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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá hodnocením termomechanických a termofyzikálních vlastností 

hořčíkových slitin AM60, AMZ40 a AJ62. Dále byly pozorovány mikrostruktury s cílem 

ověřit účinek metalurgického zpracování na zkoumané vlastnosti.  

V teoretické části jsou uvedeny typy slévárenských hořčíkových slitin, jejich 

charakteristiky a přehled možností použití. Dále popisuji možné způsoby metalurgického 

zpracování slitin hořčíku. V experimentální části se věnuji hodnocením sledovaných slitin 

za zvýšených a vysokých teplot. Dále byl sledován vliv metalurgického zpracování na 

hodnocené vlastnosti a výslednou strukturu hořčíkových slitin. 

Klíčová slova: hořčíkové slitiny, metalurgické zpracování, mikrostruktura, 

termomechanické a termofyzikální vlastnosti 

 

ABSTRACT 

This work deals with the evaluation of thermo-mechanical and thermo-physical properties 

of magnesium alloys AM60, AMZ40 and AJ62. Furthermore, the observed microstructure 

in order to verify the effect of metallurgical processing of the surveyed characteristics. 

In the theoretical section lists the types of casting magnesium alloys, their characteristics 

and overview of possible applications. Also describe possible ways of metallurgical 

processing of magnesium alloys. In the experimental part deals with the evaluation of 

monitored alloys at elevated and high temperatures. The influence of metallurgical 

processing of the assessed property and the resulting structure of magnesium alloys. 

Keywords: magnesium alloys, metallurgical processing, microstructure, 

thermomechanical and thermophysical properties 
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1. Úvod 

 

Slitiny hořčíku patří mezi materiál s rychlým nárůstem objemu výroby. Hořčíkové 

slitiny nacházejí stále větší praktické využití a to pro kombinaci svých specifických 

vlastností, jako je nízká měrná hmotnost (1 740 kg/m3), hodnota elastického modulu  

(45 GPa) a pevnostních charakteristik (mez pevnosti 160 - 365 MPa). Rovněž vysoké jsou 

jeho charakteristiky útlumu chvění, takže je schopen absorbovat elastické vibrace. 

 

Hořčíkové slitiny mají vysoký poměr napětí / hmotnost (Rm / hustota) srovnatelný  

s ostatními konstrukčními kovy. V současné době je dominantní oblastí použití 

hořčíkových slitin konstrukce lehkých součástí dopravních prostředků. V této oblasti  

je využívána dobrá kombinace mechanických vlastností a nízké hustoty hořčíku. Hojně 

využívaným materiálem v automobilovém průmyslu jsou hliníkové slitiny, jejichž hustota 

dosahuje hodnoty 2,70.103 kg/m3 a snahou mnoha konstruktérů je nahrazení co největšího 

množství součástek z hliníkových slitin slitinami hořčíku. Důvod je zřejmý, téměř  

o 1/3 nižší hustota hořčíku při srovnatelných mechanických vlastnostech.  
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Standardní slitiny jsou málo stabilní při zvýšených teplotách, a proto je jejich aplikace  

za zvýšených teplot omezena. Vývoj v oblasti hořčíkových slitin (obr. 1) je zaměřen na 

získání materiálů s vysokou pevností za normálních a zvýšených teplot. Dále aplikace, kde 

je důležitá dobrá tvárnost. Tyto charakteristiky jsou rozhodující, jejich splnění  

je podmínkou rozsáhlejšího použití slitin hořčíku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vývojové trendy hořčíkových slitin. [1] 
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2. Cíl diplomové práce 

 

Práce se zabývá hodnocením vzorků z hořčíkových slitin AM60, AMZ40 a AJ62. 

Cílem mé diplomové práce je zkoumání termomechanických a termofyzikálních vlastností 

vybraných slévárenských slitin hořčíku. Práce hodnotí vliv metalurgického zpracování na 

výslednou strukturu a ověřuje vliv tohoto metalurgického ošetření na vlastnosti 

sledovaných hořčíkových slitin za zvýšených a vysokých teplot. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1. Hořčíkové slitiny 

 

Čistý hořčík pro konstrukční účely není vhodným materiálem, kvůli nízkým hodnotám 

mechanických vlastností, proto se používají hořčíkové slitiny, které vykazují lepší 

mechanické a korozní vlastnosti než je tomu u čistého hořčíku. 

 

3.1.1. Přísadové prvky ve slitinách hořčíku 

 

Při výběru legujícího prvku záleží na použití slitiny a vlastnostech, které mají být  

zlepšeny – pevnost, slévatelnost, odolnost proti creepu, zlepšenou odolnost proti korozi.  

Je třeba brát zřetel na to, že zlepšení jedné vlastnosti může zhoršit vlastnost jinou. 

Interakce dvou různých legujících prvků a tvorba intermetalických fází může i nemusí 

působit příznivě na vlastnosti slitiny. 

 

Hliník je nejčastěji užívaným legujícím prvkem v hořčíku a tvoří základ litých slitin.  

S hořčíkem tvoří substituční tuhý roztok. Maximum rozpustnosti je 11,5 at.% (12,7 hm.%) 

při 437 °C. Slitiny, které obsahují více než 6 hm.%, mohou být tepelně zpracovány. Hliník 

zlepšuje pevnost a optimálního poměru pevnosti a tažnosti se dosahuje u slitiny se 6 hm.%.  

Tvoří základ nejpoužívanějších slitin s označeními AZ, AM, AS, aj.  

Křemík zvyšuje tekutost roztavených slitin. V přítomnosti společně se železem snižuje 

odolnost vůči korozi. Je používán pouze v několika slitinách. 

Lithium je jediným legujícím prvkem, který ještě více snižuje hustotu pod hodnotu čistého 

hořčíku. Je rozpustné při pokojové teplotě až do 17 at.% (5,5 hm.%). Sekundární fáze je 

kubicky prostorově centrovaná. Lithium snižuje pevnost, ale zvyšuje tažnost. 

Mangan se většinou nepoužívá samostatně, ale s nějakým dalším prvkem, např. Al. 

Mangan snižuje rozpustnost železa a vytváří relativně neškodné sloučeniny. Dále zvyšuje 

napětí na mezi kluzu, také tažnost a zvyšuje odolnost proti korozi v prostředí slané vody. 

Stroncium je novou příměsí používanou v hořčíkových slitinách. Zlepšuje odolnost proti 

creepu a dává výbornou kombinaci slévatelnosti s creepovými vlastnostmi. 
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Stříbro zlepšuje zpevnění stárnutím a vlastnosti za vyšších teplot slitin obsahujících 

thorium nebo vzácné zeminy. 

Thorium propůjčuje slitinám větší odolnost proti creepu až do teplot 350 °C. Zlepšuje také 

slévatelnost. Slitiny jsou svařitelné. Slitiny s thoriem jsou postupně nahrazovány jinými, 

protože thorium je radioaktivní.  

Vápník jako legující prvek je v poslední době používán stále častěji pro vývoj levnějších 

slitin odolných proti creepu. V podstatě je nahrazena fáze Mg17Al12 fází Al2Ca. Jinak může 

vápník působit jako dezoxidant v tavenině nebo v následném tepelném zpracování. 

Zlepšuje válcovatelnost plechů, ale je-li přítomen v množství větším než 0,3 % nepříznivě 

ovlivňuje svařitelnost. 

Kovy vzácných zemin jsou přidávány do hořčíku pro zlepšení vlastností za vyšších teplot 

a zvýšení creepové odolnosti. Prvky vzácných zemin lze rozdělit do dvou skupin. V první 

skupině je La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu. Do druhé se řadí Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu 

a někdy k nim bývá řazeno i Y. 

Yttrium je zpravidla používáno společně se vzácnými zeminami ke zvýšení pevnosti za 

vyšších teplot a zvýšení creepové odolnosti až do 300 °C. 

Zinek je jedním z prvků nejčastěji používaných zpravidla společně s hliníkem nebo se 

zirkoniem a thoriem. Zinek potlačuje škodlivý vliv železa.  

Zirkonium je velmi důležitou přísadou pro zjemnění zrna. Může být použito ve slitinách 

obsahujících zinek, vzácné zeminy, thorium, yttrium nebo v jejich kombinaci, ale ne ve 

slitinách obsahujících Al, Mn, Fe a Si protože ty tvoří stabilní sloučeniny se zirkonem. 

 

Prvky ve slitinách hořčíku působící jako škodlivé příměsi: 

Beryllium je používáno pro snížení oxidace v tavenině. V hořčíku je beryllium velmi 

špatně rozpustné a může způsobovat zhrubnutí zrna. 

Měď nepříznivě ovlivňuje korozní vlastnosti, je-li v množství větším než 0,05 hm.%. 

Příznivě ovlivňuje pevnost za vyšších teplot. 
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Nikl ve slitinách Mg působí škodlivě. Snižuje odolnost proti korozi již při malých 

koncentracích. Limit obsahu Ni pro dobrou odolnost proti korozi je 0,005 hm.%. 

Železo také snižuje odolnost proti korozi. Pro dobrou odolnost proti korozi nesmí obsah Fe 

přesáhnout 0,005 hm.%. [2, 3] 

 
 

3.2. Značení hořčíkových slitin dle ASTM 

 

Hořčíkové slitiny jsou označovány podle amerických norem ASTM (American 

Society for Testing and Materials). Popis slitiny se skládá ze tří částí - první část obsahuje 

hlavní legující prvky, druhá část jejich obsah v hmotnostních procentech (zaokrouhleno 

nahoru na celá čísla) a třetí písmeno, které rozlišuje slitiny se stejným označením. Další 

částí označení je stav materiálu (tepelné zpracování), který se uvádí za pomlčkou. 

 

Složení slitin hořčíku se označuje podle názvů hlavních přísadových prvků. Hlavními 

legujícími prvky ve slitinách hořčíku jsou hliník (do 10 %), zinek (do max. 6,5 %)  

a mangan (1,5 až 2 %). Značení hlavních přísadových prvků ve slitině uvádí tabulka 1.  

 

 

 

   Tab. 1: Značení hlavních přísadových prvků. [2] 
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Přehled značení jednotlivých způsobů tepelného zpracování udává následující tabulka 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Označení zpracování slitin. [2] 

 

 

3.3. Slévárenské slitiny hořčíku 

 

Hořčík se v technické praxi používá hlavně jako součást slitin. Základem těchto slitin 

jsou binární slitiny, které bývají rozšířeny o další prvky - legury. Účelem přidání legur je 

zlepšení mechanických a technologických vlastností, také zvýšení odolnosti proti korozi.  

 

Mezi základní typy slitin hořčíku patří: Mg-Al, Mg-Zn a Mg-Mn, popř. Mg-Li. Základní 

typy slitin hořčíku bývají doplněny o další prvky: Th, Zr, Si, Ag, Ti a také kovy vzácných 
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zemin (La, Ce, Nd, Pr, Sc, Gd, Y). Přehled hořčíkových slitin určených pro odlévání 

shrnuje následující obrázek 2. 

 

Obr. 2: Přehled slévárenských slitin. [4] 

 

3.3.1. Slitiny hořčíku s hliníkem 

 

Hliník je hlavním přísadovým prvkem u slitin hořčíku. Slitiny typu Mg-Al (obr. 3) 

patří mezi nejpoužívanější skupinu pro slévárenské účely a jsou nejstarší ze slévárenských 

slitin hořčíku. Hliník je jedním z mála kovů, který se snadno rozpouští v hořčíku. Tyto 

slitiny mohou obsahovat také další legury (např. Zr, Th, Ag, Ce). 

 

Jejich užitečné vlastnosti jsou dány existencí relativně široké oblasti tuhého roztoku δ  

v rovnovážném diagramu Mg-Al a možností změnit chemické složení přidáním dalších 

prvků. Nejrozšířenější slitiny obsahují 7 – 10 % Al (obr. 4). Slitiny s obsahem více než  

7 % Al jsou vytvrditelné, přičemž dochází k tvorbě diskontinuálního precipitátu fáze 

Mg17Al12, slitiny bývají doplněny malým množstvím zinku a manganu. S rostoucím 

obsahem hliníku se výrazně zvětšuje interval tuhnutí a s tím šířka dvoufázového pásma. 

Takové slitiny mají při gravitačním lití velký sklon ke tvorbě mikrostaženin a ředin. Proto 

obsah Al ve slitinách pro gravitační lití nepřesahuje 5 %. [5] 
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Nad hranicí rozpustnosti se tvoří křehká intermetalická fáze Mg17Al12. Limit rozpustnosti 

hliníku při eutektické teplotě je 11,5 at.% (12 % hmotnostních), a asi 1 % při pokojové 

teplotě. V důsledku toho, fáze Mg17Al12 hraje dominantní roli a rozhoduje o vlastnostech. 

[5] 

 

  

Obr. 3: Binární diagram slitiny Mg-Al. [6]  Obr. 4: Fázový diagram do 50 hmot.% Al. [6] 

 

3.3.1.1. Slitiny Mg-Al-Zn (AZ) 

 

Tento systém tvoří základ slitin řady AZ. Slitiny obsahují 1-9 % Al a 0,7 – 3 % Zn 

a alespoň 0,1 % Mn. Pro tlakové lití je nejrozšířenější slitina s 9 % Al a 1 % Zn, 

označovaná jako AZ91 (tzv. elektron), má vynikající zabíhavost a umožňuje odlévat 

tenkostěnné, tvarově velmi komplikované odlitky.  

Zinek ve slitinách Mg-Al se převážně rozpouští v hořčíku a rovněž se stává složkou 

precipitující fáze. Při určitém koncentračním poměru s hliníkem Zn/Al = 1/3 vzniká ve 

slitině Mg-Al-Zn intermetalická fáze τ (Mg3Al2Zn3). Slitiny jsou tvořeny tuhým roztokem 

δ, případně eutektikem γ + δ (viz obr. 5). Na rozpustnost hliníku v tuhém roztoku δ  

a polohu eutektického bodu má vliv modifikace, rychlost ochlazování a tlak při lití. 

Použitou slévárenskou technologií lze ovlivňovat vlastnosti vyráběných odlitků. [7] 
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Obr. 5: Mikrostruktura slitiny AZ91. [7] 

 

Významnou roli hraje hliník, který zvyšuje pevnost, ale s rostoucím obsahem se zhoršuje 

odolnost proti korozi pod napětím. Tuto vlastnost hliníku lze částečně kompenzovat malým 

množstvím manganu. Zinek pevnost ani odolnost proti korozi pod napětím tolik 

neovlivňuje. Slitiny mohou být tepelně zpracovány, to je založeno na precipitačním 

vytvrzování za tvorby precipitátu fáze γ (Mg17(Al,Zn)12) nebo se slitiny žíhají 

rozpouštěcím žíháním. Ternární diagram slitiny Mg-Al-Zn je zobrazen na obrázku 6. 

Oproti slitinám hliníku mají hořčíkové slitiny široký interval tuhnutí (70 až 120 °C), tím je 

dána jejich nižší zabíhavost a objemové smrštění (1,1 až 1,9 %) se projevuje jako 

pórovitost. Široký interval tuhnutí má za příčinu vznik trhlin. Přísadou prvků kovů 

vzácných zemin a zirkonu lze tyto vlastnosti potlačit. 
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Obr. 6:Ternární diagram Mg-Al-Zn. [2] 

 

3.3.1.2. Slitiny Mg-Al-Mn (AM) 

 

Pro aplikace u nichž se vyžaduje vyšší tažnost a houževnatost, se snižuje obsah hliníku 

a zinek je nahrazen manganem v množství 0,2 - 0,6 % Mn – slitina AM20, AM50  

a AM60. Přísada manganu dále zvyšuje odolnost proti korozi hořčíku. Kovové nečistoty se 

budou měnit v intermetalické fáze a budou se oddělovat z taveniny. Nepříznivé je ale, že 

přítomnost manganu v hliníku zvyšuje tvrdost, tvoří se nerozpustné vměstky MnAl.  

Ty mají negativní vliv například na obrobitelnost hořčíkových slitin. 

Slitinám AM50 (EN-MCMgAl5Mn) a AM60 (EN-MCMgAl6Mn, MgAl6,A6) se připisuje 

obzvlášť vysoká tažnost a s tím také tvárnost, dále schopnost pohlcovat energii. 

Slévatelnost obou slitin je velmi dobrá. Slitina AM60 nachází, na základě jeho vysoké 

tažnosti a rázové houževnatosti, použití pro ráfky kol a pro části, které budou namáhány za 

studena. Nové výzkumy poukazují na to, že slitiny AM dosahují tažnosti blížící se k 20%. 

Charakteristické pro slitiny AM20 je vysoká tažnost kombinovaná s dobrou schopností 

útlumu kmitů. Tyto vlastnosti předurčují slitiny pro výrobu vysoce namáhaných tlakově 

litých součástí, které by měly být použity u bezpečnostních prvků v automobilech. [4] 
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Slitiny hořčíku s manganem se využívají pro odlitky s vysokými požadavky na bezpečnost 

(např. v konstrukcích automobilů, skeletů sedadel, volantů, přístrojových desek). Pevnostní 

vlastnosti jsou nižší, než u předchozí skupiny slitiny AZ.  

 

3.3.1.3. Slitiny Mg-Al-Si (AS) 

 

Hlavní využití této slitiny je při odlévání pod tlakem, vytvrzující fáze Mg2Si je jemně 

rozdělena v celé struktuře. Slitina se vyznačuje dobrou tepelnou vodivostí, hodnoty lomové 

houževnatosti jsou uspokojivé. Slitiny s obsahem 0,5 – 1,5 % Si mají dobré mechanické 

vlastnosti za zvýšených teplot a vyšší creepovou odolnost, to je spojeno s vyloučením 

intermetalické fáze Mg2Si, která se vyznačuje dobrou stabilitou za zvýšených teplot. Pokud 

však koncentrace přesáhne bod eutektické přeměny, vykrystalizuje precipitát Mg2Si do 

tvaru jehlic, což ve výsledku nepříznivě ovlivní mechanické vlastnosti. U těchto slitin se 

vytvářejí dva typy intermetalických fází, a to β-Mg17Al12 a Mg2Si, tyto fáze zachycují 

dislokace a blokují hranice zrn, čímž zlepšují creepovou odolnost. Mezi standardní slitiny 

patří AS21 a AS41, které mají použitelnost do teplot 130 – 150 °C. Slévárenské vlastnosti 

slitiny AS41 jsou dobré, slitina AS21 má slévatelnost horší. [8] 

Slitiny Mg-Al legované křemíkem mají vysokou odolnosti proti tečení. Při vysokých 

rychlostech chladnutí taveniny reaguje hořčík a křemík za vzniku Mg2Si, ten ve formě 

malých a relativně tvrdých částic (deskovité krystaly) segreguje na hranicích zrn. Nicméně 

slitiny Mg-Al-Si, jako např. AS21 mají jasně horší odolnost proti tečení oproti slitinám 

hliníku, takže další vývoj se soustřeďuje na přidávání kovů vzácných zemin. 

Slitina AS21 a AS41 vykazují dobrou odolnost proti tečení až do 150 °C. Takže pevnostní 

hodnoty leží ve středních mezích. Při pokojové teplotě vykazují slitiny dobré mechanické 

vlastnosti. 

Slitiny AS41 byly aplikovány např. pro dlouhodobé tepelné namáhání odlitků ve 

spalovacích motorech. Použití není zcela nové, již u starého VW -Beetle byly po roce 1965 

použity slitiny typu AS. Zpracování slitin AS41 vyžaduje relativně vysokou rychlost 

tuhnutí – to je typické pro odlévání pod tlakem. Tato vysoká rychlost tuhnutí je 

nevyhnutelná, zabraňuje tvorbě hrubozrnné struktury. Příznivě působí také modifikace 

pomocí 0,1 % Ca.  
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V porovnání se slitinou AS41 je u slitiny AS21 snížený obsah Al, což vede k vyšší 

odolnosti vůči tečení, a tažnosti při současném snížení meze pevnosti v tahu. [4] 

  

Obr. 7: Ternární diagram Mg-Al-Si. [9] 

 

3.3.1.4. Slitiny Mg-Al-RE (AE) 

 

Slitiny Mg-Al se také legují kovy vzácných zemin. Slitiny mají složení 3,6 – 4,4 % Al  

a 2-3 % RE, což rovněž bude napomáhat zdokonalení odolnosti proti tečení. Důvodem je 

nahrazení fáze δ-Mg17Al12 intermetalikem Al-RE (RE např. Nd, Y, Th). Slitina dosahuje 

relativně vysokých pevností (230 MPa), podmínkou je vysoká rychlost tuhnutí, což 

umožňuje lití pod tlakem. Tyto slitiny jsou vhodné pouze pro lití pod tlakem, vzhledem 

k tvorbě hrubých částic Al2RE při nízkých rychlostech tuhnutí. Vlastnosti jsou srovnatelné 

se slitinou AS41. 

Budou se rozvíjet další slitiny určené k odlévání s upravenou creepovou odolností, např. 

AC33 odpovídající MgAl3Ca3 s 3 % Al a 3 % Ca a 0,6 % Mn. Tyto slitiny vykazují lepší 

odolnost vůči creepu v porovnání s AE42. [4, 7] 
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3.3.1.5. Slitiny Mg-Al-Ca (AC) 

 

Vápník představuje levnější alternativu oproti RE prvkům, rovněž přispívá k odolnosti  

za vysokých teplot. Při legování slitin Mg-Al vápníkem, precipitační proces závisí na 

poměru Ca/Al . Pokud je poměr Ca/Al přibližně 0.8, tvoří se částice Mg2Ca resp. Al2Ca, 

tyto precipitáty zvyšují tvrdost. Při menším poměru nalezneme pouze částice Al2Ca. Oba 

precipitáty se nacházejí v okolí hranic zrn, s rostoucí koncentrací příměsí a rostoucím 

poměrem Ca/Al narůstá jejich hustota. [2] 

 

 

3.3.1.6. Slitiny Mg-Al-Sr (AJ) 

 

 S rozvojem slitin na bázi Mg-Al-Sr (AJ slitiny) bylo cílem nahradit přísady RE  

v hořčíku alkalickými prvky (AE). První generace slitiny AJ52x (Mg-5Al-2Sr) vykazuje 

vynikající odolnost proti tečení, výborné vysokoteplotní vlastnosti a dobrou slévatelnost. 

Nové slitiny AJ62x (Mg-6Al-2Sr) nabízí další výhody, např. vynikající odolnost vůči 

tečení, vysoká tažnost (verze AJ62Lx), dobrá slévatelnost, dobré tepelná odolnost  

a vynikající korozní odolnost. Slitiny na bázi Mg-Al-Sr vykazují vyšší odolnost proti 

tečení a pevnosti v tahu při teplotách dosahujících až 175 °C.  

Mikrostruktura slitiny AJ je charakterizována lamelární fází Al4Sr-α(Mg), ta se vytváří  

v mezidendritických oblastech na hranicích zrn primární hořčíkové matrice. Slitina  

Mg-5Al-2Sr (AJ52x) obsahuje ternární fázi Al3Mg13Sr. Pokud je úroveň stroncia  

vAJ62x nízká, objemový podíl Al4Sr se snižuje, přesycení Al primární fáze hořčíku se 

zvyšuje a tvoří se Mg17Al12. Odpor proti tečení klesá s obsahem stroncia, zatímco pevnost 

v tahu a tažnost se zvyšují. [23] 

Autoři [10] uvádějí, že slitiny AJ vykazují rozdílné mikrostruktury na základě poměru 

Sr/Al. Je-li poměr Sr/Al pod 0,3 tak se ve struktuře vyskytuje pouze sekundární 

intermetalická fáze Al4Sr (obr. 8 a, b). Když je poměr Sr/Al vyšší, pozorujeme ve struktuře 

sekundární intermetalickou fázi (ternární Mg-Al-Sr).  Poměrem Sr/Al se rovněž řídí tvorba 

Mg17Al12 (obr. 8 c, d). Když je poměr Sr/Al velmi nízký, tak nedostatečné množství Sr 

neváže všechen Al a přebytek Al tvoří fázi Mg17Al12. Tato fáze společně s Al4Sr přispívá  

k vyšší odolnosti proti tečení slitin AJ52 a AJ62. 
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Obr. 8: Mikrostruktury slitin (a) AJ51 (Mg-5Al-1Sr) a (b) AJ62 (Mg-6Al-1.6Sr) 

s poměrem Sr/Al < 0.3 se zobrazením sekundární fáze Al4Sr a slitiny (c) AJ52 (Mg-5Al-

2Sr) a (d) AJ62 (Mg-6Al-2Sr) s poměrem Sr/Al > 0.3 zobrazující dva typy sekundárních 

fází Al4Sr a ternární sloučeninu Mg-Al-Sr. [10] 

 

Obr. 9: Ternární diagram slitiny Mg-Al-Sr. [23] 
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3.3.2. Slitiny hořčíku s manganem 

 

U slitiny hořčíku s manganem dochází k výrazné změně rozpustnosti s teplotou. Pod 

křivkou solidu dochází k precipitaci fáze ß, která je bohatá na mangan. Obvyklý obsah 

manganu se pohybuje v rozmezí 1 až 2 %. Tyto slitiny nemají dobré slévárenské vlastnosti 

(nižší zabíhavost, vyšší smrštivost), avšak jsou svařitelné a dobře odolávají proti korozi. 

Slitiny mají nízké mechanické vlastnosti, což je způsobeno tendencí těchto slitin tvořit 

hrubé zrno během krystalizace. Pro zjěmnění zrna se přidává malé množství křemíku. [7] 

 

Mangan je jedním z nejdůležitějších legujících prvků v hořčíku. Je obsažen nejen u slitin 

jako třetí legující prvek u série AM, ale také v mnoha jiných komerčních a nově 

vytvořených slitinách. Systém Mg-Mn vykazuje výjimečně jedno peritektikum L + (α Mn) 

= (Mg) při 653 °C, tedy při bodu tání Mg. Důsledkem toho je rozpustnost manganu 

v hořčíku větší, než v tavenině a to 2,2 % oproti 2 % Mn. Klesající rozpustnost vede  

k výrazné precipitaci, je možné, že Mn tvoří s jinými legujícími prvky jiné sloučeniny jako 

jsou precipitáty (např. Mn2Sc). [4] 

 

Obr. 10: Fázový diagram Mg-Mn. [2] 
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3.3.3. Slitiny hořčíku se zinkem 

 

Zinek patří k hlavním  legujícím prvkům hořčíku, a to u mnohých skupin slitin jako 

AZ, EZ, ZC, ZE, ZK a ZM v zastoupení až do hodnot 6,5 % Zn. 

Hořčíkové slitiny se zinkem se z hlediska strukturních složek podobají slitinám s hliníkem. 

Obvyklý obsah zinku ve slévárenských slitinách bývá v rozsahu 0,3 až 0,5 %. Z binárního 

diagramu (obr. 11) je patrná změna rozpustnosti s teplotou. Uvedený systém Mg-Zn 

vykazuje jedno eutektikum L = (Mg) + Mg7Zn3 při 340 °C. Tato fáze je pouze 2 °C nad 

peritektikem L + MgZn = Mg7Zn3. To se rozkládá při 325 °C v eutektoid Mg7Zn3 = (Mg) + 

MgZn. 

 

Slitiny se zpracovávají žíháním, precipitačním vytvrzováním, tj. rozpouštěcím žíháním při 

380 °C/10 h s ochlazením ve vodě. Technické slitiny hořčíku se zinkem obsahují také 

mangan (z důvodů zvýšení odolnosti proti korozi) nebo zirkon, popřípadě ještě kovy 

vzácných zemin. Tyto přísady výrazně ovlivňují mechanické vlastnosti a zvětšují oblast 

použitelnosti slitin zejména k vyšším teplotám. [2, 4] 

 

 

 

 

Obr. 11: Rovnovážný diagram Mg-Zn. [2] 
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3.3.3.1. Slitiny Mg-Zn-Zr 

 

Tyto slitiny se vyznačují vyššími hodnotami meze pevnosti a meze kluzu, důvodem je 

zpevňující účinek zinku, hlavního přísadového prvku, ale vyšší obsah zinku zhoršuje 

slévárenské vlastnosti (vznik mikropórovitosti a praskání za vyšších teplot). Zirkon 

zjemňuje zrno, to je spojeno s menší citlivostí mechanických vlastností s ohledem na 

tloušťku stěny odlitku, s tím souvisí také menší sklon k mikropórovitosti, a tím ovlivnění 

pevnostních charakteristik. Zirkon dále zlepšuje odolnost proti korozi, avšak legování 

zirkonem je spojeno s technologickými obtížemi pro jeho nízkou rozpustnost v roztaveném 

hořčíku. Slitiny na této bázi jsou konstrukčně použitelné při dlouhodobé funkci v silově 

zatíženém stavu do 200 °C. [11] 

 

 

3.3.4. Slitiny hořčíku s lithiem 

 

Slitiny hořčíku s lithiem zařezujeme do skupiny ultralehkých materiálů a patří mezi 

nejlehčí konstrukční materiály. Slitiny Mg-Li se dělí na slitiny binární a slitiny více 

komponentní. Dosahují velmi nízkých hustot 1300 kg/m³ až 1500 kg/m³. Binární slitiny 

(viz obr. 12) mohou být podle obsahu lithia tvořeny fází α (do 5,7 hm. % Li), směsí α+β 

(5,7 až 10,4 hm. % Li) a fází β (nad 10,4 hm. % Li). Fáze α má hexagonální těsně 

uspořádanou mřížku, fáze β je kubická, prostorově centrovaná. S růstem obsahu lithia se 

pevnost slitin Mg-Li snižuje, avšak modul pružnosti a mez kluzu v tlaku je vyšší než  

u většiny hořčíkových slitin. Nedostatkem hořčíkových slitin s lithiem je velká reaktivita 

komponentů v roztaveném stavu, malá odolnost proti tečení a nestabilita mechanických 

vlastností za pokojových teplot. Výroba slitin hořčíku s lithiem je provázena řadou 

metalurgických problémů spočívajících zejména v rozdílu teplot tání obou kovů, rozdílu 

měrných hmotností a rozdílu tenze par. [2] 

 

 



 
27 

 

  

Obr. 12a: Struktura binární slitiny Mg-Li Obr. 12b: Struktura binární slitiny Mg-Li 

(fáze α); 3,7 hm. % Li. [12]   (fáze α+ß); 7,6 hm. % Li. [12] 

 

 

Obr. 13: Rovnovážný diagram Mg – Li. [12] 

 

 

3.3.4.1. Slitiny Mg-Li-Me 

 

Slitiny binárního typu  Mg-Li mají příliš nízké pevnostní vlastnosti, a proto je jejich 

technické použití omezené. Za tímto účelem byly vyvinuty kombinace slitin Mg-Li 

s dalšími přísadovými prvky, vyvolávajícími substituční zpevnění nebo precipitační 

vytvrzení. Avšak tyto slitiny vykazují nedostatečnou stabilitu mechanických vlastností ve 

vytvrzeném stavu. Další nedostatek představuje nízká odolnost proti korozi, zejména  

u slitin s vyšším obsahem lithia. Tato nestabilita binárních slitin je způsobena vysokou 

difusibilitou lithia a tvorbou oblastí obohacených lithiem, což má za následek odpevnění 
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slitin již při pokojové teplotě. Tento nedostatek lze potlačit přísadou prvků s vysokou 

afinitou k lithiu, např. vodíkem. Takové materiály se připravují roztavením základní slitiny 

v atmosféře argonu, jejím zpracováním v plazmatu, následujícím rozprášením v inertním 

plynu a kompaktizováním. [2] 

 

 

3.4. Chemické složení a mechanické vlastnosti slévárenských slitin hořčíku 

 

Základní mechanické vlastnosti a chemické složení vybraných typů slévárenských 

slitin hořčíku jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 

 

Tab. 3: Mechanické vlastnosti slévárenských slitin Mg při pokojové teplotě. [13] 
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3.5. Vlastnosti hořčíkových slitin za vysokých teplot 

 

Použití hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu je v současné době omezeno na 

několik vybraných aplikací (např. přístrojová deska, volant, konstrukce sedadel, atd.), 

slitiny používané v těchto aplikacích jsou založené na systému Mg-Al, jako je série AM  

a AZ. Slitiny založené na systému Mg-Al jsou v průmyslovém měřítku ekonomicky 

nejpřijatelnější. Tyto slitiny nabízejí dobrou kombinaci pevnosti a tažnosti při pokojové 

teplotě, další předností je dobrá korozní odolnost a vynikající slévatelnost. Hlavní oblastí 

růstu použití Mg slitin u výrobců automobilů jsou komponenty jako převodové skříně  

a bloky motorů. Takové aplikace vyžadují použití při provozních podmínkách při  

150 - 200 ° C a při napětí v rozsahu 50 až 70 MPa. Komerční hořčíkové slitiny typu AM  

a AZ tyto vlastnosti nemají, to souvisí se špatnými mechanickými vlastnostmi za vyšších 

teplot, příčinou je nízká strukturní stabilita, a s tím i odolností proti tečení.  

Vývoj v této oblasti přinesl zavedení nových slitin Mg-Al-Sr (AJ) a Mg-Al-RE (AE), 

obě tyto skupiny slitin spoléhají na vysokotlaké lití (HPDC), jako předpoklad pro zlepšení 

vlastností při zvýšených teplotách. Při vývoji nových slitin je třeba brát vždy v úvahu 

faktory související s materiálovými vlastnostmi a použitou technologií při výrobě. 

Materiálové náklady se stávají významným faktorem při rozvoji nových slitin. Závislost 

mezi odolností vůči tečení a slévatelností rozdílných slitin zobrazuje následující  

obrázek 14. 

 

Obr. 14: Schematické znázornění tlakově litých slitin hořčíku. [14] 
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 Slitiny hořčíku legované kovy vzácných zemin a neobsahující hliník, jsou dlouhodobě 

uznávány jako jedny z nejlépe odolných proti tečení. Slitiny typu Mg-Y-RE (WE série) 

vykazují vynikající vlastnosti až do teplot 250 °C a Mg-Sc a Mg-Gd systémy mají v tomto 

ohledu také významný potenciál. Avšak z ekonomických důvodů není použití těchto slitin 

pro aplikace v průmyslu reálné. 

Při legování hořčíkových slitin pomocí RE mají slitiny lepší pevnostní charakteristiky při 

pokojové teplotě i za zvýšené teploty. Negativním faktorem je jejich vysoká cena, která 

omezuje rozsah použití slitin typu Mg - RE.  Typickými prvky jsou cer, neodym a yttrium, 

které jsou do slitiny přidávány ve formě směsi s dalšími kovy vzácných zemin. Prvek cer je 

používán jako mishmetal s ostatními RE v podskupině ceru (lanthan, praseodym, neodym) 

s převahou ceru, neodym je doprovázen značným množství praseodymu a yttrium s určitou 

částí RE z podskupiny yttria (gadolinium, terbium, dysprosium, atd.). Mechanické 

vlastnosti slitin hořčíku s přídavkem některých prvků RE závisí na rozpustnosti těchto 

kovů v tuhém hořčíku, ta klesá s poklesem teploty. Čím vyšší je rozpustnost prvků, tím 

příznivější jsou vlastnosti jak při pokojové teplotě, tak i při vyšších teplotách. Avšak, toto 

pravidlo platí jen do určitého limitu rozpustnosti RE (asi 4,5 at.%). Když je rozpustnost RE 

v tuhém hořčíku vyšší (Ho, Er, Tm, Lu), pevnostní charakteristiky slitin zaznamenávají 

pokles. Rozpustnost různých RE v tuhém hořčíku se liší v širokém rozmezí (obr. 15) a tím 

je částečně způsoben rozdíl vlivu RE na pevnostní charakteristiky hořčíku. Rozpustnost RE 

klesá s poklesem teploty, to souvisí s možností vzniku přesyceného tuhého roztoku a jeho 

rozpad při stárnutí. [15] 

 

Obr. 15: Rozpustnost RE v tuhém Mg při různých teplotách. [15] 
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V posledních letech se úsilí soustřeďuje na trend legovat hořčíkové slitiny s RE ve 

speciálních kombinacích, které zvyšují účinnost působení každé látky. Jedna z výhodných 

kombinací spočívá v přidání RE různých podskupin do hořčíkových slitin. Použití dvou 

RE z podskupin ceru a yttria zesiluje účinek vytvrzování při rozpadu tuhého roztoku, a tím 

zlepšuje pevnostní vlastnosti hořčíkových slitin. 

 

3.6. Metalurgické zpracování 

 

Je dobře známo, že slitiny kovů za normálních podmínek obvykle tuhnou 

s hrubozrnnou strukturou, pokud není režim tuhnutí kontrolován. Jedním z možných 

způsobů vytvoření jemných, rovnoosých zrn v mikrostruktuře je buď řízení režimu 

ochlazování, nebo přidání heterogenních zárodků během tuhnutí. Existují i jiné metody 

jako (např. míchání/vibrace během tuhnutí atd.). Ze zmíněných technik se v praxi pro 

zjemnění zrna používá zavedení nukleačního činidla, známé též jako – očkování. 

Zjemňování zrna podporuje odolnost proti korozi v důsledku zlepšené strukturní 

homogenity, dále vede k lepší obrobitelnosti, a především jemnější struktura zlepšuje 

mechanické vlastnosti.  

Mechanismy zjemňování zrna hořčíkových slitin, v závislosti na tom zda jsou legovány 

hliníkem, můžeme obecně rozdělit do dvou širokých kategorií a to na slitiny obsahující 

hliník, a slitiny bez hliníku. Slitiny hořčíku obsahující hliník, jako AM50, AM60 a AZ91 

atd. jsou v dnešní době používány především pro lití při vysokém tlaku – high pressure 

diecasting (HPDC). Tyto slitiny jsou uplatňovány v automobilovém průmyslu.  

Mezi metody, které se používají pro zjemnění zrna slitin Mg-Al, patří přehřátí, očkování 

uhlíkem pomocí různých systémů (např. organické sloučeniny obsahující uhlík), přímé 

přidání částic obsahující uhlík a probublávání uhlíkatých plynů skrze taveninu. Také obsah 

nečistot má vliv na velikost zrna slitin Mg-Al, vysoce čisté slitiny Mg-Al mají výrazně 

jemnější zrna, nežli slitiny komerční čistoty (obr. 16). Další metoda vyvinutá pro slitiny 

Mg-Al je tzv. Elfinal proces, při kterém se přidává bezvodý FeCl3 do roztavené slitiny. 

Kromě výše uvedených metod se využívá přidávání látek jako Sr, RE, Th, Si, Ca, B, AlN, 

MgO, TiB2 a TiC pro zjemnění zrna Mg-Al slitin. [16] 
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Obr. 16: Vliv čistoty původního hořčíku na velikost zrna slitin Mg-Al. [17] 

 

3.6.1. Proces přehřátí 

 

U slitin Mg-Al je přehřátí taveniny obvyklý postup pro zjemnění zrna.  

I přes zvýšenou spotřebu plynu a silnou oxidaci taveniny při vysokých teplotách se tato 

metoda používá. Bylo prokázáno, že zejména proces přehřátí Mg slitin obsahující hliník, 

vede ke snížení velikosti zrna, a tím jsou pozitivně ovlivněny mechanické a slévárenské 

vlastnosti. 

Samotný proces je založen na zvyšování teploty ohřevem Mg taveniny (obvykle mezi 150  

až 260 ℃ nad rovnovážnou teplotu likvidu), po kterém následuje rychlé ochlazení taveniny 

na licí teplotu. Před odléváním se tavenina ponechá určitou dobu při konstantní teplotě (viz 

obr. 17). Hlavním faktor ovlivňující dobu prodlevy je obsah Al. Čím nižší je obsah hliníku 

v hořčíkové tavenině, tím více musí vydržet tavenina na teplotě přehřátí. Obě veličiny 

teplota přehřátí a doba prodlevy se silně vzájemně ovlivňují. Čím nižší je teplota přehřátí, 

tím déle budeme muset na této teplotě vydržet. Může také dojít ke zhrubnutí zrna, a to při 

vyšší teplotě přehřátí a delší výdrži. Zkušenosti ukazují, že nejlepšího efektu lze dosáhnout 

při vysokých teplotách přehřátí a vysokém obsahu hliníku > 6 %. Zjemnění zrna není 

možné u slitin Mg s obsahem menším než 1 % Al.  
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Literatura udává různá vysvětlení zjemnění zrna procesem přehřátí: 

 Při vysokých teplotách se tvoří nekovové vměstky jako oxid hořečnatý a oxid hlinitý, 

které fungují jako zárodky. 

 Částice, které jsou příliš velké za nízkých teplot, při vyšších teplotách se rozpustí  

a tvoří během ochlazování jemnější částice, které mohou působit jako zárodky. 

 V každé Mg tavenině existuje volný uhlík tvořící za přítomnosti hliníku karbid 

hliníku, který pak je k dispozici jako heterogenní zárodek pro zjemnění zrna. 

 

Existence Fe a Mn podporuje zjemnění zrna. V porovnání se slitinami s vysokým obsahem 

Fe a Mn, vysoce čisté slitiny Mg-Al s nízkým obsahem Fe a Mn jsou méně náchylné při 

zpracování přehřátím. Ale nadbytek (> 1 hmot.%) Mn by znemožňoval zjemnění zrna 

přehřátím. Kromě toho, Zr, Be, Ti a některé další prvky také potlačují zjemnění zrna při 

tomto zpracování. 

Hlavním problémem při přehřátí je, že běžně používané ochranné plyny při tavení hořčíku 

ztrácí svůj ochranný účinek za vysokých teplot, ztrácí se efekt procesu přehřátí, a proto 

musí být tavenina pokryta krycí solí. Tato krycí sůl, pokud se dostane do součásti při 

odlévání, odpovídá za korozní náchylnost hořčíku. Krom toho je nepraktické (energeticky 

nehospodárné) ohřát velké množství taveniny, a pak ji znovu ochladit na teplotu odlévání. 

[17, 18] 

 

 

(a)                                                                 (b) 

Obr. 17: Schéma typických teplotních profilů (a) a vývoj nukleace částic (b) v průběhu 

přehřátí. [17] 
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3.6.2. Očkování uhlíkem 

 

Očkování uhlíkem je dalším významným postupem vyvinutý pro slitiny na bázi  

Mg-Al. Dodáním heterogenního zárodku je všeobecně dobrá metoda ke zjemnění zrna.   

Pro slitiny Mg je naočkování uhlíkem nejběžněji používanou metodou. Funguje pouze jen 

u slitin hořčíku obsahující hliník. To vede k předpokladu, že přítomný uhlík reaguje s Al 

v tavenině za vzniku karbidu hliníku Al4C3 (podle rovnice 1) a vzniklá částice karbidu 

uhlíku slouží při tuhnutí jako heterogenní zárodek. Je třeba poznamenat, že dokonalé 

naočkování uhlíkem je možné u hořčíkových slitin s obsahem hliníku (obvykle > 2 % Al). 

Přítomnost prvků Be, Zr, Ti a kovů vzácných zemin (RE) znemožňuje očkování uhlíkem. 

3 C + 4 Al  Al4C3    (1) 

Hlavním problémem při očkování uhlíkem je zavedení uhlíku do taveniny. Pro tento účel 

byla vyvinuta řada metod: probublávání plynem obsahující uhlík, jako je CO, CO2, CH4 

nebo acetylen (C2H2), zavádění organických sloučenin chlóru, jako je hexachlorethan 

(C2Cl6), hexachlorbenzen (C6Cl6) nebo chlorid uhličitý, přidáním sazí, parafinu, karbidu 

křemíku nebo jiných sloučenin obsahující uhlík. Obzvláště účinné je probublávání 

taveniny plynem C2Cl6, proto se tato metoda již dlouho používá. Mikrostrukturní změny 

slitiny AZ91 jsou zobrazeny na obrázku 18. Hexachlorethan je však jedovatý a může vážně 

znečistit životní prostředí. [18] 

Při tomto zpracování je hliník a uhlík potřebný k úspěšnému zpevnění zrn struktury, to je 

spojené s tvorbou částic Al4C3, které působí jako zárodky. Nicméně, nedávné výzkumy 

naznačují, že při zjemnění zrn naočkovaným uhlíkem, jsou zárodky složeny z částic Al, C 

a O, a za účinnou nukleační částici pro zjemnění zrna se považuje Al2CO. Teoretické 

výzkumy podporují také tuto hypotézu, která předpokládá, že částice Al2CO jsou 

z krystalografického hlediska účinnější než částice Al4C3 jako zárodky α-Mg fáze. [17] 
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Obr. 18: Mikrostrukturní změny slitiny AZ91 bez (a) a s (b) přídavkem 0.6 hmot.% C2Cl6; 

průměrné velikosti zrn jsou 460 µm a 97 µm. [17] 

 

3.6.3. Elfinal proces 

 

Tento proces byl vyvinut v Německu na konci druhé světové války. Tato metoda je 

založena na hypotéze, že částice Fe mohou působit jako nukleační místa pro zrna hořčíku. 

Principem je ponoření bezvodého FeCl3 do taveniny při teplotách mezi 740 až 780 ℃.  

 

Předpokládá se, že hydrolýza FeCl3 v tavenině vyvolává vznik výparů chlorovodíku (HCl), 

které pak napadají povrch ocelových kelímků, ze kterých se začne uvolňovat uhlík do 

taveniny. Ačkoli Elfinal proces může výrazně snížit velikost zrna slitin Mg, přidání Fe 

však zhoršuje korozní odolnost slitin Mg. Kromě toho, uvolněný Cl nebo HCl má dopady 

na životní prostředí. To znamená, že Elfinal proces je omezen pro průmyslové aplikace. 

[17] 

 

3.6.4. Přidáním legujících prvků 

 

Přidáním legujících prvků, jako je Al, Zn, Zr se používá k zamezení růstu částic, a tím 

snížení jejich velikosti. Efektu zjemnění zrna se hodnotí pomocí tzv. Q-faktoru (,,faktor 

omezení růstu zrna‘‘). Legující prvky, mající nižší rozpustnost během tuhnutí v tuhém 

roztoku se hromadí před čelem tuhnutí. To vede k hromadění legujícího prvku, což brání 

pohyblivosti čela tuhnutí a brzdí tak růst krystalu. Současně bude před čelem tuhnutí 

zvýšená hodnota podchlazení ,,konstitučního podchlazení‘‘ což opět vede ke zvýšení počtu 
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aktivních zárodků v tavenině. Q-faktor lze vypočítat pomocí rovnice 2 pro každý prvek 

slitiny v závislosti na koncentraci prvků.  

Q - Faktor = Q = cO . m1 . (k1-1)   (2) 

kde: 

m1  =  sklon křivky likvidu 

cO =  koncentrace legujícího prvku 

k =  rozdělovací koeficient 

 

Čím vyšší je Q-faktor každého prvku v závislosti na koncentraci, tím větší je omezení 

růstu. Vztah mezi velikostí zrna a Q-faktorem je jasně viditelný z obrázku 19. Čím vyšší 

faktor Q, tím menší velikost částic. To vede k předpokladu, že legující prvky jako Zr, Zn, 

Ca a Si již při nízkých hodnotách Q-faktoru mají významný dopad na konečnou velikost 

zrna. Je třeba zajistit, aby hodnocení vlivu na jemnost konečného zrna, na základě hodnoty 

Q mohlo být pouze do maximální rozpustnosti příslušného legujícího prvku. Legující 

prvky Al a Zn mají velmi vysokou maximální hodnotu Q-faktoru a tedy významně 

pozitivně působí na velikost zrna. To je jeden z důvodů, proč se hliník a zinek používají 

jako hlavní legující prvky využívajících se ve slitinách Mg. Vysoká hodnota ,,m (k-1)‘‘  

u prvků Fe a Zr naznačuje, že i malé množství těchto prvků má velmi silný vliv na velikost 

zrna. Železo má již v malých množstvích silně negativní dopad na korozní chování. 

Zirkonium se naproti tomu používá velmi intenzivně ke zjemnění zrna u slitin Mg 

neobsahující Al, a jen málo negativně ovlivňuje korozní vlastnosti Mg slitin v porovnání se 

železem. [18] 

 

Obr. 19: Závislost velikosti zrna a Q-faktoru. Prvky, jako Zr, Zn, Si a Ca mají největší 

účinek na snížení velikosti zrn. [18] 
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Zirkon má dobrou schopnost zjemňování zrna hořčíkových slitin, které obsahují málo 

(úroveň nečistot) nebo žádný Al, Mn, Si, Fe, Ni, Co, Sn a Sb (protože zirkon ochotně tvoří 

stabilní sloučeniny těchto prvků). Například, přídavek zirkonia může výrazně snížit 

velikost zrn čistého Mg, také u slitiny typu  Mg-Zn a Mg-RE. Naopak přidáním Zr do slitin 

obsahujících Al, v důsledku jeho přítomnosti dochází ke zhrubnutí zrna.  

Zirkon se přidává do hořčíku v podobě kovového zirkonu, kovových tvrzených slitin, 

různých halogenidů zirkonu a oxidů zirkonu. Obecně se zirkon přidává do slitin hořčíku 

v podobě slitin Mg-Zr. Maximální rozpustnost zirkonu v roztaveném čistém hořčíku při 

650 °C je zhruba 0.45 % Zr. 

Mechanismus zjemnění zrna přidáním zirkonu spočívá v precipitaci částic zirkonu do 

hořčíku, tím vznikne v hořčíku bohatá oblast na zirkon, která podporuje nukleaci zrn 

primárního hořčíku prostřednictvím peritektické reakce. [17] 

 

3.7. Technologie výroby hořčíkových slitin 

 

Převážná část hořčíkových slitin se zpracovává odléváním, přitom převažující 

technologií výroby hořčíkových odlitků je tlakové lití. Odlitky lité do trvalých forem se 

vyznačují vysokou rozměrovou přesností a kvalitním povrchem. 

 

3.7.1. Gravitační lití do netrvalých forem 

 

Slitiny hořčíku lze zpracovat různými technologiemi. Lití do pískových forem se 

používá především pro kusovou a malosériovou výrobu odlitků. Při odlévání je nutno dbát 

po celou dobu odlévání na ochranu kovu před atmosférou, při lití se musí proud kovu 

zaprašovat práškovou sírou. Síra se rovněž přidává do formovacích směsí, aby se zamezilo 

hoření kovu ve formě. Nevýhodou při gravitačním lití je špatná dosazovací schopnost kovu 

při tuhnutí, způsobená širokým intervalem tuhnutí a malým dosazovacím tlakem. [5] 
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3.7.2. Tlakové lití 

 

Metoda spočívá ve vstřikování roztavené slitiny do dutiny kovové formy pod vysokým 

talkem až 250 MPa. Při použití této technologie je možné vyrábět velmi přesné 

konstrukčně komplikované odlitky s tloušťkou stěn zhruba od 1 mm. Ve formě lze 

používat výhradně kovová jádra. Vzhledem k vysokým nákladům na zhotovení kovových 

forem je technologie vhodná pro velkosériovou a hromadnou výrobu odlitků. 

 

Tlakové stroje se dělí podle konstrukce na zařízení se studenou (obr. 20a) a s teplou 

komorou (obr. 20b). Pro odlévání slitin hořčíku je vhodnějším typem tlakový stroj s teplou 

komorou, kdy kov se z udržovací do plnící komory nepřelévá a nedochází tak k jeho 

oxidaci.   

 

Nevýhodou tlakově litých odlitků je jejich vnitřní homogenita, při plnění formy dochází 

k rozstřiku kovu a tím k jeho oxidaci a reakci s mazadlem, důsledkem je vznik velkého 

množství vměstků. Kromě toho může v některých průřezech zůstávat uzavřeny vzduch, 

který je příčinou tvorby bublin. Výrazného zlepšení se dosahuje při lití do vakuovaných 

forem. Po uzavření se před litím z dutiny formy odsaje vzduch a tím se omezí oxidace 

kovu a odstraní nebezpečí vzniku bublin. [5] 

 

a)                                                                    b) 

 

Obr. 20: Lití pod tlakem (a) se studenou komorou, (b) tlakový stroj s teplou komorou. [5] 
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Tab. 4: Chemické složení hořčíkových slitin pro tlakové lití. [5] 

 

 

3.7.3. Squeeze casting 

 

Metoda slouží pro výrobu velice namáhaných a vysoce jakostních odlitků. 

Technologie lití s krystalizací pod tlakem kombinuje výhody pomalého plnění formy  

a vysokého tlaku během tuhnutí. Rozlišují se podle konstrukce odlévacího zařízení na tzv. 

přímý a nepřímý squeeze casting. 

 

U přímého squeeze castingu se kombinuje gravitační lití do kovové formy a tváření 

v zápustce. Princip spočívá v odměření přesné dávky kovu, který se nalije do spodní části 

kovové formy, poté se kov stlačí horní částí formy. Po celou dobu tuhnutí působí tlak, po 

ztuhnutí se odlitek vytlačí pomocí vyhazovačů. Schéma výrobního postupu při přímém 

squeeze castingu zobrazuje obrázek 21. [5] 
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Obr. 21: Výrobní postup při přímém squeeze castingu, plnění formy (a), stlačení (b), 

vyjmutí odlitku (c). [5] 

 

Při nepřímém squeeze castingu se kov dávkuje do komory lisu pod vlastní kovovou 

formou (obvykle bývá válec s komorou výklopný – obr. 22a). Válec se poté vrátí do 

pracovní polohy – obr. 22b, kov se vtlačuje malou rychlostí (zhruba 0,5 m/s) do dutiny 

formy – obr. 22c, v důsledku toho kov proudí laminárně a nedochází k jeho vnitřní oxidaci. 

Během celé doby tuhnutí působí lisovací tlak – obr. 22d, čímž se zamezuje vzniku mezery 

mezi odlitkem a formou, a tím se zintenzivní ochlazování během tuhnutí. Odlitky vyrobené 

touto metodou obsahují díky již zmíněných parametrů technologie velmi malé množství 

vnitřních a vnějších vad. Výsledkem je zvýšení mechanických vlastností a vnitřní 

homogenity odlitků. [5] 

 

Obr. 22: Schéma nepřímého squeeze castingu. [5] 
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3.7.4. Thixocasting 

 

Thixocasting (lisování v polotuhém stavu) je progresivní metoda, která v sobě 

zahrnuje jak slévání, tak tváření. Výrobky se vyznačují zvýšenými mechanickými 

vlastnostmi. Výhodou je minimální stahování kovu a malý výskyt mikrostaženin, nízký 

obsah plynů a jemná stejnoměrná struktura. 

 

Princip metody, který je schematicky znázorněn na obrázku 23, spočívá ve zhotovení 

výchozích těles vsázky, následný indukční ohřev každého takového tělesa do teplot mezi 

solidem a likvidem, poté následuje vložení do lisovací komory atlasového stroje a vtlačení 

materiálu do dutiny kovové formy. [5] 

 

 

Obr. 23: Schéma výrobního postupu při metodě thixocasting. [5] 

 

3.8. Použití hořčíkových slitin 

 

Slitiny hořčíku patří mezi nejlehčí konstrukční materiál a mají vysoký potenciál díky 

své nízké hustotě, pouze dvě třetiny hmotnosti hliníku, a jednu čtvrtinu hmotnosti oceli. 

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

důvodů se nedočkaly většího rozšíření. Hořčík a jeho slitiny nabízí jako konstrukční 

materiál řadu výhod pro aplikace nejen v automobilovém a leteckém, ale také ve 

spotřebním průmyslu.  

Hlavní výhodou Mg slitin je nízká hustota, která je předpokladem pro snížení hmotnosti 

dopravních prostředků, což souvisí především s požadavky na snížení spotřeby paliva  
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a množství produkovaných emisí. Z toho důvodu hořčíkové slitiny vykazují vysoký 

potenciál nahradit konvenční materiály.  

Určité omezení souvisí s horší korozní odolností. Hlavní výhody Mg a jeho slitin před 

ostatními materiály spočívají v aplikaci technologie tlakového lití. Automobilové části, 

jako jsou pedály brzdy a spojky, mohou být vzhledem k jednoduchému tvaru velmi snadno 

vyráběny z Mg slitin. 

Hlavní výhody Mg slitin [19]: 

 Většinou výborná tekutost a zabíhavost, což je výhodné u tvarově složitých  

a tenkostěnných odlitků. 

 Nižší hodnoty specifického objemového tepla než slitiny Al a Zn, tzn., že odlitky z 

Mg slitin chladnou rychleji, což umožní zrychlení licího cyklu a tím pádem i snížení 

opotřebení nástroje. Prodloužení životnosti nástroje na dvoj- až trojnásobek  

v porovnání se slitinami Al.  

 Obecně platí, že některé části z Mg slitin mohou být vyrobeny až o 50 % rychleji než 

stejné součásti z Al slitin. 

 

3.8.1. Aplikace v automobilovém průmyslu 

 

Hořčíkové slitiny byly v automobilovém průmyslu prvně aplikovány v automobilu 

Volkswagen – Beetle (,,Brouk‘‘), a to na blok motoru (obr. 24) a skříň převodovky.  

Na jeden automobil bylo použito zhruba 22 kg slitin Mg. 

 

 

 

Obr. 24: Vzduchem chlazený blok motoru Volswagen – Beetle ze slitiny AS41. [20] 
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Slitiny hořčíku se používají zejména pro interiérové prvky, jako je např. středový 

panel, přístrojová deska, rámy sedaček, volant, konstrukce střešních oken atd. (viz obr. 25). 

Novým trendem v oblasti používání Mg slitin v automobilovém průmyslu je snaha  

o snížení hmotnosti i ostatních částí – (střešní panely, sklápěcí střechy, litá či tvářená kola, 

sestavy pro vnitřní potrubí, víka hlav válců, olejové vany, startéry, alternátory, a také bloky 

motorů). Redukce hmotnosti vozidel úzce souvisí se spotřebou paliva, a množstvím 

vyprodukovaných škodlivých emisí, sníží-li se hmotnost vozidla o 10 %, klesne spotřeba 

paliva zhruba o 5 %. [20] 

 

 

Obr. 25: Použití hořčíkových odlitků v automobilech. [21] 

 

Současným trendem předních automobilových značek je využívání inovativních 

a environmentálně ohleduplných komponentů, které lze snadno recyklovat a dobře 

integrovat s moderními materiály. Hořčíkové slitiny splňují tyto kritéria. Příkladem jsou 

tlakově lité součásti okenních rámů sportovního sedanu Porsche Panamera (obr. 26), jejich 
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použití je za účelem snížení hmotnosti a posunutí těžiště vozidla co nejníže. Hořčíkové 

rámy oken jsou odlity ze slitiny AM50 a jsou připevněny k odlitkům hliníkových rámů 

dveří.  

 

Obr. 26: Hybridní konstrukce hliníkových dveří a hořčíkových rámů oken. [22] 

 

Dalším příkladem použití hořčíku pro automobilový průmysl je tlakově odlitá součást 

jednodílného vnitřního rámu dveří pro Aston Martin DB9 a Vantage (obr. 27), ten je vůbec 

jeden z nejlehčích, při délce 1,2 metrů a tloušťce stěny 2,5 mm má hmotnost pouze  

5,5 kg. [20] 

 

Obr. 27: Vnitřní rám dveří ze slitiny AZ31. [20] 

 

V roce 2003 představila společnost DaimlerChrysler AG sedmistupňovou 

automatickou převodovku pro osobní automobily ,,7G-Tronic" (obr. 28) zlepšující jízdní 

vlastnosti a spotřebu paliva, převodová skříň je vyrobená z hořčíkové slitiny AS31. 
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Obr. 28: Převodová skříň a automatická převodovka 7G Tronic. [1, 20] 

 

 Velký potenciál hořčíkových slitin se nachází v použití při výrobě bloků motorů.  

BMW představilo lehčí a výkonnější benzínový řadový šestiválcový motor R6,  

jedná se o hybridní blok motoru, vyrobený ze slitiny hořčíku a hliníku (obr. 29).  

Nejdůležitějším aspektem výběru hořčíku je výrazné snížení hmotnosti bloku motoru, 

který je nejtěžší samostatnou součásti vozidla. Výsledná hmotnost bloku motoru je o 24 % 

lehčí než konvenční motor z hliníku, jedná se o nejlehčí 3,0 l řadový šestiválec na světě, 

jeho hmotnost je pouze 161 kg. Snížení hmotnosti se projeví v rychlejší akceleraci, kratší 

brzdné dráze a celkově v lepších jízdních vlastnostech. Další výhodou je útlum vibrací 

z vnitřních částí motoru. Blok motoru obsahuje hliníkové vložky válců a chladící kanálky, 

obklopené hořčíkovou slitinou AJ62 (obr. 30). [24] 

 

Obr. 29: Blok motoru řadového šestiválce 3,0 l R6. [24] 
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Obr. 30: Schematické znázornění bloku motoru R6. [24] 

 

Kromě hořčíkových slitin používaných v automobilovém průmyslu přibývají 

v posledních letech i další oblasti použití. Patří mezi ně volnočasový průmysl, výrobci 

sportovního zboží a zábavné a komunikační elektroniky. 

 

3.8.2. Elektrotechnický průmysl 

 

Počítačová technika klade důraz na lehkost a pevnost komponentů, dalším 

požadavkem je vysoké výrobní tempo, aby se uspokojila stále zvyšující se poptávka 

v počítačovém průmyslu. Příkladem je fy. Dell, která jako první začala používat základní 

komponenty notebooků zhotovených ze slitiny AZ91D, přičemž zhruba 80 % vyrobených 

notebooků je zhotoveno z hořčíkových součástí.  

 

Obr. 31:Notebook Dell LatitudeATGD630. [25] 

Hořčíkové slitiny jsou atraktivní i pro další oblasti použití, některé z nich jsou 

zobrazeny na následujícím obrázku 32.  
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Obr. 32: Digitální kamera Canon EOS D50 SLR z AZ91; Full HD 3D videokamera JVC 

Everio GS-TD1 (hmotnost pouhých 590 g); exotické golfové hole s hořčíkovou hlavou; 

ruční kotoučová pila Skillsaw z AZ91. [20] 

    

   

 

3.8.3. Moderní nábytek 

 

Křeslo ,,Go‘‘ je vyrobena ze slitiny Mg lité pod tlakem, této technologie a materiálu 

bylo použito prvně při disignu nábytku (obr. 33). Výroba byla inspirována automobilovým 

průmyslem. K výrobě byla použita hořčíková slitina ADC 12. Křeslo je vhodné pro vnitřní 

i venkovní použití (restaurace, konferenční místnosti, kanceláře). [26] 

 

 

   

 

Obr. 33: Vlevo je část formy, vpravo samotné křeslo ,,Go‘‘. [26] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V této části práce se zabývám vlivem metalurgického zpracování na výslednou strukturu  

a termomechanické a termofyzikální vlastností slévárenských slitin hořčíku. 

 

4.1. Popis použitých hořčíkových slitin 

 

Pro experimentální hodnocení hořčíkových slitin za zvýšených teplot byly vybrány 

slitiny s označením dle normy ATSM-  AM60, AMZ40 a AJ62, chemické složení 

jednotlivých slitin je uvedeno v tabulce 5. 

Slitina 

Prvek [hm. %] 

Al Mn Si Zn Sr Fe Ni Ca Be Cu 

AM60 5.78 0.33 0.03 0.07 0.00 0.003 0.001 0.000 0.001 0.001 

AMZ40 3.76 0.34 0.02 0.14 0.00 0.003 0.000 0.000 0.001 0.001 

AJ62 5.78 0.35 0.04 0.01 2.92 0.003 0.001 0.008 0.001 0.001 

 

Tab. 5: Chemické složení sledovaných slitin hořčíku. 

 

Hořčíkové slitiny patří mezi perspektivní materiály především pro automobilový  

a letecký průmysl, kde je nejdůležitějším požadavkem nízká hmotnost resp. dostatečně vysoká 

specifická pevnost.  

Slitina AM60 je běžně používaná slévárenská slitina určená především pro výrobu tvarově 

složitých odlitků pro automobilový průmysl gravitačním či tlakovým litím. Tato slitina vyniká 

výbornou tvárností a schopností tlumit vibrace. Typickým použitím jsou rámy 

automobilových sedadel, volanty, přístrojové desky. 
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Slitina AMZ40 je určená pro tlakové lití interiérových odlitků v konstrukci automobilů, tato 

slitina byla patentována v roce 2006 společností DaimlerChrysler AG. Slitina vyniká nižší 

měrnou hmotností díky sníženému obsahu hliníku oproti slitině AM60. 

Slitina AJ62 kombinuje dobré pevnostní vlastnosti za zvýšených teplot a vynikající 

slévárenské vlastnosti. Tento materiál se využívá zejména při výrobě litých dílů, které jsou 

použity v aplikacích, kdy dochází k jejich namáhání při vysokých teplotách (např. odlitky 

hlav válců motorů a další motorové části v automobilových aplikacích). Tyto slitiny mohou 

sloužit jako levnější alternativa hořčíkových slitin legovaných RE, které vykazují vyšší 

tepelnou odolnost, jsou však podstatně dražší. 

 

4.2. Přípravu zkušebních vzorků 

 

Materiál ve formě ingotů byl taven v kelímku z nízkolegované oceli v elektrické 

odporové peci ROHDE HE 60. Hořčíkové slitiny se vyznačují vysokou reaktivností, proto byl 

materiál během tavení ošetřen přípravkem EMGESAL, ten vytváří na hladině ochrannou 

vrstvu a brání oxidaci taveniny. Tento přípravek plní současně i funkci rafinační, k odstranění 

případných vměstků a nečistot. Odlitky byly gravitačně odlévány do litinové kokily (obr. 34), 

která byla z důvodu zvýšení životnosti a dosažení dostatečné zabíhavosti kovu před litím 

předehřívána na teplotu (450 °C30 °C). Část taveniny byla metalurgicky ošetřena 

přípravkem s obchodním názvem MIKROSAL MG T 200, který je na bázi hexachloretanu, 

která vnáší do taveniny zárodky krystalizace pro docílení jemnozrnné struktury. Následně 

byly z odlitků vyrobeny vzorky pro metalografický rozbor, tahovou zkoušku a měření 

termofyzikálních vlastností. 

 

Obr. 34: Kovová forma pro odlévání zkušebních tyčí dle ČSN 42 0334 



 
50 

 

4.3. Metalografický rozbor vzorků 

 

Mikrostruktury jednotlivých hořčíkových slitin se od sebe liší chemickým složením, 

nejvýraznější vliv na strukturu a mechanické vlastnosti má rozdílný obsah hliníku. U vzorků 

pro optickou metalografii bylo nutné provést sérii kroků nezbytných pro zobrazení 

mikrostruktury a následného zjištění poměrného zastoupení jednotlivých fází ve struktuře.  

Broušení vzorků, za účelem minimalizace povrchových nerovností, probíhalo ručně 

pomocí brusných papírů. K broušení bylo použito brusných papírů SiC o zrnitosti 60 až 2400 

dle normy FEPA. Dalším krokem, nezbytným pro přípravu kvalitního výbrusu, bylo leštění 

vzorků, leštícím médiem byl vodný roztok Al2O3. Leštění probíhalo, dokud se nedosáhlo 

zrcadlového lesku. Takto připravený vzorek je připraven k leptání za účelem vyvolání 

mikrostruktury. Leptání probíhalo pomocí 100 ml H2O a 2 g kyseliny štavelové po dobu čtyř 

sekund. K mikroskopickému pozorování bylo použito světelného mikroskopu. Mikrostruktury 

jednotlivých vzorků byly zkoumány vždy v okrajové části vzorku, kde je přenos tepla 

nejintenzivnější a střední části, kde je ovlivnění kovovou formou méně výrazné.  

Podrobněji byl zkoumán u vzorků slitiny AM60 vliv metalurgického zpracování na výslednou 

mikrostrukturu. Přílohy č. 1 - 3 obsahují struktury vzorků neovlivněných metalurgickým 

zpracováním. V přílohách č. 4 - 6 jsou zobrazeny jednotlivé mikrostruktury vzorků, u kterých 

byl použit očkovací přípravek s obchodním názvem MIKROSAL MG T 200, který je na bázi 

hexachloretanu. Porovnáním jednotlivých struktur vzorků (viz přílohy č. 1 - 6) lze pozorovat 

pozitivní účinek přídavku očkovadla s docílením jemnozrnnější struktury a zlepšení její 

homogenity, čímž se docílí vyšších výsledných pevnostních charakteristik.  
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4.3.1. Světelná mikroskopie 

 

Na obrázku 35 a 36 jsou zobrazeny struktury hořčíkových slitin AM60, které byly 

pořízeny pomoci světelného mikroskopu. Mikrostruktura se skládá z matrice obsahující tuhý 

roztok α-Mg, dále obsahuje sekundární fázi sloučenin Al-Mn a eutektikum. 

 

Obr. 35: Struktura neočkované slitiny AM60. 

 

Obr. 36: Struktura neočkované slitiny AM60. 
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Následující obrázky 37 a 38 zobrazují struktury slitiny AM60 v očkovaném stavu.   

Po metalurgickém zpracování je výsledná struktura výrazně jemnozrnnější a celkově se 

zlepšila její homogenita, čímž se docílí vyšších mechanických vlastností. 

 

Obr. 37: Struktura očkované slitiny AM60. 

 

 

Obr. 38: Struktura očkované slitiny AM60. 
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U slitiny AMZ40 (obr. 39 a 40) se účinek očkování na dosažené struktuře výrazně neprojevil, 

tato slitina se vyznačuje, z hlediska chemického složení, nízkým obsahem legujících prvků. 

Struktura je tvořená primární fází α-Mg a eutektikem, bez přítomností precipitátů. 

 

Obr. 39: Struktura neočkované slitiny AMZ40. 

 

Obr. 40: Struktura očkované slitiny AMZ40. 
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U slitiny AJ62 (obr. 41 a 42) je struktura tvořena základním tuhým roztokem α, dále se ve 

vyskytují různé typy intermetalických fází – (Al,Mg)4Sr, Al3Mg13Sr a velmi malé množství 

Mn5Al8. 

 

Obr. 41: Struktura neočkované slitiny AJ62. 

 

Obr. 42: Struktura očkované slitiny AJ62. 
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4.3.2. Chemická analýza vyskytujících se fází 

 

Pro ověření a podrobnější analýzu složení vyskytujících se fází na metalografických 

vzorcích byl použit skenovací elektronový mikroskop (SEM) a mikroanalýza EDAX.  

Struktura hořčíkové slitiny AM60 pořízená pomocí SEM je znázorněna na obrázku 43 

a 44. V tabulce 6 jsou uvedeny obsahy prvků, vyskytujících se v označených místech. 

Základní matrice je tvořena fází α-Mg (označena č. 3), dále se ve struktuře vyskytují 

precipitáty Mg17Al12 (označeny č. 1). Mikroanalýza dále prokázala výskyt tuhého roztoku 

typu Al6Mn (označeny č. 2), mimoto byly pozorovány částice obsahující křemík, 

pravděpodobně se jedná o precipitáty tuhého roztoku Mg2Si (označeny č. 4). U této slitiny 

byla provedena analýza EDS v módu plošného rozložení prvků, a to jak u slitiny neočkované 

(obr. 45), tak očkované (obr. 46). Záznam z mikroanalýzy EDAX se nachází v příloze 7. 

 

 

 

Obr. 43: AM60 neočkovaná. 
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Označení 
Mg Al Si Mn Zn 

(hmot. %) 

1 68,01 31,44   0,55 

2 14,30 38,31 1,06 46,33  

3 97,41 2,59    

4 77,26 2,52 20,22   

Označení 
Mg Al Si Mn Zn 

(at. %) 

1 70,45 29,34   0,21 

2 20,36 49,14 1,31 29,19  

3 97,66 2,34    

4 79,62 2,34 18,04   

 

Tab. 6: Obsahy jednotlivých prvků ve sledovaných místech. 

 

Struktura očkované slitiny AM60 je na obrázku 44. Výsledná struktura potvrdila pozitivní 

účinek při zavedení přípravku MIKROSAL MG T 200, který je na bázi hexachloretanu 

a obsahuje zárodky krystalizace. Tímto metalurgickým ošetřením se docílí příznivější vnitřní 

homogenita a rovnoměrné rozložení jednotlivých fází ve struktuře, což je možné pozorovat 

především u částic typu Al6Mn (označeny č. 2) v porovnání se slitinou AM60 v neočkovaném 

stavu (obr. 43).  
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Obr. 44: AM60 očkovaná. 

 

Označení 
Mg Al Si Mn Zn 

(hmot. %) 

1 67,59 31,61   0,80 

2 11,44 36,53 0,97 51,07  

3 98,17 1,83    

4 69,72 16,57 13,71   

Označení 
Mg Al Si Mn Zn 

(at. %) 

1 70,13 29,56   0,31 

2 16,87 48,56 1,23 33,34  

3 98,34 1,66    

4 72,24 15,47 12,30   

 

Tab. 7: Obsahy jednotlivých prvků ve sledovaných místech. 
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4.3.2.1. Plošné rozložení prvků 

 

Na následujícím obrázku 45 je vyobrazeno plošné rozložení prvků slitiny AM60 

v neočkovaném stavu. Z obrázku je patrné nerovnoměrné rozložení jednotlivých fází, 

v pozorované oblasti se týká hlavě manganu a křemíku.  

 

 

 

 

Obr. 45: Plošné rozložení prvků neočkované slitiny AM60. 
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V tomto případě je na obrázku 46 zobrazeno plošné rozložení prvků slitiny AM60 

v očkovaném stavu. V porovnání se slitinou AM60, která nebyla metalurgicky ošetřena, 

vykazuje struktura rovnoměrnější uspořádání u pozorovaných prvků. Sjednocení struktury 

bude mít za následek zlepšení mechanických vlastností. 

 

 

 

Obr. 46: Plošné rozložení prvků očkované slitiny AM60. 
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Mikrostruktury slitin AMZ40 v neočkovaném (obr. 47) a očkovaném stavu (obr. 48) pořízená 

pomocí SEM, je tvořená fází  α-Mg (označena č. 2), dále se zde vyskytují fáze bohaté na 

hliník a mangan, může se jednat o tuhý roztok Al6Mn (označeny č. 1), stejně jako u slitiny 

AM60 byly pozorovány částice obsahující křemík, pravděpodobně se jedná také o precipitáty 

tuhého roztoku Mg2Si (označeny č. 4). Ve struktuře jsou dále viditelné částice (označeny  

č. 3), které obsahují kromě Al a Mg také určité množství manganu. Záznam z mikroanalýzy 

EDAX se nachází v příloze 8. 

 

Obr. 47: AMZ40 neočkovaná. 

Označení 
Mg Al Si P Mn Fe Zn 

(hmot. %) 

1 2,08 35,59 1,19  59,20 1,94  

2 96,97 2,76   0,28   

3 41,73 25,87 0,61  31,79   

4 75,00 5,12 18,46 1,08   0,34 

Označení 
Mg Al Si P Mn Fe Zn 

(at. %) 

1 3,35 51,53 1,66  42,10 1,35  

2 97,38 2,50   0,12   

3 52,40 29,27 0,66  17,66   

4 77,67 4,78 16,55 0,88   0,13 

Tab. 8: Obsahy jednotlivých prvků ve sledovaných místech. 
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Obr. 48: AMZ40 očkovaná. 

 

Označení 
Mg Al Si P Mn Fe Zn 

(hmot. %) 

1 5,94 34,33 1,43  56,80 1,50  

2 96,93 2,80   0,20  0,07 

3 32,35 41,77 0,15  25,33 0,40  

4 68,51 0,86 29,25 1,39    

Označení 
Mg Al Si P Mn Fe Zn 

(at. %) 

1 9,29 48,41 1,94  39,34 1,02  

2 97,35 2,53   0,09  0,03 

3 39,69 46,18 0,16  13,75 0,22  

4 71,59 0,81 26,46 1,14    

 

Tab. 9: Obsahy jednotlivých prvků ve sledovaných místech. 
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Mikrostrukturu slitiny AJ62 v neočkovaném stavu zobrazuje obrázek 49, kde je 

viditelná struktura očkované slitiny. Struktury byly pořízené pomocí SEM, dále byla 

provedena analýza EDAX (příloha 9). Struktura je tvořena tuhým roztokem α  

(označený č. 4), podél hranic zrn jsou zřetelné precipitáty jiných legujících prvků a různých 

intermetalických fází. Částice s označením 2, 3 jsou tvořeny ternární fází Mg-Al-Sr 

(Al3Mg13Sr). Ve struktuře se nacházejí další fáze bohaté na Mg a Al (označeny č. 5), mohou 

to být intermetalické fáze Mg17Al12. Dále jsou ve struktuře jasně viditelné částice (označené  

č. 1), které obsahují kromě Al a Mg také velké množství manganu. 

 

 

Obr. 49: AJ62 neočkovaná. 
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Označení 
Mg Al Si Ca Mn Fe Sr 

(hmot. %) 

1 6,17 34,21 0,98  57,33 1,31  

2 38,93 34,73 0,08 2,16   24,11 

3 51,90 26,79  0,83   20,49 

4 97,22 2,78      

5 72,69 25,88  1,44    

Označení 
Mg Al Si Ca Mn Fe Sr 

(at. %) 

1 9,67 48,33 1,33  39,78 0,89  

2 46,50 34,88 5,63 0,80   12,19 

3 63,12 29,36  0,61   6,92 

4 97,53 2,47      

5 75,03 24,07  0,90    

Tab. 10: Obsahy jednotlivých prvků ve sledovaných místech. 

 

V porovnání  se strukturou neočkované slitiny AJ62 (obr. 49) vykazuje struktura očkované 

slitiny AJ62  (obr. 50) rovnoměrnější uspořádání fázi.  

 

Obr. 50: AJ62 očkovaná. 
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Označení 
Mg Al Si Ca Mn Fe Sr 

(hmot. %) 

1 1,72 36,46 1,45  58,91 1,45  

2 44,95 3,61 19,86 3,61   27,98 

3 65,06 20,76  0,64   13,54 

4 97,21 2,79      

Označení 
Mg Al Si Ca Mn Fe Sr 

(at. %) 

1 2,76 52,53 2,01  41,69 1,01  

2 59,67 4,31 22,81 2,91   10,30 

3 74,01 21,28  0,44   4,27 

4 97,48 2,52      

 

Tab. 11: Obsahy jednotlivých prvků ve sledovaných místech. 

 

4.4. Měření mechanických vlastností za zvýšených teplot 

 

Zkoumání mechanických vlastností hořčíkových slitin bylo provedeno na trhacím 

stroji TSM 20 fy. INOVA Praha (obr. 51), který je tvořen zatěžovacím rámem FSM20 M03, 

modulem siloměru se siloměry 20 kN a 1 kN. Posun závěsného mostu a tím i rychlost 

zatěžování je nastavitelná v mezích 0.001 mm/min až 500 mm/min, přestavovací rychlost je 

500 mm/min. Zařízení umožňuje provádět zkoušku tahem dle ČSN 42 0310 a tzv. obecnou 

zkoušku, která dovoluje v širokých mezích nastavit podmínky zkoušky v šesti oddělených 

stupních. Zkouška za vyšších teplot se provádí jako obecná. Při měření mechanických 

vlastností byla prováděna obecná zkouška za pokojové teploty a zvýšených teplot s počátkem 

při 100 ºC s odstupňováním po 50 ºC do teplot 250 – 300 ºC. Při zkoušce za zvýšených teplot 

byla výdrž na teplotě u všech vzorků aplikována po dobu 5 minut pro vyrovnání teploty na 

povrchu a uvnitř vzorku. Během zkoušky byly vzorky chráněny proti oxidaci v ochranné 

atmosféře argonu, pro zamezení oxidace lomových ploch.  
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Obr. 51: Schéma zařízení trhacího stroje TSM 20 INOVA. 

 

Z odlitku byly připraveny zkušební vzorky pro metalografickou analýzu, dále zkušební tyče 

(obr. 52) pro měření pevnosti v tahu a sledování jiných mechanických vlastností. 

 

Obr. 52: Schéma zkušební tyče určené pro obecnou zkoušku tahem [mm]. 

 

 

 

 



 
66 

 

4.5. Dilatometrická analýza vzorků 

 

Dilatometrická analýza byla provedena za účelem ověření chování materiálů, při 

zvýšených a vysokých teplotách. Použití daného materiálu na tepelně a mechanicky 

namáhané díly mimo jiné souvisí i s rozměrovou stabilitou litého dílu. Tento fakt je důležitý 

např. v konstrukci pohonného ústrojí automobilů, či jiného dopravního prostředku. Lineární  

a objemové změny jsou dány teplotní roztažností materiálu, která je obvykle charakterizována 

středním teplotním koeficientem: 
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kde: 

αT – koeficient lineární teplotní roztažnosti, 

l0 – délka vzorku při referenční (např. laboratorní) teplotě, 

dl – změna délky vzorku, 

dT – rozdíl teplot. 

 

Lineární teplotní roztažnost byla měřena na výše popisovaných vzorcích dilatometrem 

Netzsch DIL 402C/7. Experimenty probíhaly v teplotním intervalu 20 ± 5 °C až 350 °C 

s rychlostí ohřevu a ochlazování 15,0 K/min s výdrží 30 min na maximální teplotě v ochranné 

argonové atmosféře (99.9999 % Ar) s konstantním průtokem plynu 20 ml/min. Velikost 

používaných vorků byla: délka – 20 mm a průměr 6 mm. Vzorky neočkovaných i očkovaných 

materiálů byly rozděleny na 2 části. První část byla použita v litém stavu bez předešlého 

tepelného namáhání a druhá po jejich tepelném namáhání (250°C/30min) v atmosféře argonu, 

které mělo částečně simulovat namáhání odlitků v reálných podmínkách. Tento parametr je 

velmi důležitý z hlediska použití těchto materiálů na tepelně namáhané lité díly např. hlav 

válců a bloků motorů.  
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5. Shrnutí a diskuze dosažených výsledků 

 

U vzorků hořčíkových slitin AM60, AMZ40 a AJ62 byla provedena tahová zkouška, 

kterou byla mimo jiné hodnocena pevnost v tahu. Dosažené výsledky pevnosti v tahu 

v závislosti na teplotním zatížení (teplotě zkoušky) jsou uvedeny v grafu na obr. 53. Graf 

obsahuje výsledky pro metalurgicky neupravené slitiny i slitiny ovlivněné očkovacím 

přípravkem. Tahová zkouška byla provedena zejména pro srovnání jednotlivých druhů slitin, 

pro sledování vlivu očkování a vlivu teplotního zatížení. 

 

 

Obr. 53: Výsledky pevnosti v tahu hořčíkových slitin. 

 

Z grafu sledovaných slitin je patrné, že ve většině případů dochází k poklesu pevností 

od teploty 100 °C, k výraznému pak od teploty 150 °C. Nejvyšší hodnoty pevnosti za 

normální teploty bylo dosaženo u slitiny AM60, po metalurgickém zpracování, kdy pevnost 

vzrostla o 6 %. Nejvýrazněji se však účinek metalurgického ošetření projevil při 150 °C, kdy 

se pevnost zvýšila zhruba o 16 % v porovnání s neočkovanou slitinou AM60.  Pozitivní vliv 

metalurgického zpracování je patrný v celém teplotním intervalu zkoušky. Tento pozitivní 

účinek, spočívající ve zvýšení počtu krystalizačních zárodků, je možno rovněž pozorovat také  
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u slitiny  AJ62. V případě slitiny AMZ40, se efekt očkování projevil při zvýšených teplotách 

zkoušky, nad 200 °C. Tento jev může souviset s velmi nízkými obsahu legujících prvků, 

případně očkovací přípravek na bázi hexachloretanu není u této slitiny příliš účinný. Velmi 

zajímavý efekt je možno pozorovat na chování slitiny AJ62. I v tomto případě je možno 

sledovat podstatný nárůst pevností po přídavku očkovadla, který je navíc výrazný v celém 

sledovaném teplotním intervalu. Nejvýrazněji se projevil účinek metalurgického ošetření při 

150 °C, pevnost slitiny vzrostla zhruba o 15 %, výrazného očkovacího efektu se dosáhlo i za 

normálních teplot, kdy nárůst pevnosti činil 9 %. Dosažené hodnoty pevnosti v tahu jsou 

relativně velmi nízké, proti pevnostem ostatních hořčíkových slitin. Příčinou by mohly být 

případné vady, či nehomogenita vzorků. Tento vliv se však nepodařilo metalograficky 

potvrdit. Je však možno pozorovat její stabilní chování i při vyšších teplotách, kdy nelze 

zaznamenat žádný výrazný pokles. Tímto lze částečně vysvětlit použití této slitiny na tepelně 

namáhané díly. Ve všech případech je možno pozorovat podobný trend v teplotní oblasti  

250 – 300 °C, kde rovněž převládá pozitivní účinek očkování. Nejvyšších hodnot zde 

dosahují vzorky slitiny AM60 a AMZ40 s přídavkem očkovadla, naopak nejnižších pak 

vzorky neočkované slitiny AJ62. 

 

Výsledky měření koeficientu lineární teplotní roztažnosti (αT) pro vybraný teplotní 

interval (20 ± 5 °C až 350 °C), včetně největší délkové změny při teplotě 350 °C (max l350 °C) 

jsou uvedeny v tabulce 12. Ta obsahuje měření pro vzorky bez přídavku (označeno – non)  

a s přídavkem očkovadla (označeny – in) a výsledné hodnoty pro vzorky bez tepelného 

namáhání (Tlab) a po tepelném namáhání (250 °C/30min) - T250. 
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Vzorek 

Tlab T250 

max l350 °C (%) αT x 10-6 (K-1) max l350 °C (%) αT x 10-6 (K-1) 

AM60 non 0.97 28.7385 0.86 26.2843 

AM60 in 0.91 26.2465 0.87 26.0252 

AMZ40 non 0.93 28.2639 0.63 18.1402 

AMZ40 in 0.58 17.3364 0.58 17.1782 

AJ62 non 0.98 28.8727 0.86 26.1917 

AJ62 in 0.62 18.1686 0.58 17.5744 

 

Tab. 12: Výsledky termofyzikálních vlastností Mg slitin použitím dilatometrické analýzy. 

 

Nejvyšších hodnot bylo dosaženo u slitiny AJ62, nejvyšší absolutní hodnota (28.8727x 

10-6) pak byla získána u vzorku této slitiny bez přídavku očkovací látky. Naopak nejnižší 

hodnota byla naměřena u vzorků slitiny AMZ40 a to v případě po metalurgickém zpracování.  

U vzorku této slitiny se nejvýrazněji projevil pozitivní účinek očkovadla na délkové změny 

při tepelném zatížení. Prakticky stejné výsledky lze získat srovnáním délkové změny při 

maximální teplotě zatížení (max l350°C). Z naměřených hodnot je možno najít souvislost mezi 

naměřenou hodnotou koeficientu lineární teplotní dilatace a přídavkem očkovadla. 

Předpokládaná jemnozrnná struktura vykazuje podstatně nižší hodnoty αT.  

Obdobného efektu bylo pozorováno u tepelně namáhaných vzorků hořčíkových slitin. Rovněž 

v těchto případech jsou dosažené hodnoty koeficientu lineární teplotní roztažnosti nejvyšší  

u slitiny AM60, následuje slitina AJ62 a nejnižších hodnot pak dosahuje slitina AMZ40. 

Dosažené hodnoty jsou u všech vzorků sledovaných hořčíkových slitin výrazně nižší, než 

v případě vzorků, které byly hodnoceny pouze v litém stavu. V přílohách se nachází záznamy 

z dilatometrických analýz vzorků slitiny AM60 bez tepelného namáhání, a po tepelném 

namáhání, které jsou v neočkovaném stavu (příloha 10), dále v očkovaném stavu (příloha 11). 

Výše uvedené vlastnosti jsou důležité především z pohledu životnosti a použitelnosti odlitků, 
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zejména v případě jejich tepelného namáhání. Zde nachází své opodstatnění použití slitiny 

AJ62 na vysokoteplotní aplikace. 

Z dosažených výsledků koeficientu lineární teplotní roztažnosti a hodnoty maximální změny 

délky při teplotě 350 °C je patrný pozitivní efekt očkování, který má největší vliv zejména  

u rozměrnějších dílů odlévaných do forem s malým odvodem tepla. I přes vysoký ochlazovací 

účinek kovové formy lze zjemnění struktury vlivem přidání očkovacího přípravku pozorovat  

i u vzorků námi sledovaných slitin. Přehlednější znázornění výsledků termofyzikálních 

vlastností hořčíkových slitin za použití dilatometrické analýzy zobrazují obrázky 54 a 55. 

 

 

Obr. 54: Teplotní roztažnost materiálu bez tepelného namáhání. 
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Obr. 55: Teplotní roztažnost materiálu po tepelném namáhání. 

 

Teplotní roztažnost materiálu úzce souvisí s jejich plasticitou, kterou lze definovat 

jako kontrakci v místě porušení vzorku po provedené tahové zkoušce. Grafické znázornění 

závislosti plasticity slitiny AM60 na teplotě je zobrazen na následujícím obrázku 56, jenž 

potvrzuje zlepšení plastických vlastností zkoumaného materiálu při tepelném namáhání 

účinkem očkujícího přípravku.     

 

 

Obr. 56: Znázornění plasticity materiálu v závislosti na teplotě zkoušky. 
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6. ZÁVĚR  

 

Práce byla zaměřena na hodnocení vlastností hořčíkových slitin AM60, AMZ40  

a AJ62 za zvýšených a vysokých teplot. Cílem bylo vyhodnotit termomechanické  

a tetmofyzikální vlastnosti hořčíkových slitin. V práci byl sledován vliv metalurgického 

zpracování na vybrané vlastnosti hořčíkových slitin a také na výslednou strukturu. Slitiny 

hořčíku patří mezi velmi perspektivní materiály určených pro výrobu odlitků, díky kombinaci 

nízké měrné hmotnosti a dostatečně vysokých mechanických vlastností. Jejich širšímu použití 

však brání zejména výrazný pokles mechanických vlastností, ve srovnání se slitinami hliníku, 

při teplotách nad cca 100 °C.  

 

Dále byly hodnoceny termomechanické vlastností hořčíkových slitin. Nejvyšších 

hodnot pevností v tahu za pokojové teploty dosáhla slitina AM60, u této slitiny po 

metalurgickém ošetření pevnost vzrostla o 6 %, nejvýrazněji se však vliv tohoto zpracování 

projevil při 150 °C, kdy se pevnost zvýšila zhruba o 16 %. Naopak nejnižších hodnot pevnosti 

v tahu bylo dosaženo u slitiny AJ62. Avšak u této slitiny byl sledován podstatný nárůst 

pevností po přídavku očkovadla, kdy pevnost slitiny při 150 °C vzrostla zhruba o 15 %, za 

teplot normálních byl nárůst pevnosti 9 %. Tohoto pozitivního efektu bylo pozorováno 

v celém sledovaném teplotním intervalu, bez výrazného minima. Zatímco u slitiny AM60  

a AMZ40 byl naopak patrný velmi výrazný pokles pevnostních vlastností. V případě slitiny 

AMZ40, se efekt očkování projevil při zvýšených teplotách zkoušky, nad 200°C. Tento jev 

může souviset s velmi nízkými obsahu legujících prvků, případně očkovací přípravek na bázi 

hexachloretanu není u této slitiny příliš účinný. 

 

Hodnocením termofyzikálních vlastností, z hlediska rozměrové stability vyjádřené 

koeficientem lineární teplotní roztažnosti, lze rovněž pozorovat výrazný rozdíl mezi 

sledovanými materiály. Nejvýraznějších změn hodnot dosahovaly vzorky slitin AJ62  

a AMZ40, jejichž tavenina byla před samotným odléváním metalurgicky ošetřena 

očkovadlem na bázi hexachloretanu. V případě slitiny AMZ40 se nejvýrazněji projevil 

pozitivní účinek očkovadla na délkové změny při tepelném zatížení. Slitina AM60 vykazovala 

nejmenší změny lineární teplotní roztažnosti. I přes vysoký ochlazovací účinek kovové formy, 

se projevil pozitivní efekt očkování na hodnocené vlastnosti u většiny sledovaných slitin 

hořčíku. 
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