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Abstrakt 

 

Bakalářská práce obsahuje shrnutí o základních vlastnostech slitin hliníku, jejich základní 

rozdělení a především informace o hliníkové slitině řady 3xxx, která bývá využívána k výrobě 

automobilových dílů a konkrétně k výrobě automobilových chladičů. Jsou zde zmíněny její 

technologické, mechanické i korozní vlastnosti, včetně procesu výroby a tepelného 

zpracování. V praktické části práce bylo provedeno metalografické studium a srovnání dvou 

slitin odebraných z chladiče automobilu a z odlitku pocházejícího z Al Invest Břidličná, a.s.  

 

Klíčová slova:  

Slitiny hliníku, automobilový chladicí systém, slitina 3xxx, metalografické studium, 

mikroanalýza.  

 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis contains a summary of the basic properties of aluminum alloys, their basic 

classification and especially information about 3xxx series aluminum alloy, which is used to 

produce automotive parts and specific to the manufacture of automobile heat exchange 

system. There are mentioned its technological, mechanical and corrosion properties, including 

the manufacturing process and heat treatment. In the practical part of the work was carried out 

metallographic study and comparison of two alloys taken from automobile heat exchange 

system and from cast ingot produced in Al Invest Břidličná, a.s. 

 

Keywords: 

Aluminum alloy, automobile heat exchange system, 3xxx alloy, metallographic study, 

microanalysis 
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1 Úvod 

 

 Celosvětově je hliník nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře a z důvodu neschopnosti 

jej získávat začala jeho průmyslová výroba i hliníkových slitin až v roce 1859. Proto se stal 

hliník a hliníkové slitiny velice drahými, ale s odstupem času s jeho snazším získáváním se 

cena srovnala s ostatními podobně využívanými prvky. Jeho výroba uvedena v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Roční výroba hliníku [1, 8] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky svým výborným mechanickým, chemickým, korozním a ostatním vlastnostem převyšuje 

hliník a především hliníkové slitiny vlastnosti ostatních slitin. Proto se hliníkové slitiny 

využívají téměř ve všech odvětvích a především v dopravě, jak uvádí Tabulka 2. 

 

Tabulka 2 Celosvětová spotřeba hliníku a hliníkových slitin v jednotlivých odvětvích [1] 

 

 

  

Rok výroby Celosvětová výroba (tuny.10³) 
1900 8 
1913 65 
1920 65 
1938 65 
1946 681 
1973 10 037 
1983 10 835 
1993 14 948 
2003 21 935 
2010 36 230 

Odvětví Spotřeba [%] 
Doprava (letecká, lodní, železniční, 

automobilová) 59,1 
Stavebnictví 18,1 
Strojírenství 10,3 

Elektrotechnický průmysl 7,2 
Potravinářský průmysl 4,3 

Ostatní 0,7 
Celkem 100 



 

2 
 

 

V dopravě je největším argumentem pro jejich využití snížení hmotnosti. Součástí dopravního 

odvětví je automobilový průmysl, který využívá hliníkové slitiny, tak aby jejich aplikace 

umožnila snížení spotřeby paliva, což při jeho spalování vede jednoznačně ke snížení 

vzniklých emisí. Slitiny hliníku se aplikují například na skříně motorů, hlavy válců, hnací 

komponenty, kola aut, tlumiče, části klimatizace, chladiče, apod. 

 Jednou z využívaných slitin u automobilů je slitina hliníku řady 3xxx, která představuje 

i hlavní téma této bakalářské práce. Cílem práce bylo představit základní charakteristiky a 

vlastnosti řady 3xxx, které se konkrétně používají pro chladiče automobilů a na dodaných 

vzorcích z chladiče, tak i z odlitku před dalším tepelně mechanickým zpracováním upřesnit 

typ slitiny 3xxx [1]. 
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2 Rozdělení hliníkových slitin  

 

 Slitiny hliníku je možné rozdělit buď podle hlavního legujícího prvku, nebo podle 

technologie zpracování. Nejčastěji se používá značení pomocí čísel a písmen. Organizace AA 

(Aluminum Association) právě takové značení používá a je celosvětově uznávaná. Rozdělení 

podle hlavních legujících prvků a podle technologie zpracování přímo z AA lze vidět 

v Tabulce 3 a v Tabulce 4. 

 

Tabulka 3 Odlévané hliníkové slitiny podle AA [6] 

Odlévané hliníkové slitiny  

Hliník, ≥ 99% 1xx.x 
Hliníkové slitiny s hlavním legujícím prvkem 

Měď 2xx.x 
Křemík, s přídavkem mědi a/nebo hořčíku 3xx.x 

Křemík 4xx.x 

Hořčík 5xx.x 
Zinek 7xx.x 

Titan 8xx.x 

Ostatní prvky 9xx.x 

Nespecifikovaná řada (nepoužívá se) 6xx.x 
 

 

Tabulka 4 Tvářené hliníkové slitiny podle AA [6] 

Tvářené hliníkové slitiny  

Hliník, ≥ 99% 1xxx 

Hliníkové slitiny s hlavním legujícím prvkem 

Měď 2xxx 

Mangan 3xxx 

Křemík 4xxx 
Hořčík  5xxx 
Hořčík a křemík 6xxx 
Zinek 7xxx 

Ostatní prvky 8xxx 

Nespecifikovaná řada (nepoužívá se) 9xxx 
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 V České republice je označování rozděleno na úroveň mezinárodní a národní, tedy ČSN 

EN a ČSN, přičemž mezinárodní označování má přednost. Právě normy ČSN EN jsou 

převzaty od AA (Aluminum Association). 

 Podle normy ČSN se písemné značení ČSN doplňuje šesti číslicemi a norma ČSN EN 

bývá doplňována čtyřmi číslicemi. Označení normou ČSN EN bývá ještě speciálně rozděleno 

pro tvářené výrobky a ingoty, a pro odlitky. Příklad označování je uveden v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Vysvětlivky značení názvu tvářených slitin v normě ČSN EN 573-1 [1] 

Vysvětlivky Zkratky 
Celý název značení EN AW-5052[AlMg2.5] 

Označení mezinárodní normy EN 
Písmeno určující prvek A (hliník) 

Písmeno určující tvářený výrobek W 
Spojovací čárka - 

Číslice označující chemické složení 5052 
Písmena označující chemické složení [AlMg2.5] 

 

 

 Tabulka 6 Rozdělení řad tvářených hliníkových slitin dle normy ČSN EN 573-1 [1] 

 

                                    
 
 
 

 

 

Řada 1000 Al minimálně 99.00% a více 
Řada 2000 Slitina AlCu 
Řada 3000 Slitina AlMn 
Řada 4000 Slitina AlSi 
Řada 5000 Slitina AlMg 
Řada 6000 Slitina AlMgSi 
Řada 7000 Slitina AlZn 
Řada 8000 Slitina Al s různými prvky 
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První ze čtyř číslic uvedených v názvu značí dominantní prvek dané slitiny. Celkem 

máme takhle určeno 8 základních řad. Označení vysvětleno v Tabulce 6. 

 Výše uvedené tabulky slouží pro specifikaci tvářených hliníkových slitin, v případě 

litých hliníkových slitin se používá značení uvedené v následující Tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Vysvětlivky značení názvu litých slitin v normě ČSN EN 1706 [1] 

Vysvětlivky Zkratky 
Celý název EN AC-21000[AlCu4MgTi] 

Označení mezinárodní normy EN 
Písmeno určující prvek A(hliník) 

Písmeno určující litý výrobek C 
Spojovací čárka - 

Číslice označující chemické složení 1706 
Písmena označující chemické složení [AlCuMg4Ti] 

 

Tabulka 8 Rozdělení řad litých hliníkových slitin dle normy ČSN EN 1706 [1] 
 

 

  

 

 

 

 

 

 Můžeme tedy vypozorovat, že tabulky určující rozdělení řad litých a tvářených 

hliníkových slitin jsou téměř totožné. U odlévaných slitin je pouze o jednu číslici více, než u 

slitin tvářených, což je hlavním rozpoznávacím znakem mezi těmito hliníkovými slitinami-viz 

pozn.výše.  

 

  

Řada 10000 Al minimálně 99,00 % a více 
Řada 20000 Slitina AlCu 
Řada 30000 Slitina AlMn 
Řada 40000 Slitina AlSi 
Řada 50000 Slitina AlMg 
Řada 60000 Slitina AlMgSi 
Řada 70000 Slitina AlZn 
Řada 80000 Slitina Al s různými prvky 
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Tabulka 9 Rozdělení a označení slitin 2000 podle ČSN EN 573-3 a ČSN [1] 

Slitiny hliníku – řada 2000 - AlCu 
 

Označení slitin podle ČSN EN 573-3 
 

Označení slitin podle ČSN 
 

Číselné značení Chemické značení 
 

Číselné značení 
Chemické 

značení 
EN AW-2017A EN AW-Al Cu4MgSi(A) ČSN 42 4201 AlCu4Mg 
EN AW-2024 EN AW-Al Cu4Mg1 ČSN 42 4203 AlCu4Mg1 

 

 Tvářené hliníkové slitiny, které jsou uvedeny výše v tabulkách a používají se při výrobě 

automobilů, se zpracovávají pomocí protlačování, lisování, ohýbání, atd. Podle potřeby 

vyráběné součásti automobilu. Podrobnější vysvětlení v kapitole 3.3 [1]. 

 

2.1 Slévárenské hliníkové slitiny 

 

 Slévárenské hliníkové slitiny mají ve srovnání s jinými slévanými kovy řadu výhod, 

jako např. dobrou slévatelnost, nízkou teplotu tavení, malou náchylnost k segregaci a 

pórovitosti, malý interval krystalizace, dobrou chemickou stabilitu (tedy odolnost vůči 

korozi), nízkou náchylnost k tvorbě trhlin za tepla, dobré povrchové vlastnosti, aj. Obsah 

vodíku v odlitku, který je jediným rozpustným plynem v hliníku, lze minimalizovat vhodnými 

technologickými podmínkami.  

 Abychom mohli vyhotovit odlitek požadovaného tvaru a rozměru musíme zvolit 

vhodnou slitinu. Výběr slitiny je ovlivňován pěti hlavními faktory, jako slévárenské 

vlastnosti, požadované mechanické vlastnosti, chemické vlastnosti, vlastnosti hotových 

výrobků  

a ekonomické faktory. 

 Slévárenské slitiny je možné rozdělit podle obsahu jednoho nebo dalších legujících 

prvků do šesti základních typů, a to na slitiny typu AlCu, AlCuSi, AlSi, AlMg, AlZnMg, 

AlSn. Rozdělení bylo stanoveno dle ASM (ASM International-The Materials Information 

Society). 
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 Nejvíce rozšířenou slévárenskou technologií ve světě je tlakové lití. Tlakově lité slitiny 

je možné rozdělit do pěti skupin podle obecných charakteristických vlastností: 

• Slitiny typu AlCuSi 

• Slitiny typu AlSiMg 

• Slitiny typu AlSiCuMg 

• Slitiny typu AlSi 

• Slitiny typu AlMg 

 

Tabulka 10 Typické mechanické vlastnosti vybraných slitin pro tlakové odlévání dle ASM [1] 

Slitina dle ASM Odpovídá slitině dle ČSN Rm [MPa] Re [MPa] A [%] 

AA 380.0 424 339 320 160 2,5 
AA 360.0 424 331 300 170 2,5 
AA 390.0 424 386 280 240 1 
AA 443.0 EN AC – AlSi5Cu1Mg 230 100 9 
AA 518.0 EN AC – AlMg5 310 190 5 

  

Tabulka 11 Vybrané fyzikální vlastnosti vybraných slitin pro tlakové odlévání dle ASM [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Všechny tyto typy slitin se aplikují jako odlitky pro automobilový průmysl, kde jsou 

požadovány také vysoké hodnoty únavových vlastností, proto je vhodné uvést faktory, které 

je ovlivňují: 

• porezita  a staženiny, 

• velikost, množství a krystalografická orientace intermetalických částic, 

• strukturní parametry (velikost dendritických buněk, morfologie a množství 

eutektické složky atd.). 

Slitina dle 
ASM 

  
Hustota[kg.m³] 

  

Interval 
tavení[°C] 

  

Elektrická 
vodivost[%] 

 

Koeficient tepelné 
roztažnosti[K.10¯ ⁶⁶⁶⁶]při°C 

20-100, 20-300 
AA 380.0 2740 520-590 27 21,2; 22,5 
AA 360.0 2685 570-590 37 20,9; 22,9 
AA 390.0 2740 510-650 25 18.5; - 
AA 443.0 2685 575-630 37 -, - 
AA 518.0 2519 540-620 24 24,1; 26,1 
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 Hliníkové slitiny, které se používají při výrobě automobilů, se dále odlévají pomocí 

gravitačního lití do písku, do kokil, na vytavitelný model, tlakově do kovových forem, atd., a 

to podle potřeby vyráběné součásti automobilu [1]. 

 

2.2 Hliníkové slitiny pro tváření 

 

 Rozdělení tvářitelných slitin podle EN 573-1 bylo zmíněno již výše v Tabulce 6. 

 U všech těchto slitin lze optimalizovat jejich mechanické, fyzikální i chemické 

vlastnosti chemickým složením, jinými technologickými parametry tváření a tepelným 

zpracováním. 

Tabulka 12 Hodnocení tvářitelnosti dle ASM [1] 

Slitina Hodnota lisovatelnosti [%] 

EN AW 1350 160 
EN AW 3003 120 
EN AW 5086 25 
EN AW 7075 9 

   

2.3 Použití hliníkových slitin v automobilovém průmyslu 

 

 Aplikace hliníkových slitin v automobilu můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na 

aplikace pro interiér nebo pro exteriér. 

 V interiérové části jsou hliníkové slitiny součástí například sedadel, palubní desky, 

lomené podpěrky, součástí sloupu řízení, volantového kola, ramene pedálů, schránky pro air 

bag, rámečku pro odvod tepla z rádia, krytu rádia, posuvné střechy, ramene zrcátek, schránky 

pro dálková světla, vnitřních rámů dveří, výztužných sloupků, odlitku pro systém ovládání 

oken, pro navíječe pásů, atd. 

 V exteriérové části jsou hliníkové slitiny součástí například krytu motoru, střešního 

panelu, držáku chladiče, držáku masky chladiče, skříně převodovky, rozdělovací převodovky, 

krytu hlav válců, sacího potrubí, elektrického konektoru, pístů, bloku motoru, chladiče, … 

[1]. 
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3 Slitiny hliníku řady 3xxx 

 

 Slitiny hliníku, kde hlavním legujícím prvkem je mangan jsou označovány počáteční 

číslicí 3. Ostatní číslice značí další legující prvky. Hliník je legován manganem z důvodu 

zvýšení pevnostních vlastností (o 20% vyšší pevnost než čistý Al), zvýšení teploty 

rekrystalizace, zjemnění zrna, blokování růstu zrn v případě jeho vyloučení ve formě 

disperzních precipitátů, zvýšení citlivosti ke kalení. Dále v hliníkových slitinách zvyšuje 

pevnost a odolnost proti interkrystalické korozi a koroznímu praskání. Negativní vliv však  

má jeho vyšší koncentrace. Způsobuje zvýšenou křehkost, popřípadě zhoršuje slévatelnost. 

 Obsah manganu se ve slitinách hliníku obecně pohybuje v rozmezí od 0,1 hm.% do 1,5 

hm.%. V menších obsazích se Mn přidává do tepelně vytvrditelných, zatímco tepelně 

nezpevněné slitiny obsahují mangan v množství okolo 1 až 1,5 hm.%. Pokud 

je mangan rozpuštěný v roztoku, zvyšuje pevnost tvářených slitin. Při vyšších koncentracích 

se Mn vylučuje už ve formě intermetalických fází a snižuje tak plasticitu slitin. 

 Tvářitelné slitiny série 3xxx obsahující mangan v rozmezí 0,05 až 1,8 hm.% se tepelně 

nevytvrzují, protože zpevňující účinek u těchto hliníkových slitin zajišťuje Mn rozpuštěný 

v tuhém roztoku (zpevnění tuhým roztokem). Nejčastěji se Mn leguje do slitin tepelně 

nezpevněných v množství okolo 1 hm.%. Tyto slitiny představují nejvýznamnější skupinu ze 

slitin na bázi AlMn. Vyššího zpevnění je možno docílit deformací za studena. Díky své 

vysoké specifické pevnosti, dobré odolnosti proti interkrystalické korozi, koroznímu praskání 

pod napětím, vysoké tepelné odolnosti a dobré tvářitelnosti na plechy, pásy a fólie o tloušťce 

menší než 0,15 mm nacházejí uplatnění například jako výměníky tepla pro vytápěcí a chladicí 

systémy, neboli chladiče, v automobilovém průmyslu. Nejčastěji se používá slitina 3003, což 

je slitina AlMn1Cu.  Chladič je vyráběn ze slitinových fólií pájených s dalšími komponenty. 

Ty zaručují vysokou účinnost celého systému. Chladiče zajišťují jak průběžné ochlazování 

chladicí kapaliny spalovacího motoru, tak i správnou funkci instalované klimatizační jednotky 

[1, 2]. 
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Obrázek 1 Chladič [2] 

 

 

Obrázek 2 Chladicí systém [3] 
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3.1 Mechanické vlastnosti slitin 3xxx 

 

 Nynější zvyšující se požadavky na snižování hmotnosti konstrukcí  

a zvyšování jejich spolehlivosti kladou nároky na materiály a znalosti o jejich chování při 

nových technologických postupech. Klasickým případem je automobilový průmysl. Zde  

se množství hliníkových slitin v aplikacích neustále zvyšuje, proto je nutná lepší znalost jejich 

chování za různých podmínek. Nejpoužívanějšími a zároveň nejprůhlednějšími zkouškami 

pro zjištění mechanických vlastností hliníkových slitin jsou zkoušky tahem nebo tvrdosti, 

které jsou zároveň zkouškami statickými. Zkoušky rázem, zkoušky únavové (opakující se 

zatížení) nejsou až tak běžně využívány. 

 U zkoušky tahem se obvykle stanovují mez pevnosti Rm, mez Rp0.2 a tažnost A, 

případně kontrakce Z. Tvrdost se stanovuje pomocí Brinellovy zkoušky. 

 Při stanovení mechanických vlastností je teplota jeden z nejdůležitějších parametrů, 

neboť při její změně se mění podstatně i mechanické vlastnosti slitiny. Hodnoty Rm, Rp0.2 a 

tvrdost klesají, naopak většinou roste tažnost a kontrakce. Druhým a třetím důležitým 

parametrem jsou čas a zatížení. Následující zkoušky jsou prováděny právě kombinací těchto 

tří parametrů: 

• zkoušky prováděné při pokojové teplotě na materiálu, který byl předtím 

dlouhodobě exponován na určité teplotě, 

• zkoušky prováděné při určité teplotě na materiálu, který byl na této teplotě 

dlouhodobě exponován (bez zatížení) řadu hodin (1000 nebo obvykle 10000 

hodin), 

• zkoušky při určité teplotě, přičemž materiál je na této teplotě pouze v průběhu 

zkoušky a na jejím konci, 

• dlouhodobé deformační zkoušky, při kterých je materiál na určité teplotě staticky 

zatěžován (zkoušky tečení, creep). 

 

 Pokud jsou hliníkové slitiny namáhány při teplotách vyšších než 100°C, tak začínají být 

deformační procesy závislé na čase. Během tohoto procesu jsou materiály pod nízkým  
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napětím. Napětí nepřesahuje mez Rp0.2 a zkouška zachycující daný proces tečení se nazývá 

creep [1]. 

 

Tabulka 13 Hodnoty mechanických vlastností určených zkouškou tahem po 10 000 hodinách 
výdrže na teplotě zkoušky [1] 

 

 

 

 

 

 

  

 Stejně jako je důležité znát mechanické vlastnosti slitiny 3xxx a ostatních slitin při 

zvýšených teplotách, tak je důležité znát mechanické vlastnosti při teplotách nízkých. 

Dokonce je zjištěno, že jejich vlastnosti jsou při teplotách nižších lepší než při teplotách 

pokojových [1].  

  

Tabulka 14 Hodnoty mechanických vlastností určených zkouškou tahem vybraných tvářených 

slitin 3xxx při nízkých teplotách [1] 

 

  

 

 

 

 

Slitina 
  
  

Mechanické vlastnosti 
  

 při 100[°C] / při 300[°C] 
  

Rm[MPa] R p0.2[MPa] A[%] 

AlMnCu W10 90/ 20 40/ 10 43/ 70 
AlMnCu F15 145/ 20 130/ 10 16/ 70 
AlMnCu F19 180/ 20 145/ 10 10/ 70 

AlMnMg1 W16 180/ 35 70/ 20 25/ 90 
AlMn1Mg1 G22 200/ 35 200/ 20 13/ 90 

Slitina 
  
  

Mechanické vlastnosti  
  

při -196[°C]/ při -28[°C]/ při 20[°C] 
  

Rm[MPa] Rp0.2[MPa] A[%] 

AlMnCu W10 230/120/110 60/45/40 46/41/40 
AlMnCu F15 240/150/150 170/140/140 30/16/16 
AlMnCu F19 280/205/200 230/190/185 23/10/10  

AlMnMg1 W16 290/180/180 90/70/70 38/26/25 
AlMn1Mg1 G22 360/250/240 230/200/200 26/13/12 
AlMn1Mg1 G27 400/290/280 300/250/250  20/7/6 
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3.2 Technologické vlastnosti slitin 3xxx 

 

 Technologické vlastnosti, jako jsou slévatelnost, tvárnost, svařitelnost a obrobitelnost, 

umožňují vyrobit definovaným způsobem výrobek a jsou určovány na základě velkého 

souboru parametrů, mezi něž patří rovněž fyzikální, chemické nebo mechanické vlastnosti 

materiálů [1]. 

 

3.3 Korozní vlastnosti slitin 3xxx 

 

 Je známo, že nejvíce odolné vůči korozi jsou čisté kovy. Naopak ostatní příměsi tuto 

odolnost snižují. To ale neplatí u slitin 3xxx, tedy u kombinace hliníku s manganem, který 

naopak tuto vlastnost nijak negativně neovlivňuje. Jediná z korozí, která ohrožuje tuto slitinu 

je koroze interkrystalická. Jinou kladnou vlastností je také lepší odolnost vůči povětrnostním 

vlivům. 

 Důvodem je to, že vzniká MnAl6, která váže Fe na intermetalid (MnFe)Al6. Což způsobí 

vyloučení Fe ve strusce při tavení. Elektrodový potenciál intermetalické fáze je tedy blízký 

elektrodovému potenciálu, proto se Al slitny vyznačují odolností vůči korozi. 

 Pokud je v těchto slitinách přítomna měď snižuje se konkrétně možnost vzniku bodové 

koroze. Celkově jsou díky svému složení tyto slitiny velmi odolné vůči všem typům korozí. 

 Korozní odolnost Al slitin je podmíněna ochrannou oxidickou vrstvou na povrchu 

slitiny. Ta může být porušena korozním prostředím. Korozní prostředí může působit různě, 

například: 

• napadení není výrazné, pasivní vrstva je rovnoměrná a brání další korozi, 

• na porušených místech pasivní vrstvy nebo na hranicích zrn vzniká lokální 

napadení, které se dále může šířit do materiálu, 

• pasivní vrstva se působením prostředí rozpouští. 
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 Následkem přítomnosti některých aniontů v korozním prostředí, heterogenitou struktury 

pasivní vrstvy a přítomnosti napětí, vede ke ztrátě integrity oxidické vrstvy, která chrání 

slitinu před korozí a dochází k porušování materiálu. Existuje několik typů korozí, které 

rozdělujeme podle toho, co zapříčinilo jejich vznik, jako např. koroze bodová, 

mezikrystalická nebo po vrstvách. Ty jsou důsledkem strukturní stavby, nebo přítomností 

specifických aniontů v elektrolytu. Koroze po vrstvách je závislá na složení a tepelném 

zpracování Al slitin. Zvláště zvýšené obsahy Cr, Fe a Mn snižují odolnost vůči této specifické 

formě koroze. 

 Mechanické napětí vede ke koroznímu praskání. Další typy korozí souvisí 

s konstrukčním řešením součásti a s jejím kontaktem s okolím, jako např. vodivým kontaktem 

s jiným kovem, slitinou nebo nekovem, případně s porušením ochranného nátěru. Pak je 

možné pozorovat korozi galvanickou, štěrbinovou nebo nitkovou. 

 Při cyklickém zatížení v elektrolytech se může vyskytnout únavová koroze, která se 

projevuje vznikem trhlin. Nastává při napětí menším, než je mez průtažnosti. Čím menší je 

napětí, tím větší počet cyklů materiál do svého porušení vydrží. Některé informace jsou 

uvedeny v Tabulce 15 [1]. 

 

Tabulka 15 Porovnání meze pevnosti a meze únavy v různých prostředích [1] 

Materiál 
  

Meze 
pevnosti[MPa] 

  

Meze únavy 
   

na 
vzduchu ve vodě v moři 

Al(žíhaný) 100 60 / 30 
AlMn(deformovaný za 

studena) 170 70 40 30 
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4 Procesy výroby slitin 3xxx 

  

 Mezi základní výrobní procesy, jakými se slitina 3xxx, ale i ostatní slitiny, zpracovávají, 

je kontinuální odlévání pásů. Kontilití je osvědčenou technologií pro výrobu tenkého 

hliníkového plechu přímým lití z taveniny. V podstatě tavenina pomocí podávacího ústrojí 

vtéká mezi dva vnitřně vodou chlazené válce, tavenina v tomto prostoru krystalizuje, poté 

vyjíždí utuhlý pás o různé tloušťce. 

 Podstata procesu tavení a lití pásů spočívá ve třech hlavních krocích, a to natavení 

vsázky v plynové peci, dále její přelití a ustálení v ustalovací elektrické peci a následná 

krystalizace na licí soustavě. Je známo, že lití pásu hliníkových slitin legovaných manganem 

je obtížnější než lití čistého hliníku. Kontilití představuje velmi rychlou krystalizaci, neboť 

teplo se odvádí jednak do válců a jednak do již tuhého pásu. Lité slitiny je možné dále tvářet 

lisováním kováním tažením. 

 Hliníkové slitiny se rovněž svařují např. metodou TIG (Tungsten Inert Gas) nebo MIG 

(Metal Inert Gas), což jsou metody tavné.  

 V Tabulce 16 jsou uvedeny příklady tvářených slitin AlMn, AlMnMg a AlMgSi 

s vyhodnocením jednotlivých způsobů tavného svařování 

  

Tabulka 16 Vyhodnocení svařitelnosti slitin [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:  A – bez přídavného materiálu, B – s přídavným materiálem 

 Stupnice relativního hodnocení: 1 = nejlepší, 4 = nejhorší, - = 
z důvodu materiálu nebo způsobu svařování není možné svařovat, 0 
= nejsou informace 

Způsob svařování 
  

  

Tvářené slitiny 
 

AlMn, AlMnMg 
 

AlMgSi 
 

A B A B 
plynem 2 2 - 2 
obloukem - 4 - 4 
TIG 1 1 - 1 
MIG - 1 - 1 
laserem 0 0 - 1 
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 Mezi technologické vlastnosti patří také obrobitelnost. Obecně patří hliníkové slitiny 

k těm lépe obrobitelným. Z hlediska obrobitelnosti lze hliníkové slitiny rozdělit do tří skupin, 

a to na slitiny slévárenské, tvářené a automatové. K nejdůležitějším parametrům 

obrobitelnosti patří tvar třísky [1, 2]. 

 

Tabulka 17 Slitiny hliníku 3003 z hlediska tvaru třísky ve srovnání se slitinou 2219 [1] 

 

 

 

 

 

Pozn.:  Hodnocení: A – dobře obrobitelná, drobné šupiny, výborný povrch, B – drobné 
svitky nebo dobře lámavé šupiny, dobrý až výborný povrch, C – spojitá tříska, 
dobrý povrch, D – spojitá tříska, uspokojivý povrch, E – špatná tříska, nutné 
nastavit podmínky obrábění pro dosažení lepší třísky a lepšího povrchu. 

 

 

Slitina Stav Tvrdost HB Hodnocení 

AlCuMn-2219 O, T351, T851 -, 100, 130 -, B, B 

AlMnCu-3003 O, H18 28, 55 E, D 
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5 Tepelné zpracování slitiny 3xxx pro tváření 

 

 Vlastnosti tvářených i slévárenských Al slitin měníme pomocí modifikace jejich 

mikrostruktury, čehož docílíme nejčastěji různým tepelným, případně tepelně-mechanickým 

zpracováním. Vytvrzení se provádí například rozpouštěcím žíháním, po kterém následně 

přichází ochlazování a přirozené nebo umělé stárnutí. Způsobíme tím zpevnění základní 

matrice, což vyvolá změnu mechanických, fyzikálních, elektrických  

a elektromagnetických vlastností. Další procesy žíhání mohou odstraňovat vnitřní pnutí, 

mohou strukturu zotavovat, stabilizovat, rekrystalizovat, homogenizovat, … Ne vždy můžeme 

využít všech těchto procesů u obou typů Al slitin [1]. 

 U slitin třídy 3xxx nelze zvýšit pevnostní vlastnosti tepelným zpracováním – 

vytvrzením. U technických slitin, které jsou předurčeny pro tváření, mohou být přítomny tyto 

prvky: 0.05 – 1.7% Mn, 0.05 – 1.5% Mg, 0.0 – 0.7% Si, 0.0 – 0.4% Cu, 0.0 – 0.2%  Cr, 0.0 – 

0.1% V, 0.0 – 0.1% Zr, Ti.  

 Konkrétně odlévané pásy ze slitiny AW-3003 jsou tvářitelné a tepelně se nevytvrzují. 

Provádí se pouze homogenizační (s rekrystalizací) nebo rekrystalizační žíhání (bez 

překrystalizace), protože během odlévání dochází ke vzniku nerovnoměrné struktury  

a je proto nezbytné je podrobit danému procesu. Proces homogenizace se provádí v teplotním 

intervalu  570 - 620°C s rychlostí ochlazování 10 – 20°C na teplotu 370 - 400°C, nebo 

druhým způsobem při teplotách 470 – 520°C. Způsobíme tím rozpouštění intermetalických 

fází, což vede zpětně k růstu plastických vlastností. Dále lze na tento druh Al slitin aplikovat 

rekrystalizační žíhání. Používá se po tváření za studena a způsobuje snížení pevnosti, tvrdosti, 

zvýšení tažnosti a houževnatosti. Struktura se přibližuje stavu blízkého rovnovážnému. 

Nejpoužívanější teplotou pro rekrystalizační žíhání je interval teplot 330 - 380°C.  

 Odlité pásy slitiny AW-3003 se válcují za studena na kvartostolicích s postupnými 

úběry od 8,5 mm po finální tloušťku. Po doválcování je zařazeno vhodné tepelné zpracování 

dle požadavků zákazníků [2]. 
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6 Diagram slitiny 3xxx  

 

 Slitina třídy 3xxx je tvořena dvěma základními prvky, tedy Al a Mn. Hliník má určitou 

schopnost nechat v sobě rozpouštět ostatní prvky, které s ním vytváří slitinu. Není tomu jinak 

ani u slitiny AlMn. Mangan vytváří s hliníkem nejběžnější binární systém, ve kterém slitina 

tvoří substituční tuhý roztok α (lepší vlastnosti než čistý hliník) a při vyšším obsahu Mn v Al 

se vytváří intermetalické fáze, protože se při nízkých teplotách zhoršuje jeho rozpustnost. 

Schématické znázornění typu binárního diagramu, který tvoří systém AlMn na straně nízkých 

obsahů Mn je uveden na Obrázku 3. Jedná se o eutektický systém s velmi malou rozpustností 

legujícího prvku v solidu [1]. 

 

Obrázek 3 Diagram E2 [1] 

 Většina kovových prvků, tak i mangan, je v tavenině hliníku úplně rozpustná. Stejně 

jako v tavenině se mangan může rozpouštět v tuhém roztoku, přičemž tato schopnost je 

mnohem nižší, než v tavenině. Hodnota meze rozpustnosti cL pro Mn a meze rozpustnosti 

manganu cS v tuhém roztoku hliníku jsou shrnuty v Tabulce 18. 

 

Tabulka 18 Mezní rozpustnosti Mn v kapalném roztoku cL a  v tuhém roztoku cS [1] 

 

 

  

Prvek 
  

T E,P,M C L C S 

[°C] [hm.%] [at.%] [hm.%] [at.%] 
Mangan 

(Mn) 658 2,02 1 1,25 0,62 
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 Dosud jsme zmiňovali pouze rozpustnost Mn v binárním diagramu AlMn. Běžně se 

ovšem jedná o komplexní legovaný systém, takže je nutné hovořit přinejmenším o systému 

ternárním nebo kvaternárním. V takových případech se rozpustnost nemění už pouze 

s teplotou, ale také s množstvím ostatních legujících prvků [1]. 

 Například rozpustnost Mn v tuhém roztoku je značně omezena přítomností zinku.  

Při obsahu 2 hm.% ve slitině se rozpustnost manganu sníží z 1 hm.% na 0,1 hm.% při teplotě 

527°C, pokud je zinku 10 hm.% klesne rozpustnost Mn až na 0,01 hm.%. Přítomnost Zn tedy 

podporuje precipitaci intermetalické fáze MnAl6. Maximální rozpustnost manganu 1,5 hm.% 

při 658°C klesá za přítomnosti jiných prvků (Fe, Si, Cr). Přídavek železa snižuje rozpustnost 

manganu na 1,25 hm.%, čímž se zvýší pravděpodobnost tvorby velkých primárních částic 

Al6(Mn, Fe), které nepříznivě ovlivňují tvárnost, proto se u všech slitin 3xxx množství Fe a Si 

řídí. 

 

Obrázek 4 Graf fázového diagramu systému AlMn [4] 
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 Rozdělení manganu ve vícesložkových slitinách je tedy rozdílné a složitější než u 

binárního systému AlMn. Jednoduše můžeme říct, že rozdělení obsahu Mn ve vícesložkových 

systémech záleží na nerovnovážném způsobu tuhnutí primárního roztoku hliníku. Zatímco 

v této oblasti dochází k jeho přesycení, tak v kapalné fázi je zaznamenán jeho úbytek. 

Konkrétně se to může týkat například oblastí v blízkosti dendritických buněk. 

 Některé oblasti dendritických buněk se tedy o mangan obohacují a naopak některé  

se o něj ochuzují. Čím rychlejší je způsob ochlazování roztoku, tím nižší je vrstva oblasti. 

Samotné rozdělení Mn v buňkách je následovné. Největší shlukování Mn v buňce je v jeho 

středu, kde dosahuje koncentrace až 1%, naopak jeho okraje obsahují pouze 0,1-0,2%. 

 V systému AlMn v oblastech o vyšších koncentracích manganu dochází při tuhnutí 

k mnoha peritektickým reakcím za vzniku celé řady intermetalických fází. Rovněž  

v tuhém stavu probíhá několik peritektoidních reakcí za tvorby dalších fází. 

 

Tabulka 19 Vybrané význačné body a reakce v systému AlMn [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud se podíváme na diagram (Obrázek 4), můžeme z něj vypozorovat, že maximální 

rozpustnost Mn v Al je 0,62 at.% při eutektické teplotě 658 ±1°C. Někteří autoři uvádějí 

rozpustnost dokonce vyšší, a to například 0,7 až 0,9 at.%. S klesající teplotou klesá i 

rozpustnost Mn a při teplotě 500°C se dostaneme na rozpustnost pouhých 0,15 at.%  

(0,31 hm.%) [1]. 

  

Reakce Složení[at.%] Teplota 
Typ 

reakce 

L ↔ (Al)Al6Mn 
1 0,62 14,2 658 Eutektická 

L + µ ↔ Al6Mn 
2,4 19 14,2 705 Peritektická 

L + Al11Mn4(HT) ↔ µ 
15,2 25 20,8 923 Peritektická 
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6.1 Intermetalické fáze v hliníkových slitinách 

 

 Ochlazováním hliníkových slitin mohou vznikat intermetalické sloučeniny. Z důvodů 

snižování mechanických vlastností jsou však tyto fáze, jako např. fáze β-Al5FeSi, nežádoucí. 

Jejich nepříznivé účinky jsou způsobeny jejich tvarem, neboť bývají velmi často ve formě 

jehlic. Pokud se ve slitině vyskytuje větší množství Mn, pak se vytváří méně škodlivá fáze α-

Al15(Fe, Mn)3Si2. Pro svůj tvar napodobující čínské písmo je pro fázi méně škodlivá. 

Charakter intermetalik a řízení morfologie jsou ovlivnitelné rychlostí odlévání a chemickým 

složením. Pomalá rychlost ochlazování podporuje tvorbu β jehlic s dobře definovanými 

krystalografickými rovinami. Rychlejším ochlazením přednostně vzniká α fáze. Pokud se 

budeme snažit ovlivnit charakter intermetalik pomocí chemického složení, tak to může 

vypadat následovně. Poklesem obsahu Fe a použitím nižších rychlostí docílíme přeměny  

z β na α. Takže transformaci β na α je možné ovlivnit množstvím Fe (stabilizátor β fáze), 

zatímco Mn a Cr podporují vznik α fáze. Vznik intermetalických fází již při tuhnutí závisí 

tedy na přítomnosti dalších prvků [2]. 

 

Škodlivé účinky intermetalických fází se železem můžeme snížit: 

• zajištěním nízké koncentrace Fe, 

• zajištěním poměru Mn / Fe nad hodnotu 0,5, 

• zvýšením rychlosti tuhnutí a 

• snížením stupně eutektické modifikace [2]. 
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7 Praktická část 

  

 Experimentální práce byla provedena na vzorcích odebraných z chladiče automobilu 

Škoda Fabia a z odlitku slitiny na bázi AlMnCu pocházejícího z Al Invest Břidličná, a.s.. 

Předpokládali jsme, že nejčastěji používanou slitinou pro chladiče v automobilovém průmyslu 

je slitina 3003, tedy na bázi AlMn1Cu. Úkolem bylo tedy určit mikrostrukturu a složení 

slitiny z chladiče.  

 

7.1 Příprava vzorků pro metalografii 

 

 Automobilový chladič (Obrázek 5) byl nařezán na menší části přibližně o velikosti 

20cm x 20cm (Obrázek 6).  

 

Obrázek 5 Chladič Škoda Fabia 

 

Obrázek 6 Rozporcovaný chladič 
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  Poté byly jednotlivé části, které byly použity jako vzorek pro zalisování, manuálně 

odloupnuty. Vzhledem k typu materiálu, jeho tvaru (fólie) a uspořádání, vytvářející celý 

systém, bylo manuální odloupnutí jednoduché a nemuseli jsme využít žádných nástrojů. 

Následovalo vyčištění a odmaštění lihobenzínem. 

 Odtržená fólie chladiče byla zalisována ve stroji MTH STANDARD 30 do práškového 

dentakrylu při přednastavené teplotě a pomocí zvýšeného tlaku mezi 18-24 MPa.  

 Broušení bylo provedeno na stroji MTH KOMPAKT 1031 postupně na brousících 

papírech s drsností od 200 do 2000 při rychlosti 250-300 otáček za minutu.  

 Leštění probíhalo na leštícím plátně při rychlosti 150-180 otáčkách za minutu. Plátno 

jsme namazali diamantovou pastou o zrnitosti D3 a vhodně jej navlhčovali pomocí smáčedla 

DP-Lubricant Green. 

 Vzorky byly dále na tomtéž metalografickém zařízení leštěny na diamantové pastě o 

zrnitosti D3 a na leštícím plátně smáčeném pomocí smáčedla DP-Lubricant Green při 

rychlosti 150-180 otáčkách za minutu. 

  Doleštění proběhlo na dolešťovacím plátně s diamantovou pastou o zrnitosti 0 a se 

smáčedlem připraveném z lihobenzínu a DP Lubricant Green.  

 Na závěr byla mikrostruktura vzorků leptána v 1% kyselině fluorovodíkové (1ml HF a 

100ml vody) po dobu přibližně 1 min. Po leptání byly vzorky opláchnuty vodou a 

lihobenzínem a vysušeny fénem.  

 Stejný postup přípravy vzorků pro metalografické studium byl dodržen i u odlitku 

slitiny AlMnCu. Celý proces je znázorněn na Obrázku 10 [7]. 

 

Obrázek 7 Metalurgická příprava vzorku [5] 
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7.2 Metalografické studium a mikroanalýza 

 

 Pozorování mikrostruktury bylo prováděno na světelném mikroskopu OLYMPUS 

GX51 s digitálním fotoaparátem DP 12. Několikanásobným naleptáním jsme zvýraznili 

hranice zrn, dendritickou strukturu s eutektiky a připravili vzorek pro pozorování. 

 Chemické složení studované slitiny bylo zjištěno pomocí skenovacího (rastrovacího) 

elektronového mikroskopu (SEM) vybaveného mikrosondou EDS.  

 Povrchy vzorků byly pro fázové studium v rastrovacím elektronovém mikroskopu 

připraveny stejně, jako u světelné mikroskopie (kapitola 7.1), avšak vzorek nebyl leptán. 

Vzorek byl připevněn na vodivou podložku a dále uzavřen ve vakuu 6.10-3 Pa v mikroskopu 

JEOL JSM – 6490 LV se sondou EDS INCA X – ACT s pracovním napětím 20 KV (VŠB-

TUO, FMMI) [7]. 

 

7.3 Výsledky a diskuze 

 

 Z pozorování na metalografických výbrusech vyplynulo, že mikrostruktury obou 

vzorků, jak odebraného z chladiče, tak z odlitku, se významně liší. Proto tedy bylo složení 

vzorku z chladiče podrobeno EDS mikroanalýze. Na obrázcích přiložených fotografiích 

můžeme vidět, že nešlo jednoznačně určit, o jaký typ slitiny se jedná.  

 Postupně se fotografovaly snímky se zvětšením 100x(Obrázek 8), 200x(Obrázek 9), 

500x(Obrázek 10) a 1000x(Obrázek 11).  

 Protože je chladič tvořen několika na sobě naskládanými foliemi hliníkové slitiny, bylo 

velice obtížné kvůli tenkosti jedné fólie tento vzorek vybrousit. Důsledkem byl při broušení 

vznik děr, které jsou k vidění na Obrázku 8 označené černou elipsou.  
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Obrázek 9 Snímek mikrostruktury slitiny z chladiče
 

Obrázek 8 Snímek mikrostruktury slitiny z chladiče 1

 

Snímek mikrostruktury slitiny z chladiče 2 

 

1 
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             Obrázek 10 Snímek mikrostruktury slitiny z chladiče 3 

  
 

 

Obrázek 11 Snímek mikrostruktury slitiny z chladiče 4 
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 Světelnou mikroskopií, jak je vidět na obrázcích, nebyla jednoznačně objasněna 

mikrostruktura, která by odpovídala slitině 3003 [2], jak jsme předpokládali, proto byl vzorek 

podroben plošné EDS mikroanalýze při SEM na plošce 250x250 mikrometrů. Z konkrétního 

složení slitiny bylo potvrzeno, že se jedná o slitinu 3xxx, nikoli však o řadu 3003 tvořenou Al 

a dvěma hlavními legujícími prvky Mn a Cu, ale o slitinu tvořenou prvky AlMnFe (Tabulka 

20). Obsah Cu a Zn nebyl zjištěn. Obsah Si se nedá vyloučit, ale jeho množství je 

zanedbatelné (výskyt možná v setinách). Jednotlivé poměry prvků ve slitině můžeme vidět 

v Tabulce 20. Výsledky analýzy, která byla provedena v podélném směru odebrané fólie, 

představují průměrnou hodnotu z osmi měření. 

 

Tabulka 20 Výsledky plošné mikroanalýzy vzorku chladiče metodou SEM 

 

 

  

 

  Na vzorku odebraném z odlitku bylo rovněž provedeno metalografické pozorování a 

fotodokumentace při zvětšení 200x(Obrázek 12), 500x(Obrázek 13) a 1000x(Obrázek 14).  

 Na Obrázku 14 můžeme pozorovat malé skvrny, což jsou pozůstatky kapek lihobenzínu 

způsobené nedokonalým vysušením vzorku fénem. Samotný oplach lihobenzínem následoval 

po leptání v HF. Skvrny jsou označeny kružnicí. Při tak velkém přiblížení lze i vidět rýhy po 

broušení. Jsou rovnoběžně označeny čárami. V mikrostruktuře je možné pozorovat 

dendritickou strukturu s vyloučenými eutektiky, které jsou označeny šipkou. 

  

Bod 
 

Al Mn Fe 

hm.% at.% hm.% at.% hm.% at.% 

Podélný směr 
98,47 99,25 0,97 0,48 0,57 0,28 
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Obrázek 12 Snímek mikrostruktury slitiny odlitku 1 

 

Obrázek 13 Snímek mikrostruktury slitiny odlitku 2 
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Obrázek 14 Snímek mikrostruktury slitiny odlitku 3 
 

 

 I přesto, že se náš odlitek podrobil několikanásobnému leptání a fáze se zvýrazňovaly 

velice pozvolna (Obrázek 16), byly získané snímky srovnatelné se snímky z [2] (Obrázek15) 

a mohli jsme potvrdit, že i náš odlitek odpovídá slitině AlMnCu (3003). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  Obrázek 15 SEM snímek matrice 

ve středu vzorku C391 [2]                                          

Obrázek 16 Snímek odlitku 

pořízený rastrovací mikroskopií 
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Tudíž můžeme předpokládat, že i složení těchto dvou vzorků je totožné. Jednotlivé 

množství prvků ve slitině je uvedeno v Tabulce 21 [2]. 

 

Tabulka 21 Výsledky plošné mikroanalýzy vzorku C391 v podélném i příčném směru [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Al Mn  

hm.% at.% hm.% at.% 
Podélný směr 97,86 98,71 1,05 0,52 

Příčný směr 97,97 98,76 0,97 0,49 

  
  

Fe Si  

hm.% at.% hm.% at.% 
Podélný směr 0,43 0,21 0,51 0,5 

Příčný směr 0,38 0,19 0,52 0,5 

  
  

Cu 

hm.% at.% 
Podélný směr 0,14 0,07 
Příčný směr 0,15 0,07 
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Jak bylo již výše uvedeno, plošnou mikroanalýzou jsme zjistili, že vzorek chladiče je 

tvořen slitinou AlMnFe. Na Obrázku 17 můžeme z ternárního diagramu vidět chování slitiny 

při teplotě 600°C při kombinaci různých poměrů prvků tvořící tuto slitinu. Tento ternární 

diagram je velice důležitý například při výrobě jakékoliv komerční slitiny obsahující AlMnFe. 

pro posouzení charakteru eutektik a primárně precipitovaných intermetalických fází. Je velice 

důležité zmínit, že chování slitin se mění s teplotou, tudíž dostupný diagram není použitelný 

pro všechny teploty, ale jenom pro chování slitiny při dané teplotě 600°C. 

 

 

 

 

Obrázek 17 Graf AlMnFe při 600°C [2]  
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Při 655°C se Fe rozpouští v hliníku maximálně do koncentrace 0,03 at.%. Tato 

rozpustnost prudce klesá až na 0,001 at.% při 400°C . V roztaveném stavu přibližně 50°C nad 

teplotou tavení probíhá  v tavenině shlukování atomů (clustering) a rozdělení atomů je 

nahodilé. Při teplotě eutektické přeměny je dominantní fází FeAl3, která vzniká prakticky 

přímo z taveniny při koncentraci 25 at.% Fe a teplotě cca 1160°C. Při rychlém ochlazování 

tavenin bohatších na hliník, mohou vzniknout dvě metastabilní sloučeniny: FeAl6 precipituje 

při pomalejší rychlosti ochlazování, a Fe2Al9 se vylučuje při vysoké rychlosti ochlazování. 

Rozpustnost Fe v Al je možné zvýšit rychlým ochlazením taveniny, kdy tuhý roztok obsahuje 

až 4,4 at.% Fe, avšak je přesycený a metastabilní.  

 V hliníku se železo objevuje vždy a to v podobě nečistot. Pokud je obsah železa 

v hliníku vyšší než 0,5 hm.%, tak zlepšuje jeho slévatelnost. Naopak při nižších obsazích je 

taková slitina využívána ke tváření. Vzhledem k jeho nízké rozpustnosti se vylučuje buď  

v eutekticích, nebo v intermetalických částicích. Nejméně chtěnými jsou částice Al5FeSi  

ve tvaru jehlic. Mají škodlivý vliv na mechanické vlastnosti, tedy zvýšení pevnosti a tvrdosti 

na úkor tažnosti. Vznikají vylučováním při tuhnutí z primárních krystalů. V některých 

případech se stává, že se železo neúmyslně přidává ke slitině z ocelových nástrojů 

zaměřených k odlévání nebo tavení. Nebo se naopak přidává úmyslně. To ovšem přídavek 

železa nepřesahuje více než 1 hm.%.  Tvářitelnost je u AlFe závislá především na rozmístění 

precipitátu a velikosti FeAl3. Odolnost proti únavě je způsobena hrubými částicemi. Ty 

zapříčiňují i praskání a snižují tvářitelnost. Pro slitiny s obsahem Fe na mezirozpustnosti 

vyžaduje precipitace teplotu 200 až 300°C nebo velkou deformaci za studena. Pokud jsou 

slitiny s obsahem Fe vyšším až o dva řády než je maximální rozpustnost v tuhém stavu, 

zakalení z taveniny proběhne precipitací mnohem rychleji. Při následném stárnutí při nižších 

teplotách dochází k precipitaci a mohou vznikat GP zóny (I a II) nebo intermetalická fáze δ´  

s tetragonální mřížkou [2]. 

 Mikroanalýza vyloučených částic však nebyla provedena- není možno stanovit o jaký 

typ intermetalické fáze se tedy jedná, ale můžeme z výše uvedeného rozboru předpokládat, že 

s největší pravděpodobností půjde o fáze MnAl6 a FeAl3. 

 Z Obrázků 9 až 11 můžeme vypozorovat, že částice tvořící strukturu fólie se protahují 

jedním směrem. To bylo způsobeno tvářením fólie. 

 

 



 

33 
 

8 Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat mikrostrukturu a složení vzorků 

odebraných z chladiče automobilu i z odlitku pocházejícího z Al Invest Břidličná, a.s.. 

 V teoretické části bylo provedeno shrnutí základních poznatků o hliníkových slitinách 

se zaměřením na slitiny třídy 3xxx, tedy konkrétně na slitinu AW-3003. Uvedli jsme typické 

vlastnosti této slitiny a také jsme podrobili její odlitek světelné mikroskopové prohlídce. 

Stejně jsme postupovali u vzorku chladiče. 

 V praktické části bylo provedeno základní metalografické pozorování pomocí světelné 

mikroskopie, analýza pomocí skenovacího elektronového mikroskopu vybaveného EDS 

mikrosondou a na základě určeného chemického složení byly dohledány mechanické 

charakteristiky sledovaných slitin. Pomocí mikroanalýzy bylo tedy zjištěno, že chemické 

složení materiálu chladiče neodpovídalo slitině AlMnCu, jak jsme zprvu předpokládali, ale 

slitině AlMnFe. 

 Na základě získaných informací uvedených v této bakalářské práci můžeme 

konstatovat, že pro výrobu chladičů v automobilech se tedy využívají jak slitiny na bázi 

AlMnCu, tak AlMnFe.  
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