
 

 



 



 



 

 

  



 

ABSTRAKT 

 Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality tekuté fáze hliníkových slitin 

AlSi7Mg0,3 procesem termické analýzy a podtlakové zkoušky s pozorováním mikrostruktury 

na metalografických výbrusech. Cílem bylo najít rozdíly mezi třemi jakostmi slitin AlSi7Mg 

od různých dodavatelů s přibližně stejným chemickým složením. Experimentální část práce 

shrnuje důležité poznatky postupů hodnocení chemického složení, Dichte indexu a tekuté 

fáze. V závěru jsou naměřené výsledky porovnány a určeny rozdíly slitin. 

ABSTRACT 

 The thesis is focused on the evaluation of the quality of the liquid phase aluminum 

alloys AlSi7Mg0, 3 thermal analysis process and vacuum tests with the observation of 

microstructure on metallographic sections. The aim was to find the differences between the 

three quality alloy AlSi7Mg from different vendors with approximately the same chemical 

composition. The experimental part of the paper summarizes the important findings of the 

evaluation procedures of chemical composition, dich index and liquid phases. In conclusion, 

the measured results were compared and differences determined alloys. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Pochopit hodnocení kvality tekuté fáze zabírá široké spektrum činností, které nejsou 

jen měřením a zkoumáním mikrostruktury. Je důležité také pochopit samotný materiál. Znát 

jeho běžné chování a limity. Teprve po získání dostatečného povědomí o materiálu je možné 

usuzovat závěry a poznávat anomálie, které při experimentech vznikají.  

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení kvality tekuté fáze hliníkových slitin 

AlSi7Mg0,3 se zaměřením na termické analýzy a podtlakovou zkouškou. Cílem bylo najít 

rozdíly mezi třemi jakostmi slitin AlSi7Mg od různých dodavatelů s přibližně stejným 

chemickým složením. Práce vznikla ve spolupráci se slévárnou nízkotlakého lití, která nám 

poskytla vzorky materiálů. 

Teoretická část charakterizuje slitiny hliníku se zaměřením na konkrétní slitinu 

AlSi7Mg0,3. Popisuje procesy tavení, modifikace a očkování u slitin Al-Si a vliv přísadových 

prvků a nečistot. Dále shrnuje nejdůležitější informace o procesu termické analýzy a 

metalografie. 

Experimentální část zpracovává poznatky a informace s provedených měření. Popisuje 

jednotlivé možnosti klasifikace a zkoušky se zaměřením na hodnocení tekuté fáze. V závěru 

jsou vyhodnoceny prováděné pokusy a měření. 
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2. SLITINY HLINÍKU 

Rychlý růst výroby a spotřeby hliníku v posledním desetiletí nemá, a to až na titan a 

jeho slitiny, ve světě obdobu. Odpověď, proč je tomu tak, je potřebné hledat především ve 

vlastnostech nejen hliníku a jeho slitin, ale také o velmi výhodnou kombinaci těchto vlastností 

a to např.: 

 fyzikálních (např. tepelná a elektrická vodivost) 

 mechanických (dostatečné pevnostní vlastnosti, únavové vlastnosti, výborné mechanické 

vlastnosti při záporných teplotách) 

 chemických (např. odolnost proti korozi – díky vzniku ochranné vrstvy Al2O3 o tloušťce 

5 – 20 μm) 

 technologických (např. dobrá schopnost k tváření za tepla i studena, dobrá obrobitelnost 

Al slitin s Pb, Bi, Sn, výborná slévatelnost a zabíhavost slitin s Si) [15] 

2.1. Slitiny Al-Si 

Slitiny typu Al-Si tzv. siluminy patří k nejrozšířenějším slévárenským slitinám a 

objemově i k nejvíce vyráběným hliníkovým slitinám. Eutektická koncentrace křemíku je 

12,5% Si a eutektická teplota má hodnotu 577°C [1]. 

 

Obr.1:  Rovnovážný diagram Al-Si [2, str. 165] 
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Podle obsahu křemíku se siluminy dělí na: 

 Podeutektické – struktura je tvořena sítí primárních dendritů fáze α (Al) a eutektikem, 

které se vylučuje v mezidendritických prostorech. S rostoucím obsahem Si roste i obsah 

eutektika. Podeutektické siluminy obsahují do 11% Si, dle jiných zdrojů (např. [2,str.10]) 

do 11,3% Si. U podeutektických slitin jsou nejčastější obsahy 5, 4, 9, 10 % Si. 

 

 Eutektické – struktura je tvořena výhradně eutektikem, někdy (u modifikovaných slitin) se 

mohou vyskytnout i jednotlivé krystaly fáze α (Al) obsah Si se pohybuje okolo 

eutektického bodu, tj. 11,5 – 13% Si. 

 

 Nadeutektické – struktura je tvořena částicemi primárního křemíku uložených v eutektické 

matrici. Obvykle nadeutektické siluminy obsahují 14 – 17 %Si. Dle jiných zdrojů (např. 

[3,str.94]) je typickým obsahem 20 a 25% Si [1]. 

Každý z těchto typů slitin má své typické použití, způsob tavení, ovlivňování 

krystalizace odlévání [15]. 

Pro zvýšení mechanických vlastnosti pomoci tepelného zpracování se přidávají další 

legující prvky a to Mg a Cu. Velmi dobrých pevnostních vlastností za vyšších teplot lze 

docílit přidáním Ni, Mg a Mn [18]. 

Siluminy můžou být modifikované a nemodifikované. Pro zvýšení mechanických 

vlastnosti a zlepšení dalších vlastnosti (lepší slévatelnost, obrobitelnost, korozní odolnost atd.) 

siluminů se provádí modifikace pomocí Sr nebo Na. V současnosti je to hlavně Sr a přidává 

se v množství 0,02 – 0,04 %. Tyto „modifikované" slitiny značně zlepšují mikrostrukturu, 

mechanické vlastnosti binárních slitin a v podeutektických slitinách mají zjemněné částice Si. 

Analogicky může být použit i fosfor (< 0.01 hm. %) jako modifikující přísada v 

nadeutektických slitinách [18]. 
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2.2. Morfologie eutektika slitin Al-Si 

Křemík se prakticky ve slitinách Al-Si vylučuje jako čistý prvek s minimálním 

obsahem jiných příměsí. Velikost části eutektického křemíku bývá 1μm – 2mm. Druh 

eutektika souvisí s mechanismem krystalizace eutektického křemíku [1]. 

V eutektiku se křemík vylučuje ve třech různých podobách: 

 Zrnité eutektikum – vzniká při obsahu P nad 5-10ppm tvorbou krystalizačních zárodků 

AlP. Eutektický křemík je vyloučen ve tvaru polyedrických zrn či hrubých lamel (obr. 3). 

Částice vyrůstající z jednoho zárodku tvoří eutektické zrno. Růst zrna se uskutečňuje 

především v krystalografickém směru <112>. V krystalu snadno dochází k dvojčatění 

podle roviny (111) pod úhlem 141° (obr. 2). Krystalizace dendritů křemíku se zpožďuje za 

křemíkem, obě fáze rostou relativně nezávisle na sobě. Krystalizace zrnitého eutektika je 

energeticky málo náročná a dochází k ní při poměrně malém přechlazení pod rovnovážnou 

eutektickou teplotou asi 1-2K. 

 

Obr.2:  Růst zrnitého křemíku [1]. 

 

 Lamelární eutektikum - je typem eutektika, které vzniká v čistých slitinách s velmi 

nízkým obsahem sodíku a obsahem fosforu pod 1-2ppm. Mechanismus vzniku je podobný 

jako u zrnitého eutektika. Podmínky nukleace jsou však méně příznivé (menší obsah 

fosforu = menší počet zárodků), proto krystalizuje lamelární eutektikum při větším 

přechlazení pod rovnovážnou eutektickou teplotou (2-5K). Křemík tvoří jemné lamely, 

které jsou uspořádané vedle sebe paralelně (obr. 3).  Lamelární eutektikum se vyskytuje 

také u slitin modifikovaných např. arsenem, antimonem, kadmiem či selenem. 
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 Modifikované eutektikum – vzniká za přítomnosti modifikačních prvků, jako jsou sodík a 

stroncium. Sodík má největší modifikační účinek. Atomy modifikačního prvku blokují 

růstové stupně na rozhraní krystal  křemíku a taveniny a tím podporují dvojčatění útvarů 

křemíku. Částice křemíku jsou krystalicky nedokonalé a každá krystalická vada je 

potenciálním místem pro další větvení. Částice křemíku mají tvar jemných vláken, na 

metalografickém výbrusu mají tvar teček ( viz. obr. 3) [1]. 

 

 

Obr.3:  Struktura různých druhů eutektika Al-Si slitin [1]. 

2.3. Modifikace eutektika slitin Al-Si 

Průběh tvorby eutektika (α+Si) v siluminech má anomální charakter. Jeho důsledkem 

je značný podíl hrubých a křehkých krystalů křemíku. Siluminy krystalizující bez zásahu do 

mechanismu tvorby anomálního eutektika mají proto poměrně nízkou pevnost a tažnost (Rm 

= 130 až 140 MPa, A = 1 – 2 %). Pevnost a současně i tvárnost siluminů lze zvýšit zjemněním 

krystalů křemíku v eutektiku. Tohoto lze dosáhnout dvěma způsoby:  

1) podchlazením taveniny zvýšenou rychlostí ochlazování a následně pak vyšší rychlosti 

 eutektické přeměny s tvorbou normálního eutektika, 

2) modifikací malým množstvím alkalických kovů (sodíku, lithia, stroncia). 
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První způsobem dosáhneme dobrých výsledků jen u tenkostěnného odlitku, které jsou 

odlévané do kovových forem nebo tlakově. Druhý způsob je univerzálnější. V praxi se 

používá nejčastěji modifikace siluminů pomocí sodíku. Zlepšení mechanických vlastností 

siluminu modifikováním je tím výraznější, čím víc bude křemíku ve slitině [7]. 

Modifikace sodíkem 

Jako modifikátory slouží směsi fluoritových a chloridových solí sodíku. Při 

modifikování binárním modifikátorem se povrch roztaveného siluminu s teplotou 780 – 

830°C pokrývá tenkou vrstvou modifikátoru v množství 2 – 3 % z hmotnosti siluminu nebo se 

modifikátor vmíchává do taveniny. Po určité prodlevě (obvykle 5 – 7 minut) následuje odlití 

siluminu. Složitější modifikátory se aplikují v menším množství (0,5 – 1 % z hmotnosti 

siluminu) a vmíchávají se do siluminu s teplotou 720 – 750 °C. Doba jejich působení bývá 3 – 

5 minut. Sodík uvolněný z modifikátoru do taveniny se usazuje na povrchu krystalů křemíku, 

kde tvoří kolonii eutektika a působí jako překážka v dalším růstu. Vedoucí fází při pokračující 

eutektické reakci se stává tuhý roztok α na bázi hliníku. Dendrit tohoto tuhého roztoku se při 

hlubokém podchlazení hustě větví a v mezidendritických prostorách tak uzavírá malé 

množství taveniny. Křemík se pak v těchto malých množstvích taveniny vylučuje jako jemné 

krystaly [7]. 

 

Modifikace stronciem 

Stroncium se stále více používá při modifikování podeutektických a eutektických 

siluminů. Jeho modifikační účinek je delší (1 – 2 hodiny). Čas, ve kterém je stroncium jako 

modifikátor použitelné se odhaduje dobou až 10 hodin, a to v případě přidání 0,05 % – 0,2 % 

beryllia, které snižuje rychlost oxidace taveniny, a tím dochází ke stabilizaci účinku stroncia. 

Výhodou stroncia, kromě delší účinnosti oproti sodíku, je i menší snížení teploty eutektické 

přeměny. Na rozdíl od modifikace sodíkem je třeba respektovat u stroncia jistou „inkubační “ 

dobu, ve které dochází k náběhu modifikačních účinků. Stroncium se používá jako 

modifikační činidlo zjemňující v hliníkových slitinách eutektický křemík. Odeznívání 

modifikačního účinku stroncia v tavenině je velmi pozvolné. K jeho ztrátám dochází 

především v důsledku oxidace na povrchu taveniny. Dostatečný modifikační účinek trvá i 

několik hodin (3 – 6), proto se hovoří o tzv. polotrvalé modifikaci. Stroncium dokonce vydrží 

i další přetavbu taveniny, proto se v některých případech dodávají housky siluminů v 

modifikovaném stavu. Účinek stroncia je vždy slabší, než účinek sodíku [7, 10]. 
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3. TAVENÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN 

Ve slévárnách se slitiny hliníku taví v kelímkových pecích vytápěných plynem za 

použití grafitických kelímků, v elektrických odporových pecích s použitím litinových kelímků 

s ochranným nátěrem, v indukčních kanálových elektrických pecích nebo v plynových či 

elektrických odporových nístějových pecích s magnezitovou vyzdívkou. Nesmí se tavit na 

kyselých vyzdívkách s převahou SiO2, Cr2O3 a dal. Dochází k redukci vyzdívky a tím 

znečištění taveniny vyredukovanými kovy (Si,Cr) a vzniklým kysličníkem hliníku (Al2O3). 

Kovovou vsázku tvoří ze 40 - 60% hotové hutní housky, vlastní vratný materiál s vyráběné 

slitiny (vtoky, nálitky, zmetky apod.), vlastní housky slévárny z tříděných přetavených třísek 

a předslitiny hliníku pro legování nebo úpravu chemického složení [4]. 

Výslednou kvalitu taveniny potažmo odlitku rozhoduje s pohledu jakosti slitiny 

dodržení chemického složení, čistota materiálu a obsah plynů. Proto se tavírenské postupy 

zaměřují na docílení minimálního obsahu plynů v tavenině při jeho reverzibilním vylučování 

během tuhnutí a na maximální čistotu např. odstranění nekovových vměstků a dalších 

škodlivých kovových prvků [4]. 

Nečistoty jsou vyvolány snadnou oxidací hliníku (O2, H2O, CO2, CO) na kysličník 

hliníku (Al2O3). Ten je velmi stálý a ve slévárenských podmínkách je prakticky 

neredukovatelný. Má velmi blízkou měrnou hmotnost s taveninou. Jeho přítomnost zhoršuje 

tekutost slitiny a po ztuhnutí vytváří šumivá místa, studené spoje a heterogenní strukturu, 

která snižuje mechanické vlastnosti. Naplynění taveniny slitin hliníku je vyvoláno absorpcí 

vodíku z vodní páry podle rovnice (1) [4]. 

2 Al (s) + 3H2O (l) = Al2O3 (s) + 6H (g) + Q         (1) 

Zdrojem vlhkosti je vsázka, palivo, kelímek, vyzdívka, tavící přípravky, tavící nářadí a 

často tedy i technologická nekázeň. V tekuté fázi je rozpustnost hliníku asi 40krát vyšší než 

ve fázi tuhé a je příčinou zmetkovitosti odlitků při vzniku endogenních plynových bublin, 

které se vylučují během tuhnutí odlitků. Rozpustnost vodíku stoupá s teplotou a parciálním 

tlakem a mění se skokem při fázové změně z kapalné na tuhou [4]. Pro celkovou rozpustnost 

vodíku v tavenině platí Sievertsův zákon, který je úměrný druhé odmocnině jeho parciálního 

tlaku dle rovnice (2) [4]. 
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                                           (2) 

Kde M je celková rozpustnost vodíku (hm. %) 

 K - konstanta reakce 

 pH2 - parciální tlak 

4. TEKUTÁ FÁZE HLINÍKOVÝCH SLITIN 

Základní rozdíl mezi kovy kapalnými a tuhými spočívá ve způsobu uspořádání atomů. 

Na taveninu pohlížíme jako na isotermní fázi, ve které je přibližně stálá vzdálenost 

elementárních částic, ale ne jejich poloha. Střední vzdálenost mezi atomy v tekuté fázi je při 

tom zhruba stejně jako ve fázi tuhé. Vlivem intenzivního tepelného pohybu atomů tekuté fáze 

je jejich sousedství neustále proměnné. 

Strukturu taveniny můžeme sledovat podle rentgenogramů nebo neutronových 

difraktogramů. Jak nasvědčuje obr. 4 jsou v plynné fázi rozloženy atomy naprosto 

neuspořádaně. Zvlnění funkce rozložení hustoty u kapalné fáze svědčí o tom, že se její 

struktura udržuje jen po několik meziatomových vzdáleností. Jde o tzv. uspořádání na blízkou 

vzdálenost. U tuhé fáze jsou pak atomy rozloženy zcela pravidelně v krystalové mřížce. Jedná 

se o tzv. uspořádání na dlouhé vzdálenosti. V praxi spočívá hlavní rozdíl mezi tekutou a tuhou 

fázi v tom, že tekutou fázi je možno mnohem snáze deformovat. Viskozita tuhé fáze může být 

až více jak 10
20 

krát vyšší než viskozita fáze tekuté. Také rychlost difúze v kapalné fázi je o 

několik řádů vyšší než ve fázi tuhé. Řada dalších fyzikálních veličin (hustota, měrná tepelně 

kapacita a další) se však při přechodu od kapalné k tuhé fázi příliš výrazně neliší. 

Podstatně větší rozdíly nežli mezi tuhou a tekutou fází jsou mezi tekutou a plynnou 

fází, o čemž svědčí např. skutečnost, že skupenské teplo tání kovů je jen asi 1/25 až 1/40 

jejich skupenského tepla vypařování. 

Podle J.J. Frenkela je tavení určité stádium teplotního rozpínání kovu. S rostoucí 

teplotou se zvětšuje pohyblivost atomů, klesá pravidelnost krystalových mřížek a roste počet 

vakancí. Kritické koncentrace vakancí je dosaženo právě při teplotě tavení. V tuhé fázi 

v blízkosti teploty tavení připadá jedna vakance na 10
3 

až 10
6 

atomů v kapalné fázi asi 10 

atomů. Tyto vakance se spojují a tak vytvářejí větší mezery, které umožňují pohyb celých 

shluků atomů, což se projevuje tekutostí kapalné fáze [18]. 
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Obr.4:  Radiální rozložení hustoty jako funkce vzdálenosti od středu atomů [4]. 

 

Většina slitin tvoří v kapalném (roztaveném) stavu homogenní fázi - kapalný roztok. 

Pouze výjimečně se složky v kapalném stavu buď vůbec nemísí, nebo jsou navzájem omezeně 

mísitelné, takže tvoří dvě kapalné fáze (např. Cu-Pb, Fe-Pb). Kapalný roztok vznikne 

roztavením slitiny, kdy se skokem mění všechny vlastnosti kovu. Nejvýraznější z nich je 

změna viskozity, která umožňuje odlévání. Výrazná je i změna rychlosti difúze.  

Při roztavení se obvykle zvětšuje objem kovu.  Výjimkou je pouze Sn, Bi, Ge, Ga, Si 

(a také led), u nichž se po roztavení objem zmenšuje [15]. 

5. METALURGICKÉ ZPRACOVÁNÍ SLITIN Al-Si 

Modifikování Al-Si slitin je metalurgická operace, při které dochází z hlediska 

mechanických vlastností k příznivé změně morfologie eutektického křemíku po přídavku 

některých prvků. V případě modifikace se na rozdíl od očkování nejedná o změnu počtu 

zárodků, ale pouze o změnu tvaru a rychlost růstu krystalů eutektického křemíku. Docílí se 

významného zvýšení zejména houževnatosti, pevnosti v tahu a tažnosti slitiny. Dochází k 

převedení zrnité eutektické struktury na strukturu lamelární nebo ještě lépe na jemně 

vláknitou, viz obr. 5. Modifikační efekt je založen na faktech, že modifikační činidlo 

potlačuje nukleaci křemíku na zárodcích AlP ve slitině do jisté míry vždy přítomných, takže 
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růst je zahájen při nižší teplotě. Modifikační činidlo je povrchově aktivní prvek, který se 

přednostně adsorbuje na krystalografických plochách Si, které jsou pro růst krystalů 

nejvýhodnější. V případě modifikování se tedy na rozdíl od očkování nejedná o změnu počtu 

zárodků, ale pouze o změnu tvaru a rychlosti růstu krystalů eutektického křemíku. Dosahuje-li 

se zjemnění struktury využitím vysoké rychlosti ochlazování, hovoří se o tzv. 

pseudomodifikaci struktury [5]. 

      

Obr.5:  Vliv modifikování (Na) na strukturu slitiny AlSi [1]. 

 

5.1. Interpretace křivek ochlazování 

Tvar křivky ochlazování závisí na celé řadě faktorů. Nejvýznamnější je chemické 

složení daného systému a tomu odpovídající tepelná kapacita, resp. tepelná vodivost daného 

materiálu a jeho okolí (kelímek, kokila), charakter slitiny vzhledem k stavovému diagramu 

soustavy, a dále rychlost ochlazování slitiny. Čistý kov, binární eutektikum či peritektikum 

krystalizuje při konstantní teplotě. To se na křivce ochlazování projeví tak, že se na ní objeví 

izotermická prodleva. U binárních slitin už je situace komplikovanější. Závislost tvaru 

ochlazovací křivky na chemickém složení je patrno z obr. 6. [11]. 
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Obr.6: Vliv chemického složení systému na tvar ochlazovací křivky [11]. 

 

Křivka ochlazování kovu v teplotním intervalu bez fázové přeměny má přibližně 

exponenciální průběh. Počátek krystalizace slitiny se na křivce ochlazování projeví zlomem. 

Dosáhne-li teplota systému hodnoty odpovídající teplotě krystalizace binárního eutektika, na 

křivce ochlazování se to projeví izotermickou prodlevou.  Z uvedených křivek ochlazování 

také vyplývá skutečnost, že čím více se přibližujeme eutektickému složení, tím delší 

eutektická prodleva se na křivce ochlazování projeví. Z pohledu na stavový diagram také 

vyplývá skutečnost, že existují dvojice slitin (jedna podeutektická a druhá nadeutektická) 

mající podobnou křivku ochlazování z hlediska polohy zlomu. Nelze tedy pouze na základě 

znalosti jedné křivky ochlazování určit složení slitiny. Je tedy nezbytné znát další doplňující 

údaje [11]. 

5.2. Vliv očkování a modifikování na křivku ochlazování 

Při procesu očkování dochází v důsledku přidání krystalizačních zárodků jednak ke 

zvýšení rovnovážné teploty likvidu, ale také díky přítomnosti velkého množství 

krystalizačních zárodků není na křivkách ochlazování patrné měřitelné nukleační podchlazení 

před primární krystalizací. Proces očkování nemá vliv na teplotu krystalizace binárního 

eutektika. 

Při modifikaci nedochází k ovlivnění primární krystalizace (začíná při rovnovážné 

teplotě likvidu, je patrné i nukleační podchlazení), ale projeví se deprese (pokles) teploty 

krystalizace binárního eutektika až o 12 K oproti nemodifikované slitině. 
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Za pomoci křivek ochlazování získaných pomocí termické analýzy lze stanovit vliv 

očkování a modifikace na průběh křivek ochlazování. Obecně lze říci, že při procesu očkování 

dochází v důsledku přidání krystalizačních zárodků ke zvýšení rovnovážné teploty likvidu, ale 

také díky přítomnosti velkého množství krystalizačních zárodků není na křivkách ochlazování 

patrné měřitelné nukleační podchlazení před primární krystalizací (obr. 7a). Proces očkování 

nemá vliv na teplotu krystalizace binárního eutektika. Při modifikaci nedochází k ovlivnění 

primární krystalizace (začíná při rovnovážné teplotě likvidu, je patrné i nukleační 

přechlazení), ale projeví se pokles teploty krystalizace binárního eutektika (až o 12 K) oproti 

nemodifikované slitině (obr. 7b) [11, 12]. 

 

Obr.7:  a) vliv procesu očkování na křivku ochlazování, b) vliv procesu modifikace na křivku 

ochlazování, (černě značena neočkovaná, resp. nemodifikovaná slitina, červeně značena 

očkovaná, resp. modifikovaná) [11] 

 

5.3. Vliv přísadových prvků a nečistot ve slitinách Al - Si 

5.3.1. Křemík 

Křemík je základním přísadovým prvkem ve slitinách Al-Si. Ve slévárenských 

slitinách vyšší obsah křemíku zužuje interval tuhnutí a zlepšuje téměř všechny slévárenské 

vlastnosti. Slitiny s nižším obsahem křemíku, tedy s menším podílem eutektika, je vhodné 

očkovat, naopak s vysokým podílem eutektika modifikovat. S rostoucím obsahem křemíku se 

mění zejména následující vlastnosti slitin [1]: 
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 zvyšuje se zabíhavost 

 zmenšuje se součinitel stahování během tuhnutí a zejména sklon ke vzniku 

 mikrostaženin 

 snižuje se nebezpečí trhlin (za tepla) a prasklin (za studena) 

 pevnost a tažnost binárních slitin Al-Si je jen střední a s obsahem křemíku se příliš 

 nemění 

 zlepšují se kluzné vlastnosti a odolnost proti otěru 

 zmenšuje se tepelná roztažnost 

 zvyšuje se korozní odolnost 

 

5.3.2. Měď 

Obsah Cu ve slitinách hliníku se obvykle pohybuje v rozmezí 4-5%. Umožňuje 

zvýšení pevnosti vytvrzením prostřednictvím fází Al2Cu, která má vyšší účinnost jako fáze 

Mg2Si. Snižuje však odolnost proti korozi, proto je nepřípustná v slitinách pro potravinářské 

účely. Při tuhnutí měď značně rozšiřuje interval tuhnutí siluminů, a tím může podporovat 

vznik ředin a trhlin za tepla, avšak významně zlepšuje obrobitelnost [6]. 

5.3.3. Hořčík 

Hořčík se přidává v množství 0,3 až 0,75 %. Umožňuje zvýšení pevnostních vlastností 

vytvrzením pomocí fáze Mg2Si. Se zvyšujícím se množstvím Mg v slitině se zvyšuje i 

pevnost. Hořčík snižuje tvárnost, nesnižuje však odolnost proti korozi. V litém stavu tvoří 

hořčík intermetalickou fázi Mg2Si, která tvoří eutektikum Al-Si-Mg2Si s teplotou tuhnutí cca 

555 °C ve formě drobných kostrovitých útvarů [6]. 

5.3.4. Železo 

Železo je běžná nečistota v hliníkových slitinách a je v nich vždy obsaženo. V 

závislosti od kvality výchozích surovin primárně hliník obsahuje něco mezi 0,03 až 0,15 % Fe 

(v průměru cca 0,07 až 0,1 %). V současnosti v hutnické praxi není známy spolehlivý a 

ekonomicky výhodný způsob odstranění železa ze slitin hliníku. Železo má nepříznivý vliv na 
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pevnostní i na plastické vlastnosti a současně snižuje i odolnost proti korozi. V množství 0,3 

až 0,5 % zabraňuje železo lepení (přivařeni) odlitků na kovové formy (do slitin při tlakovém 

lití se záměrně přidává), zvyšuje pevnost, zabíhavost a ve vyšších množstvích i žárupevnost 

silumínů. Při vyšších koncentracích než 0,3 až 0,5 % vytváří nežádoucí tvrdé a křehké 

intermetalické fáze (např. Al5FeSi a Al15(FeMn)3Si2). Všeobecně se předpokládá, že železo je 

škodlivý prvek, který vytváří tvrdé a křehké intermetalické sloučeniny. Velikost a hustota Fe-

fází se se zvyšujícím % Fe zvyšuje, v důsledku čeho dochází k poklesu tažnosti odlitků. 

Zvyšování množství Fe zvyšuje velikost defektů (vad) a pórovitost odlitků, což se rovněž 

projeví poklesem tažnosti. Železité fáze jsou těžko rozpustné při procesu homogenizace a 

zhoršuje mechanické vlastnosti slitin (pevnost, tažnost). Také může způsobit zvyšování 

napětí, mají nízkou tažnost a jsou lámavé při běžné teplotě okolí. Navzdory tomu vykazují až 

nepřiměřenou pevnost a odolnost proti tečení při zvýšených teplotách. 

Al5FeSi má 3D-deskovitý tvar a v rovině metalografického výbrusu se jeví jako jehlice 

(obr. 8). Fáze Al5FeSi se z železitých fází vyskytuje nejčastěji a při vyšším obsahu železa (0,5 

až 1,2 %) může dramaticky ovlivňovat mechanické vlastnosti, snižuje pevnost, tažnost a 

lomovou houževnatost. Snižuje i únavovou životnost odlitků. Existence dlouhých deskovitých 

útvarů fáze Al5FeSi podporuje iniciaci únavových trhlin a zvyšuje pórovitost. Velikost a 

objemový podíl deskovité fáze Al5FeSi závisí na % Fe, rychlosti krystalizace a stupni 

modifikování. Škodlivé účinky fáze Al5FeSi se eliminují modifikováním a přidáváním 

přísadových prvků (Mn, Cr, Be, Co, Mo, Ni, KVZ nebo K). Ty mění složení a morfologii 

deskovité fáze Al5FeSi na tzv. „čínské písmo“, kostrovité útvary nebo se primárně v matrici 

vyskytují polyedrické krystaly [6]. 

  

Obr.8:  Intermetalická fáze Al5FeSi v slitinách AlSi [6]. 
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5.3.5. Mangan 

Tepelně nezpevněné slitiny obsahující mangan v množství okolo 1 hm. % mají značný 

průmyslový význam. V menších množstvích se mangan přidává do slitin tepelně 

vytvrditelných (Al – 4,4 hm. % Cu – 0,6 hm.% Mn – 1,5 hm. % Mg) i nevytvrditelných (Al – 

0,35 hm. % Mn – 4,5 hm. % Mg). Celkově mangan zvyšuje pevnost tvářených slitin, avšak v 

případech, kdy je přítomen ve formě nerozpustných intermetalických sloučenin, plasticita 

obvykle klesá. Dalším důležitým rysem manganu při jeho účinku na hliník a hliníkové slitiny 

je snížení náchylnosti k interkrystalické korozi a korozi pod napětím [10]. 

5.3.6. Titan 

Titan je běžnou příměsí v hliníku, protože ve formě TiO2 je vždy přítomen v bauxitu. S 

borem je důležitou legurou hliníkových slitin, do kterých se přidává pro zjemnění struktury. 

Přídavek titanu podstatným způsobem ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti. Titan je o 60% 

těžší než hliník, ale dvakrát pevnější [20]. 

 

5.4. Vlivy modifikace na vady struktury 

Modifikační prvky mohou mít pozitivní i negativní vlivy na strukturu. Negativa se 

mohou projevovat zvýšenou porezitou. Jedním aspektem je porezita způsobené vodíkem. 

Dalším významným aspektem modifikace je však změna rozsahu teplot tuhnutí. Modifikace 

může způsobit změny v modelu tvorby staženin a plynové porezity. Celkový objem staženiny 

není modifikací ovlivněn. Sodík i stroncium způsobují signifikantní pokles tvorby 

soustředěné makrostaženiny a nárůst mikroporezity.  

Modifikace může také ovlivnit nežádoucí morfologii intermetalických fází, např. fází 

obsahujících železo. Některé modifikační prvky, jako stroncium nebo draslík mají příznivý 

vliv na modifikaci β-Al5FeSi, respektive na přeměnu této fáze na fázi α-a-Al8Fe2Si. 
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5.5. Slitiny hliníku s křemíkem a hořčíkem 

Slitiny Al-Si-Mg obsahuji 0,25 –0,45 hmot. % 

hořčíku, který umožňuje tyto slitiny tepelně 

vytvrzovat. Při běžné rychlosti ochlazování se hořčík 

ve slitině vylučuje jako fáze Mg2Si. Po odlití mají tyto 

slitiny pouze průměrné vlastnosti. Svých vysokých 

mechanických vlastností nabývají až po tepelném 

vytvrzování, kdy dochází k nárůstu Rp0,2, Rm a HB. 

Naopak proti litému stavu se mírně snižuje tažnost. 

Tyto slitiny (Al-Si-Mg) jsou podeutektické a dle 

obsahu křemíku se dělí do dvou kategorii a to 

AlSi7Mg a AlSi10Mg. Na obrázku 1 je znázorněn 

vliv obsahu Mg na mech. vlastnosti slitiny Al-Si9 po 

vytvrzení [7]. 

5.5.1. Systém hliník – hořčík – křemík 

Ternární systém Al – Mg – Si patří mezi poměrně jednodušší typy diagramů. V 

rovnováze s tuhým roztokem (Al) se nachází sloučenina Mg2Si. V systému Al – Mg – Si 

nebyly nikdy zjištěny žádné ternární fáze. Stabilní fáze jsou uvedeny v tabulce 1. Křemík je v 

ternárních rovnováhách přítomen v elementární formě [8]. 

Tab. 1:  Fáze v systému Al – Mg- Si [8]. 

Označení β ε ζ 
  

Fáze Al3Mg2 Al30Mg23 Al12Mg17 Al5Mg4 Mg2Si 

T [°C] < 450 450÷370 < 460 
 

< 1085 

 

Řezem systému Al - Mg2Si (obr. 7) dostaneme přibližně pseudobinární diagram, který 

byl experimentálně zjištěný i termodynamicky vypočtený. Diagram znázorňuje rozšířenou 

třífázovou oblast L + (Al) + Mg2Si. Fáze (Al), v eutektickém bodu obsahuje dvakrát více Mg 

než Si. Teplota tzv. pseudobinárního eutektika je dle různých autorů [3, 5, 8] uváděna v 

rozmezí 587 až 595 °C.  

Obr.9:  Vliv obsahu hořčíku na mech. 

Vlastnosti [8]. 
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Z kvazibinárního řezu je zřejmá změna rozpustnosti fáze Mg2Si v tuhém roztoku, a 

tedy možnost vytvrzování vznikem precipitátů GP (Guiniera – Prestona) a β', které tvoří 

přechod k fázi Mg2Si. V ternárním systému byly zjištěny další tři kvazibinární soustavy, které 

však leží mimo oblast obvyklých slitin. Technické slitiny hliníku jsou kvazibinární soustavou 

rozděleny do dvou samostatných sekcí, a to Al - Mg2Si – Si a Al - Mg2Si – β [8]. 

 

Obr.10:  Kvazibinární řez systémem Al – Mg – Si od Al k Mg2Si [8]. 

 

5.5.2. Slitina AlSi7Mg0,3 

Slitina AlSi7Mg0,3 je běžně používaná pro odlévání složitých odlitků s různě 

proměnlivým průřezem. Řadí se mezi slitiny s vysokou pevností, odolává dobře korozi a má 

dobré slévárenské vlastnosti. Odlitky z tohoto materiálu mají širokou oblast využití 

v technických aplikacích. Příkladem může být zejména automobilový a letecký průmysl, dále 

pak elektrotechnika a zemědělské stroje. Mechanické vlastnosti slitin Al – Si jsou úzce spjaty 

s konkrétní metodou odlévání. Mezi strukturní parametry, které ovlivňují mechanické a 

deformační charakteristiky patří: velikost dendritických buněk, morfologie a velikost 

eutektického křemíku, metalografické (dendritická pórovitost) a strukturní defekty. Chemické 

složení materiálu AlSi7Mg0,3 dle ČSN 42 4334 znázorňuje tabulka 2. 
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Tab.2:  Průměrné chemické složení. 

 

Mechanické vlastnosti 

Tabulka 3 ukazuje některé podstatné mechanické vlastností slitiny AlSi7Mg0,3.  Za 

pozornost stojí například hodnoty meze pevnosti, které můžeme vhodnou technologii lití a 

tepelného zpracování zvýšit až o 40%. Mechanické vlastnosti jsou silně závislé na použité 

metodě lití. 

Materiálové charakteristiky slitiny AlSi7Mg0,3: 

 hustota r = 2660 [kg · m
-3

] 

 modul pružnosti v tahu E = (0,71 – 0,75). 105 [MPa] 

 mez pevnosti, mez kluzu a tvrdost se liší v závislosti na způsobu lití a tepelném 

zpracování 

Licí teplota 

Volba licí teploty závisí zejména na druhu formy, velikosti, složitosti odlitku tloušťce 

stěny. Teplota odlévání se pohybuje v rozmezí 680 - 750 °C. V litém stavu má slitina 

průměrné mechanické vlastnosti jak u kokily, tak u pískové formy. Očkování a modifikace má 

nepatrný vliv na pevnost slitiny, ale podstatně zvyšuje plasticitu slitiny. Modifikuje se 

nejčastěji Na nebo Sr, zejména u silnostěnných odlitků odlévaných gravitačním litím. 

Zjemňování zrna se doporučuje provádět s Ti-B. Přídavkem předslitiny Ti-B se může rovněž 

zlepšit slévatelnost. Modifikační účinek se dá prodloužit o 3-4 hodiny přídavkem Stroncia.  

Vysoké pevnosti a plasticity slitiny lze dosáhnout po tepelném zpracování. 

 

 

 

Si  

% 

Fe  

% 

Cu 

% 

Mn 

% 

Mg  

% 

Zn 

% 

Ti  

% 

Al  

% 

Příměsi 

každý 

% 

Příměsi 

celkem 

% 

6,5 – 7,5 ≤0,19 ≤0,05 ≤0,1 0,25 – 0,45 ≤0,07 0,08 – 0,25 zbytek  ≤0,03 ≤0,1 



Metody Termické analýzy 27 

 

 

JANÍČEK, T.M. Hodnocení kvality tekuté fáze hliníkových slitin. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

Tab.3:  Mechanické vlastnosti slitiny AlSi7Mg0,3 

6. METODY TERMICKÉ ANALÝZY 

Metody termické analýzy jsou jedny z nejdůležitějších fyzikálně-chemických technik 

sloužících k analýze tekutého kovu. V principu jde o vyhodnocení křivky chladnutí 

v intervalu krystalizace a vyvození správných souvislostí mezi tvarem křivky, 

charakteristickými teplotami a strukturou kovu [1]. 

Metodami termické analýzy můžeme sledovat pochody, probíhající při zahřívání nebo 

ochlazování vzorků tekutého kovu. Sledované pochody zahrnují dehydrataci, oxidaci, 

tepelnou disociaci, krystalizaci, tání, fázové přeměny a jiné změny. Dílčí metody termické 

analýzy registrují změny hmotnosti vzorku, uvolňování nebo pohlcování tepla, vzácněji také 

změny objemové nebo rozměrové, vývoj nebo pohlcování plynů, změny elektrické vodivosti 

atd. Pro studium pevných chemických látek a minerálů jsou nejčastěji používané dynamické 

metody termické analýzy, kde je vzorek zahříván nebo ochlazován konstantní rychlostí podle 

předem nastaveného programu. Na rozdíl od dříve používaných metod statických, poskytují 

dynamické metody více informací a jsou i rychlejší. 

Způsob odlévání 
Tepelné 

zpracování 

min. mez 

kluzu 

Rp 0,20 

[Mpa] 

min. 

pevnost 

v tahu 

Rm 

[Mpa] 

min. 

tažnost 

A5 

[%] 

min. tvrdost podle Brinella HB 

Do pískových 

forem 

Bez 

tepelného 

zpracování 

190 230 2 75 

Gravitační lití 

pod tlakem 

Tepelně 

zpracováno 

a umělé 

stárnutí 

210 290 4 90 
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Přehled metod termické analýzy dle sledované veličiny: 

 Klasická termická analýza (TA) – používá se pro stanovení teploty tání a tuhnutí čistých 

látek, resp. teplot likvidu a dalších charakteristických teplot u slitin či složitějších 

nekovových soustav. 

 Termogravimetrie (TG) –  sledovanou veličinou je změna hmotnosti analyzovaného vzorku 

v závislosti na teplotě nebo čase. 

 Derivační termogravimetrie (DTG) – zjišťuje první derivaci změny hmotnosti. 

 Diferenční termická analýza (DTA) – sledovanou veličinou je teplotní rozdíl mezi 

analyzovaným vzorkem a referenční látkou. 

 Derivační diferenční termická analýza (DDTA) – sleduje první derivaci teplotního rozdílu 

mezi vzorkem a referenční látkou. 

 Diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) – měřenou veličinou je reakční entalpie. Dělí 

se na DSC s kompenzací příkonu a na DSC tepelného toku. 

 Termodilatometrická analýza (TD) – sleduje změny objemu. 

 Simultánní termická analýza (STA) – využívá současně dvou metod pro studium 

fyzikálních vlastností (např. TG-DSC, TG-DTA). 

 Elektrotermická analýza (ETA) – měří změny elektrické vodivosti v závislosti na teplotě. 

 Detekce uvolněných plynů (EGD) – registruje uvolňování plynů z analyzovaného vzorku. 

 Analýza uvolněných plynů (EGA) – určuje plynné složky, stanovuje i chemické složení 

plynných směsí. 

 Diferenční Calvetova kalorimetrie – zaznamenává tepelnou vodivost v kalorimetru. 

 Termomechanická měření – metody zkoumající mechanické vlastnosti vzorků (deformace 

vzorku jeho namáháním mechanickým napětím). 

 Emanační termická analýza – měří se rychlost uvolňování inertních plynů. 
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6.1. Termická analýza u slitin hliníku 

U slitin hliníku se termická analýza používá zejména k hodnocení: 

 Velikosti zrna primární fáze a posouzení očkovacího účinku 

 Morfologie eutektické fáze a zjištění stupně modifikace eutektika 

 Vzniku intermetalických fází a vícesložkových eutektik 

Základním úkolem těchto metod je získat informace pro vypracování technologických 

postupů pro lití, ochlazování, tepelné zpracování, tváření a další výrobní procesy. Tyto 

postupy se mohou optimalizovat na základě rovnovážných diagramů či nerovnovážných 

diagramů (ARA, IRA, popouštěcí diagramy, kinetické diagramy eutektické krystalizace atd.). 

Vedle toho slouží uvedené metody studia fázových přeměn také pro stanovení některých 

fyzikálních vlastností, např. teplot tání čistých látek, stanovení Curieova bodu, teplot likvidu a 

solidu, koeficientu délkové teplotní roztažnosti, tepelné a elektrické vodivosti, pomáhají při 

studiu kinetiky a termodynamiky různých procesů a reakcí. Své místo našly metody termické 

analýzy také při kontrole výroby a při ověřování jakosti výrobků. Podle povahy studovaného 

problému se metody termické analýzy často kombinují nebo doplňují měřeními jinými 

metodikami, např. mikrostrukturní a chemickou analýzou. Interpretace výsledků může být 

usnadněna a množství získaných poznatků podstatně rozšířeno využitím kombinace několika 

metod termické analýzy v jediném experimentu. 

Při termické analýze se vzorek roztavené slitiny odlije do zkušebního kelímku a 

přesným termočlánkem s dostatečnou citlivostí se měří průběh křivky chladnutí. Tvar křivky 

chladnutí je závislý na intenzitě odvodu tepla ze vzorku kovu do zkušebního kelímku a 

průběhu uvolňování skupenského tepla krystalizace v různých fázích tuhnutí. 

6.2. Termická analýza (TA) 

Představuje nejstarší a nejjednodušší metodu používanou pro stanovení teploty tání a 

tuhnutí u čistých látek, resp. teplot likvidu a dalších charakteristických teplot u slitin či 

složitějších nekovových soustav. Je založena na registraci uvolňovaného nebo pohlcovaného 

tepla při fázové přeměně. Měří se teplota systému v závislosti na čase. Probíhající fázové 

přeměny se na křivkách závislosti T = f (t) projevují typickými anomáliemi. V případě čisté 

látky, binárního eutektika, resp. peritektika se na křivce projeví izotermická prodleva, počátek 
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a konec krystalizace tuhého roztoku se projeví zlomem, odpovídajícím změně rychlosti 

ochlazování resp. ohřevu, viz obr.10. 

 

Obr.10:  Typické anomálie na ochlazovací křivce. 

 

Metoda je vhodná pro sledování krystalizace kovů a slitin, které jsou doprovázeny 

výrazným tepelným efektem. Nehodí se proto pro sledování fázových přeměn v tuhém stavu, 

které jsou málo tepelně zabarveny a tato metoda je v takových případech nepříliš citlivá. 

Křivka ochlazování vynesená v souřadnicích T = f (t) podává nejméně zřetelný obraz přeměn. 

Proto se často křivky ochlazování vynášejí v jiných souřadnicích, nejčastěji dT/dt = f (t), T = f 

(dT/dt) a T= f (dt/dT). Na obr.11 je příklad idealizované křivky ochlazování a její časové 

derivace. V běžné slévárenské praxi se termická analýza pro svoji jednoduchost a rychlost 

například používá k průběžné kontrole stavu tavenin (očkování, modifikace) před odléváním. 
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Obr.11:  Ilustrační křivka ochlazování a její derivace. 

 

Křivka derivace fakticky představuje průběh rychlosti chladnutí kovu a znamená, že 

v místech, kde je: 

dT/dt < 0 – dochází k poklesu teploty vzorku 

dT/dt = 0 – vzniká teplotní prodleva 

dT/dt > 0 – dochází ke zvýšení teploty vzorku – vznik rekalescence 

Oblast tuhnutí na křivce derivace je vymezena tvarem křivky derivace  

a tzv. „nulovou linii”. Nulová linie je taková rychlost chladnutí, kterou by se vzorek 

ochlazoval v případě, že by se neuvolňovalo žádné krystalizační teplo. Lze snadno dokázat, že 

plocha, vymezená těmito dvěma křivkami je úměrná množství krystalizačního tepla. Plochu 

lze rozdělit do jednotlivých oblastí, odpovídajících různým fázovým složkám a tak i 

kvantifikovat množství těchto složek [1]. 

Obr. 12. představuje křivku ochlazování materiálu na bázi hliníku, s 

charakteristickými body, označenými čísly 1 a 2. Oblast s označením 1, představuje tvorbu 

krystalizačních zárodků a začátek krystalizace. Bod 2 označuje oblast eutektické přeměny a 

formování příslušného eutektika. Pro přesné určení teploty se pak dále používá křivka 

derivace. Tyto body jsou pro danou slitinu charakteristické, při dodržení teplotního režimu 

tavení a ochlazování vzorku. 
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Obr.12:  Ukázka křivky ochlazování [14]. 

 

Praktickým používáním termické analýzy se z křivek ochlazování obvykle 

vyhodnocují hodnoty minimální a maximální teploty. Nejnižší teplota se označuje jako teplota 

přechlazení. Maximální teplota je nazývána teplota likvidu. Rozdíl mezi maximální a 

minimální teplotou se nazývá rekalescence. Velikost přechlazení je při termické analýze 

důležitým kritériem [1]. Každá fázová složka krystalizuje při určitém přechlazení pod 

rovnovážnou teplotou příslušné přeměny. Rozdíl rovnovážné teploty a teploty maximální se 

označuje jako přechlazení primární fáze pod rovnovážnou teplotou - ∆TL přechl, nebo 

přechlazení eutektika pod rovnovážnou teplotou - ∆TE přechl. Čím více nerovnovážné jsou 

podmínky tuhnutí (např. špatný stav krystalizačních zárodků, nebo velká rychlost chladnutí), 

tím větší jsou tyto hodnoty přechlazení. Ke zjištění hodnot přechlazení je ovšem nutno znát 

rovnovážné teploty, ty ovšem nelze změřit, a proto se stanovují výpočtem z chemického 

složení. 

Zařízení pro termickou analýzu se skládá z vzorkovacího kelímku, přesného 

termočlánku, A/D převodníku a vyhodnocovací jednotky. Výsledky se mohou zobrazovat na 

monitoru nebo vytisknout tiskárnou. Blokové schéma zařízení je na obrázku 13. 
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Obr. 13:  Blokové schéma zařízení pro termickou analýzu. 

 

U jednotlivých výrobců kelímků bývá materiál a konstrukce rozdílná. Kelímky mohou 

být jednorázové (pískové, keramické) nebo na opakované měření (kovové). Objem kovu 

kelímku je takový, aby tuhnutí bylo ukončeno do asi 4-5 minut. Je to z důvodu, aby 

nedocházelo k odeznění modifikačního účinku a zkouška byla dostatečně operativní. Na 

přesnost a vysokou citlivost termočlánků jsou kladeny mimořádné nároky. Používají se tenké 

termočlánky NiCr-Ni, jejichž teplý konec je chráněn kovovou nebo keramickou koncovkou. 

Termočlánky musí být cejchovány. Pro snadnou manipulaci může být termočlánek uchycen 

na vhodném stojánku – obr. 14. 

Vyhodnocení se provádí v provozních podmínkách automaticky. Některá zařízení 

umožňují provádět i detailní analýzu křivek. Termickou analýzu lze využít i ke studiu dalších 

krystalizačních parametrů slitin. Například měřením ve zkušebních kelímcích se dvěma 

termočlánky lze zjistit dobu, kdy dochází k tzv. dendritické koherenci. To je stav, kdy 

primární fáze utvoří síť dendritů skrze celý průřez stěny odlitku. Od tohoto okamžiku je 

zamezeno dosazování z nálitků, začíná vznikat osová porezita, mikrosegregace, zvyšuje se 

nebezpečí vzniku trhlin atd. Bod dosažení dendritické koherence se vyjadřuje jako 

procentuální podíl z doby tuhnutí [1]. 
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Obr.14:  Zařízení pro termickou analýzu TA 110. 

7. METALOGRAFIE 

Metalografická analýza se používá pro hodnocení primární fáze, typu a morfologie 

eutektika a intermetalografických fází, pro detailní analýzu strukturních složek a lomových 

ploch. Z mnoha metalografických metod se zde zmíním pouze o optické mikroskopii, kterou 

jsme pro účely vyhodnocování vzorku využili. Podle velikosti zvětšení a účelu, pro který se 

metalografické pozorování dělá, se rozlišuje hodnocení makroskopické a mikroskopické. 

7.1. Makroskopické hodnocení 

Vzorek se pozoruje v nezvětšeném stavu nebo do zvětšení 10x. Používá se pro 

hodnocení velikosti primárního zrna, přítomnosti nekovových vměstků nebo porezity, 

velkých částic intermetalických fází a pro vyhodnocení lomů. Pro přípravu výbrusů se 

používají obvyklé metody broušení a leštění. Běžně dostačuje broušení do hrubosti brusného 

papíru 400. Makroskopické pozorování se často používá pro vyhodnocení velikosti 

primárního zrna. 
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Ve slitinách Al-Si jsou hranice primárních zrn nezřetelné a leptáním se často velkého 

zlepšení nedosáhne. Hranice zrn se obvykle zvýrazní leptáním v 10-30% vodného roztoku 

CuCl2 s několika kapkami HF. Vznikající tmavý povlak je nutno průběžně stírat. Aby se 

dosáhlo rovnoměrného leptání je vhodné předem vzorek odmastit v roztoku NaOH [1]. 

7.2. Mikroskopické hodnocení 

Účelem hodnocení je především posuzování stupně modifikace eutektika Al-Si. 

Vzorky se brousí na jemnějších papírech a leští diamantovými pastami až 1μm nebo 

speciálními přípravky. Mezi doporučení mazadla se doporučuje petrolej nebo propylen. 

Nakonec se musí znovu vzorky odmastit, očistit pod tekoucí vodou, opláchneme čistým lihem 

a osušit. Vzorky se obvykle leptají ve zředěném roztoku kyseliny fluorovodíkové (1 díl HF na 

100-200 dílů H2O). Zvýraznění různých intermetalických fází zajišťují leptadla na bázi 

různých kombinací kyselin HNO3, HCl, HF nebo NaOH. 

Příprava a vyhodnocování vzorků je odborně i časově náročné. V provozu jsou tak 

výsledky dostupné až po odlití kovu. Pro provozní hodnocení disperzity struktury a stupně 

modifikace je proto jednoznačně výhodnější používat termickou analýzu [1]. 

7.3. Světelná mikroskopie 

Metalografické výbrusy se pozorují v odraženém světlé metalografického mikroskopu. 

Světlo se odráží od vyleštěného povrchu vzorku a prochází objektivem, kde dochází ke 

zvětšení Z1, a následně okulárem se zvětšením Z2. Výsledné zvětšení Z je rovno součinu Z1 a 

Z2. Rozlišovací schopnost světelných mikroskopu se pohybuje v rozmezí 1 až 102 μm, 

přičemž zvětšení dosahuje běžně hodnot až 1500:1. Metalografické vzorky je možno zkoumat 

v polarizovaném světle, které mnohdy dokáže pozorovanou strukturu zvýraznit a barevně 

rozlišit jednotlivé strukturní fáze. Spojením moderních mikroskopu se systémem schopným 

zaznamenávat obraz je dnes běžné a velmi efektivní. Díky tomu je možné snímat strukturu 

vzorku na planfilm, pořizovat digitální fotografie nebo pomocí vhodného softwaru provádět 

obrazovou analýzu [1]. 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce shrnuje důležité poznatky, které byly následně využity pro 

vyhodnocování a provádění jednotlivých postupů měření a pozorování.  

Pro všechny zkoumané materiály byl použit jednotný postup analýzy. Slitiny byly 

dodány ve formě housek a přetaveny v elektrické odporové peci. Tavenina nebyla ošetřena 

žádným přípravkem, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Neproběhlo tedy očkování a ani 

dodatečná modifikace. Z těchto materiálů byly ze stejné licí teploty odlity vzorky pro 

termickou analýzu a stanovení Dichte Indexu (DI). K tomu bylo používáno standardní 

zařízení fy MK Industrievertretungen GmbH. Teplota byla snímána ponorným termočlánkem 

v zařízení TA 110, kde jsou současně data zpracována, vyhodnocena a je z nich vykreslena 

křivka ochlazování. Každá z vybraných slitin, byla podrobena třem měřením termické 

analýzy, z kterých jsme posléze vytvořili průměrnou křivku ochlazování pro danou slitinu. 

Výsledná data křivek byla zpracována v počítačovém programu excel, dopočítány derivace 

křivek a stanovený píky.  

Pík znázorňuje rozdíl dané vlastnosti (např. teplota u DTA nebo tepelný tok u DSC) 

mezi studovaným a referenčním vzorkem, kdy má příslušná křivka v důsledku exotermických 

(exotermické píky, exoefekty) a endotermických (endotermické píky, endoefekty) dějů 

probíhajících ve studovaném vzorku odlišný průběh ve srovnání se základní linií [16]. 

Neexistuje konvence, která by určovala, jakým směrem se mají vynášet exotermní a 

endotermní píky. Podle množství pohlcené nebo uvolněné energie, která je úměrná ploše píku 

na křivce ΔT = f (T), můžeme usuzovat na kvantitu součástí ve vzorku. Závislost mezi 

plochou píku a reakčním teplem lze vyjádřit vztahem rovnice (3) [16]. 
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     (3) 

 

kde A je plocha píku 

  m  - hmotnost vzorku 

 ΔH  - reakční teplo pro 1 g vzorku 

 k  - geometrický faktor (charakterizuje tvar vzorku) 

 λ - tepelná vodivost vzorku 

 

Pro lepší definici píku je třeba více charakterizovat endotermický děj, který vzniká na 

křivkách derivace termické analýzy (viz. obr. 15). V případě exotermického děje by křivka 

byla orientovaná opačně. V úseku vymezeném body A a B reakce neprobíhá (ΔT = 0). V bodě 

B, kde se křivka derivace poprvé odchýlí od základní linie, pak začíná probíhat endotermní 

reakce. Základem křivky je již zmiňovaný pík (na obr. 15 je to část vymezení body BCDEF), 

kde bod B představuje začátek píku, body C, E inflexní body, bod D minimum (jemu 

odpovídá minimální teplota) a bod F konec píku. Bod H resp. I značí extrapolovaný začátek 

resp. Extrapolovaný konec, který získáme jako průsečík základní linie AB resp. FG s tečnou 

vedenou bodem C resp. E. Vzdálenost bodů D a I představuje výšky píku. Šířka píku je pak 

vymezena body B´ a F´. Úsek H´I´ značí reakční interval [16]. 

 

Obr.15:  Detailnější rozbor píku na křivce derivace [16]. 
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Po odlití jednotlivých materiálů jsme přistoupili ke studiu mikrostruktury. Vzorky 

byly vybroušeny, vyleštěny a naleptány 0,5% roztokem HF. Struktura byla zkoumána na 

inverzním metalografickém mikroskopu OLYMPUS GX51. 

8.1. Pozorované vzorky vybraných slitin 

Pro účel vyhodnocování byla použita slitina AlSi7Mg0,3 od různých dodavatelů. Tyto 

materiály budou dále v textu označovány – AlSiSL, AlSiSU a AlSiR a jejich kombinace 

AlSiSL+SU , AlSiR+SL, AlSiR+SU . Chemické složení stanovené dodavatelem je uvedeno v 

tabulce 4. 

Tab.4:  Chemické složení použitých hliníkových slitin. 

 

8.2. Hodnocení taveniny pomocí zkoušky hustoty ve vakuu - Density index 

Chybovat v procesu tavení může vážně ovlivnit výslednou kvalitu taveniny. Do 

nedávna bylo možné měřit pouze obsah vodíku v tavenině a hodnotit strusku (drosstest). Při 

density testu (zkouška vakuové hustoty) mají technologové mnohem spolehlivější a 

pohodlnější způsob sledování kvality taveniny. Zařízení pro tuto zkoušku je vyobrazeno na 

obrázku 16.  Princip zkoušky není příliš složitý. 80g roztaveného kovu se nechá ztuhnout v 

železném kelímku s ochranným potahem ve vakuové komoře pod přibližně 80mbar. Množství 

času potřebného ke ztuhnutí kovu závisí na typu slitiny a průměrně se pohybuje kolem 6 

minut. Pro stanovení hustoty se poté ztuhlé vzorky zváží. Naměřené hodnoty jsou 

reprodukovatelné a poskytují spolehlivou indikaci kvality taveniny. Testování na 80 mbar se 

ukázalo jako ideální. Při nižším tlaku vzorky reagují příliš citlivě a při vyšších tlacích naopak 

příliš pomalu [19]. 

 

 

AlSi % Si % Ti % Sr % Fe % Mg % Ca % Na % P % Cu % Zn % Mn % Sn % Pb % Ni 

SL 6,9400 0,1090 0,0160 0,0850 0,2820 0,0007 0,0005 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0100 <0,0010 0,0022 0,0015 

SU 7,0100 0,1130 0,0160 0,1020 0,3090 0,0005 <0,0001 <0,0010 0,0060 <0,0010 <0,0051 <0,0010 0,0023 0,0034 

R 7,0100 0,0980 0,0250 0,1220 0,2860 0,0006 0,0001 <0,0010 0,0047 0,0025 0,0037 <0,0010 0,0030 0,0043 
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Postup zkoušky 

V první fázi je třeba nechat tekutý kov odstát a to nejméně 120 K nad teplotou likvidu 

a poté nalít do předem potaženého železného kelímku, který je potřeba dopředu zahřát na 

teplotu kolem 100°C. Po uzavření vakuové komory se nechá tavenina ztuhnout při tlaku 

80mbar. Jakmile dojde ke ztuhnutí, uvolníme vakuum a sejmeme víko komory. Kelímek i se 

ztuhlým vzorkem se vyjme ze zařízení za pomocí speciálních kleští a po dobu 2 minut se 

nechá odstát. Poté se oddělí vzorek od kelímku a ochladí ve vodě. Dále se již může přistoupit 

k procesu měření. Hustota vzorku se určuje pomocí Archimedova zákona a tedy ve vodní 

lázni. Poměrem hmotnosti k objemu je získána hustota vzorku. Vliv tlaku na strukturu vzorku 

u slitin AlSi7Mg může mít i modifikace (např. stronciem) [19].  

  

Obr.16:  Zařízení pro zkoušku hustoty ve vakuu. 3VT LC DT s vakuovou komorou (vlevo) a 

elektronická váha hustoty mk 2200 (vpravo) [19]. 

 

8.3. Stanovení nekovových nečistot  - Drosstest 

 Pomocí této zkoušky se zjišťuje kontaminace vzorků. Předpokládá se, že při 

vakuování taveniny se nečistoty vylučují na povrchu (ve strusce) a těžší intermetalické fáze se 

usadí na dně. Hodnotí se také soustředěnost plynových bublin ve středovém řezu. Pokud jsou 

koncentrovanější na menším počtu míst, tím je tavenina čistší.  Metoda se provádí v zařízení 

3VT LC, které se používá i pro zkoušku hustoty ve vakuu popsanou v předchozí kapitole. 
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Přibližně 230 g zkoušeného tekutého kovu tuhne ve vakuové komoře při sníženém tlaku [21]. 

U všech vybraných slitin probíhal drosstest 20 minut. 

 Řez vzorky byl dále pozorován z hlediska mikrostruktury se zaměřením na dno a 

vršek vzorků při zvětšení 100 a 500. Výsledné náhledy struktur jsou v přílohách 1 až 6. 

8.4. Hodnocení mikrostruktury u slitin AlSi7Mg0,3 

Tepelně neupravená slitina AlSi7Mg0,3 má stav mikrostruktury dendritický a 

heterogenní. Skládá se z α-tuhého roztoku dendritů, eutektických (α + Si) buněk a částic 

intermetalické fáze. 

Eutektické Si-částice tvoří prostorovou kostru a rostou od centra eutektické buňky α-

fáze. V tomto stavu, mají eutektické Si-částice tvar částečně seskupených vláken v centru 

eutektické buňky a relativně hrubé nepravidelné roviny - jako částečky v blízkosti α-fáze. 

Průměrná velikost částic eutektického Si-1,3 μm a jejich počet na jednotku plochy je 6,3 x 

104 mm
2
. Intermetalické částice se ve struktuře projevují ve formě „čínské písmo" na rozhraní 

eutektických / α-fáze. Některé zdroje uvádějí, že dle EDX analýzy jsou pravděpodobně tyto 

částice složité intermetalické částice fáze Al8FeMg3Si6 [9]. Při pozorování mikrostruktury 

vybraných slitin byla také s velkou pravděpodobností nalezena zmiňovaná fáze (viz. obr. 17). 

 

Obr.17:  Intermetalické fáze π (Al8FeMg3Si6) ve vybraných slitinách AlSi7Mg0,3. 
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Dalšími předpokládanými intermetalickými fázemi nacházející se ve struktuře 

eutektika všech pozorovaných vzorků ve větší nebo menší míře jsou Al15(FeMn)3Si2 

 (viz. obr. 18), Al5FeS (viz. obr. 19), CuAl2 a Mg2Si (viz. obr. 20). Předpokládá se, že železo 

je škodlivý prvek, který vytváří tvrdé a křehké intermetalické sloučeniny. Zvyšování množství 

Fe zvyšuje velikost defektů (vad) a pórovitost odlitků, což se rovněž projeví poklesem 

tažnosti. 

 

Obr.18:  Intermetalická fáze Al15(FeMn)3Si2 ve vybraných slitinách AlSi7Mg0,3. 
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Obr.19:  Intermetalická fáze Al5FeSi ve slitině AlSi7Mg0,3. 

 

Obr.20:  Intermetalické fáze CuAl2 a Mg2Si ve slitině AlSi7Mg0,3. 
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8.4.1. Mikrostruktura v kapalném stavu slitiny AlSi7Mg0,3 

Vlivy na vývoj mikrostruktury během tuhnutí při stavu mezi pevnou a kapalnou fází 

pro různé teploty jsou v rovnováze v průběhu teplot solidu a likvidu pro všechny složky 

daného systému (obr. 21). Pro eutektické slitiny s chemickým složením mezi Cmax a CE, je 

kapalná fáze tvořena eutektickou přeměnou. Pro jednotlivé fáze slitin s chemickým složením 

pod Cmax, není eutektikum tvořeno za rovnovážných podmínek.  

Přerušovaná čára na obr. 21 ukazuje, že tuhnutí v nerovnovážných podmínkách 

způsobuje nejen rozšíření intervalu tuhnutí, ale také vznik „nečekaného eutektika". V tomto 

případě, složení tavení a krystalizace nejsou v souladu s tím, které jsou v konečném stavovém 

diagramu [10]. 

 

Obr.21:  Krystalizace prostřednictvím schematické postupného diagramu binárního slitiny 

respektive kvazi-binární řezem vícesložkovým systém s eutektikem a vysokou rozpustností v 

tuhém stavu: tuhnutí homogenní slitiny v rovnováze (a) a tuhnutí heterogenní slitiny 

nerovnováze (b). S rychlým ochlazováním a / nebo nízkým difúzním potenciálem je teplota 

solidu přesunuta do nižších teplot. 

 

Složení ve středu primárních krystalů se při tuhnutí mění jen mírně, tak, aby byla 

průměrná koncentrace nižší než při rovnováze. U hliníkových slitin s nižší koncentraci prvku 

než maximální rozpustnosti, vzniká křehká sekundární fáze, kterou lze očekávat [10]. 
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8.5. Vznik porezity 

Porezita ve slitinách hliníku vzniká jednou ze tří cest. Může to být během tuhnutí 

vlivem změny rozpustnosti vodíku, objemovou změnou během tuhnutí anebo kombinací 

těchto procesů, což je nejčastější případ. Porezita je často kombinací bublin a tvorby 

mikrostaženin. Mechanizmus tvorby je také silně provázán se staženinami v odlitku. Při 

nukleaci plynových bublin se významně uplatňují i lokální tlakové poměry. Při krystalizaci 

tuhé fáze dojde k uzavření mikroobjemů taveniny, do nichž následně nedochází k dosazování 

tekutého kovu. Podle Sievertsova zákona vzniká v těchto místech lokální podtlak a tedy 

příznivé podmínky pro vznik plynových dutin. Mikrostaženiny jsou tak vhodným místem pro 

vznik dutin. Obsah vodíku v hliníkových slitinách se nejčastější stanoví pomocí tzv. metody 

dvojího vážení, kdy zjišťujeme index hustoty (častěji známý pod pojmem Dichte index). 

Dobře odplyněné vzorky mají DI = 1-3%, středně odplyněné DI= 4-7% a naplyněné 

DI = 8% a více [13]. V pozorovaných vzorcích termické analýzy, tuhnutí ve vakuu a při 

atmosférickém tuhnutí byla mikroporezita. Podle zjištěných předpokladů to může způsobovat 

přehřátí kelímku, které ovlivnilo krystalizaci za vzniku mikroporezity nebo vyšší obsah Fe 

(viz. obr. 22). Při tuhnutí ve vakuu se u vzorků slitin AlSiR, AlSiSL+SU, AlSiR+SL a AlSiR+SU 

objevily ve struktuře v celém objemu plynové bubliny s menším množstvím mikrostaženin. 

Vzorky AlSiSL a AlSiSU obsahovaly menší množství plynových bublin u povrchu. Náhled 

makrostruktur jsou v příloze 7 a 8 této práce. 

Předpokladem vzniku porezity je i vyšší rychlost ochlazování, při níž dochází 

k velkému přesycení kovu vodíkem. Část vodíku zůstává při chladnutí v matrici a dochází ke 

vzniku přesyceného tuhého roztoku. Vzniklé dutiny se obalí vrstvou tekutého kovu, je 

výrazně zkrácen čas tuhnutí a dochází k difuzi pouze na krátké vzdálenosti. Výsledkem jsou 

malé kulové nebo protáhlé dutiny v mezidendritických prostorách nazývané řediny. 

Tvar a poloha pórů ve struktuře kovů závisí na morfologii tuhé fáze, na obsahu plynu 

v tavenině (především vodíku) a na rychlosti tuhnutí. Při pomalém tuhnutí je čas na difuzi 

vodíku z matrice i na poměrně velké vzdálenosti a dochází tak ke vzniku velkých plynových 

bublin [13]. 
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Obr.22:  Mikroporezita – kombinace plynové dutiny a mikro staženiny. 

8.6. Měření taveniny vybraných slitin - Dichte index 

Pro kontrolu kvality vzorků slitin byla posuzována mezi jinými hustota, nebo také 

pórovitost. Jednou z ověřených metod je měření stupně k naplynění taveniny vodíkem, 

snížením tlaku na 80mbar.  

Pozitiva zkoušky DI jsou hlavně v jednoduchosti a nízkými investičními náklady. DI 

je indexem hustoty, podle kterého se hodnotí sklon taveniny k naplynění. Problémem celé 

zkoušky je, že neznáme množství vodíku a nečistot. Známe pouze kombinaci vodíku a 

zárodků bublin. Dále se pak neprojevují nečistoty, které nejsou vhodným zárodkem pro vznik 

bublin. Problematicky se také DI měří u eutektických slitin. 

Při tuhnutí kovu jsme vytvořili prostředí, ve kterém se zviditelnila míra obsahu vodíku 

ve zkušebním odlitku. Porovnáním s odlitkem tuhnoucím na atmosférickém tlaku vypočítáme 

míru naplynění, tj. index hustoty, neboli DI-Dichte index. Důležitou veličinou pro zvýšení 

přesnosti výpočtu je teplota taveniny v momentě zkoušky, potažmo v momentě lití do forem.  
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Z každé pozorované slitiny byly odlity dva vzorky. Jeden ve vakuu a druhý na 

vzduchu. Vzorky byly váženy ve vodě a na vzduchu a díky tomu byla získaná hustota. 

Výsledkem je procentuální rozdíl v hustotě obou vzorků dle rovnice (4). Doba měření byla 5 

minut. Snaha je samozřejmě mít co nejnižší DI. 

 

                                                                               (4) 

 

kde DI je Dichte index (%) 

 ρvzatm - hustota vzorku při atmosférickém tlaku 

 ρvzvak - hustota vzorku ve vakuu 

 

9. ZHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH VÝSLEDKŮ 

9.1. Hodnocení chemického složení 

Obsahy jednotlivých prvků u pozorovaných slitin AlSiSL, AlSiSU a AlSiR jsou v rámci 

rozsahu daného normou až na obsahy některých prvků, které působí na mechanické i 

slévárenské vlastnosti. U základních legujících prvků, jsou patrné velmi malé odchylky v 

množství Si, Mg. 

Mezi částečně nežádoucí prvky s malým obsahem je měď a olovo, které se nachází jen 

v nepatrném množství pod 0,0010 hmot. %. Měď rozšiřuje interval tuhnutí siluminů a 

zlepšuje obrobitelnost což může být v mnoha případech žádoucí. Na druhou stranu může 

podporovat vznik ředin a trhlin za tepla. 

Mezi další prvky patří stroncium, jehož obsah je u pozorovaných slitin AlSiSL a AlSiSU 

0,01 %. U slitiny AlSiR je obsah stroncia dvojnásobný a má tedy i jemnější eutektický křemík. 

Stroncium je prvkem, který slitiny hliníku modifikuje ve formě předslitiny. Obsah u 

předslitiny je obvykle 3,5 až 10 % Sr. Stroncium se dostává do taveniny rozpouštěním. Čím je 

vyšší teplota tavení, tím rychleji je nabízen modifikační účinek.  

Všechny pozorované slitiny dle chemického složení obsahují i železo mezi 0,0850 - 

0,1220 hmot. %. Intermetalická fáze Al5FeSi se z železitých fází vyskytuje nejčastěji a při 
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vyšším obsahu železa (0,5 až 1,2 %) může dramaticky ovlivňovat mechanické vlastnosti, 

snižuje pevnost, tažnost a lomovou houževnatost. Snižuje i únavovou životnost odlitků. 

Existence dlouhých deskovitých útvarů fáze Al5FeSi podporuje iniciaci únavových trhlin a 

zvyšuje pórovitost. Velikost a objemový podíl deskovité fáze Al5FeSi závisí na % Fe, 

rychlosti krystalizace a stupni modifikování. Škodlivé účinky fáze Al5FeSi se eliminují 

modifikováním a přidáváním přísadových prvků (Mn, Cr, Be, Co, Mo, Ni, KVZ nebo K). Ty 

mění složení a morfologii deskovité fáze Al5FeSi na tzv. „čínské písmo”, kostrovité útvary 

nebo se primárně v matrici vyskytují polyedrické krystaly. U pozorovaných slitin se prokázala 

částečně modifikovaná fáze Al5FeSi ve formě „čínského písma”. V zastoupení dalších prvků 

není pozorován žádný výrazný rozdíl [6]. 

9.2. Hodnocení Dichte indexu pro vybrané slitiny 

Hodnota DI je ovlivněna množstvím vodíku, které se vyloučilo na vhodných zárodcích 

za vzniku bublin. Výsledky hodnot slitin jsou v tabulce 5. 

Tab.5:  Naměřené hodnoty DI pro vybrané slitiny. 

materiál 
teplota lití 

TL [°C] 

Dichte Index 

DI [%] 

AlSiSL 750 6,98 

AlSiSU 755 5,52 

AlSiR 750 4,98 

AlSiSL+SU 

SL 50% - SU 50% 

750 4,6 

AlSiR+SU 

R 50,2% - SU 49,8% 

750 3,07 

AlSiR+SL 

SL 50,2% - SU 49,8% 
750 1,91 
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Ke každé pozorované slitině byly provedeny 3 měření, z kterých byl vypočítán 

průměr. Z naměřených výsledků vyplývá, že dle hodnot stupně k naplynění slitiny se jako 

nejlepší jeví slitina AlSiR+SL, která má nejnižší průměrnou hodnotu DI 1,91%. Stupeň 

k naplynění v tomto případě udává, kolik vodíku se v tavenině může uvolnit. Výsledky se 

ukázaly dobré i u slitiny AlSiR+SU, kde byl DI 3,07%. Největší stupeň k naplynění má podle 

indexu hustoty slitina AlSiSL.  

Doba expozice u všech vzorků byla 5 minut. Teplota lití byla až na jednu výjimku 

750°C. Měření se provádělo na zařízení 3VT LC DT. 

9.3. Hodnocení tekuté fáze u vybraných slitin 

Výsledky dosažené na zařízení termické analýzy TA 110 jsou uvedeny v tabulce 6. Z 

výsledků je patrné, že existují určité rozdíly ve sledovaných parametrech, zejména tedy v 

oblasti solidu a likvidu. Nejvyšší teploty likvidu bylo dosaženo u slitin AlSiSL+SU a AlSiR+SU, 

nejnižší u slitiny s označením AlSiR. V oblasti solidu pak výrazně nižší byly hodnoty u slitiny 

AlSiR. Rozdíl je možno nalézt i v intervalu tuhnutí příslušných materiálů. V případě tří typů 

výchozích materiálů byly nalezeny diference v intervalech tuhnutí. Nejkratší interval je u 

slitiny s označením AlSiSL, nejdelší u slitiny s označením AlSiR. Rozdíl mezi těmito typy je 

2,9°C. Slitiny tvořené kombinací výchozích materiálů v přibližném poměru 50:50 vykazovaly 

prakticky stejnou teplotu likvidu. V teplotě solidu je o několik stupňů odlišuje jen slitina 

AlSiSL+SU. Z hlediska ochlazování jsou si nejvíce podobné slitiny AlSiR+SL a AlSiR+SU. Naopak 

nejvíce diferenční křivku ochlazování má slitina AlSiR.  

Podle relativně malého intervalu tuhnutí lze říci, že slitiny jsou podeutektické. Tyto 

slitiny mají dobré slévárenské vlastnosti. Křemík zvětšuje svůj objem, a tím kompenzuje 

stahování hliníkové matrice, čímž se zmenšuje objem staženin.  
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Tab.6:  Dosažené výsledky charakteristických veličin na zařízení TA 110. 

materiál 
TG 

[°C] 

TLU 

[°C] 

TLO 

[°C] 

TSU 

[°C] 

TSO 

[°C] 
Interval tuhnutí 

AlSiSL 659,8 611 611,9 576,3 576,3 34,7 

AlSiSU 654 612,4 613,2 576,7 576,7 35,7 

AlSiR 668,6 608,1 608,8 570,5 570,5 37,6 

AlSiSL+SU 651,5 612,8 613,2 575,8 575,8 37,0 

AlSiR+SU 643,1 612,8 613,3 577,3 577,3 35,5 

AlSiR+SL 664,3 612,3 612,8 577,4 577,4 34,9 

 

 Na obr.23-30 jsou pak uvedeny křivky ochlazování vybraných slitin, které byly 

zpracovány v počítači. Následně byly vypočítány derivace jednotlivých křivek a stanoveny 

píky. 

 

Obr.23:  Průměrná křivka ochlazování slitiny AlSiSL. 
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Obr.24:  Průměrná křivka ochlazování slitiny AlSiSU. 

 

Obr.25:  Průměrná křivka ochlazování slitiny AlSiR. 
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Obr.26: Průměrná křivka ochlazování slitiny AlSiSL+SU. 

 

Obr.27:  Průměrná křivka ochlazování slitiny AlSiR+SU. 
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Obr.28:  Průměrná křivka ochlazování slitiny AlSiR+SL. 

 

Obr.29:  Souhrnný přehled křivek ochlazování pro vybrané slitiny. 
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Obr.30:  Souhrnný detail teploty likvidu na ochlazovacích křivkách vybraných slitin. 

10. ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo seznámení se s problematikou vyhodnocování tekuté fáze 

se zaměřením na termickou analýzu a podtlakovou zkouškou s vyhodnocením mikrostruktury 

vybraných slitin AlSi7Mg0,3. Z výsledků diplomové práce vyplývají následující závěry: 

 Chemické složení vybraných slitin stanovené dodavatelem udává, že díky obsahu Si 

kolem 7% se jedná o podeutektické slitiny. Obsah stroncia přispívá k faktu, že slitiny 

byly dříve modifikovány. U slitiny AlSiR je pak obsah stroncia oproti ostatním 

dvojnásobný. Ostatní obsahy prvků dle chemického složení nevykazují výrazné 

rozdíly. 

 

 Podle indexu hustoty, mají slitiny AlSiR+SL a AlSiR+SU nejnižší hodnoty stupně 

k naplynění, což je velmi výhodné. Z výchozích slitin dopadl nejlépe materiál AlSiR.  

 



Závěr 54 

 

 

JANÍČEK, T.M. Hodnocení kvality tekuté fáze hliníkových slitin. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 Z hlediska chemické a strukturní homogenity se jeví jako nejvhodnější slitina AlSiSL, 

protože má nejmenší interval tuhnutí. Největší byl naměřen u slitin s označením AlSiR. 

Rozdíl mezi těmito typy je 2,9 °C. 

 

 V procesu ochlazování jsou si nejvíce podobné slitiny AlSiR+SL a AlSiR+SU. Naopak 

nejvíce diferenční ochlazování probíhá u slitiny AlSiR. 

 

 Mikrostrukturní složení intermetalických fází u všech slitin neprokazuje výrazné 

rozdíly, avšak vyšší obsah stroncia u slitiny AlSiR prokazuje jemnější eutektický 

křemík. 

 

U všech výchozích slitin (AlSiSL, AlSiSU, AlSiR) jsme se snažili také zjistit, zda 

v případě kombinací jednotlivých slitin v poměru 50:50, existuje jejich vzájemná 

zastupitelnost. Výsledky poukazují na fakt, že lze mezi sebou nahradit slitiny AlSiSL a AlSiSU, 

protože v kombinaci se slitinou AlSiR mají podobný průběh ochlazování a tedy i interval 

tuhnutí. Slitina AlSiR nemá v námi vyhodnocovaných slitinách zastupitelnost. Vykazuje 

nejširší interval tuhnutí a podle naší teorie to může způsobovat právě vyšší obsah stroncia, než 

je u ostatních pozorovaných slitin. 

Z dosažených výsledků můžeme také konstatovat, že dle mikrostruktury nebyly 

zjištěny výrazné rozdíly v intermetalických fázích až na obsah stroncia, který u slitiny AlSiR 

prokázal jemnější eutektický křemík. Pomocí zkoušky drosstestu jsme předpokládali, že při 

vakuování taveniny se nečistoty vylučují na povrchu (ve strusce) a těžší intermetalické fáze se 

usadí na dně vzorků. To se však nepotvrdilo, proto jsme došli k závěru, že vyhodnocované 

slitiny nevykazují významné známky nekovových vměstků ve struktuře. 

Všechny vyhodnocované slitiny se v praxi používají pro výrobu litých kol metodou 

nízkotlakého lití. Nízké hodnoty stupně k naplynění u slitin AlSiR, AlSiR+SL a AlSiR+SU snižují 

dobu potřebnou pro odplynění taveniny a předurčuje nižší porezitu ve výsledné struktuře.  

Provedením termické analýzy a podtlakové zkoušky jsme došli k závěru, že lze 

dosáhnout vypovídajících výsledků pro hodnocení tekuté fáze hliníkových slitin za relativně 

krátkou dobu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

  

Zkratka / Symbol Jednotka Popis 

Rm [ MPa ] mez pevnosti v tahu 

Rp0,2 [ MPa ] mez kluzu 

A [ % ] tažnost 

HB - tvrdost 

DI [ % ] Dichte Index 

ρ [ Kg · m
-3 

] hustota 

DTA - Diferenční termická analýza 

DSC - Diferenční kompenzační 

kalorimetrie 

T [ °C ] teplota 

t [ min. ] čas 

TL [ °C ] teplota likvidu 

TS [ °C ] teplota solidu 
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Příloha č. 1 

Drosstest AlSiSL 
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Příloha č. 2 

Drosstest AlSiSU 
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Příloha č. 3 

Drosstest AlSiR 
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Příloha č. 4 

Drosstest AlSiSL+SU 
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Příloha č. 5 

Drosstest AlSiR+SU 
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Příloha č. 6 

Drosstest AlSiR+SL 
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Příloha č. 7 

Náhledy makrostruktur vzorků pro Dichte Index (AlSiSL, AlSiSU, AlSiR) 
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Příloha č. 8 

Náhledy makrostruktur vzorků pro Dichte Index (AlSiSL+SU, AlSiR+SU, AlSiR+SL) 

 

 


