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ABSTRAKT 
ŽÁČEK, D. Mechanické vlastnosti slévárenských hořčíkových slitin. Ostrava: 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB -Technická univerzita Ostrava, 

2010, 54 s. Diplomová práce, vedoucí: Ing. Petr Lichý, Ph.D. 

Klíčová slova:  hořčíkové slitiny, mikrostruktura, mechanické vlastnosti, počítačové 

modelování a simulace 

Práce uvádí výsledky analýzy mikrostruktury a mechanických vlastností hořčíkových 

slitin AZ91 ve stavu F, T4 a slitiny AM60 ve stavu F. Zabývá se vzájemným 

srovnáváním vybraných slitin litých do pískové a kovové formy. U vzorků zkoušených 

za normální teploty a při vybraných zvýšených teplotách je uvedeno srovnání 

výsledků mechanických vlastností.  

Výzkum byl zejména zaměřen na oblast výše zmíněných komerčně dodávaných 

hořčíkových slitin a upravených hořčíkových slitin používaných v provozu firmy Explat 

s.r.o. divize Slévárna hořčíkových slitin. Těmito slitinami byly AZ91 ON, AZ91 Be 

v litém stavu a po tepelném zpracování T4. 

Tepelným zpracováním vybraných slitin bylo prokázáno zlepšení mechanických 

vlastností lité struktury. Dále byl u zkoumaných slitin, dle předpokladů, zjištěn pokles 

pevnosti v závislosti na vzrůstající teplotě. Diverzitu vlastností použitých slitin 

v různém stavu zpracování potvrdilo rovněž měření tvrdosti. 

Pozornost byla rovněž věnována modelování v CAD systému Rhinoceros 3D, který 

byl využit pro vytvoření geometrie forem použitých v experimentu a následně 

importován do programu QuickCast, který je určený pro simulaci slévárenských 

pochodů. Simulace sloužila k ověření podmínek plnění a tuhnutí odlitků zkušebních 

tyčí.  

Součástí práce je přehled používaných slévárenských Mg slitin, trendů ve vývoji Mg 

slitin a pohled do provozu jediné slévárny Mg slitin v ČR. 



 

ABSTRACT 
ŽÁČEK, D. Mechanical properties of metalcasting magnesium alloys. Faculty of 

Metalurgy and Material Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2010, 54 

p.Thesis, head: Ing. Petr Lichý, Ph.D. 

Key words:  magnesium alloys, microstructure, mechanical properties, computer 

engineering and simulation 

Thesis present results of analysis microstructure and mechanical properties of 

magnesium alloys AZ91 in states F, T and AM60 in state F. Specimens were 

produced by gravitation cast technology to the sand and cast-iron mould. Relation 

between diferent treatment of mentioned Mg alloys was investigated. The results of 

mechanical properties were compared to tested alloys at room temperature and 

increased temperatures. Research was focused in part commercially used alloys and 

Mg alloys improved by Explat ltd. company, division Foundry of Magnesium Alloys. 

Magnesium alloys AZ91 ON and AZ91 Be were study in molten statement and heat 

treatment T4. Improvement mechanical properties of cast structures selected alloys 

by heat treatment was extended. Decrease of the strength depend on the increase 

temperature was expected and also verified. Diferent properties of the Mg alloys in 

various states of treatment were confirmed by hardness tests. 

Attention paid to computer simulation. Rhinoceros 3D CAD system was used to 

create geometry of the moulds identical with experiment. Geometry file was imported 

to the simulation programe QuickCast. Simulation was used to verify the performance 

conditions and solidification of the test bars. 

Summary of casting Mg alloys, trends in the development of Mg alloys and spectacle 

into the unique foundry of the Mg-alloys in the Czech Republic is part of this work. 
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Seznam použitého ozna čení a terminologie 
LPPM nízkotlaké lití do trvalé formy (low pressure permanent mould) 
Elektron AZ (aluminium, zinc) skupina slitin hořčíku s hliníkem a zinkem (dva 
 hlavní přísadové prvky) 
AZ91 slitina hořčíku, hliníku (9%), zinku (1%) a vedlejších přísadových prvků 
AM60 AM (aluminium, mangan) slitina hořčíku, hliníku (6%), manganu (do 

0,1 %) a vedlejších přísadových prvků 
AZ 91 ON slitina AZ 91 se sníženým obsahem hliníku (7,5-8% Al) 
AZ 91 Be slitina AZ 91 s přídavkem Berylia do 1% (s obsahem 9-9,2% Al) 
RE kovy vzácných zemin 
KPC kubická planicentrická (plošně středěná) krystalografická mřížka 
fcc face cubic center 
KSC kubická stereocentrická (prostorově středěná) krystalografická mřížka 
bcc body cubic center 
HTU hexagonální těsné uspořádání krystalografické mřížky 
hcp hexagonal closed packed 
LSM laser surface melting (povrchové tavení laserovým paprskem) 
LSA laser surface alloying (povrchové legování laserovým paprskem) 
LSC laser surface cladding (povrchové povlakování laserovým paprskem) 
GTA gas tungsten arc (obloukové tavení wolframovou elektrodou 
 v ochranném plynu) – proces úpravy povrchu vytvářením kompozitní 
 vrstvy 
TZ tepelné zpracování 
GDS spektrální analýza chemického složení 



 

3 

1. Úvod 

Technologie lití hořčíkových slitin lze v současnosti rozdělit na tlakové lití a gravitační 

lití. V rámci této práce byli vzorky vyrobeny metodou gravitačního lití do pískové a 

kovové formy. Hořčíkové slitiny o vyšší čistotě mají stejné a nebo dokonce lepší 

korozní vlastnosti než slitiny hliníku. Z toho vyplývá využití odlitků z hořčíkových slitin 

v automobilovém a leteckém průmyslu bez povrchových úprav. Výhodné korozní 

vlastnosti mají právě nejužívanější slévárenské slitiny. Vývojové slitiny (Mg-Li-Me) 

jsou korozně velmi málo odolné a jejich povrchová ochrana je vzhledem k jejich 

dobrým specifickým mechanickým charakteristikám předmětem systematického 

výzkumu. Trendy vývoje hořčíkových slitin směrem k požadovaným vlastnostem 

v závislosti na použité technologii zpracování jsou uvedeny na Obr. 1. 

 

Obr. 1: Vývojové trendy ho řčíkových slitin v závislosti na požadovaných 

materiálových vlastnostech [1], [5] 
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Povrchové ochrany se provádějí nejčastěji chromátováním, ale i dalšími postupy 

(elektrolytické pokovování, plazmové nástřiky, organické nátěry aj.) 

Zajímavým způsobem zlepšení vlastností povrchu, zkoumaný Wenbinem a spol. [2], 

je laserové povlakování povrchu (LSM, LSC, LSA) výrobků z hořčíkových slitin. 

Provádí se natavením matrice Mg slitiny pomocí laserového paprsku a do natavené 

vrstvy se pomocí trubice vprašuje legující prvek na bázi zirkonu, Al+Si+Al2O3, apod.  

Dalším způsobem natavení povrchu, které studovali Jun a spol. [3], je obloukové 

tavení wolframovou elektrodou v ochranném plynu (GTA), za účelem vytvoření 

kompozitní vrstvy např. na bázi SiCP,. 

Podobnou problematikou, jako tato diplomové práce, se zabývala skupina vědců pod 

vedením Chiesy [4], který řešil ve svém článku porovnání vlivu kovové a pískové 

formy, nízkotlakým a gravitačním odléváním, u reálného odlitku krytu motoru 

z hořčíkové slitiny AZ91 E. Výsledky mechanických zkoušek pevnosti v tahu 

prokázaly vyšší hodnoty u odlitku litého do trvalé formy metodou nízkotlakého lití 

(LPPM). Výrazné rozdíly v pevnosti byly zjištěny zejména se změnou tloušťky stěny 

odlitku. Na odlitku krytu motoru bylo aplikováno TZ T6, kde hodnoty pevnosti u 

odlitků litých do pískových forem dosahovali cca 210 MPa a u odlitků litých LPPM 

hodnot cca 240 MPa. Dalším výzkumem bylo zjištěno, že se při aplikaci T6 u odlitků 

zpracovaných T4, mohou následně hodnoty meze kluzu navýšit na 360 MPa ovšem 

při 50% poklesu tažnosti. 

Odolnost proti oxidaci je intenzivně zkoumána. Příznivý vliv přídavku ceru na nižší 

oxidační vlastnost Mg slitiny AZ31 byl potvrzen Wangem a spol. [5] 



 

5 

2. Cíl práce 
Práce se zabývá analýzou odlitků ze slitin hořčíku, legovaných hliníkem a zinkem (AZ 

91), hliníkem a manganem (AM 60). Cílem této diplomové práce je ověřit a 

zdokumentovat podmínky ovlivnění struktury odlitků z hořčíkových slitin, při použití 

technologie gravitačního lití do pískové a kovové formy. Touto technologií vytvořit 

sadu vzorků určených pro tahovou zkoušku při vybraných teplotách a zhodnotit 

změny mechanických vlastností vybraných hořčíkových slitin v závislosti na teplotě. 

Z toho dále vyplývá ověřit vliv rozdílného chemického složení na pevnostní 

charakteristiky zkoumaných slitin. Cílem sledování mikrostruktury a chemického 

složení je zhodnotit souvislosti mezi strukturou a výslednými mechanickými 

vlastnostmi vybraných hořčíkových slitin. 

 

Pro dosažení cíle diplomové práce bylo nutné: 

 provést teoretický rozbor literatury, 

 navrhnout a realizovat postup tavení a odlévání hořčíkových slitin v laboratorních 

podmínkách pracoviště Katedry slévárenství na EKF, 

 provést odlití polotovarů zkušebních tyčí v rámci dvou pracovišť: 

 EXPLAT s.r.o., divize Slévárna hořčíkových slitin, Hradec Králové – Plotiště, 

 slévárna Katedry slévárenství VŠB – TU Ostrava, 

 zhodnotit pevnostní, plastické a lomové charakteristiky vybraných hořčíkových 

slitin při pokojové a zvýšené teplotě, 

 analyzovat mikrostrukturu vzorků, 

 provést měření tvrdosti, 

 zhodnocení dosažených výsledků. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Hořčík 

Hořčík je biogenní prvek hojně obsažený v chlorofylu., v přírodě se vyskytuje 

nejčastěji ve formě chemických sloučenin: 

• MgCO3-magnezit, 

• MgCO3*CaCO3-dolomit-konvertory,komíny, 

• MgO, 

o periklas, má velký bod tání (vhodný jako ostřivo pro formovací směsi), 

o bílá látka, 

o pevná látka, 

o pomalu reaguje s vodou za tvorby hydroxidu hořečnatého. 

• MgCl2 - chlorid hořečnatý, obsažený v mořské vodě. 

Hořčík se vyskytuje rovněž v křemičitanech. Výroba hořčíku spočívá v převedení 

oxidických hořčíkových rud na chlorid hořečnatý. Následně je pomocí elektrolýzy 

taveniny MgCl2 vyroben čistý Mg. Výsledkem je lehký, kujný a tažný stříbrně-bílý kov, 

který na vlhku rychle oxiduje a tvoří sloučeninu MgO. Při dosažení zápalné teploty 

prudce hoří oslnivým plamenem, což je důsledek silných oxidačních vlastnosti kovu.  

Velká část hořčíku a hořčíkových slitin je využívána pro výrobu a zpracování jiných 

kovů jako např. výroba titanu, výroba litiny s kuličkovým grafitem (modifikace litiny), 

atd. 

3.1.1. Fyzikální vlastnosti ho řčíku 

• hustota při pokojové teplotě - 1,738.103 kg.m-3, 

• teplota tání čistého hořčíku - 650 °C (p ři atmosférickém tlaku), 

• teplota varu čistého hořčíku - 1090 °C (p ři atmosférickém tlaku), 

• změna objemu při tuhnutí - 4,2 %, 

• atomové číslo – 12, 

• atomová hmotnost - 24,305, 

• hořčík krystalizuje v HTU s nejtěsnějším uspořádáním (HCP), 

• mřížková konstanta - a = 0,32092 nm, c = 0,52105 nm s osovým poměrem c/a 

= 1,623 se blíží ideálnímu osovému poměru pro nejtěsnější uspořádání HTU 

mřížky. [6] 
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3.2. Základní typy slitin ho řčíku 

Obecně rozdělujeme slitiny hořčíku na slitiny slévárenské a slitiny pro tváření (obr. 2). 

Specifickou skupinou jsou slitiny využívané pro práškovou metalurgii. 

 

Obr. 2: Porovnání vybraných mechanických vlastností  slévárenských slitin Mg a slitin 

pro tvá ření [8] 

3.2.1. Slévárenské slitiny ho řčíku 

Základem slévárenských slitin hořčíku jsou binární slitiny rozšířené o další legury za 

účelem zlepšení technologických vlastností, mechanických vlastností nebo zvýšení 

odolnosti proti korozi. Takové základní systémy jsou Mg-Al, Mg-Zn a Mg-Mn, popř. 

Mg-Li. Další doplňkové kovy jsou Th. Zr, Si, Ag, Ti a kovy vzácných zemin (La,Ce, 

Nd, Pr. Sc, Gd,Y). 

Specifickým slévárenským problémem je vysoká hořlavost hořčíkových slitin v 

roztaveném stavu. Tavenina musí být chráněna vhodnou struskou nebo atmosférou, 
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která se vyvíjí při hoření sirného květu na hladině taveniny. Plynné atmosféry jsou v 

současné době většinou směsi vzduchu, oxidu uhličitého a hexafluoridu síry. 

Například pro teplotu tání 650 až 705 ºC je doporučená atmosféra nad hladinou 

taveniny: vzduch + 0,4 % SF6, nebo 75 % vzduch + 25 % CO2 + 0,2 % SF6. Pro 

teploty lití 705 až 760 ºC je doporučená ochranná atmosféra 50 % vzduch + 50 % 

CO2 + 0,3 % SF6. Pro snížení vznítivosti doporučují někteří metalurgové přísadu 

berylia 0,005 až 0,2% nebo přísadu 0,2 % vápníku. Vyšší obsah vápníku však 

zhoršuje odolnost proti korozi. [7] 

Přehled slitin hořčíku pro odlitky.je uveden v příloze 1. [8] 

3.2.2. Slitiny ho řčíku pro tvá ření 

Vlastností slitin určených pro zpracování technologií tváření mají svá určitá specifika. 

Slitiny hořčíku vykazují za normální teploty pouze jeden skluzový systém. Tvárnost 

těchto materiálů se zlepšuje nad teplotou 220 ºC, kdy jsou aktivovány další skluzové 

systémy, rovněž se projevují rekrystalizační procesy. Plastická deformace by měla 

být podle typu slitiny volena tak, aby teplota tváření ležela nad teplotou solvu. 

Nejčastějšími technologiemi tváření je protlačování profilů, válcování plechů, popř. 

volné nebo zápustkové kování. Tvářecí teploty tedy leží v intervalech, pro: 

• kování 200 až 300 ºC, 

• protlačování 300 až 400 ºC, 

• válcování 400 až 500 ºC. 

Slitiny můžeme podle legujících prvků rozdělit na slitiny: 

• Mg-Al-Zn, 

• Mg-Mn, 

• Mg-Zn-Zr. 

Strukturně typy slitin pro tváření odpovídají slitinám slévárenským. Tvářená struktura 

však má svoje specifika. Pro tvářené slitiny se nepoužívají jako legury kovy vzácných 

zemin. Slitiny tvoří výrazné textury a s nimi spojenou anizotropii mechanických 

vlastností. Deformační zpevnění lze u slitin hořčíku využít pouze v omezeném 

rozsahu. Slitiny s hliníkem mají obvykle přísadu zinku (do 1,5 hm. %) a některé ještě 

přísadu manganu (zvyšuje odolnost proti korozi). Slitiny s manganem mají nízké 

mechanické vlastnosti, dobrou korozní odolnost a jsou výrobně i zpracovatelsky 

jednoduché. Mají dobrou tvárnost i svařitelnost. Vyrábějí se z nich výlisky a válcují 

plechy. Slitiny se zinkem a zirkonem mají vhodnou kombinaci legur. Zinek zvyšuje 
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mechanické vlastnosti, zirkon zjemňuje zrno. Nejvyšší mechanické vlastnosti mají 

slitiny po precipitačním vytvrzení. Poněkud specifické slitiny jsou slitiny s thoriem 

vyvinuté v Rusku. Tyto slitiny.jsou vhodné pro vysoké teploty. Mechanické vlastnosti 

těchto slitin zůstávají stabilní až do teplot 350 ºC. [8] 

3.2.3. Klasifikace ho řčíkových slitin 

• Dosud je dělení hořčíkových slitin dle způsobu výroby (lití, kování, atd.) 

složení slitin není rozhodující – výhoda pro konstruktéry, 

• Složení slitin se udává dle hlavních přísadových prvků především Al, Zn, Mn, 

vzácné zeminy, aj. 

• vychází z americké normy ASTM, které uvádí tabulka 1. [5] 

Tabulka 1: Ozna čení prvk ů v Mg slitinách 

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 yttrium (Y) 
Z zinek (Zn) 
X vápník (Ca) 
J stroncium (Sr) 

 
 

Slitiny jsou rovněž rozděleny dle druhu zpracování v tabulce 2. Písmeno F je 

uváděno u technologií zpracování, jako je lití, tváření, apod. Vychází z americké 

normy ASTM. Např. slitina AZ91 značí obsah hliníku 9%, zinku 1%. Celkové složení 

se udává zaokrouhlenými čísly na celá. Upřesněním mohou být další písmena, která 

značí stupeň čistoty slitiny např. AZ 91 A, B, …E.  

Tabulka 2: Hlavní rozd ělení zpracování slitin ho řčíku 

Hlavní rozd ělení  Popis  
F Podle technologie výroby 
O Žíhaná rekrystalizovaná (jen pro kované produkty) 
H Deformačně zpevněné 
T Tepelné zpracování 
W Rozpouštěcí žíhání 
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Podskupina H zpracování hořčíkových slitin uvedená v tabulce 3, je určena pro 

kategorii výrobků vyrobených striktně metodou tváření. 

Tabulka 3: Podskupina H zpracování slitin ho řčíku 

Podskupina H  Popis  
H1, plus 1 nebo více číslic Jen deformačně zpevněná slitina 
H2, plus 1 nebo více číslic Deformačně zpevněná a částečně žíhaná 
H3, plus 1 nebo více číslic Deformačně zpevněná a stabilizovaná 

 
 

Rozšířenější označení tepelného zpracování užívané pro výrobky z hořčíkových slitin 

uvádí tabulka 4. [6] 

Jedná se postupy rozpouštěcího žíhání, kterými se u litých nebo jinak zpracovaných 

výrobků dosahuje rozpuštění křehkých fází vyloučených po hranicích zrn. Vytvářením 

tuhého přesyceného roztoku Mg dochází k substitučnímu zpevnění slitiny. 

Deformace má příznivý vliv na zjemnění zrna a deformační zpevnění. Je prováděno 

za studena pro zabránění uzdravovacích pochodů.  

Přirozené stárnutí a umělé stárnutí jsou pochody u nichž dochází k precipitačnímu 

vytvrzování. V prvním případě dochází k aktivaci děje přirozenou cestou, a v druhém 

případě ohřevem. 

Tabulka 4: Podskupina T zpracování slitin ho řčíku 

Podskupina T Popis 
T1 Ochlazení a přirozené stárnutí 
T2 Žíhání (jen produkty lité) 
T3 Rozpouštěcí žíhání a deformace za studena 
T4 Rozpouštěcí žíhání 
T5 Ochlazení a umělé stárnutí 
T6 Rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí 
T7 Rozpouštěcí žíhání a stabilizace 
T8 Rozpouštěcí žíhání, deformace za studena a umělé stárnutí 
T9 Rozpouštěcí žíhání, umělé stárnutí a deformace za studena 
T10 Ochlazení, umělé stárnutí a deformace za studena 

 
 

Doporučené tepelné zpracování pro komerčně užívané slitiny hořčíku jsou uvedeny 

v příloze 3. 
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3.3. Vlastnosti vybraných slévárenských ho řčíkových slitin 

Obecně se pro odlitky využívají hořčíkové slitiny s vyšším obsahem legujících prvků. 

Zejména u slitin Mg-Al se při vyšších obsazích Al vylučuje tvrdá a křehká fáze 

Mg17Al12, zatímco u slitin určených pro tváření je požadován nižší obsah legujících 

prvků a co nejmenší obsah legujících prvků ve fázi tuhého roztoku α Mg, která má z 

hlediska tváření lepší plastické vlastnosti. Vyšších pevností u této skupiny lze 

dosáhnout deformačním zpevněním (deformace za studena). 

Vyšších mechanických vlastností u slévárenských slitin se dosahuje substitučním 

zpevněním (rozpouštěcí žíhání) a precipitačním vytvrzením (přirozené, umělé 

stárnutí). 

Slitiny hořčíku mají nízkou měrnou hmotnost a podobné mechanické vlastnosti jako 

slitiny hliníku. Specifické mechanické charakteristiky jsou ve vzájemném porovnání 

výhodnější. Výhodou slitin hořčíku je: 

• absorpce mechanických kmitů, tlumení vibrací všech frekvencí, platí pro 

hrubozrnný čistý hořčík, pro slitiny tomu tak být nemusí, 

• jsou dobře slévatelné, neboť mají nízkou teplotu tání, což zlepšuje některé 

další slévárenské vlastnosti, 

• vhodnou volbou legur se eliminuje výskyt slévárenských vad, 

o mikrostaženiny, 

o praskliny za tepla. [6] 

3.3.1. Slitiny Mg-Al-(Zn, Mn) 

• jsou nejrozšířenější slitiny pro slévárenské účely, obvykle obsahují ještě další 

legury (Zr,Th, Ag a Ce), 

• užitné vlastnosti jsou dány existencí relativně široké oblasti tuhého roztoku α v 

rovnovážném diagramu Mg-Al (příloha 4), 

• lze změnit chemické složení, a tím i vlastnosti slitiny přidáním dalších prvků, 

• nejrozšířenější z těchto slitin (s komerčním názvem elektron) jsou slitiny s 

obsahem 7 až 10 % Al, 

• slitiny s vyšším obsahem hliníku než 10 % jsou vytvrditelné, dochází k tvorbě 

diskontinuálního precipitátu táze Mg17Al12 a bývají doplněny malým množstvím 

zinku a manganu, 

• slitiny jsou tvořeny tuhým roztokem α, případně eutektikem (α + β), 
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• tepelné zpracování je založeno na precipitačním vytvrzování za tvorby 

precipitátu fáze γ (Mg17(Al,Zn)12) nebo se slitiny žíhají rozpouštěcím žíháním, 

• krystalizace slitiny vyplývá z rovnovážného diagramu uvedeného v PŘÍLOHA 

4. 

Na rozpustnost hliníku v tuhém roztoku α Mg a na polohu eutektického bodu má vliv 

modifikace, rychlost ochlazování a tlak při lití. Tyto parametry lze v širokých mezích 

ovlivňovat použitou slévárenskou technologií a je jich možné využít pro výrobu 

odlitků různých vlastností; např. slitina MgAl6Mn vykazuje velmi dobré mechanické 

vlastnosti (Rm = 190 až 230 MPa, A5 = 5 až 8 %) a odlévají se z ní gravitačním litím 

do pískových forem i tlakovým litím do kokil disky kol pro automobily. [8] 

3.3.2. Slitiny Mg-Mn 

• u binárních slitin Mg-Mn (příloha 5) dochází k výrazné změně rozpustnosti 

s teplotou, 

• pod křivkou solidu dochází k precipitaci fáze β, která je bohatá na mangan, 

• obsah manganu ve slitinách Mg-Mn bývá obvykle 1 až 2 %, 

• mají zhoršené slévárenské vlastnosti (nižší zabíhavost, vyšší smrštivost), 

• jsou svařitelné a mají vyšší odolnost proti korozi, 

• tendence těchto slitin tvořit hrubé zrno v průběhu krystalizace – zhoršené 

mech. vlastnosti, 

• zjemnění lze dosáhnout malými přídavky křemíku. [8] 

3.3.3. Mg-Zn 

• z hlediska strukturních složek se podobají slitinám s hliníkem, 

• obsah zinku ve slévárenských slitinách bývá v rozsahu 0,3 až 5 %, 

• z binárního diagramu  je patrná změna rozpustnosti s teplotou (příloha 6), 

• pod křivkou solidu se vylučují precipitáty fáze β (Mg7Zn3), 

• ve slitinách s vyšším obsahem zinku, obsahujících také hliník, dochází k 

tvorbě precipitátů fáze T (Mg3Al2Zn3), 

• slitiny se zpracovávají žíháním, precipitačním vytvrzováním, tj. rozpouštěcím 

žíháním 380 ºC/10 h s ochlazením ve vodě, 

• stárnutí se buď vynechává (vzniká pouze přesycený tuhý roztok), nebo se 

výjimečně zařazuje stárnutí umělé. 
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Technické slitiny hořčíku se zinkem obsahují také mangan (z důvodu zvýšení 

odolnosti proti korozi) nebo zirkon, popř.ještě kovy vzácných zemin (RE). Tyto 

přísady výrazně ovlivňují mechanické vlastnosti a zvětšují oblast použitelnosti slitin, 

zejména k vyšším teplotám (minimálně do teploty 300 ºC). Slitiny se zinkem, 

zirkonem a kovy vzácných zemin mají např. creepové vlastnosti lepší než žáropevné 

slitiny hliníku, a to při nižší měrné hmotnosti. 

• obsah zirkonu je volen 0,4 až 1 %, 

• vliv zjemnění struktury a tím zvýšení mech. vlastností. [8] 

Slitiny obsahující zirkon se dělí na tři podskupiny: 

• Mg-Zn-RE, 

• Mg-RE, 

• Mg-Th. 

Zirkon má vliv na zjemnění zrna. Vyšší obsah zinku sice umožňuje precipitační 

vytvrzování, ale zhoršuje slévárenské vlastnosti (mikropórovitost a praskání za 

vyšších teplot). 

• tento typ slitin má obsah zinku v hodnotě přibližně 5 %, 

• obsah RE je kolem 4 %, 

• z kovů RE se pro legování slitin hořčíku používá zejména prvků skupiny 

lantanoidů (Ce, La, Pr, Dy), 

• mají s Mg podobný rovnovážný diagram se značnou rozpustností v tuhém 

stavu, 

• pod křivkou solidu precipituje velmi stabilní fáze Mg, (RE), která zajišťuje 

vysoké mechanické vlastnosti do pracovních teplot až 250 ºC. [8] 

3.3.4. Mg-Li 

• patří mezi nejlehčí a perspektivní konstrukční materiály, na rozdíl od 

klasických hořčíkových slitin, které jsou zařazeny do kategorie lehkých slitin, 

jsou slitiny Mg-Li klasifikovány jako superlehké slitiny (u slitin, kde se měrná 

hmotnost blíží hustotě vody), [9] 

• lze rozdělit na slitiny binární Mg-Li a slitiny více komponentní Mg-Li-Me, 

• slitiny Mg-Li dosahují velmi nízkých hustot 1 300 kg.m-3 až 1 500 kg.m-3, 

• binární slitiny mohou být, podle obsahu lithia (příloha 7), tvořeny fází α (do 5,7 

hm. % Li), směsí α+β (5,7 až l0,4 hm. % Li) a fází β (nad l0,4 hm. % Li). 
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Rozdělení fází dle krystalografického uspořádání: 

• fáze α = HTU (hcp), 

• fáze β = KSC (bcc). 

Krystalická stavba mění ve značném rozsahu mechanické vlastnosti jednotlivých 

slitin i vlastnosti technologické (zejména tvařitelnost). S růstem obsahu Li: 

• se pevnost slitin Mg-Li snižuje, 

• modul pružnosti a mez kluzu v tlaku je vyšší než u většiny hořčíkových slitin. 

Nedostatkem Mg-Li je: 

• velká reaktivita komponentů v roztaveném stavu, 

• malá odolnost proti tečení a nestabilita mechanických vlastností za 

pokojových teplot. 

V Rusku u USA došlo k vývoji několika přednostních typů slitin: 

• USA – LA141A (MgLi14Al1), LS141A, LZ141A, 

• Rusko - VMD5, MA18 a MA21. 

Výroba slitin Mg-Li je provázena řadou metalurgických problémů: 

• rozdíl teplot tání obou kovů, 

• rozdíl měrných hmotností, 

• rozdíl tenze par. [8], [9] 

3.3.5. Mg-Li-Me 

• pevnost v tahu binárních slitin Mg-Li je pro technické použití příliš nízká, 

• vývoj slitin Mg-Li s dalšími přísadovými prvky, vyvolávající substituční 

zpevnění nebo precipitační vytvrzení, 

• tyto slitiny obvykle vykazují nedostatečnou stabilitu mechanických vlastností 

ve vytvrzeném stavu, 

• nedostatkem je nízká odolnost proti korozi základních slitin Mg-Li, zejména u 

slitin s vyšším obsahem lithia, 

• tato nestabilita binárních slitin je způsobena vysokou difuzibilitou lithia a 

tvorbou oblastí obohacených lithiem → odpevnění slitin již za pokojové 

teploty, 

• tento nežádoucí pochod lze potlačit přísadou prvků s vysokou afinitou k lithiu 

např. vodíkem, 
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• materiály se připravují roztavením základní slitiny v atmosféře argonu, jejím 

zpracováním v plazmatu, následujícím rozprášením v inertním plynu a 

kompaktizováním. [8], [9] 

3.4. Technologické vlastnosti slitin ho řčíku 

Postupy lití hořčíkových slitin jsou zpracovány pro lití do: 

• pískových forem, 

• skořepin, 

• kokil, 

o gravitačně, 

o pod tlakem. 

Technologie tváření vybraných hořčíkových slitin je dána: 

• specifikem hexagonální krystalické mřížky základního tuhého roztoku, 

• stavem mikrostruktury, 

• podmínkami superplasticity hořčíkových slitin, které se ještě stále ověřují. 

Spojování slitin hořčíku je možno provádět téměř všemi běžnými postupy: 

• obloukové svařování pod inertním plynem, 

o řeší se specifika kovu přídavného materiálu – nejčastěji je shodný se 

svařovaným materiálem, 

o určujícím faktorem je i tvar svařovaných dílů, 

o použití přídavného materiálu ze slitin typu HM21 a HM31 (s thoriem a 

manganem), 

• bodové a švové svařování, 

o vykazuje dobré pevnosti spojů při aplikaci statického namáhání, není 

však vhodné pro namáhání únavové nebo tam, kde svařenec bude 

podroben vibracím, 

• spojování hořčíkových slitin lepením, 

o únavové charakteristiky lepených spojů jsou lepší než u jiných postupů 

spojování, 

o nedochází ke vzniku koncentrátorů napětí (strukturním a mechanickým 

vrubům), 

o výrobky s malou tloušťkou stěn – přínos v leteckém průmyslu, 

• nýtování, 
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o běžná technologie spojování, 

o u plechů je třeba dbát na kvalitu povrchu otvoru – prostřiháváním 

otvorů vznikají jemné praskliny, které výrazně snižují nosnost spoje, 

o volba materiálu nýtů – nýt a základní materiál nesmí tvořit elektrické 

mikročlánky. 

Obrábění je vhodná technologie tvarování pro hořčíkové slitiny. Důvodem jsou 

zejména tyto vlastnosti: 

• obrobitelnost při použití široké škály řezných rychlostí, 

• obráběním za mokra v emulzích se dosahuje vysoká kvalita obráběného 

povrchu, 

• pro obrábění se používají nože ze: 

o slinutých karbidů, 

o rychlořezné oceli, 

o nástroje keramické, 

• použití olejovodných emulzí pro obrábění za mokra je třeba volit s ohledem na 

možnost vývoje plynného vodíku, v koncentracích 4 až 74 % je vznětlivý. [8] 
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3.5. Použití litých sou částí z ho řčíkových slitin 

Firma EXPLAT s.r.o., divize Slévárna hořčíkových slitin v Plotišti u Hradce Králové, je 

jediná slévárna tohoto typu v ČR. Zabývá se litím hořčíkových slitin do pískových a 

určitých odlitků do kovových forem. V sortimentu firmy se vyskytují odlitky různého 

charakteru: 

 Rámy ručního elektrického nářadí (obr. 3), 

 Kryty funkčních částí strojů(obr. 4,obr. 5), 

 Speciální odlitky (obr. 6), 

 Automobilový průmysl - disky kol (obr. 7, 8, 9). 

 
Obr. 3: Rám elektrického hoblíku 
(300x400x250 mm) 

 
Obr. 4: Kryt p řevodové sk říně 
(200x120x120 mm) 

   
Obr. 5: Kryt bouracího kladiva: a) pískovaný odlite k b) chromátovaný odlitek 
(120x120 mm) 

 
Obr. 6: Speciální odlitek z ho řčíku zabra ňující usazování vodního kamene ur čený pro 
vým ěníky tepla (bojlery) (délka segmentu Mg slitiny 200  mm) 
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Obr. 7: Lité disky kol pro motokáry: a) hrubý odlit ek b) hotový výrobek 
(Ø 160 mm) 

  
Obr. 8: Lité disky kol:  a)disk kola 17“ b)disk kol a motocyklu 14“ 

 
Obr. 9: Soubor hrubých odlitk ů připravených k odstran ění vtok ů a nálitk ů 
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3.5.1. Firma EXPLAT s.r.o. – Slévárna ho řčíkových slitin  

V první fázi práce vznikala v rámci firmy EXPLAT s.r.o., divize SLÉVÁRNA 

HOŘČÍKOVÝCH SLITIN v Plotišti u Hradce Králové, která má roční kapacitu 100 

t/rok odlitého materiálu. Dodává odlitky od jednotlivých kusů až po velké série. 

Některé typy odlitků dosahují hmotnosti až 150 kg. V sortimentu firmy je zahrnuta 

zejména výroba součástí pro motokáry slovenského výrobce, dále jsou to převážně 

odlitky pro automobilový a letecký průmysl např. disky kol automobilů, odlitky bloků 

motorů, odlitky převodových skříní apod. Pro elektrické ruční nářadí např. odlitky pro 

vrtačky, hoblíky, pily, tzn. rámy pro elektrické ruční nářadí, kruhové stolice, apod. 

Dále se vyrábí speciální anody pro korozní ochranu a ochranu proti usazování 

vodního kamene tepelných výměníků. Byly zde vyráběny součásti letadel pro firmu 

AERO Vodochody, apod. 

Mezi významné zákazníky firmy patří např. : 

� Freudenberg Group, 

� LOM PRAHA s.p., 

� TIRA Schwingtechnik, 

� Geoair s.r.o. - výrobce bezpilotních prostředků. 

Jakost odlévaného materiálu slévárny hořčíkových slitin firmy Explat s.r.o. lze 

charakterizovat následovně: 

• ČSN 42 4911, 

• AZ91, AZ91HP, AZ63, 

• podle DIN EN 1753. 

Odlitky jsou dodávány tepelně zpracovány, mořeny, podle požadavku zákazníka s 

chemickou analýzou, metalografií, X-ray testovacím systémem, mechanickými testy 

(pevnost, tvrdost, vrubová houževnatost). 

Dodávky odlitků zajišťuje firma i s výrobou modelového zařízení a přesného 

opracování.  

Výroba hořčíkového odlitku je v první fázi realizována vytvořením dutiny pískové 

formy pomocí modelového zařízení. Pro výrobu odlitků se používá technologie 

formování ruční – samotuhnoucí směsi (furan) nebo strojní – bentonitové směsi na 

střásacím stroji Foromot 20 nebo Foromot 30 (obr. 10). 
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Obr. 10: Formovna provozu slévárny ho řčíkových slitin vybavená st řásacími stroji zn. 
Foromot 

 

Obr. 11: Pásový dopravník sloužící k transportu for em z oblasti formovny do slévárny 

Vytvořená forma je pomocí pásového dopravníku (obr. 11) transportována do 

prostoru slévárny, kde probíhá natavení odlévané slitiny. Pokud se odlévají odlitky 

větších rozměrů, ponechává se forma v prostoru formovny a roztavený kov se v licím 

ocelovém kelímku dopravuje k formě.  
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Obr. 12: P říprava vsázky do prostoru nízkofrekven ční induk ční pece 

Druhou fází je tavení vybrané slitiny, která je složena z nového materiálu v podobě 

housek a vratného materiálu (obr. 12), který se skládá z vtokových soustav 

předchozích odlitků a ze zmetkovitých odlitků. Jeden ocelový kelímek je dimenzován 

pro natavení 100 kg hořčíkové slitiny. K dispozici jsou dvě nízkofrekvenční elektrické 

indukční pece. Na dno kelímku se přidává určité množství krycí soli zn. Emgesal, pod 

kterou se soustřeďuje roztavený kov a krycí sůl ihned aktivně brání povrch taveniny 

proti oxidaci. Teplota lití se pohybuje kolem hodnoty 750 ºC s mírným přehřátím 

taveniny o cca 20 ºC (obr. 13).  

 
Obr. 13: Pr ůběh tavení ho řčíkové slitiny AZ 91 s m ěřením teploty 
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Po roztavení vsázky se bezprostředně před litím přidává do taveniny očkovadlo 

Mikrosal MG T 200. Odlití musí být provedeno do cca 10-15 minut od vložení 

očkovadla. Očkovadlo je dodáváno ve formě tablet. Jedna tableta je určeno pro 

očkování 50 kg hořčíkové slitiny na bázi Al, Zn. Před vyjmutím kelímku z pece se 

odebírá vzorek chemického složení pro zajištění zpětné kontroly tavby (obr. 14). 

 
Obr. 14: Odb ěr taveniny pro odlití vzorku pro analýzu chemického  složení 

 

Obr. 15: Extrémní ho ření síry p ři zaprašování proudu roztaveného kovu v provozu 
firmy Explat 
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V poslední, třetí fázi probíhá vyjmutí ocelového kelímku s roztaveným kovem z pece 

a umístění do přípravku určeného pro manipulaci s kelímkem při lití. Kelímek 

uchycený v přípravku je k formám transportován pomocí kolejnicového jeřábu. Při lití 

je nutné dodržovat bezpečnostní nařízení a rovněž je nutné do proudu tekoucího 

kovu pravidelně vprašovat rozemletou síru, která brání oxidaci kovu (obr. 15). 

Zajímavostí je používání přídavných keramických nebo pískových licích jamek. 

V případě, že nenásleduje další tavba, je po odlití kelímek vyčištěn (Obr. 16). Pokud 

se provádí více taveb po sobě ponechává se v kelímku cca 15 kg tekutého kovu pro 

snadnější natavení nové vsázky. 

 

Obr. 16: Čišt ění kelímku a p říprava nové vsázky 

 

Obr. 17: Vyt řásací stolice pro uvol ňování odlitku z pískové formy 
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Odlitky jsou z forem vybíjeny na vytřásacím roštu. Formovací směs je pásovým 

dopravníkem přepravena do zásobníku, kde je směs regenerována a určena pro 

další použití ve formovně (obr. 17). 

Odlitky jsou dále podrobeny odstranění vtokové soustavy, většinou odlomením nebo 

odřezáním pásovou pilou (obr. 18). Následuje broušení, hrubování, pískování, atd. 

uvedené na obrázku 19. 

 
Obr. 18: Od řezání částí vtokové soustavy drobných odlitk ů provád ěné pásovou pilou 

 
Obr. 19: Hrubování odlitku zkušební stolice na karu selovém soustruhu  
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Obr. 20: Hlubinné pece ur čené pro tepelné zpracování odlitk ů z Mg slitin 

 
Obr. 21: Sada lázní ur čených pro mo ření odlitk ů – tzv. chromátování odlitk ů 

U většiny odlitků je prováděno tepelné zpracování T4, T6 nebo třístupňové tepelné 

zpracování, které vychází z předchozích dvou tepelných zpracování (obr. 20). 

Po tepelném zpracování jsou vybrané odlitky chromátovány (obr. 21) a zaslány 

odběrateli k dalšímu zpracování nebo přímé montáži. 

Chromátování se provádí v roztoku kyseliny dusičné (HNO3) a dvojchromanu 

draselného, po dobu několika minut. Rozměr mořených odlitků je limitován rozměrem 

nádob. Drobnější Mg odlitky se umisťují do speciálních košů a jsou hromadně 

zpracovávány ponořením do mořící lázně. Po moření v lázni následuje opláchnutí 

v lázni s vodou a pasivace povrchu odlitku. Odlitek získává charakteristickou 

zlatavou barvu. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
V experimentální části se zabývám srovnáním vybraných materiálů v několika 

rovinách. Snahou je postihnout vliv druhu formy, změny chemického složení a 

tepelného zpracování na vybrané mechanické vlastnosti. 

4.1. Technologický postup výroby odlitku zkušební t yče 

Základem správného odlití vzorku je vypracování technologického postupu výroby 

zkušební tyče pro pískovou (příloha 8) a kovovou formu (příloha 11) odlévané z 

hořčíkové slitiny AZ91 a AM60. Pro tyto účely bylo použito modelové zařízení dle 

ČSN 42 0333 (obr. 22) a ČSN 42 0334, uvedené na obrázku 23. 

   

Obr. 22: Modelové za řízení odd ěleně litých zkušebních ty čí do písku dle ČSN 42 0333 

 

Obr. 23: Kovová forma pro odlévání zkušebních ty čí dle ČSN 42 0334 
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4.2. Počítačová simulace v programu QuickCast 

V rámci postupu výroby byl pro ověření podmínek plnění formy využit simulační 

program QuickCast. Dle příslušných norem byly vytvořeny modely s identickou 

geometrií použitého modelového zařízení (příloha 9 a 12) pro vytvoření dutiny 

kovové a pískové formy. Výchozí 3D model a výpočet objemu odlitku zkušební tyče 

byl proveden v CAD systému Rhinoceros 3D (příloha 10 a 13). 

Cílem simulace bylo ověřit zejména zdravost odlitku, usměrněné tuhnutí a 

potencionální výskyt vad, které by mohly mít vliv na zkušební těleso. Zjištěné 

výsledky dát do kontextu z reálnými odlitky zkušebních tyčí. Snahou při zadávání dat 

bylo zachování přibližně stejných podmínek jako při reálném lití zkušebních tyčí.  

Na obrázku 24 vidíme simulaci  posledního tuhnutí odlitku zkušební tyče lité do 

pískové formy v čase 85 s. Teplota kovu během experimentálního lití byla 750 ºC a 

teplota formy 20 º C. Z dané vizualizace vyplývá, že první dva uzavřené nálitky, 

kterými proudí kov do zbytku odlitku, jsou intenzivně ohřívány proudícím kovem a 

budou tuhnout jako poslední Z toho je zřejmé, že do těchto místech se budou 

soustřeďovat vady spojené se smršťováním slitin. To bylo potvrzeno ze simulace 

výskytu staženin a ředin, dle zobrazení na obr. 25. 

 

Obr. 24: Simulace pr ůběhu solidifikace v odlitku zkušebních ty čí litých do pískové 
formy dle ČSN 42 0333 

U odlitku zkušební tyče lité do kovové formy, by měla být rychlost ochlazování větší, 

z důvodu většího odvodu tepla a menšího objemu odlévané slitiny. V důsledku  

přehřátí formy na cca 450 ºC, za účelem zvýšení zabíhavosti litého kovu, byl však 

ochlazovací účinek formy snížen. Rovněž teplota přehřátí kovu byla o několik desítek 
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řádů vyšší než u odlitků litých do pískové formy a dosahovala hodnoty více než 790 

ºC. To se při porovnání s odlitky litými do pískové formy mohlo projevit na celkovém 

charakteru struktury odlitku a rovněž na hodnotách mechanických vlastností.  

 

Obr. 25: Simulace výskytu staženin v odlitku zkušeb ních ty čí litých do pískové formy 
dle ČSN 42 0333 

Na obr. 26 je uvedena simulace posledního místa tuhnutí v odlitku zkušební tyče lité 

do kovové formy v čase 12 s, z které vyplývá, že k poslednímu tuhnutí bude 

docházet dle předpokladů uprostřed nejobjemnější části otevřeného nálitku. 

Usměrněným tuhnutím, vyplývající z konstrukce formy, je výskyt staženin dle Obr. 27 

soustředěn rovněž do oblasti nálitku. Výskyt staženin v oblasti zkušební tyče nebyl u 

reálných odlitků potvrzen, jako to ukazuje simulace - obr. 27. To je zřejmě způsobeno 

tím, že v simulaci není zahrnut vliv odvzdušnění přes dělící rovinu kovové formy. 

 

Obr. 26: Simulace pr ůběhu solidifikace v odlitku zkušební ty če lité do kovové formy 
dle ČSN 42 0334 
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Obr. 27: Simulace výskytu staženin v odlitku zkušeb ní tyče lité do kovové formy dle 
ČSN 42 0334 

4.3. Popis použitých slitin a realizace p řípravy vzork ů 

Tavení slitiny v provozu firmy EXPLAT se provádělo pomocí elektrické 

nízkofrekvenční indukční pece. Výhodou tavení pomocí elektrické indukce je 

průběžné promíchávání taveniny indukčními víry, které však při tavení hořčíkových 

slitin působí vyšší oxidaci na hladině taveniny. Pro tavení slitiny v podmínkách 

pracoviště Katedry slévárenství byla použita elektrická odporová pec ROHDE HE 60. 

Výhodou pece je klidové tavení. Omezení hoření, charakteristické pro Mg slitiny, je 

spojené s vytvořením ochranné vrstvy z krycí soli Emgesal na hladině taveniny. 

V provozu firmy EXPLAT byla teplota měřena pomocí přístroje ML 22 (odchylka 0,5 

stupně), výrobce METRA Blansko. Při odlévání vzorků na katedře jsme použili měřící 

přístroj značky GRANT. 

Chemické složení komerčně dodávaných slitin je uvedeno v příloze 8. Pokud je třeba 

zpětně získat chemické složení tavby, je možné z archivovaných vzorků změřit obsah 

jednotlivých prvků a získat protokol, který je jako příklad uvedený v příloze 9.  

Výchozí materiál AZ91 a AM60 je dodáván ve formě housek, o daném chemickém 

složení odpovídající typu vybrané slitiny a je uveden v tabulce 5. V provozu se 

ovšem vsázka většinou skládá z nového a vratného materiálu, který obsahuje 

zvýšené množství nečistot a jiných prvků z předchozího zpracování apod. Proto je 

chemické složení všech odlitých vzorků AZ91 uvedeno v příloze 16. Při vyšším 

obsahu nežádoucích prvků se jejich obsah snižuje přidáním (zředěním) taveniny 

pomocí Mg o čistotě 3N (99,9% Mg), který se rovněž dodává ve formě housek. 
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Tabulka 5 Chemické složení zkoumaných slitin ho řčíku 

Magnesium Elektron Cz
Zn Al Si Cu Mn Fe Ni Be Oth.

AZ 91 0.56 8.80 0.06 0.004 0.20 0.004 0.001 0.0007 <0,01
AM 60 0.09 6.0 0.03 0.001 0.29 0.003 0.001 0.0008 <0,01
LECO corp. - GDS Zn Al Si Cu Mn Fe Ni Be Oth.
AZ 91 Be 0.62 8.22 0.03 0.001 0.15 0.006 0.000 - <0,01
AZ 91 ON 0.62 8.36 0.03 0.001 0.16 0.010 0.000 - <0,01

Prvek [%]

 

AZ91 

• tepota lití: 720°C objemné odlitky, 

   760°C tenkost ěnné odlitky, 

   Obecně teplota přehřátí 15-20°C (760-780°C), 

• Rozpustnost hliníku v hořčíku je při eutektické teplotě 11,5 % a klesá 

postupně až na cca 1 % při pokojové teplotě. Eutektická reakce probíhá při 

437 °C a tvo ří se směs δ fáze (substituční tuhý roztok Al v Mg) a γ fáze 

(Mg17Al12), 

• Odolnost proti korozi je dobrá. [10] 

AM60 

• teplota lití: 650°C objemné odlitky, 

   695°C tenkost ěnné odlitky, 

   Obecně teplota přehřátí  15-20°C (665-710°C), 

• slitina pro lití pod vysokým tlakem s vynikající plasticitou ve stavu - F; 

používaná pro vrtule, automobilová kola a další části, které vyžadují dobrou 

tažnost a houževnatost v kombinaci s přiměřenými kluzovými a pevnostními 

vlastnostmi, 

• pod křivkou solidu dochází k precipitaci fáze β, která je bohatá na mangan, 

• Odolnost proti korozi je podmíněna obsahem Mn min. 0,25%, avšak při 

zvýšeném obsahu Fe více než 0,005% musí být obsah Mn vyšší a to 

v poměru Fe/Mn = 0,01 jinak korozní odolnost rapidně klesá. [11] 

AZ91 ON 

• Snížením obsahu hliníku u slitin AZ91 ON, se dosahuje snížení obsahu 

eutektika Mg17(Al, Zn)12 za účelem odstranění map na povrchu odlitků, které 

vznikají při povrchové úpravě chromátováním, 

• vliv sníženého hliníku na mechanické vlastnosti bude v rámci této práce 

předmětem experimentální části. 
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AZ91 Be 

• Vyšší obsah berylia je ve slitině z důvodu snížení oxidace (hoření) při odlévání 

rozměrnějších odlitků, 

• obsah Be se pohybuje nad hranicí 0,006% Be, [7], [8] 

• vliv zvýšeného obsahu berylia na mechanické vlastnosti je předmětem této 

práce. 

 

   AZ 91   AM 60 

Obr. 28: Strukturní fáze vybraných ho řčíkových slitin v rovnovážném diagramu Al –Mg 

 

4.3.1. Ochrana a úprava taveniny 

Pro zajištění ochrany kovu při tavení, jsme použili krycí přípravek EMGESAL, který 

slouží proti nadměrné oxidaci, resp. hoření na povrchu taveniny. Při samotném lití se 

do proudu kovu vprašovala mletá síra (má vyšší afinitu ke kyslíku než Mg), která při 

kontaktu s taveninou hořela za vývinu oxidu; SO2, který omezoval vývin oxidů slitiny 

na povrchu tekoucího kovu.  
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EMGESAL 

 Výrobce: Rheinkalk HDW, 

 50 kg balení, 

 Krycí a rafinační sůl pro neželezné kovy. 

Pro zajištění lepších mechanických vlastností u rozměrnějších odlitků, litých do 

pískových forem, se tavenina ve firmě EXPLAT očkuje přípravkem na bázi 

hexachloretanu, dodávaný pod obchodním názvem MIKROSAL MG T 200. Licí 

struktura se v důsledku vnášení nukleárních zárodků zjemňuje a vzniká očkovaná 

jemnozrnná struktura s lepšími mechanickými vlastnostmi.  

Původně se ve firmě EXPLAT s.r.o. pro zjemnění zrna využíval přípravek na bázi 

hexachloretanu a uhlíku pod obchodním názvem Nukleant 200, který se v současné 

době již nevyrábí. U tohoto přípravku působí jako krystalizační zárodek uhlík 

v kombinaci s chlorem. Více o očkování na bázi C2Cl6 je pojednáno v lit. [6]. 

Výsledek výzkumu uvedený v článku [4] uvádí, že při použití přípravku na bázi Mg-

TiB2 při obsahu 1,8%, je možné snížit velikost zrna z 240 µm až na 50 µm. 

MIKROSAL MG T 200 (hexachloretan) 

 Výrobce: Schaffer, 

 162 tablet / 200g, 

 Tablety pro zjemnění zrna slitin hořčíku na bázi hliníku, 

Použití při 750°C, 1 tableta / 50 kg slitiny. 

4.3.2. Formovací sm ěs 

Úkolem bentonitové formovací směsi, používané v provozu slévárny, je co nejmenší 

reaktivnost s hořčíkovými slitinami. Nejdůležitějším úkolem je ovšem vývin ochranné 

atmosféry, zabraňující oxidaci, resp. hoření slitiny ve formě. Ochrana proti hoření 

v pískové formě se zajišťuje spalováním síry, obsažené ve formovací směsi, za 

vývinu SO2.  

Nová formovací směs: 

Ostřivo : křemenný písek střední velikost zrna 36 – Provodín (PR 31, 33), (87%) 

Pojivo:  Bentonit (6%); mletá síra (6%); kyselina boritá (0.8%); vlhkost (3-4%). 

Oběhová formovací směs: 

Ostřivo:  vratná směs 98%; nový křemenný písek 1% 

Pojivo:  Bentonit 0,4%; mletá síra 0,5%; kyselina boritá 0,1% 
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4.4. Tepelné zpracování odlitk ů z Mg – Al slitin 

Pro homogenizaci a úpravu mechanických vlastností se, v rámci výroby ve firmě 

Explat, využívá níže uvedeného tepelného zpracování. Během tohoto tepelného 

zpracování dochází k rozpuštění druhotných strukturních fází tvořených zejména 

Mg17Al12 a eutektika δ+γ a vytvoření přesyceného tuhého roztoku Mg. 

 
Obr. 29: Tepelné zpracování T4 pro skupinu slitin M g – Al 

 
Obr. 30: Tepelné zpracování T6 pro skupinu slitin M g – Al 

  
Obr. 31: T řístup ňové tepelné zpracování pro skupinu slitin Mg – Al 
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Tepelné zpracování T6 je určeno pro další úpravu a homogenizaci struktury a 

většinou následuje po T4 (zavedeno v provozu Explat). Během tohoto procesu 

nastává tzv. umělé stárnutí. 

Vlastní tepelné zpracování, ve firmě Explat, se provádí v kruhových hlubinných 

elektrických pecích (obr. 20). Odlitky jsou spolu s přípravkem proti oxidaci umístěny 

na kovových roštech do prostoru pece a jsou tepelně zpracovány dle postupu 

uvedeného na obr. 24 - 26. Poslední uvedené třístupňové tepelné zpracování je 

vyvinuté pro zpracování rozměrnějších a složitějších odlitků ve firmě EXPLAT (dříve 

ČKD Hradec Králové), které bylo doporučeno Ing. Jiřím Novotným, metalurgem 

v provozu slévárny Mg slitin v Plotišti u Hradce Králové. 

4.5. Metalografické posouzení vzork ů 

Struktura kovů je souhrn fází (charakterizovaný jejich druhem, množstvím, tvarem a 

vzájemným uspořádáním), z nichž je materiál složen. Studium struktury má velký 

význam zejména proto, že z druhů, množství a vzájemného uspořádání fází je 

možno usuzovat mechanické vlastnosti. 

Struktura vzorků byla pozorována na naleptaném povrchu vždy ve střední části a na 

kraji. Leptání bylo provedeno ve zředěném NITALU. Snahou tohoto pozorování bylo 

zjistit v těchto místech předpokládaný vliv rozdílné rychlosti ochlazování na strukturu 

vzorku. Tato závislost však nebyla, v průřezu vyrobených odlitků zkušebních tyčí, 

potvrzena. Důvodem by mohla být malá tloušťka stěn odlitku, a tím pádem rychlé, 

téměř okamžité ztuhnutí kovu, bez výraznějšího odlišení velikosti zrna v okrajové a 

středové části vzorku. Výrazná segregace prvků ve střední části vzorků rovněž 

nebyla potvrzena. Zkoumané oblasti mikrostruktury vzorků jsou uvedeny v příloze 17 

- 21. 

Ze zjištěného chemického složení (PŘÍLOHA 16) jednotlivých strukturních fází slitiny 

lze pomocí binárních diagramů jednotlivých slitin (obr. 28) usuzovat, že se v daných 

vzorcích vyskytuje vždy fáze α Mg s eutektikem, tvořené zejména hlavními 

přísadovými prvky Al, Zn, Mn, aj. Další převážně vyloučenou fází jsou precipitáty 

Mg17(Al, Zn)12. Charakter tuhého roztoku Mg daný tmavší části dendritu je u  vzorků 

zřejmě způsoben dendritickým odměšováním. Ze spektrometrického měření byl, u 

AZ 91 lité do pískové formy (obr. 32), zjištěn výskyt 9,1 % hliníku a 0,7% zinku. 

Ve struktuře AZ91, lité do pískové formy, lze při pětisetnásobném zvětšení pozorovat 

výše zmíněnou fázi α Mg a eutektikum, které je vyloučeno po hranicích primární fáze. 
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V mikrostruktuře se kromě dvou zmíněných fází vyskytují dutiny, které mohou být 

 

Obr. 32: AZ91 v litém stavu do pískové formy, o čkované Mikrosal MG T 200, 500x 

 

Obr. 33: AZ91 ON v litém stavu do pískové formy, o čkované Mikrosal MG T 200, 500x 
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způsobeny odleptáním nečistot, tvořených zejména krycí a rafinační solí nebo se zde 

může jednat o výskyt mikrostaženin v mezidendritickém prostoru (obr. 32). Obecně 

lze mikrostrukturu litých vzorků charakterizovat jako nepravidelně rozložený souhrn 

zmíněných fází. Tyto fáze mohou mít při měření tvrdosti vliv na výsledné hodnoty. 

Na dalšímobrázku 33, lze u slitiny AZ91 ON s obsahem 8,3% Al, 0,6% Zn, pozorovat 

menší výskyt eutektické fáze způsobený sníženým hliníkem.  

 

Obr. 34: AZ91 Be v litém stavu do pískové formy, o čkované Mikrosal MG T 200, 500x 

U slitiny AZ91 Be, s obsahem 9% Al, 0,68% Zn (obr. 34), je předpokládán vyšší 

obsah berylia v hodnotách <0,006%, které nešlo blíže spektrometricky ověřit. Vliv na 

mikrostrukturu takto malého množství Be, se z tohoto rozboru litých vzorků nepodařil 

objasnit. Pro detailnější závěry by bylo nutné provést mikrostrukturní analýzu na 

elektronovém mikroskopu a detailnější prozkoumání oblasti vzorků. 

Na obr. 35 a 36 jsou uvedeny mikrostruktury slitiny AZ91 (9,8% Al, 068 Zn), lité do 

kovové formy. V obou případech se jedná o slitinu od výrobce Magnesium Elektron 

CZ. V prvním případě se jedná o neočkovanou slitinu AZ91 litou do kovové formy. U 

zkoumané slitiny lze pozorovat vysoký obsah lamelárního precipitátu Mg17(Al, Zn)12. 

Ve zvýšeném množství se precipitáty vyskytují i u očkované slitiny AZ91. Zvýšený 

obsah zmíněné fáze by mohl být způsoben vyšším ochlazovacím účinkem formy bez 

zásadnějšího vlivu očkovadla, které primárně slouží ke zmenšení zrna. 
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Obr. 35: AZ91 v litém stavu do kovové formy, neo čkované, 500x 

 

Obr. 36: AZ91 v litém stavu do kovové formy, o čkované Mikrosal MG T 200, 500x 

U slitiny AM 60 s obsahem 6% Al, 0,29% Mn (obr. 37 a 38), lze vidět menší výskyt  
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precipitátu Mg17(Al, Zn)12 a eutektické fáze oproti slitinám AZ91, způsobený nižším 

obsahem Al ve slitině.  

 

Obr. 37: AM60 v litém stavu do kovové formy, neo čkované, 1000x 

 

Obr. 38: AM60 v litém stavu do kovové formy, o čkované Mikrosal MG T 200, 1000x 
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Obr. 39: AZ91 Be ve stavu T4 litý do pískové formy,  očk. Mikrosal MG T 200, 1000x 

 

Obr. 40: AZ91 ON ve stavu T4 litá do pískové formy,  očk. Mikrosal MG T 200, 500x 
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Převažující výskyt deskovitého precipitátu u vzorků litých do kovové formy je zřejmý 

jak u slitiny AM 60 (obr. 37), tak ve větší míře u slitiny AZ91 Be po T4 s obsahem 

9,05% Al a 0,72% Zn (obr. 39). 

U slitiny AZ 91 ON (8,2% Al, 0,61%Zn) po tepelném zpracování T4, by mělo dojít 

k rozpuštění eutektické a precipitační fáze a vytvoření tuhého přesyceného roztoku α 

Mg. Na Obr. 40 můžeme pozorovat vyloučení fáze Mg17Al12, převážně po hranicích 

zrn. s obsahem 8,2% Al, 0,6% Zn, 

Naproti tomu u slitiny AZ91 Be (obr. 39), s obsahem hliníku kolem 9,05%, 

pozorujeme zvýšený výskyt precipitační fáze. Při srovnání se slitinou AZ 91 ON (obr. 

40), rovněž tepelně zpracované, je obsah precipitační fáze menší. To je způsobeno 

sníženým obsahem Al. Rovněž mohlo dojít k lepšímu prožíhání vzorku. Výskyt 

precipitátu může být rovněž výsledkem přirozeného stárnutí kovu. 

Z mikrostruktur uvedených v příloze 17 - 21, je při porovnání struktury na kraji a ve 

středu vzorku zřejmé, že u pískové formy je rozdíl patrnější, než při stejném srovnání 

s kovovou formou, kde se velikost zrna ve větší míře neměnila. 

Při dalším srovnání mikrostruktur litých do kovové formy vyplývá, že očkování při lití 

do kovové formy nemá výraznější vliv na zmenšení velikosti zrna, z důvodu větší 

rychlosti tvorby nukleačních zárodků vlivem intenzivního odvodu tepla z taveniny. 

Z měření chemického složení jednotlivých vzorků vyplynulo, že výsledky 

spektrometrického měření zásadně liší. To je způsobeno zejména rozdílným 

chemickým složením jednotlivých částí vzorku, které vzniká segregačními vlivy 

v tavenině během tuhnutí hořčíkové slitiny. 

4.6. Měření tvrdosti HBS 2,5/31,25 

Měření tvrdosti jednotlivých vzorků byli provedeny Zkouškou tvrdosti dle Brinella (HB 

resp. HBS) ČSN ISO 6506 (dříve ČSN 42 0371). Spočívá ve vtlačení indentoru) do 

povrchu vzorku. Tato zkouška je charakterizována širší oblastí vpichu a byla zvolena 

z důvodu zahrnutí více druhů strukturních fází k zajištění objektivního posouzení 

tvrdosti vybraných vzorků. Měření probíhalo na pracovním měřidle VPM. Indentorem 

byla zvolena kalená ocelová kulička s průměrem D = 2,5 mm a zatěžovací silou F = 

306,5 N (31,25 kp). Při zpracování experimentu jsem vycházel z výše uvedené 

normy a lit. [13] 
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Naměřené výsledky v grafu 1 jsou orientační, neboť vycházejí z charakteru lité 

struktury a pro jednoznačnější závěry by bylo nutné udělat rozšířenější měření 

s podrobnějším statistickým posouzením. 

Výpočet tvrdosti jsme provedli podle rovnice 1. 

rovnice 1: Výpo čet tvrdosti HBS (HBW) 

( )22.

2
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 F zkušební zatížení [N] 
 d aritmetický průměr vtisku [mm] 

Graf 1: Pr ůměrné hodnoty tvrdosti dle Brinella u vybraných ho řčíkových slitin 
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4.7. Měření mechanických vlastností za zvýšených teplot 

Trhací stroj TSM 20 fy. INOVA Praha (obr. 41), na kterém byly zkoumány 

mechanické vlastnosti vybraných hořčíkových slitin, je tvořen zatěžovacím rámem 

FSM20 M03, modulem siloměru se siloměry 20 kN a 1 kN. Posun závěsného mostu 

a tím i rychlost zatěžování je nastavitelná v mezích 0.001 mm/min až 500 mm/min, 

přestavovací rychlost je 500 mm/min. Rychlost zatěžování Námi zkoumaných slitin 

hořčíku byla 6 mm/min. Vlastní řízení, nastavování průběhu zkoušky a záznam 

naměřených dat se provádí pomocí počítače. Zařízení umožňuje provádět zkoušku 

tahem dle ČSN 42 0310 a tzv. obecnou zkoušku, která dovoluje v širokých mezích 

nastavit podmínky zkoušky v šesti oddělených stupních. Zkouška za vyšších teplot 

se provádí jako obecná. Při měření mechanických vlastností jsme prováděli výše 

zmíněnou obecnou zkoušku za pokojové teploty a zvýšených teplot s počátkem při 

100 ºC s odstupňováním po 50 ºC do teplot 250 – 300 ºC. Koncová teplota se u 

zkoumaných slitin lišila a byla volena dle možností z důvodu omezeného množství 

vzorků. Při zkoušce za zvýšených teplot byla výdrž na teplotě u všech vzorků 

aplikována na dobu 5 minut pro vyrovnání teploty na povrchu a uvnitř vzorku.   

Během zkoušky byly vzorky chráněny proti oxidaci v ochranné atmosféře argonu, pro 

zamezení oxidace lomových ploch, které budou dále zkoumány. 

Rozbor mechanických vlastností byl rozšířen o zkoušku tahem s určením lomové 

práce. Plasticita je definovaná jako kontrakce v místě porušení vzorků po provedené 

tahové zkoušce. 

Cílem zkoušky tahem je posouzení pevnosti vybraných hořčíkových slitin v závislosti 

na teplotě a chemickém složení zkušebních vzorků. Rovněž jsou zkoumány 

pevnostní vlastnosti v závislosti na metodě tepelného zpracování. Pro tyto účely byly 

vybrány dvě skupiny vzorků AZ91 ON a AZ91Be v litém stavu a po tepelném 

zpracování T4 (obr. 29). Polotovary určené pro tuto zkoušku byli odlity dle normy 

ČSN 42 0333. [14]  

Tato norma platí pro tvar a rozměry zkušebních tyčí z hořčíku a ze slitin hořčíku litých 

do písku pro zkoušku tahem podle ČSN 42 0310.  

Pro srovnání s výše zmíněnými zkušebními vzorky byla pozornost věnována chování 

slitiny AZ91 upravené očkováním a rovněž bez očkování, odlité do trvalé formy 

konstruované dle normy ČSN 42 0334 [15]. Tato norma je překladem ST SEV 5508-
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86 Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení 

mechanických vlastností - 01.89. 

Při provedení obecné tahové zkoušky nebyly vzájemně dodrženy technické 

požadavky obou výše zmíněných norem s provedenou zkouškou, zejména 

požadavek na další obrábění tyče. 

 

Řídící jednotka PC 

vzorek 

snímač tahové síly 

pohyblivý příčník 

pec 

řízení teploty PC 

snímání tahové síly 
snímání polohy 

příčníku 
řízení rychlosti 

posuvu p říčníku  
 

Obr. 41: Schéma za řízení trhacího stroje TSM 20 INOVA 

Přípravou tvaru zkušební tyče (obr. 42) pomocí obrábění byla odstraněna licí kůra 

vzorku. To ovšem bylo nutné provést z hlediska limitujících podmínek trhacího stroje 

a nutnost razantní úpravy tvaru vzorku pro podmínky upnutí a ohřevu zkušebního 

vzorku. Závislost vlivu rozdílného ochlazování forem na mikrostrukturu vzorků 

zůstává ovšem zachována. 

 

Obr. 42: Schéma zkušební ty če určené pro obecnou zkoušku tahem [mm] 
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Z naměřených výsledků je zřejmé, že se pevnost slitiny za pokojové teploty u AZ91 

ON (graf 2) a AZ91 Be (graf 3), v litém stavu pohybuje přibližně v hodnotách 190 

MPa. Tepelným zpracováním se pevnost uvedených slitin zvýšila o cca 30% na 270 

MPa. Přibližně stejné chování u obou slitin, lze usuzovat i z naměřených hodnot při 

teplotě 200 °C, kde se pevnost pohybovala mezi hodnotami 1 30-140 MPa .  

Graf 2: Pevnost slitiny AZ91 ON Fa AZ91 ON T4 v záv islosti na teplot ě, lité do pískové 
formy 

Teplotní závislost pevnosti slitin AZ91 ON, litých do pískové formy 
dle ČSN 42 0333 
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Během tepelného zpracování se jednotlivé strukturní fáze, jako je eutektikum a 

precipitáty tuhé fáze, rozpouštějí. za tvorby přesyceného substitučního tuhého 

roztoku Mg, který mohl způsobovat zjištěny nárůst pevnosti. 

Při porovnání slitiny AZ 91 v závislosti na očkování, lité do pískové formy můžeme v 

grafu 4 pozorovat mírné navýšení pevnosti očkované slitiny na hodnotu 190 MPa 

oproti neočkované slitině 170 MPa. Je možné, že se vlivem vysoké teploty přehřátí 

kovové formy projevil očkovací účinek během tuhnutí vzorku.  

Plastické vlastnosti, uvedené v grafech 5 - 7, vykazují až na určité anomálie 

vzrůstající trend. To je způsobeno aktivací skluzových systému HCP mřížky se 

vzrůstající teplotou. Hodnoty deformace se u slitiny AZ 91 se postupně mění 

vzrůstající teplotou. Po tepelném zpracování je dokonce z grafu 5 patrné výrazné 

zlepšení deformační vlastností zhruba o 40%. Další zkoumané slitiny AZ91 Be v litém 

stavu a AZ 91 litá do kovové formy, v očkovaném a neočkovaném stavu, dosahovali 



 

45 

menších hodnot deformace a plasticity. Hodnoty plasticity, stanovené z kontrakce 

zkušebních vzorků, jsou uvedeny v grafu 8 - 10. 

Graf 3: Pevnostní vlastnosti slitiny AZ91 Be a AZ91  Be T4 v závislosti na teplot ě, lité 
do pískové formy,  

Teplotní závislost pevnosti slitin AZ91 Be, litých do pískové formy 
dle ČSN 42 0333 
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Graf 4: Pevnostní vlastnosti v závislosti na teplot ě u neočkované a o čkované slitiny 
AZ91, lité do kovové formy 

Teplotní závislost pevnosti slitin AZ91 v litém sta vu, litých do 
kovové formy dle ČSN 42 0334
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Při porovnání s výsledky průběhu deformace je třeba poznamenat, že jsou na sobě 

závislé. 

Graf 5: Deformace slitiny AZ91 ON F a AZ91 ON T4 v závislosti na teplot ě, lité do 
pískové formy  

Teplotní závislost deformace do lomu slitin AZ91 ON , litých do 
pískové formy dle ČSN 42 0333 
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Graf 6: Deformace slitiny AZ91 Be F a AZ91 Be T4 v závislosti na teplot ě, lité do 
pískové formy 

Teplotní závislost deformace do lomu slitin AZ91 Be , litých do 
pískové formy dle ČSN 42 0333 
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Graf 7: Deformace v závislosti na teplot ě u neočkované a o čkované slitiny AZ91, lité 
do kovové formy 

Teplotní závislost deformace do lomu slitin AZ91 v litém stavu, 
litých do kovové formy dle ČSN 42 0334
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Graf 8: Plasticita v závislosti na teplot ě slitiny AZ91 ON F a AZ91 ON T4 lité do pískové 
formy  

Teplotní závislost plasticity slitin AZ91 ON, litýc h do pískové 
formy dle ČSN 42 0333
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Graf 9: Plasticita slitiny AZ91 Be Fa AZ91 Be T4 v závislosti na teplot ě, lité do pískové 
formy 

Teplotní závislost plasticity slitin AZ91 Be, litýc h do pískové formy 
dle ČSN 42 0333

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350

Teplota [°C]

P
la

st
ic

ita
 [%

]

AZ91 Be litý stav

AZ91 Be T4

 
Graf 10: Plasticita v závislosti na teplot ě u očkované a neo čkované slitiny AZ91, lité do 
kovové formy 

Teplotní závislost plasticity slitin AZ91 v litém s tavu, litých do 
kovové formy dle ČSN 42 0334
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Výsledky měření pevnosti, plasticity a lomové práce u zkoumaných slitin jsou silně 

ovlivněny charakterem lité struktury. Při bližším pohledu na grafy měrné lomové 
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práce (graf 11 -13), je zřejmé, že by se hodnota lomové práce měla zvyšovat se 

vzrůstající teplotou. To bylo prokázáno u slitiny AZ91 lité do kovové formy.  

Graf 11: M ěrná lomová práce v závislosti na teplot ě slitiny AZ91 ON F a AZ91 ON T4, 
lité do pískové formy,  

Teplotní závislost m ěrné lomové práce slitin AZ91 ON, litých do 
pískové formy dle ČSN 42 0333
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Graf 12: M ěrná lomová práce v závislosti na teplot ě slitiny AZ91 Be F a AZ91 Be T4, 
lité do pískové formy,  

Teplotní závislost m ěrné lomové práce slitin AZ91 Be, litých do 
pískové formy dle ČSN 42 0333
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Graf 13: M ěrná lomová práce v závislosti na teplot ě u neočkované a o čkované slitiny 
AZ91, lité do kovové formy 

Teplotní závislost m ěrné lomové práce slitin AZ91 v litém stavu, 
litých do kovové formy dle ČSN 42 0334
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Nejvyšší lomovou práci vykázali slitiny AZ91 On a AZ91 Be po tepelném zpracování. 

Hodnoty měrné lomové práce, pohybující se mezi 1-1,1 J/mm2, dosahovaly tyto 

slitiny mezi teplotami 100 – 150 ºC, 

Hodnoty mechanických vlastností ve výše zmíněných grafech, vychází ze 

zkušebních protokolů, které jsou uvedeny v přílohách 22 - 27. 

 

5. Rozbor a zhodnocení nam ěřených výsledk ů 
Snížením obsahu hliníku u slitin AZ91 ON, se dosahuje snížení obsahu eutektika 

Mg17Al12 za účelem odstranění map na povrchu odlitků, které vznikají při povrchové 

úpravě chromátováním. To se využívá převážně u odlitků, které nejsou dále 

zpracovávány např. obráběním a pokud je požadována lepší korozní odolnost. Vyšší 

obsah berylia je ve slitině z důvodu snížení hoření slitiny při odlévání rozměrnějších 

odlitků. 

Analýzou mikrostruktury jsme zjistili, že u vzorků litých do pískových, ale i kovových 

forem, byla vyloučena dendritická struktura. Licí struktura je uvedena v příloha 17 -  

21. Velikost zrna bylo možné změřit pouze u tepelně zpracovaných odlitků 

zkušebních tyčí, uvedené v příloze 20 a dosahovala hodnoty kolem 90 µm. Snahou 
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technologie odlévání hořčíkových slitin je vyloučení jemnozrnné struktury. Toho lze 

dosáhnout dvěmi způsoby: 

a) vysokým přechlazením, způsobený velkým ochlazujícím účinkem 

kovové formy, 

b) očkováním, použitým u pískových forem. 

Zmenšením velikosti zrna (rovnice 2), je možné dosáhnout vyšších pevnostních 

vlastností, zejména meze kluzu. 

Rovnice 2: Hall – Petch ův vztah  

2

1

0 .
−

+= dki σσ  

Celkový charakter měření tvrdosti vybraných hořčíkových slitin uvedený v grafu 1, je 

relativní, vyplývající z nerovnoměrně rozložených strukturních fází uvnitř vzorku. 

Měření tvrdosti prokázalo rozdíly u zkoumaných slitin v rozdílu jednotek. Nejnižší 

hodnoty byly, dle předpokladů, naměřeny u slitiny AM60. Výsledky měření 

nepotvrdily změnu tvrdosti vlivem očkováním. Tvrdost výše uvedené slitiny se 

pohybovala kolem 54 HB. Tvrdost vzorků slitin AZ91 v litém stavu vykazovala 

hodnoty 58 HB. Naopak nejvyšších tvrdostí dosahovaly slitiny AZ91 po tepelném 

zpracování T4, vlivem substitučního zpevnění. U slitiny AZ91 ON a AZ91 Be po T4 

došlo ke zvýšení tvrdosti přes 60 HB. 

Mechanické vlastnosti uvedené v grafu 14 u zkoumaných slitin dosahovali při 

pokojové teplotě, v litém stavu, hodnot 170 – 200 MPa. Tepelným zpracováním T4 

se pevnost a slitiny AZ 91 a AZ Be zvýšila k hodnotám 270 MPa při současném 

zvýšení plastických vlastností. 

Hodnoty pevnosti u slitiny AZ 91 lité do kovové formy, při porovnání s hodnotami 

pevností slitin litých do pískových forem, jsou srovnatelné a mohly být způsobeny 

menším přechlazením taveniny z důvodu vysokého přehřátí kovové formy. Tím se 

ovšem mohl projevit očkovací účinek během delšího tuhnutí taveniny v kovové 

formě, kde měření pevnosti prokázalo vyšší hodnoty u očkované slitiny AZ 91 oproti 

neočkované AZ91. 

Pevnostní vlastnosti se výrazně při teplotě  150 ºC sjednotily. Při dalším zvyšování 

teploty zkoumané slitiny vykazují přibližně stejné vlastnosti. Měřením hodnoty lomové 

práce slitiny AZ91 ON T4 a AZ91 Be T4 bylo zjištěno, že se dále hodnoty lomové 

práce od teploty 150 ºC výrazně snižují. 
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Hodnoty pevnostních a lomových vlastností jsou pro přehlednost uvedeny 

v tabulkách v příloze 28 a 29. 

Graf 14: Porovnání pevnosti slitin AZ91 v závislost i na teplot ě  

Teplotní závislost pevnosti slitin AZ91 
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6. Závěr 

V této práci jsme se zabývali analýzou mikrostruktury, měřením mechanických 

vlastností za pokojové teploty a zvýšených teplot, které byly rozšířeny o měření 

tvrdosti zkoumaných hořčíkových slitin. Podrobným studiem technologie odlévání 

hořčíkových slitin a osobní zkušeností při lití a přípravě zkušebních vzorků v provozu 

slévárny hořčíkových slitin firmy EXPLAT s.r.o., se Nám podařilo uskutečnit úspěšné 

lití Mg slitin v podmínkách pracoviště Katedry slévárenství. Dalším přínosem bylo 

navržení a realizace licího kelímku pro účely natavení více než 12 kg Mg slitiny 

(příloha 30), což je při nízké měrné hmotnosti nezanedbatelné množství. Zmíněná 

zjištění mohou napomoci při dalším výzkumu a ověřování chemických, strukturních a 

technologických vlastností širokého spektra hořčíkových slitin. Dále mohou výsledky 

přípravy tavení Mg-slitin sloužit pro výrobu specifických polotovarů ke studiu 

materiálových vlastností po zpracování jinými technologiemi (tváření, obrábění, atd.). 

U zkoumaných Mg slitin bylo zjištěno, že tepelným zpracováním se hodnoty na mezi 

pevnosti navýšili o 30% oproti litému stavu. Zjištěné hodnoty tahové zkoušky 

vykázaly předpokládaný trend poklesu pevnosti se vzrůstající teplotou. Celkový 
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charakter chování materiálu v průběhu pevnostních zkoušek byl doprovázen 

rozdílnou kinetikou lomu, způsobenou heterogenitou lité struktury. To je rovněž 

podloženo výpočtem lomové práce a měrné lomové práce uvedené v předchozí 

kapitole. Vliv zvýšeného obsahu berylia a snížený hliník, u slitiny AZ91, neměl 

výraznější vliv na pevnost materiálu. Z důvodu přehřátí formy se rovněž neprojevilo 

zjemnění struktury mechanismem vysokého přechlazení tekutého kovu. 

Při simulaci provedené pro pískovou formu a kovovou formu bylo ověřeno, že tvar 

odlitku zkušební tyče splňuje požadavky na bezproblémové plnění formy a tuhnutí 

odlitků zkušebních tyčí. Simulací bylo potvrzeno usměrněné tuhnutí odlitku směrem 

od středu zkušebních tyčí do nálitků, ve kterých byly, dle předpokladů soustředěny 

staženiny a mikrostaženiny. 

Výsledky z experimentální části mohou napomoci konstruktérům funkčních a 

nosných částí strojů a zařízení z hořčíkových slitin, u kterých hrozí namáhání při 

zvýšených teplotách (např. prohřátí nosné konstrukce stroje, které je vyrobeno 

z výše zkoumaných slitin od rotačního ložiska, jiných zdrojů tepla, apod.). Dalším 

přínosem práce je rozšíření znalostí u zkoumaných slitin pro praktické využití v rámci 

firmy EXPLAT divize Slévárna hořčíkových slitin. 

Výsledky studia mechanických vlastností hořčíkových slitin, by mohly být dále sloužit: 

Další výzkum odlévání hořčíkových slitin by měl dále ověřit: 

• skutečný vliv zvýšeného obsahu berylia na oxidační vlastnosti Mg slitin, 

• možnost použití jiných druhů hořčíkových slitin ve slévárně hořčíkových slitin 

Explat s.r.o., 

• možnost náhrady síry ve formovací směsi a při odlévání Mg slitin a následně 

ověření vlivu této látky na oxidační, ale i jiné vlastnosti odlévaného materiálu. 

Obecným cílem zkoumání je u některých aplikací možnost nahradit hliníkové slitiny, 

při relativním zachování vybraných užitných vlastností, hořčíkovými slitinami. To vše 

za výrazného snížení hmotnosti o cca. 1/3 při zvýšení specifické pevnosti. 

Intenzivní výzkum v zahraničí prokázal, že v oblasti zvyšování pevnostních vlastností 

za vyšších teplot jsou perspektivními hořčíkovými slitinami kombinace s prvky kovů 

vzácných zemin (Mg - RE) a hořčíkové slitiny v kombinaci s thoriem (Mg – Th). 



 

54 

7. Seznam použité literatury 
[1] MORDIKE, B.L.; EBERT, T.: Magnesium, properties – application – potential. 

 Materials Science A 302, 2001, s. 37-45. 

[2] WENBIN D.; HAIYAN, J.; XIAOQIN, Z.; DEHUI, L.; SHOUSHAN, Y.: 
 Microstructure and mechanical properties of GTA surface modified composite 
 layer on magnesium alloy AZ31 with SiCP. Journal of Alloys and Compounds 
 429, 2007, s. 233–241 

[3] JUN, Y.; SUNA, G.P.; WANG, H.Y.; JIA, S.Q.; JIA, S.S.: Laser (Nd:YAG) 
 cladding of AZ91D magnesium alloys with Al + Si+Al2O3. Journal of Alloys 
 and Compounds 407, 2006, s. 201–207. 

[4] CHIESA, F.; MORIN, G.; DUCHESNE, B.; BARIL. J. : Comparing magnesium 
 AZ91E Automotive Bell Housings Cast in Sand and in Low Pressure 
 Permanent Moulds. Hommes&Fonderie, Novembre 2009, s. 8-18. 

[5] WANG, X.M.; ZENGA, X.Q.; WU, G.S.; YAO, S.S.; LAI, Y.J.: The effects of 
 cerium implantation on the oxidation behavior of AZ31 magnesium alloys. 
 Journal of Alloys and Compounds 456, 2008, s. 384–389. 

 [6] DRÁPALA, J.; KUCHAŘ, L.;TOMÁŠEK, K.; TROJANOVÁ, Z.: Magnesium, its 
alloys and Mg – admixture binary system.VŠB –TU Ostrava, 2004, 172 s. 
ISBN 80-248-0579-0 

[7] ROUČKA, J.: Metalurgie neželezných slitin. VUT Brno 2004 

[8] PTÁČEK, L.: Slévárenské slitiny hořčíku. Slévárenství LII, č. 2-3, s.61-66 

[9] BIAŁOBRZESKI, A.; SAJA, K.; HÜBNER, K.: Stopy ultralekkie Mg-Li. Przeglad 
 Odlewnictwa 5-6, 2009, s. 276-287 

[10] ČECH, J.; JUŘIČKA, I.; BOUČNÍK, P.: Použití hořčíkových slitin ve 
slévárenství. 5. Medzinárodna vedecká konferencia CO-MAT-TECH, Trnava, 
14.10. - 15.10.1997. Dostupné na World Wide Web: < 
http://www.explat.cz/files/pouziti_mg_slitin_ve_slevarenstvi.pdf> 

[11] Properties of Cast Magnesium Alloys. Dostupné na World Wide Web: < 
http://mg.tripod.com/asm_prop.htm> 

[12] LIU, S.; ZHANG, Y.; HAN, H.; LI, B.: Effect of Mg–TiB2 master alloy on the 
grain refinement of AZ91D magnesium alloy. Journal of Alloys Compd. (2009), 
doi:10.1016/j.jallcom.2009.08.065 

[13] ČÍŽEK, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I : základní zkušební metody.  

 VŠB – TU Ostrava, 1979, 136 s. 

[14] ČSN 42 0333 Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. 
 Hořčík a slitiny hořčíku - 01.74 

[15] ČSN 42 0334 Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro 
stanovení mechanických vlastností - 01.89 

 



 

 

PŘÍLOHY 



 

 

PŘÍLOHA 1: Chemické složení základních slévárenských slitin ho řčíku (dle ČSN EN) 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2: Hranice rozpustnosti pro binární ho řčíkové slitiny  [6] 

 
PŘÍLOHA 3: Tabulka doporu čených tepelných zpracování komer čních ho řčíkových 
slitin  [6] 

 



 

 

PŘÍLOHA 4: Rovnovážný diagram Al-Mg 

 
PŘÍLOHA 5: Rovnovážný diagram Mg-Mn 

 



 

 

PŘÍLOHA 6: Rovnovážný diagram Mg-Zn 

 
PŘÍLOHA 7: Rovnovážný diagram Mg-Li 

 



 

 

PŘÍLOHA 8: Technologický postup výroby zkušební ty če do pískové formy 

VŠB-TU Ostrava 
Katedra 
slévárenství (kat. 
632) 

VÝROBNÍ 
POSTUP ODLITKU 

Číslo výkresu 
ČSN  
42 0333 

Číslo 
modelu 

- 

1 Název odlitku Tyče odd ěleně lité do 
 písku pro zkoušku tahem  

16 Objem formy [m3] 0,0008361 m3 

2 Pro výrobek Zkušební ty č dle 
 normy ČSN 420333 

Forma strojní p ěchování 
 střásáním 

3 Typ  Tyč 13 

17 Druh 
formování 

Jádro není 

4 Kusů pro jedno vyhotovení 4 Forma křemenný písek PR31 
 Bentonit 6%,  
 mletá síra 6%,   
 kyselina boritá 0,8% 

5 Materiál  AZ91, AM60  

18 Formovací 
materiál 

Jádro není 

6 Druh odpadu  ČSN 42 0030  Na syrovo 

7 Přejímací podmínky - 

19 Sušení 

 - 

8 Způsob odevzdávání - 20 Výstuhy   - 
Hmotnost 
[kg] 

surová hrubá čistá 

teoretická 1,455 0,332 0,26 

9 

skutečná 1,950 - 0,27 

21 Vtoky 1x kužel. (d=0,019–0,0125 m) 
Struskováky 1x rota ční (h=0,031m)  
Zářezy 1x obdelník.  (a=0,010m)  

10 Smrštění  4,2 [%]  Povrchová - 22 Chladítka 

Vnitřní  - 11 Modelové zařízení 
 Hliníkový vyjímatelný model  

12 Materiál modelu   
   hliník 
Materiál jaderníku - 

13 Počet odlitků v rámu 4 [ks]  

14 Formovací stroj  Foromot 20  

15 Formovací rámy   
  300x400x100  [mm]  

23 Výfuky   není  
 
Nálitky   2x kuželový uzav řený 
   2x kuželový otev řený 
   neošet řené 

24 Způsob lití  závěsná pánev 
   vrchem  

25 Výlevka   není  

35 Odstranění vtoků a nálitků pásovou pilou   

26 Zatížení formy  není  

27 Licí teplota  750 [°C]  
36 Tepelné zpracování  bez TZ nebo T4  

28 Licí doba  4  [s]  37 Tvrdost    50-62  [HB]  

29 Dolévání  není  38 Průběžný čas v čistírně [hod.] 0,15 [hod.]  

30 Max. doba stání  
hotové formy  1 [hod.]  

31 Uvolňování  strojn ě 

32 Doba ponechání  
odlitku v písku  1 [hod.]  

33 Průběžný čas  
ve formovně  0,15 [hod.]  

39 Pozn.  Využití tekutého kovu je 18%. 
  Vytloukání se provádí na  
  vyt řásacím roštu. 
  Vlhkost sm ěsi je 3 – 4% 

34 Druh čištění   není  40 Vypracoval: Schválil: 



 

 

PŘÍLOHA 9: Schéma odlitku zkušební ty če lité do pískové formy dle ČSN 42 0333 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 10: Model odlitku ty če odděleně lité do písku pro zkoušku tahem  
  dle ČSN 42 0333 vytvo řený v programu Rhinoceros 3D 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 11:Technologický postup výroby zkušební ty če do kovové formy 

VŠB-TU Ostrava 
Katedra slévárenství 
(kat. 632) 

VÝROBNÍ 
POSTUP ODLITKU 

Číslo výkresu 
ČSN  
42 0334 

Číslo 
modelu 

- 

1 Název odlitku Zkušební t ěleso pro  
 odlitky ze slitin hliníku 

16 Objem formy [m3] 0,000281 m3 

2 Pro výrobek Zkušební ty č dle 
 normy ČSN 420334 

Forma trvalá 

3 Typ  Tyč 13 

17 Druh 
formování 

Jádro není 

4 Kusů pro jedno vyhotovení 1 Forma Litina 

5 Materiál  AZ91, AM60  
18 Formovací 

materiál 
Jádro není 

6 Druh odpadu ČSN 42 0030  - 

7 Přejímací podmínky - 

19 Sušení 

 - 

8 Způsob odevzdávání - 20 Výstuhy   - 
Hmotnost 
[kg] 

surová hrubá čistá 

teoretická 0,51 - 0,076 

9 

skutečná 0,6 - 0,08 

21 Vtoky 1x válcový (d=0,018 m) 
Struskováky není  
Zářezy 1x obdelníkový  
 (0,09x0,02x0,005m)  

10 Smrštění  4,2 [%]  Povrchová - 22 Chladítka 

Vnitřní  - 11 Modelové zařízení 
není  

12 Materiál modelu  
 litina 
Materiál jaderníku - 

13 Počet odlitků v rámu 1 [ks]  

14 Formovací stroj  není  

15 Formovací rámy není  

23 Výfuky  není  
 
Nálitky  1x obdelníkový otev řený 
  neošet řený  

24 Způsob lití ruční lití z ocelového  
  kelímku se sifonovou  
  výlevkou  

25 Výlevka   není  

35 Odstranění vtoků a nálitků 
  pásovou pilou   

26 Zatížení formy  zajišt ění pákami  

27 Licí teplota 810-660 [°C]  
36 Tepelné zpracování 

  bez TZ nebo T4  

28 Licí doba  4  [s]  37 Tvrdost    55-62  [HB]  

29 Dolévání  není  38 Průběžný čas v čistírně [hod.] 0,15 [hod.]  

30 Max. doba stání  
hotové formy  není  [hod.]  

31 Uvolňování  strojn ě 

32 Doba ponechání  
odlitku ve formě  0,04 [hod.]  

33 Průběžný čas  
ve formovně  není  [hod.]  

39 Pozn. 
 Využití tekutého kovu je 18%.   

34 Druh čištění  není  40 Vypracoval: Schválil: 

 



 

 

PŘÍLOHA 12: Schéma odlitku zkušební ty če lité do kovové formy dle ČSN 42 0334 

 



 

 

 PŘÍLOHA 13: Model odlitku ty če lité do kovové formy pro zkoušku tahem   
  dle ČSN 42 0334 vytvo řený v programu Rhinoceros 3D 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 14: Chemické složení komer čně dodávaných ho řčíkových slitin 

 



 

 

PŘÍLOHA 15:Chemické složení jednotlivých taveb vybran ých zkušebních ty čí EXPLAT 

 



 

 

PŘÍLOHA 16: Chemické složení vybraných ho řčíkových slitin 

Chemické složení neočkované AZ91, kovová forma 

 
Chemické složení očkované AZ91,kovová forma 

 
Chemické složení AZ91 Be T4, písková forma 

 
 



 

 

Chemické složení AZ91 Be, písková forma 

 

Chemické složení AZ91 ON, písková forma 

 
Chemické složení AZ91, písková forma 

 



 

 

Chemické složení AZ91 ON T4, písková forma 

 



 

 

PŘÍLOHA 17: Analýza mikrostruktury AZ91 vzhledem k o čkování lité do kovové formy 

AZ91 

vzorek (3) litý do kokily o teploty 461 
ºC při teplotě kovu 720 ºC 
 

 
a) Kraj 200x 

 

 
b) Střed 200x 

 

 
c) Střed 500x 

AZ91 očkováno MIKROSAL MG T 200 

vzorek (14) litý do kokily o teploty 420 
ºC při teplotě kovu 760 ºC 
 

 
d) Kraj 200x 

 

 
e) Střed 200x 

 

 
f) Střed 500x 



 

 

PŘÍLOHA 18: Analýza mikrostruktury AZ91 Be a AZ91 ON lité do pískové formy

AZ91 Be 

vzorek se zvýšeným obsahem Berylia 
litý do pískové formy při teplotě 750 ºC 
 

 
a) Kraj 200x 

 

 
b) Střed 200x 

 

 
c) Střed 500x 

AZ91 ON 

vzorek se sníženým obsahem hliníku 
litý do pískové formy při teplotě 750 ºC 
 

 
d) Kraj 200x 

 

 
e) Střed 200x 

 

 
f) Střed 500x 



PŘÍLOHA 19: Analýza mikrostruktury AZ91 a AZ91 ON lit é do pískové formy

AZ91 

vzorek s předepsaným obsahem 
hliníku litý do pískové formy při teplotě 
750 ºC 
 

 
a) Kraj 200x 

 

 
b) Střed 200x 

 

 
c) Střed 500x 

AZ91 ON 

vzorek se sníženým obsahem hliníku 
litý do pískové formy při teplotě 750 ºC 
(místo odběru – hlava zkušební tyče) 
 

 
d) Kraj 200x 

 

 
e) Střed 200x 

 

 
f) Střed 500x 



PŘÍLOHA 20: Analýza mikrostruktury AZ91 ON a AZ91 Be lité do pískové formy po T4

AZ91 ON T4 

vzorek se sníženým obsahem hliníku 
litý do pískové formy při teplotě 750 ºC 
(místo odběru – hlava zkušební tyče), 
po tepelném zpracování T4 
 

 
a) Kraj 200x 

 

 
b) Střed 200x 

 

 
c) Střed 500x 

 
Velikost zrna cca. 85 µm ve středu 
vzorku a 71 µm na kraji vzorku 

AZ91 Be T4 

vzorek se zvýšeným obsahem Be litý 
do pískové formy při teplotě 750 ºC 
(místo odběru – hlava zkušební tyče), 
po tepelném zpracování T4 
 

 
d) Kraj 200x 

 

 
e) Střed 200x 

 

 
f) Střed 1000x 

 
Velikost zrna cca. 105 µm ve středu 
vzorku a 108 µm na kraji vzorku 



 

 

PŘÍLOHA 21: Analýza mikrostruktury AM60 lité do kovov é formy

AM60 

vzorek litý do kokily teploty 460 ºC při 
teplotě kovu 800 ºC 
 

 
a) Kraj 200x 

 

 
b) Střed 200x 

 

 
c) Střed 1000x 

AM60 očkováno MIKROSAL MG T 200 

vzorek litý do kokily teploty 537 ºC při 
teplotě kovu 850 ºC 
 

 
d) Kraj 200x 

 

 
e) Střed 200x 

 

 
f) Střed 1000x

 



 

 

PŘÍLOHA 22: Zkušební protokoly obecné trhací zkoušky v závislosti na teplot ě  
  u slitiny AZ 91 ON ve stavu F lité do pískové for my (EXPLAT) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 23: Zkušební protokoly obecné trhací zkoušky v závislosti na teplot ě  
  u slitiny AZ 91 ON ve stavu T4 lité do pískové fo rmy (EXPLAT) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 24: Zkušební protokoly obecné trhací zkoušky v závislosti na teplot ě  
  u slitiny AZ 91 Be ve stavu F lité do pískové for my (EXPLAT) 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 25: Zkušební protokoly obecné trhací zkoušky v závislosti na teplot ě  
  u slitiny AZ 91 Be ve stavu T4 lité do pískové fo rmy (EXPLAT) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 26: Zkušební protokoly obecné trhací zkoušky v závislosti na teplot ě  
  u neočkované slitiny AZ 91 ve stavu F lité do kovové form y (EKF) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 27: Zkušební protokoly obecné trhací zkoušky v závislosti na teplot ě  
  u očkované slitiny AZ 91 ve stavu F lité do kovové form y (EKF) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 28: Tabulka hodnot pevnostních vlastností vyb raných Mg slitin 

Mg slitina
20 ºC 100 ºC 150 ºC 200 ºC 250 ºC 300 ºC

AZ91 ON F - písková forma 190 185 182 133 103 79
AZ91 ON T4 276 250 197 152 108 -
AZ91 Be F - písková forma 193 185 177 142 - -
AZ91 Be T4 267 202 173 145 106 -
neočkovaná AZ 91 F - kovová forma 171 176 185 146 110 -
očkovaná AZ 91 F - kovová forma 185 197 185 143 109 78

Teplota
Pevnost vybraných ho řčíkových slitin v závislosti na teplot ě

Pevnost [MPa]

 

PŘÍLOHA 29: Tabulka hodnot lomových vlastností vybran ých Mg slitin 

Mg slitina
20 ºC 100 ºC 150 ºC 200 ºC 250 ºC 300 ºC

AZ91 ON F - písková forma 0.21 0.24 0.84 0.22 0.60 0.46
AZ91 ON T4 0.85 1.00 1.02 0.73 0.44 -
AZ91 Be F - písková forma 0.24 0.30 0.70 0.60 - -
AZ91 Be T4 0.55 1.04 0.90 0.75 0.37 -
neočkovaná AZ 91 F - kovová forma 0.14 0.19 0.25 0.40 0.43 -
očkovaná AZ 91 F - kovová forma 0.17 0.24 0.53 0.39 0.40 0.36

Měrná lomová práce [J/mm 2]

Měrná lomová práce vybraných ho řčíkových slitin 
Teplota

 

PŘÍLOHA 30: Vizualizace návrhu kelímku pro odlévání h ořčíkových slitin 

 


