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Vlastnosti a použití AlSi7Mg0,3

Vlastnosti:

• Slitina s vysokou pevností

• Odolnost proti korozi

• Dobré slévárenské vlastnosti

Použití:

• Součástky leteckého průmyslu

• Odlitky kol osobních automobilů

• Motorové díly



• Kovová forma (kokila) 

• Tepelně zpracovali
Rozpouštěcí žíhání 525°C/výdrž 6hod.

Umělé stárnutí 160°C/výdrž 6hod.

• Očkování
předslitinou AlTi5B1

• Modifikace
EUTEKTAL T201



• Písková forma z furanové 

směsi

• Tepelné zpracování

Rozpouštěcí žíhání 525°C/výdrž 6hod.

Umělé stárnutí 160°C/výdrž 6hod.



Chemické složení

Chemické složení ve váhových procentech bez očkování a 

modifikace

Hliníková slitina Si Fe Cu Mg Ti Ni

AlSi7Mg0.3 7,28 0,13 0,03 0,37 0,115 0,02

Chemické složení ve váhových procentech s očkováním a 

modifikací

Hliníková slitina Si Fe Cu Mg Ti Ni

AlSi7Mg0.3 7,23 0,17 0,01 0,35 0,16 0,005



Zkušební tyč



Schéma zařízení pro určení pevnostních a plastických vlastností 

slitin za zvýšené teploty tahovou zkouškou

 

Řídící jednotka PC 

vzorek 

snímač tahové síly 

pohyblivý příčník 

pec 

řízení teploty PC 

snímání tahové síly 
snímání polohy 

příčníku 
řízení rychlosti 

posuvu příčníku 

 



Pevnostní vlastnosti
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Plastické vlastnosti

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600

teplota (°C)

p
la

s
ti

c
it

a
 (

%
)

kokila t.z.

kokila t.n.

kokila ovl.

písek t.z.

písek t.n.



Vyhodnocení výsledků

• V litém stavu má slitina průměrné 

mechanické vlastnosti jak u 

kokily, tak u pískové formy

• Očkování a modifikace má 

nepatrný vliv na pevnost slitiny, 

ale podstatně zvyšuje plasticitu 

slitiny



• Vysoké pevnosti a plasticity 

slitiny bylo dosaženo po 

tepelném zpracování 



Závěr

• Se slitinami hliníku dále 

pracujeme a pokusíme se 

zvyšovat užitné hodnoty 

materiálu, např. různým 

způsobem lití, ovlivněním licí 

struktury a přidáváním různých 

kovových i nekovových prvků.



Děkuji za pozornost


