
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Anotace 

 

Tato diplomová práce pojednává o vlivu technologie výroby na mechanické vlastnosti a 

strukturu slitiny AlSi10Mg. V teoretické části jsou uvedeny hlavní charakteristiky Al-Si slitin 

(zvláště AlSi10Mg). Praktická část je zaměřena na odlévání zkušebních vzorků dle zvolených 

technologických postupů, jejich následné zkoušení a shrnutí dosažených výsledků. 

Vyhovující mechanické vlastnosti, tj. mez pevnosti ve stavu po odlití min. 150 MPa byla 

dosažena v zásadě jen u jednoho vzorku, u kterého prakticky nebyla pozorována modifikace 

eutektika. Ukazuje se, že výsledky dosažené u přilitých vzorků pro tahové zkoušky nejsou 

dobře reprodukovatelné a nelze z nich činit jednoznačné závěry, pokud jde o opatření 

k dosažení meze pevnosti slitiny AlSi10Mg na úrovni min. 150 MPa po odlití.  
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 Annotation 

 

The subject of this thesis is the study of influence of production technology on the mechanical 

properties and structure of AlSi10Mg alloy. The theoretical part presents the main 

characteristics of Al-Si alloys (particularly AlSi10Mg). The practical part is focused on the 

casting of specimens in accordance with chosen technological processes, the relevant tests and 

the final summary of the results. The satisfactory mechanical properties (especially, tensile 

strength after casting, which is 150 MPa as minimum) were reached only for one sample, 

however the modified eutectic was not detected there. Generally we can say the achieved 

results of the specimens for tensile tests are not well reproducible. Furthermore, the achieved 

results didn’t allow to choose the optimal technological process in order to achieve the tensile 

strength of AlSi10Mg alloy as required.    
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1.Úvod 

 

Slévárenství je všeobecně právem považováno za významný průmyslový obor  a řadí 

se k výrobním technologiím, které jsou materiálově a energeticky velmi náročné.  

Slitiny hliníku mají všeobecně dobré slévárenské vlastnosti, odlévají se většinou do 

kovových nebo pískových forem i pod tlakem. Umožňují odlévání tenkostěnných odlitků 

složitých tvarů a jejich význam zdůrazňuje jejich malá měrná hmotnost.  Slitiny hliníku se 

dále vyznačují vysokou úrovní plastických vlastností, dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí 

a také dobrou odolností proti korozi.  

Slitina typu Al-Si s Mg má při vyhovujících mechanických vlastnostech vynikající 

slévárenské vlastnosti a z tohoto důvodu již dlouhodobě převažuje výroba odlitků z této 

slitiny.   

Na základě dohody se slévárnou neželezných kovů UNEKO je má diplomová práce 

zaměřena na slitinu AlSi10Mg, u které se firmě UNEKO nedaří dosáhnout po odlití 

požadovaných mechanických vlastností, tj. minimální pevnosti v tahu 150 MPa.  Po vzájemné 

dohodě bylo zvoleno několik odlišných licích postupů, u kterých budou vyhodnoceny a 

zkoumány chemická složení a mechanické vlastnosti. Cílem této práce by mělo být stanovení 

příslušného licího postupu, který zaručí dosažení co nejlepších možných mechanických 

vlastností.  

Slévárna neželezných kovů UNEKO spol. s r.o. se nachází v obci Zátor a byla 

založena v roce 1991. Slévárna využívá nejmodernější a formovací technologická zařízení, 

která zaručují dosažení nejvyšší možné kvality odlitků litých do pískových forem. Odlévání 

do pískových forem je velmi flexibilní metodou, která je vhodná pro všechny hmotnostní 

kategorie odlitků. Samo-tuhnoucí formovací směs je z 95% recyklována regenerační 

jednotkou OMEGA jejíž kvalita je pravidelně kontrolována ve zmodernizované pískové 

laboratoři. Maximální hmotnost odlitků z neželezných kovů, v našem případě hliníkových 

slitin, jsou odlitky s hmotností do 200 kg. Po odlití se vždy provádí chemická analýza 

příslušné slitiny.  

Slévárna UNEKO také provádí povrchovou úpravu odlitků, tzn. že odlitky jsou po 

odlití dále upravovány, jsou ořezány, obroušeny a tryskány ocelovým, nerezovým granulátem. 

Pro tryskání se používá stolový tryskač, komorový tryskač, tryskací a pískovací kabiny. 

Kontrola kvality odlitků z neželezných kovů se provádí průběžně v souladu s přesně 

definovanými jednotlivými technologickými operacemi a v souladu se zavedeným systémem 
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řízení jakosti ISO 9001:2009. Měření a zkoušky se provádí ověřenými postupy pomocí 

klasických měřících prostředků a také speciálních analytických prostředků, jako jsou digitální 

měřidla, tvrdoměry atd.  
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2.  Slitina typu Al - Si  

  

2.1  Diagram Al - Si  

Průmyslový význam slitin Al – Si je podmíněn jejich vysokou zabíhavostí, nízkým 

sklonem k tvorbě staženin při odlévání. Tuhé částice křemíku zvyšují odolnost proti otěru. 

Slitiny Al – Si patří mezi nejdůležitější komerční slitiny s malými přísadami (0,01 hm%) 

sodíku nebo stroncia (bude uvedeno dále v kapitole 3.3). Takovéto modifikované slitiny 

značně zlepšují mikrostrukturu (zjemnění částic Si v  podeuetektických slitinách) a 

mechanické vlastnosti binárních slitin. Analogicky je možno také použít i fosfor (<0,01 

hm.%) jako modifikující přísadu v nadeutektických slitinách. Do slitiny Al – Si mohou být za 

účelem vytvrzování stárnutím přidávány také měď nebo hořčík  [1]. 

Binární diagram Al – Si je znázorněn na obrázku č.1. Al – Si je jednoduchý eutektický 

systém s jedním tuhým roztokem křemíku v hliníku, a diamantovým kubickým křemíkem 

(obsahuje pouze základní a hlavní přísadový prvek). Eutektická reakce probíhá při teplotě 577 

+/- 1°C a složení 12,2  +/- 0,1 at. % Si za vzniku tuhého roztoku (Al) 1,5 at. % Si a (Si) ~ 100 

at. % Si. Maximální rovnovážná rozpustnost Si v Al je 1,5 +/- at. % při eutektické teplotě a 

snižuje se na 0,05 at. % Si při teplotě 300°C [2].  

Eutektikum je tvořeno fází α (Al) a čistým přísadovým prvkem, nebo jeho sloučeninou 

(intermetalickou fází). Vzniká u slitin, u nichž množství některého z přísadových prvků je 

vyšší, než odpovídá jeho maximální rozpustnosti ve fázi α (Al)  při teplotě tuhnutí. Všechny 

slévárenské slitiny Al-Si tuto podmínku splňují, neboť jejich obsah křemíku je vždy vyšší, než 

hodnota maximální rozpustnosti křemíku v hliníku 1,65 % Si [2]. 

 

Níže jsou uvedeny jednotlivé hodnoty rozpustnosti Si v Al při příslušných teplotách. 

 

- (Al): 1,59 at. % (1,69 hm.%) Si při teplotě 577°C. 

- (Al): 1,25 at. % (1,30 hm.%) Si při teplotě 550°C. 

- (Al): 0,77 at. % (0,80 hm.%) Si při teplotě 500°C. 

- (Al): 0,46 at. % (0,48 hm.%) Si při teplotě 450°C. 

- (Al): 0,28 at. % (0,29 hm.%) Si při teplotě 400°C. 

- (Al): 0,16 at. % (0,17 hm.%) Si při teplotě 350°C [2]. 
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Obrázek č. 1 Fázový diagram systému Al – Si a charakteristiky mikrostruktur slitin Al 

– Si s různým obsahem křemíku [2]. 

 

Rozpustnost Si v Al může být značně rozšířena použitím rychlé silicifikace taveniny 

Al. Bylo dosaženo maximální rozpustnosti 11 +/- křemíku v tuhém roztoku hliníku, což bylo 

zjištěno za použití prozařovacího elektronového mikroskopu TEM (Transmission Elektron 

Microscope) na nejtenčích, a proto nejrychleji ochlazovaných částích vzorků. Na rozdíl od 

slitin Al – Ge nebyl u slitin Al – Si identifikován vznik metastabilních intermetalických 

sloučenin ani amorfních (sklovitých) slitin [1]. 

Je-li u slitin hliníku požadována vysoká pevnost a tvrdost, přidáváme hořčík. Slitiny 

hliníku, které obsahují 2% křemíku jsou již určeny k odlévání, každopádně obsah křemíku 

bývá obvykle mezi 5 až 13%. Pevnost a tažnost těchto slitin, zvláště u slitin s vysokým 

obsahem křemíku, může být podstatně zkvalitněna modifikací eutektika Al-Si. Modifikace 

slitin s obsahem křemíku menším než 12%  je výhodná zejména pro odlitky a může být 
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účinně dosažena přidáním kontrolovaného množství sodíku nebo stroncia, které vylepšují 

eutektickou fázi [2]. 

 

2.2 Všeobecná charakteristika slitiny typu Al-Si 

Slitina typu Al – Si (technický a obchodní název Silumin) obsahuje kolem 10 – 13 % 

Si. Jeho konstituce se blíží eutektickému složení. Slitina má velmi dobré slévárenské 

vlastnosti a také vykazuje velmi dobrou korozivzdornost. Slitina Al – Si je obvykle tvořena 

tuhým roztokem α a eutektikem. Křemík se při tuhnutí eutektika vylučuje ve tvaru hrubších 

desek-jehlic, které vedou k degradaci houževnatosti matrice. Mikrostruktura slitiny Al-Si 

s obsahem 10 % Si je znázorněna na obrázku č.2. Fáze α je bílá a křemík má na výbrusu 

vzhled šedých jehlic [3]. 

Slévárenské vlastnosti slitiny Al-Si lze podstatně zlepšit malými přísadami prvků, 

jejichž přítomnost má příznivý vliv na strukturu odlitku. Na mechanické vlastnosti má značný 

vliv velikost zrn. Zjemnění zrna zlepšuje mechanické vlastnosti, zvláště u odlitků litých do 

pískových forem. U slitin Al-Si lze změnit formu a tvar eutektika tak, že se vylučuje buď ve 

formě globulární (přídavkem P, V, Co, Cu), nebo lamelární (Li, Mg, Ca, Ti, Mo, Zn), anebo 

jako zušlechtěné (Na, Sr). Rozdíl se neprojevuje v pevnosti, ale spíše v tažnosti, houževnatosti 

a pórovitosti. U slitin Al-Si i malé množství sodíku (0,002 až 0,006%) nebo stroncia zjemňují 

vyloučené částice křemíku v eutektiku [2].  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Mikrostruktura siluminu (x100) [3]. 
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2.3 Vliv přísad na chování soustavy Al-Si 

Křemík jako základní přísada je ve dvou a více složkových slitinách typu Al-Si vždy 

vyšší než je hranice rozpustnosti křemíku v tuhém roztoku hliníku. Podle rovnovážného 

diagramu (obrázek č.3) tvoří pak hliník (α fáze) s křemíkem (β fáze) eutektický systém 

s omezenou rozpustností křemíku v hliníku. Ve slévárenských slitinách vyšší obsah křemíku 

zužuje interval tuhnutí a zlepšuje téměř všechny slévárenské technologické vlastnosti. Slitiny 

s nižšími obsahy křemíku (menší podíl eutektika) je vhodné očkovat, slitiny s velkým podílem 

eutektika modifikovat. Obě metalurgické metody lze rovněž spolu kombinovat [4]. 

S rostoucím obsahem křemíku se mění zejména následující vlastnosti slitin: 

- zvyšuje se zabíhavost; 

- zmenšuje se součinitel stahování během tuhnutí a zejména sklon ke vzniku 

mikrostaženin; 

- snižuje se nebezpečí trhlin (za tepla) a prasklin (za studena); 

- pevnost a tažnost binárních slitin Al-Si je jen střední a s obsahem křemíku se příliš 

nemění; 

- zlepšují se kluzné vlastnosti a odolnost proti otěru; 

- zmenšuje se tepelná roztažnost; 

- zvyšuje se korozní odolnost. 

 

 

Obrázek č. 3 Rovnovážný diagram Al-Si [4]. 
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Měď je nejběžnější přísadový prvek. Obsah mědi v siluminech se pohybuje do 5 % Cu. 

V tuhém roztoku α (Al) má měď omezenou rozpustnost, takže již při obsahu kolem 1 % Cu se 

ve struktuře objevuje potrojné eutektikum Al-Si-CuAl2 s rovnovážnou teplotou tuhnutí 

524°C. Při tuhnutí měď značně rozšiřuje interval tuhnutí siluminů a tím může podporovat 

vznik ředin a trhlin za tepla [4].   

V chemickém složení všech druhů slitin Al-Si je vždy jako přísada mangan. Jeho úkolem  

je kompenzace nepříznivého vlivu přítomného železa (až 0,7%), které se považuje za 

nečistotu, na mechanické vlastnosti, zejména tažnost. Mangan v hliníku má rozdělovací 

koeficient k0 = 0,72, proto má jen malou segregaci a netvoří vlastní fáze. Vstupuje ale do fází 

železa  a mění jejich morfologii. Obsah manganu by měl být roven asi ½ obsahu železa. 

Strukturní tvar křehkých dlouhých destiček a jehlic intermetalické sloučeniny Al-Si-Fe (fáze 

β) se manganem mění na vrubově méně nepříznivý tvar fáze Al-Si-Fe-Mn (fáze α). 

V obvyklém množství nemá mangan na slévárenské vlastnosti siluminů zásadní vliv. Díky 

kompenzačnímu účinku na vznik nepříznivých fází železa se zvyšují mechanické vlastnosti, 

zejména se snižuje křehkost slitin [4].   

Binární slitiny Al-Si (silumin α) se ke zvýšení mechanických vlastností vytvrzováním 

legují hořčíkem (0,25 – 0,45% Mg) – před vytvrzením silumin β, po vytvrzení silumin γ (ČSN 

42 4331) [4].       

Hořčík, chrom, molybden a nikl jsou někdy přidávány jako korekce železa. Jejich 

přídavek také zlepšuje pevnost při vysoké teplotě. Měď se přidává pro zvýšení pevnosti a 

odolnosti proti únavě bez ztráty slévatelnosti, ale na úkor odolnosti proti korozi. Hořčík, 

zejména po tepelném zpracování výrazně zvyšuje pevnost, ale na úkor tažnosti. Slévárenské 

vlastnosti se s obsahem niklu zhoršují. Vyloučení velmi jemné intermetalické fáze niklu nemá 

prakticky vůbec žádný vliv na obrobitelnost ani na odolnost proti korozi. Obdobné účinky 

jako nikl má i kobalt [6].    

Zinek je tolerovaná nečistota v mnoha slitinách, často až do 1,5-2 % Zn. Zinek nepatří 

mezi typické legury. Zinek zvyšuje tekutost slitin a jejich zabíhavost, rovněž zlepšuje 

obrobitelnost. Při tlakovém lití se snižuje lepení kovů na formy. Při obsahu do 2-3 % Zn 

dochází k mírnému zvýšení mechanických vlastností. Při vyšším obsahu však roste sklon ke 

vzniku trhlin. Ve slitinách pro lití do písku bývá obsah zinku menší než 1 % [6].    

Titan a bór jsou někdy přidávány z důvodu rafinace zrna, i když velikost zrna není 

v těchto slitinách velmi důležitá, protože vlastnosti jsou převážně řízeny množstvím a 

strukturou křemíku, v závislosti na jejich změně vytvořenou přídavky sodíku nebo přídavky 

fosforu. Titan a bór jsou přidávány v příslušných množstvích, v důsledku jejich rozpustnosti 
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netvoří žádnou samostatnou fázi. Nejvýznamnějším účinkem titanu a bóru ve slitinách hliníku 

je jejich očkovací účinek. Vliv titanu na další vlastnosti souvisí nepřímo s jeho zjemňujícím 

účinkem. Díky zjemnění primárního zrna se mírně zlepšuje obrobitelnost, odolnost proti 

korozi i možné povrchové úpravy odlitku [6].    

Železo je nejběžnější nečistotou, kterou je ve slitinách hliníku možno nalézt. Do slitin se 

dostává ze vsázkových surovin, kovových forem, zalitých kovových sítek nebo rozpouštěním 

železa z nenatřeného tavírenského nářadí. Při obsahu nad asi 0,4 % Fe se doporučuje, aby se 

škodlivý vliv železa kompenzoval přidáním manganu. V roztaveném hliníku má železo 

vysokou rozpustnost a proto se snadno rozpouští ve všech fázích výroby. Rozpustnost železa  

v tuhém stavu je velmi nízká, cca 0,04%, a proto většina železa přítomného v hliníku o 

vyšším procentuálním množství se jeví jako sekundární intermetalická fáze. Vzhledem ke své 

omezené rozpustnosti zajistí železo v některých případech mírný nárůst pevnosti a lepší 

vlastnosti při tečení při mírně zvýšených teplotách (obrázek č.4)  [6].  

Železo v malém množství nemá na slévárenské vlastnosti prakticky žádný vliv. Při 

vyšších obsazích se však zvětšuje sklon ke vzniku trhlin za tepla. Hrubé fáze železa, které 

krystalizují  v teplotním intervalu mezi likvidem a eutektickou teplotou mohou bránit 

dosazování tekutého kovu při tuhnutí a tak podporují tvorbu ředin. Do obsahu asi 1,2 % Fe 

nemá železo podstatný vliv na obrobitelnost. Při vyšším obsahu se obrobitelnost zhoršuje. 

Odolnost proti korozi se vlivem železa mírně zhoršuje, tzn. že slitiny určené do korozního 

prostředí mají mít snížený obsah železa [6].   

  

 

 

Obrázek č. 4 Účinek příměsí železa + křemíku na mez pevnosti v tahu a mez kluzu  

hliníku [6]. 

 



 9 

3.  Tavení a odlévání hliníku a jeho slitin 

 

3.1  Všeobecné informace o tavení a odlévání hliníkových slitin 

Při jakémkoliv použití a zpracování hliníku a jeho slitin je nutno vycházet z vlastností 

hliníku a vlastností jeho slitin. Obecně můžeme říci, že se jedná o soubor vlastností 

fyzikálních, chemických a mechanických. Navíc, pří jakémkoliv technologickém zpracování 

hliníku a jeho slitin mohou být tyto kovové materiály v tuhém nebo kapalném skupenství.  Již 

výchozí surový hliník z prvovýroby je ve stavu kapalném a v dalším technologickém 

zpracování  může být použit jako čistý kov o požadované čistotě nebo z něj mohou být 

připraveny slitiny o požadovaném chemickém složení určené pro další technologické 

zpracování odléváním nebo tvářením. Velmi často se slitiny hliníku dělí na slitiny slévárenské 

a slitiny pro tváření. Zásadní rozdíl spočívá v obsahu legujících prvků. Obsah legujících 

prvků u slitin pro tváření za tepla nebo za studena (z důvodu jejich dostatečné plasticity) je 

poměrně nízký ve srovnání se slitinami slévárenskými. Produktem sléváren je odlitek, 

zpravidla velmi složitého tvaru, jehož konečný tvar je dán odlitím taveniny příslušné slitiny 

do slévárenské formy, a tento tvar již v dalších operacích nelze měnit. Odlitky je možno 

pouze tepelně zpracovávat nebo je možno je podrobit ve speciálních zařízeních vysokému 

všestrannému tlaku při vysokých teplotách s cílem maximálního snížení vnitřních 

mikroskopických dutin [5].  

Výchozím stavem pro realizaci technologických pochodů výroby odlitků odléváním a 

tvářením je kapalné skupenství. Hliník jako čistý kov získáváme po provedení všech operací, 

které souvisí s jeho prvovýrobou elektrolýzou, v kapalné skupenství jako taveninu získanou 

přetavením odpadů čistého hliníku z průmyslových odpadů. Slitiny se vyrábějí buď 

legováním primárního hliníku z prvovýroby předepsanými prvky, nebo dolegováním tavenin 

získaných přetavením vratných odpadů. Výroba hliníku z rud (bauxitu) je energeticky velmi 

náročný průmyslový pochod, a proto každá operace směřující k úspoře energie je velmi 

vítána. Platí to zejména jak o celém procesu získání hliníku z rud, tak i využití tepelné 

kapacity (entalpie) vyrobeného roztaveného hliníku. Roztavený hliník bývá rozvážen do 

zpracovatelských podniků (sléváren) nákladními automobily se speciálními tepelně 

izolovanými nádobami (pánvemi) nebo podstatně častější je odlévání tzv. housek na 

speciálním zařízení (licím stroji), což je nekonečný pás tvořený otevřenými kovovými 

formami. Housky slitin hliníku jsou výchozím materiálem při přípravě slitin k odlévání 

odlitků i pro přípravu polotovarů pro tváření [5].  
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Čistý hliník patří mezi kovy se střední výškou teploty tání. Všeobecně se uvádí teplota 

tání 660°C. Základem pro tvorbu slitin jsou binární rovnovážné diagramy. Zpravidla 

s rostoucím podílem hlavního legujícího prvku v hliníku klesá teplota likvidu jednotlivých 

slitin. Existují však i případy opačné, kdy teplota likvidu se vzrůstajícím obsahem legujícího 

prvku stoupá (Ti, Zr). Abychom dosáhli potřebnou teplotu roztavené slitiny, musíme kovové 

materiály převést z tuhého skupenství (20°C) do skupenství kapalného a dosáhnout teploty 

přehřátí, což je nejvyšší teplota taveniny, dosažená v průběhu tavení kovů a slitin. Za 

maximální teplotu přehřátí se všeobecně považuje teplota 800°C [8]. 

Vhodnost slitin pro výrobu bezvadných tvarových odlitků je závislá na jejich 

slévárenských vlastnostech, a to především zabíhavosti, stahování, sklonu k trhlinám a 

prasklinám a smršťování [10]. 

 

3.1.1  Zabíhavost 

Při odlévání musí tekutý kov dobře vyplnit formu, musí dobře zabíhat. Zabíhavost není 

závislá jen na vlastnostech použité slitiny, ale i na licích podmínkách, vlastnostech formy, 

uspořádání vtokové soustavy, vlastní konstrukci odlitku apod. Z tohoto důvodu při 

zabíhavosti jednotlivých slitin je nutno zachovat ostatní podmínky neměněné. Z hliníkových 

slitin mají nejlepší zabíhavost slitiny se složením přibližně eutektickým, tj. AlSi12 a 

AlSi10Mg. Slitiny s nižším obsahem křemíku a slitiny s hořčíkem mají zabíhavost menší. 

Zabíhavost lze ve značné míře ovlivnit změnou licí teploty. Proto pro odlitky s menší 

tloušťkou stěny volíme teplotu vyšší než pro odlitky tlustostěnné. Licí teplotu však nelze 

zvyšovat neúměrně vysoko, protože odlitky lité při vysokých teplotách jsou pórovité, 

nekvalitní. Na zabihavost  také příznivě působí při lití do kovových forem vhodné předehřátí 

formy, použití sušených pískových forem místo syrových, i vhodná konstrukce vtokové 

soustavy umožňující vyšší metalostatický tlak [10]. 

 

3.1.2  Stahování 

U tvarových odlitků jsou nejnepříznivější staženiny rozptýlené po celém průřezu odlitku, 

zatímco soustředěné staženiny o malém objemu většinou odlitek neznehodnocují. 

K odstranění staženin z vlastního odlitku se používá vhodných nálitků. Většina slitin hliníku 

stahuje více než jiné kovy (např. šedá litina). Nejmenší staženiny jsou u slitin hliníku 

s přibližně eutektickým složením, tj. Alsi12 a AlSi10Mg tak, jak je uvedeno v tabulce č.1. 

Větší objem staženin je u slitin s menším obsahem křemíku, jako je slitina AlSi7, AlSi8Cu4 



 11 

nebo AlSi5Cu2. Slitiny s malým intervalem tuhnutí mají sklon tvořit soustředěné staženiny, 

slitiny s větším intervalem tuhnutí staženiny rozptýlené. Na velikost staženin má také 

technologie tavení a konstrukce odlitku [10]. 

 

Tabulka č.1  Vybrané slévárenské vlastnosti slitin hliníku [10]. 

 

ČSN Druh slitiny 

Interval  

teplot 

tuhnutí 

[ºC] 

Měrná 

hmotnost 

[kg/dm
3
] 

Zabí- 

havost 

[mm] 

Objem 

staženin  

[%] 

Délkové 

smrštění  

[%] 

Odolnost 

proti 

vzniku 

 trhlin 

42 4330 AlSi 13 580-577 2,65 510 3 0,8 

velmi 

 dobrá 

42 4336 AlSi 12 CuNiMg 591-538 2,66 500 4,3 0,8 

velmi 

 dobrá 

42 4331 AlSi 10 Mg 601-569 2,67 500 3,3 0,84 

velmi 

 dobrá 

42 4332 AlSi 7 620-577 2,66 470 3,8 1 

velmi 

 dobrá 

42 4338 AlSi 8 Cu 4  590-530 2,74 355 4,1 1,1 dobrá 

42 4381 AlSi 5 Cu 2 578-540 2,74 405 4,9 1,08 dobrá 

 

 

3.1.3  Smršťování 

Smršťováním nazýváme rozměrové změny, ke kterým dochází po ztuhnutí odlitku. 

Směrné hodnoty smrštění odlitků pro jednotlivé slitiny hliníku jsou uvedené v tabulce č.2. 

Přilití do kokil je smrštění menší než při lití do pískových forem [10].  

 

Tabulka č.2  Směrné hodnoty smrštění  odlitků [10]. 

 

ČSN Druh slitiny 

Smrštění odlitků [%] 

Lití do 

pískových 

forem 

Lití do 

 kokil 

Lití pod 

tlakem 

42 4330 AlSi 13 1,0 - 1,15 0,5 - 0,8 0,4 - 0,6 

42 4331 AlSi 10 Mg 1,0 - 1,1 0,5 - 0,8 0,4 - 0,6 

42 4332 AlSi 7 1,0 - 1,2 0,8 - 1,0 0,4 - 0,6 

42 4338 AlSi 8 Cu 4 1,0 - 1,2 0,8 - 1,0   

42 4381 AlSi 5 Cu 2 1,0 - 1,1   0,5 - 0,8 
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3.1.4 Sklon k trhlinám a prasklinám 

Trhliny se tvoří jen v údobí intervalu tuhnutí, pokud existují současně dvě fáze, fáze 

tekutá a fáze tuhá. Praskliny vznikají za teplot podstatně nižších v důsledku pnutí v odlitcích 

během chladnutí. Sklon ke vzniku trhlin je tím menší, čím menší je interval tuhnutí slitiny 

(proto čistý hliník a eutektické slitiny mají malý sklon k trhlinám), a čím je jemnější zrno. 

Proti vzniku prasklin působí zpomalení chladnutí, souměrná konstrukce odlitků a usnadnění 

deformace odlitku [10]. 

 

3.1.5 Slitiny vhodné pro odlévání 

Z hlediska slévárenského jsou tedy nejvýhodnější slitiny eutektické, s malým intervalem 

tuhnutí. Přehled slévárenských vlastností některých slitin je uveden v tabulce č.1. Kromě 

slévárenských vlastností ovlivňují však výběr vhodných slitin i jiné vlastnosti, jako je 

svařitelnost, odolnost proti korozi apod. Přehled těchto vlastností u jednotlivých slitin hliníku 

je uveden v tabulce č.3. Z konstrukčních důvodů bývá často nutné používat slitiny sice 

s horšími slévárenskými i jinými vlastnostmi, ale s vysokými mechanickými vlastnostmi, 

zejména za vyšších teplot (pístové slitiny apod.) [10].  

 

Tabulka č.3, Důležité vlastnosti hliníku pro výběr vhodné slitny [10]. 

 

ČSN Druh slitiny 
Sléva- 

telnost 

Svaři- 

telnost 

Obrobi- 

telnost 

Korozi- 

vzdornost 

v 

atmosféře 

Korozi- 

vzdornost  

v mořské 

 vodě 

42 4330 AlSi 13 výborná výborná dobrá 

velmi 

 dobrá dobrá 

42 4331 AlSi 10 Mg výborná výborná dobrá 

velmi 

 dobrá dobrá 

42 4332 AlSi 7 

velmi 

dobrá dobrá 

velmi 

 dobrá výborná 

velmi 

 dobrá 

42 4338 AlSi 8 Cu 4  výborná 

velmi 

 dobrá 

velmi 

 dobrá vyhovující neužívá se 

42 4381 AlSi 5 Cu 2  

velmi 

 dobrá 

velmi 

 dobrá 

velmi 

 dobrá vyhovující neužívá se 
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3.2  Rafinace a ošetření taveniny 

 Pod pojmem rafinace rozumíme čištění taveniny, ošetřením pak provedení 

technologických operací, které mají zajistit co nejvyšší kvalitu roztavené slitiny pro odlévání 

odlitků. Je nutno brát v potaz (což je velkým problémem) existenci oxidů, kovových a 

nekovových vměstků, přítomnost rozpuštěných plynů stejně tak jako nevhodnou formu 

vyloučení jednotlivých komponent struktury konečného výrobku [5].   

Je všeobecně známo, že při styku velmi čistého povrchu roztaveného hliníku a jeho 

slitin s okolní atmosférou dochází okamžitě k jejich pokrytí vrstvou oxidů. Největší podíl 

vzhledem k chemickému složení slitin a afinitě ke kyslíku bude mít oxid hlinitý. Ve 

slévárenských pochodech se nejvíce uplatňuje nízkoteplotní modifikace γ-Al2O3 a dále 

vysokoteplotní modifikace α-Al2O3. Změna modifikace probíhá v intervalu teplot 700 - 

1000°C postupným kontinuálním pochodem. V době přeměny modifikace dochází k poklesu 

pevnosti a ochranného účinku oxidické vrstvy, což může být příčinou zvýšení intenzity 

oxidace i zvýšení obsahu plynů v tavenině. Pochod oxidace probíhá nejen v tavících 

agregátech, ale také při odlévání odlitků do slitků. Oxidické vměstky se mohou vyskytovat 

jako velmi disperzní jednotlivé částice o rozměrech 0,03 – 0,5 μm, nebo dokonce jako 

oxidické blány, které jsou z hlediska porušení souvislosti základní kovové hmoty 

nebezpečnější [5].    

Dokonce po provedení účinných opatření k zachycení všech kovových a nekovových 

nečistot v průběhu odlévání dochází k oxidaci hliníkových slitin i ve slévárenské formě. Tento 

jev označujeme jako re-oxidaci a její průběh při klasickém odlévání odlitků lze jen velmi 

obtížně omezit [12].   

Kovové vměstky představují nedokonalé rozpuštěné legující prvky, předslitiny nebo 

intermetalické fáze, které existují nebo vznikají v tavenině. Velmi obtížné je dosažení 

homogenity taveniny v případě legování prvků s vysokým bodem tání. Tento pochod 

vyžaduje zpravidla vysoké přehřátí základního kovu, ve kterém se tyto prvky mají rozpouštět. 

Platí to zejména pro přípravu binárních nebo vícesložkových předslitin. Je nutno brát v potaz, 

že některé prvky mohou být potencionálními vynucenými zárodky krystalizace, a z tohoto 

pohledu je jejich přítomnost v tavenině žádoucí [12].    

Mezi nekovové vměstky vedle oxidů můžeme zařadit také nitridy (např. AlN, Mg3N2, 

TiN), dále karbidy (Al4C3, TiC, ZrC) a boridy (AlB2, TiB2, ZrB2). Jejich potencionální 

existence se řídí hodnotami volné entalpie jejich vzniku a také koncentrací zúčastněných 

prvků v tavenině. Nekovové vměstky mohou být do taveniny vneseny jako částice 

z keramických vyzdívek a výdusek tavících pecí, kelímků, pánví, ale také z postřiků nářadí 
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nebo slévárenských forem. V odlitcích se mohou vyskytovat i jednotlivá zrna ostřiv nebo 

jejich shluky z použitých formovacích směsí. Nekovové vměstky mohou vytvářet i částice 

použitých taviv a přípravků pro ovlivnění primární licí struktury [12].     

K pochodům rafinace a ošetření taveniny patří také odplynění slitiny. Jde zejména o 

snížení obsahu rozpuštěného vodíku, které se provádí soustavně u všech slitin hliníku. Je 

nezbytně nutné, aby účinnost odplyňování byla experimentálně ověřena příslušnými přístroji 

nebo stanovením hustoty vzorků tuhnoucích za podmínek atmosférického tlaku a při 

sníženém tlaku 80 mbar, a výpočtem indexu hustoty, případně jen stanovením hustoty [12].      

V současné technické praxi sléváren se nejdříve provádí odplyňování taveniny, pak 

následuje ovlivnění primární struktury očkováním nebo modifikací a zpravidla při odlévání 

odlitků nebo slitků se zařazuje jako hlavní způsob snížení obsahu nečistot filtrace roztavené 

slitiny [4].                 

 

3.3  Modifikace struktury hliníkových slitin 

Strukturu a vlastnosti slévárenských slitin je možné obecně ovlivňovat úpravami 

tekutého kovu spočívajícími v přidání malého množství vhodně zvolené látky, která ovlivňuje 

proces krystalizace. Jednou z těchto úprav tekutého kovu je modifikování, kterým se 

ovlivňuje způsob růstu krystalizačních zárodků a jehož důsledkem jsou morfologické změny 

vyloučených fází [7].                 

Z hlediska rovnovážného binárního diagramu se siluminy rozdělují na podeutektické 

se strukturou (α + eutektikum), eutektické se strukturou (eutektikum) a nadeutektické se 

strukturou (primární křemík + eutektikum). Fáze α je substituční tuhý roztok křemíku 

v hliníku s maximální rozpustností 1,59% Si při eutektické teplotě. Se snižující se teplotou 

rozpustnost klesá a při teplotě 200°C dosahuje přibližně 0,05% Si. Eutektikum je směs α-fáze 

a eutektického křemíku vznikající eutektickou proměnou. Skládá se z eutektických buněk. 

Eutektická buňka je krystalizační jednotka vznikající při eutektické proměně. Eutektické fáze 

jsou v eutektických buňkách vyloučené spojitě. Charakteristickou zvláštností těchto eutektik 

je neviditelnost rozhraní mezi eutektickými buňkami [7].   

              Obecně lze říci, že eutektický křemík se v nemodifikovaném eutektiku slitin 

Al-Si vylučuje ve tvaru hexagonálních desek  (viz obrázek č.5), které vytvářejí skelet se 

společným krystalizačním centrem v rámci eutektické buňky [7].                  
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Obrázek č. 5 Prostorový tvar hexagonální desky nemodifikovaného eutektického 

křemíku ve slitině AlSi10MgMn, hluboce leptaného leptadlem Aachen, SEM 

(Scanning electron micrscope – řádkovací elektronový mikroskop) [7]. 

 

Růst fasetového deskového hexagonálního krystalu začíná rozvojem dvojčatových 

ploch v místě tupého úhlu roviny {111} a pokračuje především ve směru <211> při 

současném zachování tupého úhlu. Podmínkou zachování tupého úhlu je existence dvou 

paralelních dvojčatových rovin (viz obrázek č. 6) [7].   

               

 

 

Obrázek č. 6 Růstový model eutektického křemíku (vlevo: vícenásobné dvojčatění 

        v hexagonálním krystalu; vpravo: přednostní růst krystalu křemíku ve směru <211>)  [7].                               
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Rozložení desek eutektického křemíku v nemodifikovaném stavu může být dvojího 

typu. První typ rozložení představuje neorientované rozložení desek eutektického křemíku 

(viz obr. č. 7 a), které je pojmenováno jako zrnité eutektikum. Druhý typ rozložení 

představuje vějířovité (přímé nebo lomené) rozložení desek eutektického křemíku (viz 

obrázek č. 7 b, c), které je pojmenováno jako lamelární eutektikum. Principiálně se nejedná o 

kvalitativní rozdíl v rozložení desek eutektického křemíku v rámci prvního a druhého typu 

rozložení, ale jenom o existenci dvou různých pojmenování pro každý typ rozložení desek 

eutektického křemíku [7].                 
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a) neorientované rozložení desek křemíku ve        b)  vějířovitá přímá orientace desek 

 slitině AlSi10MgMn – nemodifikovaný                  křemíku ve slitině AlSi10MgMn 

   eutektický Si.                                                           - nemodifikovaný eutektický Si. 

 

 

 

c) vějířovitá lomená orientace desek křemíku      d) tyčinky až vlákna eutektického 

      ve slitině AlSi10MgMn - nemodifikovaný            křemíku ve slitině AlSi10MgMn 

          eutektický Si.                                                          – modifikovaný 0,04% Sr. 

 

Obrázek č.7 (a, b, c, d) Prostorový tvar eutektického křemíku, hluboce leptaného leptadlem 

Aachen, REM [7].                 
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Eutektikum přítomné v nemodifikovaných slitinách Al-Si je dvoufázová struktura 

tvořená dendrity α-fáze a deskami eutektického křemíku s různou orientací, které se v rovině 

metalografického výbrusu jeví jako šedé jehlice uložené ve světlé matrici α-fáze. 

Nemodifikované eutektikum slitin Al-Si je fasetově-nefasetované anomální eutektikum. 

Anomální eutektika vznikají, když eutektické fáze nerostou stejnými rychlostmi. Růst 

jednotlivých fází probíhá současně, ale fronta společného růstu fází se nevytváří. Rychle 

rostoucí fází je zpravidla fáze, na kterou připadá menší objemový podíl. V soustavě Al-Si jsou 

to desky křemíku. Fáze α se vyplňuje při růstu prostranství mezi deskami křemíku nezávisle 

na tom, ke které eutektické buňce tyto desky patří [7].                 

Slévárenské siluminy obsahují ve struktuře velký podíl eutektika, případně jejich 

struktura je čistě eutektická. Z tohoto důvodu činiteli majícími vliv na mechanické vlastnosti 

odlitku jsou vlastnosti α-fáze a množství, morfologie, velikost a rozložení eutektického 

křemíku [7].                 

Tvar eutektického křemíku (hexagonální deska, v rovině výbrusu jehlice s ostrým 

zakončením) v nemodifikovaném eutektiku slitin Al-Si výrazně snižuje mechanické vlastnosti 

siluminů. Z tohoto důvodu se realizuje modifikování těchto slitin způsobující výraznou změnu 

struktury a vyloučení eutektického křemíku ve formě tyčinek až vláken (viz obrázek č. 7 d), 

které se v rovině metalografického výbrusu jeví jako oblá zrna [7].                 

Vyloučení eutektického křemíku ve tvaru tyčinek až vláken způsobuje při 

modifikovaných slitinách Al-Si zvýšení mechanických vlastností v porovnání 

s nemodifikovanými slitinami Al-Si. Změna tvaru eutektického křemíku modifikováním 

z desky na tyčinku až vlákno způsobuje zvýšení pevnosti v tahu Rm, plastických 

mechanických vlastností (A5, Z) a houževnatosti. Změna hodnot meze kluzu Re v závislosti na 

procesu modifikování nebyla zjištěna [7].                 

Podobně jako v nemodifikovaném stavu vytváří i modifikovaný eutektický křemík 

prostorový skelet, který roste z jednoho centra v rámci eutektické buňky. Růstový model 

nemodifikovaného a modifikovaného eutektického křemíku je znázorněn na obrázku č.8. 

Mechanismus změny eutektického křemíku z desky na tyčinku až vlákno při modifikovaném 

eutektiku není dostatečně objasněný a také práce týkající se mechanismu modifikace jsou 

ojedinělé. Obecně se přikláníme k teorii založené na omezení růstu eutektického křemíku 

adsorpcí povrchově aktivního prvku. Podle této teorie jsou modifikátory ty prvky, které jsou 

povrchově aktivní ke krystalizující složce slitiny. Adsorbují se na povrchu krystalů 

eutektického křemíku a zabraňují přísunu další stavební látky z taveniny, a způsobují tak 

zpoždění krystalizace eutektického křemíku.  Povrchově aktivní prvky působí už při velice 
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nízkém obsahu v tavenině (0,001 – 0,1 %). Způsobují tak kvalitativní změnu struktury, 

výsledkem které je změna tvaru eutektického křemíku z desky na tyčinku až vlákno. Tato 

změna souvisí se změnou rozhraní vylučujících se eutektických fází. Při vyloučení křemíku ve 

formě desek (při nemodifikovaných strukturách) vzniká rozhraní tvořené hranami a jedná se 

tedy o fasetově-nefasetovaný systém. Při vyloučení křemíku ve formě tyčinek až vláken (při 

modifikovaných strukturách) se tvoří rozhraní zaobleného tvaru a jedná se tedy o fasetově-

fasetový systém [7].                 

 

 

 

Obrázek č. 8 Schématické znázornění růstového modelu eutektického křemíku 

      (vlevo: nemodifikovaný eutektický křemík; vpravo: modifikovaný eutektický křemík) [7].                 

 

3.3.1 Modifikace sodíkem 

K nejčastěji používaným modifikátorům patří sodík. Sodík se všeobecně vsádkuje jako 

čistý (doba účinnosti cca 30 minut) nebo ve formě solí, doba účinnosti zpravidla 10 až 15 

minut. Doba účinnosti sodíku se pohybuje v rozmezí 10 až 30 minut, výjimečně ( jen při 

některých druzích modifikačních přípravků na bázi sodíku) 1 až 2 hodiny. Sodík, jako i 

ostatní povrchově aktivní prvky (např. Sr, Stroncium) způsobuje zpoždění krystalizace na bázi 

eutektického křemíku, v důsledku čehož klesá teplota eutektické proměny na 569°C a 

eutektická koncentrace se posouvá od 1,3 % Si k 14 % Si. [9].  

Pro modifikaci se používá buď sodík kovový, v podobě solí a v poslední době 

především jako exotermické modifikační tablety [11]. 

Kovový sodík se vzhledem k vysoké reaktivnosti aplikuje téměř ve vakuových 

patronách. Patrony jsou vyrobeny z tenkého hliníkového plechu, rychle se roztaví a chemicky 

nevnášejí do taveniny žádný cizí prvek. Vyrábí se v několika velikostech s různým obsahem 
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sodíku, což usnadňuje dávkování podle hmotnosti modifikovaného kovu. Patrony se zvonem 

ponoří ke dnu lázně a drží se tam do ukončení reakce. Sodík se dávkuje obvykle v množství 

0,05 – 0,1 % Na [11]. 

Modifikační soli jsou směsi chloridů a fluoridů (typickou kombinací je NaCl + KCL + 

NaF), které se dodávají v práškové podobě, nebo častěji jako tablety. Modifikační sůl nebo 

tableta se zvonem ponoří ke dnu lázně. Po odeznění reakce se lázeň zamíchá, produkty reakce 

se nechají vyplavat na hladinu a pečlivě stáhnou. Za 5 – 10 minut je tavenina připravena k lití. 

Dávkování sypkých přípravků bývá kolem 0,8 – 1,0 % na hmotnost taveniny [11]. 

Exotermické modifikační tablety využívají exotermický efekt, který je dán buď 

hořením hliníkové krupičky za přítomnosti oxidovadla (starší typ) nebo hořčíkovými třískami 

(nepotřebují oxidovadlo). Při vysokých teplotách, způsobených hořením exosměsi, dochází 

k tepelné destrukci a ze skeletu tablet se uvolňuje sodík ve formě par. Do taveniny přejde jen 

určitá část sodíku (max. asi 30 %), zbytek vyhořívá na hladině. Tablety zaručují poměrně 

vysoké využití sodíku a reprodukovatelnost modifikace. Dávkování při lití do pískových 

forem je 0,10 – 0,20%, při lití do kokil je to 0,02 – 0,12 % [11]. 

                  

Při praktickém používání sodíku a jeho solí byly zjištěny následující nevýhody: 

- Sodík zvyšuje stupeň naplynění siluminů. 

- Slitinu modifikovanou sodíkem není možné odplyňovat, filtrovat apod., protože se 

tím ztrácí efekt modifikace. 

- Sodík zvětšuje koeficient objemové smrštivosti v intervalu tuhnutí slitiny, 

v důsledku čehož se zvyšuje výskyt rozptýlené porezity. 

- Rychlý přepal sodíku při výdrži taveniny v podmínkách sériové výroby 

komplikuje jeho dávkování. 

Výše uvedené nedostatky si vynutily hledání jiných modifikátorů a testování jejich 

vlivů na strukturu a vlastnosti siluminů [9].   

Výsledkem modifikace sodíkem je zjemnění mikrostruktury a eliminace vyloučených 

hrubých částic křemíku. Používá se přísady cca 67 % NaF a 33 % NaCl. Dochází tak ke 

snížení teploty eutektika a celkové modifikaci tvaru binárního digramu, tak jak je čárkovaně 

znázorněno na obrázku č.9. Nadeutektoidní slitiny Siluminu s obsahem 11 – 13 % Si se 

stávají podeutektoidními a eutektikum je tvořeno jemnými částicemi fáze β (elementární Si) a 

fází α. Při tuhnutí jsou částice obaleny silicidem sodíku Na2Si, takže nemohou dobře růst a 

docílí se tak zvýšení mechanických vlastností. Dalšího zpevnění se dosáhne přísadou hořčíku. 
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Po tepelném zpracování se vylučuje intermetalická fáze Mg2Si. Přidá-li se ještě k hořčíku 

přísada mědi, vyloučí se fáze CuAl2 a AlMg5Cu4Si4 [3]. 

   

 

 

Obrázek č. 9 Část binárního diagramu Al – Si znázorňující účinek modifikace Na  [3]. 

 

Po ukončení modifikační reakce se sodík vypařuje z hladiny taveniny a jeho obsah 

v lázni se postupně snižuje. To je příčinou postupného slábnutí modifikačního účinku až jeho 

zániku. Tomuto jevu se říká odeznívání modifikace. Během odeznívání se struktura slitiny 

postupně vrací zpět do stavu před modifikací. Rychlost odeznívání závisí na řadě vlivů, 

zejména na teplotě kovu, na velikosti povrchu hladiny vůči obejmu kovu a na pohybu kovové 

lázně po modifikaci, tak jak znázorněno na obrázku č. 10. Při modifikaci sodíkem lze obvykle 

počítat s dobou modifikačního účinku 15 až 20 minut, maximálně do 30 minut. Jestliže je 

doba mezi modifikací a odléváním delší, musí se tavenina domodifikovat menší dávkou 

modifikačního prostředku. Aby se dosáhlo prodloužení modifikačního účinku v udržovacích 

pecích, používají se modifikační tablety s pomalým rozpouštěním v lázni. Hustota tablet je 

přibližně stejná jako hustota taveniny, tzn. že se v lázni vznáší, pomalu se rozkládají a 

postupně nahrazují ztráty sodíku. Ke ztrátám sodíku dochází rovněž při odplyňování taveniny. 

Při probublávání kovu jakýmkoliv druhem plynu sodík difunduje do bublin a s nimi uniká 

z taveniny. Sodík má vysokou afinitu ke chloru a fluoru, proto nelze modifikovanou slitinu 

v žádném případě odplyňovat přípravky, které obsahují chlór nebo fluor. I krátké 
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probublávání taveniny chlorem zcela zruší modifikační účinek sodíku. Modifikace proto musí 

následovat až po odplynění [11]. 

 

 

 

Obrázek č. 10 odeznívání modifikačního účinku (X – obsah modifikačního prvku)  

[11]. 

  

3.3.2  Modifikace stronciem 

Stroncium je stále častěji používaným modifikátorem v  podeutektických a 

eutektických siluminech. Jeho modifikační účinek je delší, cca 1 až 2 hodiny. Čas účinnosti 

stroncia je možné prodloužit až na 10 hodin přísadou 0,05 % až 0,25% beryllia, které snižuje 

rychlost oxidace taveniny, a tím stabilizuje účinek stroncia. Výhodou stroncia, kromě delšího 

času účinnosti oproti sodíku, je i menší snížení teploty eutektické přeměny. Stroncium se 

vsádkuje ve formě předslitiny jako je např. AlSi13Sr10, AlSi16Sr10, AlSr5 nebo AlSr10, 

respektive ve formě SrCO3. Předslitiny typu AlSr obsahují stroncium ve formě částic typu 

SrAl4. Množství předslitiny se musí přepočítat na optimální množství čistého stroncia, které 

dosahuje 0,03 až 0,06 % a závisí na rychlosti ochlazování odlitku a na obsahu křemíku ve 

slitině. Při překročení optimálního množství vznikají křehké fáze typu Al2Si2Sr vyloučené 

v segregačních oblastech. Mechanismus modifikace se stronciem se skládá z následujících 

reakcí: 

- rozpad částic SrAl4 v tavenině; 

- tvorba nových částic fáze Al2Si2Sr; 
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- opětovný rozpad částic fáze  Al2Si2Sr za vzniku volného Sr; 

- vliv volného Sr na způsob růstu krystalů křemíku v souladu s teorií působení 

povrchově aktivních prvků; 

- částečná reakce Sr s fosforem (obsaženým ve slitině ve formě nečistoty 

z výchozích surovin) za vzniku fosfidu stroncia, což vede k tlumení modifikačního 

účinku stroncia [7].                  

Kinetika těchto reakcí je výrazně ovlivněna rychlostí rozpadu částic SrAl4 a reakcí 

mezi stronciem a fosforem. Rychlost rozpadu částic SrAl4 závisí na jejich velikosti. Při 

předslitinách obsahujících malé částice SrAl4 s rozměry 1 až 10 μm je rychlost jejich rozpadu 

poměrně veliká a optimální modifikační účinek se dosáhne do 2 až 5 minut po vsádkování 

předslitiny do taveniny. Při předslitinách obsahujících větší částice SrAl4 s rozměry 10 až 130 

μm popř. 100 až 400 μm je rychlost jejich rozpadu menší a optimální modifikační účinek je 

dosažený do 10 až 30 minut po zavedení těchto předslitin do taveniny. Zvětšující se rozměr 

částic SrAl4 v předslitinách obsahujících stroncium posunuje optimální modifikační účinek 

k delším časům. Reakce mezi stronciem a fosforem způsobuje tlumení modifikačního účinku 

stroncia a začíná probíhat až po 10 minutách po vsádkování předslitiny obsahující stroncium. 

Tato reakce způsobuje navázání částic stroncia z předslitiny do fosfidu stroncia, čímž se 

dosáhne modifikační účinek takového rozsahu, který by byl dosažen v případě, že by tato 

reakce neproběhla. Po ukončení reakce mezi stronciem a fosforem může modifikační reakce 

dále pokračovat se zbytkovým množstvím stroncia, které se nespotřebovalo na vytvoření 

fosfidu stroncia [7].                  

Vzhledem k uvedené skutečnosti je potřebné při modifikování předslitinami 

obsahujícími stroncium zvolit dobu modifikační reakce do 10 minut, kdy ještě nezačne reakce 

mezi stronciem a fosforem. Tento čas je vyhovující i z hlediska rychlosti rozpadu částic  

Al4Sr, případně je potřebné snížit obsah fosforu při výrobě slitiny pod 0,0015 %. Hledání 

optimální modifikace stronciem podeutektického siluminu AlSi10MgMn a popisem 

morfologických změn eutektického křemíku v závislosti na množství přidávaného stroncia do 

taveniny již bylo cílem mnoha výzkumných prací. Kvantitativní hodnocení morfologie 

eutektického křemíku v závislosti na množství přidávaného modifikátoru se uskutečnila 

využitím mediánu tvarového faktoru M (vzorec č.1), který se osvědčil jako deskriptor při 

hodnocení grafitu v litinách a je definovaný vztahem:           

 

                                                  M = 4 π P / B
2                                                                                      

(1) 

kde P je plocha částice a B je obvod částice 
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Změny hodnot tvarového faktoru M eutektického křemíku plně odpovídají tvarovým 

změnám eutektického křemíku v celém modifikačním rozsahu (viz obrázek č. 11) a při 

optimálně modifikovaném stavu (0,04 % Sr) dosahují hodnoty faktoru M maxima [7].                  

 

Obrázek č. 11 Závislost tvarového faktoru M eutektického křemíku siluminu 

AlSi10MgMn na množství modifikátoru Sr [7].                  

 

3.4  Očkování siluminů  

Druhým typem úpravy tekutého kovu přidáním malého množství vhodně zvolené 

látky, která ovlivňuje proces krystalizace, je očkování, kterým se prioritně ovlivňuje počet 

krystalizačních zárodků, a jeho důsledkem je proto zjemnění struktury. Při slitinách Al-Si se 

využívá očkování na zjemnění kovové matrice, tj. tuhého roztoku α přísadami některých 

přechodových prvků [7].                  

Známe několik teorií na vysvětlení příčin zjemnění α-fáze: 

- Teorie zakládající se na peritektické proměně v soustavě hliník – přechodový kov. 

- Teorie zakládající se na vzniku intermetalických sloučenin hliníku a přechodového 

kovu, příp. karbidu přechodového kovu. 

- Teorie vycházející z elektronové stavby přechodných kovů, přičemž zjemňující 

účinek kovu je tím silnější, čím méně elektronů se nachází na orbitalu d. 

 

Očkování je zvlášť účinné při podeutektických siluminech s vysokým podílem tuhého 

roztoku α ve struktuře, tj. při slitinách Al-Si s obsahem křemíku do 5-7 %. Zjemnění tuhého 
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roztoku α se uskutečňuje přídavkem prvků Ti a B, které jsou do taveniny přidávané jednotlivě 

nebo kombinovaně. Tyto prvky jsou vnášeny do taveniny ve formě intermetalických 

sloučenin, které jsou obsažené v příslušných předslitinách. Titan se vnáší do taveniny 

přidáním předslitin typu AlTi (např. AlTi6), které obsahují intermetalickou sloučeninu TiAl3. 

Bor se vnáší do taveniny přidáním předslitin typu AlB (např. AlB4), které obsahují 

intermetalickou sloučeninu AlB2. Titan a bor ve vzájemné kombinaci se vnáší do taveniny 

přidáním předslitin typu AlTiB (např. AlTiB1, AlTi5B0,2), které obsahují účinné prvky Ti a 

B ve formě intermetalických sloučenin TiB2 a TiAl3. Intermetalická sloučenina TiB2 je 

nerozpustná v tuhém roztoku α, zatímco sloučeniny AlB2 a TiAl3 jsou tuhém roztoku  α 

rozpustné. Tato skutečnost vede k charakteristickým projevům při zjemnění tuhého roztoku α 

s jedním z prvků Ti a B samostatně [7].                  

Optimální doba výdrže na teplotě očkování při předslitinách typu AlTiB je 5 až 10 

minut. Všechny tyto předslitiny účinkují téměř okamžitě a ve většině případů jejich účinek 

nezávisí na době výdrže a na teplotě očkování. Optimální teplota očkování se shoduje 

s teplotami, které se používají v technické praxi při odlévání Al-Si slitin. Po překročení této 

teploty (cca 750°C) nastává mírné zhrubnutí struktury. Toto je způsobeno mírným zhoršením 

zjemňujících účinků v důsledku vzniku shluků částic TiB2 fáze, případně dochází k jejich 

segregaci, což snižuje možnosti tvorby aktivních krystalizačních zárodků [5].                  

S rostoucím obsahem křemíku v Al-Si slitinách dochází ke snižování zjemňujícího 

účinku předslitin typu AlTiB. Z tohoto důvodu při slitinách Al-Si s vyšším obsahem křemíku 

je potřebné použití vyššího množství předslitin AlTiB. Zvyšování přídavného množství 

předslitin je efektivní jen do obsahu 0,1 - 0,2 % AlTiB, proto je možné při slitinách Al-Si 

získat vzhledem k obsahu křemíku jen omezený zjemňující účinek [7].                  

Zjemňující účinek předslitin typu AlTiB je ovlivněný obsahem titanu v očkovací 

slitině. Se zvyšujícím se obsahem titanu se zvyšuje zjemňující účinek předslitin AlTiB. 

Zřetelné zvýšení efektu očkování nastane, když obsah titanu dosáhne hodnoty mezi 0,1 až 0,2 

%. To je možné tehdy, když se obsah titanu v očkované slitině bude přibližovat horní hranici, 

kterou připouští tolerance chemického složení. V tomto případě obsah titanu (obsaženého 

v očkované slitině spolu s rozpuštěným titanem z předslitiny) dosáhne koncentrace (0,19 %) 

odpovídající peritektické reakci mezi hliníkem a titanem. Jejím výsledkem bude vznik částic 

fáze TiAl3, které budou působit jako aktivní krystalizační zárodky spolu s nerozpuštěnými 

částicemi fáze TiAl3 z předslitiny a částicemi TiB2 s obalem TiAl3 [7].                   
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3.4.1 Očkování titanem 

Očkování samotným titanem je málo účinné  a dosahuje se při něm nejhorší zjemňující 

účinek na α-fázi. Zjemnění tuhého roztoku α titanem probíhá tak, že zbytky intermetalické 

fáze TiAl3, které nejsou úplně rozpuštěné po vnesení předslitiny typu AlTi do taveniny, 

působí jako krystalizační zárodky. V této souvislosti se projevuje výrazný vliv teploty 

očkování a doby výdrže na této teplotě. Čím je vyšší teplota očkování a delší doba výdrže, tím 

více částic intermetalické fáze TiAl3 se rozpustí a efekt očkování je nižší. Tento vliv teploty 

očkování a doby výdrže je méně výrazný tehdy, když je dostatečný obsah titanu v tavenině 

(obsaženého přímo v očkované slitině spolu s rozpuštěným Ti z předslitiny) a může 

proběhnout peritektická reakce mezi Ti a Al, jejímž produktem je vyloučení fáze TiAl3 

v průběhu primární krystalizace. Tím dochází ke zvýšení počtu krystalizačních zárodků fáze 

TiAl3 a zvýšení efektu očkování. Průběh této reakce však závisí na obsahu Ti v tavenině. 

Peritektická reakce mezi Ti a Al probíhá při teplotě 665°C a při koncentraci titanu 0,19 %. 

Zjemnění tuhého roztoku samotným titanem se proto doporučuje jen tehdy, když obsah titanu 

v očkované slitině odpovídá maximálnímu množství, které připouští tolerance chemického 

složení pro danou slitinu. V tom případě je zaručený peritektický obsah Ti v tavenině [7].                   

 

3.4.2 Očkování borem 

Očkování samotným borem je nejúčinnější a dosahuje se při něm nejlepší zjemňující 

účinek na α-fázi. Zjemnění tuhého roztoku α borem probíhá tak, že částice intermetalické fáze 

AlB2 působí jako krystalizační zárodky. Fáze AlB2 je vnášena do taveniny ve formě předslitin 

typu AlB (např. AlB4), příp. SiB. Jako krystalizační zárodky pak působí ty částice fáze AlB2, 

které nejsou úplně rozpuštěné po vnesení předslitiny do taveniny, příp. vznikají při primární 

krystalizaci. Při předslitině typu AlB je problematické vnesení boru do taveniny. Tyto 

předslitiny (např. AlB4) mají zpravidla obsah cca 4 % boru a obsahují hrubé částice AlB2 

fáze, které se v tavenině jen velmi pomalu rozpouštějí. Tato skutečnost může vést k segregaci 

fáze AlB2, a proto je jen velmi těžké určit potřebnou koncentraci boru na dosažení efektivního 

očkování. Tomuto je možné předejít  vnášením boru do taveniny předslitinou SiB. Tato 

předslitina má obsah boru 1,4 %. Asi 1/3 boru je rozpuštěna v křemíku a zbytek existuje jako 

borid křemíku, který je v tavenině lehce rozpustný. Částice fáze AlB2, které působí jako 

krystalizační zárodky, potom v plném rozsahu vznikají při primární krystalizaci. Při 

předslitině SiB je jednodušší určení potřebného množství boru. Omezující pro použití 

předslitiny SiB je, že je možné ji použít jen při výrobě slitin na odlitky. Výška teploty 
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očkování a doby výdrže na této teplotě nemá výrazný vliv na zjemňující účinek, protože 

částice AlB2 vznikají při primární krystalizaci, takže není podstatné, zda se rozpustí všechny 

částice AlB2 vnesené předslitinou, či nikoliv. Uvedený vliv doby výdrže platí jen pro 

předslitinu typu AlB, protože při předslitině typu SiB vznikají všechny částice fáze AlB2 při 

primární krystalizaci. Doba výdrže se pohybuje zpravidla kolem deseti minut. Při očkování 

borem je potřebné věnovat zvýšenou pozornost obsahu titanu v očkované předslitině, a tím i 

vnášenému obsahu boru předslitinou. Se zvyšujícím se obsahem titanu dochází ke zhoršování 

zjemňujícího účinku boru. Reakcí mezi titanem a borem vzniká fáze TiB2. Vznik této fáze 

způsobuje snížení obsahu boru v tavenině a zhoršují se předpoklady pro krystalizaci fáze 

AlB2. Při nedostatečném obsahu boru fáze AlB2 nebude primárně krystalizovat, ale vznikne až 

při eutektické proměně, kdy už nemůže působit jako očkovadlo. Částice fáze TiB2 zároveň 

nemohou působit jako aktivní krystalizační zárodky, protože mezi parametry mřížky TiB2 a 

hliníku je výrazný rozdíl. Uvedená skutečnost způsobuje problémy při určení optimálního 

množství vnášeného boru předslitinou pro potřebu efektivního očkování. Toto množství boru 

se při předslitině AlB4 pohybuje kolem 150ppm, a to představuje 0,2 – 0,4 % AlB4 [7].                           

 

3.4.3 Očkování titanem a borem 

Očkováním titanem a borem ve vzájemné kombinaci se dosahují uspokojující 

výsledky zjemnění tuhého roztoku α. Tyto prvky v kombinaci však mají slabší zjemňující 

účinek než samotný bor, ale vyšší zjemňující účinek než samotný titan. Zjemnění tuhého 

roztoku α titanem a borem v kombinaci se uskutečňuje účinkem  fází TiAl3 a TiB2, které se 

vnášejí do taveniny předslitinami typu AlTiB. Tyto předslitiny se vyrábějí s rozdílným 

obsahem titanu a boru. Nejčastěji se používají předslitiny, které mají obsah titanu 5 % a obsah 

boru 1 %. Tento poměr se v praxi ukázal jako nejvýhodnější, protože při dalším zvyšování 

tohoto poměru efektivnost očkování klesá. Bor je úplně navázán v nerozpustné fázi TiB2, 

která je v předslitině zpravidla velmi jemně vyloučena. Zbytek obsahu titanu (asi 2,8 %) je 

vyloučen ve tvaru polyedrických částic intermetalické fáze TiAl3, která je v tavenině 

rozpustná. Částice fáze TiB2, z  důvodu rozdílnosti krystalové mřížky s hliníkem, nemohou 

působit jako aktivní krystalizační zárodky. Okolo těchto částic vzniká obal, který je tvořen 

fází TiAl3. Obal TiAl3 na částicích fáze TiB2 se vytváří difuzí hliníku do fáze TiB2 a difuzí 

titanu z fáze TiB2, případně reakcí roztaveného hliníku  s TiB2. Tímto způsobem částice fáze 

TiB2 slouží jen jako aktivní položky pro vznik obalu TiAl3. Zjemnění tuhého roztoku α 

titanem a borem v kombinaci probíhá tak, že částice fáze TiB2 s obalem tvořeným fází TiAl3 
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působí jako krystalizační zárodky. Jako krystalizační zárodky působí také ty částice TiAl3, 

které se po vnesení předslitiny typu AlTiB  do taveniny úplně nerozpustily. Při předslitinách 

typu AlTiB je možné dosáhnout výrazné zjemnění tuhého roztoku α přidáním 0,04 -0,05 % 

AlTiB. V porovnání s tímto množstvím nastává po zvýšení množství předslitiny na 0,1 % 

AlTiB již jen mírné zjemnění α-fáze a po překročení tohoto množství již k dalšímu zjemnění 

α-fáze nedochází [7].                           
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4.  Slitina typu AlSi10Mg  

 

4.1  Charakteristika slitiny a vhodnost použití 

Slitina typu AlSi10Mg (EN AC-43000, ČSN 42 4331) je slitina hliníku s křemíkem, 

hořčíkem a manganem vyznačující se výbornou slévatelností a odolností vůči tepelným 

trhlinám, odolností proti korozi, vynikající svařitelnosti, obrobitelností a neposlední řadě 

vysokou chemickou odolností. Jedná se o mírně podeutektickou slitinu s nízkým obsahem 

doprovodných prvků a nečistot. Hlavními legujícími prvky slitiny jsou křemík, hořčík a 

mangan. Mezi doprovodné prvky řadíme měď, zinek, železo, titan. Barevné označení podle 

ČSN 42 1407, základní je bílá a vedlejší je modrá  [13]. 

Slitina je vhodná na pro všechny technologie odlévání. Při lití do pískových forem je 

nutné provést modifikaci sodíkem, při lití do kovových forem je modifikace rovněž 

prospěšná. Při tuhnutí netvoří vnitřní staženiny [13].  

Slitina se používá ve stavu vytvrzeném – T6, rozpouštěcí žíhání 510 - 525°C po dobu 

3 až 6 hodin / ochlazení ve vodě / precipitační žíhání 150 - 175°C po dobu 5 až 15 hodin. 

Slitina je vhodná pro tvarově složité a tenkostěnné odlitky vystavené střídavému 

namáhání  s vysokými nároky na pevnost a houževnatost, jako na velké převodové skříně, na 

šroubová kola, na součástky v automobilovém a leteckém průmyslu apod. Slitina je také 

vhodná pro styk s potravinami [13].                                                                                                                                             
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4.2  Chemické složení AlSi10Mg   

Slitina typu AlSi10Mg se vyznačuje následným chemickým složením (viz tabulka č.4) 

uváděném v maximálním obsahu hmotnostního procenta (s výjimkou Si a Mg).   

                                                                           

Tabulka č.4  Chemické složení AlSi10Mg [13]. 

                                                                    

 Max hm. %. 

Křemík (Si) 9,00 -11,00 

Železo (Fe) 0,55 

Měď (Cu) 0,05 

Mangan (Mn) 0,45 

Hořčík (Mg) 0,25 – 0,45 

Nikl (Ni) 0,05 

Zinek (Zn) 0,10 

Olovo (Pb) 0,05 

Cín (Sn) 0,05 

Titan (Ti) 0,15 

Hliník (Al) zbytek 

 

                                                                                                                                                                     

4.3 Mechanické vlastnosti slitiny 

Mechanické vlastnosti slitiny jsou obvykle uváděny ve dvou stavech, a to buď ve stavu 

bez tepelného zpracování a ve stavu po tepelném zpracování (T6 – vyšší teplota stárnutí, delší 

izotermická výdrž 3 – 5 hodin, dochází ke zpevnění materiálů, bohužel dochází k poklesu  

plastických vlastností) [14].    

 

4.3.1 Mechanické vlastnosti bez tepelného zpracování 

Požadované hodnoty mechanických vlastností slitiny typu AlSi10Mg bez tepelného 

zpracování  jsou následující:                                                                                                                                                 

- Minimální pevnost v tahu Rm : 150 MPa; 

- Minimální smluvní mez kluzu Rp0,2 : 80 MPa; 

- Minimální tažnost A50 mm : 2 %; 

- Tvrdost podle Brinella : 50 HBS  [14].    
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4.3.2 Mechanické vlastnosti po tepelném zpracování 

Požadované hodnoty mechanických vlastností slitiny typu AlSi10Mg po tepelném 

zpracování (varianta T6) jsou následující:                                                                                                                                                 

- Minimální pevnost v tahu Rm : 220 MPa; 

- Minimální smluvní mez kluzu Rp0,2: 180 MPa; 

- Minimální tažnost A50 mm : 1 %; 

- Tvrdost podle Brinella : 75 HBS [14].    
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5.  Experimentální část – odlévání slitiny AlSi10Mg ve firmě UNEKO 

 

Jak již bylo v úvodu této diplomové práce uvedeno, cílem práce je zkoumání vlivu 

technologie výroby na mechanické vlastnosti a strukturu slitiny AlSi10Mg. Firmě UNEKO se 

po odlití nedaří dosáhnout požadovaných mechanických vlastností, tj. dosažení minimální 

pevnosti v tahu 150 MPa. Z tohoto důvodu jsme se společně rozhodli provést odlití několika 

vzorků podle dohodnutých technologických postupů, a to klasického postupu (natavení, 

rafinace, modifikace, odplynění N2), obráceného postupu (natavení, rafinace, odplynění N2, 

modifikace) a super obráceného postupu (natavení, modifikace, rafinace, bez odplynění N2). 

Pro rafinaci se ve firmě UNEKO používá prostředek ECOSAL – Al113. ECOSAL Al113 je 

mírně exotermický rafinační přípravek, jehož účelem je odstranit oxidické vměstky a 

nečistoty, a zároveň snížit ztráty kovového hliníku, tzn., mít co nejsušší stěry s minimálním 

obsahem hliníku. ECOSAL Al113 je rámcově složen z KCl, Na2CO3, Na2SO4 a NaCl (přesné 

složení považuje výrobce firma Promet za své know-how). Pro modifikaci sodíkem se 

používá prostředek ECOSAL Al369. Oba tyto prostředky byly při odlévání vzorků použity. 

Příslušné zkušební vzorky byly odlity ve sklopné elektrické odporové peci ELSKLO (rok 

výroby 2004, jmenovitý topný příkon 45 kW, frekvence 50 Hz, proud 70A, napětí 3x400 V, 

přípojný příkon 49 kVA, jmenovitá teplota 1100°C, prostředí v peci – vzduch), viz obrázek 

č.12. 

Elektrická odporová pec má vestavěný SiC kelímek. Z důvodu zajištění dlouhodobé 

životnosti musí být v kelímku při zapnuté peci vždy buď navsázkovaný materiál, nebo tekutý 

kov. Suchý a čistý vstupní materiál (houska) byl vsázkován do elektrické pece, která 

byla podstatě v nepřetržitém provozu, kdy teplota pece po odlití a dalším vsázkováním 

poklesla na teplotu přibližně 600°C. Veškeré pracovní nářadí, které přichází do styku 

s tekutým kovem musí být suché, zbaveno rzí a ošetřeno ochranným nátěrem. Po roztavení 

vsázky bylo provedeno doložení do plného kelímku a pokračovali jsme v tavení a zahřívání 

tekutého kovu na licí teplotu. K natavení vstupního materiálu došlo zhruba po jedné a půl 

hodině. Teplota tekutého kovu byla kontrolována ponorným pyrometrem a bylo dbáno na to, 

aby nedošlo k přehřátí taveniny nad 800°C, kdy už dochází ke značnému naplynění taveniny. 

Po natavení na požadovanou licí teplotu bylo provedeno řádné stažení strusky (struska se 

vysouší na tzv. popel) z povrchu hladiny a okraje kelímku pomocí stěrky.  

Následně byla provedena rafinace granulovaným přípravkem ECOSAL Al 113 a to 

přibližně 0,1 hm. % vsázky. Tvoří-li vsázku pouze housky, je možno dávkování snížit na 0,05 



 33 

hm. % vsázky. Optimálního účinku rafinace dosáhneme ponořením přípravku ke dnu kelímku 

pomocí ponorného zvonu. Vznikající proplachovací plyny a vyplouvající částečky soli 

ovlivňují intenzivní čištění a odplynění taveniny. Poté bylo opět pomocí stěrky stáhnuty 

z povrchu hladiny suché stěry a produkty reakce.  

Po očištění hladiny tekutého kovu byla provedena pomocí předehřátého a řádně 

ošetřeného ponorného zvonu modifikace přípravkem (sodíková tableta) ECOSAL Al 369 

v množství 0,1 hm. % vsázky. Sodíková tableta byla držena ponorným zvonem u dna 

kelímku, tak aby modifikace probíhala v celém objemu taveniny. Po skončení reakce byly 

stáhnuty práškové stěry. Reakce sodíkových tablet je exotermická. U hmotnějších a 

silnostěnných odlitků se provádí zvýšená modifikace v množství 0,15 až 0,20 hm. % vsázky.  

Poté byl pomocí porézní hlavice ponořené ke dnu kelímku vháněn do elektrické pece 

dusík a bylo provedeno odplynění dusíkem přibližně po dobu pěti minut. V podstatě 

docházelo k sekundární rafinaci, kdy se na bubliny navázaly zbývající nečistoty.  Intenzitu 

probublávání volíme tak, aby nedocházelo k rozstříkávání taveniny na hladině.  

Po odplynění proběhla fáze uklidnění, kdy necháváme taveninu po určitou dobu (doba 

tří až osmi minut) uklidnit. Po fázi uklidnění dochází k samotnému odlévání.    

V případě vybírání tekutého kovu z pece pomocí fan a naběraček byla snaha tekutý 

kov co nejméně přelévat, aby nedocházelo k jeho naplyňování. Po vyprázdnění a vyčištění 

kelímku byl vsázkován vstupní materiál k dalšímu tavení. Závěrečnou operaci odlévání slitiny 

AlSi10Mg do pískové formy můžeme vidět na obrázku č.12. 

Všeobecně se modifikace sodíkem provádí až po odplynění z důvodu vysoké afinity 

sodíku k chlóru, nicméně z důvodu, že pracujeme pouze s dusíkem, byla modifikace sodíkem 

provedena před odplyněním.    

Zkušební vzorky byly postupně odlévány v souladu se zvolenými technologickými 

postupy do stejné pískové formy, viz obrázek č.13. Licí teplota u všech výše uvedených 

technologických postupů byla kolem 750°C. Odlité vzorky byly následně opracovány na 

požadované rozměry za účelem provedení tahových zkoušek.  
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Obrázek č.12 Odlévání slitiny AlSi10Mg (firma UNEKO, sklopná elektrická pec ELSKLO) 

 

 

 

Obrázek č. 13 Odlévání vzorků do pískové formy, zkušební tyčinka pro zkoušku tahem 
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5.1  ECOSAL – Al 113  

ECOSAL – Al 113 je krycí a čistící prostředek pro úpravu stěrů ve formě granulátu 

určený pro všechny slévárenské slitiny hliníku, pro výrobce slévárenských sliti i slévárny. Je 

lehce exotermický a lze jej používat ve všech typech pecí při teplotě cca od 720°C. Při nižších 

teplotách kovu se doporučuje používat výrobek ECOSAL – Al113S, který má silnější účinek 

a může se také používat při nižších teplotách taveniny. Dávkování je bez podílu prachu. [15].                      

                                                                                                                                         

5.1.1 Technické požadavky ECOSAL – Al 113 

Při tavení a odlévání hliníku a jeho slitin se používají tavící přípravky na bázi solí, 

které jsou koncipovány tak, aby při chemicko-metalurgickém zpracování taveniny přinesly 

požadované technologické účinky a ekonomické výhody [15].                      

Při metalurgickém procesu v pecích nebo v přepravních pánvích, se krycí a čistící 

prostředky a prostředky pro úpravu stěrů nanášejí buď na povrch taveniny nebo se do 

taveniny vmíchají. Výhodou granulovaných tavících prostředků je, že při ruční manipulaci a 

dávkování do pece se nepráší [15].                      

 

5.1.2 Popis použití ECOSAL – Al 113 

Zpracování stěrů vede ke koagulaci kapek taveniny, které pak odtékají zpátky do 

taveniny a výsledkem jsou suché práškové stěry, které se snadno stáhnou bez ztráty kovu. 

K úpravě stěrů je nutno dávkované množství co možno nejrovnoměrněji rozdělit po hladině 

taveniny a po krátké době reakce zapravit do stěrů a po delší době reakce ještě jednou krátce 

promíchat. Následovně je nutné suché práškovité stěry stáhnout. Z důvodu, že jsou stěry 

dostatečně konzistentní, snadno se zamezí tomu, aby se současně se stěry dostal z pece tekutý 

kov. Každopádně je lepší nejprve stěry shromáždit k šikmé ploše u dvířek pece, aby zbytky 

tekutého kovu ještě měly čas odtéci zpět [15].                       

Čištění taveniny slouží k vázání nečistot, jakými jsou oxidické vměstky, vznášející se 

v tavenině a jejich převedení do stěrů. Čištění taveniny se provádí tak, že dávkované množství 

se nakupí na povrch taveniny a pomocí zvonu se zapraví do taveniny. Čistící účinek závisí 

především na intenzivním kontaktu soli s taveninou. Produkt vzniklý touto reakcí se po 

ukončení reakce buď stáhne nebo zapracuje do stěrů. Dvoustupňovou úpravou se účinnost 

zvýší [15].                       

Krytí  tavenin ji chrání před následnou oxidací a také proti pohlcování vodíku, takže 

při následném zpracování taveniny nedojde k nárůstu nečistot. Při krytí taveniny se 
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dávkované množství přípravku rovnoměrně rozdělí po celé hladině taveniny. Krycí sůl se 

roztaví a pokryje roztavený kov proti pecní atmosféře a tím ji chrání proti následné oxidaci. 

Vzlínající produkty reakce v tavenině se budou vázat [15].                         

 

5.1.3 Dávkování ECOSAL – Al 113 

Dávkování značně závisí na vázaném materiálu, průběhu tavby a samozřejmě také na 

typu slitiny. Typické je dávkování 0,05 – 0,1% hmotnosti kovu. Ověření v praxi ukázalo nižší 

potřebu dávkování granulátu cca o 30-35% oproti soli v prášku [15].                            

 

5.2  ECOSAL – Al 369  

ECOSAL – Al 369 je modifikační přípravek na bázi sodíku určený k modifikaci slitin 

typu AlSi. ECOSAL – Al 369 je exotermní modifikační přípravek ve formě tablet (viz 

obrázek č.14), který patří mezi standardní přípravky a je připraven na bázi Al-prášku. Kritéria 

jako jsou doba reakce, intenzita reakce a vývin kouře jsou stejně jako využití sodíku a doba 

stabilizace sodíku velmi příznivé [16].                            

 

 

 

Obrázek č. 14 Modifikační sodíková tableta ECOSAL Al 369 (Firma UNEKO) [10].                            
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5.2.1 Popis použití  ECOSAL Al - 369 

Před nasazením je třeba dbát na to, aby jak materiály, tak nářadí byly suché a 

předehřáté, bez jakýchkoliv nánosů nečistot [16].                            

Exotermické modifikační tablety se položí na čistý povrch taveniny a po krátké době 

nutné k zapálení se ponorným zvonem ponoří do taveniny. Tablety reagují samovolně a doba 

reakce je zpravidla do dvou minut. Zbytky solí stoupají po reakci vzhůru, mohou být 

zpracovány do stěrů a velice jednoduše se stáhnou. Po ukončení modifikace by měla 

následovat prodleva cca 5 až 8 minut, tak aby měl uvolněný sodík dostatek času difundovat 

do taveniny a tím dosáhneme rovnoměrného rozptýlení sodíku. Kromě analytické kontroly 

obsahu sodíku v tavenině se doporučuje také kontrola stupně modifikace metodou termické 

analýzy, aby se zjistilo zda modifikace sodíkem byla účinná a zda se dosáhlo požadovaného 

zušlechtění struktury. Exotermické modifikační tablety mají velmi dobrou reprodukovatelnou 

účinnost a dosáhne se rovnoměrné jakosti taveniny [16].                            

 

5.2.2 Dávkování ECOSAL – Al 369 

Dávkování množství přípravku bývá zpravidla 0,15% z hmotnosti kovu u odlévání do 

kovových forem, čímž se obvykle dosáhne cca 60 ppm sodíku v tavenině. Při odlévání do 

pískových forem se zpravidla dávkuje 0,25% přípravku, čímže se obvykle dosáhne 90 ppm 

sodíku v tavenině. Odpovídá to poklesu (rekalescenci) teploty tuhnutí o termodynamické 

teplotě 5-9 K [16].                              
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5.3  Výsledky  

 

U všech odlitých zkušebních vzorků byl v laboratoři firmy UNEKO proveden rozbor 

výsledného chemického složení. Firma UNEKO používá pro vyhodnocení výsledného 

chemického složení  přístroj Q4 TASMAN (spektrální analýza) a vyhodnocuje se 32 

chemických prvků. Následně byly zkušební vzorky (zkušební tyčinky) opracovány na 

požadované rozměry v souladu s normou ČSN 420335.1 (hlavní rozměry zkušební tyčinky  

d0 = 10mm,   L0 = 50 mm). Po opracování byla ve firmě Vítkovice, a.s. provedena tahová 

zkouška  za účelem vyhodnocení mechanických vlastností. Poté byl u všech vzorků proveden 

metalografický a u vybraných vzorků K1751, K1636 a K1684 byla provedena fraktografie 

lomových ploch. 

Metalografie byla provedena pomocí světelného mikroskopu Olympus IX70 

s možností zvětšení studovaných vzorků 20 až 1500 x. Studované vzorky byly broušeny a 

poté oxidicky leštěny na podložce. Přidaná emulze OPS zajistila dokonalé odleštění a 

následné naleptání.  

Fraktografie byla provedena pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (JEOL 

JSM-6490LV, nízkovakuový, rozlišení 2 až 4 nm), který umožňuje studovat i nevodivé 

vzorky. Tento mikroskop je vybaven termoemisní katodou LaB6 (prostor katody je oddělen 

ventilem, kde se nesmí dostat vzduch, protože by mohlo dojít k poškození katody). Studované 

vzorky byly po očištění a odmaštění v acetonu umístěny do držáku, kde byly připevněny na 

vodivou pásku. Poté byl držák vložen do komory řádkovacího mikroskopu a bylo obnoveno 

vakuum. Po obnovení vakua se katoda nažhavila na pracovní teplotu 60 až 80 μA, a poté bylo 

možno provést vlastní pozorování a vyhodnocování vzorků. Posun po vzorcích, změna 

parametrů, zvětšování je možno provádět pomocí softwaru a maximální plocha záběru vzorku 

v PC byla 200x200 μm. Příslušné snímky byly zhotoveny v režimu sekundárních elektronů, 

které jsou vhodné pro lomové plochy, čím větší úhel lomu, tím větší emise. 
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5.3.1 Vzorek K1256 

Odlévání podle klasického technologického postupu bylo provedeno dne 10.07.2012, 

použitý vstupní materiál dle EN AC-43000 (C – casting vztaženo pro odlitek), ČSN 42 4331, 

SAG (houska) 

- natavení; 

- rafinace (granulát ECOSAL 113); 

- modifikace (Na tableta ECOSAL 369); 

- odplynění N2; 

- uklidnění 5'. 

Číslo tavby: 4697; Šarže: SAG 411572; Jakost (kvalita): EN AC-43000; D – INDEX: 8,27 

(stupeň naplynění); Chemický rozbor byl proveden v laboratoři firmy UNEKO. 

 

Tabulka č.5 Výsledné chemické složení vzorku K1256  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si  

% 
Fe  

% 
Cu  

% 
Mn  

% 
Mg  

% 
Zn  

% 
Ni  

% 

Max. 11,0 0,55 0,05 0,45 0,45 0,10 0,05 

Hodnota 10.5 0,35 0,01 0,25 0,41 0,13 0,008 

Min. 9,0 0 0 0 0,2 0 0 

 Cr 

% 
Pb  

% 
Sn 

% 
Ti 

% 
Na  

% 
Sr  

% 
Sb 

% 

Max.  0,05 0,05 0,15    

Hodnota 0,010 <0,005 <0,002 0,064 0,003 <0,001 0,007 

Min.  0 0 0    

 P 

% 
Ca  

% 
Bi 

% 
Li 

% 
V 

% 
Ta  

% 
Ba  

% 

Max.        

Hodnota <0,002 0,004 <0,003 0,0002 0,009 0,001 <0,001 

Min.        

 Cd 

% 
Co 

% 
Mo 

% 
Hg  

% 
Ga 

% 
Ag 

% 
Zr 

% 

Max.        

Hodnota <0,001 0,001 <0,001 0,003 0,014 <0,001 <0,002 

Min.        

 Al 

% 

      

Max.        

Hodnota 88,26       

Min.        
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Z porovnání hodnot požadovaného a výsledného chemického složení vzorku K1256 

vyplývá, že výsledné chemické složení odpovídá  požadavkům, viz tabulka č.5. 

 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností po provedení tahové zkoušky: 

 

K1256-1 (zkušební tyčinka č.1) 

- Pevnost v tahu Rm : 145 MPa 

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 88 MPa 

- Tažnost A :  2,8 %  

 

K1256-2 (zkušební tyčinka č.2) 

- Pevnost v tahu Rm : 145 MPa 

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 88 MPa 

- Tažnost A :  3,1 %  

 

Na základě dosažených hodnot pevnosti v tahu u obou zkušebních tyčinek, lze 

konstatovat, že minimální hodnota pevnosti v tahu (150 MPa) nebyla dosažena. 

 

 

 

Obrázek č. 15 Metalografie vzorku K1256                       
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Obrázek č. 16 Metalografie vzorku K1256                          

 

 Metalografie vzorku K1256 je uvedena na obr. 15 a 16.  Přítomné eutektikum se jeví 

převážně jako tyčinkovité, což pravděpodobně souvisí s modifikací, a jeho podíl je vyšší než 

u většiny jiných vzorků. Ve vzorku byl dále pozorován zvýšený podíl licích vad, zejména 

charakteru ředin.  
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5.3.2 Vzorek K1512 

Odlévání podle klasického technologického postupu bylo provedeno dne 23.08.2012, 

použitý vstupní materiál dle EN AC-43000 (C – casting vztaženo pro odlitek), ČSN 42 4331, 

COMAX (houska) 

- natavení; 

- rafinace (granulát ECOSAL 113); 

- modifikace (Na tableta ECOSAL 369); 

- odplynění N2; 

- uklidnění 4'. 

Číslo tavby: 4843; Šarže: COMAX 12/34/8/12; Jakost (kvalita): EN AC-43000; D – INDEX: 

8,90 (stupeň naplynění); Chemický rozbor byl proveden v laboratoři firmy UNEKO. 

 

Tabulka č.6 Výsledné chemické složení vzorku K1512  

 

 

 

 

 

 Si  

% 
Fe  

% 
Cu  

% 
Mn  

% 
Mg  

% 
Zn  

% 
Ni  

% 

Max. 11,0 0,55 0,05 0,45 0,45 0,10 0,05 

Hodnota 9,6 0,32 0,01 0,23 0,41 0,94 0,003 

Min. 9,0 0 0 0 0,2 0 0 

 Cr 

% 
Pb  

% 
Sn 

% 
Ti 

% 
Na  

% 
Sr  

% 
Sb 

% 

Max.  0,05 0,05 0,15    

Hodnota 0,006 <0,005 0,002 0,06 0,003 <0,001 0,034 

Min.  0 0 0    

 P 

% 
Ca  

% 
Bi 

% 
Li 

% 
V 

% 
Ta  

% 
Ba  

% 

Max.        

Hodnota <0,002 0,0002 <0,003 <0,000 0,008 0,001 <0,001 

Min.        

 Cd 

% 
Co 

% 
Mo 

% 
Hg  

% 
Ga 

% 
Ag 

% 
Zr 

% 

Max.        

Hodnota <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 0,011 <0,001 <0,002 

Min.        

 Al 

% 

      

Max.        

Hodnota 89,15       

Min.        
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Z porovnání hodnot požadovaného a výsledného chemického složení vzorku K1512 

vyplývá, že výsledné chemické složení odpovídá  požadavkům, viz tabulka č.6. 

 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností po provedení tahové zkoušky: 

 

K1512-1 (zkušební tyčinka č.1) 

- Pevnost v tahu Rm : 146 MPa 

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 88 MPa 

- Tažnost A :  2,8 %  

 

K1256-2 (zkušební tyčinka č.2) 

- Pevnost v tahu Rm : 146 MPa 

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 86 MPa 

- Tažnost A :  3,2 %  

 

Na základě dosažených hodnot pevnosti v tahu u obou zkušebních tyčinek, lze 

konstatovat, že minimální hodnota pevnosti v tahu (150 MPa) nebyla dosažena ani u tohoto 

vzorku. 

 

 

 

Obrázek č. 17 Metalografie vzorku K1512                          
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Obrázek č. 18 Metalografie vzorku K1512                          

 

 Metalografie vzorku K1512 je dokumentována obrázky 17 a 18. Eutektikum se jeví 

jako klasické, s ostrohrannými destičkami, a v zásadě tedy není poznat, že by proběhla 

příslušná modifikace. I u tohoto vzorku byl pozorován zvýšený podíl licích vad na 

metalografickém výbruse. 
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5.3.3 Vzorek K1636 

Odlévání podle klasického technologického postupu (bez N2) bylo provedeno dne 

12.9.2012 , použitý vstupní materiál dle EN AB-43000 (B – block vztaženo pro housku) - 

ČSN 42 4331, COMAX (houska) 

- natavení; 

- rafinace (granulát ECOSAL 113); 

- modifikace (Na tableta ECOSAL 369); 

- bez N2; 

- uklidnění 5'. 

 

Číslo tavby: 1732; Šarže: COMAX 12/34/8/12; Jakost (kvalita): EN AB-43000; D – INDEX: 

3,37 (stupeň naplynění); Chemický rozbor byl proveden v laboratoři firmy UNEKO. 

 

Tabulka č.7 Výsledné chemické složení vzorku K1636  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si  

% 
Fe  

% 
Cu  

% 
Mn  

% 
Mg  

% 
Zn  

% 
Ni  

% 

Max. 11,0 0,4 0,03 0,45 0,45 0,10 0,05 

Hodnota 9,6 0,30 0,04 0,23 0,35 0,02 0,003 

Min. 9,0 0 0 0 0,25 0 0 

 Cr 

% 
Pb  

% 
Sn 

% 
Ti 

% 
Na  

% 
Sr  

% 
Sb 

% 

  0,05 0,05 0,15    

Hodnota 0,006 <0,005 0,002 0,065 0,001 <0,001 0,028 

Min.  0 0 0    

 P 

% 
Ca  

% 
Bi 

% 
Li 

% 
V 

% 
Ta  

% 
Ba  

% 

Max.        

Hodnota 0,002 <0,0002 <0,003 <0,000 0,009 0,001 <0,001 

Min.        

 Cd 

% 
Co 

% 
Mo 

% 
Hg  

% 
Ga 

% 
Ag 

% 
Zr 

% 

Max.        

Hodnota <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 0,011 <0,001 <0,002 

Min.        

 Al 

% 

      

Max.        

Hodnota 89,20       

Min.        
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Z porovnání hodnot požadovaného a výsledného chemického složení vzorku K1636 

vyplývá, že výsledné chemické složení odpovídá  požadavkům, viz tabulka č.7. 

 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností  po provedení tahové zkoušky: 

 

K1636-1 (zkušební tyčinka č.1) 

- Pevnost v tahu Rm : 152 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 91 MPa 

- Tažnost A : 2,9 %  

 

K1636-2 (zkušební tyčinka č.2) 

- Pevnost v tahu Rm : 157 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 93 MPa 

- Tažnost A :  3,1 %  

 

Na základě dosažených hodnot pevnosti v tahu u obou zkušebních tyčinek, lze 

konstatovat, že minimální hodnota pevnosti v tahu (150 MPa) byla dosažena. 

 

 

 

Obrázek č. 19 Metalografie vzorku K1636                         



 47 

 

Obrázek č. 20 Metalografie vzorku K1636                         

Metalografie vzorku K1636 je uvedena na snímcích 19 a 20. Podobně jako u 

předchozího vzorku, eutektikum má klasickou morfologii s destičkovitými částicemi. 

Modifikace tedy byla v zásadě neúčinná. Pro tento vzorek byl charakteristický nízký podíl 

licích vad, a to nejnižší ze všech studovaných vzorků.  

 

 

Obrázek č. 21 Fraktografie vzorku K1636                         
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Obrázek č. 22 Fraktografie vzorku K1636      

 

                    

 

Obrázek č. 23 Fraktografie vzorku K1636      
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Obrázek č. 24 Fraktografie vzorku K1636    

 

Provedená fraktografická analýza (obr. 21-24) prokázala, že lom vzorku je v zásadě 

křehký. Z charakteru lomové plochy je zřejmé, že eutektikum bylo nemodifikované, 

s destičkovitou morfologií (obr. 22, 23). Na lomové ploše byly jen ve velmi malé míře 

pozorovány vady typu ředin (obr. 24). Na základě provedeného rozboru se zdá, že za 

vyhovující mechanické vlastnosti, tj. mez pevnosti vyšší než 150 MPa, vzorek nevděčí 

modifikaci eutektika, ale spíše nízkému podílu licích vad, zejména ředin v přilitých vzorcích 

pro tahové zkoušky. 
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5.3.4 Vzorek K1667 

Odlévání podle obráceného technologického postupu bylo provedeno dne 18.9.2012, 

použitý vstupní materiál dle EN AC-43000 (C – casting vztaženo pro odlitek) - ČSN 42 4331, 

COMAX (houska) 

- natavení; 

- rafinace (granulát ECOSAL 113); 

- odplynění N2;  

- modifikace (Na tableta ECOSAL 369); 

- uklidnění 5'. 

Číslo tavby: 5042; Šarže: COMAX 12/34/8/12; Jakost (kvalita): EN AC-43000 

D – INDEX: 3,93 (stupeň naplynění); Chemický rozbor byl proveden v laboratoři firmy 

UNEKO. 

 

Tabulka č.8 Výsledné chemické složení vzorku K1667  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si  

% 
Fe  

% 
Cu  

% 
Mn  

% 
Mg  

% 
Zn  

% 
Ni  

% 

Max. 11,0 0,55 0,05 0,45 0,45 0,10 0,05 

Hodnota 9,7 0,31 0,01 0,24 0,39 0,04 0,003 

Min. 9,0 0 0 0 0,2 0 0 

 Cr 

% 
Pb  

% 
Sn 

% 
Ti 

% 
Na  

% 
Sr  

% 
Sb 

% 

Max.  0,05 0,05 0,15    

Hodnota 0,005 <0,005 0,002 0,058 0,004 <0,001 0,031 

Min.  0 0 0    

 P 

% 
Ca  

% 
Bi 

% 
Li 

% 
V 

% 
Ta  

% 
Ba  

% 

Max.        

Hodnota <0,002 <0,0002 <0,003 0,0001 0,009 0,001 <0,001 

Min.        

 Cd 

% 
Co 

% 
Mo 

% 
Hg  

% 
Ga 

% 
Ag 

% 
Zr 

% 

Max.        

Hodnota <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 0,011 <0,001 <0,002 

Min.        

 Al 

% 

      

Max.        

Hodnota 89,10       

Min.        



 51 

Z porovnání hodnot požadovaného a výsledného chemického složení vzorku K1667 

vyplývá, že výsledné chemické složení odpovídá  požadavkům, viz tabulka č.8. 

 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností po provedení tahové zkoušky: 

 

K1667-1 (zkušební tyčinka č.1) 

- Pevnost v tahu Rm : 152 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 92 MPa 

- Tažnost A : 2,9 %  

 

K1667-2 (zkušební tyčinka č.2) 

- Pevnost v tahu Rm : 139 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 83 MPa 

- Tažnost A :  3,2 %  

 

Na základě dosažených hodnot pevnosti v tahu u obou zkušebních tyčinek lze 

konstatovat, že minimální hodnota pevnosti v tahu (150 MPa) byla dosažena pouze u 

zkušební tyčinky č.1. Zkušební tyčinka č.2 nevyhovuje požadavkům.  

 

 

 

Obrázek č. 25 Metalografie vzorku K1667                        
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Obrázek č. 26 Metalografie vzorku K1667                         

 

Metalografie vzorku K1667 (obr. 25 a 26) se vyznačuje poněkud vyšším podílem 

eutektika, které má ale převážně destičkovitou morfologii, svědčící o tom, že proces 

modifikace nebyl účinný. Ve vzorku se vyskytovaly licí vady.  
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5.3.5 Vzorek K1684 

Odlévání podle super obráceného technologického postupu bylo provedeno dne 

20.9.2012, použitý vstupní materiál dle EN AB-43000 (B – block vztaženo pro housku) - 

ČSN 42 4331, COMAX (houska) 

- natavení; 

- modifikace (Na tableta ECOSAL 369); 

- rafinace (granulát ECOSAL 113); 

- bez N2;  

- uklidnění 5'. 

Číslo tavby: 5051; Šarže: COMAX 12/34/8/12;  Jakost (kvalita): EN AB-43000 

D – INDEX: 3,52 (stupeň naplynění); Chemický rozbor byl proveden v laboratoři firmy 

UNEKO. 

Tabulka č.9 Výsledné chemické složení vzorku K1684  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si  

% 
Fe  

% 
Cu  

% 
Mn  

% 
Mg  

% 
Zn  

% 
Ni  

% 

Max. 11,0 0,4 0,03 0,45 0,45 0,10 0,05 

Hodnota 9,6 0,32 0,01 0,20 0,37 0,02 0,004 

Min. 9,0 0 0 0 0,25 0 0 

 Cr 

% 
Pb  

% 
Sn 

% 
Ti 

% 
Na  

% 
Sr  

% 
Sb 

% 

  0,05 0,05 0,15    

Hodnota 0,005 <0,005 0,003 0,061 0,003 <0,001 0,036 

Min.  0 0 0    

 P 

% 
Ca  

% 
Bi 

% 
Li 

% 
V 

% 
Ta  

% 
Ba  

% 

Max.        

Hodnota 0,004 <0,0002 <0,003 0,0001 0,009 0,001 <0,001 

Min.        

 Cd 

% 
Co 

% 
Mo 

% 
Hg  

% 
Ga 

% 
Ag 

% 
Zr 

% 

Max.        

Hodnota <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 0,012 <0,001 <0,002 

Min.        

 Al 

% 

      

Max.        

Hodnota 89,17       

Min.        
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Z porovnání hodnot požadovaného a výsledného chemického složení vzorku K1684 

vyplývá, že výsledné chemické složení odpovídá  požadavkům, viz tabulka č.9. 

 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností po provedení tahové zkoušky: 

 

K1684-1 (zkušební tyčinka č.1) 

- Pevnost v tahu Rm : 149 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 88 MPa 

- Tažnost A :  2,7 %  

 

K1684-2 (zkušební tyčinka č.2) 

- Pevnost v tahu Rm : 149 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 85 MPa 

- Tažnost A :  3,0 %  

 

Na základě dosažených hodnot pevnosti v tahu u obou zkušebních tyčinek, lze 

konstatovat, že požadovaná hodnota pevnosti v tahu nebyla dosažena. 

 

 

 

Obrázek č. 27 Metalografie vzorku K1684                         
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Obrázek č. 28 Metalografie vzorku K1684                         

 

Metalografie vzorku K1684 (obr. 27, 28) ukazuje, že eutektikum, jehož podíl byl 

relativně nízký bylo tvořeno převážně destičkami, tzn. modifikace se významně neprojevila.  

 

 

Obrázek č. 29 Fraktografie vzorku K1684                         
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 Obrázek č. 30 Fraktografie vzorku K1684                         

 

 

 

 

Obrázek č. 31 Fraktografie vzorku K1684 
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Obrázek č. 32 Fraktografie vzorku K1684 

 

Z provedené fraktografické analýzy vzorku K1684 je vidět (obrázek 29 až 32), že se 

jedná o nemodifikované eutektikum, charakter lomu je téměř výhradně křehký. Mimo to se na 

lomové ploše vyskytoval relativně vysoký podíl licích vad, zejména ředin. 
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5.3.6 Vzorek K1751 

Odlévání dle obráceného technologického postupu bylo provedeno dne 26.9.2012, 

použitý vstupní materiál dle EN AB-43000 (B– block vztaženo pro housku) - ČSN 42 4331, 

SAG (houska)  

- natavení; 

- rafinace (granulát ECOSAL 113) 

- odplynění N2  

- modifikace (Na tableta ECOSAL 369) 

- uklidnění 8' 

Číslo tavby: 5097; Šarže: SAG 422552; Jakost (kvalita): EN AB-43000 

D – INDEX: 7,49 (stupeň naplynění); Chemický rozbor byl proveden v laboratoři firmy 

UNEKO. 

Tabulka č.10 Výsledné chemické složení vzorku K1751 

 

 

 

 Si  

% 
Fe  

% 
Cu  

% 
Mn  

% 
Mg  

% 
Zn  

% 
Ni  

% 

Max. 11,0 0,4 0,03 0,45 0,45 0,10 0,05 

Hodnota 10,0 0,21 0,004 0,10 0,31 0,10 0,002 

Min. 9,0 0 0 0 0,25 0 0 

 Cr 

% 
Pb  

% 
Sn 

% 
Ti 

% 
Na  

% 
Sr  

% 
Sb 

% 

  0,05 0,05 0,15    

Hodnota 0,004 <0,005 0,002 0,108 0,003 <0,001 <0,007 

Min.  0 0 0    

 P 

% 
Ca  

% 
Bi 

% 
Li 

% 
V 

% 
Ta  

% 
Ba  

% 

Max.        

Hodnota 0,004 <0,0002 <0,003 <0,000 0,009 0,001 <0,001 

Min.        

 Cd 

% 
Co 

% 
Mo 

% 
Hg  

% 
Ga 

% 
Ag 

% 
Zr 

% 

Max.        

Hodnota <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 0,013 <0,001 <0,002 

Min.        

 Al 

% 

      

Max.        

Hodnota 89,075       

Min.        
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Z porovnání hodnot požadovaného a výsledného chemického složení vzorku K1751 

vyplývá, že výsledné chemické složení odpovídá  požadavkům, viz tabulka č.10. 

 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností po provedení tahové zkoušky: 

 

K1751-1 (zkušební tyčinka č.1) 

- Pevnost v tahu Rm : 143 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 85 MPa 

- Tažnost A :  3,0 %  

 

K1751-2 (zkušební tyčinka č.2) 

- Pevnost v tahu Rm : 144 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 84 MPa 

- Tažnost A :  2,9 %  

 

Na základě dosažených hodnot pevnosti v tahu u obou zkušebních tyčinek, lze 

konstatovat, že minimální hodnota pevnosti v tahu nebyla dosažena. 

 

 

 

 

Obrázek č. 33 Metalografie vzorku K1751 
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Obrázek č. 34 Metalografie vzorku K1751 

 

 Metalografie vzorku K1751 (obr. 33-34) ukázala, že v tomto vzorku byl nejvyšší podíl 

eutektika, které mělo převážně tyčinkovitý charakter, tzn. v tomto případě byla modifikace 

eutektika účinná. Ve vzorku byl ale pozorován zvýšený podíl licích vad.  

 

 

Obrázek č. 35 Fraktografie vzorku K1751 
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Obrázek č. 36 Fraktografie vzorku K1751 

 

 

 

Obrázek č. 37 Fraktografie vzorku K1751 
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Obrázek č. 38 Fraktografie vzorku K1751 

 

 

 

Obrázek č. 39 Fraktografie vzorku K1751 
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Z provedené fraktografie vzorku K1751 je zřejmé (obrázek 35 až 39), že vzorek 

obsahuje modifikované eutektikum, kterému odpovídají oblasti s „jamkovou“ morfologií na 

lomové ploše. Zbylá část lomové plochy odpovídala spíše transkrystalickému štěpnému 

porušení. Každopádně, požadovaná pevnost nebyla dosažena, a to pravděpodobně z důvodu 

velkého počtu ředin a také velkých bublin z odplynění, kdy bubliny plynu nedokázaly 

z materiálu uniknout před vlastním litím (obr. 38).   

 

U zvolených technologických postupů byly požadované mechanické vlastnosti 

dosaženy pouze u vzorku K1636 (zkušební tyčinka č.1 a č.2) a také u vzorku K1667 

(zkušební tyčinka č.1). U žádného z těchto vzorků však nebylo pozorováno modifikované 

eutektikum. U vzorku 1636 se zdá, že jeho největší předností je nejnižší výskyt licích vad.  

Za účelem ověření reprodukovatelnosti získaných výsledků bylo rozhodnuto nechat 

odlít další vzorky v souladu s technologickým postupem provedeným u vzorku K1636.  

K dispozici už ale nebyl stejný vsázkový materiál, protože firma v mezidobí změnila 

dodavatele.   
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5.3.7 Vzorek K2983 

Odlévání podle klasického technologického postupu bylo provedeno dne 15.2.2013, 

použitý vstupní materiál dle EN AC-43000 (C – casting vztaženo pro odlitek) - ČSN 42 4331, 

HENEKEN (houska) 

- natavení; 

- rafinace (granulát ECOSAL 113); 

- modifikace (Na tableta ECOSAL 369); 

- bez N2; 

- uklidnění 5'. 

Číslo tavby: 2555; Šarže: HENEKEN 11175/022; Jakost (kvalita): EN AC-43000 

D – INDEX: 4,27 (stupeň naplynění); Chemický rozbor byl proveden v laboratoři firmy 

UNEKO. 

 

Tabulka č.11 Výsledné chemické složení vzorku K2983  

 

 Si  

% 
Fe  

% 
Cu  

% 
Mn  

% 
Mg  

% 
Zn  

% 
Ni  

% 

Max. 11,0 0,55 0,05 0,45 0,45 0,10 0,05 

Hodnota 10,0 0,18 0,01 0,03 0,39 0,01 0,002 

Min. 9,0 0 0 0 0,25 0 0 

 Cr 

% 
Pb  

% 
Sn 

% 
Ti 

% 
Na  

% 
Sr  

% 
Sb 

% 

  0,05 0,05 0,15    

Hodnota 0,005 <0,005 0,002 0,095 0,006 <0,001 0,087 

Min.  0 0 0    

 P 

% 
Ca  

% 
Bi 

% 
Li 

% 
V 

% 
Ta  

% 
Ba  

% 

Max.        

Hodnota 0,024 <0,013 <0,003 <0,000 0,006 0,001 <0,001 

Min.        

 Cd 

% 
Co 

% 
Mo 

% 
Hg  

% 
Ga 

% 
Ag 

% 
Zr 

% 

Max.        

Hodnota <0,001 <0,001 0,003 0,004 0,011 <0,001 <0,002 

Min.        

 Al 

% 

      

Max.        

Hodnota 89,066       

Min.        
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Z porovnání hodnot požadovaného a výsledného chemického složení vzorku K2983 

vyplývá, že výsledné chemické složení odpovídá  požadavkům, viz tabulka č.11. 

 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností po provedení tahové zkoušky: 

 

K2983-1 (zkušební tyčinka č.1) 

- Pevnost v tahu Rm : 124 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 92 MPa 

- Tažnost A :  1,0 % (předčasný lom) 

 

K2983-2 (zkušební tyčinka č.2) 

- Pevnost v tahu Rm : 136 MPa  

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 : 83 MPa 

- Tažnost A :  3,4 %  

 

Na základě dosažených hodnot pevnosti v tahu u obou zkušebních tyčinek, lze 

konstatovat, že minimální hodnota pevnosti v tahu nebyla dosažena. Dokonce se jedná o 

vůbec nejnižší hodnoty mechanických vlastností (meze pevnosti), které byly v rámci 

diplomové práce získány. U zkušební tyčinky 1 byla podkročena i minimální hodnota tažnosti 

a došlo zde k předčasnému lomu. 
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Obrázek č. 40 Metalografie vzorku K2983 

 

 

Obrázek č. 41 Metalografie vzorku K2983 

 

Z provedené metalografické analýzy vzorku K2983 (obr. 40, 41) je zřejmé, že v tomto 

případě vedla aplikace shodného technologického postupu jako u vzorku K1636 ke vzniku 
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modifikovaného eutektika s převážně tyčinkovitou morfologií. Ve vzorku byl však pozorován 

enormní výskyt licích vad, zejména ředin, někdy i relativně velkých rozměrů (obr. 40).  

 

 

Obrázek č. 42 Fraktografie vzorku K2983 

 

 

Obrázek č. 43 Fraktografie vzorku K2983 
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Obrázek č. 44 Fraktografie vzorku K2983 

 

 

 

Obrázek č. 45 Fraktografie vzorku K2983 
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Z provedené fraktografie vzorku K2983 je vidět (obrázek 42 až 45), že se jedná o 

modifikované eutektikum, každopádně je z fraktografické analýzy patrný výskyt velkého 

počtu i rozměrných ředin. Přítomnost vysokého podílu licích vad byla s největší 

pravděpodobností hlavní příčinou nevyhovujících mechanických vlastností u tohoto vzorku. 

Jedná se zejména o zkušební tyčinku č.1, u které nastal předčasný lom. 

 

5.4 Shrnutí výsledků 

Shrnutím dosažených výsledku můžeme konstatovat, že výsledné chemické složení u 

všech zkušebních vzorků po odlití bylo vyhovující. Požadovaná minimální pevnost v tahu 

(150 MPa) byla dosažena pouze u vzorků K1636-1 (152,4 MPa), K1636-2 (K156,6 MPa) a 

vzorku K1667-1 (151,8 MPa). U těchto vzorků však nebylo pozorováno modifikované 

eutektikum, jemuž se přisuzuje rozhodující význam pro dosažení vyšších mechanických 

vlastností ve stavu po odlití. Vzorek K1636 se vyznačoval nejnižším výskytem licích vad. U 

všech zbývajících vzorků nebyla minimální pevnost v tahu dosažena. Přitom modifikované 

eutektikum s převažující tyčinkovitou morfologií bylo pozorováno pouze u vzorků K1256 a 

zejména K1751. U většiny vzorků byl pozorován zvýšený výskyt licích vad, zejména 

charakteru ředin, u vz. K1751 pak i charakteru plynových bublin.  

Jak již bylo zmíněno, v návaznosti na vyhovující mechanické vlastnosti vzorků K1636 

bylo rozhodnuto nechat odlít dodatečné vzorky K2983 dle technologického postupu 

zvoleného pro vzorky K1636. Po provedení tahové zkoušky u vzorku K2983 můžeme 

konstatovat, že požadované mechanické vlastnosti nebyly dosaženy, naopak u vzorku K2983-

1 se dokonce jednalo o předčasný lom. Přitom dosažená mez pevnosti byla u této sady vůbec 

nejnižší. U vz. K2983 bylo, na rozdíl od shodně vyrobeného vzorku K1636, pozorováno 

modifikované eutektikum, zároveň však i vysoký podíl licích vad, někdy i větších rozměrů.  

V praxi to znamená, že dosažené výsledky nejsou reprodukovatelné, v rámci shodného 

technologického postupu se získá jak modifikované, tak nemodifikované eutektikum a 

bohužel výrazně kolísá četnost výskytu licích vad v přilitých vzorcích pro tahové zkoušky. 

Přítomnost licích vad je pravděpodobně, alespoň na základě rozboru provedeného v této 

diplomové práci, hlavní příčinou nedosažení hodnoty meze pevnosti slitiny 150 MPa. 

Z výsledků však nelze dovozovat přítomnost vad ve vlastních výrobcích zejména proto, že 

vzorky pro tahové zkoušky byly odlévány zvlášť. 
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6.  Závěr 

 

Předložená diplomová práce byla věnována možnostem využití různých 

technologických postupů za účelem dosažení meze pevnosti min. 150MPa u slitiny typu 

AlSi10Mg ve stavu po odlití. Bylo vybráno celkem 6 rozdílných technologických postupů, 

které se lišily posloupností rafinace a modifikace slitiny, resp. zařazením, či nezařazením 

odplynění prostřednictvím dusíku. Všechny postupy zahrnovaly modifikaci, a to pomocí 

sodíku. Přitom k reálné modifikaci eutektika došlo jen u dvou ze šesti postupů. Vyhovující 

mechanické vlastnosti, tj. mez pevnosti ve stavu po odlití min. 150 MPa byla dosažena 

v zásadě jen u jednoho vzorku. U něho nebyla pozorována modifikace eutektika, ale 

vykazoval nejnižší podíl licích vad. Opakovaná aplikace shodného technologického postupu 

však vedla k výraznému podkročení meze pevnosti, i přesto, že v tomto případě došlo 

k modifikaci eutektika. V opakovaném případě však byla pozorována vysoká četnost výskytu 

licích vad. 

Ukazuje se, že výsledky dosažené u přilitých vzorků pro tahové zkoušky nejsou dobře 

reprodukovatelné a nelze z nich činit jednoznačné závěry, pokud jde o opatření k dosažení 

meze pevnosti slitiny AlSi10Mg na úrovni min. 150 MPa po odlití. Zdá se však, že na úrovni 

dosahované meze pevnosti se významně podílí četnost výskytu licích vad, zejména ředin, 

event. i plynových bublin, ve vzorcích. 
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