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Seznam použité symboliky 

symbol [jednotka] vysvětlení 

Ρ [kg/𝑚3] tlak 

𝑇𝑚 [°𝐶] teplota tání 

α [𝐾−1] teplotní koeficient odporu 

λ [W/m*K] tepelná vodivost 

γ [S/m] měrná elektrická vodivost 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

A [%] tažnost 

Re [MPa] mez kluzu v tahu 

Ret [MPa] mez kluzu v tlaku 

Rp0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

HBW [-] tvrdost dle Brinella (kulička z tvrdokovu) 

HBS [-] tvrdost dle Brinella (ocelová kalená kulička) 

Z [-] kritická hodnota pro Grubbsův test 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Kompozity s kovovou matricí z anglického názvu Metal Matrix Composite (MMC) jsou 

jedinečnou třídou materiálů, které jsou schopny po spojení materiálů zlepšit jejich samotné 

vlastnosti a limitovat jejich nevýhody. Tyto materiály byly předmětem vědeckých 

výzkumů    po tři desetiletí, nicméně až v posledních letech dochází k výraznému pokroku           

a začínají nacházet reálné využití v průmyslu. S ohledem na kompoziční flexibilitu mohou být 

nově vytvořené kompozitní materiály se zlepšenými vlastnostmi syntetizovány prakticky          

ze všech kovových materiálů, které se v současnosti používají. Momentálně jsou však 

nejčastěji používány kovy jako hliník, titan, měď, hořčík a jejich slitiny. Ve srovnání 

s konvenčními materiály MMC představují jedinečný způsob přizpůsobení vlastností kovů 

prostřednictvím výběru typu, velikosti a množství použité výztuže, čímž lze dosáhnout 

potřebných mechanických vlastností tahové, tlakové, únavové, rázové, tribologické atd. i pro 

splnění těch nejvyšších požadavků v jednotlivých odvětví, jako např. letecký či jaderný 

průmysl. Dále správná kombinace MMC může nabídnout vynikající specifický modul, pevnost 

a tuhost při zvýšených teplotách, vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, dobrou odolnost 

proti tečení, únavě a opotřebení. Velká nevýhoda u těchto kovových kompozitů je složitá 

technologie výroby a tím pádem i vyšší cena, než je tomu např. u polymerních kompozitů 

(PMC). Tyto inovativní materiály proto otevírají nové možnosti a technologický rozvoj zejména 

v automobilovém, leteckém, vojenském a kosmickém průmyslu, v nichž není cena zásadním 

kritériem. [1] 

 

Cílem této diplomové práce je navržení postupu výroby kompozitního odlitku metodou 

lití do pískové formy z hliníkové slitiny AlSi8Cu3 a s různými druhy použité výztuže.  
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2. Kompozity s kovovou matricí 

V této kapitole budou definovány kompozitní materiály obecně. Dále budou 

definovány kovové kompozity, používané typy kovových matric a výztuží.  

 

2.1 Definice kompozitních materiálů 

Kompozit lze definovat jako heterogenní materiál skládající se ze dvou či více 

materiálových složek (fází). Hlavním předpokladem pro vznik kompozitního materiálu je 

chemická a fyzikální rozdílnost jednotlivých složek v něm obsažených. Spojením těchto složek 

tedy vznikne zcela nový materiál s unikátními vlastnostmi, které nemohou být dosaženy 

kteroukoli složkou samostatně, ani prostou sumací. Vlastní vznik kompozitu je uskutečňován 

vložením jedné nebo více nespojitých fází do fáze spojité. Tvrdší, tužší a pevnější nespojitá 

složka se nazývá výztuž, spojitá a obvykle poddajnější složka, která zastává funkci pojiva 

výztuže, se nazývá matrice. Abychom vícefázový materiál mohli zařadit mezi kompozity, musí 

splňovat následující podmínky: 

 

• Podíl výztuže musí výt větší než 5% 

• Vlastnosti (mechanické, fyzikální i chemické) jednotlivých fází se liší 

• Kompozit musí být připraven mísením složek [2] 

 

Pevnost a tuhost kompozitního materiálu závisí především na vyztužující fázi. Jaký zvolíme 

materiál výztuže, délku, tloušťku a orientaci v součásti. Díky odlišnosti mechanických 

vlastností vlákna a matrice dochází na rozhraní mezi fázemi k lokálním složitým stavům 

napjatosti. [2]  

 

2.1.1 Synergismus 

Kompozity jsou složené materiály, u nichž se po smíšení materiálů se zcela odlišnými 

vlastnostmi vytvoří jediná struktura. Jestliže se tyto vlastnosti doplňují, vzniká kompozitní 

materiál s přídavnými, nebo lepšími vlastnostmi, než jaký mají jednotlivé složky samy viz. 

(obr.1). Existence synergismu je velice významná, neboť vede k získávání zcela nových 

materiálů kvalitativně zcela nových vlastností. [5] 
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Obrázek 1: Synergické chování složek kompozitu [5] 

 

Typickým příkladem synergického chování může být kompozit složený z křehké matrice viz. 

(obr.2). I když je matrice křehká tak výsledný kompozit je charakteristický určitou mírou 

houževnatosti. 

 

 

Obrázek 2: Porovnání tahového diagramu křehké matrice a kompozitu ze stejné matrice [6] 

 

 

 

 

 

 



ČVUT v Praze Ústav strojírenské Bc. Václav Lípa 
Fakulta strojní technologie  

15 
 

Toto chování je způsobeno tím, že šířící se lomová trhlina je bržděná na rozhraní 

matrice a vláken. A dochází k odklonění směru šíření trhliny viz. (obr. 3). 

 

 

Obrázek 3: Šíření trhliny na rozhraní matrice – výztuž  

 

2.1.2 Rozdělení kompozitních materiálů 

Kompozitní materiály je možné rozdělit podle více kritérií. Základním rozdělením je dělit 

kompozity podle materiálu matrice, materiálu výztuže a podle geometrie výztuže. 

 

Podle materiálu matrice: 

• Kompozity s kovovou matricí (MMC) 

• Kompozity s polymerní matricí (PMC) 

• Kompozity s keramickou matricí (CMC) 

• Speciální typy kompozitu – např. skleněná, uhlíková matrice 

 

Podle materiálu výztuže: 

• Kompozity s kovovou výztuží 

• Kompozity s uhlíkovou výztuží 

• Kompozity se skelnou výztuží 

• Kompozity s keramickou výztuží 

• Kompozity s polymerní výztuží 

• Whiskery (kompozity s monokrystalickou výztuží) 
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Podle geometrie výztuže:  

• Vláknové kompozity 

• Částicové kompozity [2]  

 

 

Obrázek 4: Dělení kompozitních materiálů podle geometrie výztuže [6] 
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2.2 Definice kovového kompozitu 

Jedním z problémů tématu kovových kompozitu je jasně určit hranice toho, co je 

považováno za MMC a co ne. Stávající literatura neposkytuje jasnou a přesnou definici. Proto 

se často MMC definuje jako kompozit, který obsahuje spojitou kovovou matrici a výztuž, která 

představuje alespoň několik procent (min. 5 %) celkového objemu materiálu. Tato definice je 

však velmi široká a může zahrnovat mnoho materiálů, jakými jsou například litina s kuličkovým 

grafitem, dvoufázová ocel či ocel s vysokým obsahem karbidů.  Proto je zapotřebí přidat ještě 

jednu definici, která říká, že každá složka materiálu MMC musí zůstat po celou dobu zpracování 

ve vytvářeném systému. Touto definicí můžeme vyloučit konvekční slitiny a slitiny obsahující 

precipitáty, segregované vměstky a vícefázové slitiny. MMC lze rozdělit několika různými 

způsoby. Podle geometrických charakteristik použité výztuže, použité matrice a materiálu 

výztuže. [4, 8, 16] 

 

Podle použité matrice:  

• Železné kovy  

• Neželezné kovy  

 

Mezi nejčastěji používanými kovovými matricemi jsou matrice vyrobené z neželezných 

kovů. Hlavně hliníkové a další lehké slitiny jako např. titan a hořčík. Mnohem menší podíl 

zaujímají matrice ze železa, niklu, mědi, zinku, stříbra a kobaltu.   

  

Podle geometrie výztuže:  

• Spojitá – vlákna, filamenty a dráty 

• Nespojitá – krátká vlákna, whiskery, částice nebo destičky 

 

Kompozity vyztužené spojitou výztuží nabízejí lepší specifickou pevnost a tuhost než 

nespojitě vyztužené kompozity. Nicméně vysoké náklady na jejich zpracování, vysoká 

anizotropie a špatné další zpracování kovovýrobou omezují jejich široké průmyslové využití. 

Zatímco kompozity s nespojitou výztuží nedosahují stejné úrovně pevnosti, mají však téměř 

izotropní vlastnosti a tyto materiály lze dále zpracovávat a dokončovat konvenční 

kovovýrobou. Navíc mají vynikající rozměrovou stabilitu a zvýšenou odolnost proti únavě           

a opotřebení. [4,8] 
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Podle materiálu výztuže: 

• Kovy 

• Oxidy kovů 

• Keramika 

• další 

            

Výběr materiálu výztuže souvisí s typem aplikace a kompatibilitou s matricí. Typickými 

výztuhami v MMC je např. Al2O3 , SiC, TiC. Zejména TiC je široce používána jako částicová 

výztužná fáze díky vysoké tvrdosti, pevnosti, tuhosti a elektrovodivosti. Dalšími používanými 

výztuhami jsou B4C, BeO, grafit, Mo, TiB, W, WC. [4,8] 

 

Nevýhody MMC: 

• Vysoké náklady na výrobu 

• Nedostatek standartních testovacích technik 

• Špatná recyklace  

• Nesoulad tepelné roztažnosti matrice a výztuže  

• Špatné sekundární zpracování 

Výhody MMC: 

• Odolnost proti opotřebení 

• Vyšší odolnost proti únavě 

• Dobré mechanické vlastnosti i za vyšších teplot 

• Vynikající specifický modul 

• Dobrá elektrická i tepelná vodivost 

• Pevnost a tuhost [1] 
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2.3 Kovové matrice  

Výběr vhodných matricových slitin závisí především na zamýšlené aplikaci. Poptávka            

po lehkých, vysoce výkonných a vysokoteplotních materiálech pro náročné aplikace, činí 

matrice na bázi Al a Ti široce využívané v letectví, kosmonautice a automobilovém průmyslu. 

Také kompozity s hořčíkovou matricí se staly velice atraktivní pro letecké konstrukce díky své 

nízké hmotnosti, vynikající slévatelnosti a dobré obrobitelnosti. Komerčně se vyrábějí 

superslitiny na bázi niklu a kobaltu, které se využívají jako matrice, ale legující prvky v těchto 

materiálech mají tendenci podporovat oxidaci vláken při zvýšených teplotách. Měď je jedním                                 

z nejdůležitějších materiálů v tepelných a elektrických aplikacích. Při začlenění keramické 

výztuže do mědi se zjistilo, že značně vzroste její mechanická pevnost a vysoká elektrická i 

tepelná vodivost zůstává zachována. [11] 

 

Tabulka 1: Vlastnosti vybraných kovových matric [13] 

 ρ [kg/m3] Tm [°C] α [K-1] λ [W/(m*K)] γ [S/m] 

Hliník 2700 660 24*10-6 237 37,7*106 

Hořčík 1738 650 26,1*10-6 156 2,24*107 

Titan 4505 1668 9*10-6 21,9 2,6*106 

 

2.3.1 Hliník a jeho slitiny 

Hliník je po železe druhým nejvíce využívaným kovem na světě, a to hlavně díky jeho dobré 

tepelné a elektrické vodivosti, nízké měrné hmotnosti a zároveň vysoké měrné pevnosti                

a snadné zpracovatelnosti. Slitiny hliníku bez obsahu mědi také velmi dobře odolávají korozi    

i v kyselých atmosférách a látkách. Za normálních teplot je to velmi stabilní kov, díky 

schopnosti vytvářet si na svém povrchu tenkou vrstvu oxidu Al2O3, která brání vzniku oxidace 

a tím i degradaci materiálu. Díky těmto vlastnostem je buď v čisté formě, anebo v podobě slitin 

používán v automobilovém, leteckém, potravinářském průmyslu a pro elektrotechnické 

součásti, jako levnější a lehčí náhrada měděných vodičů. Mechanické vlastnosti hliníku jsou 

silně závislé na druhu slitiny a procesu tepelného zpracování. Například mez pevnosti v tahu   

u hliníku v měkkém stavu je kolem 70 MPa a ve stavu po tváření za studena se pohybuje kolem 

130 MPa. Slitiny hliníku lze rozdělit na slévárenské, tvářené, precipitačně vytvrditelné                    

a precipitačně nevytvrditelné viz. (obr 5). [9] 
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Obrázek 5: Binární diagram hliníku s rozdělením 

 

Pro matrice MMC se nejčastěji používají slitiny hliníku s křemíkem. Hliníkové slitiny                   

s velkým obsahem křemíku zlepšují slévatelnost, a hlavně snižují chemickou interakci                      

s výztužemi z SiC během tavby. Běžně se pro kompozitní matrice používají slitiny hliníku        

A359, A360 a A380. Modifikace těchto slitin mají vždy vyšší obsah křemíku a občas i vyšší obsah 

hořčíku nebo manganu a nižší obsah mědi. Pro infiltrační lití se často používá slitina A356 což 

je materiál používaný pro teplotní aplikace. Na polotovary matrice pro následné 

termomechanické zpracování jsou často využívány tvárné slitiny (v tomto případě duraly) 

obsahující hořčík jako 2024 (AlCu4Mg) a 6061 (AlMg1SiCu). Polotovary pro výrobu MMC 

práškovou metalurgií jsou buď z konvenčních tvárných slitin, nebo jsou modifikovány pro 

optimální použití v MMC. Často takováto modifikace zahrnuje snížení koncentrace příměsi, 

která je přidávána pro zjemnění zrna, protože tuto funkci nahradí vyztužující částice. Slitiny 

hliníku mohou být rozděleny na komerční slitiny, slitiny s nízkou hustotou a vysokým modulem 

pružnosti a vysokoteplotní slitiny. Slitiny s nízkou hustotou a vysokým modulem pružnosti jsou 

slitiny s obsahem lithia, které má vysokou rozpustnost v hliníku v tuhém stavu. Proto lze tyto 

slitiny vytvrzovat stárnutím v důsledku precipitace metastabilní fáze ‘ (Al3Li), která je 

koherentní neboli téměř plynule navazuje na matrici. Vysokoteplotní slitiny jsou vyvíjeny, 

protože komerční slitiny a slitiny s nízkou hustotou a vysokým modulem pružnosti nemohou 

být použity při více než 150 °C v důsledku rychlého zhrubnutí precipitátů a ztráty 

mechanických vlastností. Jako vysokoteplotní slitiny se používají slitiny hliníku a skandia (Sc), 

které mohou být použity až do teplot okolo 315 °C. Jelikož se vyrábí stále více hliníkových MMC 
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než jiných dohromady, byl pro tuto skupinu vytvořen standartní označovací systém institutem 

amerických národních standardů (ANSI) 35.5-1992. [5, 12, 13] 

 

2.3.2 Titan a jeho slitiny 

Titan je hned po hliníku jedním z nejpoužívanějších kovů pro výrobu MMC. Titan se používá 

hlavně díky své nízké měrné hmotnosti a vysoké měrné pevnosti, která je srovnatelná nebo       

i vyšší než měrná pevnost oceli. Vysokou měrnou pevnost si titan zachovává jak při vysokých 

teplotách (400–600 °C), tak i při nízkých teplotách pod bodem mrazu. Zároveň má titan 

vynikající korozivzdornost. Jsou tu však i jisté nevýhody, jakými jsou špatná obrobitelnost, 

nízký modul pružnosti (E = 115 GPa) a vysoká reaktivita s plyny a žáruvzdornou vyzdívkou pecí 

za teplot nad 700 °C. Kvůli těmto nevýhodám se titan musí odlévat ve vakuu nebo v ochranné 

atmosféře argonu a při tavném svařování výrazně hrubne zrno a vznikají nepříznivé fázové 

přeměny při chladnutí spoje, což výrazně zvyšuje náklady na výrobu a zpracování titanu. Titan 

existuje ve dvou modifikacích, které se označují jako  a . Modifikace  je stabilní do           

882,5 °C a má hexagonální krystalickou mřížku. Modifikace  je stabilní od 882,5 °C až do 

teploty tání a má bcc krystalovou mřížku. Pak vznikají slitiny titanu, které jsou  pseudo , , 

pseudo , nebo +. To, jaká slitina vznikne, určují přísadové prvky tzv. stabilizátory. Titanové 

kompozity jsou vyvíjeny hlavně pro vysokoteplotní letecké aplikace a rotační komponenty pro 

moderní motory s plynovou turbínou. Nejběžnější titanové slitiny používané pro kompozitní 

materiály jsou Ti-6Al-4V a Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al. Pokud jsou tyto slitiny vyztuženy 

monofilamenty SiC, pak vykazují dobrou tažnost při pokojové teplotě. Když jsou požadovány 

kompozity s vysokou specifickou pevností a specifickým modulem pružnosti při vysokých 

teplotách, musí se použít tzv. titanové aluminidy. Pokud tyto aluminidy obsahují niob, pak je 

výhodné je použít pro kompozity vyztužené kontinuálními vlákny, a to díky přítomnosti 

ortorombické (O) fáze založené na sloučenině Ti3AlNb. Ortorombické slitiny jako                         

Ti-22Al-23Nb mají dobrou odolnost proti tečení, pevnost v tahu, tvárnost                                               

a termomechanické únavové chování. Vzhledem k atraktivní kombinaci tažnosti při pokojové 

teplotě a pevnosti při zvýšené teplotě jsou O-slitiny vhodné jako matrice kontinuálně 

vyztužených kompozitů. Pro toto použití jsou vhodné také, protože mají sníženou reaktivnost 

s vlákny SiC a vyšší korozivzdornost. [12]  
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2.3.3 Hořčík a jeho slitiny 

Hořčík je nejlehčí konstrukční kov, který se používá pro výrobu slitin používaných                       

v leteckém průmyslu, legování hliníkových slitin, odsíření surového železa a legování slitin 

jiných neželezných kovů než Al. Binární rovnovážný diagram Al – příměs hořčíku má 

hexagonální strukturu s nejtěsnějším uspořádáním, což zapříčiňuje, jeho nízkou tažnost. Při 

teplotě okolo 635 °C se může na vzduchu vznítit. Základní fyzikální a mechanické vlastnosti 

jsou uvedeny v (tab.2). [13, 14, 15]  

 

Tabulka 2: Základní mechanické vlastnosti hořčíku v různých formách [13] 

Forma hořčíku Re [MPa] Ret [MPa] Rm [MPa] A [%] HBW 10/500 

Odlévaný 21 21 90 2 až 6 30 

Protlačovaný 65 až 105 34 až 55 165 až 205 5 až 8 35 

Žíhané plechy 90 až 105 69 až 83 160 až 195 3 až 15 40 až 41 

 

Hliník: nejčastější legující prvek, základ litých slitin, max. rozpustnost v hořčíku je           

12,7 hm.%, slitiny s obsahem nad 6 hm. % Al mohou být tepelně zpracovány, zlepšuje pevnost, 

odolnost proti tečení je omezena, kvůli špatné teplotní stabilitě intermetalické fáze Mg17Al12.  

Mangan: používá se v kombinaci s dalším prvkem např. Al, kde tvoří sloučeniny MnAl, 

MnAl6 nebo MnAl4. U slitin MgAl a MgAlZn zvyšuje napětí na mezi kluzu a odolnost proti 

korozi ve slané vodě. Max. obsah Mn je 1,2-2 hm. %. 

Křemík: snižuje viskozitu taveniny, když je ve slitině železo, tak snižuje odolnost proti 

korozi. 

 Stříbro: zpevňuje procesem stárnutí a u slitin obsahujících Thorium, nebo vzácné 

zeminy zlepšuje vlastnosti za vyšších teplot.  

Zinek: nejčastěji používaný legující prvek spolu s hliníkem např. ve slitině AZ91, nebo 

se zirkoniem a thoriem.  

Zirkonium: velmi důležitý legující prvek pro zjemnění zrna, ale tento efekt má pouze 

pokud je rozpuštěno v tuhém roztoku. Zirkonium obsažené ve stabilních sloučeninách nemá 

žádný vliv na velikost zrna, proto může být použito pouze v kombinaci se zinkem, vzácnými 

zeminami, thoriem a yttriem. Prvky jako je hliník, mangan, železo, křemík, uhlík, dusík, kyslík 

a vodík vytváří se zirkoniem stabilní sloučeniny a tím snižují jeho vliv na zjemnění zrna. 
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Lithium: jediný legující prvek, jehož přidáním se sníží hustota až pod hodnotu hustoty 

čistého hořčíku. Rozpustnost při pokojové teplotě je až 5,5 hm. %. Lithium v hořčíku snižuje 

pevnost, ale zvyšuje tažnost a tím zlepšuje elastické vlastnosti. [14, 15] 

 

2.4 Výztuže MMC 

Výztuž je materiál, který se vkládá do matrice kompozitu. Poskytuje strukturální integritu 

a upravuje vlastnosti jako tepelnou vodivost, tuhost, odolnost proti opotřebení atd. Výztuže 

dělíme na dva základní typy, a to na spojité a nespojité. Výsledné vlastnosti kovového 

kompozitu určuje hlavně materiál použité výztuže, objemový podíl výztuže a její velikost.            

U kovových kompozitů se nejčastěji využívají výztuže typu Al2O3, nitrid boru, SiC, karbid 

wolframu WC, uhlíková vlákna a skelná vlákna. [8]  

 

2.4.1 Velikost a objemový podíl výztuže 

Velikost i objemový podíl výztuže hraje ve výsledných mechanických vlastnostech velkou 

roli. Velikost používaných výztuží se pohybuje v rozmezí 0,05 a 200 µm v průměru. Pro 

jednosměrné vyztužení vlákny platí, že s rostoucím obsahem vláken roste lineárně Youngův 

modul a pevnost v tahu kompozitu. Orientace vláken a směr zatížení mají významný vliv             

na výsledné vlastnosti kompozitu. Většina aplikací vyžaduje přesně definovanou orientaci 

vláken ve směru zatížení. U částicově vyztužených MMC záleží zejména na jejich 

procentuálním obsahu v matrici. Se zvýšeným obsahem výztuže se zvyšuje mez kluzu, mez 

pevnosti v tahu, Youngův modul, ale snižuje se tažnost a lomová houževnatost. Dále platí, že 

s klesající velikostí částic roste pevnost v tahu a modul pružnosti viz. (obr.6).  

 

 

Obrázek 6: Závislost meze kluzu Al slitiny vyztužené částicemi Al2O3 o velikosti 1, 5, 10, 20 μm a různým objemovým 
obsahem [8] 
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Optimálních mechanických vlastností je dosaženo pouze tehdy, když je výztuž zcela 

homogenně rozložena v matrici. Shlukování výztuže má negativní vliv na mechanické 

vlastnosti viz. (obr.7), který ukazuje mez pevnosti v tahu kompozitu a rostoucím množstvím 

výztuže až na kritickou koncentraci 10 % objemového podílu, kdy hodnoty meze pevnosti 

začínají klesat. [8, 17] 

 

 

Obrázek 7: Mez pevnosti v tahu Al6Cu0,4Mn vyztužené různým procentuálním objemem SiC [8] 
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2.4.2 Spojité výztuže  

Skelná vlákna  

Skelná výztuž se začala začleňovat do polymerní matrice už ve 40. letech 20 století. 

Velkou výhodou je snadné zpracování a začlenění do matrice. Nejběžnější příklad skleněných 

vláken je typ E, který je dobrý elektrický izolant. Dále tu máme typ C s vysokou odolností proti 

korozi a žáruvzdornější sklo typu S s vysokým obsahem oxidu křemičitého. Typické hodnoty 

vlastností skelných vláken E jsou hustota 2,55g/cm3, pevnost v tahu 1,75 GPa, Youngův modul 

70 GPa, a koeficient tepelné roztažnosti 4,7.  Skelná výztuž může být použita pro MMC jen pro 

nenáročné konstrukční a tepelné aplikace. [18, 25]  

 

Borová vlákna  

Nitrid boru je velmi důležitý materiál, který má vynikající teplotní odolnost, dobré 

dielektrické vlastnosti ale nízkou pevnost. Borová vlákna jsou velmi odolná, mají vysoký 

Youngův modul 420 GPa a pevnost v tahu až 5,7 GPa. Jejich nevýhoda jsou vysoké náklady        

na zpracování. [18] 

 

Uhlíková vlákna  

Uhlík, grafit a jejich modifikace jsou typické vysokoteplotní materiály. Jejich vysoká 

vnitřní tepelná stabilita (nad 3000 °C) a velmi nízká hustota 1,9g/cm3 činí materiály na bázi 

uhlíku jedním z nejslibnějších kandidátů pro vysokoteplotní aplikace. Další velkou výhodou 

uhlíkových vláken je extrémně vysoká měrná tuhost a pevnost. Nevýhodou je degradace 

v oxidační atmosféře při teplotách 450°C. [18] 

 

Oxidová vlákna  

Tyto vlákna jsou ze své podstaty odolná vůči oxidaci, ale mají omezenou odolnost proti 

tečení. Při zvýšených teplotách roste zrno, což způsobuje snížení pevnosti. Vykazují mnohem 

vyšší hustotu, než vlákna na bázi uhlíku a SiC. Vlákna oxidu hlinitého (stabilní fáze) jsou 

nejběžnější keramická vlákna na bázi oxidů. Výhodou monokrystalických filamentů je jejich 

vysoká odolnost proti tečení. Typické vlastnosti vláken Al2O3 jsou: pevnost v tahu 1,8 GPa          

a Youngův modul 320 GPa. [18] 
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Vlákna kovalentní keramiky  

Mezi kovalentní keramická vlákna patří SiC. Typické vlastnosti této výztuže jsou: pevnost 

v tahu 3,5 GPa a Youngův modul 430 GPa. Vlákna SiC lze získat procesem chemického 

napařování (CVD). Vlákna získaná tímto procesem jsou křehká, proto se zpracovávají jinou 

metodou, a to řízenou pyrolýzou. Existuje několik komerčních vláken se složením blízkým      

SiC, jako je Nicalon – směs nanokrystalického SiC, SiO2 a volného C, ale mají nižší odolnost 

proti tečení než u CVD vláken. Negativní vlastnost vláken získaných pyrolýzou je přítomnost 

zbytkové pórovitosti. Vlákna SiCl4 a NH3 odolávají oxidaci až do 1300 °C a mají nejlepší 

mechanickou odolnost v této teplotě (2,0 GPa). Další kovalentní vlákna jsou BN a karbid boru 

B4C. BN vlákna ve srovnání s uhlíkovými mají lepší odolnost proti oxidaci. Diboridy zirkonia 

ZrB2 a diboridy hafnia HfB2 jsou žáruvzdorné. Většina diboridů má bod tání nad                         

3000 °C, vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, chemickou inertnost vůči roztaveným 

kovům a dobrou odolnost proti tepelným šokům. Nicméně mají špatnou lomovou 

houževnatost, což je v některých aplikacích velký problém.  [18] 
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2.4.3 Nespojité výztuže  

Částicové výztuže  

Rozmanitost výztuží ve formě částic je mnohem širší než u vláken viz. (obr.8), jelikož 

lze téměř všechny materiály převést do práškové podoby. Částice mohou mít různé tvary         

viz. (obr.8) a to, kulaté, hranaté či deskovité. Dále mohou mít monokrystalickou                                    

i polykrystalickou mikrostrukturu. Průměr částic bývá větší než 1 μm. Částicové MMC jsou 

vhodné pro celou škálu průmyslového využití. Nejběžněji se využívají pro Al, Mg, Ti a Fe 

matrice. Nejčastěji se jedná o částice obsahující SiC nebo Al2O3 dále materiály jako W, WC, 

B4C, BN, TiB2, TiC, SiO2, ZrO2. Při zpracování je potřeba hlídat chemické reakce zejména              

u hliníkových a titanových matric. Nejčastější zpracování pro začlenění částicové výztuže jsou 

odlévání a prášková metalurgie.  [19] 

 

 

Obrázek 8: Schéma částicového kompozitu [19] 

 

Whiskery 

Zvláštním typem výztuže jsou whiskery, které se vyznačují krátkými monokrystalickými 

vlákny s vysokou mechanickou odolností. Obvykle mají průměr několik mikrometrů                          

a s poměrem stran délky k průměru je mezi 50 – 10 000. Jako základní materiál se pro whiskery 

nejčastěji používá grafit a karbid křemíku (SiC). Whiskery se obvykle získávají za pomocí CVD 

způsobu. Od roku 1970 se používá výroba SiC whiskerů z rýžových slupek. Tato surovina 

představuje asi 20% zpracování rýže. Skořápky se zahřívají v nepřítomnosti kyslíku na                 

700 °C do doby, než začnou uvolňovat těkavé látky, které se podrobí autokarburizaci 

(kombinace uhlíku z celulózy s oxidem křemičitým) po dobu 1 hodiny při 1500–1600 °C                 

za vzniku SiC. Alternativním procesem je technika VLS (vapoure liquide steam), kdy se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Grafit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karbid_k%C5%99em%C3%ADku
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whiskery získávají z plynů SiO a CH4 a vznikají rozpuštěné druhy Si a C v kovovém kapalném 

katalyzátoru a následně se vysrážejí na povrchu páry a kapaliny ve formě SiC. Pevnosti v tahu 

a Youngův modul jsou 8,4 a 580 GPa pro středně dlouhá vlákna 10 mm o průměru 6 mm. 

Pevnost a pružnost je nejméně trojnásobná oproti vláknům ze stejného materiálu. Obecně 

však platí, že cena whiskerů je 5x vyšší než běžné částicové výztuže stejného složení, což opět 

omezuje jejich využívání. [18] 

 

2.5 Rozhraní matrice/výztuž 

2.5.1 Kompatibilita výztuže s matricí 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zajištění správných vlastností kompozitu je 

kompatibilita výztuže s matricí. Zpevnění kompozitu je závislé na síle mezifázové vazby mezi 

matricí a výztuží. Silná mezifázová vazba umožňuje přenos a rozložení zátěže z matrice do 

výztuže viz. (obr.9). Případné problémy spojení rozhraní způsobují nejčastěji chemické reakce 

a rozdílná tepelná roztažnost. Některé metody výroby pro získání požadovaného rozhraní 

s lepšími vlastnostmi využívají úpravu matrice a řízený proces výroby. Například je dobře 

známo, že přísady Mg a Si v hliníku a plynný dusík v atmosféře pece zlepšuje smáčení SiC 

taveninou hliníku.  

 

 

Obrázek 9: Únavový lom MMC kompozitu s vlákny, vlevo – spojení silnou vazbou, vpravo – spojení slabou vazbou [20] 
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Smáčivost  

Aby mohlo dojít k přenosu zatížení z matrice na výztuž, je zapotřebí zajistit co 

nejdokonalejší a nejpevnější kontakt mezi matricí a výztuží. Vznik spojení ovlivňuje celá řada 

faktorů. Jednou z nejdůležitějších je smáčivost, která poskytuje představu o stupni spojení 

mezi kapalinou a pevnou látkou. Pokud je špatná smáčivost, pak existuje několik možností, jak 

ji zlepšit. U kompozitů s hliníkovou matricí lze zvýšit smáčivost přidáním reaktivních prvků jako 

Mg, Li, Ti, Ca a Zr, které pomohou zvýšit povrchovou energii výztuže a zároveň snižují 

povrchovou energii taveniny. Hf, Zr a Ti v niklové matrici pomáhají smáčivosti nitridu hlinitého 

(AlN) a Ti, Cr, Zr a Mg pomáhají smáčivosti v mědi. Dále je možné pro zvýšení smáčivosti 

potáhnout nesmáčivou výztuž smáčivým kovovým povlakem. Nejpoužívanějšími povlakovými 

materiály je měď a nikl. Potahování se používá u částicových či vláknitých výztuží typu              

SiC, Al2O3, uhlík nebo grafit. Velkou výhodou nanášeného povlaku je absorpce plynu 

z povrchu výztuže, čímž značně zlepšuje smáčivost a usnadňuje infiltraci taveniny. Pro 

nanášení tenkých povlaků na výztuž se používají především metody typu CVD a PVD. Další už 

běžně v praxi používaná možnost, jak mírně zlepšit smáčivost je předehřev výztuže těsně před 

kontaktem s taveninou. Předehřátím se také odstraní vlhkost a další plynotvorné složky 

z povrchu výztuže, což snižuje tvorbu porézních kompozitů. Jako poslední možnost pro zvýšení 

smáčivosti je aplikace tlaku na taveninu. Ačkoli primární účel použití tlaku bývá k překonání 

kapilárních sil, tak může poskytnout i další výhody při výrobě. Jako jsou rychlejší zpracování, 

lepší kontrola nad chemickými reakcemi a snížení porozity v kompozitu. [17, 19]  

 

Chemická vazba  

Při volbě materiálu částic musí být posouzena chemická reaktivita částic s matricí.               

Pro dosažení vysokých mechanických vlastností je potřebný vznik reakční vrstvy mezi matricí              

a částicí, aby docházelo k přenosu vnějšího a vnitřního tepelného napětí. Chemické vazby mají 

obvykle dvě fáze. V první fázi do sebe složky obou materiálů vzájemně difundují a tvoří tuhé 

roztoky. Ve druhé fázi vznikne chemická reakce, která vede ke vzniku mezivrstvy reakčního 

produktu.  Hliníkové i hořčíkové slitiny jsou poměrně reaktivní, a proto u těchto MMC mohou 

probíhat různé chemické reakce. Např. uhlík reaguje s taveninou hliníku za vzniku křehké             

a ve vodě rozpustné sloučeniny Al4C3 na povrchu vlákna, což může mít za následek špatnou 

smáčivost vlákna. [19]  
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2.6 Výrobní metody  

Výztuž ve formě částic, krátkých a dlouhých vláken či whiskerů mohou být začleněny do 

kovových matric dvěma možnými způsoby, jenž se liší stavem, v jakém se matrice zpracovává. 

Zpracování matrice může být v kapalném nebo pevném stavu. Způsoby v kapalném stavu 

zahrnují přidávání výztuže do roztavené matrice a následné ztuhnutí. Tento způsob výroby je 

používanější a existuje celá řada používaných technik, jak vyrobit kovový kompozit v kapalném 

stavu např: lití za míchání, reocasting, infiltrace, squeeze casting. Při výrobním procesu 

v pevném stavu je výztuž uložena v matrici za pomocí difúzních jevů vytvořených při vysokých 

tlacích a teplotách. Zde existují dvě základní techniky zpracování a to: difúzní spojování                  

a prášková metalurgie. Výběr výrobního procesu pro jakýkoli MMC je určen mnoha faktory. 

Při zpracování je nejvíce důležité: zachování pevnosti výztuže, zachování orientace a rozteče 

výztuže, podpora smáčení a spojení mezi matricí a výztuží, a minimalizace poškození výztuže 

především v důsledku chemických reakcí mezi matricí a výztuží. Dále volba správné metody 

zpracování závisí na použité dvojici matrice/výztuž, očekávaných nákladů, a především               

na požadavcích budoucí aplikace. V současné době jsou preferovány a daleko používanější 

procesy v kapalném stavu, neboť jsou hospodárnější a vychází z poznatků licích procesů.            

Při zpracování v kapalném stavu existuje několik velkých problémů, které se mohou při výrobě 

MMC objevit. Patří mezi ně horší smáčivost výztuže s roztaveným kovem, nestejnosměrná 

distribuce výztuže a další nežádoucí reakce mezi výztuží a matricí. I navzdory těmto 

nevýhodám se většina nyní komerčně vyráběných MMC vyrábí metodami v kapalném stavu.  

[8, 11, 17] 
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2.6.1 Procesy v kapalném stavu  

Stálé míchání (still casting)  

V procesu lití za míchání jsou výztuhy, typicky částice nebo krátká vlákna distribuovány 

v roztaveném stavu matrice mechanickým mícháním viz. (obr.10). Hlavní výhodou této 

metody je jednoduchost, flexibilita, nízké výrobní náklady, použitelnost pro velké odlitky              

a velkosériovou výrobu. Uvádí se, že náklady na přípravu kompozitního materiálu touto 

metodou mohou být až poloviční ve srovnání s konkurenčními metodami. Existují však určité 

technické problémy spojené s výrobou homogenního kompozitu o vysoké hustotě                            

a rovnoměrným rozložením výztuže u některých materiálů. Aby se předešlo těmto 

problémům, používá se úprava této metody zvaná „reocasting“. Tato metoda je téměř totožná 

jako lití za míchání. Jediným rozdílem je vmíchání výztuže do polotuhého stavu matrice. 

Matrice se nachází ve dvoufázovém stavu, a to v kapalném a částečně pevném. Vzniká, jaká si 

„kaše“ do níž se zachytává výztuž a při stálém míchání a měnící teplotě se redukuje ideální 

viskozita taveniny. Vzhledem k tomu, že při této metodě dosahujeme nižších teplot 

v porovnání s odléváním, je zde tudíž také menší pravděpodobnost, že dojde k nechtěným 

reakcím mezi výztuží a matricí, což vede ke zlepšení výsledné smáčivosti. [11]  

 

Obrázek 10: Proces stálého míchání a možné použitelné typy míchadel [19] 
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Infiltrace  

V tomto procesu proniká tekutý kov do porézního předlisku sestávajícího se z výztuže 

(částice, whisker nebo vlákna) a malého množství pojiva viz. (obr.11). Pojivo tvořící 5 až 10 % 

hmotnosti předlisku je během procesu lití spáleno. Úspěch této metody je velmi závislý 

především na kvalitě předlisku, který musí být jednotný, aby se zabránilo rozložení výztuže 

během infiltrace taveniny. Objemový podíl výztuže pro zajištění dostatečné mechanické 

stability předlisku se pohybuje mezi 40–70 %, aby vydržel infiltrační síly. Hnací silou procesu 

infiltrace může být buď kapilární síla nebo vnější tlak zprostředkovaný (vakuem, plynem, 

mechanicky, odstředivě nebo ultrazvukově). Tlak bývá v rozmezí 10–100 MPa. Při použití tlaku 

se zlepšuje kompatibilita matrice s výztuží. Velice důležitým faktorem je čas infiltrace, který 

nesmí být příliš dlouhý z důvodu reakcí mezi výztuží a matricí, ani příliš krátký, aby 

nedocházelo k poškození předlisku. Aby se zabránilo nechtěným reakcím mezi rozhraními, 

používá se inertní plyn. Spolu s litím za míchání je tato metoda používána hlavně u hliníkových 

kompozitů. Nevýhodou této metody je však vysoká cena předlisku a nemožné následné 

sekundární operace. [8, 11, 17]  

 

 

Obrázek 11: Schéma tlakové infiltrace [17] 
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Mezi další velmi používané metody infiltrace patří tzv. Squeez casting a infiltrace 

tlakovou tryskou, jenž spadají do kategorie mechanické tlakové infiltrace. Technika squeez 

casting je nejpoužívanější pro komerční výrobu MMC. Kompozity vyrobené tímto způsobem 

mají výsledné matrice téměř bez pórů. Tento proces se skládá ze dvou fází viz. (obr.12). V první 

se roztavený kov vtlačí do předlisku při nižším tlaku, aby se zabránilo rychlé infiltraci, která 

může poškodit předlisek. Ve druhé fázi tuhnutí je pak aplikován vyšší tlak k vytvoření 

jemnozrnné a vysoce kvalitní struktury s minimální porézností. Výhodou této metody je 

aplikace tlaku na všech částech kompozitu po celou dobu tuhnutí, jednoduchost formy, 

jednoduchost lisovacího stroje a velmi vysoká výtěžnost lití. [17]  

 

 

Obrázek 12: Schéma přímé infiltrace „squeez casting“ [17] 

 

Infiltrace tlakovou tryskou je dnes také velmi používaná metoda. Při této metodě 

dochází k vyplnění porézního předlisku taveninou za pomocí tlaku pístu viz. (obr.13). Hlavní 

výhodou této metody je možnost využití konvenčního tlakového licího stroje. Aplikovaný tlak 

umožňuje infiltraci předlisku pod teplotou likvidu matrice, čímž omezíme a snížíme chemické 

interakce mezi matricí a výztuží. [17] 

 

 

 

Obrázek 13: Schéma infiltrace tlakovou tryskou [17] 
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Speciální způsob  infiltrace (Proces Primex) 

Tato metoda využívá beztlakovou infiltraci kovu. Do procesu je zahrnuta hliníková slitina, 

dusíková atmosféra a je potřebná přítomnost hořčíku. Během zahřívání na teplotu infiltrace 

cca 750 °C hořčík reaguje s dusíkovou atmosférou za vzniku nitridu hořečnatého              

(Mg3N2), který je zesilovačem infiltrace a umožňuje roztavené hliníkové slitině infiltrovat 

vyztužující fázi bez nutnosti vyvíjeného tlaku. Během infiltrace je Mg3N2 redukován hliníkem 

za vzniku malého množství nitridu hliníku, který se ve výsledku projeví jako malé sraženiny          

a jako tenký film na povrchu výztužné fáze. Nejpoužívanějším litým kompozitem vyráběným 

touto metodou je slitina Al10Si1Mg vyztužena 30 obj. % SiC. [11] 
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2.6.2 Výrobní procesy v pevném stavu 

Difuzní spojování  

Difúzní spojování je proces výroby kompozitu v pevném stavu, ve kterém je matrice        

a výztuž (typicky ve formě dlouhých vláken) skládány v určitém pořadí a poté zalisovány při 

vyšších teplotách viz. (obr.14). Hlavním důvodem použití této metody je omezení nadměrné 

chemické reakce mezi matricí a výztuží. Podle způsobu, jakým jsou sestaveny, můžeme difúzní 

lepení seřadit do tří kategorií: fólie – vlákno – fólie (FFF), monopáska potažená matricí    

(MCM), vlákno potažené matricí (MCF). Metoda FFF s kontinuálním vláknem se poměrně často 

používá ve výrobě MMC. Při tomto procesu se matrice ve formě fólií a vlákna mechanicky spojí 

za působení tlaku a vysoké teploty. Před samotným procesem je třeba důkladně očistit 

povrchy fólií, aby byl odstraněn oxidový film, mastnota a špína. Dalším požadavkem je 

stejnosměrná tloušťka fólií, aby se zabránilo nerovnoměrnosti toku matrice, což by mohlo 

způsobit poškození vláken. Ke zlepšení toku matrice je také vhodná jemnozrnná 

mikrostruktura materiálu fólie. Vysoké teploty podporují tečení a difúzní procesy, které 

přispívají k uzavírání dutin. Nízká teplota vede k dlouhým dobám zpracování a vyžaduje vyšší 

tlaky, což může způsobit praskání vláken. Difúzní lepení probíhá pod horkým lisem (HP) nebo 

horkým izostatickým lisem (HIP). [8, 16]  

 

 

Obrázek 14: Schéma a princip difúzního lepení [16,19] 
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Prášková metalurgie  

Proces práškové metalurgie je velice používaná metoda pro výrobu částicových MMC. 

Při této metodě se prášek kovové matrice mísí s výztuží (typicky ve formě částic nebo krátkých 

vláken) a poté se lisují za studena nebo slinují. Klasický proces obvykle zahrnuje tři                  

kroky: míchání, lisování a sekundární zpracování (např. vytlačování, válcování či kování)           

viz. (obr.15). Prášková metalurgie je všestranný a účinný způsob výroby kovových kompozitů. 

Proces lze použít pro výrobu jednoduchých i tvarově složitých součástí. Výhodou jsou relativně 

nízké teploty během procesu ve srovnání s výrobou v kapalném stavu, a tudíž nežádoucí 

reakce mezi matricí a výztuhou budou minimální. Technologie dosahuje velmi vysoké tvarové 

přesnosti s malou ztrátou materiálu. Pro získání nejlepších mechanických vlastností je          

třeba, aby výztuž byla homogenně rozložena v matrici. Nevýhodou výrobků práškové 

metalurgie je menší hutnost a s tím i spojená nižší pevnost a houževnatost. Největší 

nevýhodou jsou však stále vysoké náklady. Proto se této techniky využívá především v oblasti 

leteckého a vojenského průmyslu v případech, ve kterých nelze vyrobit kompozity jinou 

alternativní cestou. [11] 

 

 

Obrázek 15: Proces práškové metalurgie [11] 
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2.6.3 Další možné způsoby výroby MMC 

Nanášení rozprašováním  

Při této metodě dochází k atomizaci taveniny a přímému nanášení na substrát (výztuž). 

Výhodou této metody je minimální degradace výztuže, malá segregace a jemnozrnná matrice. 

Mezi velké nedostatky určitě patří vysoká úroveň poréznosti. [11]  

 

 

Obrázek 16: Schéma rozprašovacího nanášení [19] 

 

Zpracování ve stavu páry  

Tato technika zahrnuje potahování jednotlivých vláken ve svazku matricovým kovem 

ve formě páry k vytvoření MMC viz. (obr.17). Rychlost odpařování závisí na druhu matrice. 

Vlákno se nechá projít vakuovým prostředím, kde se vyskytují páry nanášeného kovu, které 

následně kondenzují na jednotlivých vláknech a vytváří tenkou povrchovou vrstvu zhruba          

5-10 μm/min. Vytvořené vrstvy jsou velmi rovnoměrné a homogenně distribuované. Páry 
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vznikají za pomocí vysoce intenzivního (~10kW) elektronového paprsku, který směřuje                 

na výparník, odkud se následně vypařují páry matricového materiálu. Výhodou je 

homogennější struktura v porovnání s odlévaným kompozitem a snadno ovladatelná výsledná 

tloušťka naneseného povlaku.  

 

Obrázek 17: Schéma PVD způsobu [19] 

 

2.7 Vlastnosti MMC  

Jedinečnou výhodou kovových kompozitů je možnost získání požadovaných vlastností 

pro různé aplikace vhodnou kombinací matrice a výztuže. Nejpoužívanější oblastí je 

automobilový průmysl, jenž požaduje od MMC hlavně dobré únavové vlastnosti a odolnost 

vyšším teplotám. 

 

2.7.1 Únava 

Únava může být definována jako progresivní strukturální poškození, ke kterému 

dochází v důsledku cyklického zatížení. Je to zásadní jev pro komponenty používané 

v automobilovém průmyslu. Tento jev je pečlivě analyzován, aby se identifikoval výskyt 

poruchy. Únavové chování MMC je silně závislé na použitém typu matrice, typu výztuže, 

objemovému obsahu výztuže, orientace vláken, pórovitosti, prostředí a druhu zatížení.            
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Pro kompozity vyztužené spojitými vlákny se testování provádí v jejich směru, což ukazuje 

maximální možnou získanou pevnost a houževnatost viz. (obr.18). 

 

Obrázek 18: Únava MMC kompozitu s vlákny a) vysokocyklová b) nízkocyklová [20] 

 

Kompozity vyztužené uhlíkovými či borovými vlákny s velkým objemovým podílem          

a zarovnané podél osy napětí vykazují velmi vysokou únavovou pevnost. Částicové či 

krátkovláknové výztuže mohou snadno sloužit jako iniciátory trhlin. [18, 19] 

 

Tabulka 3: Únavová pevnost vybraných matric [19] 

 
MMC 

Hliníková Hořčíková Titanová 

Únavová pevnost 

při 107 cyklů [MPa] 
35-1100 90-330 160-500 

 

2.7.2 Houževnatost  

Lze definovat jako schopnost materiálu absorbovat energii a plasticky se deformovat 

bez tvorby trhliny, nebo zamezovat růstu existujících trhlin. U MMC houževnatost závisí hlavně 

na složení a mikrostruktuře matricové slitiny, typu výztuže, velikosti a orientaci výztuže. 

Zpracováním lze ovlivnit mikrostrukturní parametry jako např. pórovitost, segregace                       

a distribuce výztuže v matrici. S klesající velikostí částicových výztuží je dosahovaná výsledná 

houževnatost vyšší. [19,20]  
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2.7.3 Lomová houževnatost 

Lomovou houževnatostí rozumíme odpor materiálu vůči vzniku a následnému růstu 

trhliny. Vychází z mechaniky lomu a jde v podstatě o materiálovou charakteristiku, pomocí 

které je možné počítat únosnost součásti s trhlinou. Z praktického hlediska lze houževnatost 

charakterizovat jako schopnost materiálu absorbovat energii před porušením neboli               

před dosažením určitého mezního stavu. Proto druh lomu podle energetické závislosti 

rozdělujeme na houževnatý a křehký. [19] 

 

 

Obrázek 19: Schéma růstu trhliny při cyklickém zatížení pro monolitickou slitinu a MMC [19] 

 

2.7.4 Creepové chování 

Creepem se označuje časově závislá plastická deformace, která se uskutečňuje                         

při konstantní teplotě a konstantním aplikovaném napětím. [19] 

 

 

Obrázek 20: Rychlost tečení samotné matrice a po začlenění výztuže [19] 
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2.7.5 Tribologické vlastnosti 

Při procesu opotřebení dochází k vzájemnému pohybu dvou nebo více materiálů, 

popřípadě při interakci materiálu s prostředím ke ztrátě materiálu z povrchu. Odolnost 

kovových kompozitů závisí především na použitém typu výztuže. Matrice má za úkol udržovat 

výztuž neporušenou a přenáší na ní působící zatížení. Tvrdé intermetalické (např. Ni3Al,

MoSi2) a keramické (např. SiC) výztuže výrazně zvyšují odolnost oproti opotřebení. [19] 

 

 

2.7.6 Tepelné vlastnosti 

Jedna z nejproblémovějších charakteristik na MMC je rozdílná tepelná roztažnost matrice 

a výztuže. Při zahřívání se v kompozitu začnou téměř vždy objevovat tepelná pnutí. Proto je 

třeba při výběru kompozitu dbát na výběr vhodné výztuže pro různá teplotní vytížení. Dále 

mohou být vlastnosti tepelné roztažnosti kompozitu řízeny vyváženým množstvím použité 

výztuže a požadovaným rozptýlením vláken. [19] 

 

2.7.7 Obrobitelnost 

Navzdory nedávnému a velkému pokroku ve výrobě jsou výsledné kompozitní díly téměř 

přesné, aby však byly splněny některé rozměrové tolerance, kvalita povrchu a další funkční 

požadavky, je třeba zařadit obráběcí operace. Obrábění MMC představuje velkou výzvu, 

jelikož díky své vysoké tvrdosti, vysoké odolnosti proti otěru a lomu, vysoké tepelné vodivosti, 

nízkému koeficientu tření a nízkým adhezním vlastnostem nelze obrábět běžně používanými 

nástroji např. rychlořezné oceli.  Výztuže způsobí rychlé abrazivní opotřebení nástroje, a proto 

je používání MMC výrazně omezeno právě kvůli špatné obrobitelnosti a vysokým nákladům     

na tyto operace. K obrábění se používají řezné nástroje na bázi polykrystalického diamantu 

(PCD), který má za podobných řezných podmínek více než 30krát delší životnost nástroje než 

nástroje na bázi karbidů. [16] 
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2.7.10 Speciální vlastnosti MMC a nové výzkumy 

Samooprava  

Do kategorie MMC byla nedávno zavedená nová kategorie výztuží. Jedná se o mikrokapsle 

naplněné s „hojivým materiálem“ o nízkém bodu tání. Jako příklad lze uvést hliníkovou slitinu 

vyztuženou mikrotrubičkami z uhlíkových vláken plněných pájkou Sn60Pb40. Při porušení 

matricového materiálu a vzniku trhlin se popraskaný vzorek zahřívá na teplotu nad 300 °C po 

dobu 5 minut. Během tohoto procesu dojde k částečnému či úplnému vyplnění trhlin pájkou. 

Odlišná technika zahrnuje použití vyztužení matricového materiálu za pomocí vláken ze slitin 

s tvarovou pamětí, jako je např. NiTi. Vlákna uložená v matrici mění svůj tvar s postupující se 

trhlinou. Po zahřátí vlákna obnoví svůj tvar a tím dochází k uzavření trhliny. [17] 

 

Kovové pěny  

Kovové pěny představují porézní materiál s celulární neboli buňkovou strukturou. Skládají se 

z kovového skeletu a pórů vyplněných plynem, přičemž póry tvoří více než 70 % celkového 

objemu materiálu. Díky buňkové struktuře dosahují vysoké pevnosti vzhledem k nízké měrné 

hmotnosti, mají perfektní absorpci nárazové energie, značnou schopnost izolace zvuku a také 

tepelnou stabilitu. Charakteristika pórů zásadním způsobem ovlivňuje vlastnosti těchto        

pěn, hlavně jejich tvar, velikost, ale rovněž orientaci pórů a hloubku stěn. Ze všech kovových 

pěn má v současnosti největší uplatnění hlavně pěnový hliník a jeho slitiny. I když se kovové 

pěny dají poměrně jednoduše vyrobit i z jiných kovů, jako jsou např. zinek, olovo, nikl, železo, 

měď, titan, hořčík a jiné, zůstává hliník z mnoha důvodů nejperspektivnější, a to hlavně díky 

své nízké měrné hmotnosti, nízké teplotě tavení, vysoké tuhosti a houževnatosti a rovněž 

dobré korozní odolnosti. Tyto přednosti ho předurčují k výrobě porézní struktury                                

s významnými konstrukčními aplikacemi [21]. 

 

Obrázek 21: Hořčíkový kompozit s dutými částicemi karbidu křemíku plující ve vodě [22] 
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3. Možné odlévané materiály a využití MMC 

Oblast využití MMC se neustále rozrůstá díky možnosti přizpůsobit výsledné vlastnosti 

kompozitu dle specifických požadavků jednotlivých odvětví, čímž docílíme různou kombinací 

kovových matricí a výztuží. V současnosti je hlavním uživatelem kovových kompozitů 

automobilový průmysl. Kde se výroby MMC využívá hlavně pro součásti motoru, kde je 

zapotřebí vysoká pevnost a teplotní odolnost. Dále se MMC hodně využívá v leteckých                   

a vojenských aplikacích. Využití a zpracování pro konkrétní systém matrice/výztuž je uveden 

v (tab. 4). 

Tabulka 4: Různé typy matric, výztuží, jejich aplikace, výhody a možnosti zpracování [16, 17, 19, 20] 

Typ 
MMC 

Typ výztuže Aplikace Výhody Zpracování 

A
l-

M
M

C
 

Částice a 
vlákna SiC 

Písty, ojnice, brzdový 
buben, rotor, rám 

jízdního kola golfové 
hole, motor letadla 

(lopatky, rotor), 
vesmírné aplikace 

Vysoký specifický 
modul, odolnost proti 

únavě, nízká cena, 
vysoká tepelná vodivost, 

nízká hustota, 
konvenční zpracování 

Prášková 
metalurgie, 
lisování za 

tepla, odlévání 

Borové částice 
Raketoplán (vzpěry, 

podvozek) 

Nízká hustota, vysoká 
tuhost, dobrá el. 

vodivost 
Difúzní lepení 

Částice 
grafitu, 

uhlíkové 
vlákno 

Hubblův telescop, 
elektronika 

Nízká hustota, vysoká 
tepelná vodivost, 

odolnost za vyšších 
teplot 

Difúzní lepení, 
odlévání 

Částice a 
vlákna Al2O3 

Komponenty motoru, 
hnací hřídel 

Odolnost proti 
opotřebení, vysoký 

specifický modul 
Odlévání 

M
g-

M
M

C
 Částice 

grafitu, 
uhlíková 
vlákna 

Prvky konstrukce 
Vysoká tepelná 

vodivost, vysoká 
pevnost a tuhost 

Vakuové 
odlévání 

C
u

-M
M

C
 

Uhlíková 
vlákna 

Čerpadlo, plášť 
raketového motoru 

Vysoká tepelná 
vodivost, odolnost 
vysokým teplotám 

Tlaková 
infiltrace, PVD 

Ti
-M

M
C

 

Monofilament 
a vlákna SiC 

Lopatky letadlového 
motoru, výfuk 

Zvýšená tuhost, vysoká 
pevnost, nízká váha, 

vysoká teplotní odolnost 

Lisování za 
tepla, 

nanášení 
rozprašováním 

Fe
-M

M
C

 

Diborid titanu 
TiB2 

Části automobilového 
motoru 

Vysoký Youngův modul, 
vysoká pevnost v tahu, 

nízká váha, dobré 
únavové vlastnosti 

Extruze prášku 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Popis experimentu 

Experimentální část byla zaměřena na ověření vhodnosti metody lití do pískové formy           

a různých typů výztuže pro výrobu hliníkového MMC. Výsledným MMC odlitkem byla 

nepoměrná kruhová součást pro tahovou zkoušku, která byla následně provedena                            

a vyhodnocena. Po tahové zkoušce byly vyhotoveny metalografické výbrusy pro vyhodnocení 

vnitřní mikrostruktury. 

 

4.2 Použitý materiál matrice 

Použitý materiál pro výrobu kovového kompozitu byl zvolen AlSi8Cu3. Tento materiál se 

řadí do podeutektických siluminů. Materiál byl zvolen především z důvodu nízké teploty tavení 

(cca 660 °C) a s ní spojená snazší zpracovatelnost. Ve slitině zajišťuje Si zjemnění struktury, 

jenž vede k lepším mechanickým vlastnostem. Hlavní výhodou Si ve slitině je lepší slévatelnost 

a nižší chemické interakce s výztužemi. Přidáním Cu do této slitiny se zvyšuje pevnost, ale 

snižuje se tažnost. Při odlévání nebyla tavenina očkována ani modifikována. Chemické složení 

je uvedeno v (tab.5) a mechanické vlastnosti v (tab.6). 

 

Tabulka 5: Chemické složení matrice 𝐴𝑙𝑆𝑖8𝐶𝑢3 použité při experimentu. 

 

Tabulka 6: Dosahované tabulkové mechanické vlastnosti. [23] 

 

 

 

Chemické složení AlSi8Cu3 

Prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Pb Sn Ti Al 

[%] 9,32 0,49 2,31 0,22 0,45 0,74 0,05 0,04 0,01 0,07 zbytek 

Mechanické vlastnosti AlSi8Cu3 

 Kovová forma Písková forma 

Stav Rm [MPa] 𝐑𝐩𝟎,𝟐 [𝐌𝐏𝐚] A [%] HBS Rm [MPa] 𝐑𝐩𝟎,𝟐 [𝐌𝐏𝐚] A [%] HBS 

litý 170 100 1 75 150 90 1 60 
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4.3 Použité typy výztuží 

Pro tento experiment bylo zvoleno několik typů výztuží od výrobce Havel Composites CZ 

s.r.o. Základním materiálem výztuží bylo sklo a uhlík. 

 

4.3.1 Tkanina 

1. Skelná tkanina 163 [g/m2] Aeroglass  

2. Uhlíková tkanina 160 [g/m2] Toray 3K 200 tex 

 

 

Obrázek 22: Skelná tkanina  

 

Obrázek 23: Uhlíková tkanina  

 

4.3.2 Sekané vlákno  

1.  Skelné sekané vlákno, sklovina typ E, 3 [mm] 

1. Uhlíkové sekané vlákno, 3 [mm] 

 

 

Obrázek 24: Sekaná skelná vlákna  

 

Obrázek 25: Sekaná uhlíková vlákna  
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4.3.3 Roving 

1. Skelný roving ASSEMBLED 2400 tex 

2. Uhlíkový roving TENAX STS10 F13 48K 3200 tex 

 

 

Obrázek 26: Skelný roving [24] 

 

Obrázek 27: Uhlíkový roving [24] 

 

4.3.4 Skelná rohož 30 g/m2 

 

Obrázek 28: Skelná rohož 

4.3.5 Modifikace výztuží 

 V průběhu experimentu byly výztuže různě modifikovány viz. (tab.7) s cílem zlepšit její 

smáčivost. 

 

Tabulka 7: Modifikace výztuží pro lepší smáčivost 

1. Odmaštění  

2. Roztažení 

3. Vypletení vláken do mřížky 

4. Ponoření do taveniny 
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4.4 Proces odlévání  

V této kapitole bude uveden postup výroby odlitku a použitého zařízení pro výrobu vzorků 

pro experiment.   

4.4.1 Použitá pec  

Pro účely diplomové práce byla využita elektrická odporová pec viz. (obr.29). Výhodou 

odporové pece je dobrá regulovatelnost a čistota provozu. Kelímky jsou ze žáruvzdorných slitin 

na bázi železa. Vnitřní povrch kovových kelímků proto musí být opatřen keramickou vyzdívkou 

nebo výduskou k zabránění kontaktu roztavených slitin hliníku s kovovým povrchem kelímku. 

Teplota tavení byla ve všech případech nastavena na 750°C. 

 

 

Obrázek 29: Elektrická odporová pec 

 

Pro případ sekaných vláken bylo zapotřebí použít elektrickou indukční pec viz. (obr.30). 

Tato pec byla použita pro zamezení kontaktu částicové výztuže s povrchem kelímku. 

 

 

Obrázek 30: Elektrická indukční pec 
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4.4.2 Model  

Model byl vyroben ze dřeva kvůli nízké sériovosti výroby viz. (obr.31). Pro experiment bylo 

vyrobeno 96 vzorků.  

 

Obrázek 31: Dřevěný model 

 

4.4.3 Formovací rámy 

Formovací rámy slouží k vytvoření pískové formy a k přenášení formy z formovny na licí 

pole. Vyrábí se většinou z šedé litiny, oceli, hliníku nebo dřeva a můžou být lité, svařované 

nebo montované. Formovací rámy se dělí na horní a spodní a jejich přesné spojení se zajišťuje 

pomocí skládacího kolíku viz. (obr.32). Proti vypadávání písku je formovací rám zajištěn              

na vnitřní straně tzv. pískovou lištou. 

 

 

Obrázek 32: Formovací rám 
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4.4.4 Formovací směs 

Formovací směs se skládá ze dvou základních složek, jež jsou ostřivo a pojivo. Ostřivo tvoří 

křemenný písek a pojivo tvoří jíl (bentonit) a dodává směsi soudržnost. Formovací látky musí 

mít tyto vlastnosti: tvárnost, pevnost, žáruvzdornost, soudružnost a prodyšnost. Pro snazší 

oddělení dělicí roviny byl použit grafitový prášek. Pro promíchání formovací směsi slouží 

speciální míchací jednotka viz. (obr.33). 

 

 

Obrázek 33: Míchačka a zásobník formovací směsi 

  

 

4.4.5 Postup při odlévání 

Vlákna, tkaniny a rohož  

1. Na modelovou desku se položí spodní polovina modelu a spodní díl formovacího rámu. 

2. Model se posype slévačským práškem a potom ho zasypeme modelovým pískem, který 

řádně upěchujeme k modelu a vyplníme zbytek formy. 

3. Formovací směs propícháme na několika místech kvůli prodyšnosti a zarovnáme. 

4. Rám otočíme o 180°, očistíme dělící rovinu, nasadíme druhou polovinu modelu                 

a ustavíme vtokovou soustavu. 

5. Na dolní rám postavíme horní a zajistíme ho pomocí skládacích kolíků. 

6. Dělící rovinu posypeme slévačským práškem a další postup formování je shodný 

s formováním spodního rámu.  
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7. Po upěchování a zarovnání formu rozložíme, vytáhneme model a upravíme nerovnosti. 

8. Před opětovným složení bylo zapotřebí uložit výztuž do dělící roviny a složíme tak, aby 

nám druhá polovina formy držela výztuž pevně na místě. Zajistíme formovací rámy          

a můžeme odlévat viz. (obr.34). 

 

 

Obrázek 34: Uložení výztuže do dělicí roviny a následné odlití 
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Sekaná vlákna  

Při výrobě odlitku se sekanými vlákny byl postup stejný jako u předchozích zpracování. 

Jediná změna byla v kroku č.8, kdy se výztuž nemusela ukládat do dělící roviny, ale byla 

zpracována za pomocí metody stálého míchání. Výztuž byla přidána do kelímku pece 

s roztavenou taveninou a poté za pomocí „mixéru“ viz. (obr.35) vpravena do taveniny. Jako 

mixér nám posloužila vrtačka s ručně vyrobeným typem míchadla.  

 

 

Obrázek 35: Mixér pro promíchání sekané výztuže v tavenině 
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4.4.6 Výsledný odlitek  

Jakmile došlo ke ztuhnutí odlitku, byl přenesen z licího pole zpět k zásobníku formovací 

směsi a vyjmut z formy. Výsledný odlitek je vidět na (obr.36).  

 

 

Obrázek 36: Výsledný odlitek po vyjmutí z formy 

Dále bylo zapotřebí odstranit vtokovou soustavu viz. (obr. 37). Jelikož se jednalo o hliníkovou 

slitinu, postačila nám úhlová bruska s řezným kotoučem. 

 

Obrázek 37: Finální odlitek po odstranění vtokové soustavy bruskou 
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4.5 Varianty odlitků 

Pro experiment bylo zvoleny odlitky se 7-mi různými typy výztuže. Dále byly tyto výztuže 

různými způsoby upravovány, aby bylo dosaženo maximálního spojení. 

 

4.5.1 Vzorky bez úpravy výztuže a výsledky po odlití 

V první fázi byly odlity vzorky bez modifikace výztuže a vyhodnoceny vizuální kontrolou. 

Uhlíková a skelná  tkanina  

Odlitky s neupravenou tkaninou vykazovaly špatné spojení mezi matricí a výztuží. 

Jednotlivá vlákna bylo možné vytáhnout velice malou silou viz. (obr.39). Proto byla navržena 

další úprava. 

 

Obrázek 38: Zakládání výztuže do formy 

 

 

 

Obrázek 39: Možnost vytažení vláken vlivem špatného spojení mezi matricí a vlákny 
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Sekaná vlákna  

Z vizuální zkoušky nebylo možné určit vnitřní stav odlitků se sekaným vláknem. Proto 

se předpokládalo, že vzorky jsou správně a homogenně odlity s rovnoměrnou distribucí 

výztuže a jiná úprava tudíž nebyla prováděná. Vyhodnocení proběhlo po tahové zkoušce. 

 

Skelný a uhlíkový roving  

Odlévání hliníkové slitiny jak s uhlíkovým, tak i se skelným rovingem bylo velice 

problematické. I přes napnutí rovingů v dělící rovině a zatížení viz. (obr.40) byly vždy rovingy 

vytlačeny silou taveniny na povrch součásti viz (obr.41).  

  

 

Obrázek 40: Zatížení a napnutí rovingů ve formě při následném lití 

 



ČVUT v Praze Ústav strojírenské Bc. Václav Lípa 
Fakulta strojní technologie  

55 
 

 

Obrázek 41: Nepovedené odlitky s uhlíkovým a skelným rovingem 

 

Proběhlo několik zkoušek odlití do kovové formy tzv. kokily, avšak se stejným 

výsledkem viz. (obr.42). Proto byla navržena další úprava výztuže. 

 

 

Obrázek 42: Nepovedené odlitky s uhlíkovým a skelným rovingem odlévané do kokily 
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Skelná rohož  

V případě skelné rohože bylo po vizuální kontrole určeno, že odlitky jsou v pořádku     

viz. (obr.43). Spojení mezi matricí a výztuží vypadalo slibně. Další úprava tedy nebyla navržena. 

Vyhodnocení proběhlo po tahové zkoušce. 

 

 

Obrázek 43: Založení a výsledné odlitky se skelnou rohoží 
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4.5.2 Návrh pro lepší spojení matrice a výztuže 

Po prvních odlitcích s neupravenými vlákny nebyly výsledky optimální, proto bylo 

zapotřebí jednotlivé výztuže modifikovat. 

 

Uhlíková a skelná tkanina  

Jelikož první neupravené odlitky vykazovaly špatné spojení mezi matricí a výztuží, bylo 

zapotřebí navrhnout úpravu. Navrhnutým řešením byl pokus s roztažením mřížky a následným 

několikanásobným odmaštěním v acetonu a izopropylalkoholu viz. (obr.44, 45). Toto řešení se 

snažilo o lepší proniknutí taveniny mezi jednotlivá vlákna a lepší smáčivost po odstranění 

nečistot a mastnoty. 

 

 

Obrázek 44: Roztažení uhlíkové se skelné tkaniny 

 

 

Obrázek 45: Namáčení skelné tkaniny v odmašťovadle 
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Výsledek této úpravy nebyl znatelný a vlákna opět vykazovala špatné spojení s matricí 

a dala se za působení malé síly vytáhnout z odlitku viz. (obr.46). 

 

 

Obrázek 46: Vytáhnutí vlákna z odlitku vlivem špatného spojení matrice a výztuže 

 

Proto byla navrhnuta další úprava spočívající v rozpletení jednotlivých vláken tkanin, 

jejich odmaštěním, následným natažením do připravené mřížky z kovu a několikanásobným 

ponořením v tavenině viz. (obr.47, 48). Tato úprava měla za cíl narušení případné chemické 

vrstvy na povrchu vláken vytvořené při styku s taveninou a s tím spojené lepší smáčivosti 

vlákna.  

 

 

Obrázek 47: Jednotlivá vlákna vypletená do předem připravené kovové mřížky 

 



ČVUT v Praze Ústav strojírenské Bc. Václav Lípa 
Fakulta strojní technologie  

59 
 

 

 

Obrázek 48: Mřížka ponořená do taveniny hliníku 

 

Po několikanásobném namáčení v tavenině byla mřížka rozstřižena tak, aby se dala 

založit do formy viz. (obr.49). 

 

 

Obrázek 49: Vystřižení a založení smáčených vláken z mřížky 

 

Výsledek byl po vizuální kontrole v pořádku. Zhodnocení proběhlo až po provedené 

zkoušce tahem. 
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Skelný a uhlíkový roving  

Ze všech použitých výztuží měly rovingy největší problém při spojení s matricí. Proto 

byly při úpravě několikanásobně odmaštěny a následně máčeny v tavenině hliníku. Snahou 

tohoto řešení bylo vytvořit souvislý povlak matrice rovingu a tím usnadnit proces odlévání. 

Následně byly uloženy do dělicí roviny viz. (obr.50). 

 

 

Obrázek 50: Založení skelného a uhlíkového rovingu potaženého hliníkem do formy 
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4.6 Příprava vzorků pro tahovou zkoušku 

Aby se daly výsledky z tahové zkoušky kvantitativně porovnávat, bylo zapotřebí zajistit 

stejné průměry všech testovaných vzorků.  Proto bylo nutné vzorky obrobit na námi 

stanovenou hodnotu průměru 10 mm.  Obrábění vzorků proběhlo na universálním hrotovém 

soustruhu TOS s28 Žebrák viz. (obr.51). Jediné vzorky, které nebyly obrobeny, byly vzorky 

s rovingy, jelikož by mohlo dojít k jejich poškození.  

 

 

Obrázek 51: Hrotový soustruh 

 

 

Obrázek 52: Obrobený vzorek připravený pro tahovou zkoušku 
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Po obrobení bylo možné pozorovat vady na povrchu některých vzorků viz. (obr.53). 

Dále bylo možné vidět spojení mezi matricí a výztuží viz. (obr.56) a u sekaných vláken bylo 

možné vypozorovat rozložení vláken ve vzorku které bylo pouze v horní polovině viz. (obr.54). 

Vlivem špatného spojení matrice s výztuží došlo v průběhu obrábění k rozlomení vzorku 

s tkaninou z uhlíkového vlákna viz. (obr.55). 

 

 

Obrázek 53: Zadrobenina ve vzorku 

 

 

Obrázek 54: Rozložení sekaných vláken ve vzorku 

 

 

Obrázek 55: Rozlomení vzorku se uhlíkovou tkaninou při procesu obrábění 
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Obrázek 56: Spojení vzorku v dělicí rovině A – neupravená uhlíková tkanina B – upravená uhlíková tkanina 

 

Následovalo měření průměru pomocí mikrometru. Z naměřených hodnot se stanovila 

průměrná hodnota, která se zadala do výpočetního programu pro tahovou zkoušku                    

viz. (obr.57). 

 

 

Obrázek 57: Měření vzorku 

 

Tabulka 8: Naměřené hodnoty průměru u vzorku s rohoží 

Vzorek 
Naměřená hodnota [mm] 

Průměr 
1 2 3 

S1 10,08 10,01 9,99 10,03 

S2 10,05 10,13 10,16 10,11 

S3 10,08 10,14 10,17 10,13 

S4 10,08 10,03 10,11 10,07 

S5 10,15 10,08 10,06 10,10 

S6 10,18 10,09 10,05 10,11 

S7 10,03 10,09 10,13 10,08 

S8 10,08 10,15 10,18 10,14 
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4.7 Výsledky tahové zkoušky a metalografie 

 

Obrobením všech vzorků bylo možné přejít k dalšímu kroku jež je provedení tahové 

zkoušky, která probíhala na stroji LabTest 5.100SP1 viz. (obr.58).  Zkouška probíhala dle 

zkušební normy DIN EN ISO 6892-1. 

 

 

Obrázek 58: Měřící zařízení pro tahovou zkoušku LabTest 5.100SP1 
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Vyhodnocení tahové zkoušky proběhlo pouze pro mez pevnosti v tahu. Tažnost 

v tomto případě nebyla monitorována, jelikož přidáním výztuže dochází k jejímu poklesu. 

Ze statistického hlediska jsem výsledky podrobil Grubbsovu testu odlehlých hodnot, který má 

za cíl zjistit o kolik směrodatných odchylek se liší extrémní hodnoty od průměru a v případě 

překročení kritické hodnoty Z označit výsledek z měření za odlehlou hodnotu. Zvolená hladina 

významnosti byla Alfa= 0,05. Odlehlé hodnoty jsem vyškrtl z měření a ze zbylých následně 

udělal průměrnou hodnotu meze pevnosti v tahu. Všechny průběhy ze zkoušky tahem jsou 

poskytnuty v příloze. Dále byly na vybraných vzorcích provedeny metalografické výbrusy pro 

vyhodnocení mikrostruktury.  

 

 

Tabulka 9: Technická data k měřícímu zařízení pro tahovou zkoušku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data 5.100SP1 

Jmenovité zatížení [kN] 100 

Max. zkušební rychlost [mm/min] 600 

Přesnost řízení rychlosti [%] ±0,5 

Rozlišení příčníku [μm] 1 

Tuhost rámu [mm/N] 1,6x 10-6 

Rozpětí sil [kN] 500-600 

Přesnost měření síly [%] ±0,3 z hodnoty v rozsahu 

Přesnost dráhy [μm] 1 – ČSN EN ř513 

Přesnost měření napětí [%] ±0,5 průtahoměru 
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4.7.1 Slitina AlSi8Cu3  

Prvními vzorky, které byly vyhodnoceny na tahové zkoušce, jsou slitiny AlSi8Cu3 bez 

použití výztuže pro následné porovnání.  

 

 

Obrázek 59: Vzorky hliníkové slitiny bez výztuže po tahové zkoušce  

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.1=188 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření.  

 

Tabulka 10: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu pro hliníkovou slitinu bez výztuže 

 

Z výsledků tahové zkoušky je zřejmé, že hodnoty meze pevnosti v tahu jsou odlišné      

od udávaných tabulkových hodnot výrobci a jsou vyšší až o 20 MPa. Žádná z uvedených hodnot 

není odlehlá. 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 188 177 181 181 163 173 168 167 175 8,50 

Z 1,56 0,26 0,74 0,74 1,38 0,21 0,79 0,91  
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Na (obr.60) je vidět tahový diagram vzorku č. 6, který se nejvíce blíží průměru 

výsledných hodnot. 

 

Obrázek 60: Tahový diagram pro vzorek hliníkové slitiny bez výztuže 

 

Z metalografických snímků je vidět hliníková matrice (1) v ní vyloučený křemík ve formě 

lamel (2) a měď ve formě intermetalické fáze CuAl2(3). Malé černé útvary značí porozitu 

v odlitku (4). 

 

 

Obrázek 61: Metalografické snímky hliníkové slitiny bez výztuže 
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4.7.2 Uhlíková a skelná tkanina 

Uhlíková tkanina  bez úpravy  

Před samotnou tahovou zkouškou bylo zřejmé, že spojení mezi matricí a uhlíkovým 

vláknem nebude ideální. Vzorek č.8 se během obrábění rozlomil na dvě části přímo v rovině 

uložení vlákna a vzorek nevykazoval téměř žádné spojení mezi matricí a vlákny. V průběhu 

tahové zkoušky docházelo v rovině uložení vláken k nerovnoměrnému přetržení jednotlivých 

částí viz. (obr.62), což dokazuje špatné spojení mezi matricí a výztuží. 

 

 

Obrázek 62: Vzorky s uhlíkovou tkaninou po tahové zkoušce 

 

Ze statického šetření byla zjištěna odchylka u vzorku č.2, který překročil kritickou 

hodnotu Z=2,01 a proto je tato hodnota považována za odlehlou a je vyřazena z měření.             

Ze zbylých hodnot je udělán výsledný průměr meze pevnosti v tahu.  

 

Tabulka 11: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu hliníkové slitiny s uhlíkovou tkaninou 

 

Z výsledků tahové zkoušky je zřejmé, že dosahované hodnoty meze pevnosti v tahu se 

pohybují okolo hodnoty 160 MPa.   

BZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 158 136 161 166 165 167 153 - 161 10,89 

Z 0,00 2,02 0,28 0,73 0,64 0,83 0,46 -  
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Na (obr.63) je vidět tahový diagram vzorku č.3, který odpovídá průměru výsledných 

hodnot.  

 

Obrázek 63: Tahový diagram vzorku s uhlíkovou tkaninou 
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Skelná tkanina bez úpravy  

Vzorky se skelnou tkaninou po tahové zkoušce vykazovaly stejný problém jako vzorky 

s neupravenou uhlíkovou tkaninou. V průběhu tahové zkoušky docházelo v rovině uložení 

vláken k nerovnoměrnému přetržení jednotlivých částí viz. (obr.64), což dokazuje špatné 

spojení mezi matricí a výztuží.   

 

 

Obrázek 64: Vzorky se skelnou tkaninou po tahové zkoušce 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.6 = 133 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

Tabulka 12: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků se skelnou tkaninou  

 

Z výsledků tahové zkoušky je zřejmé, že hodnoty meze pevnosti v tahu se pohybují 

okolo průměru. 

 

CZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 168 173 170 169 192 133 184 147 167 18,97 

Z 0,05 0,32 0,16 0,11 1,32 1,79 0,90 1,05  
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Na (obr.65) je vidět tahový diagram vzorku č.4, která se nejvíce blíží průměru 168 MPa. 

 

 

Obrázek 65: Tahový diagram vzorku se skelnou tkaninou 
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Uhlíková tkanina s úpravou (odmaštění a roztažení)  

I když se vzorky po obrobení jevily jako výrazně lepší a předpokládalo se lepší 

smáčivostí, k žádnému zlepšení oproti neupravené uhlíkové tkanině nedošlo. U zkušebních 

vzorků (obr.66) docházelo k opětovnému porušení, jako tomu bylo u neupravených vláken. 

 

 

Obrázek 66: Vzorky s upravenou uhlíkovou tkaninou po tahové zkoušce 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.5 = 129 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

Tabulka 13: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu upravené uhlíkové tkaniny 

 

Z výsledků tahové zkoušky je zřejmé, že odmaštění a roztažení působilo spíše opačným 

směrem k horším výsledným hodnotám meze pevnosti v tahu oproti neupravené uhlíkové 

tkanině.   

BOR 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 162 169 161 142 129 152 149 154 152 12,60 

Z 0,77 1,33 0,69 0,81 1,85 0,02 0,26 0,14  
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Na (obr.67) je vidět tahový diagram vzorku č. 6, který odpovídá průměru výsledných 

hodnot. 

 

Obrázek 67: Tahový diagram vzorku s upravenou uhlíkovou tkaninou 
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Skelná tkanina s  úpravou (odmaštění a roztažení)  

Po zkoušce tahem je možné vidět, že přetržení vzorku je odlišné od neupravené skelné 

tkaniny. Trhlina probíhá jedním místem v oblasti obrobení a neprojevuje se rozdělení vzorku 

na dvě nesymetrické části z pohledu roviny uložení vláken viz. (obr.68). 

 

 

Obrázek 68: Vzorky upravené skelné tkaniny po tahové zkoušce 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.5 = 122 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

 Tabulka 14: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků s upravenou skelnou tkaninou 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že odmaštění a roztažení mřížky má 

opět na hodnoty meze kluzu spíše negativní vliv a oproti neupravené tkanině jsou hodnoty 

v průměru o 20 MPa nižší. S největší pravděpodobností je to způsobeno nižším počtem vláken 

zvyšujících pevnost. 

COR 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 164 138 160 151 122 129 163 137 146 16,22 

Z 1,14 0,46 0,89 0,34 1,45 1,02 1,08 0,52  
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Na (obr.69) je vidět tahový diagram vzorku č.4, který se nejvíce blíží průměrné 

hodnotě.  

 

Obrázek 69: Tahový diagram vzorku s upravenou skelnou tkaninou 
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Uhlíková tkanina s  úpravou (mřížka)  

Po zkoušce tahem je možné vidět, že přetrhnutí vzorku je odlišné od neupravené 

uhlíkové tkaniny. Trhlina probíhá jedním místem a vzorky se neoddělují rovinou uložení vláken 

na dvě rozdílné části viz. (obr.70).  

 

 

Obrázek 70: Vzorky s upravenou uhlíkovou tkaninou (mřížka) po tahové zkoušce 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.3 = 145 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

Tabulka 15: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků s upravenou uhlíkovou tkaninou (mřížka) 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že úprava odmaštění, vypletení 

jednotlivých vláken a jejich následným namáčení v tavenině hliníku nepomohla z pohledu 

smáčivosti. Dosahované meze pevnosti jsou v průměru o 40 MPa nižší, což je způsobeno 

nižším počtem pevných vláken ve vzorku. 

MB 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 121 111 145 108 143 108 111 110 120 15,60 

Z 0,09 0,55 1,63 0,75 1,50 0,75 0,55 0,62  
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Na (obr.71) je vidět tahový diagram vzorku č.1, který se nejvíce blíží průměrné 

hodnotě. 

 

Obrázek 71: Tahový diagram vzorku s upravenou uhlíkovou tkaninou (mřížka) 

 

Na metalografických snímcích je možné vidět uložené uhlíkové vlákno (1) v hliníkové 

slitině (2), křemík vyloučený ve formě lamel (3), měď ve formě intermetalické fáze CuAl2(4)     

a malé černé útvary značí porozitu (5) v odlitku. Dále můžeme vidět velký černý útvar, který 

značí zadrobeninu (6) v odlitku. Při větším přiblížení je možné vidět vlákno potažené karbidy 

hliníku (Al4C3) (7). 

 

 

Obrázek 72: Metalografické snímky upravené uhlíkové tkaniny (mřížka) 
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Skelná tkanina s úpravou (mřížka)  

Po provedené zkoušce tahem je vidět, že přetrhnutí vzorku je odlišné od neupravené 

skelné tkaniny. Trhlina probíhá pouze jedním místem a není ovlivněna uloženými vlákny          

viz. (obr.73). 

 

 

Obrázek 73: Vzorky s upravenou skelnou tkaninou (mřížka) po tahové zkoušce 

 

Ze statického šetření byla zjištěna odchylka u vzorku č.7, který překročil kritickou 

hodnotu Z=2,13 a proto je tato hodnota považována za odlehlou a je vyřazena z měření.             

Ze zbylých hodnot je udělán výsledný průměr meze pevnosti v tahu. 

 

Tabulka 16: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků s upravenou skelnou tkaninou (mřížka) 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že úprava v podobě odmaštění, 

vypletení jednotlivých vláken do mřížky a následné několikanásobné ponoření v tavenině 

nemá pozitivní vliv na smáčivost vláken. Výsledné hodnoty jsou v porovnání s neupravenou 

tkaninou v průměru o 40 MPa nižší, což je způsobeno nižším počtem pevných vláken v matrici. 

MC 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 122 139 129 131 133 132 104 134 130 10,82 

Z 0,55 1,02 0,09 0,28 0,46 0,37 2,22 0,55  
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Na (obr.74) je vidět tahový diagram vzorku č.4, který je nejblíže průměrné hodnotě. 

 

Obrázek 74: Tahový diagram vzorku s upravenou skelnou tkaninou (mřížka) 

  

Na metalografických snímcích je možné vidět uložené skelné vlákno (1) v hliníkové 

slitině (2), křemík vyloučený ve formě lamel (3), měď ve formě intermetalické fáze CuAl2 (4)    

a malé černé útvary značí porozitu (5) v odlitku. Velké černé útvary ukazují na zadrobeninu (6) 

v odlitku. Při větším přiblížení je možné vidět natavení skelného vlákna (7) vlivem vysokých 

teplot při zpracování 760 °C.  

 

Obrázek 75: Metalografické snímky upravené skelné tkaniny (mřížka) 
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4.7.3 Sekané vlákno 

Uhlíkové sekané vlákno  

Po provedené zkoušce tahem bylo možné vidět rozložení vláken ve vzorku. Potvrdil se 

předpoklad po obrobení a to, že částice byly tíhou taveniny vytlačeny do horní poloviny vzorku 

viz. (obr.76). 

 

 

Obrázek 76: Vzorky hliníkové slitiny se sekaným uhlíkovým vláknem po tahové zkoušce 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.3 = 149 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

Tabulka 17: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků se sekaným uhlíkovým vláknem 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že uhlíkové částice dosahovaly 

nejvyšší průměrné hodnoty meze pevnosti v tahu, a to i přes nerovnoměrné rozložení                    

a shlukování částic v odlitku. 

 

UČ 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 195 150 149 199 155 188 194 173 176 21,41 

Z 0,92 1,18 1,23 1,10 0,95 0,59 0,87 0,11  
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Na (obr.77) je vidět tahový diagram vzorku č.8, který je nejblíže průměrné hodnotě. 

 

Obrázek 77: Tahový diagram vzorku se sekaným uhlíkovým vláknem 

 

Na metalografických snímcích je možné vidět uložené uhlíkové vlákno (1) v hliníkové 

slitině (2), křemík vyloučený ve formě lamel (3), měď ve formě intermetalické fáze CuAl2 (4)   

a malé černé útvary značící porozitu (5) v odlitku. Dále je vidět nerovnoměrné rozložení vláken 

v horní části odlitku a jsou vidět povrchové vady jako zadrobenina (6). Při větším přiblížení je 

vidět uhlíkové vlákno obklopené karbidy hliníku (Al4C3) (7). 

 

 

Obrázek 78: Metalografické snímky vzorků se sekaným uhlíkovým vláknem 
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Skelné sekané vlákno  

Po provedené zkoušce tahem bylo možné vidět rozložení vláken ve vzorku. Potvrdil se 

předpoklad po obrobení a to, že částice byly pod tíhou taveniny vytlačeny do horní poloviny 

vzorku viz. (obr.79). 

 

 

Obrázek 79: Vzorky slitiny se sekaným skelným vláknem po tahové zkoušce 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.4 a č.6 = 136 MPa je nejvzdálenější od zbytku 

naměřených hodnot nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná 

hodnota počítána ze všech měření. 

 

Tabulka 18: Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků se sekaným skelným vláknem 

 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že skelné částice dosahovaly třetí 

nejvyšší hodnoty meze pevnosti v tahu, a to i přes nerovnoměrné rozložení částic a jejich 

shlukování v odlitku. 

 

 

BČ 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 179 166 172 136 187 136 184 173 167 20,06 

Z 0,62 0,03 0,27 1,53 1,02 1,53 0,87 0,32  
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Na (obr.80) je vidět tahový diagram vzorku č.2, který je nejblíže průměrné hodnotě. 

 

 

Obrázek 80: Tahový diagram vzorku se sekaným skelným vláknem 

 

Na metalografických snímcích je možné vidět uložené skelné vlákno (1) v hliníkové 

slitině (2), křemík vyloučený ve formě lamel (3), měď ve formě intermetalické fáze CuAl2 (4)   

a malé černé útvary značící porozitu (5) v odlitku. Dále je vidět nerovnoměrné rozložení vláken 

v horní části odlitku a jsou vidět povrchová vada a to zadrobenina (6). Při větším přiblížení je 

vidět shluk skelných vláken a mezi nimi oxidy křemíku SiO2 (7).  

 

 

Obrázek 81: Metalografické snímky vzorku se sekaným skelným vláknem 
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4.7.4 Roving 

Uhlíkový roving 

Po provedené zkoušce tahem bylo možné vidět, že spojení uhlíkového rovingu                   

a hliníkové matrice je nevyhovující. Vlákno bylo ve většině případů vytrženo z hliníkové 

matrice a bez vynaložení větší síly bylo možné jej vytáhnout z přetrženého vzorku viz. (obr.82).  

 

 

Obrázek 82: Přetrhané vzorky s uhlíkovým rovingem 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.2 = 59 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

Tabulka 19: Dosahované hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků s uhlíkovým rovingem 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že mez pevnosti v tahu byla v tomto 

případě proměnlivá, jelikož u některých vzorků nedošlo ke správnému spojení matrice                  

a výztuže. Tento jev byl způsoben špatnou smáčivostí vláken a jejich následným vytlačením 

taveninou směrem k povrchu. 

UR 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 126 59 71 153 160 160 126 146 125 39,55 

Z 0,02 1,67 1,37 0,70 0,88 0,88 0,02 0,53  
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Na (obr.83) je vidět tahový diagram vzorku č.1, který je spolu se vzorkem č.7 nejblíže 

průměrné hodnotě. 

 

Obrázek 83: Tahový diagram vzorku s uhlíkovým rovingem 

 

Na metalografických snímcích je možné vidět uložený uhlíkový roving (1) v hliníkové 

slitině (2), křemík vyloučený ve formě lamel (3), měď ve formě intermetalické fáze CuAl2 (4)    

a malé černé útvary značící porozitu (5) v odlitku, která vznikla pravděpodobně únikem 

vzduchu z rovingu. Dále je vidět vytlačený roving směrem k povrchu odlitku. Při větším 

přiblížení je vidět uhlíkové vlákno obklopené vrstvou karbidů hliníku (Al4C3) (6). 

 

 

Obrázek 84: Metalografitcké snímky vzorku s uhlíkovým rovingem 
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Skelný roving  

Po provedené zkoušce tahem bylo možné vidět, že spojení skelného rovingu a hliníkové 

matrice bylo lepší než v případě uhlíkového rovingu a to z důvodu lepší smáčivosti vláken. 

Vlákna byla přetržena společně se vzorkem v jedné rovině a nebylo je možné lehce vytáhnout 

viz. (obr.85). 

 

 

Obrázek 85: Přetrhané vzorky se skelným rovingem 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.4 = 126 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

Tabulka 20: Dosahované hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků se skelným rovingem 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že mez pevnosti v tahu byla v tomto 

případě vyšší než u uhlíkového rovingu. Což je díky lepší smáčivosti skelných vláken. 

SR 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 161 162 149 126 152 146 158 140 149 12,08 

Z 0,97 1,06 0,02 1,92 0,23 0,27 0,72 0,77  
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Na (obr.86) je vidět tahový diagram vzorku č.5, který se blíží průměrné hodnotě. 

 

Obrázek 86: Tahový diagram vzorku se skelným rovingem 

 

Na metalografických snímcích je možné vidět uložený skelný roving (1) v hliníkové 

slitině (2), křemík vyloučený ve formě lamel (3), měď ve formě intermetalické fáze CuAl2 (4)    

a malé černé útvary značící porozitu (5) v odlitku, která vznikla pravděpodobně únikem 

vzduchu z rovingu. Dále je vidět vytlačený roving směrem k povrchu odlitku. Při větším 

přiblížení je vidět shluk skelných vláken a mezi nimi oxidy křemíku SiO2 (6). 

 

 

Obrázek 87: Metalografitcké snímky vzorku se skelným rovingem 
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4.7.5 Skelná rohož 

Po provedené zkoušce tahem je možné vidět, že zkušební vzorky se rozlamovaly v rovině 

uložení rohože na dva nesymetrické kusy viz. (obr.88), což ukazuje na špatné spojení matrice 

a výztuže. Dále je možné vidět, že skelná rohož byla při procesu odlévání z velké části spálená 

a ve vzorcích zůstávaly jen drobné části rohože. 

 

 

Obrázek 88: Přetrhané vzorky se skelnou rohoží 

 

Mez pevnosti v tahu u vzorku č.4 = 158 MPa je nejvzdálenější od zbytku naměřených 

hodnot, nicméně vejde se do kritické hodnoty Z=2,13 a proto je průměrná hodnota počítána 

ze všech měření. 

 

Tabulka 21: Dosahované hodnoty meze pevnosti v tahu vzorků se skelnou rohoží 

 

Z výsledných hodnot po tahové zkoušce je zřejmé, že dosahované meze pevnosti jsou 

průměrně 161 MPa. 

 

S 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Rm [MPa] 157 165 129 124 181 160 183 173 159 22,11 

Z 0,09 0,27 1,36 1,58 1,00 0,05 1,09 0,63  
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Na (obr.89) je vidět tahový digram vzorku č.6, který se blíží průměrné hodnotě. Je zde 

možné také vidět průběh roztržení vzorku, který byl vždy na dvě části dělené uloženou výztuží.  

 

Obrázek 89: Tahový diagram vzorku se skelnou rohoží 
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4.8 Shrnutí výsledků experimentu 

Experimentální část se zabývala výrobou kovového kompozitu metodou lití do pískové 

formy. Pro experiment bylo nutné zvolit matricový materiál, jímž byla vybrána hliníková slitina 

AlSi8Cu3 z důvodu nízké teploty tavení a s ní spojené snazší zpracovatelnosti. Při tavení nebyla 

tavenina nijak očkována ani modifikována. Dále bylo zapotřebí zvolit základní materiál 

výztuže, jež bylo uhlíkové a skelné vlákno. Výztuž byla ve formě tkanin, sekaných vláken, 

rovingů a rohože. Tyto výztuže byly vybrány z důvodu dobré dostupnosti a z výsledku rešerše 

byla prokázána jejich vhodnost pro hliníkovou slitinu. Během experimentu byly výztuže 

upravovány několika různými způsoby a to odmaštěním, roztažením tkanin a namáčením 

v tavenině. Snahou úprav bylo zvýšit smáčivost výztuže s matricí.  Pro experiment bylo 

vyrobeno 96 vzorků viz. (obr.90), 8 kusů pro každou skupinu ze statistických důvodu. 

 

 

Obrázek 90: Odlité vzorky pro experiment 

Po odlití a obrobení vzorků byla provedena tahová zkouška podle DIN EN ISO 6892-1 

na stroji LabTest 5.100SP1. Hodnotila se průměrná hodnota meze pevnosti v tahu. Z výsledků 

tahové zkoušky je možné vidět, že téměř většina odlitých hliníkových kompozitů má nižší 

výslednou mez pevnosti v tahu než základní použitá slitina bez přidání výztuže viz. (obr.91). 

Provedené úpravy měly na hodnotu meze pevnosti v tahu negativní vliv. To bylo ve všech 

případech zapříčiněno nižším počtem pevných vláken v odlitku, nikoliv však smáčivostí. 

Jediným vzorkem, který dosahoval vyšší hodnoty meze pevnosti v tahu, byla matrice 

vyztužena uhlíkovými částicemi, a to i přes špatnou distribuci a rozložení jednotlivých částic.  
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Obrázek 91: Dosahované meze pevnosti v tahu seřazené od nejnižšího po nejvyšší 

 

Cílem modifikování výztuží byla snaha zlepšit spojení výztuže s hliníkovou slitinou. 

Bohužel ani v jednom z případů se toto nepovedlo. Na vině jsou chemické reakce vznikající při 

kontaktu taveniny hliníku s výztuží. Chemickou reakcí vzniká vrstva oxidů, díky níž nemůže být 

vlákno dostatečně smáčené. Na přiložených metalografických snímcích je možné vidět vzniklé 

oxidy Al4C3 (1) a SiO2 (2) na jednotlivých vláknech. 

 

 

Obrázek 92: Metalografické snímky se skelným a uhlíkovým vláknem 
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5. ZÁVĚR 

V teoretické části jsou charakterizovány kompozitní materiály se zaměřením na MMC. 

Byly zde popsány různé druhy používaných matric a výztuží. Závěrem teoretické části byla 

možnost výroby MMC včetně dosahovaných vlastností a jejich využití.  

Experimentální část se zaměřuje na odlévání hliníkového kompozitu s různými typy 

výztuží metodou lití do pískové formy. Jako matrice byl zvolen materiál AlSi8Cu3. Základním 

materiálem použitých výztuží byl uhlík a sklo ve formě tkanin, rovingů, rohože a sekaných 

vláken. V první fázi experimentu byly odlity vzorky bez úpravy výztuže. V druhé fázi 

experimentu po vizuální kontrole jednotlivých odlitků byly navrhnuty úpravy vláken v podobě 

odmaštění, roztažení, vypletení do mřížky a ponoření vláken do taveniny matrice. Po odlití 

všech vzorků proběhlo obrobení na požadovaný průměr a následná tahová zkouška, při které 

se hodnotila mez pevnosti v tahu.  

Stanovené cíle této diplomové práce byly splněny. Z výsledků experimentální části je 

zřejmé, že pouze v případě sekaných uhlíkových vláken se podařilo překonat mez pevnosti 

v tahu slitiny AlSi8Cu3, a to pouze o 1 MPa. Ve všech zbylých případech byla hodnota meze 

pevnosti v tahu nižší, a to i přes provedené úpravy, které měly ve výsledku negativní vliv. Tato 

problematika je spojena s nižším počtem použitých vláken a špatné smáčivosti.  

Dosažené výsledky potvrzují fakt, že spojení vláken s matricí je velice komplikované. 

V případě dalšího zkoumání této problematiky by bylo vhodné zaměřit se na chování rozhraní 

matrice vůči výztuži. Tato cesta vede k lepšímu pochopení chemických reakcí při kontaktu 

taveniny s výztuží a k lepšímu navržení vhodné úpravy. Velice důležité je v tomto ohledu 

prostředí při odlévání, které by při použití vakua či jiné inertní atmosféry mělo snížit tyto 

reakce a zamezit tak vzniku nežádoucích sloučenin a oxidů na povrchu vláken a tím zlepšit 

výsledné spojení s matricí. Dále je možná úprava vláken, a to v podobě nanesení vrstvy        

kovu, který je smáčivý pro obě použité složky matrice a výztuže. V tomto případě by se dal 

využít titan nanesený za pomocí metody PVD. Co se týče použité technologie, tak odlévání do 

pískové formy je při výrobě hliníkových kompozitů s uhlíkovými či skelnými výztužemi zcela 

neefektivní a nevhodné. 
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