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ABSTRAKT 

Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. 

Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. Váží o třetinu méně než hliník a je třetím 

nejužívanějším konstrukčním kovem. Problematická je však jeho příprava a zpracování, 

jelikož má hořčík vysokou afinitu ke kyslíku. To se projevuje intenzivním hořením. 

Využití slitin hořčíku nabylo většího významu a nejvíce se uplatňuje v automobilovém 

průmyslu. Převážná část součástí z hořčíkových slitin se v současné době zhotovuje 

odléváním. Mechanické vlastnosti odlitku nejsou dostatečné pro aplikaci, u kterých se 

požaduje vysoká bezpečnost a spolehlivost. Pro dosažení vyšších mechanických vlastností 

lze použít technologie kování. Na součástí pro automobilový průmysl jsou kladeny vysoké 

požadavky na vlastnosti. Požadovány jsou především lehké a pevné konstrukce. 

Klíčová slova: slitiny hořčíku, automobilový průmysl, mechanické vlastnosti, 

mikrostruktura 

ABSTRACT 

Magnesium alloys are still idle in technical applications because of their properties. 

Magnesium is very light. Its weight is about one third less than the weight of aluminum 

and it is the third most frequented structural metal. However its preparation and processing 

can be problematical because magnesium has high affinity to oxygen. It causes intensive 

burning. The usage of magnesium alloys took more importance and it is the most used 

alloy in automotive field sofar. Nowadays a vast majority of casting are not sufficient for 

the applications that need high security and reliability. To reach higher mechanical 

properties a forging technology can be used. High demands of properties are made on 

components for car industry or components used in outer space. 

 

Keywords: magnesium magnesium alloys, automotive industry, mechanical properties, 

microstructure 
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1 ÚVOD 

Hořčíkové slitiny byly použity jako konstrukční materiál již před sto lety, ale 

z různých důvodů se slitiny hořčíku nedočkaly většího rozšíření. Používají se v leteckém 

průmyslu, vojenském letectví, kosmickém průmyslu nebo tam, kde se součástky otáčejí 

velkou rychlostí a je třeba malou hmotností zmenšit setrvačnou sílu. Hořčíková slitina byla 

použitá k opláštění reaktorové nádoby atomové elektrárně, kde byla využitá extrémně 

vysoká odolnost vůči creepu a malý efektivní průřez pro neutrony [1]. Dnes jsou tyto 

slitiny používány v předmětech domácí potřeby, sportovní potřeby, ruční nástroje, 

v elektronickém průmyslu, automobilovém průmyslu a v dopravě. Nicméně pouze méně 

než 30% veškeré produkce hořčíku je používáno jako konstrukční materiál. 

Automobilový průmysl již začal hořčík a jeho slitiny intenzivně používat a to ze 

začátku, zejména pro interiérové prvky, jako je například středový panel, přístrojová deska, 

rámy sedaček, volant, konstrukce střešních oken a jiné. Nejstarší aplikací hořčíkové slitiny 

je použití v klikové skříni a skříni převodovky ve známém automobilu Volkswagen – 

Brouk. Potřeba snížit ekologické zatížení krajiny dopravou, snížení spotřeby paliv, 

vyvolává potřebu vyvinout nové hořčíkové slitiny, které by byly ekonomicky dostupné. 

Standardní slitiny jsou málo stabilní při zvýšených teplotách. Také je třeba přejít od litých 

slitin k tvářeným. Hořčík a mnohé hořčíkové slitiny mají strukturu hexagonální 

s nejtěsnějším uspořádáním. Proto se vyznačují malou tažností. Připravit nové hořčíkové 

slitiny s vysokou pevností, stabilní i při vyšších teplotách a s přijatelnou cenou je 

aktuálním úkolem dnešní doby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2 HOŘČÍK  

Hořčík je nejlehčí konstrukční materiál, nebereme-li v potaz toxické berylium. 

Hořčík je chemickým prvkem periodické tabulky mající chemickou značku Mg (latinsky 

Magnesium), je velmi lehký (2/3 měrné hmotnosti hliníku), středně tvrdý, tažný, 

stříbrolesklý kov [2]. Bývá často nesprávně zařazován mezi kovy alkalických zemin, 

ačkoliv je méně reaktivní a tudíž se nemusí uchovávat pod petrolejem nebo naftou, k jeho 

uchování nám postačí nádoby se suchým vzduchem.  Hořčík nepatří mezi vzácné kovy, je 

hojně obsažen v zemské kůře, kde představuje přibližně 2 % její hmotnosti. Dalším 

zdrojem hořčíku jsou oceány i suchozemská slaná jezera. Díky svému hojnému výskytu v 

mořské vodě a v zemské kůře, představuje světová roční produkce přibližně 800 000 tun 

hořčíkových slitin a jejich spotřeba neustále roste. Vzhledem k náročným technologiím 

výroby, je poměrně drahý a tento faktor bývá zvažován při použití hořčíku a jeho slitin. 

Samotný hořčík je v metalurgii používán jako prostředek k odstranění síry z oceli, 

k výrobě tvárných litin, jako deoxidant v neželezných kovech a především jako legující 

prvek v hliníkových slitinách. V chemii je používán k výrobě elektrod pro suché baterie a 

konečně v posledních letech roste jeho použití jako konstrukční materiál[2].    

 

Obr. 1 Mg – Hořčík [3] 
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2.1 Mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti 

Tabulka č. 1: Vlastnosti čistého hořčíku [1] 

Krystalická mřížka HPC 

Atomové číslo 12 

Stabilní izotopy 24, 25, 26 

Elektronová konfigurace [Ne] 3s2 

Atomový poloměr 0,162 nm 

Atomová hmotnost 24,31 

Měrná hmotnost 1,738 g.cm-3 

Teplota tání 650°C 

Teplota varu 1090°C 

Skupenské teplo tání 372 kJ.kg-1 

Měrná tepelná kapacita při 20°C 1,03 kJ.kg-1.K-1 

Tepelná vodivost 155W.m-1.K-1 

Lineární tepelná roztažnost (20-100°C) 26*10-6.K-1 

Součinitel stahování při tuhnutí 4,2% 

Elektronegativita 1,31 

Tvrdost 40 HB 

Mez kluzu 69 – 105 MPa 

Mez pevnosti 165 – 205 MPa 

Tažnost 5 – 8% 

Poissonovo číslo 0,35 

Modul pružnosti v tahu 16,3 GPa 

 

Hořčík je středně tvrdý, lehký, tažný kov, těžší než voda, který vede hůře elektrický 

proud a teplo. Hořčík má dobrou tažnost a díky tomu ho lze snadno válcovat na plechy a 

dráty. Hořčík za normálních teplot pomalu reaguje s kyslíkem a s vodou. Na suchém 

vzduchu se postupně pokryje vrstvou oxidu, která jej chrání před další oxidací a takto jej 

lze uchovávat i poměrně dlouhou dobu. Při hoření hořčíku na vzduchu hoří plamen 

intenzivní bílou barvou. S vodou reaguje hořčík za normální teploty velmi pomalu za 

vzniku hydroxidu hořečnatého. Při vyšší teplotě se hořčík slučuje téměř se všemi prvky a i 

s některými sloučeninami - např. při hoření hořčíku v dusíkaté atmosféře vznikne nitrid 

hořečnatý, který se vodou rozkládá za vzniku oxidu hořečnatého a amoniaku. Při hoření 

hořčíku v atmosféře oxidu uhličitého vznikne oxid hořečnatý a uhlík. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydroxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
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2.2 Klasifikace hořčíkových slitin  

 Hořčíkové slitiny můžeme dělit podle způsobů výroby například na volné lití, 

tlakové lití, kování, protlačování, válcování. Značení hlavních legujících prvků 

v hořčíkových slitinách je uvedeno v tabulce číslo 2. 

  

Tabulka č. 2: Označení prvků v Mg slitinách [1] 

Písmeno Legující prvek 

A hliník (Al) 

C měď (Cu) 

E kovy vzácných zemin (RE) 

H thorium (Th) 

K Zirkonium 

L lithium (Li) 

M mangan (Mn) 

Q stříbro (Ag) 

S křemík (Si) 

W yttrium (Y) 

Z zinek (Zn) 

X vápník (Ca) 

J stroncium (Sr) 

  

Například označení slitiny AZ91 značí, že slitina je složena z 9 % Al a 1 % Zn. 

Čísla se globálně udávají zaokrouhleně na celá. Upřesněním mohou být další písmena 

např. AZ91 A, B, …E která označují stupeň čistoty slitiny. Další informace o zpracování 

se uvádí za pomlčkou dle tabulky číslo 3. 
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Tabulka č. 3: Označení zpracovávání slitin [1] 

Hlavní rozdělení  

F Podle technologie výroby 

O Žíhaná rekrystalizovaná (jen kované produkty) 

H Deformačně zpevněné  

T Tepelně zpracované 

W Rozpouštěcí žíhání 

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 jedna nebo více 

číslic 

Deformačně zpevněná a stabilizovaná 

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 žíhání a umělé stárnutí 

T7 Rozpouštěcí žíhání a stabilizace 

T8 Rozpouštěcí žíhání, deformace za studena a umělé 

stárnutí 

T9 Rozpouštěcí žíhání, umělá stárnutí a deformace za 

studena 

T10 Ochlazování, umělé stárnutí a deformace za studena 

Například můžeme uvést slitiny AZ91A-T6, AM100A-T6, AZ31B-H24 
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2.3 Fyzikální metalurgie hořčíkových slitin 

 Výchozím bodem fyzikální metalurgie hořčíkových slitin je fakt, že hořčík je kov se 

strukturou hexagonální s těsným uspořádáním s osovým poměrem c/a = 1,623 a atomovým 

poloměrem 0,320 nm [1].  Velikostní faktor hraje hlavní roli pro rozpustnost legujících 

prvků. Neměl by být větší než ±15 %. Další omezení je z hlediska rozdílu valencí. Velká 

chemická afinita vysoce elektropozitivního hořčíku má za následek tvorbu stabilních 

sloučenin s prvky jako je Sn nebo Si. Rozpustnost příměsí, tvořících hlavní legující 

elementy jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka č. 4: Hranice rozpustnosti pro binární hořčíkové slitiny [1]   

Prvek At. % Hm. % Systém Prvek At. % Hm. % Systém 

Li 17,0 5,5 E Sc  1   24,5 P 

Al 11,6 12,7 E Pb 7,75 41,9 E 

Ag 3,8 15,0 E Tm 6,3 31,8 E 

Y 3,35 12,4 E Tb 4,6 24,0 E 

Zn 2,4 6,2 E Sn 3,35 14,5 E 

Nd   ,1  0,6 E Ga 3,1 8,4 E 

Zr 1,0 3,8 P Yb 1,2 8,0 E 

Mn 1,0 2,2 P Bi 1,1 8,9 E 

Th 0,52 4,75 E Ca 0,82 1,35 E 

Ce 0,1 0,5 E Sm  1,0  6,4 E 

Cd 100 100 R Ag 0,1 0,8 E 

In 19,4 53,2 P Ti 0,1 0,2 P 

Tl 15,4 60,5 E     

Poznámka: E – eutektický typ, P – peritektický typ diagramu, R – plná rozpustnost 

 

Ve slitinách hořčíku se tvoří řada intermetalických sloučenin, kde nejčastějšími typy 

jsou AB a AB2. Struktura typu AB je jednoduchá, např. MgTl, MgAg, CeMg a SnMg, 

které ukazují, že hořčík může být elektropozitivní, ale také elektronegativní prvek. 

Struktura AB2 zahrnuje Lavesovy fáze. Existují tři typy, a sice: 

- MgCu2 (kubická plošně centrovaná) 

- MgZn2 (hexagonální) 
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- MgNi2 (hexagonální s jiným řazením bazálních rovin) 

Mg2Si a Mg2Sn mají strukturu kubickou plošně centrovanou. 

Pokles rozpustnosti s teplotou vede k precipitaci v přesycené matrici. Precipitační procesy 

ve slitinách hořčíku jsou zpravidla komplexní a mnohé z nich vedou k tvorbě 

uspořádaných hexagonálních precipitátů se strukturou D019(Mg3Cd), která je koherentní 

s hořčíkovou matricí.   

2.4 Technologie výroby hořčíku 

2.4.1 Výroba hořčíku elektrolýzou 

Pro výrobu hořčíku elektrolýzou se využívají suroviny chloridové. Z roztavené 

směsi chloridu hořečnatého a chloridu draselného, který má funkci přísady ke snížení 

teploty tání chloridu hořečnatého získáváme elektrolýzou kovový hořčík. Chlorid 

hořečnatý získáváme z mořské vody nebo z koncentrovaných mořských solí případně 

tavením karnalitu, který obsahuje 8,8% hořčíku. Proces tavné elektrolýzy, je založen na 

přípravě chloridu hořečnatého, jeho úplnou dehydratací, následné přípravě chloridového 

roztaveného elektrolytu a vlastní tavné elektrolýze. Kromě kovového roztaveného hořčíku 

je produktem také plynný chlór, který se recykluje a používá buď v podobě Cl2 nebo HCL 

ve výrobních procesech. Hořčík se shromažďuje v horní části lázně a odtud se odčerpává 

do vakuové pánve, a pak se rafinuje. Elektrolyzér má obvykle pravoúhlý tvar a anody a 

katody jsou vůči sobě v rovnoběžné poloze. Obvykle se používají tři buňky zapojené 

paralelně. Každá buňka má jednu grafitovou anodu a dvě ocelové katody obrácené 

pracovním povrchem k anodě. Mezi anodou a katodou je umístěna diafragma z šamotu, 

jejíž dolní konec je ponořen do elektrolytu.  

2.4.2 Výroba hořčíku termickou redukci   

Pro výrobu hořčíku termickou redukci se využívají suroviny oxidové. Termická 

redukce patří k relativně jednoduššímu postupu výroby hořčíku oproti elektrolýze.  

Dělení termických procesů podle použitého redukčního činidla: 

- karbotermická redukce pomocí uhlíku jako redukčního činidla, 

- karbotermická redukce pomocí karbidu vápenatého (CaC2), popřípadě 

karbidu hlinitého (Al2C3) jako redukčního činidla, 
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- metalotermická redukce pomocí kovů a jejich slitin (Si, Al, Ca, AlSi, FeSi, 

atd.) jako redukčních činidel. 

Nejvíce se rozšířila metoda metalotermické redukce. Nejdražší část vsádky 

představují hlavně redukovadla, a proto jejich účelné využití je podmíněno rentabilitě 

výroby. 

2.5 Světová výroba hořčíku 

Hořčík zaznamenává ze všech neželezných kovu největší expanzi výroby, která 

přetrvává od začátku 90. let minulého století. Je to způsobeno novými aplikacemi zejména 

v oblasti progresivních hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu, ale také v oblastí 

legování a využití hořčíku jako reaktivní látky při odsíření surového železa. 

Výroba primárního hořčíku podle jednotlivých států v roce 1996 - 2002 a 2007 - 

2008. 

Tabulka č. 5: Světová výroba a výrobci hořčíku [1,4] 

Stát Výroba hořčíku (1000 t) 

1996 1988 2000 2002 2007 2008 

USA 142 117 74 74 47  

Brazílie 9 9 9 9 6 15 

Kanada 42 57 55 107 8  

Čína 60 120 195 205 550 (651?) 559 

Izrael - 25 25 34 28 35 

India 1 1,5 1 1   

Francie 10 16 17 -   

Norsko 35 49 50 20   

Srbsko 1 3 2 4 2  

Ukrajina 8 6 2 10 2  

Rusko 51 53 40 62 50 37 

Kazachstan 12 15 10 15 20 21 

Celkem  371 485 480 541 713(?) 671 



 

9 

 

2.6 Porovnání vlastností hořčíku s dalšími kovy 

Slitiny hořčíku mají velmi nízkou hustotu oproti ostatním kovům a díky tomu 

dochází k velkému nárůstu ve výrobě. V tabulce číslo 6 můžeme vidět porovnání měrné 

hmotnosti hořčíku s ostatními kovy. Hořčík je o 34 % lehčí než hliník. Hořčík má také 

dobré slévárenské vlastnosti a velmi dobrou obrobitelnost. Zároveň však má i některé 

nepříznivé vlastnosti. Nelze jej používat při vysokých teplotách, z důvodu malé odolnosti 

vůči korozi a malé pevnosti. Mechanické vlastnosti hořčíku nejsou pro technickou aplikací 

vhodné, a proto se hledají způsoby jak tyto vlastnosti vylepšit.   

 

Tabulka č. 6: Porovnání hmotnosti hořčíku s ostatními kovy [5] 

Materiál Měrná hmotnost [g.cm-3]                                    

Hořčík 1,738  

Hliník 2,7 

Titan 4,51 

Ocel 7,850 

 

Hořčík také skvělé tlumí vibrace a nárazy. Jeho schopnosti pohlcovat nárazy jsou 

velmi dobré. V tabulce číslo 7 je znázorněno porovnání hořčíku s hliníkem z hlediska 

schopnosti pohlcení nárazů, při nižším zatížení a při vysokém zatížení.    

  

Tabulka č. 7: Porovnání Mg a Al z hlediska schopnosti pohlcení nárazů [5]                                    

Materiál Napětí (zatížení) 

34,47 MPa  103,4 MPa  

Hořčík 25 % 53 % 

Hliník 1 % 4 % 

 

Hořčík si dlouhodobě zachovává mechanické vlastnosti. Zatížení u něj nezpůsobuje 

stárnutí materiálu jako tomu je u jiných materiálů, např. u ocele a hliníku. Tyto vlastnosti si 

ponechává i při dlouhodobých nárazech což znamená, že je velice odolný materiál. 
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2.7 Hořčíkové lité slitiny  

 Většina odlitků hořčíkových slitin je vyráběna tlakovým litím s vysokým stupněm 

produktivity. Litím lze vyrábět složité, tenkostěnné konstrukční díly se sníženou potřebou 

obrábění (palubní desky, kryty na elektroniku, rámy sedadel či převodové skříně). Litím je 

docílená vysoká přesnost výrobků, které bývají často velmi tvarově bohaté. 

Používají se jak procesy s teplou i se studenou komorou. Požadavkem je zde hlavně 

vysoká rychlost produkce a přesnost odlitků. 

 Při slévání hořčíkových slitin rychlé ochlazení zajišťuje příznivou mikrostrukturu 

s malým zrnem. Vysoká rychlost ochlazování způsobuje uzavření plynu, což způsobuje, že 

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

 Srovnáme-li situaci s hliníkem, tlakové lití hořčíkových slitin má menší energetické 

náklady, menší opotřebení nástrojů (životnost je 2 - 3krát větší) a vyšší produktivitu[1]. 

Typické slitiny vyrobeny tlakovým litím a jejich mechanické vlastnosti jsou 

uvedeny v tabulce 8. 

 

Tabulka č. 8: Typické lité slitiny a jejich mechanické vlastnosti [1] 

 Al Mn Zn Mez kluzu 

[MPa] 

Max. napětí 

v tahu [MPa] 

Prodloužení 

[%] 

Tvrdost 

HRC 

AE42 4,0 0,1  145 230 11 60 

AM20 2,1 0,1  90 210 20 45 

AM50 4,9 0,26  125 230 15 60 

AM60 6,0 0,13  130 240 13 65 

AS21 2,2 0,1  120 220 13 55 

AS41 4,2 0,2  140 240 15 60 

AZ91 9,0 0,13 0,7 160 250 7 70 

 

 

 

 

 



 

11 

 

2.8 Kované hořčíkové slitiny 

Nyní se nabízí úvaha vyrábět díly pro oblast podvozku a pohonu z hořčíkových 

materiálů. Je třeba nahradit dlouhodobě osvědčené díly z oceli a hliníku hořčíkovými 

slitinami. Použití hořčíkových slitin pro díly podvozku znamená zlepšit vlastnosti 

z hlediska pevnosti, houževnatosti a životnosti [4]. Kování se jeví jako nejvhodnějším 

způsob výroby pro uvedené díly z hořčíkových slitin. Mechanické vlastnosti lze zvýšit 

kováním, jak ukazuje obr. 2. 

   

 

 
Obr. 2. Mechanické vlastnosti odlévaných a kovaných hořčíkových slitin [6]   

 

 Hořčíkové slitiny mají hexagonální strukturu s nejtěsnějším uspořádáním. To 

znamená, že procesy zpracovávání jako je válcování, protlačování, kování musí být 

prováděny za vyšších teplot[5]. Podobně jako u ostatních kovů i zde platí, že mechanické 

vlastnosti příznivě ovlivňuje jemnější zrno. Jemnozrnné hořčíkové slitiny jsou lépe 

tvářitelné, lépe odolávají creepu, mají vyšší korozní odolnost a je u nich menší nebezpečí 

vzniku trhlin. Vstupní polotovary se před tvářením homogenizačně žíhají při teplotách 380 

– 420 °C za účelem odstranění segregační heterogenity přísadových prvků. Jednotlivé 

technologie tváření probíhají při různých teplotách. Kování se provádí při teplotách 385 - 

290 °C, protlačování se v závislosti na chemickém složení provádí v teplotním intervalu   

300 - 480 °C, válcování v teplotním intervalu 340 - 440 °C, dovalcovaci teploty se 

pohybují kolem 225 - 250 °C. 
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 Kovací teploty, mechanické a technologické vlastnosti výkovku vybraných 

hořčíkových slitin nám ukazuje tabulka 9. 

 

Tabulka č. 9: Vlastnosti výkovku vybraných hořčíkových slitin [6]   

Slitina Kovací teplota [°C] Mechanické vlastnosti Technologické vlastnosti 

Výkovku Zápustky Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Svařitelnost Korozní 

odolnost 

AZ31 290-345 260-315 195 260 9,0 v d 

AZ61 315-370 290-345 180 295 12,0 d d 

AZ91A 300-385 205-290 250 345 5,0 d d 

ZK60 290-385 205-290 270 325 11,0 nd vh 

Poznámka : v-vynikající, d-dobrá, vh-vyhovující, nd-nedoporučuje se   

  

Mechanické vlastnosti výkovku a jejich vývoj v závislosti na tepelném zpracování 

byly ověřeny tahovou zkouškou a tvrdosti HB/2,5/31,25. Výsledky tvrdosti jsou uvedeny 

v grafu číslo 3. Tepelné zpracování se skládalo z rozpouštěcího žíhání 475°C/24 h, 

ochlazování ve vodě a následujícího popouštění při teplotě 150 °C/1 h. [7]. 

  

 

Obr. 3. Tvrdost výchozího materiálu a výkovku z hořčíkových slitin [6]   
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3 VYUŽITÍ HOŘČÍKU V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU 

Mezi významná odbytiště pro hořčíkové materiály patří automobilové odvětví, 

vyznačuje se největším vývojovým potenciálem. Hořčík u aut se začal využívat po druhé 

světové válce u auta Wolkswagen Brouk a dosáhl vrcholu v roce 1971, kdy roční rozsah 

výroby činil zhruba 42 000 tun. Motory a převodovky byli hlavními součástmi vyrobenými 

použitím slitin hořčíku (AS41 a AZ 81), které tvořily zhruba 20 kg hmotnosti vozidla. 

V následujících letech byl hořčík vytlačen levnějšími slitinami hliníku. V posledních letech 

můžeme být svědky vzniku sociálních diskuzí, týkajících se emisí CO2 a tím vzniku 

požadavku šetřit energii, která vyvolává obnovu nejlehčího materiálu. Nové osobní 

automobily produkují průměrně 150 g/km výfukových plynů. V případě použití 

hořčíkových slitin by mělo dojít k snížení výfukových plynů na 100 – 120 g/km. Tím by 

došlo k poklesu produkovaného a vypouštěného CO2 výfukovými plyny do atmosféry. 

Hořčík a jeho slitiny jsou nyní ve středu pozornosti vývojářských týmu, které ve spolupráci 

s konstruktéry aut se snaží vyvinout rodinný automobil se spotřebou nižší než 2,9 l/100 

km.  

Hlavními oblastmi použití hořčíku jsou v současné době hnací zařízení například: 

převodovka, sací potrubí, kryty na hlavy válců, podpěry, olejová vana, kliková skříň. U 

interiéru: jádro volantu, držáky pedálů, součásti palubní desky, součástí sedadel. Na 

částech karoserie: vnitřní část palubovky, přístrojový panel na nosníku auta, plechy 

z hořčíku, lišty. V současné době se používá přibližně 14kg hořčíku ve VW Passat, Audi 

A4 a A6. Všechny tyto vozidla používají hořčíku slitiny AZ91D, který nabízí 20 – 25 % 

úsporu hmotnosti než je to u hliníku. V krátké době se počítá se zvyšováním použití 

hořčíkových slitin a je možné, že se dokonce zdvojnásobí současná výroba. Hmotnost ve 

vozidle by se měla zcela reálně pohybovat mezi 60 - 80 kg.  Na obrázku číslo 4 můžeme 

vidět použití hořčíkových slitin u některých vybraných součástí u automobilu. 
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Obr. 4. Schéma použití hořčíkových slitin v automobilu [8] 

 

3.1 Hořčíkové díly u automobilů 

3.1.1 Hnací zařízení 

 Skříně převodovek B80 vyrobené z hořčíkové slitiny AZ91 byly představeny na 

VW-Audi v roce 1996. Hořčík byl označen jako renesanční materiál pro tato využití. 

Následujícím úspěchem ve vývoji byly převodovky MQ200 a MQ350, stejně jako první 

automatické převodovky VL300, které se vyrábějí sériově. V porovnání s hliníkovým 

krytem je hmotnost snížena o 20 až 25 %. Odlévání bloku motorů, klikových skříní a 

převodovek z hořčíkové slitiny se provádí hlavně z důvodu snížení měrné hmotnosti a 

dobré tepelné odolnosti. Odlévané součástí musí spolehlivě odolávat teplotám nad 130 °C. 

Na obr. 5 je znázorněna kliková skříň vyrobena vysokotlakým litím z hořčíkové slitiny AZ 

91, 42 a AE 153. Hmotnost klikové skříně je cca 10,6 kg což je o 4,4 kg menší než kliková 

skříň vyrobena z hliníku.  
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Obr. 5. Kliková skříň z hořčíkové slitiny [9] 

 

 V novějších modelech aut stojí za zmínku Audi A4 concept e – 2,0 TDI, které díky 

použití hořčíku v převodové skříni vedlo k úspoře hmotnosti o 5 kg. U Audi S8, která má 

nový motor 4.0 TFSI, je blok válců vyroben z hořčíkové slitiny. U značky BMW modelu 

530i a 535i použití hořčíku v klikové skříni mělo za následek vznik motoru, který je jeden 

z nejlehčích ve své třídě.   

Zadní převodové pouzdro na obr. 6 je vyrobeno ze slitiny AZ91D, odlitek má 

hmotnost 2,7 kg a nahrazuje část, která byla dříve vyrobená z hliníku.  

 

Obr. 6. Zadní převodové pouzdro [10] 

 

Cam cover kryt se používá na motor Ford Zetec. Vyrábí se z hořčíkové slitiny 

AZ91. Nahrazuje dříve používaný kryt, který se vyráběl z plastu. Konstrukční požadavky 

vyžadují kromě nízké hmotnosti také tuhost, což kryt vyroben z hořčíkové slitiny splňuje. 

Váží pouhých 900 gramů. Znázorněný na obr. 7. 
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Obr. 7. Cam cover kryt [10] 

Sací potrubí znázorněné na obr. 8 je použito u automobilu značky Cadillac 

Northstar, potrubí je vyrobeno z hořčíkové slitiny AZ91D. Tato část má hmotnost 2,9 kg. 

Konstrukční požadavky vyžadují, aby lití bylo po celé ploše rovinné a daný výrobek byl 

nepropustný. 

 

Obr. 8. Sací potrubí [10] 

3.1.2 Interiér 

 U interiéru vozidel jsou minimální požadavky na odolnost proti korozi. V současné 

době existuje mnoho výrobců, kteří v interiéru vozidel používají součásti z hořčíku. 

Nejpopulárnější je sloučenina hořčíku AM50/60. Hlavní pozornost využití hořčíku 

v interiéru vozidel je vkládána do absorpce energie, kvality povrchu a nákladu. Cílem 

vývoje je vysoká integrace, minimalizace hmotnosti, kompenzace tuhosti, nárazová 

bezpečnost a požadavky na kvalitu povrchu. Další možnosti použití hořčíku v interiéru 

jsou: Jádro z volantu, konzoly pedálu, komponenty hřídele volantu, sedadlové 

komponenty, zadní sedadla a jiné. 

 



 

17 

 

Kostra sedadla vyrobena ze slitiny hořčíku AM60B pro Fiat a Jaguar je znázorněná 

na obr. 9. Opěradlo se základnou má rozměr 600 x 800 mm, s tloušťkou stěny 2,5 mm. 

Dohromady vážicí 2,6 kg  

 

Obr. 9. Kostra sedadla [10] 

Přístrojová deska Support na obr. 10 je používána v autech značek General Motors 

Buick a Cadillac. Litá palubní deska je 1372 mm dlouhá a asi 320 mm vysoká a široká. 

Váží 5,9 kg a nahrazuje součást dříve vyráběné z ocelí. 

 

Obr. 10. Přístrojová deska Support [10] 

Jádro volantu na obr. 11 je vyrobeno pro automobil Toyota Camry. Tento rám 

volantu má hmotnost pouhých 750 gramů. 

 

Obr. 11. Jádro volantu [10] 
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3.1.3 Podvozek 

 Vzhledem k náročným bezpečnostním požadavkům na součásti podvozku 

představuje použití hořčíkových slitin velkou výzvu. Další značné úsilí při výzkumu a 

vývoji vyžaduje zejména trvanlivost a odolnost materiálu při vibracích v korozních 

podmínkách. Ani stlačení odlitku, ani pokus pomoci Thixocastingového procesu dosud 

nezpůsobili výrazné zlepšení odolnosti materiálu pro aplikaci na části podvozku. Z tohoto 

důvodu je více pravděpodobné, že budoucí uplatnění hořčíku a jeho slitin v této oblasti 

čeká ještě dlouhý rozvoj. 

3.1.4 Litá kola 

Kola z hořčíkových slitin jsou lehčí než hliníková i ocelová (5 - 9 kg v závislosti na 

velikosti). Hořčíková kola přešla z úzké sféry sportovních speciálů do sériové výroby 

cestovních vozů. Technickou předností litých kol je jejich nízká hmotnost a vysoká tuhost. 

Jejich použití je však ekonomicky odůvodněné pouze u rychlých sportovních vozů a 

motocyklů. Nevýhodou je, že hořčíková kola mohou velmi lehce začít hořet a je obtížné je 

uhasit. Proto byly na některých závodech úplně zakázány. Takže tyto kola nelze doporučit 

pro většinu silničních vozidel. Navíc jsou hodně drahá a některé typy mají nízkou odolnost 

vůči korozi. 

 

Obr. 12. hořčíkové lité kolo [11] 
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3.1.5 Plechy z hořčíku 

 Plné využití hořčíku pro odlehčenou konstrukci se uplatňuje v tenkých plechových 

součástech s velkou plochou, které se především aplikují k ohybovému napětí. Musí proto 

splňovat ohybové požadavky u vnějších panelů součásti karoserie (dveře, kufr, kapota). 

V těchto oblastech se sníží hmotnost o 50 % ve srovnání s oceli. Ve srovnání s hliníkem 

může být dosaženo snížení hmotností o 20 %. Použití hořčíkových plechů je značně 

omezené. Vhodné plechy musí splňovat příslušné požadavky na rozměr, kvalitu povrchu a 

odolnost proti korozi. Mechanické vlastnosti hořčíkových plechů se pohybují v rozsahu 

hliníkových plechů běžně používaných v motorových vozidlech. Nižší Yongův modul 

musí být brán v úvahu při návrhu součástí. Hlavní nevýhodou použití plechů z hořčíkových 

slitin je jejich koroze, proto jsou do značné míry používány v interiéru vozidel. Další 

výzkum z hlediska povrchových úprav a korozní odolnosti plechů z hořčíkových slitin by 

mohlo vést k rozšíření použití na exteriér vozidel.  

 Nejčastější operace zpracovávání plechů z hořčíkových slitin je tažení. Vzhledem 

k jejich špatné tvářitelnosti za studena je možno dosáhnout jen mělkých tvarů. Proto se volí 

nejčastěji metoda tváření za tepla například izotermické tváření. Základním problémem při 

tváření za tepla je ohřev materiálu a následné udržení rozmezí teplot po celé délce 

materiálu po dobu tváření. Toho lze docílit buď přímým ohřevem nebo speciální 

konstrukcí tvářecích nástrojů s ohřívaným či ochlazovaný nástrojem. U silnějších plechů se 

používá ohřev v peci nebo indukční ohřev. Nejdůležitějším faktorem tvářitelností je teplota 

tváření. 

 Na obr. 13 můžeme vidět Porsche Panamera, která má hybridní konstrukci dveří, 

tvořenou lehkým a tuhým rámem z hořčíkové slitiny. 

 

Obr. 13. Porsche Panamera [12] 
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4 HOŘČÍKOVÉ SLITINY U MOTOCYKLŮ 

4.1 Podsedlová část rámu  

Yamaha YZF – R1 použila hořčíkové slitiny na výrobu podsedlové části rámu. Rám 

ze slitiny hořčíku má největší výhodu v absorpci rázu. To je potvrzené na bázi molekul, 

kdy hořčík má víc plovoucích atomových vrstev, je tedy lehčí a nabízí až 25krát větší 

prostor pro pohlcování rázu než hliník. 

 

Obr. 14. Podsedlová část rámu Yamaha YZF – R1 [13] 

 

4.2 Hnací zařízení 

Hořčíkové slitiny se zde používají zejména pro snižování hmotnosti, ať už se jedná 

o sportovní motorku nebo krosovou. U krosové motorky Kawasaki KX250F přispěla k 

 nízké hmotností tenkostěnná motorová skříň, hlava a víko spojky z hořčíkové slitiny. 

 

Obr. 15. Motorová skříň, hlava a víko spojky z Mg slitin [14] 
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5 TEST DVEŘÍ Z Mg - Al SLITINY 

 Na obr. 16 jsou zaznamenány vlastnosti absorpce energie při testu Mg-Al dveří 

dvoudveřového auta. Hybridní dveře se skládají z vnitřní části z hořčíku a vnější 

z hliníkového panelu s vnitřní dutinou (v porovnání s ocelí byla je snížená hmotnost 

přibližně o 50 %). Vnitřní hořčíková část a vnější hliníkový panel byli spojeny falcováním 

a lepením. Byly provedeny statické a dynamické zkoušky, aby bylo možné ověřit výpočty 

havarijních simulací. 

 
 

Obr. 16. Crash test [9] 

 
Obr. 17 Graf statické tlakové zkoušky [9] 
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 Graf na obr. 17 znázorňuje výsledek statické podélné tlakové zkoušky, v níž se 

uplatňuje statická síla nárazu působící směrem dopředu prostřednictvím pilíře. Černou 

čarou je znázorněno chování ocelových dveří, modrou hořčíko-hliníkových dveří. Červená 

čára znázorňuje teoretický výpočet. Rozdíl v chování ocelových a Mg-Al dveří je zcela 

jasný. Dveře ocelové jsou sice pevnější, ale mají o něco nižší kapacitu absorpce energie. 

V konečném výsledku jsou celkové vlastnosti Mg-Al dveří tedy pozitivní, protože prvních 

60mm je velmi důležitých v době nárazu. 

 I když oblast u prahu dveří ze součásti hořčíkových odlitků neposkytuje 

dostatečnou tvárnost, hodnocení dveří jako celku v testu bočního nárazu při rychlosti 

50m/hod byly uspokojivé. Mg-Al dveře nebyli přetlačeny přes práh, což je pro posádku 

vozidla velmi důležitý faktor. Ve srovnání s ocelovými dveřmi byly deformace více 

rovnoměrně rozloženy. Při zkoušce čelního nárazu byla rychlost nárazu 55 km/hod. Pevná 

ofsetová bariéra měla 50 % šířky vozidla. Dveře se při nehodě lehce otevřely, ale nebyly 

zlomené. Výsledky týkající se figurín v autě byly uspokojivé. 

 

 

6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1.  Studium mikrostruktury slitiny na bází hořčíku 

6.1.1.  Experimentální podmínky 

Studium mikrostruktury bylo provedeno na dodaném vzorku odebraného z víčka 

převodové skříně z motorky Suzuki Gsxr – 1000, rok výroby 2005. Víčko bylo rozřezáno 

na rozbrušovacím zařízení LECO, typ ULN9, viz obrázek 18a. Vzorek byl následně 

zalisován do dentakrylu pomocí přístroje HTM standard 30 (obr. 18b).  

Dále byl vzorek broušen a leštěn na metalografickém zařízení MTH kompakt 1031. Při 

broušení byly použity brusné papíry s drsností 180, 220, 400, 600, 800, 1000, 1200 a 1500. 

 Leštění bylo provedeno pomocí roztoku hlinky (Al2O2) na kulečníkovém plátně 

a doleštění bylo provedeno pomocí diamantové pasty. Další leštění jsme prováděli 

z důvodu, že se na vzorku vyskytly rýhy. To se provádělo na diamantovém kotouči 

o drsnosti D7, D3 a D2 s přiléváním DP lubrikantu green, který je určen pro broušení 

a leštění diamantovou pastou. 
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Vzorek byl následně naleptán roztokem, který jsme si sami připravili a to v poměru 1 % 

HNO3 + 24 % C2H6O2 + 75 % H2O. Vzorek jsme leptali po dobu 4 sekund. Poté byl 

vzorek připraven k vyhodnocení pod mikroskopem. 

 

Obr. 18 a) Rozbrušovacím zařízení LECO, typ ULN9    b) Zařízení HTM Standard 30 na 

zalisování vzorků 

 

6.1.2.  Výsledky 

              Mikrostruktura sledovaného vzorku z optické mikroskopie (obr. 19, 20, 21) 

vykazuje dvoufázové složení tvořené podle binárního diagramu na obr. 22 tuhým roztokem 

α a fází β- Mg17Al12. Při broušení a leštění bylo zaznamenána tvorba malých mikropórů, 

což může být způsobeno obsahem zinku ve slitině.     

 

Obr. 19 Struktura Mg vzorku 

a) b) 
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Obr. 20 Struktura Mg vzorku  

 

 
 

Obr. 21 Struktura Mg vzorku  
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Obr. 22 Binární diagram systému hořčík - hliník 

 

6.1.3.  Mikroanalýza 

  Před pozorováním pomocí elektronového skenovacího mikroskopu (SEM) byly 

vzorky po dobu 15 min. čištěny v ultrazvuku. Detaily mikrostruktury jsou uvedeny na obr. 

23. V tabulce č. 10 jsou uvedeny výsledky mikroanalýzy s obsahy jednotlivých prvků ve 

vzorku Mg slitiny.  

 

Obr. 23 a), b) Povrch Mg-vzorku 

b) a) 

Atomární hmotnost hliníku v % 

Molární hmotnost hliníku v % 

T
ep

lo
ta

, 
°C
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Tabulka č. 10: Průměrná koncentrace prvků v hmotnostních % - plošná mikroanalýza 

PRVKY % 

Zn 1,71 

Al 7,8 

Mg 90,49 

 

Na obrázku 24 můžeme vidět jednotlivé oblasti bodové analýzy Mg vzorku. Oblast 

1 je matrice, tedy tuhý roztok legujících prvků v hořčíku. Oblast 2 znázorňuje síťoví 

vyloučené beta fáze Mg17Al12 (bíle místo), u které je vzhledem k velikosti nutné počítat 

s vlivem obsahů prvků v jejím okolí. Oblast 3 znázorňuje tmavé (Obr. 23b a 24) částice. 

Obsah prvků v jednotlivých oblastech můžeme vidět v tabulce č. 11.  

 

        Obr. 24 Povrch Mg-vzorku 

 

Tabulka č. 11: Průměrná koncentrace prvků v hmotnostních % - bodová mikroanalýza 

PRVKY OBLAST 

1 2 3 

Zn 1,34 4,88 0 

Al 3,59 26,01 81,57 

Mg 95,06 69,11 15,03 

K 0 0 3,4 

 

 

6.2. Výsledky a diskuze 

Z výsledků metalografického studia a EDAX mikroanalýzy jsme potvrdili, že víčko 

bylo vyrobeno z hořčíkové slitiny na bázi Mg-Al-Zn, ale jiné než jsme předpokládali. Její 

složení odpovídá slitině, ve které se při eutektické reakci tvoří směs α fáze (substituční 

tuhý roztok Al a Zn v Mg) a β fáze (Mg17Al12). Podle [1] závisí tvar β fáze na tom, zda 



 

27 

 

slitina obsahuje zinek nebo ne. Díky přítomností zinku se tvoří masivní částice sloučeniny 

s ostrůvky substitučního tuhého roztoku.  

Podle obsahu jednotlivých prvků z tabulky č.11 jde s největší pravděpodobností o 

poměrně nový typ slitiny AZ82 [15], u které je nominální složení stanoveno pro hliník 8 % 

a zinek 2 %. Bližší údaje o této slitině nebyly nalezeny. Pro bližší charakteristiku slitiny 

uvádíme vlastnosti slitiny AZ81 (tabulka 12) 

Tabulka č. 12: Vlastnosti slitiny AZ81 

 Hodnota Jednotka 

Mez kluzu 83 MPa 

Max. napětí 275 MPa 

Prodloužení 15 % 

Tvrdost HRC 55  
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7 ZÁVĚR 

 V teoretické části práce bylo provedeno zhodnocení výhod a nevýhod použití 

lehkých hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu oproti více používaným hliníkovým 

slitinám. Prvním aspektem je cena. Cena hořčíku a zpracování je stále vyšší než je tomu 

u hliníku a to se projevuje vyšším použitím slitin hliníku ve velkovýrobě. 

  Porovnáme-li vlastnosti obou kovů, můžeme říct, že hořčík oproti hliníku je o 34 % 

lehčí. Hliník má lepší korozní odolnost než hořčík. U hořčíku je potřeba pro lepší korozní 

odolnost nanést ochranný povlak. Zlepšení korozní odolnosti by mělo být hlavním cílem 

vývojářů technologii a budoucím klíčovým výstupem, po jehož zvládnutí se očekává, 

expanze používání hořčíkových slitin nejen v automobilovém průmyslu.   

 Mechanické vlastnosti čistého hořčíku jsou velmi špatné, zlepšení lze však 

dosáhnout legováním s jinými kovy nebo tvářením. Čistý hořčík je málo pevný a málo 

tvárný (malá tvárnost je způsobená krystalickou stavbou). Nepříznivou vlastností je také 

jeho snadná zápalnost na vzduchu.  

 Při zpracování hořčíkových slitin litím je nutno vyzvednout výbornou tekutost 

a zabíhavost, což je výhodné u tvarově složitých a tenkostěnných odlitků. Odlitky z Mg 

slitin chladnou rychleji než slitiny Al, což umožní zrychlení licího cyklu. Dále se Mg 

a jeho slitiny vyznačují velmi nízkou hustotou, to znamená, že při stejných vtokových 

podmínkách může být lití prováděno s nižšími tlaky. Mg slitiny při odlévání tlakových 

litím, projevují mimořádnou rozměrovou stabilitu.  

 V praktické části práce bylo provedeno studium mikrostruktury dodané hořčíkové 

slitiny. Na základě fázové mikroanalýzy a metalografického pozorování bylo zjištěno, že 

se jedná o komerčně novou slitinu AZ82 na bázi Mg-Al-Zn. 
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