníkem, pak precipitační proces závisí na poměru 

Ca/Al. Při poměru přibližně 0,8 nacházíme částice Mg2Ca, popřípadě Al2Ca. Na obr. 7 vidíme 

detail struktury slitiny AX41, a to intermetalickou fázi Mg17Al12, která je obklopena menšími 

částicemi Al2Ca [10]. Tyto precipitáty zvyšují tvrdost [3]. Jako legující prvek vápník má na 

slitinu několik vlivů. Jestli se přidá do taveniny, před litím snižuje oxidaci během tuhnutí. 

Vápník také zlepšuje odolnost proti korozi [11]. 

 

 

Obr. 7 Mikrostruktura slitiny AX41 [10] 
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2.7.5 slitiny Mg – Al – Sr 

 Legující prvek stroncium zlepšuje creepové vlastnosti slitiny Mg – Al. Jsou známé 

různé slitiny typu AJ51, AJ52, a AJ62. Mají různé vlastnosti, zatímco slitina typu AJ52 má 

nejlepší odolnost proti creepu slitina AJ62  spojuje dobré creepové vlastnosti a vynikající 

slévatelnost. Pokud je poměr stroncia a hliníku menší než 0,3 vytváří se jenom fáze Al4Sr [3]. 

Na obr. 8 můžeme vidět strukturu slitiny AJ62 v litém stavu. Tvoří dendrity primárního 

hořčíku (tmavě) a mezidendritickou  sítí rozmoženou o hliník a stroncium ochuzenou o hořčík 

[12]. 

 

 

Obr. 8 Struktura lité slitiny  AJ62 [12] 

                       

 

2.8 Slitiny hořčíku s lithiem 

 Jsou známé jako nejlehčí konstrukční materiál s dobrými vyhlídkami do budoucna. 

Hustota se pohybuje v rozmezí 1,3 – 1,5 g/   . Jejich nevýhoda spočívá v tom, že jsou drahé 

a používají se zatím v letecké a raketové technice. V tab. 8 jsou uvedeny mechanické 

vlastnosti v tahu při pokojové teplotě [3]. Na obr. 9 je α fáze Mg- 4 hm. % Li, která má 

vysoké deformační napětí, ale nižší tažnost a na obr. 10 β fáze Mg- 12 hm. % Li, u níž se 

vyskytuje pokles pevnosti, ale dobrá obrobitelnost a vysoká chemická aktivita [13]. 
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P-protlačované slitiny při 300 nebo 150 °C 

Tab. 8 Mechanické vlastnosti v tahu při pokojové teplotě pro Mg-Li [2]. 

 Čisté Mg MgLi12 MgLi17 MgLi40 

 Lité P300 lité P300 P150 P300 lité P300 

Rp02 

[MPa] 

36 148 50 106 134 97 63 70 

Rm[MPa] 116 196 135 166 194 154 102 108 

A [%] 4 3 19 16 13 22 30 32 

 

 

Obr. 9 Mikrostruktura  α fáze [13] 

 

Obr. 10. : mikrostruktura β fáze [13] 
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2.9 Slitiny hořčík – skandium 

 Odolné proti creepu až do 300 °C. Tato slitina má lepší vlastnosti než slitiny řady WE 

slitiny Y a Nd. Skandium má vysokou teplotu tání 1541°C, víc než ostatní RE a difunduje 

v hořčíku pomalu. Jeho hustota 2,985 g/    je nižší než u ostatních legujících prvků až na Li. 

Může se legovat s dalšími prvky jako Y, Nd, La, Ce což umožňuje zlepšení vlastností [3]. 

 

3. Vybrané aplikace hořčíků a jeho slitin 

 3.1. Použití hořčíkových slitin 

 Jak už bylo zmíněno dříve v této bakalářské práci, hořčíkové slitiny mají široké využití 

v různých oborech.  

Mimo jiné se hořčíkové slitiny používají jako materiály obálek palivových článků 

jaderných reaktorů, a to díky svému příznivému absorpčního průřezu, proti působení 

tepelných neutronů a minimální reakci s uranem (např. slitina Mg - 2 % Be). Využití této 

slitiny je omezeno pevnostními charakteristikami při vyšších teplotách [7]. Jsou používány 

většinou do teplot 520-530 °C [14]. 

 

3.1.2 Použití v leteckém průmyslu 

 Díky rozvoji letecké techniky se začali používat různé slitiny s dobrými 

mechanickými vlastnostmi. Patří k nim slitiny hliníku a slitiny hořčíku. V leteckém průmyslu 

se začala používat docela hojně slitina hořčíku s legujícím prvkem lithiem. Tato slitina díky 

své hustotě, která je 1,3 – 1,5 g/    má hustotu nižší než většina plastů. Některé odlitky 

z této slitiny nahradily plastové materiály [15]. Na obr. 11 je zobrazen hořčíkový odlitek pro 

letecký průmysl a na obr. 12 lze vidět opracovanou skříň dieselového leteckého motoru [16]. 
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obr. 11 Mg odlitek pro letecký průmysl [16] 

 

 

obr. 12 Opracování leteckého motoru z Mg slitiny [16] 

 

2.1.3 Použití ve zdravotnickém průmyslu  

 Ve zdravotnictví se používají různé materiály, pro různé funkce jako je biomateriál, 

který je korozi odolný a v těle vydrží delší dobu. Vedle biomateriálu se také používají 

biodegradované materiály, kde najdeme zástupce hořčíkových slitin. Biodegradovaný 

materiál je takový, že v těle postupně koroduje a jeho funkce je tudíž pouze přechodná. 
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Používá se například jako šrouby pro fixaci zlomených kostí. Na obr. 13 je možno vidět tyto 

šrouby. U biodegradovaných materiálů není potřeba dalšího operativního zákroku pro jeho 

vlastnost, při které se v  těle zcela rozloží a nahradí se  hojicí se tkání [17]. 

 Mechanické vlastnosti hořčíkových slitin jsou uvedeny v tab. 9 s některými kovovými 

a polymerními materiály, které se používají pro fixaci zlomenin. Jsou zde uvedeny, taktéž 

mechanické vlastnosti lidské kostní tkáně [17]. 

 

 

Obr. 13 Šrouby pro fixaci zlomenin [17] 

 

Tab. 9 Hustota a mechanické vlastnosti biomateriálů a lidské kosti [17] 

  

 Vlastnosti hořčíkových slitin jsou srovnatelné s vlastnostmi lidské kosti než je tomu u 

ostatních bio materiálů. Většina hořčíkových slitin používané v zdravotnickém průmyslu byla 

vyvinuta pro jiné účely a to konstrukční v automobilovém průmyslu nebo leteckém průmyslu. 

Materiál/tkáň Hustota [g cm
-3

] Pevnost v tahu [MPa] Modul pružnosti 

[GPa] 

Titanové slitiny ±4,5 600 – 1100 110 

Korozi-vzdorné oceli ±8 600 – 1000 200 

Hořčíkové slitiny ±2 150 – 450 45 

Kost ±2 30 – 280 5 – 20 
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Můžeme zmínit například tyto systémy hořčíkových slitin Mg-Al-Mn, Mg-Al-Zn, Mg-Al-

kovy vzácných zemin, Mg-Y-Zn, Mg-Li-Al-kovy vzácných zemin nebo Mg-Zn-Zr atd. [17].  

 

3.1.3 Použití v automobilovém průmyslu 

 Využití hořčíkových slitin v tomto odvětví začal v Německu v roce 1993 u firmy 

Volkswagen. Využití hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu jsou v čele USA, 

následuje Evropa, kde stoupá produkce. Tyto slitiny se používají na karoserie, součást 

pohonu, litá kola se většinou používají pro sportovní speciály nebo pro vybrané osobní 

automobily. Na obr. 14 je zobrazen disk ze slitiny hořčíků. 

 U tlakového liti hořčíkových slitin, lze vyrábět spletité, tenkostěnné díly například 

palubní desky, kryty na elektroniku, převodové skříně [15]. V automobilovém průmyslu se 

využívá široká kolekce hořčíkových slitin. Výkovky se dodávají ze slitin AZ31B-F, AZ61A-

F, AZ80A-T5, AZ80-T6, M1A-F, ZK31-T5, ZK60A-T5, atd. Plechy po tepelném zpracování 

ze slitin AZ31B-H24, ZM21-O, ZM21-H24. Protlačované tyče ze slitin AZ10A-F, AZ31B až 

C-F, AZ61A-F, AZ80A-T5, M1A-F, ZC71-T6 [18]. 

 

 

Obr. 14  Disk ze slitiny hořčíků [19] 
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4. Zpevnění hořčíkových slitin   

 4.1. Tepelné zpracování 

 Záměrem tepelného zpracování je získat požadovanou strukturu hořčíkové slitiny 

s určitými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi [20]. Tepelné zpracování je 

u těchto slitin poměrně delší než u hliníkových. Ochranná směs při ohřevu je vzduch s SO2 (1 

%) nebo CO2 (3-5 %) [21]. Tepelné zpracování rozdělujeme do některých skupin, které jsou 

uvedeny v tab. 10 [20]. V tab. 11 jsou uvedeny příklady tepelného zpracování slitin AZ80A a 

AZ91C [21]. 

Pro tepelné zpracování hořčíkových slitin, můžeme používat elektrické, komorové 

pece [22]. Používají se také tavící a krycí soli například krycí sůl na bázi boru B2O3
 
a 

  

Na2B4O2 [4]. 

 

Tab. 10 Některé postupy tepelného zpracování [20] 

 

Žíhání 

Bez překrystalizace Snížení pnutí, 

rekrystalizační, na měkko 

S překrystalizací Normalizační, 

homogenizační, izotermické 

 

Kalení a popuštění 

Objemové Nepřetržité,přetržité 

Povrchové Plazmové nebo indukční 

Popuštění nízkoteplotní 

Rozpouštěcí žíhání  

Vytvrzování Stárnutí přirozené 

umělé 

 

 

Tab. 11 Tepelné zpracování slitiny AZ81A a AZ91C [21] 

Slitina Výrobek Rozpouštěcí 

ohřev 

Kalení Stárnutí 

AZ81A Výkovek 400 °C / 4 hod. Proud vzduchu 175 °C / 16 hod. 

AZ91C odlitek 410 °C / 20 hod. Proud vzduchu 170 °C 16hod. 
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4.1.1 Homogenizační žíhání  

 Homogenizační žíhací teplota je 380 – 420 °C, doba žíhání 15-30 hodin. Odstraní se 

segregační heterogenita přísadových prvků. Na hranicích zrn se vyloučené fáze rozpustí 

v základní matrici. Způsobí to rovnoměrnější chemické složení v slitině a tím se vylepší 

tvářitelnost a mechanické vlastnosti. Na obr. 15 a 16 lze vidět rozdíl v litém stavu a po 

homogenizačním žíhání slitiny AZ91 [18].  

 

Obr. 15 litý stav slitiny AZ91 [18] 

 

Obr. 16 slitina AZ91 po homogenizačním žíhání [18] 
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4.1.2 Rekrystalizační žíhání  

 Realizuje se za teploty 350 °C. Neboť počátek rekrystalizace zpevněných slitin 

hořčíku leží v oblastech 250-280 °C. Hořčíkové slitiny, které jsou legované Mn nebo Al jsou 

používané v zušlechtěném stavu [18]. Teploty ohřevu před kalením jsou voleny tak, aby 

docházelo k rozpouštění intermetalických fází Mg3A12Zn2, A13Mg4, MgZn2 v roztoku a po 

zakalení vzniká přesycený tuhý roztok základní matrice [7]. Při použití vyšších teplot nad 

hranicí rekrystalizačního žíhání 350 °C může dojít k zhrubnutí zrna [22]. 

 

4.1.3 Žíhaní na snížení pnutí  

 Realizuje se kolem teplot 240 – 305 °C. Tímto žíháním se snižuje vnitřní pnutí 

způsobené předchozími operacemi.  

 

4.1.4 Proces stárnutí hořčíkových slitin 

 Jsou dva druhy stárnutí umělé a přirozené. U hořčíkových slitin se provádí při 

teplotách 180 – 300 °C a kalení z teploty 380 – 420 °C. Proces stárnutí lze rozdělit do 7 

různých kroků T1 – T7 při T6 dojde k maximální úrovně zpevnění [7]. 

 T1 - proces stárnutí při 170 °C ohřev matrice po dobu 5-20 hod. Následuje ochlazení 

na vzduchu. 

 T2 - proces stárnutí ohřev matrice na 300 °C 5-10 hod. Ochlazování na vzduchu 

 T3  a T4 – provádí se kolem teplot 500 – 530 °C posléze dojde k zakalení do vody (40 

– 100 °C) s následním přirozeným stárnutím při 20 °C 

 T5 – ohřev na vyšší teplotu posléze kalení proces stárnutí při 150  – 170 °C 2-3 hod. 

Ochlazení na vzduchu. Dosáhnutí vysoké pevnosti a dobré plasticity. 

 T6 -  teplota stárnutí 200 °C a izotermická výdrž 3-5 hod. Chlazeni na vzduchu. 

Zvýšení pevnosti ve srovnání s variantou T5, ale dochází k snížení plastických 

vlastností.  

 T7 – teploty okolo 250-280 °C po dobu 3-10 hod [7] 
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5. Závěr  

Tato bakalářská práce shrnuje několik poznatků o hořčíku a jeho slitin. Na začátku 

práce charakterizuje fyzikální a mechanické vlastnosti primárního hořčíku a jeho světovou 

expanzi výroby v letech 1996-2002, kde vévodily země jako Čína a Kanada. Zabývá se 

různými způsoby výroby, které se dělí do 2 základních skupin.  

Dále se práce věnuje klasifikaci hořčíkových slitin a jejich dělení podle norem, a to 

podle americkými (ASTM), které se používají nejčastěji, podle české normy (ČSN) a podle 

evropských norem (ČSN EN). 

Dále je věnována pozornost prvkům, které se používají při výrobě slitin. Tyto legující 

prvky mají zásadní vliv na vlastnosti hořčíku, které mohou působit příznivě anebo jako 

škodlivé příměsi ve slitinách. 

Hořčíkové slitiny jsou rozděleny do dvou skupin a) na tvářené, které se zpracovávají 

tvářením za tepla a b) hořčíkové lité slitiny, kterým byla věnována vyšší pozornost. Jsou 

rozebírány různé typy hořčíkových slitin určené pro slévárenské práce a jejich vlastnosti, 

mikrostruktury a je zmíněno jejich využití ve světě. 

V předposlední kapitole se orientuje předložená práce na vybrané aplikace 

hořčíkových slitin, kterých je spousta. Využívají se například v leteckém průmyslu, 

v automobilovém průmyslu a ve zdravotnickém průmyslu jako bio degradovaný materiál. 

Závěr práce je zaměřen na tepelné zpracování hořčíkových slitin, jako je 

homogenizační žíhání, rekrystalizační žíhaní, žíhání na snížení pnutí a proces stárnutí. 

Tepelné zpracování hořčíkových slitin je důležité pro získání matrice s příznivými 

mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 
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