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1. Úvod 

V dnešní době je kaţdé odvětví hnáno tím, abychom vyráběli dané součásti co 

nejrychleji, nejlevněji a hlavně kvalitně. Velkou roli zde hraje ekonomický a ekologický 

aspekt. Uvedené faktory vedli zejména v automobilovém a leteckém průmyslu ke zvýšení 

pouţívání hliníkových slitin při výrobě (lehčí vozidlo = menší spotřeba pohonných hmot = 

niţší emise).  

Značný růst ve výrobě hliníku a jeho slitin byl zaznamenán uţ okolo druhé světové války, 

kdy se začal vyuţívat ve vojenském průmyslu, avšak největší nárůst započal aţ v padesátých 

letech 20. století. V dnešní době je pouţití hliníkových slitin jako jeden z hlavních 

výzkumných programů v jiţ zmíněném automobilovém a leteckém průmyslu. Vţdy se jedná  

o to, aby byly dané konstrukce lehčí neţ doposud, čímţ se nám sníţí spotřeba paliva a tím  

i emisí.  

Tabulka 1: Celosvětová spotřeba hliníku za rok 2002 [11] 

Odvětví Spotřeba [%] 

Doprava (lodní, vlaková, automobilová) 59,1 

Stavitelství 18,4 

Strojírenství 10,3 

Elektrotechnika 7,2 

Potravinářství 4,3 

Ostatní (šperkařství, sport) 0,7 

Celkem 100 

    

Dnes jiţ nenajdeme ţádné průmyslové odvětví, kde bychom nenarazili na hliník a jeho 

slitiny. Největšími spotřebiteli hliníku jsou dopravní, stavební, hutnický a strojírenský, 

energetický, elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl. Nesmíme také zapomenout 

na sportovní odvětví a v poslední době i šperkařství.[11] 

Ve sportovním odvětví je hliník nezastupitelný např. při výrobě jízdních kol, kde je třeba, 

aby bylo kolo vyrobeno z lehkých pruţných a pevných materiálů, přičemţ brzdné 

a převodové komponenty z týchţ slitin.    

Dopravní odvětví je největším spotřebitelem hliníku a jeho slitin. Dopravní průmysl 

v sobě zahrnuje automobilový, letecký, lodní, vlakový průmysl a kosmonautiku. Největší 

spotřebu má dnes odvětví letecké, kde např. u výroby francouzského letadla A318 se hliník 
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vyuţívá do té míry, ţe jeho obsah dosahuje 2/3 z celkové hmotnosti letadla, váţícího 90t (tedy 

60t hliníku). Také Boeing747 Jumbo je vyroben ze 75t hliníkových slitin. Tím, ţe je hliník 

výrazně lehčí neţ slitiny ţeleza, je jeho pouţití opravdu široké, nehledě na to, ţe se dají tyto 

slitiny pouţít jak za kryogenních, tak i za zvýšených teplot. Velikou výhodou je pouţití 

hliníkových slitin například na trup křídla, části turbín apod., neboť snese namáhání při 

vyšších napětích.  

V dopravním odvětví je pouţití těchto slitin upřednostňováno, jak jiţ bylo řečeno, 

hlavně z důvodu sníţení hmotnosti. Ze slitin hliníku se vyrábí dnes nejen karoserie (Audi), ale 

především hlavy válců, skříně motorů, nací komponenty, převodové skříně, tlumiče, části 

náprav, písty apod. Dále bychom neměli opomenout autobusy Scania a vlaky Deutsche Bahn, 

které mají skelet právě z těchto slitin. Také v kosmonautice má hliník nezastupitelné místo 

díky svým vlastnostem, např. u sondy HUYGEN, která má pouzdro vyrobeno ze slitin 

hliníku.[11] 

Pokud jde o slitiny hliníku na bázi hliník-měď, je jejich pouţití velice významné ve 

strojírenství: např. výměníky tepla, zařízení pro rafinaci ropy, destilační přístroje, čerpadla  

a potrubí. Největší pouţití však stále zaujímá v automobilovém průmyslu, kde se uplatňuje 

hlavně u teplem exponovaných dílů, jako jsou např. hlavy válců, převodovka, lopatky 

vzduchotechniky v dálničních tunelech (pro odvod zplodin). U hlav válců je třeba vědět, ţe 

tento odlitek je vystaven teplotám 250 – 350°C, vyšším tlakům při hoření paliva a napětím 

způsobeným nestejnoměrným ohřevem. Co se týká lopatek vzduchotechniky v dálničních 

tunelech, volí se slitiny na bázi Al-Cu (RR.350), protoţe mají nízkou hmotnost, malou 

objemovou roztaţnost a odolávají vyšším teplotám.[9]    

Cílem mé práce bylo ověřit termomechanické vlastnosti hliníkových slitin za zvýšených 

teplot, podmínek odlévání do kovové formy a následně jejich vliv na strukturu slitiny. Tyto 

podmínky ovlivňují mechanické vlastnosti slitiny. Pro své zkoumání jsem si zvolil slitinu 

RR.350. Abych ověřil její vlastnosti po několikanásobné přetavbě, rozhodl jsem se slitinu 

celkem 4 přetavit. U zkoumaného materiálu jsem stanovil pevnost v tahu, taţnost, tvrdost  

a zhodnotil morfologii struktury pomocí metalografického výbrusu. 
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2. Vlastnosti a použití hliníkových slitin na odlitky za zvýšených teplot 

Hliník, jako čistý prvek se téměř nepouţívá, avšak dobře tvoří slitiny s mnoha kovy. Díky 

přidání dalších prvků získáme poţadované vlastnosti hliníku (slitiny hliníku). 

Tyto slitiny jsou tvořeny vţdy základním prvkem, který určuje, o jakou slitinu se jedná. 

Následně to jsou tzv. hlavní přísadové prvky, udávající vlastnosti slitiny. Obsah těchto prvků 

bývá druhý nejvyšší po základním prvku. U slitin hliníků, to jsou křemík, hořčík a měď. 

Základní typy slitin jsou: 

 Al-Si    siluminy, 

 Al-Mg  hydronália, 

 Al-Cu   duralaluminia. 

Další důleţitou součástí jsou vedlejší přísadové prvky, které příznivě ovlivňují některé 

vlastnosti slitin (obrobitelnost, mechanické vlastnosti, strukturu, tepelné zpracování)  

a zmírňují neţádoucí vlivy doprovodných prvků. Těchto prvků bývá ve slitině více. 

Jako poslední a zároveň neţádoucí určujeme tzv. doprovodné prvky, které nejsou do 

slitiny přidány záměrně, neboť nám ve většině případů zhoršují mechanické, chemické  

a technologické vlastnosti. Tyto prvky jsou do slitiny přiváděny buďto ze vsázky, nebo 

z vyzdívky pece.[1] 

V mém případě jsem se zaměřil na slitinu označovanou RR.350, která patří do skupiny 

Al-Cu. Hliníkové slitiny se vyznačují malou hmotností a vcelku dobrými vlastnosti, jak 

mechanickými, tak technologickými. Z těchto důvodu se postupně nahrazují odlitky ze slitin 

ţeleza, odlitky z hliníkových slitin. Jedny z nejpouţívanějších jsou ţáropevné  

a vysokopevnostní slitiny hliníku na bázi mědi. Tyto slitiny však mají špatné slévárenské 

vlastnosti, sklon ke vzniku trhlin, rozptýlených staţenin (špatně se nálitkují) a špatné 

korozivzdorné vlastnosti. U nás se tyto slitiny začaly pouţívat teprve nedávno. Jednou 

z prvních slitin tohoto druhu v naších slévárnách byla slitina ČSN 42 4315 – AlCu4Ni2Mg2. 

Nejvyšší pevnosti při teplotách 300° má slitina VAL 10, která obsahuje 4,5 – 5,1% Cu;  

0,3 – 0,8% Mn; 0,15 – 0,3% Ti; 0,07 – 0,30% Cd. U slitiny VAD 23 se zvýší mez pevnosti 

legováním kadmiem (0,15%) a lithiem (1,125%), avšak pouţívání daných slitin je omezeno 

v důsledku špatné dostupnosti prvků. Nejlépe se ovšem osvědčila slitina RR.350, dle 

německých norem ALUFONT 60 (G – AlCu5NiCoSbZr), anglická norma ji uvádí pod 

názvem RR.350 – HIDUMINIUM. Slitina se skládá ze 4,5 – 5,2% Cu; 1,3 – 1,7% Ni;  

0,1 – 0,4% Co; 0,1 – 0,3% Sb; 0,1 – 0,3% Zr; 0,15 – 0,30% Ti; 0,1 – 0,3% Mn.[9] 
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Vţdy při volbě slitiny, ze které má být daný odlitek zhotoven, vycházíme z posouzení 

jejích vlastností, a to: vlastností technologických, mechanických a z moţností odlitek tepelně 

zpracovat. Technologické vlastnosti jsou úzce spjaty s postupem výroby, neboť jsou zde 

zahrnuty slévárenské vlastnosti, odolnost proti korozi, obrobitelnost, svařitelnost, leštitelnost 

atd. Mezi vlastnosti slévárenské patří zabíhavost, sklon ke vzniku staţenin a ředin, sklon 

k naplynění taveniny a sklon ke vzniku trhlin. Tyto vlastnosti jsou velmi špatné u slitin  

Al-Cu. Zabíhavost je schopnost tekutého kovu zaplnit dutinu formy. Se zabíhavosti souvisí 

jen z části tekutost kovu, která je určená viskozitou. Více záleţí na šířce pásma tuhnutí, neboť 

čím uţší pásmo (eutektické slitiny), tím lépe kov vyplňuje formu. Velkou roli hraje také 

povrchové napětí, smáčivost formy, modifikace atd. Sklon ke vzniku staţenin nám udává 

objemový úbytek kovu při tuhnutí. Staţeniny máme dvojího druhu, soustředěné (dobré 

nálitkování) a rozptýlené (slitiny s dvoufázovým pásmem, které se hůř nálitkují). Sklon 

k naplynění je rozpustnost plynu v tekutém stavu, která nám udává tvorbu bublin v odlitku. 

Sklon ke vzniku trhlin je dán napětím, které vznikáni v průběhu smršťování během tuhnutí  

a ochlazování. 

Roku 1906 byla vytvořena první hliníková slitina (AlCu4Mg) duralaluminium, coţ 

znamenalo velký pokrok pro stavbu vzducholodí a letadel. V dnešní době se pouţití slitin 

hliníku rozšířilo téměř všude. Snaha úspory materiálu a odlehčení konstrukcí (automobilový 

průmysl, letectví, kosmonautika, stavební průmysl atd.) těchto materiálu.[16] 

 Velký význam mají v tomto odvětví právě slitiny na bázi Al-Cu. Vynikají o proti 

slitinám Al-Si vyššími pevnostmi i za zvýšených teplot a to aţ do 350°. Avšak přítomnost 

mědi nám zhoršuje odolnost proti korozi, zvyšuje tvorbu trhlin, rozptýlených staţenin  

a zhoršuje slévárenské vlastnosti. Zhoršení slévárenských vlastností je zapříčiněno poměrně 

širokým intervalem tuhnutí. Tyto slitiny se dají tepelně zpracovávat tzv. rozpouštěcím 

ţíháním, které je limitováno eutektikem. Maximální rozpustnost mědi v hliníku za eutektické 

teploty 548° je 5,7% a při pokojové teplotě klesá asi na 0,1%. [4] 
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Obrázek 1: Binární diagram Al-Cu [18] 

 

 

 Mikrostruktura se 4% mědi obsahuje především α – fázi s malým obsahem eutektika 

(α + CuAl2) a fází CuAl2, která se vytvořila z rozpadu roztoku α při chladnutí. V průběhu 

chladnutí těchto slitin dochází k interkrystalickému odměšování mědi, z čehoţ vyplývá, ţe 

obsah mědi je vyšší po hranicích zrn neţ uvnitř zrna. Po odlití bychom měli provést 

homogenizaci při teplotě 490° - 500° v delším časovém intervalu, abychom odstranili fázi 

CuAl2. Pro zlepšení vlastnosti slitin Al-Cu se doporučuje dolegování dalšími prvky. 

 Přidáním titanu přestává mít struktura dendritický ráz, dochází k jejímu zjemnění  

a homogenitě, čímţ dochází ke zvyšování mechanických vlastností. Obsah tohoto prvku 

nepřesahuje 0,3%, neboť při překročení tohoto mnoţství dochází ke vzniku TiAl3 ve formě 

hrubých jehlic, které nám zhoršují mechanické vlastnosti. 

 Další důleţitý prvek, kterým legujeme tyto slitiny je hořčík přidávaný za účelem zvýšení 

pevnosti po tepelném zpracování. Tento prvek dodáváme do slitin, které jsou lité do 

pískových, nebo kovových forem. Slitiny, u nichţ nebyl hořčík pouţit, mají pevnost  

330 – 400 MPa a při pouţití Mg vzroste pevnost na 350 – 440 MPa. Dále se přidává také nikl, 

který zvyšuje obrobitelnost a mechanické vlastnosti za zvýšených teplot. Je to zapříčiněno 

fází T (Al3Cu2Ni), avšak nám do jisté míry klesá tvářitelnost.  
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Pro zjemnění zrna se přidává také ţelezo, avšak na úkor mechanických vlastností. Kaţdé 

0,1% ţeleza naváţe 0,23% mědi, která se tímto jiţ nemůţe zúčastnit procesu vytvrzování  

a navíc se křehká fáze Al6Cu2Fe vylučuje v neţádoucí formě jehlic. 

Křemíkem se nám zlepší slévárenské vlastnosti, ale jinak má podobný vliv jako ţelezo. 

Abych pochopil, jak který prvek ovlivňuje vlastnosti této slitiny, zaměřil jsem se, nejen 

na binární systém hliník – měď, ale také na ternární systém hliník – měď – příměs. [3] 

2.1. Binární systémy 

2.1.1. Systém hliník-kobalt 

Systém hliník-kobalt je tvořen eutektikem, kdy koncentrace kobaltu je 1,9 hm.%, avšak 

jiţ na teplotě 650°C dosahuje rozpustnost kobaltu jen 0,02 hm.%. Při překročení koncentrace 

nad 1% dochází v předslitině primárně k vylučování fáze Al9CO2 (teplota tání 942°C), která 

bývá součástí eutektika. Tato fáze se svými vlastnostmi nemění aţ do 420°C, je velmi tvrdá  

a křehká. Z toho plyne, ţe daná fáze je vhodná k udrţení ţáropevných vlastností i za 

zvýšených teplot. Kobalt slouţí ve slitinách jako prvek zvyšující ţáropevnost (většinou slitiny 

ţeleza a niklu) a také sniţuje vliv ţeleza (je účinnější neţ mangan). Rovněţ tento prvek 

kladně působí na kluzné roviny, tudíţ se dobře hodí jako legující prvek do slitin hliníku,  

a zpomaluje difuzní pochody.  

 

Obrázek 2: Binární diagram Al-Co [9] 
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2.1.2. Systém hliník-ţelezo 

Ve slitinách hliníku je ţelezo neţádoucím prvkem, dostává se tam však jiţ při 

prvovýrobě. Obsah by neměl překročit 0,15 hm.%, avšak většinou se pohybuje v koncentraci 

aţ do 0,3 hm.%. Tvoří eutektikum a při teplotě 655°C se dostane aţ na koncentraci  

1,8 hm.% a maximální rozpustnost se pak pohybuje kolem 0,04 hm.%. Tvoří fázi FeAl3  

a s dalšími prvky tvoří další na ţelezo bohaté fáze. Díky ţelezu se nám zhoršují vlastnosti, 

čímţ nám klesá plasticita dané slitiny. Na metalografickém výbrusu se projevuje jako 

jehlicovité, deskovité či kostěné útvary vytvářející jakousi výztuţ slitiny. Po přidání niklu 

nám vznikne intermetalická fáze Al9NiFe, která zabraňuje šíření trhlin v materiálu při 

cyklickém namáhání. Z toho vyplývá, ţe ne vţdy je ţelezo neţádoucí.  

 

 

 

Obrázek 3: Binární diagram Al-Fe [14] 
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2.1.3. Systém hliník-mangan 

I v systému hliník-mangan vzniká eutektikum s koncentrací kolem 4 hm.% manganu, kdy 

se vylučuje tuhý roztok alfa a od 1,9 do 4 hm.% Al6Mn (velmi křehká fáze) a od 4 aţ do  

13 hm.% se vylučuje fáze Al4Mn. Při teplotě nad 710°C se rozpadá peritektickou reakcí na 

Al6Mn a taveninu. Kromě fáze Al6Mn se zde mohou také vylučovat Al4Mn, Al3Mn a jiné. 

Mangan jako legující prvek je pouţíván téměř do všech slitin hliníku, neboť eliminuje vliv 

ţeleza. Dále mangan působí velice kladně na zvýšení meziatomárních sil, čímţ se sniţuje 

součinitel samodifuze hliníku. Velmi dobře se tohoto jevu vyuţívá u slitiny GOST s obsahem 

manganu 0,6 – 1 hm.%, kdy se po tepelném zpracování objevuje ve struktuře tuhý roztok alfa 

a fáze T (Al12Mn2Cu) a Al3Ti. Zpomaluje nám rozpad tuhého roztoku a difuzi mědi. 

 

 

 

 

Obrázek 4: Binární diagram Al-Mn [14] 
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2.1.4. Systém hliník-nikl 

Opět vzniká eutektikum s teplotou 640°C, koncentrací kolem 6 hm.% a rozpustností do 

0,04 hm.% tento prvek slouţí ke zvýšení ţáropevnosti a ţáruvzdornosti. Důleţitá je fáze 

Al3Ni, kdy Al – Al3Ni (eutektikum) se uplatňuje jako kompozit za zvýšených teplot. 

Nesmíme však zapomínat, ţe v niklu má vysokou rozpustnost vodík. Tak jako u manganu 

platí, ţe nikl ovlivňuje rychlost difuze mědi v hliníku a kladně působí na zjemňování zrna  

u slitiny na bázi hliník-měď i po tepelném zpracování. Velice důleţitá je intermetalická fáze 

eutektického tipu Al9FeNi, ve které se vytvářejí precipitáty obou prvků, které velmi dobře 

ovlivňují kluzné roviny. [12] 

 

 

 

Obrázek 5: Binární diagram Al-Ni [14] 
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2.1.5. Systém hliník-antimon 

V systému hliník-antimon se vytváří eutektikum s koncentrací 1 hm.% okolo teploty 

658°C a vzniká fáze AlSb (teplota tání 804°C). Antimon má téměř konstantní rozpustnost 

v hliníku a nemá podstatný vliv na tepelné zpracování. Jeho krystalická mříţka má netěsné 

uspořádání, z čehoţ vyplývá, ţe při zvýšení teploty se objemově zmenšuje a při ochlazování 

(tuhnutí) svůj objem zvětšuje, tudíţ velmi kladně působí na smršťovací napětí a eliminuje 

vznik trhlin ve slitině.  

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Binární diagram Al-Sb [14] 
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2.1.6. Systém hliník-titan 

V tomto systému se tvoří peritektická reakce kolem 665°C. Obsah titanu v tavenině je asi 

0,15 hm.% a zároveň zhruba 1,4 hm.% tuhého roztoku titanu. Titan se přidává do slitin 

hliníku jako očkovadlo ve formě hliník-titan-bor (předslitina) slouţící k zjemnění zrna. Tento 

prvek také kladně ovlivňuje plastickou deformaci, zvyšuje pevnost tahu, zlepšuje taţnost  

a eliminuje vznik trhlin.  [8] 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Binární diagram Al-Ti [14] 
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2.2. Ternární systémy 

Po prozkoumání binárních systémů, bychom měli věnovat pozornost i ternárním 

systémům hliník-měď-legující prvek. 

Systém hliník-měď-železo 

Jak jiţ bylo uvedeno u binárních systémů, ţelezo tvoří jehlicovité, deskovité apod. 

útvary, které negativně ovlivňují plasticitu slitiny za normálních teplot. Můţeme však tyto 

nepříznivé vlivy ţeleza eliminovat přidáním niklu, vzniká pak fáze Al9FeNi. Přítomnost 

ţeleza můţe také vytvářet fázi AlCuMnFe (nerozpustnou), která k sobě váţe prvky Cu a Mn. 

Jak jiţ bylo uvedeno, neměl by obsah ţeleza překročit koncentraci 0,15 hm.%, tuto 

koncentraci však nezle dodrţet u kokilového lití.  

Systém hliník-měď-kobalt 

I v tomto systému má kobalt stejné vlastnosti jako u binárních systémů. Netvoří 

intermetalické fáze s mědí. Aţ na malé výjimky se u ţáropevných slitin hliníku neobjevuje. 

Systém hliník-měď-mangan 

Jelikoţ mangan zlepšuje pevnost tahu při zvýšených teplotách, povaţujeme tento systém 

za rozhodující. Předpokládáme zvýšení mechanických vlastností okolo 1 hm.% manganu. 

Nejdříve se vyloučí fáze Al6Mn díky součinnosti ţeleza a mědi (Al6(MnFeCu)) a následně 

vzniká za pomocí peritektické reakce fáze Al20Mn3Cu2. 

Systém hliník-měď-nikl 

Zde můţe vznikat T(Al2CuNi), která zlepšuje ţáropevnost slitiny. Také ale zároveň 

vzniká velký součinitel roztaţnosti, mohou vznikat trhliny, mikropórovitost a bubliny. Jak jiţ 

bylo uvedeno výše u binárních systému, má vodík vysokou rozpustnost v niklu.  

Systém hliník-měď-antimon 

Pro tento ternární systém platí vše, co bylo popsáno u daného binárního systému. 

Podotýkám, ţe antimon je rozpustný v mědi a metalograficky jej nelze rozpoznat. 

Hliník-měď-titan 

Titan dokonale ovlivňuje makrostrukturu jak hliníku, tak i jeho slitin. Obsah titanu ve 

slitinách by měl dosahovat 0,15 – 0,3 titanu. V našich slévárnách se titan většinou objevuje 

většinou v předslitině AlTi5B1. Také je známo, ţe titan kromě jiţ popsaných vlastností, tvoří 

různé intermetalické fáze s ostatními prvky. [11] 
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2.3. Rozbor mechanických vlastností 

Vţdy vycházíme z toho, nač bude daný odlitek slouţit, abychom mohli určit, jaké má mít 

mechanické vlastnosti. Mezi hlavní mechanické vlastnosti patří: pevnost v tahu (za normální  

a zvýšené teploty), mez kluzu (Rp0,2), taţnost, kontrakce, tvrdost a houţevnatost (viz tab. č. 3). 

Někdy jsou důleţité také únavové vlastnosti a rozměrová stálost. 

Pevnost v tahu (Rm) nám udává napětí, které odpovídá nejvyššímu zatíţení Fm.  

U běţných hliníkových slitin se pohybuje mez pevnosti od 150 aţ po 250 MPa. Tyto 

vlastnosti se dají zvýšit pomocí procesu vytvrzování, avšak jen tehdy obsahuje li daná slitina 

měď, nebo hořčík. Díky tomuto procesu se zvýší mez pevnosti o 30 – 50% a mez kluzu (Rp0,2) 

o 80%. Po této operaci se dosáhneme pevnosti aţ na 330 MPa. V kategorii vysokopevnostních 

slitin hliníku je na prvém místě slitina na bázi hliník – měď. U těchto slitin naměříme pevnosti 

aţ 350 MPa a vysokou taţnost (A). 

Tažnost u slitin hliníku se udává okolo 1 – 4%, ale u silumínu se tyto hodnoty zvýší aţ  

o 200%, avšak pevnost se zvýší okolo 50%. Toto zvýšení docílíme modifikací eutektika. 

Kontrakce (Z) je definována jako příčná změna průřezu, která je udávána v procentech. 

Tvrdost je vlastnost materiálu odolávat vnikání cizího tělesa do povrchu daného 

materiálu. U hliníkových slitin měříme tvrdost dle Brinella a obvykle se pohybuje okolo  

60 – 80 HB. Po vytvrzení se posuneme aţ na hodnoty kolem 100 HB. 

Vrubová houževnatost se u hliníkových slitin moc nepouţívá, neboť většinou nedojde 

k přeraţení zkušebního tělesa. 

Vlastnosti za zvýšených teplot se výrazně sníţí, především u slitin Al – Si – Mg a to jiţ 

při teplotách kolem 200 °C. Po přidání mědi a niklu či kobaltu se tyto vlastnosti zvýší a při 

teplotě 250 °C jsou stále stabilní. Jako nejvyšší pracovní teplota pro hliníkové slitiny na bázi 

Al – Cu se udává 350 °C. 

Vlastnosti za nízkých teplot jsou velmi dobré, neboť díky kubické mříţce plošně 

centrované se pevnost mírně zvýší, přičemţ taţnost zůstává stejná. Z čehoţ vyplývá, ţe 

všechny hliníkové slitiny jsou vodné k pouţití do kryogenní atmosféry. 

Index kvality hodnotí mechanické vlastnosti a je určen z pevnosti a taţnosti.[1] 

Q = Rm + k * log A5   [MPa] 

k – koeficient pro danou slitinu 
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2.4. Mechanické namáhání 

Abychom dobře porozuměli tahové zkoušce, je třeba znát procesy uvnitř namáhaného 

tělesa. Kdyţ působí vnější síla na zkušební těleso, dochází k tvarové změně a vzniká napětí, 

kterému brání vnitřní síly tělesa. Tento děj se nazývá deformace:   

 podélná deformace [ε]  

 

 

 

 příčná deformace [ ] 

 

 

 

Poměr mezi těmito dvěma deformacemi se udává jako Poissonovo číslo (viz tab. č. 2).  

 

Tabulka 2: Poissonovo číslo pro různé materiály 

materiál  slitiny 

hliníku  

litiny sklo jíly měď hořčík nerezové 

oceli  

pryţ oceli titan  písek 

Poissonovo 

číslo 

0,33 0,21-

0,26  

0,24  0,30-

0,45  

0,33  0,35  0,30-0,31  0,50  0,27-

0,30  

0,34  0,20-

0,45  

 

2.5. Napětí a deformace 

Můţeme rozlišovat dva typy napětí: 

 smluvní  

 

 

 skutečné 

                             

 

Vztah mezi těmito dvěma druhy napětí se udává vzorcem: 

                    

0

0

0
L

LL

L

L

0

0

0
D

DD

D

D
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Tabulka 3: Stanovení mechanických vlastností 

 

 

 

Tahová zkouška končí, jak jiţ bylo řečeno, přetrţením zkušebního tělesa. Nastává tedy 

plastická deformace (tato deformace je jiţ trvalá). Celková deformace je tvořena elastickou 

(vratnou) a plastickou (nevratnou) deformací, jak můţeme vyjádřit ve vzorci:  ε = εe + εp 

V okamţiku přetrţení tělesa nám zaniká elastická deformace a zůstává jen plastická. 

Plastická deformace probíhá po kluzných rovinách. [10] 

 

 

Pevnostní indexy 

Mez kluzu                

[MPa] 

Mez kluzu-horní            

[MPa] 

Mez kluzu-dolní             

[MPa] 

Mez kluzu-smluvní        

[MPa] 

Mez pevnosti              

[MPa] 

Deformační indexy 

Tažnost     

[%] 

Kontrakce     

[%] 
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Tyto skluzy probíhají: 

 ve směru z nejhustěji obsazenými atomy 

 v rovině z nejhustěji obsazenými atomy 

 v rovině či směru s maximálním smykovým napětím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

Obrázek 8: Skluzové systémy [15] 
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3. Hodnocení mechanických vlastností slitin hliníku 

U mechanických vlastností kovů závisí především na vnitřní struktuře dané slitiny. Je 

třeba mít povědomí o samotných prvcích slitiny a jejich vliv na samotnou strukturu. Ne vţdy 

mají všechny prvky dobrý vliv na danou slitinu, díky čemuţ se nám mohou některé vlastnosti 

zhoršit. Struktury hliníkových slitin jsou tvořeny z tuhého roztoku základního kovu (hliníku), 

jenţ je tvořen dendritickými buňkami či dendrity. U metalografického výbrusu to jsou bílé 

plošky orientovaných dendritů, nebo dendritických buněk dané roviny. Kaţdé zrno je tvořeno 

jedním, či více dendrity a dalšími sloţkami, které jsou na eutektické, nebo peritektické bázi 

dle tipu rovnováţného diagramu určitého prvku a jejích vzájemné interakci.[2] 

Je třeba tedy vycházet z vlastností tuhého roztoku (kohézní pevnost), vlastností 

eutektických, nebo peritektických sloţek (kohézní), poměry mezi tuhým roztokem  

a eutektickými či intermetalickými fázemi (adhézní vlastnosti). Porušení tedy můţe probíhat 

přes částice tuhého roztoku, nebo skrz eutektické sloţky, případně po hranicích zrn mezi 

eutektikem a tuhým roztokem. Vlastnosti jsou vţdy ovlivněny legováním a způsobem jakým 

se tyto prvky vylučují, (například to můţe být substituční tuhý roztok, difuzní intermetalická 

fáze, přítomnost kovových či nekovových vměstků a dutin. Většina nečistot a fází s nízkým 

stupněm tavení jsou vylučovány do mezidendritických prostor a po hranicích zrn, díky čemuţ 

dochází k porušení celistvosti materiálu.[3]  

Významnou roli hraje také způsob lití, záleţí na:  

 stupni přehřátí 

 teplotě lití a teplotě formy 

 rychlosti odlévání 

 způsobu krystalizace (řízená). 

Musíme brát vţdy v úvahu, ţe krystalizace za normálních podmínek probíhá téměř vţdy 

podstatně rychleji, neţ za rovnováţných podmínek, čímţ je omezena difuze jak v kapalném, 

tak v tuhém stavu. Čím vyšší rychlost krystalizace, tím niţší je koncentrace legujících prvků 

v eutektiku. U slitin na bázi hliník – měď vylučují tyto prvky na okrajových částích ve 

vyšších koncentracích.[4] 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, důleţitou roli v mechanických vlastnostech hraje velikost 

zrna, rozměr dendritické buňky a charakter substruktury. Dosaţením jemnozrnné struktury se 

výrazně zvyšují nejen mechanické, ale také některé technologické vlastnosti. Proto volíme 

takové způsoby, které nám umoţňují vysokou rychlost ochlazování. Velké rozdíly nastávají 
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při lití do pískových a kovových forem, kdy u lití do kokil se zvyšuje pevnost i tvrdost  

o 20 a více procent.  

Tyto rozdíly jsou dány rozdílnou tepelnou akumulací formy (bf).[11] 

   [W*s
1/2

*m
-2

*deg
-1

] 

bf  - tepelná akumulace formy 

λ - tepelná vodivost ochlazující látky (forma, kov) [W*m
-1

*deg
-1

] 

c - měrné teplo [J*kg
-1

*deg
-1

] 

 

Kromě rychlosti ochlazování je třeba se také zabývat tím, jaký vliv mají přidávané prvky 

na samotnou slitinu, které tvoří intermetalické fáze, avšak touto problematikou se budeme 

zabývat v experimentální části při popisu dané slitiny. 

 

Zkoušky mechanických vlastností  

Tahová zkouška je nejvíce pouţívaná zkouška k měření pevnosti v tahu, kdy je do 

trhacího stroje upnuta zkušební tyč a je na ní zatíţená jednoosým napětím aţ do přetrţení. 

Tato zkouška je prováděná za normální teploty nebo za zvýšených teplot. 

 

 

Obrázek 9: Tahový stroj [21] 
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Zkouška rázem v ohybu se provádí na Charpyho kladivu, kde se měří vykonána 

mechanická práce potřebná k přeraţení zkušebního vzorku. Zkušební vzorek je opatřen 

vrubem pro lepší přeraţení, přičemţ se hodnotí, zda se jedná o křehký, nebo houţevnatý lom. 

[5] 

 

 

Obrázek 10: Charpyho kladivo [17] 

 

Zkouška tvrdosti dle Brinella [HB] ČSN EN ISO 6506 - 1 

Při této zkoušce se pouţívá jako indentor ocelová kulička o průměru D a určujeme podíl síly 

F na plochu vtisku o průměru d. 

 

 

Obrázek 11: Indentor [16] 
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3.1. Tepelné zpracování 

Pro zlepšení nejen mechanických vlastností můţeme slitiny na bázi hliník-měď 

zušlechťovat tzv. tepelným zpracováním. Slévárenské slitiny vytvářejí při tuhnutí 

nehomogenní stav, který se projevuje na vlastnostech mikro- i makrostruktuře. V některých 

literaturách je uvedena hypotéza, ţe ţáropevnost nám vytváří kostry některých 

intermetalických fází, které odolávají namáhání. Vliv na strukturu a tedy i vlastnosti má hned 

několik aspektů: 

 teplota přehřátí 

 ochlazení odlitku ve formě a následně ve vzduchu 

 ţíhání 

 vytvrzování 

 rychlost ochlazení 

Tepelným zpracováním zajistíme: 

 rozpuštění fází, které nám vznikly v odlitku během krystalizace 

 odstranění dendriticky odmíšených legovacích prvků 

 změna struktury (mikro a makro) 

 rychlé ochlazení musí udrţet nestabilní stav 

 rozpad tuhého roztoku alfa a tvorba vytvrzující fáze 

 tvorba aluminidů (prvky mající stabilní vlastnosti za zvýšených teplot. 

Tepelné zpracování začíná rozpouštěcím ţíháním na teplotě 530°C po dobu osmi hodin  

a následuje zchlazení v předehřáté vodě.  Vytvrzování za studena na stav T 4 probíhá 5 dní, 

nebo jej můţeme kombinovat s vytvrzováním za tepla, kdy se odlitek nahřeje na 160°C po 

dobu 0,5 – 1 hod. Vytvrzování na T 6 probíhá za studena po dobu 12 – 24 hod. a následuje 

ohřev na teplotu 155°C po dobu 20 hod. [19] 
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4.  Experimentální část.  

4.1. Popis používaných slitin 

Pro svou práci jsem pouţil slitinu na bázi Al-Cu legovanou především niklem, kobaltem 

a dalšími prvky (viz tab. 4), z čehoţ vyplývá, ţe se jedná o ţáropevnou slitinu. Technické 

označení jako RR.350, dle německé normy téţ ALUFOND 60 a dle britské HIDUMINIUM. 

Tato slitina je bohatá na přísadové prvky, které jí dodávají lepší vlastnosti (mechanické). 

Samotná slitina má velmi špatné slévárenské vlastnosti a zhoršenou odolnost vůči korozi. 

Špatně se nálitkuje, neboť vytváří rozptýlené staţeniny a mimo jiné i dutiny všech druhů. 

Slitinu lze pouţít v prostředí cyklických změn teplot aţ do 350 °C.  

Tabulka 4: Chemické složení slitiny RR.350 (hm.%) 

Fe % Cu % Mn % Mg % Ni % Zn % 

0.368 4.731  0.310 0.034 1.937 0.126 

Ti % Pb % Sn % Co % Cr % Al % 

0.117 0.011 0.042 0.203 0.007 92.115 

 

Měrná hmotnost slitin  2750 kg * m
3 

Interval tuhnutí       645 – 540 °C 

Smrštění                        1 – 1,5 % 

Modul pruţnosti               74,5 MPa 

Tato slitina je mnohem lepší, vůči porušení při tepelném namáhání, neboť je stabilnější za 

vyšších teplot neţ ostatní hliníkové slitiny. Jak jiţ bylo uvedeno, některé prvky ovlivňují 

primární strukturu a některé mohou zlepšit vlastnosti. Realizace přípravy vzorků. Materiálové 

zpracování vyrobených odlitků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 12: Slitina RR.350, leptáno, zvětšeno 1000* 
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5. Realizace přípravy vzorků. Materiálové zpracování vyrobených odlitků 

Veškeré vzorky potřebné k posuzování mechanických vlastností jsem odlíval v dílenském 

zařízení na VŠB-TUO. K odlévání zkušebních tyčí pro trhací stroj byla pouţita kovová forma 

tzv. kokila (dvoudílná) opatřená speciálním silikonovým nástřikem. Odlitek se skládal 

z vtokové soustavy, samotné zkušební tyče a nálitku. Jelikoţ se jednalo o slitinu se špatnými 

slévárenskými vlastnostmi tvořící rozptýlené staţeniny, musel být nálitek naddimenzován. 

Tavilo se v odporové kelímkové peci, za pouţití grafito-šamotového kelímku. Vsázka u první 

tavby byla ze slévárenských housek přesného chemického sloţení (viz tab. č. 4). Následující 

tavby se jiţ skládaly z vratného materiálu předchozích taveb, abych mohl posoudit změny ve 

struktuře této slitiny při přetavbách.  

 

 

 

Po odlití zkušebních vzorků (obr. č. 15) byly tyto odlitky volně ochlazovány na vzduchu. 

Nebylo provedeno ţádné tepelné zpracování, neboť jsem chtěl určit termomechanické 

vlastnosti samotné slitiny. Vzorky byly lity za teplot od 660°C aţ do 860°C (viz příloha-

tabulky, tab. č.1: Odlité vzorky).  

Obrázek 13: Tavicí agregát  Obrázek 14: Kokila  
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Hned po zchladnutí odlitých vzorků se vyřízla na elektrické, emulzí chlazené pile 

středová (zkušební) část, kterou jsem označil raznicí.  

Následovalo odříznutí čela tyče o délce 1 cm, které souţilo pro metalografický výbrus. 

Z kaţdé tavby bylo vybráno po třech vzorcích, vţdy vzorek s nejniţší, střední a nejvyšší 

teplotou lití, abychom mohli posoudit vliv teploty na samotnou strukturu odlitku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Odlitek zkušebního tělesa  

 

 

5.1. Metalografický výbrus 

Pro snadnější práci jsem si vytvořil speciální upínací mechanismus pro broušení tří 

vzorků najednou (obr. 16).  

 

Obrázek 16: Upínací mechanizmus 

    

Nálitek 

Zkušební část 

Spodní vtoková soustava 
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Samotné broušení bylo provedeno na horizontální vodou chlazené brusce, jako brusný nástroj 

jsem pouţil smirkový papír s různou gradací: 180 – 2500 (viz obr. č. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vybroušení jsem vzorky opláchl vodou, abych zabránil tzv. mapování a provedl 

samotné doleštění na leštícím horizontálním stroji za pouţití leštidla na bázi hlinitanu (viz 

obr. č. 17). Poté se vyleštěný vzorek opět omyl proudem vody a postříkal technickým lihem 

pro odstranění vody. Následně se sušil proudem vzduchu. Takto připravený vzorek jsem 

prohlédl pod mikroskopem, zdali nemá na povrchu znatelné rýhy po broušení, abych mohl 

přejít k samotné fázi naleptání struktury.  

 

Tabulka 5: Chemické složení leptadla na hliníkové slitiny 

Složka HCL HNO3 HF TECH. LÍH 

Množství  1 díl 1 díl 1 díl 1 díl 

 

Celková doba leptání byla 4s, následoval oplach pod proudem tekoucí vody, opět polití 

technickým lihem k odstranění zbytku vody a sušení v proudu vzduchu (sloţení leptadla je 

uvedeno v tab. č. 5). Nyní jsem mohl přejít ke zvětšení struktury pod mikroskopem a její 

následné fotodokumentaci. Vţdy jsem sledoval středovou část vzorků, neboť zkušební tyče na 

trhací stroj byly pouţity právě z této části. Samotné zvětšení bylo pořízeno 100, 200 a u 

některých vzorků 500 aţ 1000 násobně.  

 

 

 

Obrázek 17: Horizontální bruska a leštička  
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5.2. Příprava vzorků na zkoušky pevnosti v tahu 

Na trhací zkoušku jsem pouţil odlité vzorky z I. tavby, kdy slitina obsahovala přesné 

chemické sloţení (viz tab. č. 4) a z III. tavby, abych posoudil vliv mechanických vlastnosti na 

stupeň přetavení. Po odlití a oddělení vtokové soustavy (kladívkem) a nálitku jsem nechal 

vzorek opracovat na patřičný rozměr na soustruhu. Trhací tyče měly rozměr: l 110cm, 

D 6mm, d 4mm. Koncové části měly vysoustruţeny metrický závit M 6, aby se mohly upnout 

do speciálních vloţek a následně zafixovat do trhacího stroje (viz obr. č. 18 a 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Vzorek pro tahovou zkoušku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Vzorek pro tahovou zkoušku  

 

 

Zkušební vzorek 

Upínací vloţka 
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5.3. Měření teploty před odléváním 

Při lití jsem potřeboval stále sledovat teplotu kovu a samotné kokily, abych mohl stanovit 

závislost teploty na změnu struktury a popř. vznik vad, neboť u slitin na bázi hliník-měď hraje 

důleţitou roli teplota přehřátí. Čím vyšší je teplota přehřátí, tím hrubší se nám vytvoří zrno  

a zvýší naplynění. K měření teploty kokily jsem pouţil měřicí přístroj Grant (viz obr. č. 20) 

s termočlánkem typu Ni-CrNi. K měření teploty kovu bylo pouţito klasického Pt termočlánku 

(viz obr. č. 20). 

 

 

Obrázek 20: Měřící zařízení  

 

5.4. Vzorky k měření tvrdosti 

Přípravu vzorků k měření tvrdosti (HB) jsem provedl z části v  mé dílně, a z části ve 

školní metalografické laboratoři. Nejdříve jsem z odlitého a oříznutého vzorku odřízl na 

emulzí chlazené pile váleček o délce jeden centimetr. Následovalo ojehlování pilníkem a po té 

jsem povrch přeleštil na horizontální vodou chlazené brusce, za pouţití smirkových pláten  

o zrnitosti od 360 do 1200 (viz obr. č. 17). Po této operaci jsem proměřil vzorky, zda se 

shoduje jejich tloušťka a zapsal do tabulky dle tavby a stupně lítí. 
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6. Popis metodiky stanovení mechanických vlastností 

6.1. Tahová zkouška 

Mechanické vlastnosti slitiny RR350 jsem zjišťoval pomocí tahové zkoušky, kde se 

měřila pevnost v tahu, taţnost a kontrakce. Tato zkouška se uvádí jako nejdůleţitější u 

zkoušení mechanických vlastností, jejím výsledkem je sestavený tahový diagram určující 

mechanické vlastnosti:                                       

Re  – mez kluzu 

Rm – mez pevnosti 

A   – taţnost  

Z   – kontrakce 

 

Tahový diagram určuje závislost síly F na poměrném prodlouţení ΔL, nebo po přepočtu 

u jednoosého tahu σ-ε. Zkušební vzorky jsou buďto plochého nebo kulatého průřezu. V mém 

případě jsem volil vzorek kulatého průřezu, opatřeného závitovými hlavami.  

Tahovou zkoušku jsem prováděl v laboratořích VŠB-TUO za asistence Ing. Kozelského 

na trhacím stroji značky INOVA (viz obr. č. 9). Tato zkouška probíhala za zvýšených teplot. 

Pro porovnání jsem začal při normální teplotě (20 – 23°C) a pokračoval jsem s nárůstem 

teplot na 100 – 350°C s náběhem po 50°C (viz tab. č. 8 a 9). Vyšší teploty u slitin hliníku 

nemají při hodnocení smysl.  

Při kaţdé teplotě jsem pouţil dva vzorky, abych eliminoval naměřený omyl vlivem vady 

ve struktuře, coţ je u slitiny RR350 známo (tvorba staţenin, dutin atd.). Po důkladné vizuální 

kontrole vzorků jsem našrouboval na obě závitové hlavy speciální přípravky slouţící k upnutí 

do trhacího stroje (viz obr. č. 18 a 19).  

Následoval náběh na potřebnou teplotu a výdrţ alespoň 5 min., abychom docílili stejné 

teploty v celém průřezu a délce zkušebního tělesa. Po dosaţení rovnoměrného prohřátí jsme 

započali s vytvářením tahové síly na zkušebním temperovaném vzorku. Síla předpětí byla 

nachystána na 50N. Tahová zkouška končí při docílení přetrţení zkušební tyče. Pomocí čidel 

se odečtou hodnoty do počítače a vytvoří se tahový diagram. Tahová zkouška nám uvádí 

závislost pevnosti [MPa] na teplotě [°C] u tepelně nezpracovaných vzorků litých do kovové 

formy (kokily). 

Z diagramu také odečteme, jakou měl daný vzorek taţnost a kontrakci. Zda má vliv 

teplota na taţnost apod. (viz graf č. 1 – 8). 
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6.2. Měření tvrdosti 

Jako zkoušecí těleso byla pouţitá kalená kulička o průměru 2,5 cm. Zkušební vzorek 

jsem poloţil na pracovní podloţku a upravil tak, aby indentor směřoval na střed. Následně na 

to jsem pomocí manipulačního kola přizvedl pracovní podloţku, čímţ jsem v okuláru zaostřil 

na kovovou matrici zkušebního vzorku. Nyní jsem posunul rameno indentoru do svislé 

polohy a zapnul tlačítkem posuv ramena na vzorek. Přístroj provedl zatíţení na hodnotu 306,5 

N, a výdrţ na tomto zatíţení byla 10s a následovalo odtíţení indentoru (obr. 21). 

Otisk kuličky se měřil pomocí pohyblivé stupnice v otočném okuláru. Vţdy jsem měřil 

průměr vtisku dvakrát a to do kříţe. Tyto hodnoty byly zprůměrovány, aby byly přesnější. Na 

kaţdém vzorku jsem provedl tři vpichy, z důvodu eliminace vad ve struktuře a při měření. 

Získané hodnoty byly dosazeny do vzorce, z čehoţ jsem stanovil patřičnou tvrdost této slitiny 

(viz graf č. 10). 

 

F - síla zatíţení [N] 

D - průměr indentoru 

d – průměr vtisku  

 

Obrázek 21: Zkouška tvrdosti dle Brinella 
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6.3.  Spektrální analýza 

Spektrální analýza probíhá na spektrometru za pomocí kalibrace referenčních materiálů 

se zaručeným obsahem prvků. Umoţňuje určovat různé kovy a slitiny tím, ţe máme 

k dispozici příslušné kalibrační materiály. Přístroj je nakalibrován pro analýzu nízko-, 

středně- a vysokolegovaných ocelí bílé litiny a siluminů.  

Pokud jde o poţadavky na vzorek k analýze, tento musí mít min. 13 mm. V případě 

menšího rozměru se vzorek zalisovává do vodivého materiálu. Optimální rozměr vzorků je 

20 – 40 mm, abychom mohli provést více měření z různých míst. Povrch zkoušené plochy 

musí být hladce vybroušen. Maximální výška vzorků by měla být 42 mm a minimální 

0,5 mm.   

Tabulka 6: Výsledky spektrální analýzy II. tavba 

Fe % Cu % Mn % Mg % Ni % Zn % 

0.234 3.8181  0.24079 0.0127 1.7179 0.0828 

Ti % Pb % Sn % Co % Cr % Al % 

0.172 0.00366 0.0141 0.271 0.000426 93.433 

 

Porovnáme-li tabulku I. a II. tavby (viz tab. č. 4 a 6), zjistíme, ţe při II. tavbě došlo 

k ochuzení slitiny vlivem úbytku některých prvků. Největší úbytek jsem zaznamenal u Cu 

(0,9129 hm.%), Fe (0,134 hm.%), Mn (0,06921 hm.%), Ni (0,2191 hm.%), Mg (0,0213 

hm.%). Oproti tomu se zvyšuje obsah Al (1,318 hm.%).  

 

Tabulka 7: Výsledky spektrální analýzy III. tavba 

Fe % Cu % Mn % Mg % Ni % Zn % 

0.251 3.7737  0.25548 0.0112 1.6621 0.0758 

Ti % Pb % Sn % Co % Cr % Al % 

0.159 0.00257 0.00947 0.529 0.000488 93.541 

 

Porovnáme-li tabulku I. a III. tavby (viz tab. č. 4 a 7), zjistíme, ţe při III. tavbě došlo také 

k ochuzení slitiny vlivem úbytku některých prvků. Největší úbytek jsem zaznamenal opět  

u Cu (0,9573 hm.%), Fe (0,117 hm.%), Mn (0,05452 hm.%), Ni (0,2749 hm.%),  

Mg (0,0228 hm.%). Oproti tomu se zvyšuje obsah Al (1,426 hm.%). 
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7. Rozbor a zhodnocení naměřených výsledků 

 

7.1. I. tavba 

 

Tabulka 8: Výsledky tahové zkoušky - I. tavba (průměrné hodnoty) 

zkušební 

teplota 

tahová 

síla pevnost 

průměr 

lomové 

 plochy plasticita 

deformace 

do 

lomu 

lomová 

práce 

průměrná 

lomová 

práce 

[°C] [N] [MPa] [mm] [%] [mm] [J] [J/mm2] 

23 2281 211,4 3,9 6,9 1,9 3,2 0,16 

100 2503 214,2 3,8 8,8 2,79 5,43 0,27 

150 2371 188,7 3,8 8,3 2,7 4,76 0,23 

200 2085 166,0 3,8 9,8 3,21 5,59 0,27 

250 1770 140,9 3,9 6,9 2,57 3,92 0,19 

300 1367 108,8 3,4 29,0 4,56 5,2 0,26 

350 1196 95,2 3,5 25,6 4,5 4,33 0,21 
 

 

 

Graf 1: Teplotní závislost pevnosti slitiny RR.350 
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Graf 2: Teplotní závislost deformace do lomu u slitiny RR.350 

 

Graf 3: Teplotní závislost plasticity slitiny RR.350 
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Graf 4: Teplotní závislost lomové práce u slitiny RR.35 

 

Pevnost v tahu při teplotě 23 °C je 211,4 MPa, tyto hodnoty narůstají do teploty 100°C, 

kdy pevnost vzrostla na 214,2 MPa. Od této teploty jiţ pevnosti strmě klesají (viz graf č. 1). U 

plastických vlastnosti je mírný nárůst na teplotě 100°C, následuje pokles do teploty 200°C a 

od 250°C vykazuje slitina rapidní nárůst plasticity. 
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7.2. III. tavba 

 

Tabulka 9: Tahová zkouška - III. tavba (průměrné hodnoty) 

zkušební 

teplota 

tahová 

síla pevnost 

průměr  

lomové  

plochy plasticita 

deformace 

do lomu 

lomová 

práce 

měrná 

lomová 

práce 

[°C] [N] [MPa] [mm] [%] [mm] [J] [J/mm2] 

20 2364 188,2 3,9 4,9 2,07 3,32 0,16 

100 2398 190,9 3,9 6,9 2,71 4,61 0,23 

150 2350 187,1 3,8 11,6 3,5 6,45 0,32 

200 2053 163,5 3,8 9,8 3,1 5,1 0,25 

250 1710 136,1 3,7 13,0 3,64 5,5 0,27 

300 1331 105,9 3,4 28,6 6,39 7,45 0,37 

350 1111 88,4 3,3 30,3 5,58 5,27 0,26 

 

 

 

Graf 5: Teplotní závislost pevnosti u slitiny RR.350 
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Graf 6: Teplotní závislost deformace do lomu u slitiny RR.350 

 

 

 

Graf 7: Teplotní závislost plasticity u slitiny RR.350 

 



37 

 

 

 

Graf 8: Teplotní závislost lomové práce u slitiny RR.350 

 

 

Z grafu č. 5 vyplývá, ţe pevnost narůstá od teploty 20°C aţ do 100°C, kdy nastává mírný 

pokles. Při teplotě 150°C je jiţ zřetelný pokles pevnosti v tahu. Plastické vlastnosti narůstají 

od 20°C do 150°C, následuje mírný pokles do teploty 200°C. Od této teploty začínají hodnoty 

mírně stoupat a při 250°C je jiţ nárůst velmi výrazný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

7.3. Porovnání pevnostních vlastností u 1. a 3. tavby 

 

 

Graf 9: Teplotní závislost pevnosti u slitiny RR.350 pro I. a III. Tavbu 

 

Z grafu č. 9 je patrná vyšší pevnost u I. tavby pro teploty 20°C, neţ u III. tavby. Celkově 

se tento rozdíl liší o 23,2 MPa, coţ je 11%. Tento rozdíl pevnosti trvá aţ do teploty 100 °C, 

kdy začíná u I. tavby rapidní pokles pevnosti. Od teploty 150 °C vykazují obě tavby jiţ 

shodný průběh. 
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7.4. Tvrdost dle Brinella 

 

Tabulka 10: Výsledky měření tvrdosti u tavby I. - III. 

tavba č. vzorek č. T formy (°C) T lití (°C) tvrdost HB prům.tvrd. 

  14 475 700 65   

1 31 365 850 73 73,3 

  28 515 780 82   

  42 492 700 70   

2 40 428 750 63 68 

  52 434 790 71   

  82 520 675 62   

3 84 370 710 66 64 

  90 400 830 64   
 

 

 

 

Graf 10: Průměrná tvrdost - I. - III. tavba 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe tvrdost slitiny je ovlivněna stupněm přetavení a to u:  

I. tavby je tvrdost 73,3 HB, coţ je nejvíce. U II. tavby tvrdost klesla o 7,2 % na 68 HB a u III. 

tavby byl pokles o 12,7 % na hodnotu 64 HB. 
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7.5.  Zhodnocení struktury pomocí metalografických výbrusů slitiny RR.350 

I. tavba 

Vzorek č. 14  

Tlití – 700 °C Tformy – 457 °C tvrdost – 65 HB 

 

Obrázek 22: Mikrostruktura vz. 14. - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 23: Mikrostruktura vz. č. 14. - zvětšeno 200* 
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Vzorek č. 28  

Tlití – 780 °C Tformy – 515 °C tvrdost – 82 HB 

 

Obrázek 24: Mikrostruktura vz. č. 28 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 25: Mikrostruktura vz. č. 28 - zvětšeno 200* 

 

Obrázek 26: Mikrostruktura vz. č. 28 - zvětšeno 1000* 

   CuAl2 

 

     α-Al 
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Vzorek č. 31  

Tlití – 750 °C Tformy – 363 °C tvrdost – 73 HB 

 

Obrázek 27: Mikrostruktura vz. č. 31 - zvětšeno 100* 

 

 

Obrázek 28: Mikrostruktura vz. č. 31 - zvětšeno 200* 
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II. tavba 

Vzorek č. 40  

Tlití – 850 °C Tformy – 355 °C tvrdost – 63 HB 

 

Obrázek 29: Mikrostruktura vz. č. 40 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 30: Mikrostruktura vz. č. 40 - zvětšeno 200* 
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Vzorek č. 42  

Tlití – 750 °C Tformy – 428 °C tvrdost – 70 HB 

 

Obrázek 31: Mikrostruktura vz. č. 42 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 32: Mikrostruktura vz. č. 42 - zvětšeno 200* 

 

Obrázek 33: Mikrostruktura vz. č. 42 - zvětšeno 1000* 
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Vzorek č. 52  

Tlití – 690 °C Tformy – 464 °C tvrdost – 71 HB 

 

Obrázek 34: Mikrostruktura vz. č. 52 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 35: Mikrostruktura vz. č. 52 - zvětšeno 200* 

 

Obrázek 36: Mikrostruktura vz. č. 52 - zvětšeno 1000* 
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III. tavba 

Vzorek č. 82  

Tlití – 748 °C Tformy – 526 °C tvrdost – 62 HB 

 

Obrázek 37: Mikrostruktura vz. č. 82 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 38: Mikrostruktura vz. č. 82 - zvětšeno 200* 
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Vzorek č. 84  

Tlití – 675 °C Tformy – 520 °C tvrdost – 66 HB 

 

Obrázek 39: Mikrostruktura vz. č. 84 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 40: Mikrostruktura vz. č. 84 - zvětšeno 200* 
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Vzorek č. 90  

Tlití – 860 °C Tformy – 216 °C tvrdost – 64 HB 

 

Obrázek 41: Mikrostruktura vz. č. 90 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 42: Mikrostruktura vz. č. 90 - zvětšeno 200* 
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IV. tavba 

Vzorek č. 101  

Tlití – 750 °C Tformy – 515 °C tvrdost – neměřena 

 

Obrázek 43: Mikrostruktura vz. č. 101 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 44: Mikrostruktura vz. č. 101 - zvětšeno 500* 

 

Obrázek 45: Mikrostruktura vz. č. 101 - zvětšeno 1000* 
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Vzorek č. 104  

Tlití – 680 °C Tformy – 550 °C tvrdost – neměřena 

 

Obrázek 46: Mikrostruktura vz. č. 104 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 47: Mikrostruktura vz. č. 104 - zvětšeno 500* 

 

Obrázek 48: Mikrostruktura vz. č. 104 - zvětšeno 1000* 
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Vzorek č. 112  

Tlití – 810 °C Tformy – 555 °C tvrdost – neměřena 

 

Obrázek 49: Mikrostruktura vz. č. 112 - zvětšeno 100* 

 

Obrázek 50: Mikrostruktura vz. č. 112 - zvětšeno 500* 

 

Obrázek 51: Mikrostruktura vz. č. 112 - zvětšeno 1000* 
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7.6. Zhodnocení metalografických výbrusů [6], [7], [13] 

I. tavba 

a. Vzorek číslo 14 – tvrdost u tohoto vzorku byla naměřena 65 HB 

Struktura na obr. 21 a 22 vykazuje dendritické znaky s většími dendrity a bez větších 

segregačních znaků legujících prvků. Dá se říci, ţe se struktura blíţí homogenitě.  

b. Vzorek číslo 28 – tvrdost vzorku byla naměřena 82 HB 

I u vzorku 28 se vyskytla opět dendritická struktura o něco hrubších dendritů neţ u 

předchozího vzorku, která je dána nejspíše vyšší teplotou lití a formy. Je zde patrná fáze 

CuAl2 vyloučena po hranicích zrn. Tato fáze je světlešedé barvy aţ narůţovělá.  

c. Vzorek číslo 31 – tvrdost daného vzorku byla naměřena 73 HB 

Na obr. 26 a 27 je vidět struktura, která je téměř totoţná jako u předchozího vzorku, 

avšak díky niţší teplotě formy vykazuje jemnozrnnější morfologii zrna.  

II. tavba 

a. Vzorek číslo 40 – tvrdost u tohoto vzorku byla naměřena 63 HB 

Z obr. 28 a 29 vyplývá, ţe struktura vzorku je rozdílné zrnitosti (nestejnoměrné 

dendritické buňky, dutiny). 

b. Vzorek číslo 42 – tvrdost vzorku byla naměřena 70 HB 

Vzorek vykazuje strukturu smíšené zrnitosti s větším vylučováním intermetalických fází 

po hranicích zrn. Z obr. 30 - 32 vyplývá, ţe jde o fáze na bázi Fe, Cu a Co.  

c. Vzorek číslo 52 – tvrdost vzorku byla naměřena 71 HB 

Na obr. 33 - 35 lze vidět strukturu tvořenou z části zrnem a z části dendritickými buňkami 

a mikrostaţeninami. 

III. tavba 

a. Vzorek číslo 82 – tvrdost vzorku byla naměřena 62 HB 

Vzorek vykazuje dendritický tip struktury s rozdílnou zrnitostí, větším podílem dutin a 

staţenin.  

b. Vzorek číslo 84 - tvrdost vzorku byla naměřena 66 HB 

Z obr. 38 a 39 vyplývá, ţe tento vzorek má různorodou strukturu s vysokým stupněm 

segregace po hranicích zrn a s vysokým obsahem dutin. 

c. Vzorek číslo 90 - tvrdost vzorku byla naměřena 64 HB 

Jak je patrné z obr. 40 a 41 je tato struktura nestejnoměrná. Jedná se o shluky 

dendritických buněk, vyšší mikrosegregaci a větší mnoţství dutin.  
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IV. tavba 

U vzorků čtvrté tavby jiţ nebyla měřena tvrdost. 

a. Vzorek číslo 101 

Na obr. 42 - 44 je vidět nestejnoměrná struktura se znaky dendritického odměšování 

s velkým podílem dutin většího objemu. 

b. Vzorek číslo 104 

Z obr. 45 - 47 je patrné, ţe se jedná o strukturu nestejnoměrně zrnitou s velkým podílem 

vyloučeného Fe, Mg (ve formě ţeber), zbytků Co a očkovadla AlTi5B1 (ve formě 

destiček) a fáze CuAl2. 

c. Vzorek číslo 112 

Na obr. 48 - 50 lze vidět, ţe struktura vzorku je podobná vzorku předchozímu.  
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8. Závěr  

Ve své práci jsem se zabýval termomechanickými vlastnostmi slitiny RR.350 (slitina na 

bázi Al-Cu). 

V experimentální části byly ověřovány mechanické vlastnosti za zvýšených teplot, 

podmínky odlévání do kovové formy (teplota kovu a kokily) a následně jejich vliv na 

výslednou strukturu slitiny. Dané vlastnosti jsem ověřoval při několikanásobné přetavbě 

(celkem 4). Z kaţdé přetavby jsem získal 15 vzorků. U zkoumaného materiálu jsem stanovil 

pevnost v tahu, taţnost a tvrdost, morfologii struktury a úbytek prvků vlivem vícenásobného 

přetavování. Ke stanovení hodnot jsem pouţil tahovou zkoušku, měření tvrdosti dle Brinella, 

metalografické výbrusy a spektrální analýzu. 

Tahová zkouška prokázala, ţe u první, ale také u třetí tavby do teploty 100°C dochází 

k mírnému nárůstu pevnosti (u I. tavby je pevnost 214,2 MPa a u III. tavby je tato 

pevnost190MPa). Rozdíl v pevnosti u I. a III. tavby je dán vlivem přetavování, díky čemuţ se 

nám mění hrubost zrna, ale také se struktura ochuzuje o některé sloţky a tím se mění 

mechanické vlastnosti. 

Jak jiţ bylo zmíněno u I. Tavby, byl zaznamenán mírný nárůst pevnosti při teplotě 

100°C, přičemţ u teploty 350°C činí rozdíl v poklesu 50% a u III. tavby zaznamenáváme 

pokles od 150°C, kdy rozdíl pevnosti klesne u teploty 350°C na 53%. Rozdíl pevnostních 

vlastnosti mezi I. a III. tavbou při teplotě 20°C – 100°C je 11%. Tahové zkoušky byly 

provedeny jen do teploty 350°C, neboť odlitky z této slitiny jsou vystaveny jen do této 

teploty. S postupným náběhem teploty nám začala narůstat deformace do lomu.  

Při nárůstu teploty se nám také zvětšovala taţnost a kontrakce a to především u III. tavby 

(zřejmě v důsledku ochuzení struktury o některé prvky). Mezi taţností a teplotou existuje 

přímá úměra. U I. tavby jsem zaznamenal razantní nárůst plasticity od 250°C. Po dosaţení 

teploty 300°C následuje pokles plastických vlastností. U III. tavby byl nárůst plasticity 

pozvolný do 150°C, pak následoval mírný pokles a od 200°C začíná i zde plasticita strměji 

narůstat. Plasticita u I. a III. tavby se při 100°C téměř nelišila. Skok nastal od teploty  

250°C – 300°C, kdy nárůst u I. tavby činil 72%, u III. tavby 67%. Při výchozí teplotě  

(20 – 23°C) se plasticita u obou taveb lišila o 28%.       

Měřením tvrdosti se potvrdilo, ţe se stupněm přehřátí klesá jak pevnost v tahu, tak  

i tvrdost, coţ je dáno jiţ zmíněným vylučováním prvků v důsledku stupně přetavení dané 

slitiny. Dále bylo potvrzeno, ţe tvrdost klesala hlavně vlivem stupně přetavení slitiny, jak 
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ukazuje graf tvrdosti. Průměrná tvrdost byla naměřena v těchto hodnotách: I. tavba – 73,3 

HB; II. tavba – 68 HB pokles o 7,2% a III. tavba – 64 HB pokles o 12,7%.    

Při metalografickém výbrusu se prokázalo, ţe morfologie struktury je ovlivněna 

vícenásobným přetavováním a vyšší teplotou při lití. Změny ve struktuře můţeme klasifikovat 

jako zhrubnutí zrna, nestejnoměrnost dendritických buněk a dendritů, vyšší obsah dutin, 

zvýšenou segregaci prvků a další.  

Spektrální analýzou se nám potvrdilo, ţe vlivem přetavování dochází k úbytku hm.% 

některých prvků, čímţ se mění vlastnosti slitiny. Konkrétně se jedná o tyto prvky: Fe, Cu 

(razantně o 1%), Mn, Mg, Ni.  Oproti tomu se zvyšuje obsah Al.  

Zkoumání slitiny RR.350 nabízí mnohé další cesty směřující ke zlepšení mechanických 

vlastností. Jako vhodná úprava se jeví dosazování prvků ochuzených vlivem vícenásobného 

přetavování a následné doočkování předslitinou AlTi5B1. Dále lze slitinu velmi dobře 

vytvrzovat vlivem tepelného zpracování (hodnoty pevnosti dosahují aţ 300 MPa). Jak jsem 

jiţ výše zmínil, slitina je náchylná na různé druhy dutin, tudíţ by bylo vhodné slitinu před 

litím odplyňovat. Při výrobě odlitku lze také doporučit filtraci k odstranění vměstků, které 

sniţují mechanické vlastnosti.     
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Příloha I. – IV.:   Odlité vzorky I. – IV. tavba (tabulky) 

Příloha č. I. 

Tabulka 11: Odlité vzorky - I. tavba 

vzor
ek č. 

forma 
(°C) 

kov 
(°C) 

podmínky 
lití tavby 

1 365 750 N první tavba 

2 425 750 N   

3 480 740 N   

4 505 740 V   

5 358 740 N   

6 308 750 N   

7 447 740 N   

8 474 740 V   

9 502 740 V   

10 530 730 V   

11 545 710 V   

12 522 710 V   

13 403 740 V   

14 475 700 V   

15 292 770 N   

16 433 770 V   

17 492 760 V   

18 506 755 V   

19 512 750 V   

20 529 750 V   

21 540 730 V   

22 379 770 V   

23 428 760 V   

24 472 750 V   

25 489 730 V   

26 488 810 V   

27 517 790 V   

28 515 780 V   

29 513 740 V   

30 479 720 V   

31 363 750 V   

32 445 740 V   

33 493 740 V   

34 515 740 V   

35 515 710 V   

36 445 690 N   
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Příloha č. II. 

Tabulka 12: Odlité vzorky - II. tavba 

vzorek 
č. 

forma 
(°C) 

kov 
(°C) 

podmín
ky lití tavby 

40 335 850 V druhá tavba 

41 343 780 V   

42 428 750 V   

43 472 740 V   

44 492 700 V   

45 488 790 V   

46 481 725 V   

47 495 690 V   

48 309 700 V   

49 351 810 V   

50 449 780 V   

51 477 730 V   

52 464 690 V   

53 337 800 N   

54 434 790 V   

55 465 760 V   

56 472 740 V   

57 470 700 V   

58 325 800 N   

59 430 790 V   

60 467 760 V   

61 486 720 V   

62 491 700 V   
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Příloha č. III. 

Tabulka 13: Odlité vzorky - III. tavba 

vzorek 
č. 

forma 
(°C) 

kov 
(°C) 

podmín
ky lití tavby 

63 485 730 V třetí tavba 

64 508 720 V   

65 495 700 V   

66 512 660 V   

67 291 800 N   

68 415 790 V   

69 467 780 V   

70 484 740 V   

71 425 790 V   

72 480 780 V   

73 501 760 V   

74 510 750 V   

75 526 725 V   

76 726 690 V   

77 525 660 V   

78 463 825 V   

79 512 820 V   

80 524 800 V   

81 521 760 V   

82 526 748 V   

83 528 710 V   

84 520 675 V   

85 234 720 N   

86 370 710 V   

87 400 705 V   

88 454 700 V   

89 472 680 V   

90 216 860 N   

91 327 855 V   

92 400 830 V   

93 455 800 V   

94 481 770 V   

95 492 740 V   
 

 



61 

 

 

Příloha č. IV. 

 

Tabulka 14: Odlité vzorky - IV. tavba 

vzorek 
č. 

forma 
(°C) 

kov 
(°C) 

podmí
nky lití tavby 

100 470 760 v čtvrtá tavba 

101 515 750 v   

102 535 730 v   

103 540 700 v   

104 550 680 v   

105 520 800 v   

106 538 800 v   

107 550 790 v   

108 565 760 v   

109 563 710 v   

110 450 810 v   

111 515 810 v   

112 555 810 v   

113 560 780 v   

114 574 710 v   
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Příloha V.: Tahová zkouška I. a III. tavba (tabulky) 

Tabulka1: Tahová zkouška I. tavba 

Tahová zkouška I.  tavba 

označení  
vzorků 

zkušební  
teplota  

tahová 
síla  pevnost 

průměr 
lomové 
plochy kontrakce prodloužení 

lomová 
práce 

měrná 
lom 

práce 

  [°C] [N] [MPa] [mm] [%] [mm] [J] [J/mm
2
] 

1 23 1906 151,7 3,8 7,9 1,26 1,58 0,08 

3 23 2655 211,4 3,9 5,9 2,51 4,85 0,24 

6 100 2690 214,2 3,8 10,7 3,87 8,17 0,40 

7 100 2315 184,3 3,9 7,4 1,7 2,69 0,13 

8 150 2351 187,2 3,8 9,3 2,83 5,07 0,25 

9 150 2390 190,3 3,9 7,4 2,55 4,45 0,22 

12 200 1321 105,2 3,9 3,5 0,68 0,52 0,03 

16 200 2085 166,0 3,8 9,8 4,22 5,59 0,27 

18 250 1742 138,7 3,8 9,3 2,87 4,25 0,21 

19 250 1796 143,0 3,9 4,4 2,26 3,59 0,18 

24 300 1367 108,9 3,2 35 4,33 4,9 0,2 

26 300 1367 108,8 3,5 23,0 4,78 5,5 0,27 

27 350 1178 93,8 3,5 23,4 4,6 4,32 0,21 

29 350 1214 96,7 3,5 25,6 4,39 4,33 0,21 

 

Tabulka 2: Tahová zkouška I. tavba 

   Tahová zkouška III. tavba 
 

označení  
vzorků 

zkušební  
teplota  

tahová 
 síla 

pevnost 
  

průměr 
lomové 
plochy kontrakce prodloužení 

lomová 
práce 

měrná 
lomová 
  práce 

  [°C] [N] [MPa] [mm] [%] [mm] [J] [J/mm
2
] 

92 16 2605,28 207,4 3,84 7,8 2,4 4,46 0,22 

79 17 2364,23 188,2 3,9 4,9 2,07 3,32 0,16 

81 98 2236,64 178,1 3,84 7,8 1,82 2,87 0,14 

91 101 2397,67 190,9 3,86 6,9 2,71 4,61 0,23 

87 151 2315,09 184,3 3,75 12,1 3,33 6 0,29 

88 151 2384,17 189,8 3,77 11,2 3,66 6,89 0,34 

95 201 2074,35 165,2 3,81 9,3 3,34 5,68 0,28 

83 201 2032,28 161,8 3,79 10,2 2,75 4,44 0,22 

78 251 1668,47 132,8 3,77 11,2 2,65 3,74 0,18 

93 252 1750,82 139,4 3,69 14,9 4,63 7,25 0,36 

94 301 1382,11 110,0 3,46 25,2 6,06 7,39 0,36 

59 301 1279,14 101,8 3,29 32,3 6,72 7,5 0,37 

68 352 1155,19 92,0 3,13 38,8 6,85 6,75 0,33 

77 352 1066,13 84,9 3,55 21,2 4,3 3,78 0,19 
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Příloha VI.: Chemické sloţení II. a III. tavby  
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Příloha VII.: Protokoly tahové zkoušky I. tavby 
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Příloha VIII.: Protokoly tahové zkoušky III. tavby  
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