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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na sledování a porovnání termomechanických vlastností 

hořčíkových slitin - AJ 62, AM 60, AMZ 40, AZ 91 a AZ 91 Be. Na těchto slitinách bylo 

provedeno sledování vlivu očkování na změnu termomechanických vlastností. Slitiny byly 

odlévány gravitačně do pískových a kovových forem. Následně vyrobené vzorky byly 

podrobeny namáhání při rozmezí teplot 20 – 300 °C. 

V teoretické části se nachází rozbor literatury (zejména je kladen důraz na vlastnosti a 

použití hořčíkových slitin). V experimentální části jsou vysvětleny postupy při výrobě vzorků 

i samotné testování. V závěru práce jsou umístěny grafy se srovnáním naměřených hodnot. 

Klíčová slova: Hořčíkové slitiny, očkování, mikrostruktura, porovnání 

termomechanických vlastností hořčíkových slitin  

 

Abstract 

This work is focused on monitoring and comparing the thermomechanical properties 

of magnesium alloys - AJ 62, AM 60, AMZ 40, AZ 91, AZ 91 Be. On these alloies was 

performed monitoring of influence of inoculation process on change of thermomechanical 

properties. Specimens were produced by gravity casting technology to the sand and cast-iron 

moulds. Finaly were samples expose to straining at temperature range from 20 to 300 ° C. 

In the theoretical part is the analysis of literature (especially the emphasis on the 

properties and uses of magnesium alloys). In the experimental section explains the procedures 

for the production of samples and actual testing. In conclusion, there are placed graphs 

comparing the measured values. 

Keywords: Magnesium alloy, inoculation process, microstructure, comparison 

thermomechanical properties of magnesium alloys 
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1    ÚVOD 

Hořčík je jedním z nejvýznamnějších kovů současnosti. Doznává vysoké pozornosti 

ze strany vědecko-výzkumných prací na celém světě. Dá se to přisuzovat obrovskému zájmu 

ze strany největších průmyslových odvětví – automobilového a leteckého průmyslu, 

kde se používají slitiny Mg již od 2. světové války. Například již od roku 1943 jsou známy 

prototypy letadel, které byly celé vyráběny z hořčíkových slitin. I po válce pokračoval rozvoj 

Mg slitin v leteckém průmyslu (např. u slavného bombardéru B 52 Stratofortress – byly 

brzdové kotouče vyráběny ze slitiny AZ 92 A). Tento rozvoj se netýkal jen vojenských 

projektů, ale i civilních jako byl například Boeing 727 (kde byly z hořčíkových slitin 

vyrobeny převodovky, rámy dveří, kola atd.). Do značné míry se hořčíkové slitiny uplatnily 

také při výrobě vrtulníků - Boeing CH47 Chinook, nebo Boeing AH64 Apache, pro typ 

Sikorsky UH 60 – u posledních dvou jmenovaných typů jsou využívány slitiny ZE 41. 

V dnešní době najdeme mnoho dalších aplikací – za většinu lze jmenovat značku Cessna, 

nebo vojenské proudové letadlo F-16. Největší výhoda hořčíku je jeho měrná hmotnost. 

Je o třetinu lehčí než nejpoužívanější lehký kov současnosti – hliník. Vzhledem 

k technologickým vlastnostem hořčíku, jako jsou výborná obrobitelnost, dobrá svařitelnost, 

minimální rozpustnost železa a v neposlední řadě také dobré slévárenské vlastnosti (zejména 

zabíhavost) z něj v současnosti dělají téměř ideální náhradu za hliníkové slitiny, a také adepta 

na post nejvyužívanějšího lehkého kovu. Hořčíkové slitiny se používají i pro lékařské účely 

(respektive jako materiál pro kostní transplantáty nebo jako trubičky pomáhající při ucpávání 

cév). Existují dokonce studie, které se zabývají biochemickou korozí Mg slitin legovaných 

Ytriem v lidském těle – což znamená, že pokud už dostanete implantát je možné, že po čase 

prostě zkoroduje a přirozeně se rozpustí v lidském organismu. Hořčíkový kation je čtvrtý 

nejhojnější v lidském těle, tudíž pokud nastane rozklad materiálu, nemělo by se pacientovi 

nic stát. Hořčík jako prvek se zúčastňuje mnoha metabolických reakcí a je součástí 

metabolického systému. Zároveň je také součástí mnoha enzymů a stabilizuje struktury DNA 

a RNA.  

Do jaké míry dochází k rozvoji hořčíkových slitin, naznačuje i obr. 1. Zde je zřetelně 

viditelný nárůst výroby hořčíku do roku 2007, poté je výroba Mg silně poznamenána 

celosvětovou krizí a k oživení dochází až v posledních 3 letech. 
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Obr. 1: Rozvoj výroby hořčíku v uplynulých letech [3] 

Je předpoklad, že vývoj a spotřeba hořčíku nadále poroste také z důvodu jeho těžby –

 zásoby jsou takřka nevyčerpatelné. Jeho zdrojem jsou přírodní jezera a hojně je obsažen také 

v zemské kůře (6. nejrozšířenější prvek na planetě). Jeho největším zdrojem je však mořská 

voda, kde se vyskytuje v podobě hořečnatých iontů (jen v mořské vodě jsou 

3. nevyskytovanějšími sloučeninami vůbec). Dalo by se i říci, že země ve kterých se hořčík 

vyrábí, tak ukazují určitou technickou a ekologickou vyspělost. Současným největším 

výrobcem hořčíku na světě je Čína. Tím se stala v roce 2000 a její výroba byla odhadována 

na 160 000 tun ročně. Do dalších pěti let svou výrobu zdvojnásobila. Stálý vzestup výroby 

hořčíku zastavila až celosvětová krize v roce 2008 (Obr 1). [1], [2], [3], [5] 
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2    CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je porovnání termomechanických vlastností hořčíkových slitin – 

AJ 62, AM 60, AMZ 40, AZ 91 a AZ 91 Be. U těchto slitin jsou zkoumány závislosti meze 

pevnosti v tahu, plasticity a pevnosti do lomu na zvyšující se teplotě. Stejně jako chemické 

složení, tak i struktura může znatelně ovlivnit výše jmenované závislosti. Proto naším druhým 

cílem bylo ověřit, jaký vliv na teplotní závislosti bude mít zjemnění struktury díky principu 

očkování slitiny. 

V závěru se na základě zjištěných hodnot věnuji porovnání jednotlivých slitin 

mezi sebou. 
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3    TEORETICKÁ ČÁST 

3.1    Hořčík (Fyzikální a mechanické vlastnosti) 

V následujících tabulkách (Tab. 1. - 5.) jsou udány základní data o hořčíku (Mg). 

Tab. 1: Atomové vlastnosti prvku [4] 

Atomové vlastnosti  

Atomové číslo 12 

Konfigurace elektronů volných atomů (2) (8) 2 

Stavy orbitálních elektronů ve volných atomech 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2 

Izotopy 78,99% 
24

Mg, 10,00% 
25

Mg, 11,07% 
26

Mg 

Atomová hmotnost 24,3 

Atomový objem 14,0 cm
3
/mol 

 

Tab. 2: Krystalografická struktura a s ní spojená data [4] 

Krystalová struktura  

Struktura hexagonální (nejtěsnější uspořádání) 

Uspořádání nejtěsnější 

Mřížkové konstanty a=0,32092; c= 0,52105 

Osový poměr c/a= 1,623 (velmi blízko nejtěsnějšímu uspořádání) 

 

Tab. 3: Deformační vlastnosti hořčíku [4] 

Deformační vlastnosti  

Skluz (20°C) bazální systém s rovinou skluzu (0001) 

Deformace při mechanickém zatížení dvojčatěním 

Lom (20°C) 

Transkrystalický (s mírným podílem 

interkrystalického lomu) 
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Tab. 4: Hustota a změny objemu [4] 

Měrná hmotnost a objemové změny  

Měrná hmotnost (20°C) 1 738 kg/m
3
  

Změna objemu při tuhnutí 4,2% 

Změna objemu při ochlazení 5% 

 

Tab. 5: Teplotní vodivost a jiné [4] 

Teplotní vodivost (rozmezí hodnot je 

výsledkem lišících se dat v literatuře)  

Tepelná vodivost (při 20°C) 148 – 171 W/m.K
 

Latentní teplo ΔH 360-377 kJ/kg 

Latentní teplo sublimace (při 25°C) 6113-6238 kJ/kg 

Latentní teplo vypařování 5150-5400 kJ/kg 

3.1.1    Historie 

V roce 1775 nalezl skotský chemik Joseph Black v oxidu hořečnatém nový prvek 

jménem hořčík (nebo také Magnesium). Jeho jméno pochází z místa v Thesálii v severním 

Řecku. Zde se těžil oxid hořečnatý (dříve známý jako bílý kámen) a dále exportoval do zemí 

kolem středozemí. V této době však ještě nebyl Joseph Black schopen izolovat tento prvek.  

Jako objevitel hořčíku je znám britský chemik Sir Humphrey Davy. Byl to on, 

kdo v roce 1808 izoloval tento neželezný kov pomocí elektrolýzy ze síranu hořečnatého.  

Největší zájem o hořčík v 2. polovině 19. stol. v Evropě se projevil v Německu, 

které bylo také v roce 1868 jediným dodavatelem hořčíku na světě. Většinou byl dodáván 

jako prášek pro výrobu blesků při fotografování, pro pyrotechnické účely a používán byl 

i při výrobě hliníku. [1]  

Evropská výroba hořčíku v datech: 

Německo 

V roce 1886 byla zahájena výroba Mg pomocí elektrolytického procesu. Metoda 

podobná této, vynalezená v Greisheimu, byla funkční až do roku 1928, kdy jí vystřídala 

výroba Mg pomocí oxychloridu. Zde také vzniklo, ve firmě IG farben (1909) obchodní jméno 
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Elektron, které se používá dodnes. Mezi další úspěchy v tomto roce můžeme zařadit 

i patentování slitin hořčíku obsahující hliník. Tyto slitiny byly určeny pro konstrukční účely. 

Ve 40. letech byla v Německu vynalezena nová metoda výroby hořčíku pomocí termické 

redukce. V této dekádě také firma Wintershall zahájila výrobu Mg pomocí roztaveného 

karnalitu. V roce 1940 byl zahájen vývoj nové výroby Mg za použití karbotermického 

procesu. 

Během první světové války stoupla spotřeba Mg z 320 tun na 1 200 tun za rok, 

přičemž v Německu stoupla tato spotřeba z 80 na 500 tun. Nejen z tohoto důvodu se začalo 

říkat Mg „německý kov“. Mg byl využíván pro militaristické účely – výroba světlic, 

světelných nábojů („trasírek“) a samozřejmě leteckých součástek. 

Anglie 

V Anglii byla výroba hořčíku započata poněkud dříve než v Německu a to v roce 

1864. Teprve až ve třicátých letech 20. století byly učiněny nové progresivní kroky v dalším 

využití hořčíkových slitin. Byly to první pokusy s pískovými formami z důvodu zlepšení 

odolnosti vůči korozi a zlepšení slévárenských vlastností díky přídavku manganu.  Blížící 

se 2. světová válka byla důvodem k hledání nového zdroje na výrobu Mg, kterým se stala 

mořská voda. Dva roky po skončení války bylo vzhledem k velkým zásobám hořčíku 

rozhodnuto anglickou vládou, že dojde k uzavření všech továren na výrobu hořčíku. Dnes 

se již Mg vyrábí pouze formou recyklace (jedná se o 10 000 tun ročně). 

Norsko 

Po okupaci Norska Německem došlo ke konfiskaci norského hliníkového průmyslu. 

Poté následovala jednání mezi firmami IG Farben a Norsk – Hydro, díky tomu vznikla firma 

Nordisk Lettmetal. Tato firma začala vyrábět nejen hliník, Mg, ale i kysličník hlinitý, kryolit, 

a chlór. Základní surovinou byl uhličitan hořečnatý získávaný z mořské vody – takto bylo 

získáváno 10 000 tun Mg ročně. 

V 70. letech 20. století bylo rozhodnuto, že ke každé z továren vyrábějících hořčík 

bude přistavena továrna na zpracování sekundárního hořčíku. Tento stav byl vyhovující 

až do roku 2002, kdy bylo rozhodnuto o ukončení výroby primárního magnesia.  

Mezi světovými válkami (i během druhé světové války) nastal prudký rozvoj Mg slitin 

použitých v automobilovém průmyslu. Iniciátorem tohoto počinu byl profesor Ferdinand 
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Porsche. Jedna z prvních aplikací slitiny bylo její použití u osmi válcového vzduchem 

chlazeného motoru Tatra. Další významnou, i když pro veřejnost méně známou aplikací Mg 

slitin, bylo při výrobě notoricky známého auta Volkswagen Beetle. V požadavcích na výrobu 

tohoto auta bylo, že musí obsahovat minimálně 20 kg odlitků z těchto slitin. Jednalo 

se o odlitky – skříň hřídele, skříň převodovky a dále mnoho menších odlitků. V roce 1974 

bylo v automobilce Volkswagen odlito skoro 50 000 tun odlitků z hořčíkových slitin. Byl 

dovážen z Norska, Ruska a Texasu.  

 

Obr. 2: Konický ocasní díl pro bombardéry B – 17 vyrobené z hořčíkových slitin [2] 

Po druhé světové válce nastal velký útlum výroby Mg. Nejvíce se tento fakt projevil 

v poraženém Německu, kde byla výroba Mg zakázána a funkční továrny (v Akonu 

a Moosbienbaumu) byly rozebrány a převezeny do Ruska. Podobně dopadly i plány na využití 

hořčíku spolu s různými druhy vývoje, které byly poválečnému Německu odebrány. V této 

poválečné době také selhalo mnoho pokusů po celém světě o různé druhy aplikací 

hořčíkových slitin do civilního života. Protože byl Mg nejvíce využíván ve vojenském 

průmyslu a dále také v letectví, považuje se poválečná doba jako útlum ve využití 

hořčíkových slitin pro slévárenské účely. I přesto se dále využíval Mg na výrobu odlitků 

například ručních vozíků, řetězových pil, pekařských regálů, nebo se používaly hořčíkové 

výlisky jako korozní ochrana v teplovodních ohřívačích. I nadále byl hořčík hojně využíván 

v leteckém průmyslu (viz obr. 2.), za což vděčí zejména výrobní technologii tváření, 
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respektive válcování. Před výrobou žádaných plechových svitků nebo výlisků, bylo nutno Mg 

zpracovat do ingotů, což bylo náplní práce pro slévárny, které alespoň zcela nezanikly. Plechy 

válcované z hořčíkových slitin se začaly využívat nejen u letadel, ale i při výrobě raket 

(Jupiter, Polaris atd.). Jen na americké vesmírné raketě Titan bylo použito přibližně 

500 až 600 kilogramů plechů z hořčíkových slitin, přičemž již v této době (v 60. letech 

20. století) se jednalo o slitiny AZ31B nebo slitinu Mg s thoriem. O tom, že v této době 

se odlitkům z hořčíkových slitin nedařilo příliš dobře, svědčí i fakt, že například ve Spojených 

státech amerických byly prodávány slitiny hořčíku o 5 centů levněji než hořčík čistý (surový).  

S rostoucí poptávkou po lehkých materiálech použitelných v leteckém průmyslu, 

postupně začíná převažovat výroba hliníkových slitin nad slitinami hořčíku. Objevením 

účinků Mg na vlastnosti hliníkových slitin, došlo k podpoře rozvoje výroby a průmyslového 

využití hliníku. Podobný efekt, tedy větší nárůst zájmu o hořčík, byl i díky technologii 

odsíření oceli. 

V dnešní době dochází k rozvoji zejména hořčíkových slitin určených pro slévárenské 

účely v automobilovém průmyslu, což můžeme přisuzovat zájmu o zlepšení životního 

prostředí díky snížení hmotnosti automobilů, a tedy i snížení jejich spotřeby a následných 

emisí. Jedná se o odvětví zejména tlakového lití. K tomuto rozvoji přispívají i výrobci 

slévárenské techniky, například vylepšením licích strojů (stroje pro tlakové lití s teplou 

komorou, které velmi urychlily proces lití). [1], [6], 

3.1.2    Výroba hořčíku 

Hořčík je šestý nejrozšířenější prvek na Zemi. Je obsažen ve 2 %  hmoty zemské kůry. 

Vzhledem k tomu, že je velmi reaktivní, vyskytuje se pouze ve sloučeninách. Roční produkce 

se pohybuje kolem 800 000 tun za rok. Pro výrobu Mg se používají zejména oxidické 

nebo chloridové suroviny. Z oxidických surovin se Mg vyrábí termickou redukcí. Chloridové 

jsou vstupními surovinami pro elektrolýzu chloridové taveniny. Elektrolýza se však dnes 

používá i pro výrobu z oxidických nerostů.  
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Oxidické suroviny:  

 Magnezit  

 Dolomit  

 Serpentín  

Chloridové suroviny: 

 Karnalit  

 Bischofit  

 Mořská voda 

V závislosti dle základní skupiny se určuje, který pochod bude vhodný pro výrobní 

proces. Zda se jedná o chlorid hořečnatý (MgCl2) a bude použita tavná elektrolýza v prostředí 

roztaveného chloridového elektrolytu, nebo se bude jednat o oxid hořečnatý (MgO) 

a bude tedy následovat termická redukce za pomoci vhodného redukovadla. [1] 

Chloridová elektrolýza - se skládá ze dvou hlavních stupňů: 

 Příprava bezvodného chloridu hořečnatého 

 Elektrolýza chloridové taveniny obsahující MgCl2 

Dále je můžeme dělit podle přípravy MgCl2 na totální dehydrataci roztoku MgCl2 

a nebo můžeme využít konverze roztoku MgCl2 na MgO, který je dále podroben plynné 

chloraci na bezvodný MgO.  

Samozřejmě existují různé technologie elektrolýzy například v konstrukcích apod. 

Provozní teplota elektrolýzy je 700-750°C, napětí bývá od 5 do 7 voltů s intenzitou proudu 

až 200 kiloampér. Mezi hlavní technologické procesy můžeme zařadit Norsk Hydro – 

Porsgrunn (IG Farben) a Dow Chemical (USA). 

Jednodušším procesem je termická redukce. Tento způsob výroby byl v průběhu let 

postupně zdokonalován a vyvíjel se do podob, které známe dnes. Jsou to karbotermická 

a metalotermická redukce. 
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Společným znakem je však vznik par kovového hořčíku a až na plynný CO jsou 

ostatní složky ve stavu solidu nebo likvidu. Další zvláštností těchto technologií oproti 

ostatním je, že díky vysoké afinitě Mg ke kyslíku je nutné, aby tyto procesy probíhaly 

buď ve vakuu, nebo v ochranné atmosféře. Hořčík se z 75% vyrábí elektrolýzou a zbylých 

25% je vyráběno tepelnou redukcí. I přesto je výroba hořčíku energeticky méně náročná než 

u jiných běžnějších kovů. [4], [7]  

3.1.3    Tavení slitin hořčíku 

Pro tavení hořčíku se používá tří základních druhů tavících agregátů: plamenné pece 

(vanové i kelímkové), indukční pece a elektrické odporové pece (kelímkové i vanové). 

Nejvýhodnějšími druhy tavících agregátů však jsou elektrické pece (vysoká výkonnost, 

možnost použití speciální atmosféry, nízký propal prvků). Kelímky jsou buď lité, nebo 

svařované a jako vyzdívka se většinou používá magnezit.  

Vsázka pro slévárenské slitiny se skládá z kovových složek (jedná se o technické čisté 

kovy a hotové slitiny, popřípadě vratný materiál a nesmíme zapomenout i na legury), 

z nekovových složek (legury ve formě solí – tavidla, očkovadla) a struskotvorné přísady. 

Velká afinita ke kyslíku u hořčíkových slitin je docela značný problém, 

jak při manipulaci, tak při výrobě nejen hořčíku samotného, ale i jeho slitin. Hlavní příčinou 

tohoto jevu je, že se na povrchu taveniny nevytváří souvislá vrstva oxidu, která by dále 

chránila taveninu od působení ovzduší.  

Reakci hořčíku s kyslíkem můžeme vyjádřit takto: 

2 Mg + O2 → 2MgO                                                        [8] 

V podmínkách slévárny musíme počítat i se vzdušnou vlhkostí: 

Mg + H2O → MgO + H2                                                    [8] 

Oxidaci hořčíku se dá zabránit přídavkem beryllia a vápníku. Avšak u beryllia musíme 

věnovat pozornost jeho množství, protože při jeho vyšších koncentracích dochází ve slitině 

k zhrubnutí struktury. Další nevýhodou při zvyšování obsahu beryllia je jeho účinek na lidský 

organismus. Beryllium je karcinogenní prvek a např. při vdechování může způsobit 

tzv. berylliózu. Nejen berylliem je možné zabránit oxidaci Mg slitin, ale také například 

tavením v ochranné atmosféře (plyny SO2 a argon), nebo použitím krycích a tavících solí. [9]  
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Tyto soli dnes obsahují pouze fluoridy a chloridy alkalických kovů. Dříve byly 

využívány soli jako například MgCl2, nebo NaCl, CaF2 a podobně. Tyto přípravky postupem 

času procházely jistým vývojem a dnes se tyto krycí soli používají hlavně na bázi bóru. 

Všechny uvedené druhy krycích solí, vycházejí z principu rozdílu teplot likvidu, a tak během 

procesu chrání taveninu souvislou vrstvou před oxidací. Tato vrstva se před litím stáhne.  

Jinou výše již zmíněnou možností je použít ochranou atmosféru plynu SO2. 

Nejpravděpodobnější rovnice ochranného vlivu: 

Mg + O2 + SO2 → MgSO4                                                   [5] 

Plyn SO2 byl po dlouhé době užívání v 70. letech vystřídán freonem (SF6). Vzhledem 

k závadnosti freonu bylo opět přistoupeno k používání SO2. Nyní je snaha o vývoj nových 

plynů pro aplikaci v ochranných atmosférách. Jako nejslibnější se jeví několik látek na bázi 

hydrofluorouhlíků a hydrofluoroesterů. Tyto látky splňují všechna kriteria, které  by tyto látky 

měly mít při daném použití. Jedná se o ekologickou nezávadnost, ekonomickou výhodnost 

(nízké pořizovací náklady), kratší reakční dobu v atmosféře a nízký globální potenciál 

oteplení ovzduší. 

Dále uvádím na Obr. 3. jednotlivé teploty lití a tuhnutí pro dané slévárenské slitiny 

hořčíku. Slitiny Mg obsahující Al můžeme právě podle obsahu Al v závislosti na teplotě lití 

a tavení dělit do dvou skupin:  

1) Al 3-5%, tavící teplota cca 680 °C, licí teplota 650-630°C   

2) Al 9%, tavící teplota cca 650 °C, licí teplota 630-620°C   

 

Obr. 3: Znázornění intervalu tuhnutí a licích teplot vybraných slitin hořčíku [2] 
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3.1.4    Očkování hořčíkových slitin 

Každá slitina má svou charakteristickou strukturu. Jelikož se tato podkapitola zabývá 

očkováním, bude se převážně týkat zjemnění struktury slitiny. Tento technologický proces 

znatelně ovlivní mechanické vlastnosti dané slitiny. V litém stavu mají některé slitiny 

vlastnost dědit strukturu vsázkového hořčíku, tedy tvoří kolumnární krystaly (zejména slitiny 

na bázi Mg-Mn). Stejně tak existují slitiny, které tuto vlastnost nemají jako např. slitiny typu 

Mg-Al-Zn, a to tím více, čím více obsahují Al. 

Pro různé druhy slitin platí různé druhy způsobů zjemnění zrna. Je to určeno hlavně 

vzájemným působením příměsí a základních legujících složek se zjemňujícími přísadami. 

Nejvíce se využívá procesu očkování u slitin Mg – Al – Zn. 

Metody očkování jsou: 

 přehřátí taveniny (přehřátí na teplotu 875 – 925°C, výdrž 15-20 minut a posléze rychlé 

ochlazení na teplotu lití – dokonalé rozpuštění částic na bázi železa a hliníku v celém 

objemu taveniny) 

 použití chloridů (organických nebo anorganických je velmi účinné zejména pro slitiny 

s vyšším obsahem hliníku) 

 použití přísad uvolňujících uhlík  

 využití legování Zr (dle tohoto legujícího prvku můžeme i slitin rozdělovat - viz níže) 

 použití přísad vápníku 

 použití přísad, které vytvářejí těžkotavitelné sloučeniny 

3.1.5    Druhy používaných metod lití 

3.1.5.1    Gravitační odlévání do kokil 

 Jedná se o jednu z nejstarších možností odlévání na světě, stále ale patří mezi 

pokročilé technologie, zejména ve spojení s odlévání do kovových forem (kokil). Výhodou je, 

že se dají odlévat odlitky o větší tloušťce stěny, avšak zase méně tvarově složité oproti 

tlakovému lití.  
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Pro gravitační lití jsou nejvíce vhodné slitiny s eutektickým složením 

(popř. se složením blížícím se eutektickému). Tyto slitiny by měly mít minimální hodnoty 

objemového a lineárního smrštění, dále v oblasti kritického intervalu trhliny vysokou hodnotu 

tažnosti, minimální sklon k naplynění, a dále také nízkou teplotu tavení a tím také nízkou licí 

teplotu. Musíme brát také v potaz vzájemné reakce mezi odlévaným kovem a formou – tzn. 

fyzikální, mechanické a chemické působení kovu na formu. Tomuto zabráníme do určité míry 

ochrannými nástřiky a nátěry, které znemožní styk taveniny s materiálem formy.  

Nejpoužívanější pro tuto metodu jsou slitiny hliníku, hořčíku a mědi (tedy podobné 

jako u tlakového lití). Tato technologie umožňuje různé druhy dalších kombinací, 

jako například gravitační lití na sklopných strojích aj. Výhoda dříve jmenované metody je 

klidné plnění formy a rovnoměrné proudění kovu.  

3.1.5.2    Lití pod tlakem 

3.1.5.2.1    Nízkotlaké lití (low pressure die casting) 

 Technologie nízkotlakého kokilového lití umožňuje kontrolované odlévání slitin lehkých 

kovů do kovových trvalých forem při silně omezeném vzniku vratného materiálu. Pracovní 

tlakový cyklus se nachází v oblasti přetlaku 1 baru. 

Stroj pro nízkotlaké lití (Obr. 4.) se skládá z tlakotěsné udržovací pece, na níž je 

upnutá dělená trvalá kovová forma, nejčastěji s vodorovnou dělící rovinou. Tavenina v peci 

je se spodním dílem formy spojena stoupací trubicí, která je vyrobena ze žáruvzdorného 

materiálu a je ukončena pod hladinou taveniny filtrem.  

Odlévání probíhá vytvořením přetlaku-zvýšením tlaku nad hladinou kovu, čímž je kov 

z kelímku vytlačován trubicí vzhůru do formy. Díky tomu, že je trubice ponořena pod hladinu 

taveniny a navíc opatřena filtrem, nedochází k znečištění kovu vstupujícího do formy. 

Rychlost stoupání kovu do formy je ovládána tlakem působícím na taveninu v peci tak, aby 

docházelo ke klidnému plnění formy. Díky působení tlaku se do tuhnoucího odlitku dostává 

kov z licí trubice, tudíž vtokový systém působí jako nálitek. Po utuhnutí odlitku se přetlak 

ukončí a kov ze stoupací trubice vyteče. Po otevření formy se odlitek z formy vytlačí 

vyhazovači umístěnými nejčastěji na horním dílu formy.  

Při správném nastavení parametrů ztuhne pouze malá část vtokové soustavy. Využití 

tekutého kovu je při nízkotlakém lití vyšší než u jiných běžných metod odlévání a činí 
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až 90%. Díky klidnému plnění formy a minimálnímu kontaktu s okolní atmosférou téměř 

nedochází k oxidaci taveniny. Nejen že je kvalita odlitků velmi vysoká, ale tyto odlitky mají 

minimum vměstků a plynových bublin (vynikající těsnost vůči vnikajícím mediím). Navíc 

jsou tyto výhody při správném nastavení stroje ve vysoké míře reprodukovatelné. 

 

Obr. 4: Schéma licího stroje pro nízkotlaké lití [13] 

Touto technologií je možno vyrábět velké množství různorodých hmotnostních 

kategorií odlitků. Ovšem u silnostěnných odlitků se znatelně zvyšuje délka výrobního cyklu. 

Pro tyto druhy odlitků je spíše vhodná varianta nízkotlakého lití – lití s protitlakem. Zde 

ze začátku působí přetlak plynů i na straně formy a při lití se snižuje tlak ve formě. Tím je 

v systému celkově vyšší tlak, než při běžném nízkotlakém lití, což zrychluje odvod tepla 

z odlitku do formy a omezuje se tak i vznik ředin a plynových bublin při tuhnutí. 

Výhody nízkotlakého lití: 

 Zalévání vložených dílů 

 Vznik vyššího licího tlaku 

 Klidné plnění formy 
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 Přesné a manipulovatelné ovládání rychlosti lití 

 Dosazování přímo ze stávající taveniny 

 Možnost automatizace (celkově bezobslužný provoz) 

 Možnost použití forem a jader z pískových směsí 

 Odlití blízké finálnímu výrobku 

 Díky použití vícenásobného osazení kokily se dosahuje vyšší produktivity 

 Vysoká minimalizace vratného materiálu 

Na trhu jsou dnes firmy, které jsou schopny navrhnout nejen licí stroj, ale i celý 

systém lití, včetně licího postupu přesně pro danou potřebu zákazníka. Je možno zakoupit licí 

stroje různých velikosti buď se stabilní nebo sklopnou jednotkou kokily, kombinovatelné 

se stabilní nebo pojízdnou udržovací pecí. I tyto pece mohou mít dle přání zákazníka různou 

kapacitu a mohou být s kelímkem nebo bez něj. 

3.1.5.2.2    Vysokotlaké lití (high pressure die-casting) 

Tato technologie se používá zejména pro menší odlitky ve velkosériové výrobě. 

Nejčastěji se u této technologie můžeme setkat se slitinami hliníku, hořčíku, zinku a mědi. 

Vstřikování taveniny do formy může být pod tlakem až 250 MPa.  Výhodou je, že se dá 

vyrábět tvarově velmi složitý odlitek o tloušťce stěn přibližně 1-2 mm. Při ideálních 

podmínkách a užití určitých slitin, lze odlívat i stěny o tloušťce 1 mm. Velmi vysoká přesnost 

odlitků je dána technologickými parametry – vtoková soustava působí zároveň jako nálitek 

a navíc tlak působící na taveninu, klesá až po utuhnutí odlitku ve formě, tudíž jakékoliv ztráty 

taveniny po naplnění formy, vzniklé při stahování kovu stále doplňuje vtoková soustava. 

Největší možnou velikost odlitku lze vypočíst jako maximální plocha odlitku v dělící 

rovině vztažena na uzavírací sílu stroje a velikost plnícího tlaku (respektive maximální 

hmotností kovu). Některé stroje mají uzavírací sílu až kolem 40 MN. 

Pro tlakové lití jsou využívány dva druhy strojů: tlakové stroje se studenou a teplou 

komorou. Ty lze ještě dále rozčlenit na stroje s horizontální a vertikální plnící komorou. 

Do tlakových strojů se studenou komorou (jsou nejvíce používány pro slitiny hliníku, 

především ale stroje s horizontální komorou) je tavenina dávkována do plnící trubice buď 
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manuálně lžící, nebo pomocí automatického dávkování. U strojů s teplou licí komorou je 

plnící komora umístěna pod hladinou taveniny v udržovací peci. Tento typ strojů je nejvíce 

používán pro slitiny zinku (stroje s vertikální komorou) a pro slitiny na bázi Sn, Pb a Sb 

(stroje s horizontální dělící rovinou). [10] 

3.1.5.3    Odlévání pod tlakem s krystalizací (squeeze casting) 

3.1.5.3.1    Přímé lití  

Metoda squeeze casting je kombinací pomalého plnění formy a vysokého tlaku během 

tuhnutí. Přímé lití u této metody znamená, že se odměřená dávka kovu nalije přímo do formy, 

a poté se díky horní části formy zvýší tlak na taveninu a to i po dobu tuhnutí odlitku ve formě.  

3.1.5.3.2    Nepřímé lití 

U tohoto druhu je vtlačování taveniny do formy zajištěno pomocí tlakového zařízení, 

které se nachází pod formou a je mnohdy výklopné na stranu. Toto zařízení je podobné 

tlakovému licímu stroji se studenou komorou. Velkými výhodami jsou zvýšená intenzita 

přestupu tepla (díky stálému kontaktu kovu s formou), s tím spojená jemnozrnná struktura, 

a také i zmenšení velikostí intermetalických fází, dále se zamezuje vzniku mikrostaženin 

a plynových dutin v odlitku. Nevýhodami jsou velká technologická (a tím i finanční) 

náročnost. Díky této metodě se dá vyrobit i kompozitní materiál s obsahem vláknitých 

nebo zrnitých částic. 

3.1.5.4    Metody odlévání v polotuhém stavu 

3.1.5.4.1    Thixocasting  

Tyto metody využívají tixotropního stavu látky – při zatížení (například střihovými 

silami) se látka původně viskózní mění na látku s dobrou tekutostí. Máme na mysli zejména 

slitinu AlSi10MgCu, označovaná též jako Thixoalloy. Jako vsázkový materiál se u těchto 

metod používá polotovar z již zmíněné slitiny a to ve tvaru válečku popř. tyčí, ze kterých je 

možno si oddělovat potřebné množství slitiny. Ohřev probíhá indukčně s velmi velkým 

důrazem na přesnost, protože na teplotě ohřevu hlavně záleží množství tuhé fáze 

ve vsázkovém materiálu. Právě podle podílu tuhé fáze se rozlišuje thixocasting  (cca 55%) 

a thixoforming (cca 70%). Materiály se v takovémto polotekutém stavu ukládají 
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do manipulátoru a vtlačují do formy. Získáme tak velmi kompaktní a neporézní odlitek, jehož 

struktura se vyznačuje globulárním tvarem krystalů.  

3.1.5.5    Plynulé a poloplynulé odlévání 

Celý postup těchto metod funguje díky udržovacím pecím, které fungují jako 

zásobníky tekutého kovu. Po nalití taveniny z tavicí pece do udržovací, prochází tato tavenina 

dnem udržovací pece, ke kterému je připevněn krystalizátor (nejčastěji z grafitu). Tvar jeho 

průchozího otvoru je tvar budoucího odlitku, který je navíc po celé délce zkosen (to kvůli 

stahování taveniny během tuhnutí po obvodě). Celý krystalizátor osciluje v daných 

intervalech tak, aby se natuhlý polotovar posouval ven spodním otvorem z krystalizátoru 

a dělal tak místo pro příchozí taveninu v jeho horní části.  

V případě neželezných kovů (zejména však u slitin hliníku) je potřeba brát v úvahu 

poloplynulé odlévání. Liší se od plynulého tím, že krystalizátor je vybaven posuvným dnem, 

které vlastně tvoří čelo slitku a od jeho vzdálenosti od horní hrany krystalizátoru se odvíjí 

délka slitku. Tímto postupem lze dosáhnout odlitků o délce 4 – 6 metrů a průměru 

20 milimetrů. Většinou se jedná o odlitky kruhového, čtvercového nebo obdélníkového 

průřezu.  

K těmto metodám můžeme ještě přidat i odlévání v elektromagnetickém poli. 

Dá se vlastně říci, že se jedná o další vývojový stupeň dvou předchozích technologií, kde je 

krystalizátor nižší a používá se vysokofrekvenční induktor. Ten má za následek to, že díky 

vyvinutí frekvence 2500 Hz se slitek v podstatě nedotýká stěny krystalizátoru. Slitek má díky 

této technologii zvýšenou nejen vnitřní ale i povrchovou kvalitu. Nevýhodou však jsou 

vysoké náklady na opravy, nestálost elektromagnetického pole a především vysoké náklady 

za energii. 

3.1.6 Tepelné zpracování hořčíkových slitin 

V zásadě se dá říci, že tepelné zpracování hořčíkových slitin se neliší od tepelného 

zpracování slitin hliníku. Odlitky se většinou před zpracováním homogenizačně žíhají 

při teplotách 400-420 °C po dobu 15-30 hodin z důvodu odstranění segregační heterogenity 

přísadových prvků.  Při tomto homogenizačním žíhání dochází k rozpouštění vyloučených 

fází, vyskytujících se na hranicích zrn, v základní matrici a tím dochází k vyrovnání 

chemického složení. Takto se také dá mimo jiné dosáhnout zvýšení mechanických vlastností.  
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Rekrystalizační žíhání prováděné u hořčíkových slitin probíhá okolo 350°C  a závisí 

na stupni deformačního zpevnění (začátek rekrystalizace deformačně zpevněných slitin Mg 

bývá většinou v rozmezí teplot 250-280°C). 

Kalení a stárnutí se používá zejména u slitin Mg s manganem nebo hliníkem. Toto 

zpracování je možné zejména díky změně rozpustnosti přísadových prvků s teplotou. Ohřev, 

který předchází kalení je většinou volen tak, aby došlo k rozpuštění intermetalických fází 

v tuhém roztoku (např. Al3Mg4). Po zakalení tak vzniká přesycený tuhý roztok 

a při následném stárnutí dochází k precipitaci zpevňujících fází. Vzhledem k specifickým 

vlastnostem hořčíkových slitin, jako je malá difuzní rychlost procesů, je nutné volit delší doby 

výdrže při ohřevech před kalením a stejně tak i u procesu umělého stárnutí. Zároveň však tato 

vlastnost umožňuje kalení hořčíkových slitin na vzduchu. Kalení slitin hořčíku se uskutečňuje 

za teplot od 380 do 420°C a stárnutí za teplot od 200 do 300°C. Při kalení je však nutné 

z důvodu oxidace povrchu použít ochrannou atmosféru (do pecní atmosféry je možno přidat 

kolem 1% siřičitých plynů). [1], [2], [4], [5], [7], [12] 

3.2    Základní slitiny hořčíku 

Jen velmi zřídkakdy je hořčík využíván jako čistý materiál. Nejčastěji se používá 

legovaný hliníkem, manganem, zinkem, kovy vzácných zemin, zirkoniem, stříbrem, lithiem 

nebo i thoriem. Při použití jako čistý materiál musí mít čistotu přes 99,8%. Obvykle hořčík 

tvoří eutektické nebo peritektické binární sloučeniny (v jakých sloučeninách a maximální 

rozpustnosti udává Tab. 6.). 
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Tab. 6: Maximální rozpustnost prvků, které se používají jako legury do slitin Mg [1] 

Prvek Hmotnostní procenta Systém 

Li 5,5 eutektický 

Al 12,7 eutektický 

Ag 15 eutektický 

Y 12,4 eutektický 

Zn 6,2 eutektický 

Nd -0,6 eutektický 

Mn 2,2 peritektický 

Th 4,75 eutektický 

Ce 0,5 eutektický 

Cd 100 tuhý roztok 

Ir 53,2 peritektický 

Tl 60,5 eutektický 

Sn 14,5 eutektický 

Yb 8 eutektický 

Bi 8,9 eutektický 

Ca 1,35 eutektický 

Au 0,8 eutektický 

Ti 0,2 peritektický 

 

Podle účelu zpracování se dělí slitiny hořčíku na slitiny určené pro tváření a slitiny 

určené pro odlévání. Příklad rozdílu mechanických vlastností mezi těmito slitinami můžeme 

vidět na Obr. 5, kde je znázorněna závislost meze kluzu (Rp 0,2%) na tažnosti (A5).  
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Obr. 5: Porovnání vybraných mechanických vlastností slévárenských slitin hořčíku a slitin pro 

tváření [14] 

Další možností rozdělení slitin může být jejich dělení dle specifických vlastností, 

které daná slitina má mít, nebo kterým by se měla blížit. Tyto slitiny a vlastnosti je možné 

vidět na Obr. 6. 

  

Obr. 6: Vývojové trendy Mg slitin v závislosti na požadovaných materiálových vlastnostech [14]  
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3.3    Klasifikace slévárenských slitin hořčíku 

Dříve byly v technické praxi slitiny hořčíku značeny podle způsobu, jakým byly 

vyráběny (např. kování, lití, protlačování apod.). Dnes je zavedeno značení podle americké 

normy ASTM (Tab. 7. – 10.):  

Tab. 7: Druhy označení legujících prvků ve slitinách Mg 

Druh značení (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) 

 

Kompletní označení slitiny se uvádí celými čísly (obsah prvku je zaokrouhlen). 

Jako názorný příklad poslouží klasická slitina AZ91 – označení vysvětluje, že ve slitině je 9% 

hliníku a 1% zinku. Toto označení může být dále rozvedeno o upřesnění – např. AZ91 A, B, 

…E, apod.  

Tab. 8: Označování zpracování slitin Mg  

Hlavní dělení Druh zpracování 

F Dle technologie výroby 

O Žíhaná rekrystalizovaná (pouze kované produkty) 

H Deformačně zpevněné 

T Tepelně zpracované 

W Rozpouštěcí žíhaní 
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Tab. 9: Označení rozdělení podskupiny H 

Podskupina H  

H1 (plus 1 nebo více číslic) Pouze deformačně zpevněná slitina 

H2 (plus 1 nebo více číslic) Deformačně zpevněná a částečně žíhaná slitina 

H3 (plus 1 nebo více číslic) Deformačně zpevněná a stabilizovaná slitina 

 

Tab. 10: Označení rozdělení podskupiny T 

Podskupina T Význam 

T1 Ochlazení a přirozené stárnutí 

T2 Žíhání (pouze u litých produktů) 

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 

 

Komplexní ukázkou takovéhoto značení může být například slitina AZ31B-H24, 

nebo také AM100A-T6. [1], [4], [7], [8] 

3.3.1    Slitiny hořčíku pro tváření 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.1. - slitiny hořčíku mají za studena pouze jeden 

skluzový systém, tudíž jejich tvářitelnost je velmi špatná a spolu s ní i nízká schopnost 

absorbovat rázovou deformaci. Nad teplotou 220°C dochází ke zlepšování tvárnosti 

především díky tomu, že jsou aktivovány nové skluzové systémy a projevují se i procesy 

rekrystalizace. Nejčastěji můžeme mluvit u technologií tváření Mg slitin o válcování 

a protlačování, nebo o zápustkovém kování. Teploty u jednotlivých druhů technologií tváření 

jsou různé, tak například – pro kování jsou 200 až 300 °C, pro protlačování 300 až 400 °C 

a pro válcování 400 až 500 °C.  
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Stejně jako u slévárenských slitin (strukturně jsou si totiž podobné), tak i u slitin 

určených pro tváření existují různé druhy:  

 Mg – Al – Zn 

 Mg – Al -  Mn: 

Mangan zvyšuje odolnost proti korozi. Tyto slitiny mají nízké mechanické vlastnosti, 

za to však dobrou tvárnost a svařitelnost. Slouží na produkci výlisků a válcování plechů. 

 Mg – Zn – Zr: 

Zinek zvyšuje mechanické vlastnosti a zirkon zase zjemňuje zrno. 

U tvářených slitin se nepoužívají jako legury kovy vzácných zemin. Existují 

však speciální slitiny s obsahem thoria, které jsou speciálně určeny pro vysoké teploty. Jejich 

mechanické vlastnosti zůstávají stejné až do teplot kolem 350°C. [15], [16] 

3.3.2    Slévárenské slitiny hořčíku 

Jak již bylo zmíněno v minulých kapitolách, hořčík se používá v čistém stavu 

jen ojediněle, nejběžněji se využívá Mg ve slitinách. Nejvíce z těchto slitin se zpracovává 

litím. Nejpoužívanějším přísadovým prvkem do těchto slitin je bezesporu hliník (slitiny Mg-

Al). Dalšími významnými prvky jsou zinek (slitiny Mg-Zn), mangan (Mg-Mn) a v současné 

době i lithium (Mg-Li). Tyto prvky (respektive slitiny) zvyšují nejen mechanické 

a technologické vlastnosti samotného Mg, ale například i korozivzdornost. I přestože je 

maximální rozpustnost hliníku 12,7 %, ve slitinách se používá v obsahu kolem 3 - 9 %. 

Dalšími doplňkovými prvky mohou být Si, Zr, kovy vzácných zemin (dále jen KVZ, nebo 

také RE – z anglického „rare earth“), Th, Ag a Ti. Jako u většiny slitin určených pro odlévání, 

i zde je v porovnání se slitinami pro tváření větší obsah slitinových prvků.  

Dalším neméně důležitým rozdílem mezi slitinami určenými pro tváření 

a pro odlévání je ten, že slitiny určené pro lití musí být chráněny před oxidací nejen během 

lití, ale i při tuhnutí ve formě. Vzhledem k tomuto faktu je nutno vybírat formovací směs 

(popřípadě druh formy) s minimální vlhkostí a s vysokou hodnotou tepelné vodivosti. 

Pro další snížení množství možné vlhkosti ve formě, je nutností, aby formovací směs 

obsahovala inhibitory pro zabránění reakce hořčík – vlhkost ve formě.  
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3.3.2.1    Slitiny Mg – Al (Mn, Zn, KVZ, Ca, Sr) 

Při eutektické teplotě je rozpustnost hliníku 11,5 at. %, postupně s teplotou však klesá 

až na 1 at. % (pokojová teplota). Při eutektické reakci (437°C – jak je patrné z Obr. 7) se tvoří 

směs dvou fází – α a β. Fáze α je substituční tuhý roztok Al v Mg, fáze β (Mg17Al12) je 

intermetalická sloučenina a hraje dominantní roli ve slitinách Mg. Pro svou křehkost jsou 

binární fáze Mg17Al12 s velkým podílem eutektické fáze jen omezeně použitelné pro praktické 

využití.  

Do těchto slitin se obvykle přidávají ještě další legující prvky:  

 Při aplikacích, kde je zapotřebí vyšší houževnatost a tažnost, se používá slitina 

s označením AM. Jsou to slitiny obsahující mangan (0,2 – 0,6%). Jedná se zejména 

o slitiny AM60, AM50, AM20, a vyrábí se z nich odlitky s vysokými požadavky 

na bezpečnost, avšak s nižšími nároky na pevnost, než je tomu u slitin obsahujících 

zinek. Dále mají tyto slitiny horší slévárenské vlastnosti, ale výhodou je, že se dají 

svařovat a mají vyšší odolnost proti korozi.   

 Zinek (komerčně nejvyužívanější slitiny – AZ91, AZ81, ovlivňuje tvar β fáze, Zn 

ve slitině zvyšuje pevnost) 

 kovy vzácných zemin (zvyšují creepovou odolnost slitiny, jsou vhodné pro tlakové 

lití, legujícími prvky mohou být Nd, Ce, Pr, Th, Y) 

 křemík (tyto slitiny mají vysokou tvrdost a nízký koeficient tepelné roztažnosti, 

nejběžněji užívané slitiny jsou AS41 a AS21 ) 

 vápník (levnější alternativa za slitiny Mg-Al-KVZ) 

 stroncium (patří mezi moderní trendy ve vývoji hořčíkových slitin, zlepšení 

creepových vlastností)  

Přídavek Stroncia ve slitinách pod označením AJ nám zajišťuje výborné creepové 

vlastnosti při teplotách v rozmezí 150 - 170°C. V tomto případě slitina AJ 62 se skládá z 6% 

Al a 2% Sr, zbytek slitiny tvoří hořčík. Slitiny takového složení jsou nejčastěji využívanými 

hořčíkovými slitinami s přídavky hliníku a stroncia, zaručují totiž výbornou zabíhavost 

a zároveň vysokou odolnost proti trhlinám za tepla i prasklinám. Vykazují také dobrou 

houževnatost.  
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Obr. 7: Binární diagram Al – Mg  

3.3.2.2    Slitiny Mg - Zn 

Slévárenské slitiny Mg - Zn obsahují většinou 0,3 – 0,5 % Zn a z hlediska strukturních 

složek se podobají slitinám s hliníkem. Z binárního diagramu je patrné, že pod křivkou solidu 

dochází u Mg – Zn slitin k vylučování precipitátů fáze β (Mg7Zn3) a u slitin obsahujících ještě 

hliník, můžeme nalézt fáze T (Mg3Al2Zn3). Precipitační zpevnění, jako druh tepelného 

zpracování, je možné použít u slitin obsahujících vyšší obsah zinku, ale zároveň se s vyšším 

obsahem zinku snižují slévárenské vlastnosti. Stárnutí se u těchto slitin většinou vynechává. 

V technických slitinách hořčíku se zinkem (nejčastěji v obsahu 5% Zn) se dále používají jako 

legury Mn (zvýšení korozní odolnosti), KVZ a Zr (umožňují použití těchto slitin za vyšších 

teplot a zlepšují mechanické vlastnosti), přičemž mezi používané KVZ můžeme zařadit La, 

Ce, Pr. Zirkonium se zde vyskytuje v obsazích 0,4 – 1 %. 

3.3.2.3    Slitiny Mg – Li 

Tyto slitiny můžeme řadit mezi nejlehčí. Označují se také jako super lehké slitiny. 

Jsou nejperspektivnějšími konstrukčními litými materiály dnešní doby. Měrná hmotnost 

kolísá v rozmezí 1,3 – 1,5 g/cm
3
. Vyvíjí se jak slitiny binární, tak více komponentní. 

Při výrobě těchto slitin však existují  problémy, jako jsou velká reaktivita komponent 
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v roztaveném stavu, nestabilita mechanických hodnot za pokojových teplot. Dalšími 

význačnými metalurgickými problémy jsou - rozdíl teplot tání obou kovů, rozdíl tenze par 

a ještě také rozdíl hustot těchto kovů. I přes výše jmenované problémy, stále probíhá 

intenzivní vývoj v těchto slitinách a jejich uplatnění, zejména v raketové a letecké technice. 

3.3.2.4    Slitiny Mg – Zr 

Hořčíkové slitiny obsahující zirkonium (lehký a přitom velmi tvrdý kov, mluvíme-li 

o čistém kovu) byly vytvořeny na základě požadavků leteckého průmyslu pro trysková 

letadla. Aplikace Zr do Mg slitin vedla k vytvoření mnoha dalších slitin. Lze říci, že tyto 

slitiny daly předpoklad ke vzniku slitin hořčíku s KVZ. Byly vlastně další vývojovou etapou 

slitin obsahujících Zr – jednou z nich je i slitina WE43 (hořčíková slitina obsahující 4% Ytria, 

3% KVZ a 0,5% Zr), která má vysokou pevnost a tepelnou stabilitu při teplotách okolo 

250°C.  

Zr ve slitinách s Mg se dnes používá především jako očkovací prvek – zlepšuje 

mechanické a slévárenské vlastnosti slitiny. Přesný mechanismus očkování Zr dosud není 

znám, ale na základě známých pravidel zjemnění zrna můžeme předpokládat, že se jedná o: 

 podobnost rozměrů krystalických mřížek mezi Mg a Zr 

 ovlivnění taveniny peritektickou reakcí v blízkosti bodu tuhnutí 

 přesycení tekutého Mg zirkoniem v místě bodu tuhnutí, nebo těsně nad ním 

3.3.2.5    Slitiny Mg – KVZ 

Nejčastěji používaným prvkem v těchto slitinách je Ytrium. Jako prvek je vysoce 

rozpustný v hořčíku a v jeho slitinách zvyšuje mechanické vlastnosti při vytvrzování 

stárnutím. Počáteční práce, které se věnovaly těmto slitinám, pracovaly se slitinou hořčík -  

ytrium – zinek - KVZ. Lepších mechanických vlastností se dosahuje u slitin hořčík – ytrium – 

neodymium - zirkon. Tyto slitiny mají dokonce vyšší pevnosti za vyšších teplot, a také lepší 

korozní vlastnosti než slitiny hořčíku se stříbrem. Používané slitiny WE54, WE43. 

Tyto slitiny mají vysokou creepovou odolnost při pracovních teplotách kolem 300°C. 

Další modifikací je systém magnesium – KVZ – zinek - zirkonium (ZK61 a ZK62) – 

tyto slitiny obsahují neodymium nebo levnější cerium, u této slitiny se využívá stárnutí, 

především pro zvýšení creepových vlastností. Odlévání slitiny je bezproblémové. 
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3.3.2.6    Slitiny Mg – Ag 

Tyto slitiny se používají ve stavu rozpustného žíhání a následného stárnutí. Stříbro 

zvyšuje objem precipitátů. Využití slitiny je především v leteckém průmyslu. Příkladem 

takových slitin je například QE22. 

3.3.2.7 Dělení slitin hořčíku na základě komerčního využití 

Rozdělit slévárenské slitiny hořčíku můžeme také na základě komerčního využití tedy 

na základě toho, která slitina se nejvíce využívá, stejně jako to popisují Friedrich,H.; 

Mordike,B.: 

Celý systém komerčně využívaných slitin se skládá z pěti základních skupin 

rozdělených podle prvků, které jsou nejvíce zastoupeny ve slitině s hořčíkem jako legující 

prvek – mangan, hliník, zinek, zirkonium, kovy vzácných zemin a slitiny s jinými legujícími 

prvky. Tyto slitiny můžeme rozdělit jednak podle chemického složení (viz výše) anebo podle 

metody odlévání. 

Rozdělení dle metody odlévání: 

 tlakové lití – zde se nachází největší uplatnění slitiny hořčíku s hliníkem, hořčíkové 

slitiny s  hliníkem obsahující mangan a křemík, slitiny obsahující hliník a zinek, 

slitiny s kovy vzácných zemin, 

 odlévání využívající pískových (polotrvalých), trvalých forem a lití na vytavitelný 

model – zde můžeme opět použít rozdělení na slitiny obsahující zirkonium a slitiny 

bez zirkonia.  

Vlastnosti nejvíce komerčně využívaných slévárenských slitin (slitiny jsou označeny dle 

platného značení, které je vysvětleno v kapitole 3.3 v tabulkách):  

 AM60 – výroba součástí, které vyžadují dobrou tažnost a houževnatost v kombinaci 

s dalšími přiměřenými mechanickými vlastnostmi, 

 AM50 - dobré slévárenské vlastnosti, vysoká odolnost proti nárazům, 

 AZ91A, AZ91B - mohou být vyrobeny z přetaveb, což značně může snížit jejich cenu, 

 AZ91C - používá se u pískových a trvalých forem a také tam, kde není nutná velká 

odolnost proti korozi, 
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 AZ91D - jedná se o vysoce čistou slitinu s výbornou odolností vůči korozi. Je 

také nejvíce používanou slévárenskou slitinou, 

 AZ91E - jedná se o vysoce čistou slitinu s výbornou odolností vůči korozi. Používá 

se u lití do trvalých forem. Má vysokou pevnost v tahu a středně velkou mez kluzu, 

 AZ91A, AZ91B a AZ91D - mají stejné nominální složení až na obsah železa, mědi, 

niklu.  Jsou používány v litém stavu. [1], [4], [5], [6], [7], [15].   

3.4    Použití odlitků z hořčíkových slitin 

Nejčastěji používanou technologií při výrobě odlitků z Mg slitin je tlakové lití. 

Nejpoužívanějším druhem formy u této technologie je trvalá forma – jsou podobné formám 

pro tlakové lití hliníkových slitin, avšak díky menší rozpustnosti železa v Mg jsou tyto formy 

méně namáhány a mají tedy delší životnost. Tyto formy umožňují dosáhnutí vysoké 

rozměrové přesnosti a kvalitních povrchů. Vzhledem k mechanickým a tepelným nárokům 

jsou funkční části formy vyrobeny z vysoce legovaných Cr- Mo ocelí. Části formy, které jsou 

namáhány méně, jako je např. rám formy, se vyrábí z méně ušlechtilých ocelí. [10] 

Odlitky z hořčíkových slitin nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu. Jedná 

se o konstrukční prvky (viz Tab. 11), které napomáhají efektivně snížit hmotnost automobilu, 

avšak nejsou příliš drahé, stejně jako jejich zpracování. Využití hořčíkových slitin 

v automobilovém průmyslu také záleží na jiných technických a ekonomických faktorech. 

Nicméně již dnes je vyvíjen značný tlak na vývoj nových slitin (zejména s vyšší creepovou 

odolností) a například automobilka Volkswagen již řadu let implementuje odlitky z Mg slitin 

do svých výrobků (zhruba 25 Kg na automobil). Vše napovídá tomu, že by se podíl těchto 

slitin z celkové hmotnosti měl stále zvyšovat (Obr. 8 a 9). Může za to hlavně poměr měrná 

hmotnost/pevnost, dále možnost svařování a nýtování, také obrábění je mnohem rychlejší 

než u slitin hliníku, a samozřejmě jsou také jeho dobré slévárenské vlastnosti a popř. 

i možnosti tepelného zpracování a tím další navýšení mechanických vlastností. 

To vše z něj dělá takřka ideální materiál budoucnosti, tudíž i vhodný materiál pro jedno 

z největších průmyslových odvětví, jakým bezesporu automobilový průmysl je. 
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Tab. 11: Tabulka možných aplikací slitin hořčíku 

Aplikace Specifikace Slitina a její výhody vzhledem k dosavadnímu řešení 

Hnací 

ústrojí 

Vícenásobné sání, 

alternátor, startér motoru, 

spojka, skříň převodovky, 

hnací hřídel, bloky motoru 

Nejčastěji AZ91 – zejména kvůli výborným 

mechanickým vlastnostem, dále také AS41, nebo 

i AE42, slitina AJ 62 se používá například pro bloky 

motorů, je totiž odolná vůči tečení za vyšších teplot a má 

výbornou odolnost vůči korozi 

Aplikace 

v interiéru 

Volant, hřídel volantu, rámy 

sedadel, přístrojový panel, 

airbagový kryt, páka ruční 

brzdy 

Nejčastěji AM50 a AM60 – dobrá zabíhavost, pevnost, 

dobrá energetická pohltivost, ale je možnost použití 

i AZ91 

Karoserie 

Rámy bočních dveří, rámy 

zadních výklopných dveří, 

víka kufru  

AM60 – dobré lomové vlastnosti, dobrý vzhled odlitků, 

častěji se však používají kompozity odlitků Mg + Al 

Nosné díly 

Vnitřní (deformační) rám 

dveří, sloupky karoserie, 

víko nádrže, příčné nosníky  

AM50 a AM60 – rozměrová stálost, méně následného 

zpracování (jak úprav tepelných, tak i povrchových), 

dobrá pevnost a tuhost, dobré lomové vlastnosti 

Podvozek Disky kol, nosníky nápravy,  

AZ91HP, AM60, AM50 – minimální porezita (vyšší 

vrubová houževnatost), vyšší únavová odolnost, 

pevnost, lepší antikorozní chování 

 

 

Obr. 8: Možná využití slitiny AZ 31 pro výrobu částí karoserie vozů [17]   
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Obr. 9: Druhy využití hořčíkových slitin při výrobě osobních automobilů [18] 

Vzhledem ke svým výhodným vlastnostem, je hořčík ideálním adeptem 

na konstrukční materiál rovněž pro letecký a raketový průmysl. Má však i své nevýhody 

(špatná korozní odolnost, špatnou lomovou houževnatost a také špatné creepové vlastnosti), 

které jej zase naopak částečně brzdí. 

Poprvé bylo využito kovaných a litých součástí do letadel v roce 1926 v Itálii. Rozvoj 

pokračoval a následovaly součástky do motoru (Obr. 10), jednotlivé díly konstrukce letadel 

atd. Dále byly slitiny hořčíku před válkou používány například k výrobě gondol pro létající 

balóny. 

 

Obr. 10: Zavěšení motoru Jumo 211 na letadlo Heinkel 111 [19] 
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Rozvoj letectví během II. Světové války samozřejmě také ovlivnil do značné míry 

i vývoj Mg slitin. Byla rozšířena výroba plechů z těchto slitin, které byly používány spolu 

s rámy jako trup letadla, nebo součástky do motorů. Výjimkou nebyla ani letadla vyrobena 

skoro celá z hořčíkových odlitků a plechů. Jedním z ukázkových modelů letadel pro využití 

Mg slitin, ať již tvářených nebo litých, byl pověstný bombardér B- 36 a po něm i B – 47. 

Po II. Světové válce byly nadále využívány slitiny Mg stejně jako během války, 

ale zároveň se objevilo i nové uplatnění – raketový průmysl. Nejednalo 

se jen o mezikontinentální střely, ale později i o rakety postavené pro vesmírné lety. Z tohoto 

posléze do určité míry sešlo a slitiny hořčíku se přesunuly na místa, kde jejich vlastnosti 

(špatná odolnost vůči zvýšeným teplotám, ozónu a volným radikálům v atmosféře), jim již 

nadále nebránila v užívání. Podobně se tomu stalo i u leteckého průmyslu – hořčík se tedy 

začal využívat nejvíce v interiérech letadel a raket. 

Díky velkému rozvoji vědy a zájmu v této oblasti není nemožné, že by se opět Mg 

slitiny vrátily na své původní dominantní místo v letectví a kosmonautice. Bude však ještě 

potřeba více času na aplikování vědeckých poznatků do všedního života. 

 

 

Obr. 11: Využití hořčíkových slitin v elektrotechnice [20] 

Velmi široké uplatnění Mg slitin se nachází v poslední době také ve výrobě krytů 

a rámu pro ruční nářadí a elektroniku (Obr. 11). Slitiny splňují všechna kriteria pro výrobu 

těchto tenkostěnných, tvarově mnohdy velmi složitých odlitků. Nejčastější výrobní 
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technologií je vysokotlaké lití. Díky vysoké odolnosti hořčíku vůči alkalickému prostředí je 

nářadí vyrobené z těchto slitin vhodné na pracoviště, kde se zachází s betonem.  

Také v elektrotechnickém průmyslu jsou hojně využívány slitiny Mg. Je tomu 

tak hlavně, protože tyto slitiny disponují výbornými slévárenskými vlastnostmi a popřípadě 

se dají vyrábět pomocí technologií využívajících polotekutý stav slitiny (semisolid casting, 

thixocasting atd.), tudíž dosahují výborných rozměrových tolerancí, ale i mechanických 

a fyzikálních vlastností (zejména vodivosti).  

Pole aplikací pro hořčíkové slitiny Mg je dnes velmi široké a stále se zvětšuje – jako 

možnosti dalšího využití můžeme uvést sportovní vybavení - rámy kol, inlinové brusle, 

rybářské vybavení (Obr. 12)., galvanické zařízení (anody, baterie atd.), optická zařízení 

(dalekohledy, brýle) a mnoho dalších. [1], [16], [19], [20], [21], [22] 

 

Obr. 12: Naviják od firmy Shimano, vyrobený z hořčíkových slitin [21] 
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4    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V následující kapitole je popsán proces  výroby vzorků, následný proces testování 

a samozřejmě také shrnutí spolu s porovnáním všech zjištěných hodnot spolu s fotkami 

mikrostruktur jednotlivých slitin. Cílem je sledování chování jednotlivých slitin při zvyšující 

se teplotě na pevnost v tahu, pevnost do lomu a plasticitě (respektive kontrakci). 

4.1    Tavba 

Celý proces tavení probíhal v laboratořích katedry metalurgie a slévárenství. 

Vsázkový materiál byl dodáván ve formě housek o daném chemickém složení (viz Tab. 12.). 

Vzhledem k reaktivitě hořčíku s vyzdívkami na bázi křemičitanů, probíhalo tavení a odlévání 

vzorků ze slitin v kelímku z nelegované oceli obvyklé jakosti pro konstrukce (ČSN – 11 373). 

Tavení slitin probíhalo v elektrické odporové peci HE 60 od firmy Rohde (Obr. 13). Její 

výhodou je klidové tavení, což nám značně redukovalo hoření kovu například v porovnání 

s indukčními pecemi, které se také využívají pro tavení Mg slitin ve slévárnách.  

Tab. 12: Tabulka chemického složení vsázkového materiálu 

Slitina 
Prvek [%] 

Zn Al Si Cu Mn Fe Ni Ca Be Sr 

AZ 91  0,560 8,800 0,060 0,004 0,020 0,004 0,001 0 0,001 0 

AZ 91 Be 0,620 8,220 0,030 0,001 0,150 0,006 0 0,009 0,009 0 

AM 60 0,090 6,000 0,030 0,001 0,350 0,003 0,001 0,008 0,001 0 

AMZ 40 0,140 3,760 0,020 0,001 0,340 0,003 0 0 0,001 0 

AJ 62 0,010 5,780 0,040 0,001 0,350 0,003 0,001 0,008 0,001 2,920 

 

Po natavení předem zvážené vsázky se do kelímku na taveninu nasypal krycí 

přípravek Emgesal (od výrobce Rheinkalk HDW), který nám pomohl zabránit nadměrné 

oxidaci kovu při tavení. Jelikož jsme potřebovali slitiny očkované i neočkované, postupovali 

jsme vždy tak, že jsme nejdříve natavili slitinu neočkovanou a až po odlití potřebného 

množství vzorku jsme natavili slitinu očkovanou. 

Přípravkem pro zjemnění struktury byl Mikrosal MG T 200 od firmy Shäfer 

Chemische Fabrick GmbH. Jedná se o látku na bázi hexachlorethanu, která byla v našem 
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případě ve formě tablet. Přídavky očkovadla byly dávkovány dle návodu výrobce (tedy 

v poměru 1 tabletu na 50 Kg kovu), což v našem případě tvořilo 0,4 hm. % vsázky.  

 

Obr. 13: Elektrická odporová pec HE 60 (od firmy Rohde) 

Při odlévání do kokily (Obr. 14) bylo pro sledování její teploty využito měřící 

zařízení firmy GRANT. Pro snadnější vyjímání odlitku z formy jsme použili ještě běžný 

silikonový sprej, který se aplikoval vždy těsně před litím do formy (duhové zbarvení 

povrchu některých odlitků).  

 

Obr. 14: Odlévání do kokily 
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4.2    Formy 

Kokila (na Obr. 15 i s hořákem) určená pro odlití vzorků byla vytvořena na základě 

odlití správného zkušebního vzorku (tyče) pro kovovou formu odlévané především ze slitin 

AZ91 a AM60 dle ČSN 42 0334. 

 

Obr. 15: Ohřev kokily plynovým hořákem v dílnách katedry 

Druhá forma byla z formovací směsi, která měla za úkol zajistit, pokud možno 

co nejmenší reaktivitu s Mg slitinami. Hlavním úkolem však bylo vytvořit ochranou 

atmosféru, která má zabránit oxidaci (hoření) slitiny ve formě. Tohoto efektu se dosáhlo 

přidáním mleté síry (6%) do formovací směsi, která ve formě hoří za vývinu SO2.  Ostřivem 

v této formovací směsi byl křemenný písek střední velikosti zrna 36 – Provodín (87%) 

a jako pojivo byl přidán bentonit (6%). Vlhkost směsi byla 3-4%. Příprava této směsi 

probíhala ve firmě EXPLAT s.r.o. (divize slévárna hořčíkových slitin). 

4.3    Posouzení metalografických vzorků 

Souhrn fází, z kterých se skládá materiál (respektive jejich charakterizovaný druh, 

tvar, množství a vzájemné uspořádání) se označuje jako struktura kovů. 

Před posouzením struktur je nutné provést úpravu pozorovací plochy vzorku. Nejprve 

však byl každý vzorek po rozřezání strojní pilou označen razníkem, aby se eliminovala 

možnost záměny. Poté probíhalo broušení vzorku (respektive jeho pozorovací plochy) 
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na metalografické brusce při použití brusných papírů o drsnosti (zrnitosti) 60, 120, 320, 600, 

800, 1200 a 1500. Poté ještě bylo provedeno leštění pozorovací plochy. Leštění probíhalo 

na leštícím sukně o drsnosti 2000 a jako leštící emulze byl využit 1% roztok Al2O3. 

Po očištění vzorku od nežádoucích nečistot pod proudem vody následovalo ještě omytí 

vzorku v lihu a poté byl vzorek vysušen. Posouzení mikrostruktury vzorků ještě předcházelo 

naleptání povrchu vybraných vzorků v zředěném roztoku NITALU (3% roztok kyseliny 

dusičné). 

Na základě výsledku studia mikrostruktury kovů (právě dříve zmíněných fází, jejich 

druhu a uspořádání), lze posoudit  jaké mechanické vlastnosti materiál bude mít. 

Ze zjištěného chemického složení jednotlivých fází slitiny je možné pomocí binárních 

diagramů těchto slitin usuzovat, že se v nich bude vždy vyskytovat eutektikum spolu s fází   

– Mg. Eutektická fáze se bude skládat převážně z přísadových prvků (např. Al, Mn, Zn, 

apod.). Další z převážně vyloučených fází budou precipitáty Mg17(Al, Zn)12. 

V posuzované mikrostruktuře se dále můžou vyskytovat dutiny, které mohou být 

mikrostaženinami v mezidendritických prostorech anebo se jedná pouze o odleptané 

nečistoty, které jsou tvořeny buď krycí, nebo rafinační solí. 
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4.4    Měření mechanických hodnot 

Pro provedení měření mechanických hodnot bylo zapotřebí z odlitků vytvořit 

specifické vzorky – zkušební tyče (viz Obr. 16) 

Úkolem tahové zkoušky je zjištění a následné porovnání pevností vybraných slitin 

v závislosti na chemickém složení a teplotě u zkušebních vzorků. Úkol zjištění mechanických 

vlastností byl ještě rozšířen o zkoušku tahem s určením lomové práce a zjištěním plasticity 

(ta je definována, jako kontrakce v místě přetržení vzorku po provedení tahové zkoušky). 

 

 

Obr. 16: Zkušební vzorek určený pro tahovou zkoušku [14] 

Zařízení pro tahovou zkoušku je trhací stroj TSM 20 od firmy INOVA Praha 

(Obr. 17). Stroj je sestaven ze zatěžovacího rámu, modulu siloměru se siloměry (20 kN 

a 1 kN) a zatížení lze nastavit dle potřeb od 0,001 mm/min až do 500 mm/min. V našem 

případě rychlost zatěžování byla 6 mm/min. Záznamy dat jsou ukládány do počítače, který 

zároveň slouží k obsluze stroje (řízení a nastavování parametrů). Zkouška za vysokých teplot 

se provádí jako tzv. obecná zkouška tahem, kterou stroj umožňuje vykonávat podle 

ČSN 42 0310. Při zkouškách za zvýšených teplot je vzorek materiálu chráněn proti oxidaci 

vytvořením umělé atmosféry v peci. Tato atmosféra je tvořena z plynného argonu a chrání 

především lomové plochy po porušení souvislosti materiálu (tuto výhodu jsme využili 

zejména při následném zkoumání povrchu lomové plochy pod elektronovým mikroskopem). 

Při prováděných testech jsme vzorky podrobovali zatížení nejdříve při pokojových teplotách 

a následně za zvýšených teplot. Počáteční hodnota byla 100 °C a postupně navyšována 

o 50°C až do teplot 250-300°C. Rozmezí koncové teploty bylo voleno dle počtu vzorků (měli 
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jsme k dispozici pouze omezený počet). Při ohřevu vzorků docházelo k prodlevám 

při zvyšování teplot. Důvodem byla nucená výdrž na teplotě, abychom tak zajistili vyrovnání 

teplotních gradientů na povrchu a uvnitř vzorku. 

Při zpracovávání dat byly použity tyto vzorce [23]:  

 Výpočet meze pevnosti v tahu        RM = Fmax/S0                        (MPa) 

Kde: 

RM …maximální napětí dosažené ve smluvním diagramu 

Fmax …maximální síla dosažená při zkoušce 

S0 …původní průřez zkušebního tělesa 

 Poměrná deformace      = (LU – L0)/L0                                          (%) 

Kde: 

L0 …původní měrná délka zkušebního tělesa 

(L – L0) … vyjadřuje přírůstek délky L0 

 Tažnost                   A= [(LU – L0)/L0]. 100                                 (%) 

Kde: 

L0 …rozměr zkušební tyče - vzdálenost od jednoho vyznačeného bodu k druhému 

před porušením souvislosti tyče 

LU … rozměr zkušební tyče – vzdálenost od jednoho vyznačeného bodu k druhému 

po porušení souvislosti tyče 
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Obr. 17: Jednoduché schéma celého zařízení trhacího stroje INOVA [14] 

4.5    Vyhodnocení a rozbor naměřených výsledků  

Vzhledem k přehlednosti a možnosti porovnání jsou v následující kapitole ke každé 

slitině přiřazeny fotky metalografických výbrusů, vždy jedna s menším zvětšením (100, 200 

a 500 násobným) a druhým větším (500 násobným a 1000 násobným u slitin AJ), 

pro výraznější srovnání mezi očkovanou a neočkovanou slitinou. Popisy naleptaných struktur 

kovu jsou zakomponovány přímo do jednotlivých metalografických snímků. Dále 

pak následuje porovnání v grafech teplotních závislostí na pevnost v tahu, plasticitě 

a u vybraných slitin i lomové práci. Na závěr této kapitoly je zařazeno porovnání vlastností 

v ucelených grafech. 
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Slitina AJ 62 – neočkovaná, forma kokila 

Vzorek č. 7, Tformy 334 (°C), Tkovu 700 (°C), zkušební teplota 20 (°C) 

 

 

 
Obr. 18: Snímek struktury slitiny AJ 62 neočkované, lité do kokily - 250x zvětšeno 

 

 
Obr. 19: Snímek struktury slitiny AJ 62 neočkované, lité do kokily - 1000x zvětšeno 

α Mg 
eutektikum Al3Mg13Sr 

Eutektikum Al4Sr 

Vměstek 
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Přídavek Stroncia v této slitině nám zajišťuje výborné creepové vlastnosti při teplotách 

v rozmezí 150 - 170°C. Slitina AJ 62 se skládá z 6% Al a 2% Sr, zbytek slitiny tvoří hořčík. 

Slitiny o tomto složení jsou nejčastěji využívanými hořčíkovými slitinami s přídavky 

hliníku a stroncia, zaručují totiž výbornou zabíhavost a zároveň vysokou odolnost proti 

trhlinám za tepla i prasklinám. Vykazují se také dobrou houževnatostí. [24] 
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Slitina AJ 62 – očkovaná, kokila 

Vzorek č. 18, Tformy 440 (°C), Tkovu 620 (°C) 

 
Obr. 20: Snímek struktury slitiny AJ 62 očkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 21: Snímek struktury slitiny AJ 62 očkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 

Mikrostruktura AJ slitin záleží samozřejmě na množství Al a Sr, 

které je charakterizováno dvěma intermetalickými fázemi a převažující fází α - Mg. První 

intermetalickou fází je eutektikum Al4Sr, které se vyskytuje často ve shlucích a je právě tou 

složkou, která dává požadované vlastnosti, tedy dobrou zabíhavost spolu s dobrými 

creepovými vlastnostmi. 

Vměstek 

eutektikum Al3Mg13Sr 

 

Eutektikum Al4Sr 

 

α Mg 
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Druhá intermetalická fáze, vyskytující se spíše v protáhlých tvarech (jakoby 

roztrhaných) je eutektikum Al3Mg13Sr. Na výbrusech je také možné pozorovat kromě výše 

zmíněných strukturních fází i druhy vměstků (viz obr. 18, 19, 20 a 21).  Na grafech (Obr. 22 

a 23) je viditelný rozdíl oproti ostatním slitinám nejen v pevnosti, která je stále přibližně 90 

MPa, ale i na plasticitě jejíž hodnoty kromě teploty 300 °C nepřevyšují 5%.  

 
Obr. 22: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AJ 62 na pevnost v tahu 

 
Obr. 23: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AJ 62 na plasticitu 
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Slitina AM 60 

Vzorek č.2,  

  
Obr. 24: Snímek struktury slitiny AM 60 - 500x zvětšeno 

 

 
Obr. 25: Snímek struktury slitiny AM 60 - 1000x zvětšeno  
 

α Mg 

precipitát Mg17Al12 
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Obr. 26: Graf teplotní závislosti slitiny AM 60 na pevnost v tahu 

 
Obr. 27: Graf teplotní závislosti slitiny AM 60 na plasticitu 
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Obr. 28: Graf teplotní závislosti slitiny AM 60 na pevnosti do lomu  
 

Z metalografických výbrusů slitiny (viz obr. 24 a 25) AM 60 je patrné velké množství 

α fáze hořčíku. Na hranicích zrn můžeme také pozorovat vyloučený precipitát Mg17Al12, 

Kolem něhož zřídka objevuje i fáze α + β. 

Porovnáme-li zjištěné výsledky s další podobnou skupinou slitin obsahující mangan – 

tedy slitiny AMZ 40 (očkovanou i neočkovanou) zjistíme, že pevnostní vlastnosti 

za zvýšených teplot jsou přibližně stejné (Obr. 26 a 33).  

Viditelný rozdíl je až při porovnání hodnot plasticity (Obr. 27 a 34). 

Zde již při teplotách 100°C a více je viditelný rozdíl mezi značně rostoucí tendencí slitiny 

AMZ 40 a mírně rostoucí u slitiny AM 60.  

Při porovnání hodnot lomové práce slitin AM 60, AZ 91 a AZ 91 Be (Obr. 28, 44 

a 53) vychází, že slitina AM 60 je nejhouževnatějším materiálem ze všech porovnávaných 

slitin. 
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Slitina AMZ 40 – neočkovaná, kokila 

Vzorek č. 32, Tformy 400 (°C), Tkovu 700 (°C) –  

 
Obr. 29: Snímek struktury slitiny AMZ 40 neočkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 

 

 
Obr. 30: Snímek struktury slitiny AMZ 40 neočkované, lité do kokily - 1000x zvětšeno 

 

 

 

Deskovitý precipitát Mg17Al12 

Eutektikum α + β 

α Mg 
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Slitina AMZ 40 – očkovaná, kokila 

Vzorek č. 41, Tformy 450 (°C), Tkovu 665 (°C), zkušební teplota 20(°C),  

Na metalografických výbrusech neočkované slitiny AMZ 40 (viz Obr. 29 a 30) je 

viditelná α fáze hořčíku, která se vyskytuje v podobném množství jako u předcházející slitiny 

AM 60. Ve větším množství je zde viditelně vyloučeno eutektikum α + β a podobně je tomu i 

u precipitátu Mg17Al12, který se zde vyskytuje ve formě lamel a tvoří tzv. deskovitý precipitát. 

 
Obr. 31: Snímek struktury slitiny AMZ 40 očkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 

 

 

Obr. 32: Snímek struktury slitiny AMZ 40 očkované, lité do kokily - 1000x zvětšeno 

α Mg 

Eutektikum α + β 

Deskovitý precipitát Mg17Al12 
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Obr. 33: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AMZ 40 na pevnost v tahu 

 
Obr. 34: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AMZ 40 na plasticitu 

U očkované slitiny (viz Obr. 31 a 32) znatelně převažuje α fáze. Na snímcích lze jasně 

vidět rozdíl mezi množstvím precipitátu Mg17Al12 u slitiny očkované, než je tomu u slitiny 

neočkované (Obr. 29 a 31). Z porovnání grafů (Obr. 33 a 34) vychází, že vliv očkování slitiny 

neměl výrazný vliv na pevnost, avšak znatelně se projevil na plasticitě nad 100 °C.  
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Slitina AZ 91 – neočkovaná, kokila 

Vzorek č. 2, zkušební teplota 20 (°C) 

 
Obr. 35: Snímek struktury slitiny AZ 91 neočkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 36: Snímek struktury slitiny AZ 91 neočkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 
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α Mg 

Deskovitý precipitát Mg17Al12 



51 

 __________________________________________________________________________  

SVÁČEK, J. Studium vlastností vybraných hořčíkových slitin. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

Vzorek č. 11, zkušební teplota 150 (°C) 

 
Obr. 37: Snímek struktury slitiny AZ 91 neočkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 38: Snímek struktury slitiny AZ 91 neočkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 
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Slitina AZ 91 – očkovaná, kokila 

Vzorek č. 5, zkušební teplota 20 (°C) 

 
Obr. 39: Snímek struktury slitiny AZ 91 očkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 40: Snímek struktury slitiny AZ 91 očkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 
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Vzorek č. 9, zkušební teplota 100 (°C) 

 
Obr. 41: Snímek struktury slitiny AZ 91 očkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 42: Snímek struktury slitiny AZ 91 očkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 

Porovnáme-li snímky očkované slitiny AZ 91 (Obr. 35 - 38) a neočkované slitiny AZ 

91 (Obr. 39 - 42) s předchozími slitinami zjistíme, že se zde nachází méně precipitátu 

Mg17Al12. Stejně je tomu i u fáze Eutektika α + β. 

Deskovitý precipitát Mg17Al12 

Viditelné hranice krystalů 

α Mg 
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Obr. 43: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AZ 91 na pevnost v tahu 

 
Obr. 44: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AZ 91 na pevnosti do lomu 

Očkovaná slitina AZ 91 dosahuje vyšších pevností do teploty 100°C, poté pevnosti 

obou slitin nabývají stejných hodnot (Obr. 43). Z hodnot získaných pro lomovou práci (Obr. 

44) se jednoznačně nepotvrdil pozitivní výsledek očkování slitiny. 
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Slitina AZ 91 Be – neočkovaná, kokila 

Vzorek č. 23 a 22, zkušební teplota 20 (°C) 

 
Obr. 45: Snímek struktury slitiny AZ 91 Be neočkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 46: Snímek struktury slitiny AZ 91 Be neočkované, lité do kokily - 500x zvětšeno 
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Slitina AZ 91 Be – očkovaná, kokila 

Vzorek č. 31 

 
Obr. 47: Snímek struktury slitiny AZ 91 Be očkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 48: Snímek struktury slitiny AZ 91 Be očkované, lité do kokily - 100x zvětšeno 
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Slitina AZ 91 Be – očkovaná, písková forma 

Vzorek č. 8 

 
Obr. 49: Snímek struktury slitiny AZ 91 Be očkované, lité do pískové formy - 100x zvětšeno 

 

 
Obr. 50: Snímek struktury slitiny AZ 91 Be očkované, lité do pískové formy - 500x zvětšeno 
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Obr. 51: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AZ 91 Be lité do pískové formy na pevnost 

v tahu 

 
Obr. 52: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AZ 91 Be lité do pískové formy na plasticitu 
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Obr. 53: Graf teplotní závislosti očkované slitiny AZ 91 Be lité do pískové formy na pevnosti 

do lomu 
 

Nejvíce zřetelný rozdíl v porovnání všech tří struktur této slitiny (Obr. 45 - 50) je, 

že díky vysoké rychlosti ochlazování a také vlivem očkovadla došlo k největšímu zjemnění 

zrna u očkované slitiny lité do kokily. U všech druhů slitin AZ 91 Be je také viditelný rozdíl 

v pravidelném rozložení eutektika α + β podél hranic zrn ve struktuře.  

Nejvyšší pevnosti v tahu při pokojových teplotách bylo dosaženo u slitiny AZ 91 Be 

neočkované lité do kokily, zde bylo dosaženo více než 230 MPa, podobně tomu bylo 

při dalším zatěžování při vyšších teplotách, kde kromě teplot kolem 100°C, dosahovala 

nejvyšších hodnot ze všech tří druhů slitin (viz Obr. 51). 

Hodnoty plasticity se výrazně zvýšily při teplotách nad 100°C, přičemž nejvíce je 

to zřetelné u očkované slitiny lité do kokily, kde se plasticita zvýšila až na 30%. Naopak 

nejnižších hodnot dosahovala slitina AZ 91 Be očkovaná litá do pískové formy za pokojové 

teploty (Obr. 52). 

Výrazné zvýšení hodnot při teplotách nad 100°C jsme zaznamenali při měření lomové 

práce, zejména u slitiny AZ 91 Be očkované lité do kokily, kde jsme se při měření dostali 

za hranici 15 J, což je nejvíce ze všech měřených vzorků vybraných slitin (Obr. 53). 
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4.6 Shrnutí výsledků 

Při analýze struktury slitin, bylo zjištěno, že ve všech případech došlo k vyloučení 

dendritické struktury, jak u vzorků litých do pískových forem, tak u vzorků litých 

do kovových forem. 

Efekt očkování slitiny se projevil na metalografických snímcích u všech zkoumaných 

slitin, nejvíce viditelný rozdíl však nastal u slitiny AZ 91 Be lité do kovové formy 

v porovnání s jinými vzorky ze stejné slitiny. 

Nejvyšší pevnosti v tahu (Obr. 54) při pokojové teplotě bylo naměřeno u očkované 

slitiny AZ 91 Be lité do kokily. Při vyšších teplotách (nad 150 °C) dosahují nejvyšších hodnot 

obě slitiny AZ 91. Naopak nejnižších hodnot při těchto teplotách dosahovaly oba druhy slitin 

AZ 91 Be. Překvapujícím zjištěním je, že druhá nejvyšší naměřená pevnost za pokojové 

teploty je u slitiny AM 60, která se díky přídavku hliníku a manganu používá pro odlitky 

tlumící rázy. 

Dále je dle očekávání viditelný i rozdíl mezi očkovanou slitinou AZ 91 Be litou 

do pískové formy a stejnou slitinou, také očkovanou, avšak litou do kovové formy. Rozdíl 

v naměřených hodnotách pevnosti byl u použití kovové formy při pokojových teplotách 

až o třetinu vyšší než při použití pískové formy. Tím se podařilo prokázat vliv rychlosti 

ochlazování na mechanické vlastnosti.  

Problém však nastává při porovnání očkované a neočkované slitiny AMZ 40, 

kde se pozitivní vliv očkování na mechanické vlastnosti projevil až při teplotách nad 200°C. 

Důvodem může být odlišná tepelná akumulace formy u očkované slitiny.  

Pozitivní vliv očkování (pouze však do teplot 150 °C) je také viditelný u slitin AZ 91, 

kde jsme naměřili rozdíl více jak 15 MPa, při dalším zvyšování teplot slitiny dosahují 

stejných hodnot.  
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Obr. 54: Graf teplotní závislosti na pevnost v tahu pro vybrané slitiny 
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Nejvyšší naměřené hodnoty plasticity (Obr. 55) dosahují slitiny AMZ 40, konkrétně 

neočkovaná slitina, což může být důsledkem hrubozrnné struktury, nebo také menším 

podchlazením kovu ve formě. Naopak nejnižších hodnot plasticity dosáhly dle očekávání 

slitiny obsahující stroncium, tedy AJ 62. V porovnání se slitinami  AMZ 40 se tak jedná 

o snížení plasticity až 8 krát. 

U slitin AZ 91 Be (neočkované, očkované  - lité do kokily i očkované lité do pískové 

formy) je kritickým bodem navýšení plasticity teplota 150 °C, zatím co u ostatních námi 

měřených slitin se plasticita plynule navyšuje se vzrůstající teplotou. 

Při měření lomové práce bylo zjištěno, že nejkřehčí slitinou je očkovaná AZ 91 litá 

do kokily. V rozporu s předpoklady ji převýšila i neočkovaná slitina AZ 91, která by měla mít 

nižší hodnoty, zejména pak za vyšších teplot (nad 200 °C) jak můžeme vidět na Obr. 56. 

Lze zde také sledovat souvislost mezi poklesem na stupnici lomové práce v závislosti 

na teplotě, hlavně při teplotě 150 °C a navýšením plasticity při stejné teplotě u slitin AZ 91 

Be. 

Nejvíce energie do lomu za pokojové teploty spotřeboval zkušební vzorek ze slitiny 

AM 60. Nejvyšší naměřený údaj lomové práce byl u očkované slitiny AZ 91 s přídavkem 

beryllia a bylo to 15 Joulu při teplotě vzorku 175 °C.  
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Obr. 55: Graf teplotní závislosti na plasticitu pro vybrané slitiny 
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Obr. 56: Graf teplotní závislosti lomové práce u vybraných slitin 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na hodnocení termomechanických vlastností u vybraných 

hořčíkových slitin.  

Z naměřených hodnot teplotní závislosti na pevnosti v tahu daných slitin bylo zjištěno, 

že za běžných teplot (kolem 20°C) se hodnoty pevnosti pohybovaly v rozmezí 160 – 235 

MPa. Slitiny AMZ 40 dosáhly nejvyšší hranice 185 MPa – jednalo se o slitinu AMZ 40 

neočkovanou, litou do kokily. U těchto slitin se projevil vliv očkování, až při teplotách 

nad 200 °C. U slitin AZ 91 dosáhla nejvyšších hodnot slitina očkovaná (185 MPa). 

Zde se projevil efekt očkování pouze do teplot 150°C. Slitina AM 60 dosáhla hodnot 218 

MPa. Tento výsledek měření překonala pouze slitina AZ 91 Be očkovaná, litá do kokily, 

kde bylo naměřeno 235 MPa. AZ 91 Be litá také do kokily, ale neočkovaná dosáhla 210 MPa, 

což je méně než slitina AZ 91 Be očkovaná, litá do kokily. Nejnižších hodnot u tohoto typu 

slitiny však bylo dosaženo u AZ 91 Be očkované, lité do kokily. Efekt očkování slitiny 

se projevil jen za pokojových teplot. 

U všech sledovaných slitin dochází při zvyšování teploty k snižování naměřených 

hodnot pevnosti v tahu. Při teplotě 300°C až na 80 MPa (což činí méně než 50% hodnot 

dosažených při pokojové teplotě). Při zprůměrování hodnot pevnosti v tahu při různých 

teplotách a porovnání s její maximální hodnotou při pokojové teplotě lze zjistit, že největšího 

poklesu pevnosti v tahu bylo dosaženo mezi teplotami 150 – 200 °C. Rozdíl je 

zde (při navýšení teploty o 50°C) 15% mezi dosaženými hodnotami. Důvodem může být 

aktivace skluzových systémů materiálu. Výjimkou byla pouze slitina AJ 62 (očkovaná 

i neočkovaná), kde se pevnost v tahu pohybovala u hranice 90 MPa již při teplotě 20°C. 

Na rozdíl od jiných sledovaných slitin, však hodnoty pevnosti v tahu zůstávají stabilní 

až do 250°C.  

 U slitiny AJ 62 je také velmi zřetelný pozitivní účinek očkování na hodnoty pevnosti 

v tahu. Kromě tohoto materiálu se efekt očkování rovněž pozitivně projevil u slitiny AZ 91 

a AZ 91 Be, kde je viditelný až do teploty 150°C. 

Svou stabilitu za vyšších teplot prokázaly slitiny AJ 62 nejen u měření pevnosti v tahu, 

ale i při měření teplotní závislosti na vypočtené hodnoty plasticity, kde také dosáhly 

nejnižších hodnot. Při porovnání sledovaných slitin lze zjistit, že největší sklon k tečení 

za tepla (creepu) mají slitiny AMZ 40.   
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Poslední porovnání vyjadřuje závislost pevnosti do lomu na teplotě. Dle očekávání lze 

u slitin na grafu sledovat rostoucí spotřebu energie nutné k přelomení vzorku spolu s rostoucí 

teplotou. A to až do hranice 150°C, kde poté následuje pokles spotřebované energie. Zde bylo 

dosaženo nejvyšších hodnot u slitin AZ 91 obsahujících beryllium, jejichž hodnoty 

přesahovaly hranici 11 Joulů. Tyto maxima u slitin lze vysvětlit (podobně jako u pevnosti 

v tahu) aktivací skluzových systémů. Následné snižování hodnot energie pak můžeme popsat 

jako důsledky rekrystalizačních procesů. Významnou výjimku v porovnání s dalšími 

zkoušenými slitinami tvoří slitina AM 60. Spotřebovaná energie na přelomení vzorku klesla 

při teplotě 150°C o 30 %, než jak tomu bylo za pokojové teploty. Předpoklad, že očkované 

slitiny by měly být houževnatější, se při testování nepotvrdil. 

Nejméně vhodnými materiály pro využití za vyšších teplot jsou slitiny AMZ 40 

a slitiny AZ 91 s přídavky beryllia. Zejména kvůli vysoké hodnotě plasticity (slitina 

AZ 91 Be) a velkým pevnostním rozdílům při zvyšování teplot, by použití těchto materiálů 

mohlo znamenat značné riziko. Naopak nejlepším materiálem pro využití za vyšších teplot 

jsou slitiny AJ 62, které byly při testování nejvíce stabilní. Jak při měření pevnosti v tahu, 

tak i při měření plasticity.  

Zjištěné údaje mohou být dále využity při projektování nových součástí 

v automobilovém a leteckém průmyslu, především pro komponenty, u kterých dochází 

k namáhání za vyšších teplot a kde úspory hmotnosti jednotlivých součástek hrají 

nezanedbatelnou roli. Jedním z takových odvětví může být použití slitin pro pohonné 

jednotky osobních automobilů, brzdných systémů apod.. [25] 
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Seznam použitých zkratek 

AJ 62        slitina hořčíku obsahující hliník (6%) a stroncium (2%) 

Al3Mg4       chemická sloučenina hořečnan hlinitý 

AM 60       slitina hořčíku obsahující hliník (6%) a mangan (méně než 1%) 

AM100A-T6 slitina hořčíku obsahující hliník (10%) a mangan (méně než 1%) slitina může 

být vyrobena z vratného materiálu a je tepelně zpracována – rozpouštěcím 

žíháním a následným stárnutím 

AM20        slitina hořčíku obsahující hliník (2%) a mangan (méně než 1%) 

AM50        slitina hořčíku obsahující hliník (5%) a mangan (méně než 1%) 

AMZ 40 slitina hořčíku obsahující hliník (4%), mangan (méně než 1%) a zinek (méně 

než 1%) 

AS21         slitina hořčíku obsahující hliník (2%) a křemík (1%) 

AS41         slitina hořčíku obsahující hliník (4%) a křemík (1%) 

ASTM        Americké technické normy 

AZ 31        slitina hořčíku obsahující hliník (3%) a zinek (1%) 

AZ 91        slitina hořčíku obsahující hliník (9%) a zinek (1%) 

AZ 91 Be     slitina hořčíku obsahující hliník (9%), zinek (1%) a beryllium (v tisícinách %) 

AZ 92 A slitina hořčíku obsahující hliník (9%) a zinek (2%) - slitina může být vyrobena 

z vratného materiálu 

AZ31B slitina hořčíku obsahující hliník (3%) a zinek (1%) – slitina může být vyrobena 

z vratného materiálu 

AZ31B-H24 slitina hořčíku obsahující hliník (3%) a zinek (1%) – slitina může být vyrobena 

z vratného materiálu, slitina je dále deformačně zpevněna a žíhána 

AZ81        slitina hořčíku obsahující hliník (8%) a zinek (1%) 

AZ91A slitina hořčíku obsahující hliník (9%) a zinek (2%) - slitina může být vyrobena 

z vratného materiálu 

AZ91B slitina hořčíku obsahující hliník (9%) a zinek (2%) - slitina může být vyrobena 

z vratného materiálu 

AZ91D slitina hořčíku obsahující hliník (9%) a zinek (2%) – vysoce čistá slitina 

s výbornou odolností vůči korozi



 __________________________________________________________________________  

SVÁČEK, J. Studium vlastností vybraných hořčíkových slitin. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

AZ91E  slitina hořčíku obsahující hliník (9%) a zinek (2%) -  vysoce čistá slitina 

s výbornou odolností vůči korozi, vysoká pevnost v tahu a střední mez kluzu 

AZ91HP slitina hořčíku obsahující hliník (9%) a zinek (2%) – slitina je deformačně 

zpevněna 

CaF2        chemická sloučenina fluorid vápenatý 

ČSN        české státní normy (respektive české technické normy) 

Mg7Zn3 chemická sloučenina zinečnan manganistý  

MgCl2       chemická sloučenina chlorid hořečnatý 

MgO        chemická sloučenina oxid hořečnatý 

MgSO4      chemická sloučenina siřičitan hořečnatý 

NaCl        chemická sloučenina chlorid sodný 

QE22        slitina hořčíku obsahující stříbro (2%) a kovy vzácných zemin (2%) 

SF6  chemická sloučenina fluorid sírový (nebo také freon, zde ve formě plynné 

látky) 

SO2         chemická sloučenina oxid siřičitý (zde ve formě plynné látky) 

WE43       slitina hořčíku obsahující ytrium (4%) a kovy vzácných zemin (3%) 

WE54       slitina hořčíku obsahující ytrium (5%) a kovy vzácných zemin (4%) 

ZE 41        slitina hořčíku obsahující zinek (4%) a kovy vzácných zemin (1%) 

ZK61        slitina hořčíku obsahující zinek (6%) a zirkonium (1%) 

ZK62        slitina hořčíku obsahující zinek (6%) a zirkonium (2%)
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