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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hořčíkových slitin a jejich použitím na odlitky. Je 

složena z teoretické části, která začíná rozdělením a vlastnostmi hořčíkových slitin. Dále je 

popsána technologie výroby odlitků a použití výrobků od historie po současnost zejména 

v automobilovém a leteckém průmyslu. Hlavní náplní práce je shrnutí poznatků a literární 

rozbor vlastností hořčíkových slitin. 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the properties of magnesium alloys and their use for 

castings. It consists of a theoretical part, which begins distribution and properties of 

magnesium alloys. It also describes the technology of casting production and use of products 

from past to present in the automotive and aerospace industries. The main job description is a 

summary of findings and literary analysis of the properties of magnesium alloys. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Téma mé bakalářské práce se týká vlastností a použití hořčíkových slitin na odlitky. 

Hořčíkové slitiny jsou velmi atraktivním materiálem při využití zejména v automobilovém 

průmyslu z důvodů redukce váhy vozidla, která má přímý dopad na snižování spotřeby paliva 

a nepřímo na ochranu životního prostředí. V současné době existuje celá řada druhů 

hořčíkových slitin se specifickými vlastnostmi jako jsou odolnost proti creepu, nízká hustota, 

vysoká tvrdost, odolnost proti korozi, tažnost atd. Všechny tyto vlastnosti jsou dány poměrem 

a procentuálním obsahem legujících prvků ve slitině. 

Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol a dále do podkapitol. V hlavní části je popsáno 

rozdělení hořčíkových slitin, jejich vlastnosti, technologie výroby a použití odlitků. V práci se 

zaměřuji na vybrané vlastnosti, výhody a nevýhody hořčíkových slitin, porovnání 

hořčíkových slitin se slitinami hliníku, charakteristiky jednotlivých způsobů odlévání a 

použití odlitků zejména v automobilovém a leteckém průmyslu. 

Cílem práce je popsat vlastnosti a použití hořčíkových slitin na odlitky. Snažil jsem se provést 

literární rešerši domácí i zahraniční literatury. Informace jsem čerpal nejen z doporučené 

odborné literatury, ale zaměřil jsem se i na články a poznatky z internetových zdrojů.  
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2 ROZDĚLENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN 

Rozdělení hořčíkových slitin, respektive jejich druhy jsou popsány v posledním bodě této 

kapitoly. Zmíněny jsou rovněž legující prvky, které mají zásadní vliv na vlastnosti výsledné 

slitiny. Dále škodlivé příměsi ve slitinách hořčíku a samotná klasifikace - označení 

hořčíkových slitin. 

2.1 Vliv legujících prvků na vlastnosti slitiny 

Hořčík je jen zřídkakdy používán jako čistý prvek. Běžně se používá legovaný hliníkem, 

zinkem, manganem, kovy vzácných zemin, zirkonem, stříbrem, lithiem nebo thoriem. 

Typicky hořčík vytváří eutektické nebo peritektické binární sloučeniny. Limitní rozpustnost 

používaných legur v hořčíku uvádí tabulka č. 1. 

Mezi nejrozšířenější intermetalické sloučeniny, které hořčík vytváří, patří zejména sloučeniny 

typu AB: MgTl, MgAg, CeMg, SnMg, a sloučeniny typu AB2: MgCu2, MgZn2 a MgNi2. 

Další relativně časté jsou Mg2Si, Mg2Sn a Mg17Al12. Rozpustnost tuhých roztoků v hořčíku 

s teplotou klesá, což nahrává možnosti využít precipitační vytvrzení. [1] 

Tabulka č. 1 - Rozpustnost prvků v Mg [1] 

prvek hm. % systém prvek hm. % Systém 

Li 5,5 eutektický Cd 100 tuhý roztok 

Al 12,7 eutektický Ir 53,2 peritektický 

Ag 15 eutektický Tl 60,5 eutektický 

Y 12,4 eutektický Sn 14,5 eutektický 

Zn 6,2 eutektický Yb 8 eutektický 

Nd -0,6 eutektický Bi 8,9 eutektický 

Mn 2,2 peritektický Ca 1,35 eutektický 

Th 4,75 eutektický Au 0,8 eutektický 

Ce 0,5 eutektický Ti 0,2 peritektický 

 

Al - Ze všech legur má na hořčík nejvýznamnější vliv. Zlepšuje pevnost i tvrdost, pozitivně se 

projevuje i na slévatelnosti. Při váhovém obsahu přes 6% je slitina dále tepelně upravovatelná. 

Komerční slitiny nepřesahují zpravidla 10% obsahu. Obsah 6% je optimální z hlediska 

poměru pevnosti a tvárnosti. Při vyšších obsazích hliníku ve slitině vytváří intermetalickou 

fázi Mg4Al3 a Mg17Al12. 
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Ca - Legura přidávaná některými výrobci ve velmi malém množství. Na slitinu má několik 

efektů. Pokud se přidává do roztoku taveniny těsně před litím, snižuje tendenci k oxidaci 

během tuhnutí i následného tepelného zpracování a žáruvzdornost všeobecně. Celkově 

zvyšuje odolnost slitin proti korozi. Obsah by měl být držen pod 0,3% jinak vede k praskání 

především při svařování. [1] 

RE - Rare Earths (kovy vzácných zemin) - Mají pozitivní vliv na mechanické vlastnosti slitin 

za vyšších teplot, snižují praskání při svařování a při odlévání snižují poresitu díky tomu, že 

zužují pásmo tuhnutí. Přidávají se ve formě tzv. mischmetal nebo didymium. Mischmetal je 

přírodní směs kovů vzácných zemin obsahující asi 50% ceru a zbytek směs lanthanu a 

neodymia. Didymium je přírodní sloučenina 85% neodymia a 15% praseodymia. 

Si - Křemík je v hořčíku nerozpustný, tvoří intermetalickou fázi typu Mg2Si, která má 

tendenci zpevňovat základní matrici. Nicméně krystalizuje v nepříznivé formě, čímž 

podstatně zvyšuje křehkost, pokud množství přesáhne 0,3%. Hlavní přínos křemíku jako 

legury je v jeho schopnosti zvyšovat tekutost taveniny. 

Zn - Po hliníku jde o druhou nejvýznamnější leguru hořčíkových slitin. Bývá typicky 

přidáván spolu s hliníkem. Napomáhá zlepšení pevnostních charakteristik za pokojové 

teploty. Pokud je přidáván do slitin se 7-10% hliníku ve větším množství než 1%, ovlivňuje 

negativně smršťování za tepla. Zinek tvoří s hořčíkem tuhý roztok. Při vyšším obsahu vzniká 

intermetalická fáze MgZn2. [1] 

2.2 Škodlivé příměsi ve slitinách hořčíku 

Be - je jen velmi málo rozpustné. Je používáno pro snížení oxidace v tavenině. Může způsobit 

zhrubnutí zrna. 

Sn - v malých přídavcích ve spojení s malým přídavkem Al zlepšuje tažnost a snižuje 

tendenci k tvorbě trhlin při kování. 

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

Ni - jeho příměsi jsou škodlivé. Snižují odolnost proti korozi již při malých koncentracích. 

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

Fe - je také škodlivá příměs, protože snižuje odolnost proti korozi. Pro dobrou odolnost proti 

korozi nesmí obsah Fe přesáhnout 0,005 hm. %. [2] 



4 

2.3 Klasifikace hořčíkových slitin 

Slitiny Mg lze dělit podle způsobu výroby, např. volné lití, tlakové lití, kování, protlačování, 

válcování. Podle složení slitin se dá určit dle názvů hlavních prvků, používaných pro 

hořčíkové slitiny. Značení hlavních legujících prvků v Mg je uvedeno v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 - Označení prvků v Mg slitinách [3] 

Písmeno Legující prvek 

A hliník (Al) 

C měď (Cu) 

E kovy vzácných zemin (RE) 

H thorium (Th) 

K zirkonium (Zr) 

L lithium (Li) 

M mangan (Mn) 

Q stříbro (Ag) 

S křemík (Si) 

W ytrium (Y) 

Z zinek (Zn) 

X vápník (Ca) 

J stroncium (Sr) 

 

Např. označení AZ91 značí, že slitina obsahuje 9 % Al a 1 % Zn. Celkové složení se uvádí 

čísly zaokrouhlenými na celá. Upřesněním mohou být další písmena, např. AZ91 A, B,…E, 

která značí stupeň čistoty slitiny. Další informace o zpracování, žíhání je uvedeno za 

pomlčkou podle označení uvedeného v tabulce č. 3. [3] 
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Tabulka č. 3 - Označení zpracování slitin [3] 

 

2.4 Druhy hořčíkových slitin 

2.4.1 Mg - Al - Zn 

Rozpustnost hliníku v hořčíku je při eutektické teplotě 11,5 at. % (12 hm. %) a klesá postupně 

až na cca 1 at. % při pokojové teplotě. Eutektická reakce probíhá při 437 °C, tvoří se při ní 

směs α fáze (substituční tuhý roztok Al v Mg) a β fáze (Mg17Al12). Intermetalická sloučenina 

Mg17Al12 hraje dominantní roli ve slitinách obsahujících Al. Binární fáze Mg17Al12 je velmi 

křehká a slitiny s velkým obsahem eutektické fáze jsou omezeně použitelné pro praktické 

použití, pro svou křehkost. Komerční slitiny založené na Mg-Al, obsahující další legující 

prvek zinek jsou AZ91, AZ81, AZ63. Tvar β fáze závisí na tom, zda slitina obsahuje zinek 

nebo ne. Je-li přítomen zinek, tvoří se masivní částice ze sloučeniny s ostrůvky substitučního 

tuhého roztoku. Precipitace β fáze z přesyceného substitučního tuhého roztoku může být 

spojitá či nespojitá. Během ochlazování slitiny s více než 8 % Al (v závislosti na rychlosti 

ochlazování) začíná precipitace na hranicích zrn a má tvar lamel. Zinek ve slitině AZ91 
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zlepšuje pevnost, ale na druhé straně zvyšuje tendenci k tvorbě mikropórů. Odolnost proti 

korozi je uspokojující. [2] 

2.4.2 Mg - Al - RE 

Tyto slitiny byly vyvinuty jako creepu odolné materiály. Slitiny z čistých komponent jsou 

poměrně drahé, a proto se vzácné zeminy používají ve směsi s převládajícím jedním prvkem 

(mischmetal). Tyto slitiny mají dobré creepové vlastnosti, protože u nich byla potlačena 

tvorba fáze δ-Mg17Al12, kterou nahrazuje intermetalikum Al-RE. Maximální napětí těchto 

slitin roste s rostoucím obsahem Al a RE, zatímco mez kluzu v tahu přednostně závisí na 

obsahu RE a dosahuje limitní maximální hodnoty. Zpevňující fáze ve slitinách se vzácnými 

zeminami byly studovány poměrně hojně. Slitiny Mg-Al, obsahující vzácné zeminy jsou 

vhodné pouze pro tlakové lití, protože při nízkých rychlostech tuhnutí se tvoří hrubé částice 

Al2RE. Částice Mg12Ce byly identifikovány na hranicích zrn a předpokládá se, že spolu s 

precipitáty Al2RE, ačkoli hrubnou, zabraňují během creepu pokluzu po hranicích zrn. Kromě 

jmenovaných sloučenin byly nalezeny v AE41 i precipitáty typu Mg4RE a řada dalších. [2] 

2.4.3 Mg - Al - Si 

Tyto slitiny byly poprvé průmyslově použity koncernem Volkswagen v 70. letech minulého 

století. Legování křemíkem vede k tvorbě Mg2Si precipitátů, které mají nízkou hustotu, 

vysokou tvrdost a nízký koeficient tepelné roztažnosti. Nejdůležitější je pravděpodobně 

vysoká teplota tání (1 085 °C), což je o hodně více než např. β-Mg17Al12. Křemíku chybí 

schopnost vázat Al a tím zabraňuje tvorbě β-fáze a nespojité precipitaci až do určitého obsahu 

Al. Tyto slitiny mají tedy dva typy intermetalik, β-Mg17Al12 a Mg2Si fázi s velkou teplotní 

stabilitou, které jsou schopny zachycovat dislokace a blokovat hranice zrn a tím zvyšovat 

odolnost proti creepu. Mg2Si fáze má kubickou plošně centrovanou strukturu, je metalurgicky 

stálá. V případě pomalého chlazení je morfologie precipitátů ve formě čínského písma a 

materiál má malou tažnost. V případě tlakového lití je zpevňující fáze jemně rozdělena a 

spolu s dobrou teplotní rezistencí má i uspokojující hodnotu lomové houževnatosti. 

Standardní slitiny AS21 a AS41 jsou použitelné do teplot 130 až 150 °C. Slévatelnost AS41 je 

poměrně dobrá, zatímco slévatelnost AS21 je problémem. Je tomu tak v důsledku toho, že 

křemík zlepšuje tekutost slitin AS jen při obsahu Al alespoň 4 %. [2] 

2.4.4 Mg - Al - Ca 

Byly vyvinuty jako levnější alternativa za slitiny se vzácnými zeminami pro aplikaci při 

vyšších teplotách. Jsou-li vápníkem legovány slitiny Mg-Al, precipitační proces závisí na 
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poměru Ca/Al. Při poměru ~ 0,8 nalézáme částice Mg2Ca, resp. Al2Ca. Obojí precipitáty 

vedou k zvýšení tvrdosti. Je-li poměr menší, nalézáme pouze částice Al2Ca. Oba typy 

precipitátů byly nalezeny v okolí hranic zrn a jejich hustota roste s rostoucí koncentrací 

příměsi a rostoucím poměrem Ca/Al. [2] 

2.4.5 Mg - Al - Sr 

Jsou v hořčíkových slitinách novinkou. Stroncium by mělo zlepšit creepové vlastnosti slitin 

Mg-Al. Byly studovány různé slitiny AJ51, AJ52 a AJ62. Slitina AJ52 má nejlepší odolnost 

proti creepu, zatímco slitina AJ62x kombinuje dobré creepové vlastnosti s výbornou 

slévatelností. Je-li poměr Sr/Al menší než asi 0,3 tvoří se pouze fáze Al4Sr, při vyšší hodnotě 

poměru se tvoří ternární komplexy Mg-Al-Sr. Je-li poměr Sr/Al velmi malý, není dostatek Sr 

pro substituci Al, a proto je možné pozorovat i Mg17Al12. [2] 

2.4.6 Mg - Y 

Volně lité slitiny mají tradičně uplatnění v leteckém průmyslu. Jsou to hlavně známé creepu 

odolné slitiny kombinující vzácné zeminy s yttriem. Tyto slitiny neobsahují Al, a proto je 

možno zjemnit zrno přidáním Zr. Slitiny Mg-Y-RE(Nd) jsou precipitačně vytvrditelné. 

Mikrostruktura slitin WE54 a WE43 obsahuje eutektickou fázi (KPLC β-Mg14Nd2Y) na 

hranicích zrn ve stavu po odlití. Výborné vlastnosti slitin WE při pokojové teplotě jak 

v homogenizovaném stavu, tak i po stárnutí se připisují existenci precipitátů β´ (Mg12NdY) a 

β (Mg12Nd2Y). Experimentálně byly studovány slitiny s gadoliniem Mg-Gd-Y-Zr a 

kvaternární systémy Mg-Y-Zn-Zr. 

2.4.7 Mg – Zn - RE 

Jsou nejdůležitějšími slitinami používanými v automobilovém průmyslu. Slitina ZE10 je 

vhodná pro výrobu plechů a drátů. Má střední pevnost, ale tažnost je velmi dobrá. Příměs 

zirkonia způsobuje výrazné zlepšení mechanických vlastností (vysoká pevnost v tahu bez 

většího poklesu tažnosti) v důsledku zjemnění zrna. 

2.4.8 Mg – Zn - Cu 

Slitiny Mg-Zn-Cu kombinují dobrou tažnost a vysokopevnostní vlastnosti, kde Cu zjemňuje 

zrno a Zn způsobuje dobrou tažnost a slévatelnost. Mikrostruktura je dvoufázová, tvoří ji 

substituční roztok α Mg a lamelární eutektikum se sloučeninou β Mg(Cu.Zn)2. Po 

homogenizačním žíhání a stárnutí byly pozorovány dva hlavní druhy precipitátů a sice β1 ve 

tvaru jehlic a β2 ve tvaru destiček. Příměs Mn zabraňuje stárnutí a zvyšuje napětí na mezi 
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kluzu. Praktické užití má slitina ZC63, která má dobrou pevnost v creepu, dobře se odlévá, má 

slabou odolnost proti korozi. 

2.4.9 Mg - Li 

Jsou nejlehčí známé slitiny. Dalšími legujícími prvky jsou Al, Zn nebo Si. Ačkoliv byly tyto 

slitiny v posledních desetiletích poměrně intenzivně zkoumány, nejsou zatím příliš komerčně 

využívány. Atraktivnost těchto slitin je zřejmá, jestliže srovnáme specifickou pevnost nejen 

s hliníkovými slitinami, ale také s ostatními hořčíkovými slitinami. Elastické konstanty slitin 

LA141 a LS141 jsou téměř stejné jako konstanty komerčních hořčíkových slitin (42 resp. 46 

GPa). Hustota je 1350 až 1330 kg/m
3
. Vztaženo ke stejné hmotnosti, mají dvojnásobnou 

tuhost než ostatní komerční hořčíkové slitiny a asi pětkrát větší než hliníkové slitiny. Jsou 

však poměrně drahé a zatím byly využívány jen v kosmickém průmyslu (ze slitin Mg-Li byly 

provedeny přístrojové skříně) nebo ve vojenském letectví. 

2.4.10 Mg - Sc 

V poslední době byly tyto slitiny intenzivně zkoumány. Ukazuje se totiž, že jsou odolné proti 

creepu až do teplot 300
o
C. Jejich vývoj začal po té, co opadl zájem o slitiny s thoriem. Jejich 

vlastnosti jsou lepší než u slitin řady WE (slitiny s Y a Nd). Skandium je zajímavý prvek. Má 

vyšší teplotu tání (1541
o
C) než u ostatní vzácné zeminy a difunduje v Mg jen pomalu. A dále 

hustota 3000 kg/m
3
 je nižší než u ostatních legujících prvků s vyjímkou Li. Legování dalšími 

prvky jako je Y, Nd, La, Ce dává možnost dalšího zlepšení vlastností. [2] 
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3 VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN 

Hořčík je nepolymorfní kov bílé barvy, krystalizuje v šesterečné soustavě, o hustotě 1,74 . 10
3
 

kg/m
3
. Teplota tavení je 650

o
C. Za studena je málo pevný a špatně tvárný, neboť má jen jeden 

skluzový systém, což je i příčinou jeho anizotropních vlastností. Tvárným se stává až od 

teplot 225
o
C. Pro zvýšení vlastností se přidávají další prvky, zejména Al, Mn, Zn a Si. Hliník 

podstatně zvyšuje pevnost a tvrdost, zlepšuje slévárenské vlastnosti a zmenšuje smrštivost při 

tuhnutí. Většina přísad tvoří s Mg soustavu s eutektickým bodem, s omezenou klesající 

rozpustností na straně Mg a s tvorbou itermediární fáze. Rozpustnost přísad v Mg se v 

závislosti na teplotě značně mění. Tvary rovnovážných diagramů binárních slitin umožňují 

jeho vytvrzení. Toto však nepřináší takové zlepšení vlastností jak u slitin hliníku. Slitina Mg-

Al tvoří rovnovážný diagram se změnou rozpustnosti v tuhém stavu. S eutektickým bodem při 

koncentraci 32,3% Al a teplotou eutektické přeměny 437
o
C. Nevýhodou slitin Mg je prudký 

pokles pevnosti za zvýšených teplot. Toto chování omezuje jejich použití na max. 120
o
C. 

Další nevýhodou je jejich nízká odolnost proti creepu, která je zapříčiněna stoupajícím 

objemovým množstvím Al a oprava intermetalických složek Mg17Al12 , které mají bod tání 

okolo 460
o
C a snadno se deformují při provozních teplotách. [4] 

3.1 Fyzikální a mechanické vlastnosti hořčíku 

 hustota při pokojové teplotě - 1,74. 10
3
 kg/m

3
;  

 je nejlehčím konstrukčním materiálem; 

 teplota tání čistého hořčíku - 650 °C (při atmosférickém tlaku) ; 

 teplota varu čistého hořčíku - 1090 °C (při atmosférickém tlaku) ; 

 změna objemu při tuhnutí - 4,2 %; 

 atomové číslo - 12; 

 atomová hmotnost - 24,305; 

 hořčík krystalizuje v hexagonální soustavě s nejtěsnějším uspořádáním; 

 mřížková konstanta - a = 0,32092 nm; 

 c = 0,52105 nm osový poměrem c/a = 1,623. [5] 
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3.2 Výhody a nevýhody hořčíku a hořčíkových slitin 

Výhody: 

 nejnižší měrná hmotnost ze všech kovových konstrukčních materiálů; 

 vysoká měrná pevnost; 

 dobrá slévatelnost, vhodné pro vysokotlaké lití; 

 dobrá obrobitelnost, možnost vyšších obráběcích rychlostí; 

 dobrá svařitelnost pod řízenou atmosférou; 

 mnohem lepší odolnost proti korozi užitím vysoce čistého hořčíku; 

 snadná dostupnost; 

 ve srovnání s polymerními materiály: 

 lepší mechanické vlastnosti; 

 odolné proti stárnutí; 

 lepší elektrická a tepelná vodivost; 

 recyklovatelné. 

Nevýhody: 

 nízký modul pružnosti; 

 omezená zpracovatelnost a odolnost za studena; 

 omezená vysoká pevnost a odolnost proti tečení při zvýšených teplotách; 

 vysoká míra smrštění při tuhnutí; 

 vysoká chemická reaktivita; 

 v některých aplikacích omezená odolnost proti korozi. [6] 

 



11 

Hořčíkové slitiny ve srovnání se slitinami hliníku dosahují o 50% vyšší rychlosti lití a pro 

odlévání mohou být použity ocelové kokily s dlouhou životností. Rovněž jejich měrná 

hmotnost je 2/3 vůči měrné hmotnosti slitin hliníku. Slitiny hořčíku se také vyznačují vyšší 

tekutostí taveniny, lepší opracovatelností a úsporou na opotřebení nástrojů, která dosahuje 

50%. [6] 

Na obr. 1 jsou uvedeny trendy vývoje hořčíkových slitin směrem k vysoké pevnosti, tažnosti, 

odolnosti proti creepu nebo kompozitů s předpokládanou metodou výroby. 

 

Obr. č. 1 - Směry vývoje hořčíkových slitin [7] 

3.3 Požadavky na vlastnosti Mg slitin pro blok motoru 

Na blok motoru jsou kladeny požadavky jak z hlediska pevnosti, tak teplotní odolnosti. Jejich 

kombinací tím pádem na pevnost za zvýšené teploty. Dalším nezanedbatelným požadavkem 

je odolnost proti korozi a to jak vnitřní a vnější. Vnější koroze je působení vlivu prostředí na 

vnější plášť bloku motoru, proti tomu vnitřní korozí je myšlen účinek výfukových plynů a 

především chladicí kapaliny. V bloku motoru se dá za limitní považovat teplota v okolí hlavy 

vložky válce, která zřídka přesahuje 300
o
C a to i u velmi výkonných motorů. Běžná 

maximální teplota pro bloky motorů je cca 250
o
C. Cílová slitina si tedy při teplotě 250

o
C stále 

musí zachovat pevnostní vlastnosti. Zároveň je dnes velká většina motorů v dopravních 

prostředcích chlazená kapalinou, tedy hořčíková slitina vhodná pro bloky motorů musí být 

schopná dlouhodobě odolávat přinejmenším korozním účinkům chladicí kapaliny. [1] 
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3.4 Vlastnosti slitin Mg pro použití za vyšších teplot 

Použití slitin hořčíku na blok motoru je řešení přinášející různé komplikace. Nejvýznamnější 

jsou jejich špatné mechanické vlastnosti za vyšších teplot. Slitiny, které jsou ekonomicky 

nejzajímavější, jsou založeny na Mg-Al systémech. V posledních letech vývoj přinesl 

zavedení nových Mg-Al-Sr (AJ řady) a Mg-Al-RE (AE řady) slitin, které dosahují v oblasti 

vysokoteplotní odolnosti dobrých výsledků. Jinou cestou pro dosažení požadovaných 

vlastností pro bloky motorů jsou slitiny hořčíku legované kovy vzácných zemin a 

neobsahující hliník. Jsou uznávány jako jedny z nejlépe odolných proti tečení. [1] 
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4 TECHNOLOGIE VÝROBY ODLITKŮ Z MG SLITIN 

V následující kapitole jsem se zaměřil zejména na technologie, které se v současnosti 

používají nejčastěji vzhledem k sériovosti výroby. Převažující technologií výroby 

hořčíkových odlitků je tlakové lití, které je podrobněji popsáno v kapitole 4.3. 

4.1 Tavení hořčíkových slitin 

 tavící agregáty: 

 elektrické odporové pece; 

 plamenové pece (plynové, na tekutá paliva); 

 indukční. 

 kelímky: 

 ocelové; 

 bimetalové; 

 magnezitové. [8] 

4.2 Gravitační lití do pískových forem 

Metodou gravitačního lití do pískových forem lze vyrobit téměř jakýkoliv odlitek bez ohledu 

na složitost, tvar, rozměry a hmotnost. [9] Tato metoda se používá spíše při výrobě menšího 

počtu odlitků s větší tloušťkou stěny, pro sériovou výrobu se volí lití do kovových forem. 

Formovací směs je obvykle složena z ostřiva, pojiva, vody a přísad. Jako pojivo se používají 

furanové pryskyřice nebo montmorillonitické jíly (tzv. bentonity) s max. vlhkostí 4,5%. Pro 

výrobu jader se používá metoda COLD-BOX., kdy se resolová pryskyřice smísí s křemenným 

pískem. Tato směs přichází do speciálního jádrového stroje. Jeho součástí je rychlomísič, kde 

se během několika sekund směs smíchá s katalyzátorem, což je v podstatě silná kyselina. Pak 

se celý objem vstřelí do jaderníku, kde proběhne vytvrzovací exotermická reakce během 15-

30 sekund. [8], [10] 

Navzdory atraktivním vlastnostem je při plánování odlévání těchto slitin a následného využití 

Mg slitin nutné mít na zřeteli (spolu s Al) jeho vysokou afinitu ke kyslíku a tendenci k 
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explozivnímu chování. Vzhledem k vysoké aktivitě Mg k O2 se musí při tavení, odlévání, ale i 

do formovacích směsí používat tzv. inhibitory hoření. Jako jeden z nejrozšířenějších 

inhibitorů hoření při odlévání hořčíkových slitin je síra. Pro ochranu proudu taveniny před 

oxidací při lití a povrchu taveniny ve vtokové soustavě slévárenské formy našel široké 

uplatnění SO2. Další využití pro vytvoření ochranné atmosféry našel fluorid síry SF6. 

Hořlavost Mg slitin v roztaveném stavu sebou přináší i některé další metalurgické problémy. 

Tavenina musí být trvale kryta vhodnou struskou, popř. chráněna ochrannou atmosférou. Z 

praktického hlediska se používá fluorid sírový SF6 pro tavení Mg a jeho slitin bez tavidel. Při 

tvorbě filmu dochází k reakci: 

Mg + SF6 + vzduch → MgO (ochranný film), ale vyšší koncentrace SF6 reaguje za vzniku 

MgF2 + SO2 + MgS + další plyny. [6] 

Nevýhody gravitačního lití do pískových forem: 

 problémy - přesnost, jakost povrchu; 

 nízké využití tekutého kovu; 

 relativně vysoké náklady na obrábění. [9] 

Na obrázku č. 2 můžeme vidět gravitační lití do pískových forem v praxi. 

 

Obr. č. 2 - Gravitační lití do pískových forem [8] 
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Na obrázku č. 3 je zobrazeno schéma gravitačního lití do pískových forem. 

 

Obr. č. 3 - Schéma gravitačního lití do pískových forem [9] 

4.3 Gravitační lití do kovových forem 

Jedná se o poměrně jednoduchou technologii. Formy obvykle bývají zhotoveny odléváním z 

litiny s kuličkovým grafitem. Dělící rovina, upínací výstupky a vyhazovací otvory jsou 

obrobeny, funkční plocha dutiny formy zůstává často v litém stavu. Jsou ovšem možné i jiné 

technologie výroby a jiné druhy materiálů kovových forem. Formy jsou dvou nebo vícedílné. 

Jádra mohou být kovová nebo písková. Písková jádra se používají zejména v těch případech, 

kdy by kovová jádra nešla z dutiny odlitku vytáhnout. Formy bývají nainstalovány na 

kokilových strojích, které zajišťují skládání a rozebírání forem, vyhazování odlitků z formy a 

pomocí vytahovačů mohou manipulovat s jednotlivými volnými částmi forem. Formy bývají 

většinou řešeny se svislou dělící rovinou. Na obrázku č. 4 je schematicky znázorněn 

jednoduchý kokilový stroj, na obrázku č. 5 je kokila s jedním pískovým jádrem a jedním 

kovovým jádrem.  
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Obr. č. 4 - Schéma kokilového stroje s dvoudílnou formou [11] 

 

Obr. č. 5 - Schéma kovové formy s jádry - pohled do dělící roviny [11] 

Minimální tloušťka stěn odlitků bývá kolem 4-5 mm, obvykle však bývá větší. Hlubší otvory 

se předlévají od průměru přibližně nad 10 mm. Na odlitcích musí být úkosy alespoň 2-3°. 

Hmotnost odlitků je od několika gramů do cca 20-30 kg, výjimečně i více. Kovové formy 

musí být předehřáty a jejich provozní teplota by se měla pohybovat kolem 200-250°C. 

Chlazení bývá vodní, zalitými chladicími šneky nebo přišroubovanými chladicími deskami. 

Povrch forem se periodicky ošetřuje nátěry, které zamezují lepení odlitků ke kokile a 

rozpouštění železa. Nálitky mohou být ošetřeny tepelně izolačními nátěry, eventuelně je 

možné do nálitků zakládat izolační nebo exotermické vložky. [11] 
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4.4 Tlakové lití 

Principem výroby je vstřikování roztavené slitiny do dutiny kovové formy pod vysokým 

tlakem až 250 MPa. Za těchto podmínek je možné vyrábět tvarově velmi komplikované 

odlitky s tloušťkou stěn od přibližně 1-2 mm, za určitých podmínek a u některých slitin i 

méně, než 1 mm. Rozměry odlitků jsou velmi přesné, u menších rozměrů lze dosáhnout 

přesnosti až 0,3-0,5 %. Ve formách lze používat výhradně kovová jádra. Tvar odlitku musí 

respektovat možnosti rozebrání formy a vytažení volných částí a jader. Velká část otvorů se 

předlévá. Do forem je před litím možno vkládat kovové zálitky. Některé formy jsou 

konstrukčně velmi složité. [12] 

Formy jsou vyrobeny nástrojařským způsobem. Obvykle se skládají z rámu a vložek, které 

tvoří funkční část formy, která je přímo ve styku s kovem. Vzhledem k mimořádným 

mechanickým a tepelným nárokům se funkční části vyrábí z vysoce legovaných Cr-Mo ocelí a 

tepelně zpracují. Méně namáhané části jako rám a další díly se vyrábí z méně ušlechtilých 

ocelí. Vzhledem k mimořádně vysokým výrobním nákladům (řádově statisíce až miliony 

korun) se vyžaduje i vysoká životnost forem. Životnost u menších forem dosahuje až 100 000 

i více odlití. Vzhledem k nutnosti amortizace ceny forem je technologie tlakového lití vhodná 

pouze pro velkosériovou a hromadnou výrobu odlitků.  

Podle konstrukce se tlakové stroje dělí na dva základní typy, se studenou a s teplou komorou. 

Podle směru pohybu plnicího pístu mohou být stroje se svislou nebo vodorovnou komorou. 

[12] 

Horizontální tlakový stroj se studenou komorou je zobrazen na obrázku č. 6. 

 

Obr. č. 6 - Horizontální tlakový stroj se studenou komorou. [12] 



18 

Dávkování kovu do plnicí trubice se může provádět manuálně, u modernějších zařízení je 

však dávkování automatické a to buď plnicí lžící nebo pneumatickým dávkovacím zařízením 

z udržovací nebo dávkovací pece, která bývá součástí každého pracoviště tlakového stroje. 

Po ztuhnutí se odlitek z pohyblivé části formy vytlačí pomocí vyhazovačů a odebírá ručně 

nebo pomocí robota. Následuje ochlazení odlitku, ostřižení vtoků a přetoků a konečná 

apretace. Před dalším licím cyklem se forma nastříká separačním prostředkem, který 

zamezuje nalepování odlitků na formu a usnadňuje jejich vyjímání z formy. V moderních 

provozech je celý výrobní cyklus automatizován. 

Stroje s teplou licí komorou mají plnicí komoru umístěnou pod hladinou kovu v udržovací 

peci. Jejich výhodou je, že kov se z udržovací do plnicí komory nepřelévá a tak nedochází k 

jeho oxidaci. Schematicky je znázorněn na obrázku č. 7. [12] 

 

Obr. č. 7 - Tlakový stroj s teplou komorou. [12] 

Odlitky vyrobené tlakovým litím mají proti ostatním technologiím: 

 lepší rozměrovou přesnost; 

 lepší kvalitu povrchu; 

 umožňují získat tenké stěny odlitku a snížit pracnost při obrábění; 

 mechanické vlastnosti jsou vyšší než při odlévání do písku a kokil gravitačně. [12] 
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4.5 Nízkotlaké lití 

Tento způsob připomíná lití pod tlakem s teplou komorou, rozdíl je však v rychlosti plnění 

(asi 0,5 m/s) a použitém tlaku (do 0,3 MPa). Zvlášť charakteristické je umístění formy, která 

se nasazuje těsně nad kelímek s roztaveným kovem. Nejprve nízkým tlakem vzduchu (0,02-

0,06 MPa) na hladinu v kelímku vytlačujeme kov trubkou přes trysku do formy. Jakmile se 

forma z větší části naplní, zvýší se tlak vzduchu na plnou hodnotu a setrvá na ní tak dlouho, 

dokud odlitek neztuhne. Odpadá vtoková soustava i nálitek, takže využití tekutého kovu 

obvykle převyšuje 90% Pomocí nízkotlakého lití lze odlévat i velmi tenkostěnné odlitky, 

přičemž na formy nejsou kladeny tak vysoké požadavky jako při tlakovém lití.  

Stroj pro nízkotlaké lití je tvořen tlakotěsnou udržovací pecí, nad kterou je upnuta dělená 

kovová forma, obvykle s vodorovnou dělicí rovinou. Tavenina v kelímku pece je se spodním 

dílem formy propojena stoupací trubicí ze žáruvzdorného materiálu tak, že trubice spodním 

okrajem zasahuje pod hladinu kovu - obrázek č. 8. [12] 

 

Obr. č. 8 - Schéma stroje pro nízkotlaké lití. [12] 

Odlévání se provádí zvýšením tlaku nad hladinou kovu, čímž je kov z kelímku vytlačován 

stoupací trubicí vzhůru do formy. Protože je ústí stoupací trubice ponořeno pod vrstvu oxidů a 

nečistot na hladině pece, vstupuje do formy čistý kov bez vměstků. Rychlost stoupání kovu je 

regulována nárůstem tlaku tak, aby plnění bylo naprosto klidné. Působením tlaku se do 

tuhnoucího odlitku průběžně doplňuje kov, takže vtok působí současně jako nálitek. Přetlak se 

v peci udržuje po celou dobu tuhnutí odlitku. Po ztuhnutí se přetlak zruší a kov ze stoupací 
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trubice samovolně vyteče zpět do kelímku pece. Po rozevření formy se odlitek vyhazovači 

vytlačí z pohyblivé části formy. [12] 

 

Obr. č. 9 - Princip a pracovní postup výroby odlitků nízkotlakým litím [12] 

Během pracovního cyklu (obrázek č. 9) se odlévaný kov prakticky nedostane do styku s 

okolní atmosférou. Proudění je klidné a proto nedochází k oxidaci taveniny. Kvalita odlitků, 

vyrobených touto metodou, je velmi vysoká. V odlitcích je minimum vměstků i plynových 

dutin a vyznačují se proto vynikající těsností vůči tlakovým mediím. 

Výhodou tohoto způsobu lití ve srovnání s gravitačním litím do kovových forem je možnost 

plnoautomatického cyklu. Nízkotlakým litím je možno vyrábět různorodé hmotnostní 

kategorie odlitků. Při lití silnostěnných odlitků s dlouhou dobou tuhnutí se však velmi 

prodlužuje délka výrobního cyklu. Objem kelímku stroje musí korespondovat s velikostí 

odlitků tak, aby intervaly mezi doplňováním kovu z tavicí pece nebyly příliš krátké. [12] 

4.6 Thixocasting 

Thixocasting je novou progresivní metodou, která je svým charakterem na pomezí mezi 

odléváním a lisováním. Thixotropie je schopnost některých polotuhých kovových tavenin, 

chovat se v nezatíženém stavu jako vysoce viskózní (tj. poměrně tuhé) těleso, za působení 

střihových sil se však viskozita o několik řádů snižuje, takže slitina má dobrou tekutost. 

Předpokladem takového chování je, že primární globulitická fáze je obklopena dostatečným 

množstvím tekuté fáze. Optimální množství tekuté fáze je kolem 35 %. Tvárnost takového 

materiálu je tak vysoká, že je možné ho krájet nožem - obrázek č. 10. 
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Obr. č. 10 - Tvárnost předehřátého vzorku [12] 

Principem metody thixocasting je zhotovení výchozích těles vsázky, hmotností 

odpovídajících konečnému výrobku, ohřev každého takového tělesa do teplotní oblasti mezi 

solidem a likvidem, následuje vložení do lisovací komory tlakového stroje a vtlačení 

materiálu do dutiny kovové formy. Schematicky je celý postup znázorněn na obrázku č. 11. 

[12] 

 

Obr. č. 11 - Výrobní postup při metodě thixocasting [12] 

Výchozí vsázková tělesa malých průměrů (asi do 50 mm) se vyrábí protlačováním. Pro 

zhotovení větších průměrů je výhodná výroba kontilitím. Tuhá tyč kovu se mechanicky dělí 

na potřebné délky. Ohřev se provádí výhradně indukčně tak, že těleso vsázky se vloží do 

induktoru a s vysokou přesností se ohřeje na požadovanou teplotu. Vsázka se pak rychle 

přenese do komory tlakového stroje a vtlačí do formy. 

Výhodou použití metody thixocasting je minimální stahování kovu a velmi malý výskyt 

mikrostaženin, dále nízký obsah plynů, takže prakticky nehrozí vznik plynových dutin, jemná, 

stejnoměrná struktura a velmi dobré mechanické vlastnosti. [12] 
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5 POUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN 

Současná kapacita výroby hořčíku na světě se odhaduje na 300 000 t za rok. Přibližně 85% z 

tohoto množství se spotřebovává na legování Al v chemickém a ocelářském průmyslu. 

Znamená to, že na výrobu konstrukčních dílů je na světě použito jen asi 45 000 t za rok, 

především v leteckém a automobilovém průmyslu. [4] 

5.1 Letecký průmysl 

Rozvoj letecké techniky vyvolal potřebu nových konstrukčních materiálů. Patří k nim 

zejména materiály kompozitní. Jejich pronikání mohou čelit jen nové slitiny s lepšími 

mechanickými vlastnostmi. K nim patří i slitiny Mg s menší hustotou a se stejnými, popř. 

zvýšenými mechanickými vlastnostmi. K nekonvenčním konstrukčním materiálům patří 

slitiny Mg-Li, vyvíjené od 60. let a představující kovové materiály s nejmenší hustotou (1380 

až 1480 kg/m
3
), tedy nižší než má většina plastů. Jsou známy případy, kdy odlitky z Mg slitin 

nahrazují plastové materiály. [4] 

Prvním příkladem použití slitin hořčíku u německých leteckých motorů, je ventilátor 

nuceného proudění vzduchu u leteckého motoru BMW 801A. Jeho fotografie je na obrázku č. 

12. 

 

Obr. č. 12 - Ventilátor motoru BMW 801 [13] 
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5.2 Automobilový průmysl 

Hořčíkové slitiny jsou velmi atraktivní při využití v automobilovém průmyslu z důvodů 

redukce váhy vozidla, která má přímý dopad na snižování spotřeby paliva a nepřímo na 

ochranu životního prostředí. Strategie rozvoje hořčíkových slitin se stává rozhodující ve 

výrobním procesu většiny významných automobilových firem. Pro široké spektrum 

komponent pro automobily jsou v převážné míře využívány slévárenské slitiny hořčíku v 

mnoha výrobních modifikacích, i když se rozvíjejí trendy užití slitin tvářených. [14] 

Počátek používání hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu započal v Německu u fy. 

Volkswagen v r. 1933 a to díky Prof. Ferdinandu Porsche, který byl pověřen navrhnout 

„lidové“ vozidlo. Již u prvního modelu „Brouka“ bylo použito více jak 20 kg Mg na jedno 

vozidlo. Tohoto typu vozidel se vyrobilo do roku 1981 více jak 20 miliónů kusů a celková 

spotřeba hořčíku se odhaduje na 400 000 t. První součástky byly odlévány, následovala 

produkce malých tlakově litých částí a to již od 50. let. V 70. letech díky produkci vzduchem 

chlazeného motoru Mg slitiny dosáhlo jeho využití nejvyššího bodu. V roce 1971 byly 

vyrobeny na 2 milióny aut a bylo spotřebováno na 42 000 t hořčíku.  

Po úspěšném „Brouku“ je dnes opět možnost použití Mg v automobilovém průmyslu a to díky 

optimalizaci technologie zpracování jako je tavení bez tavidel, odlévání v ochranné atmosféře 

a novinky ve vysokorychlostním obrábění.  

Při využití hořčíku při výrobě vozidel jsou v čele USA. S odstupem Evropa, kde má produkce 

stoupající tendenci. Celosvětově stoupla jeho spotřeba v automobilovém průmyslu jen za 

poslední rok o 34% na více jak 50 000 t. Přesto odlitky z Mg představují průměrně jen asi 1% 

hmotnosti auta. [4] 

V současné době se používá na výrobu karosérie, řízení a součásti pohonu a přenosu sil. Další 

možnosti použití je i v lití kol, které přešlo z úzké sféry sportovních speciálů do sériové 

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

tuhost, jejich použití je však ekonomicky odůvodněné pouze u rychlých sportovních vozů a 

motocyklů. Mezinárodní sdružení pro hořčík IMA pořádá v San Francisku každoroční 

světový kongres, kde se odborníci zabývají novinkami a tendencemi při použití Mg a jeho 

vlastnostmi. Hlavní pozornost byla opět věnována rozvoji v automobilovém průmyslu. Nový 

pokrok přineslo tlakové odlévání Mg slitin. Tak lze vyrábět složité, tenkostěnné konstrukční 

díly se sníženou potřebou obrábění (palubní desky, kryty na elektroniku, rámy sedadel či 
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převodové skříně). S nárůstem spotřeby hořčíkových slitin souvisí i otázka recyklace. Tento 

úkol nastoupí teprve po uplynutí průměrné doby životnosti aut, tj. kolem 10 let. Zároveň s 

tím, by mělo dojít ke snížení vysokých materiálových nákladů ve srovnání s Al. Je tedy 

nezbytně nutné vybudovat v následujících pěti až deseti letech výkonný recyklační program. 

[4] 

Další růst v používání hořčíkových slitin se předpokládá v průběhu příštích 10 let. Využití 

hořčíku jako lehkého konstrukčního materiálu používá koncern Volkswagen, rovněž se 

používá u ostatních předních výrobců včetně společností Daimler Chrysler, Mercedes Benz, 

BMW, Ford a Jaguar. V současné době asi 14 kg hořčíku používají ve VW Passat, Audi A4 a 

A6. Všechna tato vozidla používají převodovky z hořčíkové slitiny AZ91D, která poskytuje 

20-25% úsporu hmotnosti nad hliníkem. Další aplikace zahrnují přístrojové desky, sací 

potrubí, víka hlav válců, vnitřní sekce víka zavazadlového prostoru a volanty. [15] 

Na obrázcích č. 13, 14, 15 a 16 jsou zobrazeny příklady použití odlitků z hořčíkových slitin. 

  

Obr. č. 13 - Skříň převodovky [6] Obr. č. 14 - Volantový rám [6] 

  

Obr. č. 15 - Lité kolo [16]  Obr. č. 16 - Aplikace u motorových vozidel [17] 
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6 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval oblastí neželezných kovů, konkrétně hořčíkovými 

slitinami. Po prostudování dostupných zdrojů jsem provedl shrnutí vlastností, technologie 

výroby a použití odlitků z hořčíkových slitin, jehož výsledkem je ucelená práce.  

Mezi hlavní výhody hořčíkových slitin patří nízká hmotnost, vysoká pevnost a dobrá 

zabíhavost. Naopak k nevýhodám se řadí nízký modul pružnosti, vysoká míra smrštění při 

tuhnutí a nízké mechanické vlastnosti za vysokých teplot. Podstatnou nevýhodou je rovněž 

vysoká chemická reaktivita, kdy je nutno dostatečně chránit materiál během tavení a odlévání. 

Toho lze dosáhnout moderními způsoby odlévání za použití speciálních přípravků a postupů 

zpracování. Ze všech uvedených druhů odlévání se vzhledem k rozměrové přesnosti odlitků a 

sériovosti výroby nejlépe jeví metoda tlakového lití a rovněž technologie zpracování v tekuto-

pevném stavu, jejíž nevýhodou jsou však v současné době vysoké investiční nároky. 

V automobilovém průmyslu jsou kladeny nejnáročnější požadavky na bloky motorů, kde je 

důležité dodržení kombinace pevnosti a zvýšené teploty. Výsledná slitina si při teplotě 250
o
C 

stále musí zachovat pevnostní vlastnosti a zároveň odolávat vnitřní i vnější korozi.  

Na základě literární rešerše jsem dospěl k závěru, že i přes širokou oblast použití hořčíkových 

slitin je důležité i nadále věnovat pozornost hledání vhodných legur, díky kterým by bylo 

možné slitiny hořčíku používat i za vyšších teplot. V současnosti tuto roli částečně plní legury 

RE (kovy vzácných zemin), ale jejich nevýhodou je velmi vysoká cena. V případě nalezení 

takovýchto nových legur lze předpokládat ještě vyššího využití hořčíkových slitin než je tomu 

v současnosti. 
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