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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce se zabývá vlivem různých typů ochlazování na mechanicko-strukturní 

charakteristiky odlitků ze slitiny hliníku AlSi7Mg0,6.  

Jako experimentální materiál byly pouţity ploché zkušební tyče odlité technologií 

přesného lití ve společnosti Alucast, s.r.o. do samonosné keramické skořepiny připravené 

technologií vytavitelného modelu. Odlitky zkušebních těles byly pro následné experimenty 

vyuţity jak ve stavu litém, tak po tepelném zpracovaní T6. Jako ochlazovací médium při 

tuhnutí odlitků byl pouţit jak proudící vzduch, tak kombinace vody a vzduchu ve formě vodní 

mlhy s různou intenzitou průtoku vody. K posouzení vlivu pěti experimentálních typů 

ochlazování na strukturu a mechanické vlastnosti odlitků byly vyuţity metody světelné 

mikroskopie, měření tvrdosti dle Brinella a dále byla provedena statická zkouška tahem. 

K hodnocení a kvantifikaci porezity a parametru DAS byla vyuţita obrazová analýza.  

Na základě provedených experimentů se jednoznačně nepotvrdilo, ţe nízké hodnoty 

parametru DAS vedou k dosaţení vyšších hodnot mechanických vlastností odlitků. Zřetelný 

je naopak negativní vliv heterogenní struktury a porezity. I přesto, ţe se tepelným 

zpracováním podařilo do jisté míry omezit vliv strukturních nehomogenit nelze říci, ţe 

chlazení vodní mlhou má na mechanicko-strukturní charakteristiky odlitků výrazně pozitivní 

vliv. 
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ABSTRACT 
 

The presented diploma thesis deals with various types of quenching and their respective 

effects on mechanical and structural properties of AlSi7Mg0.6 alloy castings. 

Cast with precision casting technology into a self-supporting ceramic shell made by 

plaster investment technology, flat test bars cast by Alucast were used as experimental 

samples. Sample castings were used in both cast state and after T6 heat treatment. Air-flow 

and air-water combination with varying water passage (spraying) were used as the quenching 

media in the quenching process of the castings. In order to evaluate the effect of five different 

quenching processes on the structure and mechanical properties of the castings, the method of 

light microscopy, Brinell hardness test and static traction test were used. Evaluation and 

porosity and SDAS quantifications were carried out by means of image analysis. 

Experiments did not prove right the hypothesis holding that low SDAS values 

inevitably mean higher mechanical properties of the castings. On the other hand, distinct is 

the negative influence of heterogeneous structure and porosity. Despite the fact that the heat 

treatment was successful in reducing the influence of structural inhomogeneities, it cannot be 

concluded that spray quenching has an utterly positive bearing on the mechanical and 

structural properties of the castings. 

 

 

Keywords 

casting aluminum alloy AlSi7Mg0.6, effect of cooling rate, microstructure, mechanical 

properties, SDAS, porosity, T6 heat treatment  
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1 ÚVOD 
 

Hliník ovlivňuje náš ţivotní styl mnohými způsoby a v současnosti nalézají výrobky 

z hliníku vyuţití v široké škále aplikací, přičemţ splňují nároky na funkčnost i estetiku. Je 

potřeba připomenout skutečnost, ţe tento stříbrolesklý kov je z hlediska průmyslového vyuţití 

relativně mladým materiálem s jehoţ komerčním vyuţitím se začalo přibliţně před 100 lety. 

Dnes můţeme odhadovat, ţe hlavní hybnou silou pro nárůst produkce hliníku a jeho 

slitin v příštích letech bude automobilový a letecký průmysl. U obou je základní poţadavek, 

vedle bezpečnosti, sníţení spotřeby paliva, čehoţ se dá docílit především redukcí hmotnosti 

konstrukce. Z tohoto důvodu jsou hliníkové slitiny v popředí zájmu výrobců. Sníţením 

spotřeby paliva dochází ke sniţování mnoţství emisí, a tím k omezení negativního vlivu na 

ţivotní prostředí. Značný význam má také moţnost recyklace druhotných surovin (odpadu) a 

s ní spojená rostoucí produkce sekundárního hliníku. Jinak řečeno, je tu vyvíjen tlak na 

aplikaci hliníku jak z důvodu ekonomických, tak i z důvodů ekologických.  

Současné zvyšující se poţadavky konstruktérů, které vedou ke sniţování hmotnosti 

konstrukcí a zvyšování jejich spolehlivosti, vedou k tomu, ţe tam, kde se dříve vystačilo 

s hodnotou tvrdosti resp. pevnosti a taţnosti, je v současnosti nutné znát také např. únavové a 

korozní vlastnosti. Typickým příkladem je automobilový průmysl, kde zvyšující se podíl 

hliníkových slitin v konstrukci automobilu a zvyšující se nároky na tyto konstrukce vedou 

k tomu, ţe u těchto materiálů je nutné pracovat s charakteristikami, které dříve vyţadoval jen 

letecký průmysl. 

Další vývoj slitin hliníku se ubírá, více neţ cestou vývoje zcela nových slitin, cestou 

rozvoje technologií zpracování slitin. V tomto směru je pozornost zaměřena zejména na 

technologie odlévání, tváření, tepelného zpracování a s ním úzce spjaté technologie 

ochlazování odlitků při tuhnutí. Citlivost slévárenských slitin hliníku na rychlost ochlazovaní 

je mnohem větší neţ je tomu u slitin tvářených. S tím je také spojena nutnost znát chování 

těchto materiálů při zavádění nových technologických operací a postupů při snaze o co 

největší reprodukovatelnost kvality dosahovaných výsledků. To vše pak nabývá důleţitosti 

zejména při výrobě odlitků pro tak sofistikovaná odvětví jako jsou letecký a automobilový 

průmysl, popř. při výrobě částí lékařských přístrojů, kde jsou poţadavky na vysokou kvalitu, 

spolehlivost a tvarovou přesnost extrémní.  
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2 VÝROBA A POUŢITÍ HLINÍKU  

2.1 Zdroje surovin pro výrobu hliníku 
 

Hliník se nachází v přírodě přibliţně v 250 minerálech, z nichţ se mezi nejdůleţitější 

řadí např. korund, diaspor, boehmit, spinel (tab. 1). 

Základní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit (dle názvu naleziště jílovité horniny 

Les Baux ve Francii). Bauxit je hornina, která se skládá většinou z hydratovaných oxidů 

hliníku, zejména Al2O3.3H2O, dále z příměsí ve formě silikátů, jílů, usazenin, hydroxidů 

ţeleza a z hydroxidů hliníku. V zásadě tedy bauxit obsahuje základní minerály Al (zejména 

gibbsit, boehmit a diaspor), minoritní sloţky a minerální nečistoty [1, 2]. 

 
Tab. 1 Přehled běţných minerálů hliníku [1] 

Minerál 

 
Chemický vzorec Hm. % Al2O3 

korund Al2O3 100 

diaspor, boehmit Al2O3.H2O 85 

gibbsit (hydrargilit) Al2O3.3H2O 64,5 

spinel Al2O3.MgO 71 

kyanit, andaluzit, silimanit Al2O3.SiO2 63 

kaolin Al2O3. 2SiO2.2H2O 39,5 

alunit K2SO4.Al2(SO4)3.4Al(OH)3 37 

nefelín (Na,K)2O.Al203.2SiO2 32,3-35,9 

leucit K2O.Al2O3.4SiO2 23,5 

sericit K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O 38,4 

 

2.1.1 Způsoby výroby hliníku  

Z bauxitu se hliník získává elektrolýzou  roztoku oxidu hlinitého v roztavených 

fluoridech. Poměrně velký počet způsobů výroby čistého oxidu hlinitého a jejich nejrůznější 

modifikace byly vyvolány rozličnými typy zpracovávaných rud (bauxity, nefelíny, alunity, 

kaoliny) a větším případně menším obsahem různých příměsí v těchto rudách [1]. 

Vzhledem k amfoternímu charakteru oxidu hlinitého je v podstatě moţné získávat jej 

z rud zásaditými i kyselými metodami. Navíc existuje také elektrotermický způsob výroby 

oxidu hlinitého. V současnosti se oxid hlinitý vyrábí téměř výlučně zásaditými metodami 

(např. Hall-Heroultův proces) [2]. 

Celý výrobní proces hliníku je poměrně sloţitý a sestává ze dvou zásadních etap: 

 

 výroba oxidu hlinitého z hlinitanových rud – proces sestává z mletí, chemického 

zpracování hlinitanových rud louţením a z následného ţíhání na 1200-1300 °C. 

 redukce oxidů na kovový hliník elektrolytickým způsobem z elektrolytu, kterým je 

roztavený kryolit (Na3AlF6)  a  v něm rozpuštěný  oxid  hlinitý (Al2O3),  při  

teplotě 950-970 °C  [3]. 
 

Výroba hliníku z primárních surovin je energeticky velmi náročná. K výrobě 1 tuny 

hliníku se spotřebují asi 4 tuny bauxitu, cca 20 GJ tepelné energie a přibliţně 14 MWh 

elektrické energie. Výsledný hliník je obvykle v rozmezí čistoty od 99,3 do 99,8 %. Při 

výrobě hliníku o vyšší čistotě (dosaţitelný aţ „pětidevítkový“ hliník 99,999) následuje 

technologie trojvrstvové nebo pásmové rafinace elektrolýzou vyrobeného Al [4, 5]. 
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2.2 Čistý hliník 
 

Hliník (Al) je nepolymorfní stříbrobílý kov o atomovém čísle 13 s relativní atomovou 

hmotností 26,982. Krystalizuje v soustavě krychlové plošně středěné (K12) (obr. 1). Čistý 

hliník velmi dobře vede nejen teplo, přičemţ lepší jsou v tomto směru jen Ag, Cu a Au, ale 

také elektrický proud. Měrný elektrický odpor čistého Al prudce vzrůstá se zvyšováním 

obsahu nečistot, zejména Mg, Si, V a Cr. Stejný vliv má rovněţ tváření [6]. 

 

 
 

Obr. 1 Krystalová struktura hliníku [7] 

 

 

Pevnost v tahu hliníku ve vyţíhaném stavu je velmi nízká, lze ji však zvýšit tvářením za 

studena. Komerční Al 99,0 má Rm = 80 MPa, Rp0,2 = 30 MPa a taţnost A5 = 35 %. Tvářením 

za studena se dosáhne Rm = 80 MPa, ale A5 = 6 %. Rovněţ modul pruţnosti Al je nízký. Tyto 

a další fyzikální a mechanické vlastnosti čistého hliníku shrnuje tab. 2. [4, 8] 

 

 
Tab. 2 Fyzikální a mechanické vlastnosti čistého hliníku [2] 

Vlastnost 

 
Jednotka Hodnota 

Atomové číslo - 13 

Relativní atomová hmotnost (C = 12,000) - 26,982 

Krystalová struktura - fcc (K12) 

Parametr mříţky nm 0,4041 

Teplota tavení °C 660 

Teplota varu °C 2520 

Měrná hmotnost kg m
-3

 2700 

Modul pruţnosti GPa 70 

Měrná tepelná vodivost (20-100 °C) W m
-1

 K
-1

 238 

Specifické teplo (0-100 °C) J kg
-1

 K
-1

 917 

Měrný elektrický odpor (20 °C) μ Ω m 0,0263 
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Na vzduchu je čistý hliník velmi stálý, příčinou je tvorba tenké povrchové vrstvy velmi 

málo rozpustného Al203, který jej chrání před dalším korodováním. Proto je také hliník 

netečný k vodě, a to i k vodní páře za vysokých teplot. Rozpouští se však ve většině kyselin a 

také v alkalických louzích [9]. 

 

 

2.2.1 Pouţití čistého hliníku 

Hliník v daném rozmezí čistoty nachází uplatnění zejména jako materiál na výrobu 

elektrických vodičů a součástí elektrických instalací. V chemickém a potravinářském 

průmyslu se uplatňuje pro dobrou tepelnou vodivost a odolnost proti korozi v kyselém 

prostředí. Slouţí také k plátování slitin hliníku obsahujících měď a ocelových plechů jako 

ochrana proti korozi. Dále se také pouţívá např. jako alitovaná povrchová vrstva zabraňující 

vzniku koroze a okujení u výrobků z ocelí a slitin niklu a v neposlední řadě také k výrobě 

slitin Al a k dezoxidaci oceli. Technicky čistý Al 99,85 s minimálním obsahem 99,85 % Al je 

pro svou nízkou pevnost nevhodný pro výrobu konstrukčních prvků přenášejících napětí 

[9, 10]. 
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3 SLITINY HLINÍKU 
 

Slitiny hliníku jsou z historického hlediska relativně mladým materiálem. První slitina 

pro pouţití ve strojírenství byla vyvinuta v roce 1906. Ve světových normách je nyní uvedeno 

více neţ 120 slitin hliníku. Sléváním hliníku s jinými kovy, jeho tvářením a nebo dodatečným 

precipitačním vytvrzováním lze zvýšit pevnost natolik, ţe se vyrovná i měkkým uhlíkovým 

ocelím [2].  

Z hlediska moţnosti zvýšení pevnostních vlastností tepelným zpracováním 

(vytvrzováním) můţeme rozdělit hliníkové slitiny na (obr. 2): 

 

 slitiny vytvrditelné, 

 slitiny nevytvrditelné. 

 

Z hlediska technologie zpracování lze slitiny hliníku dělit do dvou základních skupin, 

kdy zásadní rozdíl spočívá v obsahu legujících prvků, a to na:  

 

 tvářené hliníkové slitiny, 

 slévárenské hliníkové slitiny. 

 

 

 

 
 

Obr. 2 Rozdělení slitin Al: 1 – slévárenské slitiny, 2 – tvářené slitiny, 3 –  precipitačně vytvrditelné 

slitiny, 4 – precipitačně  nevytvrditelné slitiny [11] 

 

 

Nevytvrditelné slitiny – zvýšení pevnosti těchto slitin není moţné cestou 

precipitačního zpevnění – vytvrzování. Zpevnění se dosahuje za pomoci technologie tváření 

za studena, kdy dochází k deformaci krystalové mříţky a jednotlivých krystalů ve směru 

působící síly. Dochází tak ke vzniku poruch a napětí v mříţce, coţ způsobí obtíţný pohyb 

dislokací a výsledkem je zpevnění slitiny. Slitiny obsahují 5 aţ 20 % křemíku a další přísady, 

z nichţ nejdůleţitější roli hraje mangan, který eliminuje negativní vliv ţeleza.  
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Vytvrditelné slitiny – vytvrditelnost slitin je podmíněna přítomností Mg nebo Cu. 

Základní podmínkou je, ţe tyto slitiny mají z hlediska příslušného rovnováţného diagramu 

výraznou změnu rozpustnosti legujícího prvku/prvků na teplotě. Kromě toho je nutné, aby 

bylo moţné slitinu přechladit, tj. rychlým ochlazením vyvolat vznik nerovnováţného tuhého 

roztoku. Po tepelném zpracování  dojde ke zvýšení meze pevnosti při současném poklesu 

taţnosti.  

 

Tvářené slitiny  – tyto slitiny hliníku se zpevňují buď samotnou technologií tváření 

nebo kombinací tváření a precipitačního vytvrzování. Slitiny určené ke tváření mají obsah 

legujících prvků volen tak, aby při tuhnutí vznikala jednofázová struktura, tedy pouze tuhý 

roztok α(Al). Obsah jednotlivých prvků je nízký a obvykle nepřesahuje 5-7 % a součet obsahů 

všech legujících prvků není zpravidla vyšší neţ 10 %. Přehled pouţívaných slitin Al pro 

tváření a jejich rozdělení z hlediska moţnosti jejich tepelného zpracování je na 

obr. 3 [2, 4, 12]. 
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Obr. 3 Schematické rozdělení pouţívaných tvářených slitin hliníku [2] 

 

 

  

Slévárenské slitiny – dobrá slévatelnost znamená takové chemické sloţení slitiny, které 

leţí v blízkosti eutektického bodu v rovnováţném diagramu, proto obsah legujících prvků je 

vyšší (8-15 %), neţ u slitin tvářených. Přehled nejčastěji pouţívaných slévárenských slitin je 

uveden na obr. 4 [8] 
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Obr. 4 Schematické rozdělení pouţívaných slévárenských slitin hliníku [2] 

 

3.1 Slévárenské slitiny na bázi Al-Si  
 

Slévárenské slitiny hliníku s křemíkem, nazývané siluminy, jsou nejdůleţitějším typem 

slévárenských slitin. Obsah křemíku je u těchto slitin vţdy vyšší neţ jeho maximální 

rozpustnost v tuhém roztoku α(Al), proto se v jejich struktuře vţdy vyskytuje eutektikum.  

Hlavní snahou je připravit materiál s jemným a rovnoměrně rozloţeným eutektikem. Podle 

obsahu křemíku a přísadových prvků je moţno siluminy rozdělit na (obr. 5): 
 

 podeutektické, 

 eutektické,  

 nadeutektické   [8, 9].  

 

 
 

Obr. 5 Rovnováţný diagram Al-Si s vyznačením typických slitin: a – podeutektická slitina, 

b – eutektická slitina, c – nadeutektická slitina; (Temperature – teplota, Atomic percent 

silicon – atomové procento Si, Weight percent silicon – hmotnostní procento Si) [13] 
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Slévárenské slitiny hliníku mají téměř vţdy heterogenní strukturu tvořenou 

následujícími sloţkami:  

 

Tuhý roztok hliníku α(Al) je substituční tuhý roztok křemíku v hliníku s maximální 

rozpustností 1,65 % Si při eutektické teplotě 577 °C. S klesající teplotou se dále 

sniţuje, např. při teplotě 300 °C je rozpustnost pouze kolem 0,22 %.  

 

Eutektikum je tvořeno fází α(Al) a krystaly eutektického křemíku, popř. fází α(Al) a 

sloučeninou legujících prvků (intermetalická fáze). V rovině metalografického výbrusu se 

eutektikum α(Al) + Si jeví jako tmavé částice křemíku ve světlé matrici tuhého roztoku α(Al), 

jak ilustruje obr. 6.  

 

Primární fáze přísadového prvku (v případě siluminů křemíku) se vyskytuje prakticky pouze 

u nadeutektických slitin, tj. při vyšším obsahu Si neţ odpovídá eutektickému sloţení. Při 

takovém sloţení slitiny začíná tuhnutí vylučováním primární fáze přísadového prvku a po 

dosaţení eutektické teploty pokračuje tuhnutí krystalizací eutektika. 

 

Intermetalické fáze jsou chemické sloučeniny s vlastní krystalickou strukturou, které 

vznikají z přítomných přísadových a doprovodných prvků (hliník a křemík jsou nepolymorfní 

kovy a netvoří spolu chemické sloučeniny), kdyţ jejich obsah přesáhne rozpustnost 

v základním kovu. Druh intermetalických fází a jejich morfologie závisí na obsahu a 

kombinaci přítomných prvků a na podmínkách tuhnutí a chladnutí slitiny. 

Podle krystalické struktury se intermetalické fáze dělí na [14]: 

- valenční (např. fáze Mg2Si),  

- elektronové (např. fáze Al2Cu), 

- intersticiální (např. fáze AlB2). 

 

Z hlediska účinku na vlastnosti a strukturu můţeme intermetalické fáze dělit na: 

- intermetalické fáze, které v důsledku tepelného zpracování precipitačně zpevní 

tuhý roztok např. prostřednictvím fáze Mg2Si v systému slitin Al-Si-Mg,  

- intermetalické fáze, které se nezúčastňují precipitačního zpevnění matrice a 

sniţují mechanické vlastnosti v závislosti na jejich mnoţství, velikosti a 

distribuci (např. Al3Fe a Al5FeSi) [12, 14].  

 

 

Struktura podeutektických slitin (obr. 6a) je tvořena sítí primárních dendritů tuhého 

roztoku α(Al) a eutektikem vyloučeným v mezidendritických prostorech. Podeutektické 

siluminy obsahují vţdy více neţ 5 % Si, nejčastěji mezi 7 a 11 % Si a patří mezi nejčastěji 

pouţívané zejména pro výrobu jednoduchých, středně namáhaných odlitků.  

Struktura eutektických slitin (obr. 6b) je tvořena eutektikem s obsahem Si přibliţně 

11,5-13 %. Slitiny jsou pro svou vynikající zabíhavost pouţívány pro výrobu tvarově 

komplikovaných odlitků v automobilovém a leteckém průmyslu.  

Struktura nadeutektických slitin (obr. 6c) obsahuje eutektickou matrici a primární 

krystaly křemíku. Jde o slitiny s nízkým koeficientem tepelné roztaţnosti a s vysokou 

odolností proti abrazivnímu opotřebení [15]. Obvyklý obsah křemíku v nadeutektických 

siluminech je kolem 14-17 %, výjimečně aţ asi do 25 % [12, 14, 15]. 
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a) b) c) 

Obr. 6 Mikrostruktury slitin na bázi Al-Si: a) podeutektická slitina, b) eutektická slitina, 

c) nadeutektická slitina [13] 
 

 

3.1.1 Legující prvky a nečistoty ve slitinách Al-Si 

Při výběru legujícího prvku záleţí na zamýšleném pouţití slitiny a na tom, které 

vlastnosti chceme zlepšit. Je také třeba vzít v úvahu fakt, ţe zlepšení jedné vlastnosti můţe 

znamenat zhoršení jiné.  

Přísadové prvky se v hliníku omezeně rozpouštějí a tvoří substituční tuhý roztok. 

S klesající teplotou však rozpustnost těchto prvků v hliníku klesá a tvoří ve struktuře vlastní 

fáze. Vliv prvků na vlastnosti hliníkových slitin je shrnut v následujícím přehledu [14, 16, 

17]. 

 

Křemík – je základním přísadovým prvkem. Vyšší obsah křemíku zuţuje interval 

tuhnutí a zlepšuje téměř všechny slévárenské vlastnosti, zejména zabíhavost a objem staţenin. 

Příznivý vliv na objem staţenin je způsoben tím, ţe křemík, na rozdíl od jiných prvků, během 

tuhnutí zvětšuje svůj objem a tím kompenzuje stahování hliníkové matrice. Slitiny s niţšími 

obsahy křemíku (menší podíl eutektika) je vhodné očkovat, slitiny s velkým podílem 

eutektika modifikovat. S rostoucím obsahem Si se také sniţuje nebezpečí trhlin (za tepla) a 

prasklin (za studena). Zlepšují se kluzné vlastnosti spolu s odolností proti otěru a rovněţ roste 

korozní odolnost. 

Měď – je nejběţnější přísadový prvek s omezenou rozpustností v tuhém roztoku α. 

Obsah mědi ve slitinách Al-Si se pohybuje v rozmezí do 5 %. Její přítomnost vede ke zvýšení 

pevnosti prostřednictvím intermetalické fáze Al2Cu, tvrdosti a ke sníţení taţnosti a korozní 

odolnosti [18]. Dále výrazně přispívá ke zlepšení obrobitelnosti. Při tuhnutí Cu značně 

rozšiřuje interval tuhnutí slitin, a tím můţe podporovat vznik ředin a trhlin za tepla.  

Hořčík – velmi důleţitý prvek, který umoţňuje provádět vytvrzování za tepla a tím 

zvýšení pevnostních vlastností pomocí intermetalické fáze Mg2Si [18, 19]. Přidává se 

v mnoţství 0,3 – 0,7 %. V litém stavu má hořčík na pevnost jen malý vliv, sniţuje však 

taţnost. Ve vytvrzeném stavu však platí, ţe čím vyšší je obsah Mg, tím vyšší pevnosti se 

dosahuje. 

Ţelezo – jeho přítomnost se spojuje zejména s nepříznivým účinkem na mechanické 

vlastnosti a na odolnost proti korozi. Patří mezi nejčastější příměsi, přičemţ se dostává do 

slitin ze vsázkových surovin. V tuhém hliníku nemá Fe téměř ţádnou rozpustnost, a proto jiţ 

při malém obsahu tvoří různé intermetalické sloučeniny. Nejdůleţitější jsou jehlicová fáze 

Al5FeSi, označovaná jako fáze β-AlFeSi, která vzniká zejména při pomalém ochlazování a 
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výrazně zhoršuje vlastnosti slitin Al, a dále tvarově více kompaktní fáze Al15(Fe,Mn)3Si2 

s méně škodlivými účinky na mechanické vlastnosti, označovaná jako α-AlFeMnSi, a podle 

tvaru také jako tzv. „čínské písmo“ nebo „rybí kost“ [20].  

Mangan – zvyšuje korozní odolnost a zejména mechanické vlastnosti tím, ţe působí 

jako kompenzace nepříznivého vlivu ţeleza. Mangan v hliníku netvoří vlastní fáze 

(rozdělovací koeficient k0 = 0,72), ale vstupuje do fází Fe a mění jejich morfologii 

z jehlicové β-AlFeSi na kompaktnější α-AlFeMnSi. Obsah Mn by měl být roven cca polovině 

obsahu Fe [20]. 

U slitin s vyšším obsahem ţeleza, manganu a chromu vzniká při dlouhodobém 

udrţování slitin při nízkých teplotách tzv. „kal“ (angl. označován jako „sludge“), coţ je 

intermetalická fáze působící např. vyšší opotřebení licích zařízení a kovových forem, sníţení 

tekutosti kovu a zhoršení obrobitelnosti odlitků. 

Nikl – sniţuje součinitel teplotní roztaţnosti. Za přítomnosti Cu a Fe tvoří vícesloţkové 

fáze s velmi dobrou tepelnou stabilitou, a zajišťuje tak slitinám s obsahem 1-2 % Ni dobré 

mechanické vlastnosti za zvýšených teplot. Slévárenské vlastnosti se s rostoucím obsahem Ni 

zhoršují. 

Zinek – nepatří mezi typické legury. Zvyšuje tekutost a zabíhavost slitin, zlepšuje 

obrobitelnost. Při vyšším obsahu však roste sklon ke vzniku trhlin. 

Titan – nejvýznamnějším vlivem Ti je jeho očkovací účinek ve slitinách hliníku, který 

je moţné zvýšit přítomností bóru. Vznikající sloučenina Al3Ti, popř. TiB2, tvoří krystalizační 

zárodky pro nukleaci tuhého roztoku α(Al) a způsobuje zjemnění zrna. 

Vápník – je povaţován za neţádoucí prvek díky své velké reaktivnosti s kyslíkem a 

vlhkostí, coţ vede ke zvýšení sklonu k naplynění a tvorbě mikrostaţenin.  

Berylium – z důvodu moţného zdravotního rizika se pouţívá zcela výjimečně. Tvoří na 

hladině slitin Al (stejně jako u dalších typů slitin) ochrannou vrstvu, která výborně chrání 

před oxidací. 

Lithium – je kov s velmi nízkou hustotou (< 1 g.cm
-3

 – je lehčí neţ voda) a 

s mimořádnou reaktivností. Pouţívá se ve slitinách s hliníkem v mnoţství do 5 % za účelem 

sníţení jejich hustoty. Tyto slitiny se pouţívají pro součástky v letectví a kosmonautice. 

Metalurgické a technologické problémy jsou extrémně náročné, a rozsah jejich pouţívání 

proto velmi omezený. 

Stříbro – legování stříbrem je zcela výjimečné, ač přináší mimořádně příznivý účinek 

na vytvrzovací pochody. Přispívá také ke zvýšení odolnosti proti korozi pod napětím. 

Kobalt – stejně jako nikl kompenzuje nepříznivý vliv ţeleza. 

Vanad, chrom, bór, zirkonium – tyto prvky se někdy vyuţívají pro zjemnění 

primárního zrna.  

Olovo, kadmium, vizmut – jsou povaţovány za prvky s velmi nepříznivým vlivem na 

houţevnatost odlitků. 

Jako legující prvky ve slitinách hliníku se mohou vyskytovat rovněţ antimon, cín, 

fosfor, sodík, stroncium.  
 

 

3.2 Slévárenské slitiny typu Al-Si-Mg 
 

Siluminy s přísadou Mg mají velmi dobré slévárenské vlastnosti. Jde o slitiny typu 

Al-Si s nejvyššími mechanickými vlastnostmi. Jedná se o slitiny charakteristické obsahem 

hořčíku v mnoţství 0,25-0,45 % (u některých slitin aţ 0,7 %), který umoţňuje provádět 

vytvrzování za tepla. Při běţné rychlosti ochlazování se hořčík ve slitině vylučuje jako 

intermetalická fáze Mg2Si (Mg:Si = 1,73). V litém stavu mají tyto slitiny jen průměrné 
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vlastnosti, vysoké mechanické vlastnosti získávají aţ vytvrzováním, kdy dochází k nárůstu 

pevnosti a tvrdosti slitin, ale k mírnému sníţení taţnosti. Výrazný vliv na mechanické 

vlastnosti má také obsah hořčíku, kdy s rostoucím obsahem Mg dojde rovněţ ke zvýšení 

pevnosti a tvrdosti při poklesu taţnosti, (obr. 7). Vedle výhodných mechanických vlastností 

vykazují slitiny také výrazně lepší odolnost proti korozi (fáze Mg2Si nesniţuje korozní 

odolnost) [5, 14]. 

 
Obr. 7 Vliv hořčíku na mechanické vlastnosti slitiny Al-Si-Mg po vytvrzení [14] 

 
 

Slitiny typu Al-Si-Mg jsou podeutektické a podle obsahu křemíku se dělí do 2 typů, a to 

AlSi7Mg a AlSi10Mg. Slitiny s vyšším obsahem Si mají lepší slévárenské vlastnosti a rovněţ 

lepší svařitelnost. Obsah dalších doprovodných prvků je limitován na velmi nízké hodnoty.  

Odlévají se jak do pískových, tak do kovových forem gravitačně i pod tlakem, popř. metodou 

přesného lití [14]. 

Typické aplikace představují součástky pro letecký a raketový průmysl, motorové díly, 

součástky podvozků, rámy a jiné odlitky, které vyţadují vysokou pevnost a houţevnatost,  

dále pro vysokorychlostní dmychadla, rychloběţné součástky, např. pro ventilátory. Vybrané 

slévárenské slitiny a jejich mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tab. 3 [5, 14]. 

 
Tab. 3 Vybrané mechanické vlastnosti slévárenských slitin na bázi Al-Si-Mg [1] 

Slitina Stav Rm [MPa]
*
 Rp0,2 [MPa]

*
 A5 [%]

*
 HBS

*
 

AlSi7Mg 
LS 170 - 2,5 55 

T6 260 220 1 90 

AlSi7Mg0,3 
LS - - - - 

L6 290 210 4 90 

AlSi7Mg0,6 
LS - - - - 

T6 320 240 3 100 
*
 Minimální hodnoty, LS – litý stav, T6 – materiál po rozpouštěcím ţíhání a umělém stárnutí. 
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3.3 Značení slévárenských slitin hliníku 
 

Slévárenské slitiny hliníku jsou od roku 2000 v České republice normovány podle 

evropské normy ČSN EN 1706, která nahradila dřívější normu ČSN 42 43XX a 42 45XX. 

V českých slévárnách se často pouţívá značení podle původní německé normy DIN 1725, 

méně často se pak v ČR vyuţívá amerických norem ASTM, popř. jiných systémů norem [14]. 

Norma ČSN EN 1706 – Hliník a slitiny hliníku – Odlitky – Chemické složení a 

mechanické vlastnosti: 1999 platí pro odlitky a umoţňuje číselné označení doplnit 

i chemickým značením [1]. 

 

3.3.1 Číselné značení slitin  

Číselně se slitina označuje písmeny EN AC a pětimístných číslem ve tvaru:  

 

EN AC-XXXXX 

 

Jednotlivé části značení mají tento význam: 

 EN je zkratka značení Al slitin dle evropské normy (European Standard) 

 písmeno A značí hliník, 

 písmeno C určuje odlitek, 

 první číslice charakterizuje hlavní přísadový prvek dle tab. 4, 

 druhá číslice udává skupinu slitin a praktické pouţití má pouze u slitin Al-Si, 

 třetí číslice je pořadové číslo ve skupině, 

 čtvrtá a pátá číslice jsou 0. 

 

 

 

Číslo Skupina slitin dle přísadového prvku 

1 Al minimálně 99,00 % a více 

2 slitiny Al-Cu 

3 slitiny Al-Mn 

4 slitiny Al-Si 

5 slitiny Al-Mg 

6 slitiny Al-Mg-Si 

7 slitiny Al-Zn 

8 slitina Al s různými prvky 

 

 

3.3.2 Značení slitin chemickými značkami 

Toto značení se skládá z chemických značek prvků, za kterými obvykle následují čísla 

udávající čistotu hliníku nebo jmenovitý obsah příslušného přísadového prvku. Systém 

označování číslicemi je prioritní, označování chemickými značkami je pouze doplňkové [1]. 

Ukázka značení vybraných slévárenských slitin se současným porovnáním druhů 

značení podle ČSN a DIN 1725-2 (SRN) je uvedena v tab. 5 [1]. 

 

 

 

 

Tab. 4 Význam první číslice [1, 14] 
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Označení slitin dle 

ČSN EN 1706 
Označení slitin dle ČSN 

Označení slitin dle 

DIN 1725-2 

číselné  chemické  číselné  chemické  číselné  chemické  

EN AC-42100 EN AC-Al Si7Mg0,3 - - 3,2371 AlSi7Mg0,3 

EN AC-43000 EN AC-Al Si10Mg(a) ČSN 42 4331 AlSi10MgMn 3,2381 AlSi10Mg(a) 

EN AC-43200 EN AC-Al Si10Mg(Cu) - - 3,2383 AlSi10Mg(Cu) 

EN AC-43300 EN AC-Al Si9Mg ČSN 42 4331 AlSi10MgMn 3,2373 AlSi9Mg 

EN AC-43400 EN AC-Al Si10Mg(Fe) - - 3,2382 AlSi10Mg(Fe) 

 

 

3.4 Technologie odlévání slitin hliníku 
 

K výrobě odlitků z hliníkových slitin se vyuţívají téměř všechny známé slévárenské 

metody. Vzhledem k příznivému vlivu rychlého ochlazování na vlastnosti Al slitin by měly 

být odlitky konstruovány jako tenkostěnné a preferovány ty výrobní technologie, které rychlé 

ochlazování podporují – zejména odlévání do kovových forem [1]. 

Vedle klasické výroby odlitků do netrvalých forem, s vyuţitím všech běţných 

technologií a pojivových systémů, se v současnosti zcela běţně vyrábějí odlitky také 

metodami, které se řadí do kategorie nekonvenčních metod. Patří sem např. gravitační lití do 

kovových forem, odstředivé lití, tlakové lití (slitiny hliníku se v současné době odlévají téměř 

výhradně na strojích pro tlakové lití se studenou horizontální komorou). Dále technologie 

vyuţívající nízkotlaké lití, squeeze casting, odlévání na polystyrénové modely do klasických 

formovacích směsí. Vyuţívá se metoda zpevňování kovové formovací směsi magnetickým 

nebo elektromagnetickým polem. Stále ve větší míře se ve světě uplatňuje vyuţití tzv. 

V-metody – coţ je metoda vakuového formování pro výrobu tvarově komplikovaných odlitků, 

dále metody Lost Foam – odlévání na plný model z předexpandovaného speciálně vybraného 

polystyrenu. Dále je známá metoda Eff-Set proces – odlévání do zmrazených forem. Mezi 

nekonvenční metody lze řadit také výrobu odlitků do sádrových forem nebo metodu 

Shaw – odlévání kovových forem nebo zápustek pro tváření [1, 14].  

V neposlední řadě je třeba zmínit také metodu přesného lití slitin hliníku pomocí 

vytavitelného modelu. Metodou lití do skořepinových forem vyrobených metodou 

vytavitelného modelu lze dosáhnout pro jmenovitý rozměr 30 aţ 50 mm optimální toleranci 

± 0,03 aţ 0,1 mm, coţ je nejniţší tolerance ve srovnání s ostatními metodami odlévání. 

Odlitky mají velmi nízkou drsnost, mnohdy srovnatelnou s mechanickým obráběním, coţ je 

pro slévárny přesného lití značně ekonomicky výhodné. Podmínkou pouţití této metody je 

produkce velkého počtu rozměrově i hmotnostně menších a tvarově stejných odlitků v jedné 

nebo opakované sérii [1].  

Jednotlivé kroky vedoucí k realizaci celé metody jsou tyto (obr. 8): 

- vytvoření tzv. matečného modelu pro voskový model  (je nutno vyrobit i voskové 

modely prvků centrální vtokové a nálitkové soustavy) – obr. 8a, 

- sestavení tzv. stromečku tvořeného prvky centrální vtokové a nálitkové soustavy a 

jednotlivými modely budoucích odlitků – obr. 8b, 

Tab. 5 Ukázka značení vybraných slévárenských slitin [1, 14] 
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- vytvoření tzv. samonosné skořepiny opakovaným ponořením (5-10×) stromečku do 

vysokoviskózní suspenze ostřiva (moţná ostřiva jsou např. SiO2, TiO2, Al2O3 atd., 

pojivy kapalných formovacích směsí jsou především koloidní roztoky SiO2) a 

zasypáním hrubým izolačním keramickým materiálem a vysušení – obr. 8c, 

- vytavení modelové hmoty ze skořepiny (dnes většinou s vyuţitím autoklávu v syté 

vodní páře), dále následuje ţíhání skořepiny v ţíhací peci s cílem odstranit zbytky 

neţádoucích látek a dosaţení poţadované mechanické pevnosti – obr. 8d, 

- odlévání (u slitin neţelezných kovů při teplotě formy niţší neţ u slitin ţeleza, popř. 

při teplotě okolí) – obr. 8e, 

- uvolnění odlitků z forem po ztuhnutí a ochlazení – obr. 8f, 

- oddělení odlitků od vtokové soustavy, čištění povrchu a konečná úprava – obr. 8g, 

- moţná expedice ze slévárny – obr. 8h [1, 21]. 

 

 

 

 
 

Obr. 8 Přehled operací pří výrobě odlitků metodou přesného lití pomocí vytavitelného modelu [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 4 – Možnosti zvýšení užitných vlastností slévárenských slitin typu Al-Si 

 

15 

4 MOŢNOSTI ZVÝŠENÍ UŢITNÝCH VLASTNOSTÍ 

SLÉVÁRENSKÝCH SLITIN TYPU Al-Si 

 
Mechanické vlastnosti odlitků závisí především na typu slitiny a její struktuře, která je 

dána především výchozím chemickým sloţením slitiny a čistotou výchozích surovin, dále 

stupněm naplynění slitiny a zejména pak rychlostí ochlazování při krystalizaci. Rozhodující 

vliv má také stav krystalizačních zárodků a podmínky jejich růstu. Obecně lze říci, ţe čím 

jemnější je výsledná struktura, tím lepší jsou mechanické vlastnosti [23]. 

Vyrobené odlitky slitin určitého chemického sloţení se často pro další zvýšení 

mechanických vlastností ještě tepelně zpracovávají (zejména slitiny typu Al-Si-Mg, 

Al-Cu atd.).  

Dále budou zmíněny fyzikální a chemické procesy, které se uplatňují při výrobě odlitků 

s vysokými mechanickými vlastnostmi [23].  

 

 

4.1 Procesy při tavení slitin hliníku vedoucí ke zvýšení uţitných vlastností 
 

Metalurgické postupy při tavení slitin hliníku musí respektovat některé specifické 

fyzikální a chemické vlastnosti hliníku, kterými jsou zejména sklon ke vzniku nekovových 

vměstků a vysoká rozpustnost vodíku v tavenině. Velká část metalurgických problémů při 

výrobě hliníkových odlitků se týká právě těchto dvou vlastností [14].  

Pro dosaţení maximální kvality taveniny a získání slitiny s co nejlepšími mechanickými 

vlastnostmi se dále provádí slévárenské operace jako filtrace, odplyňování, očkování, 

modifikace, atd. Doba tavení má být co nejkratší, aby se zamezilo nadbytečnému propalu 

prvků [11]. 

 

4.1.1 Filtrace taveniny 

Nekovové vměstky jsou částice, které se vyskytují v objemu ztuhlého kovu. Narušují 

souvislost kovové matrice a svou přítomností sniţují mechanické vlastnosti slitiny, zhoršují 

slévárenské vlastnosti, chemickou odolnost, obrobitelnost, moţnost povrchové úpravy a další 

vlastnosti. Podle chemického sloţení se vměstky rozdělují na oxidické a neoxidické (většinou 

intermetalické fáze, tj. „sludge“ fáze) [14].  

Nekovové vměstky v hliníkových slitinách mají dvojí původ:  

- exogenní vměstky jsou částice, které se do taveniny dostávají zvenčí během 

tavení a odlévání, 

- endogenní vměstky vznikají oxidací hliníku a dalších prvků, vzájemnými 

chemickými reakcemi mezi jednotlivými prvky v samotné tavenině. 

Pro jejich odstranění se aplikuje filtrace taveniny. Jako filtrační materiály se vyuţívají různé 

drátěnky, kovová síta, tkaniny ze skleněných vláken a různé keramické pěnové filtry [11].  

 

4.1.2 Pouţití tavidel 

Další moţností odstraňování vměstků je například aplikace tavidel. Tavidla lze rozdělit 

do několika základních skupin: 

- tavidla krycí mají za úkol chránit taveninu před stykem s atmosférou, a tím před 

povrchovou oxidací a zamezovat naplynění (např. Na3AlF6), 

- tavidla čistící a odplyňovací se pouţívají k odstranění pevných vměstků 

z taveniny a k odplynění (např. NaCl, KCl, NaF atd.), 
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- tavidla očkující, modifikující a legující uvolňují malé mnoţství modifikačních či 

legujících prvků (K2TiF6, KBF4, Na2ZrF6; NaCl, KCl, NaF, Na3AlF6; ZnCl2, 

MnCl2) [11]. 

 

 

4.1.3 Odplyňování taveniny 

Před očkováním nebo modifikováním slitiny se zpravidla provádí odplyňování. 

Naplynění taveniny hliníkových slitin je vyvoláno absorpcí vodíku, coţ je jediný plyn 

schopný rozpouštět se v těchto slitinách ve velkém mnoţství. Jeho zdrojem je vzdušná 

vlhkost, vlhkost výchozích surovin, kelímku, tavících přípravků a nářadí. Protoţe rozpustnost 

vodíku v tekutém hliníku je mnohem vyšší neţ ve fázi tuhé, dochází při tuhnutí slitiny k jeho 

vylučování ve formě bublin, které výrazně sniţují mechanické vlastnosti odlitků [14]. 

Vhodnými nukleačními zárodky bublin jsou takové částice, které nejsou smáčivé 

taveninou. Tuto podmínku splňují zejména oxidy, které jsou proto obvyklými nukleačními 

zárodky bublin. Tím se vysvětluje, proč je bublinatost tak významně spojena s přítomností 

oxidických vměstků v tavenině [14]. 

Kromě změny v rozpustnosti vodíku a vlivu cizích zárodků se při nukleaci plynových 

bublin významně uplatňují i procesy při krystalizaci, kdy např. můţe tuhá fáze uzavřít určité 

mikroobjemy taveniny, do nichţ se nemůţe dosazovat tekutý kov a dochází ke vzniku 

tzv. mikrostaţenin. Mikrostaţeniny jsou tvarově členité a kopírují dendritickou stavbu kovu 

[14, 24]. 

 

V souvislosti se vznikem plynových dutin je třeba zmínit klíčový problém všech 

slévárenských slitin, zejména slitin na bázi Al-Si s vyšším obsahem Si (7-11 % Si), který má 

výrazný vliv na mechanické vlastnosti, jak dokládá graf závislosti meze pevnosti Rm na 

obsahu pórů (obr. 9), a tím je porezita. Porezita bývá způsobena kombinací tvorby 

mikrostaţenin a bublin. O čistých plynových bublinách a o čistých mikrostaţeninách můţeme 

hovořit jen zřídka [1].  

 

 

 
 

Obr. 9 Vliv nárůstu obsahu pórů na mez pevnosti vybraných hliníkových slitin [1] 
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Odplyňování je metalurgická operace, jejímţ cílem je sníţení obsahu vodíku na takovou 

úroveň, při které nedojde k vyloučení bublin. Aby se zamezilo vzniku bublin, je nutné obsah 

vodíku v tavenině sníţit pod 0,2 cm
3
/100 g Al, resp. pod 0,1 cm

3
/100 g Al (1 cm

3
/100 g = 0,9 

ppm) [14].  

Moţnosti odplyňování [11, 14]: 

- vakuování, 

- probublávání taveniny inertními plyny (N2, Ar, ponořování tablet CO3
2-

 , NO3
-
 ), 

- probublávání taveniny reaktivními plyny na bázi chloru (N2+Cl2, freony, 

ponořování tablet C2Cl6). 

 

 

4.2 Moţnosti zjemnění struktury slévárenských slitin 
 

Strukturu a vlastnosti slévárenských slitin je moţné ovlivňovat úpravami tekutého kovu 

spočívajícími v přidání malého mnoţství vhodně zvolené látky, která ovlivňuje proces 

krystalizace. Jednou z cest je očkování, kdy se prioritně ovlivňuje počet krystalizačních 

zárodků, jehoţ důsledkem je zjemnění primární fáze α(Al). Druhým typem úprav vedoucím 

ke zjemnění struktury Al-Si slitin, cestou ovlivnění morfologie eutektika, je modifikace [1]. 

 

4.2.1 Krystalizace a růst primární fáze  

Ke krystalizaci tuhé fáze α(Al) dochází mechanizmem heterogenní nukleace na cizích 

zárodcích. Aby částice mohla působit jako zárodek, je nutné, aby mezi ní a tuhnoucí fází byla 

co nejmenší mezifázová energie, tj. aby zárodek byl tuhnoucí fází smáčivý. Měřítkem 

smáčivosti je kontaktní úhel θ mezi krystalizačním zárodkem a tuhnoucí fází (obr. 10).  Čím 

je tento úhel menší, tím lepší je smáčivost komponent. Dále platí, ţe čím větší je podobnost 

strukturní stavby mezi cizí částicí a hliníkem, tím efektivněji částice působí jako zárodek pro 

krystalizaci hliníku, a tím menší je potřebná aktivační energie pro růst zárodku. K nukleaci 

krystalů α(Al) na krystalizačně vhodných částicích můţe docházet jiţ při malém přechlazení, 

naopak u krystalizačně méně vhodných zárodků je nutné přechlazení větší [14]. 

 

 
Obr. 10 Smáčivost tuhnoucí fáze a krystalizačního zárodku; (Liquid – tavenina, Solid – pevná fáze, 

Impurity – cizí částice) [25] 

 

 

Velikost zrn primární fáze α(Al) ve slévárenských slitinách patří mezi důleţité 

parametry, které rozhodují o vlastnostech Al-Si slitin. Význam velikosti primárního zrna na 

vlastnosti slitiny je tím větší, čím více je ve slitině primární fáze. S rostoucím obsahem 
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křemíku se zvyšuje obsah eutektika, proto převaţuje vliv tvaru eutektického křemíku a vliv 

disperzity primární fáze je menší [14]. 

Kaţdé primární zrno (obvykle 1-10 mm) je tvořeno několika dendrity, které rostou 

z jednoho krystalizačního zárodku (obr. 11a). Pro popis disperzity dendritů je nejdůleţitějším 

kritériem vzdálenost sekundárních os dendritů, označovaná jako DAS (Dendrite Arm 

Spacing), kterou lze zjistit metalograficky (obr. 11b). Hodnoty DAS bývají nejčastěji 

v rozmezí 10-150 μm [14]. 

 
 

 

 

 

a) b) 

Obr. 11 a) Strukturní elementy v podeutektické Al-Si slitině, b) Vzdálenost sekundárních os dendritů 

DAS a metodika jeho měření; (Solid – pevná fáze, Liquid – tavenina, Secondary dendrite arm spacing 

(SDAS) – vzdálenost sekundárních os dendritů) [14, 25] 

 

 

4.2.2 Očkování podeutektických slitin hliníku 

Očkování je zvláště účinné u podeutektických siluminů s vysokým podílem tuhého 

roztoku α(Al) ve struktuře, tj. u slitin Al-Si s obsahem křemíku do 5-7 %. Zjemnění tuhého 

roztoku se uskutečňuje přídavkem prvků Ti a B, které mohou být do taveniny přidávány 

jednotlivě nebo kombinovaně. Prvky jsou vnášeny do taveniny ve formě intermetalických 

sloučenin, které jsou obsaţené v příslušných předslitinách [1, 2].  

Titan se vnáší do taveniny přidáním předslitin typu Al-Ti (např. AlTi6), které obsahují 

intermetalickou sloučeninu TiAl3 (obr. 12). Bor se vnáší do taveniny přidáním předslitin typu 

Al-B (např. AlB4), které obsahují intermetalickou sloučeninu AlB2. Titan a bor ve vzájemné 

kombinaci se vnáší do taveniny přidáním předslitin typu Al-Ti-B (např. AlTi5B1, 

AlTi5B0,2), které obsahují účinné prvky Ti a B ve formě intermetalických sloučenin TiB2 a 

TiAl3 [26, 27]. 

Kaţdý z uvedených způsobů očkování má své specifické projevy. Očkování titanem 

je málo účinné a výrazně závislé na obsahu titanu v očkované slitině. Očkování borem je 

nejúčinnější, ale velmi citlivé na určení optimálního mnoţství přidávaného boru do taveniny 
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 vzhledem k obsahu titanu v očkované slitině. Očkování titanem v kombinaci s borem 

je z technologického hlediska nejméně problematické, ale je ovlivněno obsahem křemíku 

v očkované slitině (s rostoucím obsahem Si se sniţuje zjemňující účinek předslitin typu 

Al-Ti-B) [1, 27]. 

Kromě uvedených prvků byl zjištěn zjemňující účinek na slitiny hliníku i u prvků jako 

jsou zirkon, vanad, niob, molybden, chrom, ţelezo, kobalt, nikl, které však nepatří mezi 

očkovadla rozšířená v praxi [1]. 

 

 

 
 
Obr. 12 Intermetalické fáze TiAl3 (hvězdicovitá částice) jako heterogenní zárodek v tuhém roztoku 

α(Al), patrná nukleace více zrn z jedné částice [2]  

 

 

4.2.3 Krystalizace eutektika v Al-Si slitinách 

Eutektikum přítomné v nemodifikovaných slitinách Al-Si je dvoufázová struktura 

tvořená dendrity α(Al) fáze a deskami eutektického křemíku s různou orientací (obr. 13) [1]. 

 

 

  

a) b) 

Obr. 13 a) mikrostruktura nemodifikované slitiny AlSi12,5, b) nemodifikovaný eutektický Si, slitina 

AlSi10MgMn, REM [1, 28] 

 

 

 



Kapitola 4 – Možnosti zvýšení užitných vlastností slévárenských slitin typu Al-Si 

 

20 

Eutektický křemík se vylučuje prakticky jako čistý prvek s minimálním obsahem 

příměsí ve tvaru hexagonálních desek, které vytvářejí prostorový skelet se společným 

krystalizačním centrem v rámci eutektické buňky (eutektická buňka je krystalizační jednotka 

vznikající při eutektické přeměně, eutektické fáze jsou v eutektických buňkách vyloučené 

spojitě, přičemţ charakteristickou zvláštností těchto eutektik je neviditelnost rozhraní mezi 

eutektickými buňkami). Růst fasetového deskového hexagonálního krystalu začíná rozvojem 

dvojčatových ploch v místě tupého úhlu roviny {111} a pokračuje především ve směru <112> 

při současném zachování tupého úhlu (obr. 14) [1, 24, 28].  

 

 

  

a) b) 

Obr. 14 Modely růstu eutektického křemíku: a) rovinný model, b) prostorový model [1, 14] 

 

 

4.2.4 Modifikace slitin hliníku 

Podobně jako v nemodifikovaném stavu vytváří i modifikovaný eutektický křemík 

prostorový skelet, který roste z jednoho centra v rámci eutektické buňky. Mechanismus 

změny eutektického křemíku z desky na tyčinku aţ vlákno (obr. 15) při modifikovaném 

eutektiku není doposud dostatečně objasněný, a to i přesto, ţe je předmětem výzkumu několik 

desetiletí [23]. 

K modifikaci za pomoci chemických modifikátorů se pro slévárenské slitiny Al-Si 

prakticky pouţívá pouze sodíku a stroncia. Oba tyto prvky splňují velikostí svých atomových 

poloměrů podmínku, která udává, ţe ideální modifikátory se pohybují kolem 1,64-násobku  

atomového poloměru křemíku [23].  

K vysvětlení procesu modifikace bylo předloţeno několik teorií [20, 23, 28]. V zásadě 

je moţné tyto teorie rozdělit do dvou základních skupin [23]. První skupinu je moţno 

pojmenovat jako teorie omezení nukleace, druhou skupinu potom jako teorie omezení růstu. 

Podle teorie omezení nukleace přítomný Na (popř. Sr) neutralizuje heterogenní zárodky 

tvořené AlP, popř. redukuje difuzní koeficient Si v tavenině. Důsledkem toho je potřeba 

většího přechlazení taveniny k aktivaci krystalizačně vhodných zárodků před zahájením 

eutektické přeměny (teplota eutektické přeměny se posouvá k niţším hodnotám) a dosahuje se 

zjemnění výsledné eutektické struktury [23]. 

Podle teorie omezení růstu dochází k adsorpci rozměrnějších atomů Na (popř. Sr) do směru 

růstu Si, a tím je způsobeno rozdrobení krystalu křemíku na velké mnoţství různě 

orientovaných jemných dvojčat, která brání hrubnutí vlákna křemíku [23]. 
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a) b) 

Obr. 15 a) mikrostruktura modifikované slitiny AlSi7Mg, b) tyčinky aţ vlákna eutektického Si po 

modifikaci Sr, slitina AlSi10MgMn, REM [1, 13] 

 

 

Vyloučení eutektického křemíku ve tvaru tyčinek, popř. vláken způsobuje 

u modifikovaných slitin Al-Si zvýšení mechanických vlastností v porovnání 

s nemodifikovanými Al-Si slitinami. Změna tvaru eutektického křemíku způsobuje zvýšení 

pevnosti v tahu Rm, plastických vlastností (A5, Z) a houţevnatosti. Zvýšení úrovně vybraných 

mechanických vlastností ilustruje obr. 16. [1, 29]. Modifikací je způsoben rovněţ pokles 

nukleační frekvence eutektických zrn a jejich nukleace nezávisle na primární fázi α(Al). Jako 

důsledek modifikačního procesu je uváděn nárůst porezity (resp. rozptýlených mikrostaţenin), 

coţ mírně sniţuje přínos daný změnami morfologie struktury [14, 20, 23]. 

 

 

 
 

Obr. 16 Vliv modifikace na vybrané mechanické vlastnosti slitin Al-Si: 1 – modifikované slitiny, 

2 – nemodifikované slitiny [1] 
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4.2.5 Vliv očkování a modifikování na křivku ochlazování 

Za pomoci křivek ochlazování získaných pomocí termické analýzy lze stanovit vliv 

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

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

také díky přítomnosti velkého mnoţství krystalizačních zárodků není na křivkách ochlazování 

patrné měřitelné nukleační podchlazení před primární krystalizací (obr. 17a). Proces očkování 

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

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

přechlazení), ale projeví se pokles teploty krystalizace binárního eutektika 

(aţ o 12 K) oproti nemodifikované slitině (obr.17b) [11, 23]. 

 

  

a) b) 

Obr. 17 a) vliv procesu očkování na křivku ochlazování, b) vliv procesu modifikace na křivku 

ochlazování, (černě značena neočkováná, resp. nemodifikovaná slitina, červeně značena očkovaná, 

resp. modifikovaná) [11] 

 

 

4.3 Vliv rychlosti ochlazování na strukturu slévárenských slitin 
 

Jemnozrnná struktura jednoznačně zlepšuje všechny mechanické a také řadu 

technologických vlastností Al-Si slitin. Zjemnění struktury lze ovlivnit, kromě zmíněných 

metalurgických operací, kterými jsou očkování a modifikace, také rychlostí ochlazování. 

Platí, ţe s rostoucí rychlostí ochlazování se struktura zjemňuje [30]. Obvykle je rychlého 

ztuhnutí taveniny dosahováno při lití tenkostěnných odlitků do kovových forem (rychlosti 

ochlazování cca 10
1
-10

2
 K/s) příp. při tlakovém lití. Naproti tomu v případě odlévání do 

pískových forem se rychlost ochlazování pohybuje v rozmezí 10
-1

-10
0
 K/s a výsledná 

struktura je hrubozrnná. Citlivost vlastností hliníkových slitin na rychlost tuhnutí je velmi 

vysoká, proto se při jejich odlévání preferují takové metody, které zajišťují vysokou rychlost 

ochlazování při tuhnutí [14]. 

 

Zvýšení počtu vhodných krystalizačních zárodků se vedle očkování taveniny dosahuje 

rovněţ rychlým ochlazením, kdy se v důsledku velkého přechlazení pod rovnováţnou teplotu 

aktivují i zárodky méně výhodné.  

 

Hodnota parametru DAS závisí pouze na rychlosti chladnutí v  intervalu tuhnutí 

(nezávisí na velikosti primárních zrn ani na stavu krystalizačních zárodků či na vlivu 

očkování) – čím kratší doba tuhnutí, tím menší hodnota DAS. Z uvedeného plyne, ţe čím 
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menší je vzdálenost sekundárních os dendritů (DAS), tím lepší je chemická a strukturní 

homogenita slitiny, příznivěji je rozloţena mikroporezita a vyšší dosaţené mechanické 

vlastnosti  [30-32]. 

Jako alternativa chemické modifikace se k dosaţení výhodné vláknité morfologie 

eutektického Si (obr. 18) vyuţívá rychlé tuhnutí (v anglicky psané literatuře nazývaná 

„quench modification“) [23] s rychlostí postupu krystalizační fronty 400 aţ 1000 μm/s. Vyšší 

rychlost ochlazování posouvá eutektický bod k vyšším obsahům Si a vede k poklesu teploty 

eutektické přeměny [31]. Rychlosti tuhnutí dostatečně vysoké pro tento typ modifikace se 

prakticky dosahuje pouze při tlakovém lití. Ačkoliv oba mechanismy modifikace jsou 

principielně jiné, oba vedou ke zjemnění struktury [14, 28, 31]. 

 
 

   

a) b) c) 

Obr. 18 Efekt rychlého ochlazování v průběhu tuhnutí na mnoţství, tvar a distribuci eutektického Si, 

nemodifikovaná slitina AlSi7Mg T6, SEM, autoři uvádí jako ilustraci zněnu parametru DAS: a) 50 

μm, b) 40 μm, c) 26 μm [31] 

 

 

Rychlost chladnutí má dále klíčový vliv na porezitu. Čím rychlejší je ochlazování, tím 

větší je přesycení tuhého kovu vodíkem, vyloučí se méně plynného vodíku, a tím menší je 

objem pórů (obr 19). Z tohoto důvodu jsou ke vzniku plynových dutin náchylnější silnostěnné 

odlitky lité do pískových forem neţ odlitky tenkostěnné a odlitky lité do forem kovových 

[1, 14]. 

 

 

 
Obr. 19 Vliv obsahu vodíku a rychlosti ochlazování na objem pórů [14] 
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4.4 Izostatické lisování za tepla 
 

Další moţnost zvýšení kvality odlitků ze slitin na bázi Al-Si je vyuţití spolupůsobení 

vysokého tlaku a zvýšené teploty. Technologie, která je spojována zejména s odstraněním 

uzavřené porezity a zvýšením vnitřní homogenity a hustoty odlitků, se nazývá izostatické 

lisování za tepla – HIP (Hot Isostatic Pressing) [33]. 

Izostatické lisování za tepla (dále hipování) probíhá ve speciální tlakové komoře. Tlak 

je aplikován prostřednictvím plynu (inertní plyn, většinou argon), proto hovoříme 

o izostatickém lisování. Izostatický tlak vzniká sráţkami molekul a atomů plynu s povrchem 

odlitku. Mnoţství a rychlost atomů dopadajících na jednotku plochy jsou ve všech směrech 

stejné, a tlak tak rovnoměrný na celou plochu odlitku [33]. 

Typický tlak při hipování slitin hliníku je cca 100 MPa a teploty se pohybují kolem cca 

500 °C (obecně je teplota pro hipování vyšší neţ 0,7Tm příslušného materiálu). Hnací síla 

zhutnění je spojována se sníţením povrchové energie pórů, cestou sníţení plochy pórů. 

S růstem teploty a tlaku v počátečním stádiu hipování roste rozpustnost plynu v matrici a 

roste také tlak plynu uvnitř póru. Plyn difunduje pod tlakem ochotněji k povrchu odlitku neţ 

do okolních pórů. Zvýšené teploty při izostatickém lisování dále sniţují mez kluzu dané 

slitiny, coţ umoţní výraznou plastickou deformaci potřebnou k uzavření pórů [33]. 

Hipování se vyuţívá zejména pro vysoce namáhané odlitky s velkými nároky na kvalitu 

a na mechanické vlastnosti v leteckém a automobilovém průmyslu, dále v lodním a těţebním 

průmyslu, stejně jako v lékařských  a vojenských aplikacích a v mikroelektronice. 

Četné studie, např. [34, 35], se zabývají příznivým vlivem hipování na mikro- a 

makroporezitu a s tím spojeným zlepšením mechanických vlastností, zejména pak taţnosti. 

Předmětem zájmu autorů je také vliv hipování na mikrostrukturu slitiny AlSi7Mg0,3 v litém 

stavu a po tepelném zpracování (T6), (obr. 20).  

 

   

a) b) c) 

Obr. 20 Mikrostruktura slitiny AlSi7Mg0,3; a) litý stav, b) litý stav po HIP, c) slitina po HIP a po 

tepelném zpracovaní T6 [34] 

 

 

Další studovanou oblastí je např. moţnost sníţení neţádoucího vlivu oxidických 

vměstků, resp. síťoví tvořeného oxidickými filmy, na únavovou ţivotnost v odlitcích ze 

slitiny AlSi7Mg0,3. Síťoví oxidů spojené s póry zde působí jako iniciátory únavových trhlin. 

Odlití v případě této studie probíhalo bez filtrace taveniny [36]. Působením zvýšené teploty a 

tlaku v průběhu hipování dojde k transformaci Al2O3 na MgAl2O4. S transformací je spojena 

jak změna objemu, tak změna krystalové struktury oxidického filmu. Tyto změny, spolu 

s makroskopickými deformačními silami, vedou dle autorů ke vzniku difuzního spoje na 

rozhraní dvou oxidických filmů, a tím k deaktivaci jejich neţádoucích účinků na únavovou 

ţivotnost slitiny AlSi7Mg0,3 [30, 36]. 
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4.5 Tepelné zpracování odlitků ze slitin hliníku 
 

Tepelné zpracování odlitků z hliníkových slitin se vyuţívá zejména za účelem zvýšení 

mechanických vlastností, a to zejména u odlitků litých do pískových forem nebo gravitačně 

do kovových forem, v nichţ při tuhnutí vzniká hrubší struktura se značnými segregacemi 

přísadových a doprovodných prvků. Dále je tepelným zpracováním moţné dosáhnout např. 

sníţení pnutí v odlitcích, stabilizace rozměrů odlitků za normálních i zvýšených teplot, 

homogenizace chemického sloţení, eventuelně zlepšení obrobitelnosti a korozní odolnosti 

[14, 30]. 

Nejběţnějším a nejuţívanějším způsobem tepelného zpracování hliníkových slitin, 

s vyuţitím precipitačního zpevnění, je vytvrzování. Tímto tepelným zpracováním se dosahuje 

podstatného zvýšení meze pevnosti Rm, meze kluzu Rp0,2 a tvrdosti (obr. 21). Taţnost slitin se 

obvykle poněkud sniţuje [14, 30].  
 

 
Obr. 21 Průběh tvrdosti resp. pevnosti v závislosti na čase a na druhu precipitátů s maximem v oblasti 

existence koherentního precipitátu; (Strength – pevnost, Hardness – tvrdost, Logarithm od aging 

time – logaritmus času vytvrzování, Zones – Guinier-Prestonovy zóny, Overaging – přestárnutí) [37] 

 

 

Pod pojem „ţíhání“ se řadí všechny ostatní druhy tepelného zpracování odlitků ze slitin 

typu Al-Si. Některé druhy ţíhání jsou vlastně samostatnou částí vytvrzování. Ţíhání není 

příliš běţný způsob tepelného zpracování  slitin hliníku. U odlitků se vyuţívá hlavně ţíhání na 

odstranění vnitřního pnutí, stabilizační ţíhání, ţíhání na měkko a homogenizační ţíhání 

[1, 14]. 

 

4.5.1 Vytvrzování 

Podmínkou je přítomnost legujícího prvku, popř. prvků (zejm. Mg a Cu, příp. Ni nebo 

Zn), které mají z hlediska příslušného rovnováţného diagramu výraznou změnu rozpustnosti 

v tuhém roztoku. Tyto legující prvky tvoří při vyšších teplotách s hliníkem tuhý roztok 

s omezenou rozpustností, ze kterého při rovnováţném chladnutí precipitují intermetalické fáze 

(např. Mg2Si,  Al2Cu, atd.). Změna rozpustnosti v tuhém roztoku je tedy základním 

předpokladem pro vznik přesyceného tuhého roztoku α(Al) při prudkém ochlazení. Cílem 

tepelného zpracování je dosaţení homogenní mikrostruktury s velmi jemnými precipitáty 

[37, 38].  

Vytvrzování je moţné rozdělit do následujících etap (obr. 22a): 

 rozpouštěcí ţíhání, 

 rychlé ochlazení, 

 precipitační vytvrzování (stárnutí) [14, 37]. 
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a) b) 

Obr. 22 a) Fázový digram AlCu4 se třemi stádii vytvrzovaní, b) efekt doby vytvrzování a teploty na 

pevnost slitiny AlCu4; (Temperature – teplota, Weight percent copper – hmotnostní procento mědi, 

Solution treating – rozpouštěcí ţíhání, Quench – rychlé ochlazení, Age – stárnutí, Yield strength – mez 

kluzu,  Aging time – doba stárnutí, GPI, GPII – Guinier-Prestonovy zóny, θ´– přechodový precipitát, 

θ – rovnováţný precipitát ) [25] 

 

 

Rozpouštěcí žíhání se provádí při teplotách nad křivkou změny rozpustnosti a cílem je 

rozpuštění maximálního mnoţství intermetalických fází obsahujících vytvrzující přísady (Mg, 

Cu atd.) a získání homogenního tuhého roztoku α(Al). Při volbě teploty rozpouštěcího ţíhání 

se vychází z fázového diagramu příslušné slitiny. Při ohřevu nesmí dojít k překročení teploty 

solidu, aby se předešlo natavení hranic zrn slitiny. Doba výdrţe na optimální teplotě nesmí 

být zbytečně dlouhá (zejm. u jemnozrnných odlitků litých do kovových forem), aby se 

předešlo hrubnutí zrna. V obou případech by nastala neţádoucí degradace mechanických 

vlastností materiálu [1, 37].   

 

Rychlé ochlazení se provádí nejčastěji do vody. Cílem je vznik přesyceného 

(nerovnováţného) tuhého roztoku při teplotě okolí, u kterého je obsah rozpuštěné příměsi 

vyšší neţ odpovídá její rovnováţné rozpustnosti při dané teplotě. Výsledný materiál je tvárný 

s nízkou mezí kluzu. Veškerá manipulace se slitinou se musí provádět co nejrychleji (kratší 

čas na difuzní pochody), aby nedocházelo k částečnému rozpadu tuhého roztoku hliníku α(Al) 

a k vyloučení příslušné intermetalické fáze po hranicích zrn, a tím k podstatnému zhoršení 

konečných vlastností. U masivnějších součástí, kde hrozí nebezpečí deformací, se pouţívají 

jiná, méně razantní ochlazovací média [14, 37].  

 

Precipitační vytvrzování (stárnutí) je postupný rozpad přesyceného (termodynamicky 

nestabilního) tuhého roztoku α(Al). K samovolnému rozpadu přesyceného tuhého roztoku 

můţe docházet jiţ při teplotě okolí – pochod se označuje jako přirozené stárnutí – nebo za 

zvýšených teplot – pochod se označuje jako umělé stárnutí [38].  
 

Míra zpevnění precipitáty závisí na jejich hustotě, jejich velikosti, krystalografické 

struktuře a vzájemné relaci s mříţkou matrice. V průběhu precipitačních pochodů mohou 

existovat tři případy rozhraní mezi precipitátem a matricí [39]:  
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 koherentní rozhraní: obě mříţky na sebe dokonale navazují (nejsou odděleny 

mezifázovou hranicí). Pokud nemají obě fáze přesně stejný mříţový parametr, 

související napětí narůstá s délkou rozhraní. Koherentní rozhraní se tedy vyskytuje 

jen u velmi malých precipitátů (obr. 23a).   

 semikoherentní rozhraní: atomové roviny matrice a precipitátu na sebe navazují a 

rozdíl v mříţovém parametru je pravidelně kompenzován přítomností dislokací na 

rozhraní. 

 nekoherentní rozhraní: mezi mříţkami matrice a precipitátu není ţádný vztah, 

energie rozhraní je vysoká, ale na rozdíl od dvou předchozích případů nevytváří 

v okolí významná napětí (obr. 23b). 

 

 

  

a) b) 

Obr. 23 Rozhraní mezi precipitátem a matricí, a) koherentní, b) nekoherentní [25] 

 

 

Zárodky precipitátů se tvoří ve velkém mnoţství jakmile je umoţněna difúze 

substitučních atomů. Rozloţení zárodků precipitátů je homogenní, vznikají i mimo hranice 

zrn nebo dislokace. Rychlost difúze atomů Mg, popř. Cu, je nízká, růst těchto zárodků je 

pomalý. Materiál v počátečním stádiu precipitace obsahuje velké mnoţství velmi malých 

precipitátů, coţ je výhodné pro jeho mechanické vlastnosti. Rovnováţné intermetalické fáze 

(např. Mg2Si, Al2Cu) se objevují aţ později, předchází jim několik přechodových fází. Počet 

přechodových precipitátů se můţe v jednotlivých slitinách lišit [17]. 

Nejprve vznikají monoatomární vrstvy atomů přísadového prvku (tvar disku, tloušťka 

cca 10 nm, průměr cca 100 nm), označované jako tzv. Guinier-Prestonovy zóny (GP zóny), 

které mají koherentní rozhraní s matricí, tj. tvoří koherentní precipitáty, a mají výrazný 

zpevňující účinek, protoţe působí jako překáţky pro pohyb dislokací (obr. 24a) [18, 39]. 

S rostoucím časem vytvrzování a při zvýšení teploty koherentní precipitáty hrubnou 

(obr. 24b) a jejich počet se sniţuje. Dále se koherence postupně ztrácí a tvoří se přechodové 

semikoherentní precipitáty. Vyloučení rovnovážných nekoherentních precipitátů je konečným 

stádiem vytvrzování spojeným s degradací vlastností. Při vhodné volbě teploty a doby výdrţe 

lze dosáhnout optimálních mechanických vlastností (obr. 22b) [5, 38, 39]. 
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a) b) 

Obr. 24 a) Monoatomární GP zóna tvořená atomy Cu v hliníkové matrici, b) koherentní precipitát 

tvořený růstem GP zón a pole napění v mříţce; (Zone – koherentní precipitát, Matrix 

planes – krystalografické roviny matrice) [2] 

 

 

Tepelné zpracování siluminů se projeví také změnou morfologie eutektického křemíku, 

a sice jeho sferoidizací (obr. 25). V modifikovaných slitinách je morfologie eutektického 

křemíku v optimálním případě tyčinka, která sferoidizuje a hrubne rychleji neţ ve slitinách 

nemodifikovaných. Zvýšená rychlost chladnutí a modifikace tedy podporují sferoidizaci 

eutektického křemíku [1, 13].  

 

  

a) b) 

Obr. 25 Morfologie eutektického křemíku modifikované slitiny AlSi7Mg0,3; a) litý stav (750×), 

b) stav po tepelném zpracování T6 (750×) [13] 

 

 

4.5.2 Značení reţimů tepelného zpracování 

Označování stavu tepelného zpracování hliníku a jeho slitin bylo převzato z ASM 

normy s platností pro USA a Kanadu, které je jako první zavedly, a je v souladu s normou 

ČSN EN 515. Označování je platné pro celou Evropskou unii [1]. 

Způsob tepelného zpracování se značí písmenem T a jednou nebo dvěma číslicemi 

(výjimkou je značení F a O). Ve slévárenství jsou obvyklé stavy odlitků po tepelném 

zpracování, resp. ve stavu litém dle tab. 6 [14]. 
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Stav odlitku Označení Způsob tepelného zpracování 

Litý stav F   

Stav po ţíhání na 

odstranění vnitřních 

pnutí nebo po 

stabilizačním ţíhání 

O 

  

Tepelně zpracováno T 

T4 Rozpouštěcí ţíhání a vytvrzení za studena 

T5 Umělé stárnutí bez předchozí homogenizace 

T6 Rozpouštěcí ţíhání, rychlé ochlazení a umělé stárnutí 

T7 Rozpouštěcí ţíhání, rychlé ochlazení s přestárnutím 

 

 

4.5.3 Současný stav poznatků k vytvrzování slitin typu Al-Si-Mg 

Rozpouštěcí ţíhání litých modifikovaných slitiny hliníku typu Al-Si-Mg se pohybuje 

v rozmezí teplot 540-550 °C. Při takto vysokých teplotách se dosahuje velké rychlosti difuze 

Mg v Al a dochází k rychlému rozpuštění intermetalické fáze Mg2Si v tuhém roztoku α(Al) 

[18, 19]. Dále dle autorů článku [18] je moţné dosáhnout rozpuštění fáze Mg2Si a 

homogenizace slitiny AlSi7Mg0,3 v průběhu cca 20 minut. Při časech ţíhání překračujících 

30 minut je moţno dosáhnout významného zlepšení taţnosti slitiny díky  sferoidizaci a růstu 

částic eutektického křemíku [40]. V případě slitiny AlSi7Mg0,6 z důvodu vyšší koncentrace 

Mg časy rozpouštěcího ţíhaní a homogenizace vzrostou na cca 50 minut.  

Slévárenské slitiny typu Al-Si-Mg jsou citlivé na rychlost ochlazení z teploty 

rozpouštěcího ţíhání a to vlivem přítomnosti eutektického Si ve struktuře. Pevnost po 

vytvrzení roste s růstem rychlosti ochlazení [41]. 

Precipitační sekvence v průběhu vytvrzování za tepla slitiny AlSi7Mg0,3, které je 

součástí tepelného zpracování označovaného T6, je GP zóny→ β´´→ β´→ β(Mg2Si). Jako 

první se tvoří hořčíkem a křemíkem obohacené kulové GP zóny (v rozmezí teplot 

100-150 °C), které se postupně prodluţují a přechází v koherentní β´´ fázi jehlicovitého tvaru 

(v rozmezí teplot 180-240 °C), obr. 26. Jehlice dále rostou, aby se v dalším průběhu 

precipitace změnily v semikoherentní tyčkovou β´ fázi (v rozmezí teplot 240-320 °C), obr. 26, 

a nakonec dojde k tvorbě nekoherentní rovnováţné β fáze Mg2Si. Vytvrzující fází při 

tepelném zpracování T6 jsou zejména fáze β´´ a β´vlivem velké koncentrace atomů Mg 

rozpuštěných v tuhém roztoku α(Al) v průběhu rozpouštěcího ţíhání. U slitiny AlSi7Mg0,3 

dojde k nárůstu tvrdosti po tepelném zpracování T6 v porovnání s litým stavem, resp. se 

stavem po T4 [18, 42, 43]. 

 

Tab. 6 Značení moţných stavů odlitků [5, 14] 
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Obr. 26 Jehlicová koherentní fáze β´´ a semikoherentní tyčková fáze β´ ve slitině typu Al-Si-Mg 

(TEM, světlé pole) [43] 

 

 

Obecně lze říci, ţe v oblasti maximálního vytvrzení se ve slitinách Al-Si-Mg nachází 

velké mnoţství koherentní fáze β´´ o tloušťce 2-5 nm a délce 10-20 nm [18]. Při vysokých 

teplotách umělého stárnutí slitin na bázi Al-Si-Mg se zkracuje doba k dosaţení jejich 

maximální tvrdosti, např. jestliţe při 170 °C je doba stárnutí 10 hodin, pak při teplotě 210 °C 

je doba stárnutí jiţ jen 20 min. Pokud teplota stárnutí přesáhne 210 °C, dojde jak k poklesu 

tvrdosti, tak pevnosti v důsledku nahrazení vytvrzující koherentní fáze β´´ semikoherentní fází 

β´. Pro dosaţení maximálního vytvrzujícího účinku slitin na bázi Al-Si-Mg se obvykle volí 

teploty umělého stárnutí v rozmezí 140-180 C (podle druhu slitiny), s dobou vytvrzování 3 

aţ 8 hodin [14, 44, 45]. 
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5 CÍLE PRÁCE 
 

Diplomová práce byla realizována ve spoluprácí se společností Alucast, s.r.o. v rámci 

jedné z etap projektu „Výzkum a vývoj řízené krystalizace odlitků ze slitin hliníku pro letecký 

a automobilový průmysl“.  

Projekt je v této etapě zaměřen na vývoj nových metod ochlazování při tuhnutí odlitků 

ze slitin hliníku, konkrétně odlitků ze slitiny AlSi7Mg0,6 a navazuje, resp. rozšiřuje stávající 

technologii JF casting. V současné době jde tedy o optimalizaci stávající technologie 

ochlazování odlitků proudícím vzduchem především cestou ochlazovaní vodní mlhou. Nově 

vyvíjené technologie ochlazování najdou uplatnění zejména na při výrobě vysokopevnostních 

odlitků ze slitin hliníku pro letecký a automobilový průmysl. 

  

 

Dílčí cíle diplomové práce: 

 

 Literární rešerše shrnující současný stav poznatků. 

 

 Hodnocení mechanicko-strukturních vlastností vzorků z materiálu AlSi7Mg0,6 

po různých způsobech ochlazování. 

 

 Na základě získaných výsledků navrhnout postup optimalizace z hlediska 

výšky teploty a doby výdrţe rozpouštěcího ţíhání. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL 

6.1 Slitina AlSi7Mg0,6 
 

Jako experimentální materiál byla pouţita hliníková slitina s chemickým značením 

AlSi7Mg0,6 dle normy DIN 1725-2. Značení podle normy US Aluminum Association je pak 

A357 (toto označení slitiny bude uţíváno dále v textu). Hlavními legujícími prvky v této 

slitině jsou křemík a hořčík. 

Při přípravě taveniny byl v provozu slévárny Alucast pouţit rafinační, odplyňující, krycí 

a tavící prostředek PROBAT FLUSS Al-224. K očkování taveniny byl pouţit očkovací drát 

AlTi5B1 a k modifikaci taveniny prostředek  EUTEKTAL T 201 ve formě tablet (hlavní podíl 

tablet tvoří sodík).  

Úplné chemické sloţení slitiny bylo zjištěno pomocí opticko-emisního spektrometru 

s doutnavým výbojem Spectrumat GDS 750 a je společně se sloţením slitiny předepsaným 

dle normy ČSN EN 1706 uvedeno v tab. 7. 

 
Tab. 7  Chemické sloţení slitiny A357 

Prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Sn Ca Al* 

Předepsaný  

obsah [hm. %] 
6,50-7,50 0,19 0,05 0,10 0,45-0,70 0,07 0,08-0,25 - - zb. 

Naměřený  

obsah [hm. %] 
7,8 0,18 0,02 0,04 0,62 0,00 0,07 0,01 0,003 zb. 

* Al tvoří zbytek obsahu do 100 hm. %. 

 

6.2 Zkušební tyče 
 

Zkušební tyče byly odlity technologií přesného lití ze slitiny A357 do samonosné 

keramické skořepiny, připravené technologií vytavitelného modelu. Ploché zkušební tyče 

o rozměrech a×b = 4×10 mm s počáteční měrnou délkou L0 = 35 mm (obr. 27) byly součástí 

sestavy vzorků na stromečku, jehoţ vhled a sloţení ilustruje schematicky obr. 28. 

 

 
 

Obr. 27 Plochá zkušební tyč  
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Obr. 28 3D model odlitku stromečku ze slitiny A357 se dvěma druhy zkušebních těles (ploché tyčky 

4×10 mm, pouţívané dále v experimentu, a válcové tyčky o  9 mm) 

 

 

Odlitky plochých zkušebních tyčí ze slitiny A357 byly pro následné experimenty 

vyuţity jak ve stavu litém (LS), tak ve stavu po tepelném zpracování, resp. umělém stárnutí. 

Toto tepelné zpracování, označované T6, zahrnuje rozpouštěcí ţíhání při teplotě 530 °C po 

dobu 8 hodin s následným ochlazením do vody a dále precipitační vytvrzování (umělé 

stárnutí) při teplotě 160 °C po dobu 8 hodin s ochlazením na vzduchu. 

 

 

6.3 Způsoby chlazení odlitků ve formě 
 

Pro zjištění vlivu různých způsobů ochlazování na mechanicko-strukturní 

charakteristiky slitiny A357 bylo vybráno 5 sad zkušebních tyčí, které se vzájemně lišily 

způsobem a podmínkami chlazení po odlití. Samotné lití probíhalo na licím loţi (obr. 29) 

připraveném pro tento účel ve spoluprácí s pracovníky slévárny v následujícím sledu operací 

(při teplotě kovu v peci 650 °C):  
 

 vytaţení předehřáté formy z pece (počáteční teplota formy kolísala v rozmezí 

570 - 655 °C), 

 vloţení formy do stojanu, který je součástí licího loţe, 

 naplnění formy taveninou, 

 chlazení formy, 

 dochlazení ve vodní lázni po úplném ztuhnutí taveniny, 

 vyproštění odlitku z formy. 
 

Součástí licího loţe byl tedy stojan na stabilizaci keramické skořepiny a po obou 

stranách byly uchyceny vodovzdušné trysky (zapůjčené Laboratoří přenosu tepla a proudění 

FSI VUT), kterými byl přiváděn vzduch a voda. Tlak vzduchu byl regulován na měřící 

stanici, průtok vzduchu ústím trysky pak škrtícím ventilem. Průtok vody byl nastaven 

odběrem do odměrné nádoby za stanovený čas. Se samotnými tryskami nebylo moţné 

manipulovat v horizontálním ani vertikálním směru, proto byla v některých případech forma 

podloţena ocelovými profily, aby se sníţila úroveň ústí trysky vzhledem k odlitku. Cílem 

bylo, při pouţití formy se spodním plněním, směřovat proud chladícího média, pokud moţno, 

přednostně na spodní část vtokové soustavy formy. 
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Obr. 29 Licí loţe pro odlévání a následné ochlazení odlitků s připojenými vodovzdušnými tryskami 

 

 

Jako ochlazovací médium byl pouţit jednak proudící vzduch (odlitek 6 a 7), přičemţ 

tento typ řízeného chladnutí je součástí zavedené, patentované a s úspěchem vyuţívané 

technologie JF casting v provozu slévárny Alucast. Další typ chlazení, který byl zkoušen, je 

pak kombinace proudění vody a vzduchu s různou intenzitou průtoku vody (odlitek 8, 11, 12). 

Tento typ chlazení můţe být označen jako chlazení vodní mlhou. Ve snaze předejít  

„vybublání“ taveniny z formy byly v případě chlazení vodní mlhou odlitky chlazeny nejprve 

vzduchem a voda byla z trysky spuštěna s prodlevou 15 s, resp. 30 s. Došlo tak k částečnému 

ztuhnutí kovu zejména ve spodní části odlitku a k zabránění styku taveniny s vlhkostí 

pronikající přes stěnu formy. 

Jednotlivé kombinace průtoku vody, prodlev a podloţení formy v rámci pěti 

experimentálních typů chlazení jsou shrnuty v tab. 8. Při značení odlitých zkušebních tyčí 

odpovídá první číslice číslu odlitku ve spojení s typem chlazení, druhé číslo za tečkou pak 

specifikuje polohu daného vzorku na stromečku (odlitku).  

 
Tab. 8      Značení zkušebních tyčí a typy chlazení 

Odlitek Typ chlazení 
Značení zk. tyčí Průtok vody 

[l/min] 

Prodleva 

[s] 

Podloţení 

vzorku  [cm] LS po T6 

6 A 6.9 

6.5 

0 0 2 6.6 

6.8 

7 B 7.1 

7.2 

0 0 0 7.4 

7.5 

8 C 8.5 

8.1 

2 30 2 8.2 

8.4 

11 D 11.9 

11.5 

0,15 30 0 11.6 

11.8 

12 E 12.5 
12.1 

0,15 15 0 
12.2 
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Vzhledem k faktu, ţe bylo pouţito dvojí číslování polohy zkušebních těles v odlitku, je 

pro upřesnění v tab. 9 uvedeno značení plochých zkušebních tyčí od okraje stromečku, resp. 

odlitku, k jeho středu pro jednotlivé odlitky 6, 7, 8, 11 a 12. Směr číslování plochých tyčí 

ilustrují rovněţ šipky v obr. 30. 

 

 

Tab. 9 Přehled umístění a číslování zkušebních tyčí v rámci odlitku 

Okraj 

odlitku 

 Střed 

odlitku 

6.9 6.8 - 
* 6.6 6.5 

7.1 7.2 - 
* 7.4 7.5 

8.1 8.2 - 
* 8.4 8.5 

11.9 11.8 - 
* 11.6 11.5 

12.1 12.2 - 
* 

     - 
*
 12.5 

                     * Vzorky byly znehodnoceny umístěním termočlánku. 

 

 

 
 

Obr. 30 Směr číslování plochých zkušebních tyčí od okraje odlitku ke středu odlitku 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ METODY 

7.1 Měření tvrdosti 
 

Tvrdost byla měřena vţdy v horní i dolní rozšířené hlavové části všech 19 zkušebních 

tyčí, a to jak ve stavu litém, tak ve stavu po tepelném zpracování T6, dle normy ČSN EN 

10003-1 metodou měření tvrdosti podle Brinella na automatickém tvrdoměru společnosti 

LECO (obr. 31a). Jako indentor byla pouţita kulička z tvrdokovu o  5 mm při zatíţení 

nominální zátěţnou silou F = 2452 N s dobou působení zkušebního zatíţení 10 s. Hodnoty 

tvrdosti byly získány po změření velikosti vtisku pomocí stereomikroskopu OLYMPUS SZ61 

ve spojení se softwarem QuickPHOTO Industrial 2.3 (obr. 31b).  
 

  

a) b) 

Obr. 31 a) automatický tvrdoměr společnosti LECO, b) detail vtisku po indentaci s měřícími 

liniemi při zpracovámí pomocí softwaru QuickPHOTO Industrial 2.3 
 

7.2 Zkoušky mechanických vlastností 
 

Tahové zkoušky plochých zkušebních tyčí byly provedeny za pokojové teploty na 

elektronickém zkušebním stroji Tira TEST 2300 řízeném počítačem (obr. 32).  Principem 

zkoušky je jednoosé zatěţování zkušební tyče v našem případě obdélníkového průřezu. 

Výstupem tahové zkoušky je grafické zobrazení závislost napětí σ a deformace ε a dále 

získáme mechanické veličiny charakterizující daný experimentální materiál. 
 

 
 

Obr. 32 Zkušební stroj Tira Test 2300 



Kapitola 6 – Experimentální metody 

 

37 

7.3 Hodnocení mikrostruktury pomocí světelné mikroskopie 
 

Pro hodnocení mikrostruktury bylo vybráno deset zkušebních tyčí, pět ve stavu litém a 

pět po tepelném zpracování T6. Jejich přehled je uveden v tab. 10. Z kaţdé tyče byly 

odebrány tři vzorky, a to v horní a dolní části a ve středové části zkušebního tělesa (obr. 33). 

Vzorky byly následně zalisovány za tepla do průhledné lisovací hmoty ClaroFast s pouţitím 

automatického metalografického lisu PR 4X společnosti LECO. Odebrané řezy z jedné tyče 

byly vţdy zalisovány společně (obr. 33). 

 

 
Tab. 10 Přehled zkušebních tyčí vybraných pro další experimenty 

Vzorky v litém stavu 6.9 7.1 8.5 11.9 12.5 

Vzorky po tepelném zpracování T6 6.5 7.5 8.2 11.5 12.2 

 

 

 
 

 

 
 

Obr. 33 Schematické znázornění míst odběru vzorků ze zkušební tyče a pohled na zalisované vzorky 

z deseti vybraných zkušebních tyčí (1× horní část, 1× dolní část a 1× střed) 

 

 

 

Broušení a leštění bylo provedeno na univerzální brusce a leštičce s centrálním 

přítlakem GPX300 rovněţ od společnosti LECO (obr. 34). Broušení vzorků probíhalo za 

pouţití brusných papírů zrnitosti 220, 320, 400, 600, 1000, 2400 a 4000 vţdy po dobu 

3 minut. Následovalo leštění 3µm a 1µm diamantovou brusnou pastou s lihem jako 

smáčedlem vţdy po dobu 4 minut. Závěrečnou fází přípravy metalografického výbrusu bylo 

mechanicko-chemické leštění OPCHEM (OP-S suspenze s koloidními částicemi oxidu 

křemičitého o velikosti cca 0,05 μm a pH9,8) po dobu 1,5 minuty, následoval oplach vodou a 

oplach vodou s Jarem po dobu 2×2 minuty.  
 



Kapitola 6 – Experimentální metody 

 

38 

 
 

Obr. 34 Univerzální bruska a leštička s centrálním přítlakem GPX300 společnosti LECO 

 

 

Popsaným postupem byly získány vzorky pro metalografické pozorování, a to 

s mikrostrukturou v podélném směru, coţ v případě odlitků nehraje roli. K pozorování a 

získání fotografické dokumentace struktur experimentální slitiny A357 byl pouţit optický 

metalografický mikroskop Olympus PMG 3 s digitální kamerou Olympus DP20. V kaţdém 

ze tří vzorků odebraných z vybraných zkušebních tyčí (horní a dolní část a střed tyče, obr. 35) 

bylo pořízeno deset fotografíí tak, aby byla co nejlépe vystiţena mikrostruktura celého řezu 

(při zvětšení 100×).  

Fotografie mikrostruktur byly ukládány a následně vyuţity jako vstupní data pro 

obrazovou analýzu s pomocí softwaru Olympus Stream Motion. 

 
 

  
a) b) 

Obr. 35 Zalisované metalografické vzorky z tyče 11.9 LS, a) zalisované vzorky po broušení a leštění 

(líc, tři vzorky z jedné zkušební tyče), b) rub s viditelným označením míst odběru vzorků (H – horní 

část, S – střed, D – dolní část) 
 

 

7.4 Hodnocení struktury pomocí obrazové analýzy 
 

Kvantifikace parametru DAS (vzdálenost sekundárních os dendritů) a procentuálního 

obsahu pórů ve vzorcích byla provedena s pomocí softwaru pro obrazovou analýzu Olympus 

Stream Motion (vstupní data ve formě obrazové dokumentace mikrostruktury), jehoţ součástí 

jsou moduly pro stanovení hodnoty parametru DAS a porezity. K hodnocení byly vyuţity 

fotografie mikrostruktur získané v předchozích krocích experimentu.  
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7.4.1 Hodnocení parametru DAS 

Pro identifikaci a měření skupin sekundárních os dendritů pomocí obrazové analýzy 

(dále taky jako OA) bylo nutné kaţdou fotografii „naprahovat“ a označit měřené dendrity. 

Hodnota vzdálenosti os dendritů byla automaticky stanovena podle vzorce DAS = L/n.M, kde 

L je délka úsečky, M je pouţité zvětšení a n je počet sekundárních dendritů protnutých měřící 

úsečkou. Pro kaţdou zkušební tyč bylo proměřeno cca 600 sekundárních os dendritů. 

Na obr. 36 je příklad měření parametru DAS na snímku vzorku 6.9 LS, horní část. 

 

 
 

Obr. 36 Ukázka měření parametru DAS s vyuţitím obrazové analýzy (vzorek 6.9 LS, horní část), 

šipka označuje jednu z měřených úseček při pouţití OA 

 

7.4.2 Hodnocení porezity 

Pro hodnocení obsahu pórů v jednotlivých vzorcích, resp. v jednotlivých zkušebních 

tyčích, bylo opět vyuţito obrazové analýzy (obr. 37). Po úpravě kontrastu a „naprahování“ 

kaţdé fotky byly odečteny hodnoty určující plochu všech pórů na snímku, maximální a střední 

velikosti pórů, prodloužení, tvarový faktor, poměr stran pórů a ovalitu pórů. Procentuální 

obsah pórů v jednotlivých vzorcích byl dopočítán, při znalosti plochy jedné fotky (677812,48 

μm
2
) a souhrnné plochy pórů v daném vzorku. 

 

 
 

Obr. 37 Ukázka měření porezity s vyuţitím obrazové analýzy (vzorek 12.5 LS, střed tyče), modré 

plochy jsou rozpoznané, označené a měřené póry ve struktuře 

měřící 

úsečka 
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8 VÝSLEDKY A DISKUZE EXPERIMENTŮ 

8.1 Strukturní analýza s vyuţitím světelné mikroskopie 

8.1.1 Základní mikrostruktura 

a) litý stav  

Mikrostruktura slitiny A357 v litém stavu je tvořena sítí primárních dendritů tuhého 

roztoku α(Al) (šipka č. 1, obr. 38a) a eutektikem vyloučeným v mezidendritických prostorech 

(šipka č. 2, obr. 38a). Eutektikum je tvořeno tuhým roztokem α(Al) a eutektickým křemíkem, 

který je vyloučen s velmi jemnou disperzí a vláknitou morfologií, jak ilustruje detail na 

obr. 38b. Morfologie eutektického křemíku je dána modifikací slitiny (k modifikaci taveniny 

byl pouţit prostředek  EUTEKTAL T 201 ve formě tablet), přičemţ hlavní podíl tablet tvoří 

sodík a ideální je dosaţení jemné vláknité morfologie eutektického křemíku v celém odlitku. 

 
 

 
a) 

 
b) 

Obr. 38 Mikrostruktura slitiny A357 v litém stavu, vzorek 8.5 LS, dolní část, a) přehledový snímek, 

b) detail vláknité morfologie eutektického křemíku  

1 

2 
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b) stav po tepelném zpracování T6 

Mikrostruktura slitiny A357 po tepelném zpracování T6 (rozpouštěcí ţíhání 

530 °C/8 hodin/ochlazení do vody a dále precipitační vytvrzování 160 °C/8 hodin/ochlazení 

na vzduchu) je uvedena na obr. 39a. Mikrostrukturu opět tvoří síť primárních dendritů tuhého 

roztoku α(Al) (šipka č. 1, obr. 39a) a eutektikum vyloučené v mezidendritických prostorech 

(šipka č. 2, obr. 39a). Ze snímku je patrná změna morfologie eutektického křemíku, která 

nastává v průběhu rozpouštěcího ţíhání, kdy dochází k fragmentaci, následné sferoidizaci a 

růstu částic eutektického křemíku (obr. 39b). Výsledná morfologie závisí na způsobu 

vyloučení eutektického Si v litém stavu, přičemţ platí dle autorů [18, 31], ţe vláknitá 

morfologie daná modifikací se mnohem ochotněji a rychleji fragmentuje a sferoidizuje.  

 
 

 
a) 

 
b) 

Obr. 39 Mikrostruktura slitiny A357 po tepelném zpracování, vzorek 8.2 T6, dolní část, a) přehledový 

snímek, b) detail morfologie eutektického křemíku po fragmentaci a sferoidizaci 

 

 

1 
2 
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Vybrané snímky (obr. 38 a 39) sice ukazují na relativně homogenní mikrostrukturu, 

nicméně celkově byla zjištěna u sledovaných vzorků velká heterogenita v morfologii 

vyloučeného eutektického křemíku. Heterogenita je výrazná zejména u vzorků v litém stavu, 

jak ilustruje obr. 40, a byla způsobena s největší pravděpodobností propalem modifikátoru při 

dlouhodobém udrţování taveniny na licí teplotě v průběhu experimentálního odlévání.  
 

 

 

 
 

Obr. 40 Přehledový snímek, vzorek, 12.5 LS, dolní část s označením míst výskytu heterogenní 

struktury eutektického křemíku 

 

 

  
detail A detail B 

Obr. 41 Detaily heterogenní mikrostruktury eutektického křemíku,vzorek 12.5 LS, dolní část 

 

 

Na obr. 41 je na detailu A patrné modifikované eutektikum s jemnou vláknitou 

morfologií – v rovině metalografického výbrusu ve tvaru tečky. Na snímku s detailem B je 

pak moţné vidět eutektikum lamelární, typické pro nízké obsahy modifikátoru. Na některých 

B 

A 
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snímcích mikrostruktur bylo moţné najít i místa s výskytem zrnitého eutektika (desková 

morfologie), tedy formy eutektika typického pro nemodifikované slitiny. 

Po tepelném zpracování (T6) došlo do značné míry ke sjednocení mikrostruktury  

(obr. 42) a eutektikum má většinou typickou morfologii danou fragmentací, sferoidizací a 

následným růstem částic modifikovaného eutektického křemíku (obr. 43, detail C). Přesto 

jsou i nadále ve struktuře patrné hrubší částice křemíku (obr. 43, detail D) dané oblastmi 

s výskytem původně nemodifikovaného eutektika v litém stavu.  

  
 

 
 

Obr. 42 Přehledový snímek, vzorek 12.2 T6, dolní část s označením míst výskytu heterogenní 

struktury eutektického křemíku 

 

 

  
detail C detail D 

Obr. 43 Detaily heterogenní mikrostruktury eutektického křemíku, vzorek 12.2 T6, dolní část 
 
 

Zmíněné rozdíly ve způsobu vyloučení eutektického křemíku mohou mít nepříznivý 

vliv na mechanické vlastnosti slitiny, resp. odlitku.  

D 

C 
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8.2 Hodnocení struktury s vyuţitím obrazové analýzy 

8.2.1 Parametr DAS 

Hodnoty parametru DAS, tj. vzdálenosti sekundárních os dendritů, byly měřeny pro 

jednotlivé vzorky (horní část, dolní část a střed tyče) u deseti vybraných zkušebních tyčí 

(tab. 10). Z výsledných hodnot byly stanoveny mediány charakterizující velikost DAS pro 

danou část zkušební tyče.  

Pro velké mnoţství dat byly jako grafický výstup pro porovnání výsledků vybrány tzv. 

boxploty, tj. krabicové grafy. Jako vstupní data byly pro vykreslení boxplotů pouţity hodnoty 

naměřené na vzorcích odebraných ze středu tyčí. Uvnitř krabicového grafu (tj. mezi 1. a 3. 

kvartilem) je obsaţeno 50 % všech naměřených hodnot pro daný vzorek, tučně je vţdy 

označen medián (2. kvartil). Dolní okraj krabicového grafu, tzv. 1. kvartil, odděluje 25 % 

nejmenších hodnot a horní okraj grafu, tzv. 3. kvartil, odděluje 25 % největších hodnot. Horní 

a dolní vous pak vymezuje maximální a minimální naměřenou hodnotu. Pokud se však 

vyskytují mezi daty výrazně odlehlé hodnoty, jsou tyto v grafu vyznačeny izolovanými body 

a vousy jsou poté ve vzdálenosti 1,5-násobku mezikvartilového rozpětí (IQR = 3. kvartil - 1. 

kvartil) od příslušných kvartilů. Na ose x  jsou v grafech uvedeny zkušební tyče a jsou vţdy 

seřazeny vzestupně podle intenzity chlazení.  

 

Výsledné hodnoty pro vzorky v litém stavu jsou uvedeny v tabulce 11. Je zřejmé, ţe 

chlazení vodní mlhou má na velikost parametru DAS příznivý vliv, přičemţ větší intenzita 

ochlazování se projevila příznivě zejména na hodnotách DAS ve středu tyče 

(obr. 44). Zkušební tyč 8.5 LS (chlazení C, největší průtok vody 2 l/min) má nejmenší 

hodnoty DAS ve všech třech sledovaných částech. Rozdíly hodnot DAS u tyčí s chlazením D 

a E jsou ve středových částech minimální a jsou rovněţ velmi příznivé. U chlazení A a B je 

patrný nárůst hodnot DAS ve středu tyče v porovnání s chlazením C, D a E. Niţší hodnota 

DAS u tyče 7.1 LS (chlazení vzduchem) v porovnání s tyčí 6.9. LS (chlazení vzduchem) 

můţe souviset s variantou experimentální lití, kdy záměrně nebylo pouţito podloţení odlitku, 

resp. keramické skořepiny (viz tab. 8) a kdy proud chladícího média směřoval více na střední 

část zkušební tyče. Podloţení keramické skořepiny se s největší pravděpodobností projevilo 

také na sjednocení velikosti DAS ve všech třech sledovaných částech tyčí 6.9 LS a 8.5 LS 

(tab. 11). 

 
 

Tab. 11 Výsledné hodnoty (mediány) hodnot DAS pro tři části vybraných zkušebních tyčí, LS 

Zkušební 

tyč 

Typ  

chlazení 
*
 

Mediány, litý stav 

DAS [μm] 

dolní část 

DAS [μm] 

střední část 

DAS [μm] 

horní část 

6.9 LS A 42,32 42,65 42,04 

7.1 LS B 40,45 39,22 39,77 

8.5 LS C 36,16 35,63 37,58 

11.9 LS D 42,91 36,47 41,12 

12.5 LS E 39,21 36,8 39,79 
*
 A, B – vzduch, C – vzduch + voda (2 l/min), D, E – vzduch + voda (0,15 l/min).    

 
 

Z uvedených boxplotů  pro střední časti tyčí v litém stavu (obr. 44) je rovněţ patrné, ţe 

chlazení vodní mlhou (tyč 11.9, 12.5 a 8.5) má příznivý vliv na variabilitu hodnot DAS. 

Nejlépe je na tom v tomto směru zkušební tyč 8.5 LS, navíc s téměř symetrickým rozdělením 

hodnot a dále tyč 11.9 LS. 
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Obr. 44 Krabicové grafy (boxploty) pro střední část zkušební tyče v litém stavu 

 

 

Výsledné hodnoty DAS pro vzorky po tepelném zpracování jsou uvedeny v tabulce 12. 

Po tepelném zpracování dochází vlivem rozpouštěcího ţíhání k hrubnutí dendritické struktury 

a tedy ke zvětšení hodnot parametru DAS, čemuţ odpovídají i závěry uvedené v článcích 

[29]. To potvrzují hodnoty DAS u řezů ze středních částí zkušebních tyčí 8.2 T6 (chlazení C) 

a 12.2 T6 (chlazení E). U vzorků 6.5 T6 (chlazení A) a 7.5 T6 (chlazení B) byly hodnoty DAS 

po tepelném zpracování oproti očekávání niţší neţ ve stavu litém (obr. 46), to souvisí 

pravděpodobně s polohou zkušební tyče v odlitku. Zkušební tyče 6.5 T6 a 7.5 T6 jsou ze 

středu odlitku, viz tab. 9, obr. 30, kde bylo ochlazování intenzivnější a dosaţená dendritická 

struktura jemnější neţ u tyčí 6.9 LS a 7.1 LS, které jsou naopak z kraje odlitku. Vliv polohy 

pak s největší pravděpodobností vedl k tomu, ţe hodnoty DAS středových tyčí v litém stavu 

byly tak nízké, ţe po tepelném zpracování u nich nedošlo k takovému nárůstu, aby byly 

převýšeny hodnoty DAS naměřené u tyčí okrajových 6.9 LS a 7.1 LS (obr. 46). Srovnání 

hodnot DAS všech zkušebních tyčí ve stavu litém a tepelně zpracovaném ilustruje obr. 46. 
 

 

Tab. 12 Výsledné hodnoty (mediány) hodnot DAS pro tři části vybraných zkušebních tyčí, T6 

Zkušební tyč 

 

Typ 

chlazení 
*
 

Mediány, po tepelném zpracování 

DAS [μm] 

dolní část 

DAS [μm] 

střední část 

DAS [μm] 

horní část 

6.5 T6 A 42,26 41,15 40,76 

7.5 T6 B 41,70 36,87 44,27 

8.2 T6 C 42,11 36,12 40,77 

11.5 T6 D 41,88 40,63 39,00 

12.2 T6 E 44,51 40,79 42,84 
*
 A, B – vzduch, C – vzduch + voda (2 l/min), D, E – vzduch + voda (0,15 l/min).   

 

 

Z boxplotů pro střední části tepelně zpracovaných tyčí (obr. 45 a 46) je zřejmé sníţení 

variability hodnot DAS a větší symetrie v rozdělení hodnot, a to zejména u tyčí 

ochlazovaných vzduchem (6.5 T6 a 7.5 T6), obr. 45. Vzdálenosti sekundárních os dendritů, 

tj. DAS, jsou nadále příznivé i po chlazení vodní mlhou, zejména pak u tyče 8.2 T6 (tab. 12) 

s nejvyšší intenzitou ochlazování. Celkově je tedy moţné říci, ţe tepelné zpracování mělo 

příznivý vliv na variabilitu hodnot DAS u většiny zkušebních tyčí (obr. 46). 
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Obr. 45 Krabicové grafy (boxploty) pro střední část zkušební tyče po tepelném zpracování T6 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 46 Krabicové grafy (boxploty) pro střední části všech zkušebních tyčí (LS a T6) 

 

 

Prodleva v trvání 15 s mezi chlazením proudem vzduchu a spuštěním vody do trysky 

v případě chlazení vodní mlhou (tyče 11.9 LS a 11.5.T6, viz tab. 8) se ukázala jako zcela 

dostačující, tj. nedošlo k „vybublání“ taveniny z formy. Rozdíly ve velikosti hodnot DAS 

u tyčí s prodlevou 15 s (tyče 11.9 LS a 11.5.T6) a 30 s (tyče 12.5 LS a 12.2 T6) jsou 

zanedbatelné (viz tab. 11 a tab. 12). U tyčí s největším průtokem vody (8.5 LS a 8.2 T6) je 

prodleva 30 s také dostačující. 

 
 

8.2.2 Porezita 

Při hodnocení vybraných zkušebních tyčí měly nalezené póry většinou podobu 

plynových dutin uzavřených v mezidendritických prostorech (obr. 47). Tento tvar pórů 

odpovídá situaci, kdy při rychlém postupu krystalizační fronty tuhá fáze uzavře určité 

mikroobjemy taveniny, do nichţ nemůţe dále dosazovat tekutý kov, a dochází tak ke vzniku 

mikrostaţenin. Porezita je způsobena kombinací tvorby mikrostaţenin a bublin. U vzorků ze 

slitiny A375 se můţe vyskytovat, dle dostupné literatury [1, 14, 30], jak porezita 

mezidendritická (mikrostaţeniny), tak porezita v důsledku naplynění vodíkem. Dle autorů 

článku [1] má nezanedbatelnou roli také modifikace slitiny sodíkem, která vede ke zvýšení 

porezity. 

Výsledné hodnoty procentuálního obsahu pórů v jednotlivých částech zkušebních tyčí 

jsou shrnuty v tabulce 13. 
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Obr. 47 Porezita kopírující mezidendritické prostory, zkušební tyč 11.5 T6, střední část tyče 

 
 

Tab. 13 Přehled obsahu pórů v jednotlivých částech zkušebních tyčí 

Typ chlazení 
*
 A B C D E 

Zkušební tyč 6.9 LS 7.1 LS 8.5 LS 11.9 LS 12.5 LS 

Obsah 

pórů 

v řezu 

[%] 

horní 0,071 0,224 0,014 0,053 0,082 

střední 0,542 0,133 0,147 0,176 1,543 

dolní 0,038 0,061 0,082 0,049 0,126 

Typ chlazení 
*
 A B C D E 

Zkušební tyč 6.5 T6 7.5 T6 8.2 T6 11.5 T6 12.2 T6 

Obsah 

pórů 

v řezu 

[%] 

horní 0,046 0,051 0,043 0,081 0,032 

střední 0,387 0,178 0,913 1,638 0,907 

dolní 0,060 0,033 0,046 0,066 0,025 
*
 A, B – vzduch, C – vzduch + voda (2 l/min), D, E – vzduch + voda (0,15 l/min).   

 

Z výsledných hodnot měření je moţné soudit, ţe chlazení vodní mlhou má na obsah 

pórů v odlitcích spíše negativní vliv, který se projevil zejména ve středních částech 

zkušebních tyčí. Tam vznikaly ve větší míře a také v důsledku nedostatečného dosazování 

tekutého kovu mikrostaţeniny, resp. plynové dutiny. Okrajové části zkušebních tyčí, které 

byly spojeny s nálitky a nebyly ochlazovány tak intenzivně jako středy, poté vykazovaly 

menší celkovou pórovitost.   

Ve výsledku je moţné konstatovat, ţe obsahy pórů u všech deseti zkušebních tyčí bez 

ohledu na typ chlazení jsou relativně nízké. Rozdíly v obsazích pórů mezi jednotlivými 

zkušebními tělesy jsou způsobeny velkým mnoţstvím proměnných v průběhu 

experimentálního odlévání (typy chlazení, intenzita průtoku vody, podloţení formy, prodlevy 

mezi chlazením vodou a vzduchem, atd.), a není tak moţné formulovat ţádné funkční 

závislosti či jakkoliv přesnější závěry. 
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8.3 Zkoušky mechanických vlastností 

8.3.1 Měření tvrdosti 

Tvrdost slitiny A357 v litém stavu je dána stupněm zpevnění tuhého roztoku α(Al) 

precipitáty Mg2Si a v menší míře také zpevněním disperzí eutektického křemíku.  

V tabulce 14 jsou uvedeny hodnoty tvrdosti naměřené v horní a dolní části zkušebních 

tyčí. Z výsledků je patrné, ţe v případě chlazení vodní mlhou (chlazení C, D, E) jsou rozdíly 

tvrdosti v horní a dolní části odlitků větší neţ v případě chlazení proudícím vzduchem 

(chlazení A, B). Kolísání hodnot tvrdosti mezi horní a dolní částí zkušebních tyčí můţe mít 

také spojitost s různou úrovní modifikace eutektika, tj. s rozdílnou morfologií eutektického 

křemíku v jednotlivých částech zkušebních tyčí. 

 

 
Tab. 14  Hodnoty tvrdosti zkušebních tyčí v litém stavu 

Chlazení A B C D E 

Zk. tyč 6.9 7.1 8.5 11.9 12.5 

Tvrdost HBW 5/250 

Horní hl. 
*
 57 58 55 59 59 

Dolní hl. 
*
 54 60 68 72 69 

*
 Měření tvrdosti v horní a dolní hlavové části odlitku zkušební tyče. 

 

 

Po tepelném zpracování (T6) je tuhý roztok zpevněn v ideálním případě kontinuálními 

precipitáty β´´ jehlicovitého tvaru (precipitují při umělém stárnutí v rozmezí teplot 

180-240 °C). V menší míře je pak zpevnění způsobeno rovněţ disperzí sferoidizovaného 

eutektického křemíku.  

Tvrdost tepelně zpracovaných tyčí jednoznačně vzrostla a rozdíly v hodnotách tvrdosti 

mezi horní a dolní částí zkušebních tyčí jsou po tepelném zpracování minimální (tab. 15). 

Jako příznivé se opět ukázalo sjednocení morfologie eutektického křemíku po tepelném 

zpracování T6, coţ je výhodné vzhledem k faktu, ţe odlitky ze slitiny A357 se vţdy tepelně 

zpracovávají. 

Je tedy moţné říci, ţe mezi hodnotami tvrdosti u vzorků ochlazovaných proudem 

vzduchu (A, B) a vodní mlhou (C, D, E) po tepelném zpracování nejsou výrazné rozdíly, jak 

dokládají naměřené hodnoty v tab. 15.  

 

 

Tab. 15 Hodnoty tvrdosti zkušebních tyčí po tepelném zpracování 

Chlazení A B C D E 

Zk. tyč 6.5 6.6 6.8 7.2 7.4 7.8 8.1 8.2 8.4 11.5 11.6 11.8 12.1 12.2 

Tvrdost HBW 5/250 

Horní hl. 
*
 103 100 103 104 103 100 96 96 97 97 98 98 97 98 

Dolní hl. 
*
 102 96 98 103 103 103 106 102 102 97 100 96 101 99 

*
 Měření tvrdosti v horní a dolní hlavové části odlitku zkušební tyče. 
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8.3.2 Tahová zkouška 

Výsledné hodnoty mechanických vlastností zkušebních tyčí o rozměrech 

a×b = 4×10 mm s počáteční měrnou délkou L0 = 35 mm po statické zkoušce tahem jsou 

uvedeny v tabulce 16.  

 
 

Tab. 16 Shrnutí mechanických vlastností slitiny A357 po zkoušce tahem 

v litém stavu a po tepelném zpracování T6 

Typ 

chlazení 
*
 

  

Číslo zkušební 

tyče a stav 

Mez pevnosti  

Rm [MPa] 

Smluvní mez 

kluzu 

Rp0.2  [MPa] 

Taţnost 

A5 [%] 

A 6. 9 LS 164 105 3,7 

B  7. 1 LS 164 100 3,9 

C 8. 5 LS 171 132 0,4 

D 11. 9 LS 171 118 2,0 

E  12. 5 LS 157 104 1,9 

 
 

 
 

 

A 

6. 5 T6 286 228 4,3 

6. 6 T6 282 223 3,4 

6. 8 T6 284 229 3,3 

B 

7. 2 T6 287 230 2,9 

7. 4 T6 287 233 3,4 

7. 5 T6 282 226 3,3 

C 

8. 1 T6 266 220 2,4 

8. 2 T6 274 215 3,4 

8. 4 T6 279 221 3,7 

D 

11. 5 T6 283 228 3,2 

11. 6 T6 287 221 4,3 

11. 8 T6 292 234 4,1 

E 
12. 1 T6 278 231 3,5 

12. 2 T6 280 221 2,9 
 *

 A, B – vzduch, C – vzduch + voda (2 l/min), D, E – vzduch + voda (0,15 l/min).    

 

Graficky jsou výsledky tahové zkoušky zobrazeny pomocí sloupcových grafů, a to 

zvlášť pro litý stav a zvlášť pro stav po tepelném zpracování (T6). Na ose x jsou jednotlivé 

zkušební tyče seřazeny vţdy podle intenzity ochlazování vzestupně a současně jsou seřazeny 

podle polohy v odlitku, a sice od kraje formy ke středu, viz tab. 9, obr. 30.  
 

V tabulce 17 je uveden přehled mechanických vlastností a hodnot získaných ze 

strukturní analýzy. Hodnoty příslušející k pěti zkušebním tyčím v litém stavu jsou seřazeny 

sestupně podle velikosti meze pevnosti Rm.  
 

Ze sloupcových grafů pro tyče v litém stavu je patrný mírný nárůst smluvní meze kluzu 

Rp0,2 a meze pevnosti Rm u zkušebních tyčí ochlazovaných vodní mlhou, konkrétně pak u tyčí 

11.9 LS a 8.5 LS. Tyč 12.5 LS, která byla rovněţ ochlazována vodní mlhou, má niţší hodnoty 

meze kluzu i meze pevnosti pravděpodobně v důsledku většího obsahu pórů ve střední části 

tyče, viz tab. 17. Nárůst pevnostních charakteristik Rm a Rp0,2 , opět zejména u tyčí 11.9 LS a 

8.5 LS, je pravděpodobně dán nízkými hodnotami DAS. U zkušebního tělesa 12.5 LS pak 

zřejmě převládl nepříznivý vliv porezity nad nízkou hodnotu DAS a to vedlo k poklesu Rm a 

Rp0,2. 
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a) b) 

Obr. 48 Sloupcové grafy ilustrující hodnoty smluvní meze kluzu a meze pevnosti zkušebních tyčí 

v litém stavu, a) graf pro hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2, b) graf pro hodnoty meze pevnosti Rm 

 

 

Výsledné hodnoty taţnosti u tyčí v litém stavu se pohybují v poměrně širokém rozmezí 

od 0,4 do 3,9 % (obr. 49, tab. 17). Zkušební tělesa ochlazovaná vodní mlhou, tj. tyče 11.9 LS, 

8.5 LS a 12.5 LS, dosahují v porovnání s tělesy ochlazovanými proudícím vzduchem, tj.  6.9 

LS a 7.1 LS, velmi nízkých hodnot taţnosti. Takto nepříznivých výsledků je dosaţeno 

i přesto, ţe hodnoty DAS u tyčí chlazených vodní mlhou jsou nízké, tj. příznivé, a měly by 

tak vést k vyšším hodnotám taţnosti. Vliv parametru DAS dokládají články [31, 46] a nárůst 

taţnosti je podle autorů spojen s poklesem parametru DAS, a to do hodnoty 

DAS < 45 μm. Dosaţení nízké taţnosti u tyčí chlazených vodní mlhou souvisí s největší 

pravděpodobností s heterogenitou struktury odlitků, danou různou morfologií vyloučeného 

eutektického křemíku. Extrémně nízká hodnota taţnosti u tělesa 8.5 LS souvisí 

pravděpodobně se slévárenskými vadami, které byly nalezeny na lomové ploše.  
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Obr. 49 Sloupcový graf ilustrující hodnoty taţnosti A5 zkušebních tyčí v litém stavu 
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Tab. 17 Výsledné hodnoty měření mechanických vlastnosti a strukturní analýzy pro 

experimentální tyče v litém stavu  

Zkušební 

tyč a stav 

Typ 

chlazení 
*
 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A5 

[%] 

Tvrdost 

HBW 5/250 
Porezita 

DAS 

[μm] 

     horní/dolní část střední část střední část 

8.5 LS C 171 132 0,4 55/68 0,147 35,63 

11.9 LS D 171 118 2 72/59 0,176 36,47 

6.9 LS A 164 105 3,7 57/54 0,542 42,65 

7.1 LS B 164 100 3,9 58/60 0,133 39,22 

12.5 LS E 157 104 1,9 59/69 1,543 36,8 
*
 A, B – vzduch, C – vzduch + voda (2 l/min), D, E – vzduch + voda (0,15 l/min). 

 
 

V tabulce 18 je uveden přehled mechanických vlastností a hodnot získaných ze 

strukturní analýzy pro vybrané tyče po tepelném zpracování. Hodnoty příslušející k pěti 

vybraným tepelně zpracovaným zkušebním tělesům jsou opět v tab. 18 seřazeny sestupně 

podle velikosti meze pevnosti Rm.   

 

Z výsledných hodnot mechanických vlastností po zkoušce tahem pro tepelně 

zpracované tyče (tab. 16, obr. 50-52) je patrné výrazné sjednocení všech charakteristik, jak 

smluvní meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm, tak taţnosti A5, a to bez ohledu na způsob 

chlazení. Růst pevnosti po tepelném zpracování je dán sferoidizací eutektického křemíku, coţ 

s sebou nese sníţení koncentrace napětí v okolí částic křemíku. Niţší hodnota smluvní meze 

kluzu i meze pevnosti u tyče 8.2 T6 , chlazené vodní mlhou s největším průtokem vody je 

pravděpodobně způsobena vyšším obsahem pórů ve středu tyče. Niţší hodnoty Rp0,2 a Rm  

u dalších tyčí s tímto typem chlazení, tj. 8.1 T6 a 8.4 T6, není moţné spojit s porezitou, 

protoţe u nich nebyla v rámci této práce provedena strukturní analýza. Vliv zvýšeného obsahu 

pórů se pravděpodobně odrazil i na niţších hodnotách Rp0,2, Rm a A5 u zkušební tyče 11.5 T6. 

Negativně se mohly opět projevit také zbylé nehomogenity vyloučeného křemíku dané 

špatnou modifikací taveniny.   
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Obr. 50 Sloupcový graf ilustrující hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2 zkušebních tyčí po tepelném 

zpracování T6 
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Obr. 51 Sloupcový graf ilustrující hodnoty meze pevnosti Rm zkušebních tyčí po tepelném 

zpracování T6 
 

 

Hodnoty taţnosti u tepelně zpracovaných tyčí chlazených vzduchem případně vodní 

mlhou se pohybují v rozmezí od 2,9 do 4,3 % (tab. 16, obr. 52). Nejsou zde jiţ tak extrémně 

nízké hodnoty A5 jako u tyčí v litém stavu, přesto můţeme říci, ţe nedošlo k významnému 

nárůstu taţnosti při porovnání s nejvyššími dosaţenými hodnotami v litém stavu.  

Opět se neprokázalo, ţe nízké hodnoty parametru DAS vedou jednoznačně k dosaţení 

vyšších hodnot pevnosti a taţnosti sledovaných odlitků. Při porovnání hodnot v tab. 18 je 

moţné říci, ţe negativní vliv má s největší pravděpodobností zejména obsah pórů.  
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Obr. 52 Sloupcový graf ilustrující hodnoty taţnosti A5 zkušebních tyčí po tepelném zpracování T6 

 

 
Tab. 18 Výsledné hodnoty měření mechanických vlastnosti a strukturní analýzy pro vybrané 

experimentální tyče po tepelném zpracování T6 

Zkušební 

tyč a stav 

Typ 

chlazení 
*
 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A5 

[%] 

Tvrdost 

HBW 5/250 
Porezita 

DAS 

[μm] 

     horní/dolní část střední část střední část 

6.5 T6 A 286 228 4,3 103/102 0,387 41,15 

11.5 T6 D 283 228 3,2 97/97 1,638 40,63 

7.5 T6 B 282 226 3,3 100/103 0,178 36,87 

12.2 T6 E 280 221 2,9 98/99 0,907 40,79 

8.2 T6 C 274 215 3,4 96/102 0,913 36,12 
*
 A, B – vzduch, C – vzduch + voda (2 l/min), D, E – vzduch + voda (0,15 l/min). 
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8.3.3 Moţnosti optimalizace parametrů rozpouštěcího ţíhání 

Na základě dostupné literatury je moţné navrhnout moţnost optimalizace výšky teploty 

a doby výdrţe rozpouštěcího ţíhání. Dle autorů článků [18, 19] jsou optimální teploty 

rozpouštěcího ţíhání pro slitiny typu Al-Si-Mg 540-550 °C. Takto vysoké teploty vedou jak k 

homogenizaci slitiny, tak  k rozpuštění intermetalické fáze Mg2Si. Doba potřebná k rozpuštění 

maximálního mnoţství intermetalika u slitiny AlSi7Mg0,6 je cca 50 minut a je dána vyšším 

obsahem Mg. Dále při zmíněných teplotách rozpouštěcího ţíhání dochází po cca 30 minutách 

k sferoidizaci a růstu částic eutektického křemíku a zvětšuje se rovněţ vzájemná vzdálenost 

těchto částic, coţ má v konečném důsledku příznivý vliv na taţnost [40]. Při porovnání se 

standardně pouţívanými časy rozpouštěcího ţíhání (6-12 hodin) je při délce ţíhání 50 minut, 

dle autorů článku [40], dosahováno (u slitiny AlSi7Mg0,3) cca 90 % maximální meze kluzu, 

více neţ 95 % maximální meze kluzu a nejméně 90 % maximální hodnoty taţnosti. 

Je tedy moţné říci, ţe sníţení doby rozpouštěcího ţíhání, resp. celkové doby tepelného 

zpracování T6 (průměrná doba cyklu tepelného zpracování T6 je více neţ 10 hodin) můţe 

vést k redukci výrobních nákladů a ke zvýšení produktivity. Základním předpokladem 

zkrácení doby výdrţe na teplotě rozpouštěcího ţíhání je ovšem dokonalá modifikace slitiny, 

tj. dosaţení vláknité morfologie vyloučeného eutektického křemíku. 
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9 ZÁVĚRY 
 

Cílem této práce bylo posoudit vliv nového experimentálního způsobu 

ochlazování, resp. jeho variant, na mechanicko-strukturní charakteristiky odlitků ze slitiny 

hliníku AlSi7Mg0,6 (A357), a to jak ve stavu litém, tak zejména ve stavu po tepelném 

zpracování T6.  

Na základě provedených experimentů je moţné zformulovat následující závěry: 

 

 U všech sledovaných experimentálních vzorků byla pozorována velká heterogenita 

v morfologii vyloučeného eutektického křemíku, přičemţ nejvýraznější zejména 

u vzorků v litém stavu. Její původ je s největší pravděpodobností dán propalem 

modifikátoru při dlouhodobém udrţování taveniny na licí teplotě v průběhu 

experimentálního odlévání.  

 

 Po tepelném zpracování T6 došlo do značné míry ke sjednocení mikrostruktury.  

Eutektikum má většinou typickou morfologii danou fragmentací, sferoidizací a 

následným růstem částic modifikovaného eutektického křemíku. Přesto jsou 

i nadále ve struktuře místy patrné hrubší částice křemíku dané oblastmi s výskytem 

původně nemodifikovaného eutektika v litém stavu.  

 

 Chlazení vodní mlhou se u vzorků v litém stavu projevilo příznivě na hodnotách 

DAS. Nejniţších hodnot bylo dosaţeno u varianty chlazení s největším průtokem 

vody. Chlazení vodní mlhou má v litém stavu také příznivý dopad na variabilitu 

hodnot parametru DAS a na symetrii v rozloţení výsledných hodnot.  

 

 U tyčí v litém stavu chlazených vzduchem jsou měřené hodnoty DAS i jejich 

variabilita znatelně vyšší. 

 

 Po tepelném zpracování T6 došlo vlivem rozpouštěcího ţíhání k hrubnutí 

dendritické struktury, a tedy ke zvětšení hodnot parametru DAS. Součastně se 

ukázalo, ţe tepelné zpracování vede k menší variabilitě a větší symetrii 

dosahovaných hodnot DAS pro střední části tyčí bez ohledu na typ chlazení.  

 

 Na hodnotách DAS se odrazil vliv polohy zkušebních tyčí v rámci stromečku, resp. 

odlitku. Tyče ze střední části odlitku byly ochlazovány intenzivněji, coţ se projevilo 

sníţením hodnot DAS a rovněţ jejich menší variabilitou, a to jak ve stavu litém, tak 

po tepelném zpracování. 

 

 Obsahy pórů u všech zkušebních tyčí  bez ohledu na typ chlazení, jsou relativně 

nízké, přesto je moţné soudit, ţe chlazení vodní mlhou má na obsah pórů 

v odlitcích negativní vliv. To se projevilo zejména ve středních částech odlitků. 

Nalezené póry mají podobu plynových dutin uzavřených v mezidendritických 

prostorech. 

 

 Tvrdost všech tepelně zpracovaných tyčí dle předpokladu vzrostla a rozdíly tvrdosti 

mezi horní a dolní částí zkušebních tyčí jsou po tepelném zpracování T6 minimální. 

Mezi hodnotami tvrdostí všech tepelně zpracovaných zkušebních těles 

ochlazovaných proudem vzduchu nebo vodní mlhou nejsou výrazné rozdíly. 
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 U zkušebních tyčí v litém stavu ochlazovaných vodní mlhou je patrný mírný nárůst 

smluvní meze kluzu Rp0,2 a meze pevnosti Rm. Nízké hodnoty taţnosti u tyčí 

chlazených vodní mlhou souvisí s největší pravděpodobností s heterogenní 

strukturou odlitků. 

 

 Růst pevnosti po tepelném zpracování je dán sferoidizací eutektického křemíku, 

tj. sníţením koncentrace napětí v okolí částic křemíku. Po tepelném zpracovaní je 

patrné výrazné sjednocení všech charakteristik, jak smluvní meze kluzu Rp0,2, meze 

pevnosti Rm, tak taţnosti A5, a to bez ohledu na způsob chlazení. Nárůst taţnosti při 

porovnání s nejvyššími dosaţenými hodnotami v litém stavu není nijak významný. 

 

 Nebylo prokázáno, ţe nízké hodnoty parametru DAS dosaţené zejména při chlazení 

vodní mlhou, vedou jednoznačně k vyšším hodnotám pevnosti a taţnosti 

sledovaných odlitků. Při porovnání výsledných hodnot je moţné říci, ţe negativní 

vliv má s největší pravděpodobností zejména obsah pórů, a to jak ve stavu litém, tak 

po tepelném zpracování. Svou roli mohla sehrát také heterogenita výchozí lité 

struktury.  

 

 Při experimentálním odlévání ve spojení s chlazením vodní mlhou se ukázalo jako 

problematické pronikání vlhkosti přes stěnu keramické skořepiny. Varianta 

prodlevy v délce trvání 15 s, resp. 30 s mezi chlazením proudícím vzduchem a 

spuštěním vody o daném průtoku se ukázala jako dostačující k zabránění 

„vybublání“ taveniny z formy. 

 

 Vzhledem k faktu, ţe byl na základě parametru DAS prokázán vliv polohy 

zkušebních tyčí v rámci formy je třeba klást důraz na stejnoměrné ochlazování 

odlitků v celém objemu. 

 

 Základním předpokladem pro výrobu kvalitních odlitků, nejen v případě slitiny 

AlSi7Mg0,6, je dosaţení homogenní struktury ve výchozím, tj. litém, stavu 

s dokonale modifikovaným eutektikem. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
Zkratka/Symbol Popis Jednotka 

   

A5 taţnost [%] 

C relativní atomová hmotnost  

DAS Dendrite Arms Spacing [μm] 

F síla [N] 

fcc (K12) soustava krychlová plošně středěná  

GP I, GP II Guinier-Prestonovy zóny  

HBS tvrdost dle Brinella (indentor je ocelová kulička)  

HBW tvrdost dle Brinella (indentor je kulička z tvrdokovu)  

HIP Hot Isostatic Pressing  

hm. % hmotnostní procenta  

IQR mezikvartilové rozpětí  

K teplota v Kelvinech Kelvin 

k0 rozdělovací koeficient  

L délka měřící úsečky [μm] 

LS litý stav  

M pouţité zvětšení  

n počet sekundárních os dendritů  

OA obrazová analýza  

OPCHEM mechanicko-chemické leštění  

OP-S suspenze s koloidními částicemi SiO2  

ppm Part Per Million  

Rm mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 sluvní mez kluzu [MPa] 

SRN  Spolková republika Německo  

T6, T4 typ tepelného zpracování  

α(Al)  tuhý roztok křemíku v hliníku  

β rovnováţný precipitát (slitiny typu Al-Si-Mg)  

β´ semikoherentní precipitát (slitiny typu Al-Si-Mg)  

β´´ koherentní precipitát (slitiny typu Al-Si-Mg)  
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Zkratka/Symbol Popis Jednotka 

   

θ kontaktní úhel nebo rovnováţný precipitát (slitina AlCu4)  

θ´ přechodový precipitát (slitina AlCu4)  

 

 

   


